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Ez az évfolyam  az 50. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

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

„Adakozzunk Szilveszterkor a mentőknek“ sző' 
vegü hirdetőbélyegző használata 318.

Adatgyűjtés — statisztikai — a belföldön fel
adott hírlapokról és folyóiratokról 288.

Adatgyűjtés — statisztikai — a külföldről ér
kező hírlapokról és folyóiratokról 282.

Adatgyűjtés — statisztikai — az összes posta- 
hivataloknál a különleges postai szolgála
tokról 287.

A. 1., A. 2. és A. 3. Szabályzatokhoz 2. számú 
pótlék kiadása. 12.

Ajánlott és értékküldemények — Olaszországba 
szólók — utánvétek összegének leszállítása 
305.

Árjegyzék és új csekküzleti napi aljegyzékek 
rendszeresítése és külön-külön való elszá
molása a csekkbefizetéseknél és csekkvisz- 
szafizetéseknél 145.

Alkalmi bélyegzők használata 53, 69, 71, 80, 107, 
110, 127, 135, 191, 197, 236, 244, 318.

Alkalmi bélyegző szövegének módosítása 151.
Alkalmi bélyegző használatból kivonása 206.
Alkalmi postahivatal felállítása 33, 53, 84, 100, 

110, 127, 232, 319.
Alkalmi postahivatal felállítása Újpesten a 

„Vidéki Bélyeggyűjtők Első Országos Ki
állítása“ színhelyén 319.

Alsóvámosi postaügynöki állásra pályázat 210.
Ábrahámhegy postaügynökségnek időszaki pos

tahivatallá való átalakítása 165.
Állást kereső postakiadók kimutatása 4, 10, 26, 

30, 36, 42, 46, 50, 56, 66, 70, 82, 96, 102, 
107, 130, 144, 154, 170, 186, 194, 204, 212, 230, 
234, 238, 246, 252, 256, 272, 280, 294, 298, 304, 
314, 322, 328.

Állati hullarészeket és kóros szerveket tartal
mazó csomagok felvételénél a feladók figyel
meztetése 196.

„Általános munkaadói igazolvány“-ürlapok árá
nak mérséklése 243.

Árusítása a Vasúti Útmutató nyári kiadású me
netrendkönyveinek 97.

Átalakítása időszaki postaügynökségnek idő
szaki postahivatallá 128, 153.

Átalakítása postahivatalnak postaügynökséggé 
21, 127, 319.

Átalakítása postaügynökségnek időszaki posta
hivatallá 128, 165.

Átalakítása postaügynökségnek postahivatallá 
17, 59, 111, 128, 153, 165, 237.

Áthelyezése pályaudvari postahivatalnak 2.
Áthelyezése postahivatalnak 2, 111.
Átszervezése a kereskedelemügyi minisztérium 

IX. szakosztályának (postavezérigazgatóság
nak). 188.

Babodpuszta postaügynöki állásra pályázat 62.
Bakonygyepes postahivatalnak postaügynökség

gé való átalakítása 127.
Balatonakarattyai időszaki postahivatal meg

nyitása 152.
Balatonfüredi szobák igénybevétele a téli hóna

pokban 321.
„Balatonkenesei Fővárosi Üdülő“ időszaki posta, 

ügynökségnek időszaki postahivatallá való 
átalakítása 153.

Balatonszabadi fürdőtelep időszaki postaügy
nökségnek időszaki postahivatallá való át
alakítása 128.

Balatonvilágos időszaki postahivatal megnvitása 
152.



IV

Balatonvilágos időszaki postaügynökség meg- ] 
nyitása 258.

Ballószeg ügynökség nevének Külsőballószeg 
névre változtatása 17.

Baltavár postahivatal nevének megváltoztatása
202.

Baromfikiállításra szánt csomagok súlyhatára 
48, 286.

Befizetési lapok elfogadása a 4.404 sz. csekk
számlára 312.

Befizetési lapok — magángyártmányúak — hasz
nálatának eltiltása 306.

Befizetési lapokon „Kincstári szolgálat“ jelzés 
megváltoztatása 6.

Bejelentése a postaszolgálat ellátásával kapcso
latos találmányoknak 254.

Belföldön feladott hírlapokról és folyóiratokról 
statisztikai adatgyűjtés 288.

Belgiumba szóló utánvételes küldemények és 
postai megbízások forgalmának megszünte
tése 47.

Belügyminiszter úr köszöneté a m. kir. posta sze
mélyzete által a Jugoszláviából kiutasítottak 
javára felajánlott adományokért 31.

Betegségi biztosító intézet elnökének felmentése | 
és új elnök kinevezése 187.

Beviteli korlátozása német bankjegyeknek Né
metországba 326.

Beviteli könnyítések a Németországba szóló 
élelmiszerküldeményeknél 326.

Bélyegek forgalombahozatala 63, 145, 235.
Bélyegek kivonása a forgalomból 300.
Bélyegek épségének megőrzése a szállítólevele

ken 64.
Bélyegértékesítő iroda 79. számú postatakarék

pénztári csekkszámlájának megszüntetése 
309.

Bélyegrendelési postautalvány rendszeresítése 
163.

Bírói határozatokat tartalmazó, a „címzett saját 
kezéhez“ kikötése nélkül a vármegyei és vá
rosi tiszti ügyészek címére feladott tértive- 
vényes ajánlott levelek kézbesítése 295.

Bírói határozatokat tartalmazó, ügyvédeknek és 
kir. közjegyzőknek címzett tértivevényes 
ajánlott levelek kézbesítése 7.

Bizonyítvány kiállítása szállításokról és munká
latokról 16.

Bodakajtor—Felsőszentiván postahivatal átala
kítása postaügynökséggé 21.

Borsodnádasdi postaügynöki állásra pályázat 
255.

Budapest és környéke 1935. évi május havi táv
beszélő betűrendes névsorához „Pótfüzet“ 
kiadása 318.

Budapesti baromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatára 48.

Budapesti helyi forgalomban az express levél
postai küldemények díjának mérséklése 305.

Budapesti nemzetközi baromfikiállításra szánt 
csomagok súlyhatára 286.

Budapesti 13. sz. kincstári kirendeltségnél új el
lenőrzőszám engedélyezése 319.

Budapest 19. sz. új postahivatal megnyitása 110.
Budapest 23. és 56. sz. postahivatal ellenőrző- 

számának megváltoztatása 45.
Budapest 87. sz. postahivatal áthelyezése 111.
Budapest 88. sz. új postahivatal megnyitása 84.
Budapest—London és Velence—Bécs—Budapest 

között meginduló légiposta járatokkal szál
lított küldemények különleges keletbélyeg
zővel való kezelése 57.

Budapest 102. sz. hivatalnál postamesteri állásra
pályázat 237.

Budapest 509. sz. kincstári kirendeltség ellen
őrző számának megállapítása 33.

Budapest 600. sz. hivatlanál postamesteri állásra
pályázat 237.

Bulgáriai csomagok lezárása 269.

Címváltozás esetében hírlapok és folyóiratok 
visszaküldése 126.

„Címzett saját kezéhez“ kikötése nélkül a vár
megyei és városi tiszti ügyészek címére fel
adott bírói határozatokat tartalmazó térti
vevényes ajánlott levelek kézbesítése 295.

Csabacsüd pu. postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé 319.

Csehszlovák és az osztrák forgalomban sürgős 
és terjedelmes csomagoknak rovatolása 19.

Csehszlovák 25 és 30 filléres postabélyegekkel 
bérmentesítve érkezett postaküldemények 
kitiltása 109.

Csekkbefizetések és csekkvisszafizetések külön- 
külön aljegyzéken való elszámolása és új 
csekküzleti napi aljegyzékek rendszeresí
tése 145.

Csekkbefizetésekről elismervénymásodlatokat 
kérő beadványok pénzügyi illetékmentessé
ge 305.

Csekkbefizetési díj lerovása alól mentes posta- 
takarékpénztári csekkszámlák újabb jegy
zéke 103.



V

Csekkbefizetési díjtól mentes csekkszámla 68, 
269.

Csepel postaügynökség átalakítása postahiva
tallá 59.

Csomagdijszabásban változás 12, 31, 194, 110, 
171, 273.

Csomagok — sürgős, terjedelmes — rovatolása
az osztrák és csehszlovák forgalomban 19. 

„Csongrádi Újság“ c. időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása 45. 

Czinderybogád postaügynökség nevének meg
változtatása 245.

Danzigba szóló utánvételes küldemények és 
megbízások forgalma 197.

„DEBRECEN KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR“ feliratú 
alkalmi bélyegző használata 110.

„Debreceni Kiállítás és Vásár“ alkalmi posta- 
hivatal felállítása 127.

Debreceni nagy templomot ábrázoló képesleve
lezőlapok új érték jelzése 127.

Debrecen 4. sz. postahivatal megszüntetése 151.
December 22-re eső vasárnapon korlátolt fel

vevő és kézbesítő-szolgálat berendezése, va
lamint a karácsonyi és újévi csomagforgalom 
lebonyolításának biztosítása 309.

Díjátalányozásra jogosultak névjegyzékének ki
egészítése 11, 28, 48, 68, 94, 127, 189, 214, 
258, 312.

Díjátalány terhére való felvétele az iparügyi. 
valamint kereskedelem és közlekedésügyi 
minisztérium levélpostai küldeményeinek 
205.

Díjmentessége a meghatalmazás alapján kiállí
tott igazolványoknak 257.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 300.
Dollárt tartalmazó értéklevelek nyitva (megol

vasva) való feladása 6.

Egészségügyi és származási bizonyítványnak 
csatolása a Németországba szóló, húst tar
talmazó postaküldeményekhez 97.

Egyházaskeszői postaügynöki állásra pályázat
55.

Egyházaskesző ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség megnyitása 226.

Elévülése az 1925. évi kibocsátású magyar jára- 
dékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 5. 
számú szelvényeinek 126.

Elnökváltozás a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetnél 187.

Ellenőrző száma a Budapest 509. sz. kincstári 
kirendeltségnek 33.

Ellenőrzőszám-változás 190.
Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című 

szaklapra 291.
Elveszése vonalfelvigyázói bélyegzőknek 92.
Elveszett igazolvány 25, 100, 124, 185.
Elvesztése a vonalfelvigyázói bélyegzőnek 142.
„Erő“ című időszaki sajtótermék megjelenésé

nek és terjesztésének megtiltása 292.
Esztergály új postaügynökség megnyitása 297.
Express levélpostai küldemények díjának mér

séklése a budapesti helyi forgalomban 305.
1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 

(kényszerkölcsön) kötvények 5. számú szel
vényeinek elévülése 126.

Élelmiszerküldeményeknél — Németországba 
szólóknál — beviteli könnyítések 326.

Érd és Érdliget bevonása budapesti nullás-díj
övbe 305.

Érempótdíjak folyósítása 43.
Értékcikkárusítási jutaléka a kincstári kezelésbe 

vett dohányárudáknak 11.
Értékcikkárusok részére „Tájékoztató“ kiadása

68.

Értéktárgyakat tartalmazó csomagok szállítása 
Nagybritánniába 326.

Érvénytelenítése a hirlapbeszélgetésre jogosító 
igazolványoknak 45.

Északírországba és Nagybritanniába szóló kül
deményekhez származási bizonyítvány csa
tolása 299.

Évi jelentés árusítása 323.

Faiskolai termesztvények belföldi postai szállítá
sára vonatkozó rendelkezések módosítása 
286.

Felmentése a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézet elnökének és új elnök kinevezése 
187.

Felsőszentmártoni postaügynöki állásra pályázat
298.

Felsőzsidi postaügynöki állásra pályázat 35.
„Filléres postamegbízási szolgálat“ rendszeresí

tése 315.



Fogalmazási tisztviselők gyakorlati közigazga
tási vizsgája 5.

Forgalomba bocsátása Pázmány emlékbélyegek
nek 145, 235.

Forgalomba bocsátása 10 filléres értékjelzésű 
képes levelezőlapoknak 80.

Forgalomba hozatala a Rákóczi-emlékbélyegek- 
nek 63.

Forgalomból való kivonása a Rákóczi bélyegek
nek 300.

Forgalomköri változások. 2, 21, 40, 54, 59, 72, 90, 
130, 166, 192, 202, 227, 240, 251, 270, 278, 297, 
321.

Főiskolai Világbajnokság (VI.) hirdető bélyeg
zőjének használata 107.

Fürdő és nyaralóhelyeken működő postahivata
lokhoz — kiküldetés 81.

Fürdőkedvezmény — am . kir. postaszemélyzet 
jóléti alapítványa által nyújtott 268.

VI

Gőböljárás pu. új postaügynökség megnyitása 
84.

Gőzhajóstársaság — kivándorlókat szállító —
magyarországi helyettesének személyében 
beállott változás 83.

Gőzhajóstársaságok, — kivándorlók szállítására 
újabban engedélyt nyertek 8.

Gyakorlati közigazgatási vizsgája a m. kir.
posta fogalmazási tisztviselőinek 5. 

Gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes áthe
lyezése 111.

Gyöngyössólymos új postaügynökség megnyi
tása 191.

Gyüd postahivatal nevének Máriagyüd névre
változtatása 39.

Halászjegyek és váltóürlapok — okirati illeték- 
bélyeggel kiegészítettek — készletének meg
állapítása 71.

„Halló“ című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása 69.

Hatályon kívül helyezése sajtótermék postai 
szállítási tilalmának 251.

Határideje a külföldi hírlapok és folyóiratok 
megrendelésének 44.

Határideje a tengerentúli államokban megjelenő 
hírlapok megrendelésének 89.

Hatáskör és ügybeosztás módosítása a m. kir.
postavezérigazgatóság egyes ügyosztályainál 
273.

VI. Főiskolai Világbajnokság alkalmával a Ma
gyar Főiskolai Sportegyesületek Egyesülése 
által kiadott keretes emlékbélyegekre ra
gasztott postabélyegek lebélyegzése 163.

VI. Főiskolai Világbajnokság alkalmával létesí
tendő alkalmi postahivatal hirdető bélyeg
zője 197.

VI. Főiskolai Világbajnokság hirdető bélyegzőjé
nek használata 107, 135.

Hejőkeresztúr postaügynöki állásra pályázat 
169.

Hejőkeresztúr új postaügynökség megnyitása 
270. .

Helvéciái postaügynöki állásra pályázat 10.
Helyesbítés a helységnévtárban. 9, 91, 152, 215, 

227, 240, 277, 303, 313.
Helyesbítés a postahivatalok és ügynökségek

névsorában 2, 9, 91, 202, 206, 226, 227, 233, 
240, 277, 293, 303, 313, 320.

Helyesbítése a hivatalos levelezés átalányozására 
jogosultak névjegyzékének 11, 28, 48, 68, 94, 
127, 189, 214, 258,'312.

Helyesbítése a kitiltott és lefoglalt sajtótermé
kek jegyzékének 34.

Helyesbítése a Postajárati térképnek 258.
Helységnévtárban helyesbítés 9, 91, 152, 215, 227, 

240, 277, 303, 313.
Hetvehelyi postaügynöki állásra pályázat 210.
Hévizszentandrási üdülőtelepen kedvezményes 

üdülés az utóidényben 211.
Hévizszentandrási üdülőtelepen postaalkalma

zottak üdülése 72.
Hirdetőbélyegző használata „Adakozzunk Szil

veszterkor a mentőknek“ szöveggel 318.
Hirdetőbélyegző használata a „Magyar Egészség 

Hete“ szöveggel 244.
Hirdetőbélyegző használata „Rádiókiállítás Bu

dapesten“ szöveggel 191.
Hirdetőbélyegző használata „Szegedi Szabadtéri 

Játékok“ szöveggel 127.
Hirdetőbélyegző használata „Takarékossági 

Nap“ szöveggel 273.
Hirdetőbélyegző használata „T. E. Sz. Alföldi 

Hét“ szöveggel 110.
Hirdetőbélyegző használata „Tiszántúli Ipari

Vásár“ szöveggel 80.
Hirdetőbélyegző használata Kiskunfélegyháza 

postahivatalnál 53.



VII

Hirdetőbélyegzője a VI. Főiskolai Világbajnok
ság alkalmával létesítendő alkalmi postahi
vatalnak 197.

Hirdetőbélyegző — „Rádiókiállítás Budapesten“ 
szövegű használatból való kivonása 206.

Hirdető és keletbélyegző — „Hírős Hét“ szö
vegű — használatból való kivonása 135.

Hirdető és különleges keletbélyegző használata 
a kecskeméti postahivatalnál 69.

Hirlapbeszélgetésre jogosító igazolványok ér
vénytelenítése 45.

Hirlapelőfizetés megszüntetéséről szóló értesíté
sekbe, nyomtatványként feladott hirlap- 
megrendelőlapokba írható bejegyzések 171.

Hirlapmegrendelőlapokba — nyomtatványként 
feladottakba, illetőleg a hirlapelőfizetés meg
szüntetéséről szóló értesítésekbe írható be
jegyzések 171.

Hírlapok és folyóiratok visszaküldése címválto
zás esetében 126.

Hírlapok és folyóiratok — külföldiek — megren
delésének határideje 44.

Hírlapokról és folyóiratokról — belföldön fel
adottakról — statisztikai adatgyűjtés 288.

Hírlapok — tengerentúli államokban megjelenők 
— megrendelésének határideje 89.

„Hírős Hét“ hirdető és keletbélyegzőinek hasz
nálatból való kivonása 135.

Hivatal nevének megváltoztatása 39, 48, 99, 202.
Hivatalos levelezés átalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése 11, 28, 48, 68, 
94, 127, 189, 214, 258, 312.

Hivatalvezetői állásra pályázati hirdetmény 3, 
25, 41, 45, 61, 86, 93, 313, 327.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás 25, 59,
94.

Hivatalvezetői megbízatás 65, 86, 178.
Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az 

1934/35. évi nyomorenyhítő akció befejezése 
alkalmával 51.

Hullarészeket (állati) és kóros szerveket tartal
mazó csomagok felvételénél feladók figyel
meztetése 196.

Húst tartalmazó, Németországba szóló postakül
demények gondos felszerelése 213.

Húst tartalmazó, Németországba szóló posta- 
küldeményekhez származási és egészségügyi 
bizonyítvány csatolása 97.

Húsvéti kenyér (izraelita) postai szállítása 27.
25 és 30 filléres csehszlovák postabélyegekkel 

bérmentesítve érkezett postaküldemények 
kitiltása 109.

Ideiglenes minőségű II. osztályú postaaltiszti ál
lásra pályázati hirdetmény 61.

Időszaki postahivatallá való átalakítása a „Ba
latonkenesei Fővárosi üdülő“ elnevezésű 
időszaki postaügynökségnek 153.

Időszaki postahivatallá való átalakítása Ábra
hámhegy postaügynökségnek 165.

Időszaki postahivatallá való átalakítása Bala- 
tonsz„badi fürdőtelep időszaki postaügy
nökségnek 128.

Időszaki postahivatallá való átalakítása „Mis- 
kolc-Görömböly-Tapolca“ elnevezésű pos
taügynökségnek 128.

Időszaki postahivatal megnyitása 72, 100, 129,
135, 152.

Időszaki postahivatalok és ügynökségek műkö
désének megszüntetése 258, 277.

Időszaki postahivatalok, ügynökség és levélfel
vevő állomások működésének megszünte
tése 277.

Időszaki postaügynökség megnyitása 100, 107, 
177, 258.

Igazolása a m. kir. posta személyzetének jóléti 
alapítványa által nyújtott temetési segély 
iránti kérelmeknél a közös háztartásban 
élésnek 268.

Igazolványok — hirlapbeszélgetésre jogosítok
— érvénytelenítése 45.

Igazolványok — meghatalmazás alapján kiállí
tottak — díjmentessége 257.

Iparügyi, valamint kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi minisztérium levélpostai küldeményei
nek díjátalány terhére való felvétele 205. 

„Irán“ megjelölés alkalmazása Perzsia helyett 
38.

Irányítási füzetben változások 22, 39, 53, 84, 111,
136, 164, 207, 208, 215, 232, 259, 277, 302, 320. 

Izraelita húsvéti kenyér (pászka, laska) postai
szállítása 27.

Jakabszállás postaügynöki állásra pályázat 62.
Jegyzéke a magyar mozgópostáknak, jegyzékelő- 

meneteknek és postaszállításra felhasznált 
gépkocsijáratoknak 89, 251.

Jegyzékelőmenetek, magyar mozgóposták és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 
jegyzéke 89, 251.

Jóléti alapítvány által nyújtott fürdőkedvez- 
i mény 268.



vm

Jóléti alapítvány által nyújtott temetési segé- J 
lyekre vonatkozó ügyviteli szabályzat mó
dosítása 185.

Jóléti alapítvány által nyújtott temetési segély 
iránti kérelmeknél a közös háztartásban 
élés igazolása 268.

Jóléti alapítvány által nyújtott temetési segélyek 
végleges rendezése 18.

Jóléti alapítvány üdülőtelepeinek a személyzet 
részéről való igénybevétele 74.

Jugoszláviából kiutasítottak javára a m. kir. 
posta személyzete által felajánlott adomá
nyokért a m. kir. belügyminiszter úr köszö* 
nete 31.

Jut postaügynöki állásra pályázat 267.

Kairói Egyetemes Postaszerződésnek és a Mad
ridi Távközlés Nemzetközi Egyezményének 
törvénybe iktatása 295.

Kalaznó új postaügynökség megnyitása 17.
Kalaznói postaügynöki állásra pályázat 252.
Kamatláb újabb megállapítása a különleges ka

matozású takarékbetéteknél 83.
Karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolí

tásának biztosítása, valamint a december hó 
22-re eső vasárnapon korlátolt felvevő és 
kézbesítő-szolgálat berendezése 309.

Karácsonyi és újévi rendkívüli forgalom idején 
mozgópostái menetek közlekedése 310.

Karcagi postahivatalnál postaszállítói állásra 
szerződés kötése mellett — pályázati hir
detmény 29.

Katonai alakulatok parancsnokságainak, vala
mint ezek állományába tartozó személyek 
címére érkező küldemények kézbesítésénél, 
— változás 125.

Kábítószereket tartalmazó postaküldemények 
kezelése 67.

Kecskeméti „Hírős Hét“ hirdető és keletbélyeg
zőinek használatból való kivonása 135.

Kecskeméti postahivatalnál hirdető és különle
ges keletbélyegző használata 69.

Kedvezményes üdülés a hévízszentandrási üdü
lőtelepen az utóidényben 211.

Keletbélyegző használata „Tokaji szüret“ szö
veggel 236.

Keletbélyegző — különleges — használata a sop
roni bélyegkiállítás alkalmával 71.

Keletbélyegző — különleges — használata a 
London—Budapest és Velence—Becs -Bu* 
dapest között meginduló légiposta járatok
kal szállított küldeményeknél 57.

Kerékteleki postaügynöki állásra pályázat 267.
Kereskedelemügyi minisztérium IX. szákoSzta- 

lyának (postavezérigazgatóságnak) átszer
vezése 188. |

Keszüi postaügynöki állásra pályázat 55.
2. számú pótlék kiadása az A. 1., A* 2. és A. 3. 

Szabályzatokhoz 12.
Képeslevelezőlapok — a debreceni nagy templo

mot ábrázolók — új értékjelzése 127.
Képes levelezőlapok — 10 filléres értékjelzésűek 

- forgalomba bocsátása 80.
Kétpengős ezüstérmék, újak kibocsátása 239.
Kézbesítése a vármegyei és városi tiszti ügyé

szek címére „a címzett saját kezéhez“ kikö
tése nélkül feladott bírói határozatokat tar
talmazó tértivevénves ajánlott leveleknek 
295.

Kézbesítése ügyvédeknek és kir. közjegyzőknek 
címzett bírói határozatokat tartalmazó térti- 
vevényes ajánlott leveleknek 7.

' Kiadások kiegészítése a „Kisebb üzemi és egyéb 
kiadások számadásáéban 323.

Kiadói állásra hirdetés 10, 18, 36, 42, 46, 50, 56, 
62, 70, 88, 96, 102, 107, 124, 130, 144, 153, 
170, 178, 194, 204, 212, 230, 234, 256, 268, 272, 
294, 298, 308, 314.

Kiadói személyazonossági igazolvány — megke
rült — érvényessé tétele 153.

Kiadók — állást keresők — hirdetése 4, 10, 26,
30, 36, 42, 46, 50. 56, 66, 70, 82, 96, 102, 
107. 130, 144, 154, 170, 186, 194, 204, 212, 230, 
234. 238, 246, 252, 256, 272, 280, 294, 298, 304, 
314, 322, 328.

Kiadók — létszámból töröltek — kimutatása 3. 
26, 35, 42, 50, 66, 95, 101, 107, 154, 194, 204, 
211, 229, 234, 238, 246, 256, 268, 271, 280, 
284, 293, 304, 308, 322, 328.

Kiegyenlítése a távbeszélődíjaknak a m. kir. 
postatakarékpénztárra kiállított csekkel 3.3.

Kifizetése a svájci Stein (Aarg) postahivatalnál 
feladott utalványoknak 163.

Kifizetése dohánybeváltási járandóságoknak 
300.

Kiküldetés fürdő és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz 81.

Kincstári kezelésbe vett dohányárudák érték
cikkárusítási jutaléka 11.

„Kincstári szolgálat“ jelzés megváltoztatása a 
befizetési lapokon 6.



IX

Kinevezése új elnöknek és a m. kir. posta beteg
ségi biztosító intézet elnökének felmentése 
187.

„Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásá“- 
ban elszámolt kiadások kiegészítése 323.

Kiskirályság nagyközség megalakulása 21.
Kiskunfélegyházái postahivatalnál hirdető bé

lyegző használata 53.
Kiskunfélegyházi postahivatalnál pályázati hir

detmény postaszállítói állásra szerződés kö
tése mellett 124.

Kispest postaügynökségnek postahivatallá átala
kítása 111.

Kissomlyói szünetelő postaügynökség megnyi
tása 192.

Kitiltása a 25 és 30 filléres csehszlovák postabé
lyegekkel bérmentesítve érkezett postakül
deményeknek 109.

Kitiltott és lefoglalt sajtótermékek jegyzékének 
helyesbítése 34.

Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaság magyar- 
országi helyettesének személyében beállott 
változás 8, 83.

Kivándorlók szállítására újabban engedélyt 
nyert gőzhajóstársaságok 8.

Korlátolt felvevő és kézbesítő-szolgálat beren
dezése az ez évi december hó 22-re eső va
sárnapon, valamint a karácsonyi és újévi 
csomagforgalom lebonyolításának biztosí
tása 309.

Kóspallag új postaügynökség megnyitása 106.
Köszöneté a m. kir. belügyminiszter úrnak a m.

kir. posta személyzete által a Jugoszláviából 
kiutasítottak javára felajánlott adományok
ért 31.

Köszöneté Horthy Miklósné Ő Főméltóságának 
az 1934/35. évi nyomorenyhítő akció befe
jezése alkalmával 51.

Közigazgatási és névváltozások 28.
Közigazgatási változások 2, 20, 64. 72, 130, 192, 

202, 207, 227.
Közigazgatási vizsgája fogalmazási tisztviselők

nek 5.
Köziegvzőknek és az ügyvédeknek címzett bírói 

határozatokat tartalmazó tértivevényes 
ajánlott levelek kézbesítése 7.

Központi járműtelen hatáskörébe való átadása 
a mozgópostakocsik műszaki ügyeinek 323.

Közös háztartásban élés igazolása a m. kir. 
posta személyzetének jóléti alapítvánva által 
nvuitott temetési segélv iránti kérelmeknél 
268.

Kulcs új postaügynökség megnyitása 319.
Kuncsorbai postaügynöki állásra pályázat 93.
Külfölddel való forgalomban zöldszínű zsákfügg

vény használata 257.
Külföldi hírlapok és folyóiratok megrendelésé

nek határideje 44.
Külföldre címzett magyar kiadású könyveket és 

zeneműveket tartalmazó postaküldemények
nek valutabeszolgáltatási kötelezettség alól 
való mentessége 97.

Külföldre szóló küldeményekhez csatolt nyilat
kozatok kitöltése 31.

Külföldre szóló küldeményekhez tartozó tanú
sítványok és nyilatkozatok lebélyegzése 11.

Külföldről érkezett levélpostai küldemények dí
jában beállott változások 1, 19, 27, 110, 292.

Külföldről érkező hírlapokról és folyóiratokról 
statisztikai adatgyűjtés 282.

Külföldről érkező levélpostai küldemények díj
szabásait tartalmazó táblázat új kiadása 292.

Különleges és hirdető keletbélyegző használata 
a kecskeméti postahivatalnál 69.

Különleges keletbélyegző használata a soproni 
bélyegkiállítás alkalmával 71.

I Különleges postai szolgálatokról statisztikai 
adatgyűjtés az összes postahivataloknál 287.

Külsőböcs postahivatal nevének Belsőböcs névre 
változtatása 39.

Lapok és más sajtótermékek lefoglalásának fel
oldása. Magyar Bányászlap 82, 251.

Lapok és más sajtótermékek megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása:

„Csongrádi Újság“ 45.
„Erő“ 292.
„Halló“ 69.
„Makói Friss Újság“ 251.
„Mezőföld“ 58.
„Nagykőrösi Közlöny“ 214.

Lebélyegzése a külföldre szóló küldeményekhez 
tartozó tanúsítványoknak és nyilatkozatok
nak 11.

Lebélyegzése a Magyar Főiskolai Sportegyesü
letek Egyesülése által a VI. Főiskolai Világ- 
bajnokság alkalmával kiadott keretes emlék
bélyegekre ragasztott postabélyegeknek 163.

Lefoglalt és kitiltott sajtótermékek jegyzékének 
helyesbítése 34.

i



Legénységi arany és a legénységi I. osztályú vi-
tézségi éremmel legalább három vagy két 
Ízben kitüntetettek érempótdíjának folyósí
tása tárgyában kiadott 1934. évi 7.750/M. E. 
számú rendelet végrehajtása 43.

Lengyelkápolnai postaügynöki állásra pályázat
25.

Lengyelkápolna új postaügynökség megnyitása 
207.

Leszállítása az Olaszországba szóló ajánlott és 
értékküldemények utánvételi összegének 
305.

Lettországgal való utalvány-, utánvételi- és meg
bízási forgalom. 205.

„Levélpostadíjszabás“ kiadása 195.
Levélpostai küldemények, — külföldről érke

zők, — díjában változás 1, 19, 27. 110, 292.
Levélpostai küldemények — külföldről érkezők 

— díjszabását tartalmazó táblázat új ki
adása 292.

Levélzárlatnál használt rovatlap kiállításánál — 
változás 89.

Lezárása a bulgáriai csomagoknak 269.
Légipostái csomagot Portugáliába nem lehet 

küldeni 326.
Légipostái Díjszabásban változások 98.
Légipostái Díjszabás új kiadása 64.
Légipostái járatokkal szállított küldeménvek

különleges keletbélyegzővel való kezelése 
Budapest—London és Velence—Bécs—Bu
dapest között 57.

Légipostái menetrend- és díjszabásban változás 
37, 38, 172, 184, 189. 214. 275.

Légioostai Menetrend új kiadása 89, 258.
Légipostái tájékoztató szétküldése 68.
Légipostái menetrendben változás 44, 48, 126, 

146, 292, 306.
Létszámból törölt nostakiadók kimutatása 3. 26,

35. 42. 50. 66, 95. 101, 107. 154, 194, 204. 211. 
229, 234, 238, 246. 256, 268, 271. 280, 284-, 293, 
304 . 308. 322. 328.

Litér új postaügvnökség megnyitása 69.
London—Budapest és Velence—Bécs—Budaoest 

között meginduló Jémnosta iáratokkal szál
lított küldeménvek különleges keletbélyeg
zővel való kezelése 57.

Lőport, illetőleg robbantóport tartalmazó csoma
gok belső csomagolásánál változás 196.

„L’Union Postale“ című szaklapra előfizetési fel
hívás 291.

Luxemburgba szóló utalvánvok. utánvételes kül
demények és postai megbízások forgalmának 
megszüntetése 68.

Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes kül
demények és postai megbízások forgalmának 
ujrafelvétele 110.

Lapok és más sajtótermékek kitiltása:
Ár ellen (Az) 191.
Beiträge zur Geschichte der Kommunis

tischen Internationale 191. 
Bérmunkásnaptár 1935. 34.
Cistokrevni 215.
Cuvajte Jugoslaviju Kralj Aleksander I. i 

Ju2na Srbija 34.
Danger Hongrois (Le) 191.
Deutsche Tragödie (Die) 34.
Deutschland vom Feinde besetzt. Die 

Wahrheit über das dritte Reich. 69. 
Deveti Oktobar 1934. 34.
Dimitroff Contra Göhring Braunbuch 17. 
Divadelni Ochotnik 215.
1912—1934. Vitesni Kralj Aleksander I.

Ujedinitelj i Juzna Srbija 34.
Fasiszta Munkakodexek 191.
Hat proletár tömegdal 34.
Heroldo (La) 135.
History of the Roumanians 17.
Hitler treibt zum Krieg 34.
Humanitás (Testvériség) 135.
Kariéra 215.
Lenin Ausgewählte Werke 135. 
Munkásszemle 135.
No more war (Plus jamais de Guerre, 

Nie wieder Krieg) 191.
Novine Slovensko Kr aj ine 72.
Pariser Kommune 1871. 191.
Programm und Statuten der Kommunis 

tischen Partei der Sowjetunion (Bol- 
schewiki) 191.

Reci Viteskog Aleksandra I. Ujedinitelj a 
34.

Robotnicke Noviny 55.
Rundschau 41.
Sest odváznyh 215.
Slovensky L’ud 55.
Spiesser Spiegel (Der) 58. 
Tauesendundein Arbeitstag 191. 
Terrorisme devant la S. D. N. (Le) 34. 
Tisza István igazi arca 34.
15 Eiserne Schritte 191.
Tuzbalica nad odrom Viteskog Kralja 

Aleksandra I. Ujedinitelja 34.
Üj Előre Naptár 1935. évi kiadás 82.
Üj Igazság 318.
Vardar Kalendar 1953. 34.
Wahrheit (Die) 135.



XI

Wiener Freimaurer Zeitung 41.
Z mojich rozpomienok k sesdesiatinam 

306.
Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:

Arbeiter Jahrbuch 1933. 24.
Barnakönyv 167.
Bátorság 58.
Braune Kultur (Die) 167.
Egy Ember élete. Kommun. 2.
Élelmezési Munkás 41.
Erőszak, gúny, pénz, rágalom meg nem 

ingat! álljuk a harcot 65.
Értesítés 293.
Faschismus als Massenbewegung 24. 
Független Kisgazdapárt bukása (A) 33. 
Grenzen der Gewalt 25.
„Grosse Plan (Der)“ Epos des sozialisti

schen Aufbaus 106.
História de la Mandolingvo 24. 
így vitt az utunk 215.
Két szempillantás 177.
Közvélemény vására (A) 55.
Kulifaj 24.
Kulifay újkori történet 58.
Kapitalismus, Imperialismus 25.
Legitim királyság (1935. okt. I. évf. 7. sz.) 

342.
Legitim királyság (1935. nov. I. évf. 8. sz.) 

303.
Magyar kisebbség árulói stb. (A) 65. 
Magyarország Cipész és Cipőfelsőrész

készítő munkásaihoz 59.
Magyar Testvér 270.
Magyar Testvéreim 255.
Meghívó 293.
Mezőföld X. évf. 11. szám 58.
Politikai életünk megtisztulása 24. 
Preparantoj de Milito 24.
Proletariat (Revue Mensuelle) 167.
Putsch oder Revolution 24.
Revolution von 1917 (Die) 167.
Sarló jegyében (A) 33.
Slovensky Máj 24, 58.
Socialisto (La) 24.
Sowjetunion (Die) 49.
Szlovák művész és kulturegyesületek nyi
latkozata 151.
Tolnamegyei Hírlap független politikai 

és társadalmi lap 1935. évi március hó 
27. napján Dombóváron megjelent 24. 
száma 65.

Tolnamegyei Hírlap 1935. évi március hó 
30-iki 25. szám 65.

Tolnamegyei Újság 1935. évi március hó 
27. napján Szekszárdon megjelent 26. 
szám 65.

Unter dem Banne des Marxismus 167.
Weissbuch über die Erschiessungen des 

30. Juni 1934. Authentische Darstellung 
der deutschen Bartholomäusnacht 167.

Wie lebt die Arbeiterjugend in der 
UdSSR 167.

Madridi Távközlés Nemzetközi Egyezményének 
és a Kairói Egyetemes Postaszerződésnek 
törvénybe iktatása 295.

Magángyártmányú befizetési lapok használatá
nak eltiltása 306.

Magyar Egészség Hete hirdető bélyegzőinek 
használata 244.

Magyar Főiskolai Sportegyesületek Egyesülése 
által a VI. Főiskolai Világbajnokság alkal
mával kiadott keretes emlékbélyegekre ra
gasztott postabélyegek lebélyegzése 163.

Magyar járadékkölcsön kötvények — 1925. évi 
kibocsátású — 5. számú szelvényeinek el
évülése 126.

Magyar kiadású könyveket és zeneműveket tar
talmazó, külföldre címzett postaküldemé
nyek valutabeszolgáltatási kötelezettség alól 
való mentessége 97.

Magyar-olasz kölcsönös csomagforgalomban 
vámkezelési igazolvány rendszeresítése 231.

Magyar posta évi jelentéseinek árusítása 323.
Magyar Statisztikai Zsebkönyv megrendeléséről 

tájékoztató 41.
Majsajakabszállás új postaügynökség megnyi

tása 136.
„Makói Friss Újság“ című politikai napilap meg

jelenésének és terjesztésének megtiltása 
251.

Mátrafüred időszaki postahivatal működésének
megkezdése 129.

Mátranovák szünetelő postaügynökség megnyi
tása 69.

MÁV „Hivatalos Menetrendkönyvei“-nek árusí
tása és a „Vasúti Útmutató“ menetrend
könyvek postai árusításának megszüntetése 
244.

Medinai postaügynöki állásra pályázat 35.
Megbízási-, utánvételi- és utalvány forgalom 

Lettországgal 205.
Megbízások és utánvételes küldemények — 

Danzigba szólók — forgalma 197.
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Megbízatás és felmentés, — hivatalvezetői 25, 
59, 94.

Megbízatás, — hivatalvezetői 65, 86, 178.
Meghatalmazás alapján kiállított igazolványok 

díjmentessége 257.
Meghívó „A magyar királyi posta állami sze

mélyzetének segélyző és nyugdíjpótló egye
sülete“ 1935. évi június hó 11-én délután 5 
órakor a Postatisztviselők Otthonának 
dísztermében tartandó 1934. évi XXIX. ren
des közgyűlésére 107.

Meghívó „A Magyar kir. Postamesterek és Pos
tamesteri Alkalmazottak Országos Egyesü
lete“ 1935. évi május hó 12-én (vasárnap) 
délelőtt fél 10 órakor kezdődő évi rendes 
közgyűlésére 88.

Meghívó „A M. kir. Posta Személyzetének Or
szágos Méhészeti Egyesülete 1935. évi jú
nius hó 27-én délután 5 órakor a postavezér
igazgatóság tanácstermében (II. emelet) 
tartandó évi rendes közgyűlésére 143.

Megkerült kiadói személyazonossági igazolvány 
érvényessé tétele 153.

Megnyitása az Udvari szünetelő postaügynök
ségnek 258.

Megnyitása Balatonakarattya időszaki postahi
vatalnak 152.

Megnyitása Balatonvilágos időszaki postahiva
talnak 152.

Megnyitása Balatonvilágos időszaki postaügy
nökségnek 258.

Megnyitása Egyházaskesző ideiglenesen szüne
telő postaügynökségnek 226.

Megnyitása Esztergály új postaügynökségnek 
297.

Megnyitása időszaki postahivataloknak 72, 100, 
129, 135, 152.

Megnyitása időszaki postaügynökségeknek 100, 
107, 177, 258.

Megnyitása Sopron 4. sz. új időszaki postahiva
talnak 166.

Megnyitása szünetelő postaügynökségnek 69,
192, 226, 258.

Megnyitása új postahivatalnak 59, 84, 110, 111, 
166, 237.

Megnyitása Velem időszaki postaügynökségnek 
177.

Megnyitása ügynökségnek 17, 21, 69. 84, 106, 127, 
136, 191, 192, 207, 226, 232, 258, 270, 283, 
297, 319.

Megolvasva (nyitva) való feladása dollárt tar- 
talmazó értékleveleknek 6.

Megszüntetése a Belgiumba szóló utánvételes 
küldemények és postai megbízások forgal
mának 47.

Megszüntetése a Luxemburgba szóló utalvá
nyok, utánvételes küldemények és postai 
megbízások forgalmának 68.

Megszüntetése a m. kir. posta bélyegértékesítő 
irodája 79. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlájának 309.

Megszüntetése a „Vasúti Útmutató“ menetrend
könyvek postai árusításának és a MÁV „Hi
vatalos Menetrendkönyvei“-nek árusítása 
244.

Megszüntetése az időszaki postahivatalok és
ügynökségek működésének 258.

Megszüntetése az Olaszországba szóló utánvé
teles csomagok forgalmának 1.

Megszüntetése Debrecen 4. sz. postahivatalnak 
151.

Megszüntetése időszaki postahivatalok, ügynök
ség és levélfelvevő állomások működésének 
277.

Megváltoztatása a napi főjegyzék és takarék
üzleti napi aljegyzők nyomtatványoknak 79.

Megváltoztatása a postahivatalok ellenőrző szá
mának 45, 190, 319.

Megváltoztatása Baltavár postahivatal nevének
202.

Megváltoztatása Talapatka pu. postaügynökség 
nevének 277.

Megváltoztatása Czinderybogád postaügynök
ség nevének 245.

Megváltoztatása „Kincstári szolgálat“ jelzésnek 
a befizetési lapokon 6.

Megváltoztatása postahivatal nevének 39, 48, 99,
202.

Megváltoztatása postahivatalok és postaügy
nökségek nevének 39.

Megváltoztatása postaügynökség ellenőrző pos
taiénak 69, 111, 135, 227, 251, 258, 303.

Mentessége valutabeszolgáltatási kötelezettség 
alól a magyar kiadású könyveket és zene
műveket tartalmazó, külföldre címzett pos
taküldeményeknek 97.

„Mezőföld“ c. időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása 58.

Mérséklése „Általános munkaadói igazolvány
űrlapok“ árának 243.

Mérséklése budapesti helyi forgalomban az ex
press levélpostai küldemények díjának 305.

„Miskolc-Görömbölyi-Tapolca“ elnevezésű idő
szaki postaügynökségnek időszaki postahi
vatallá való átalakítása 128.
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M. kir. posta betegségi biztosító intézet elnöké
nek felmentése és új elnök kinevezése 187.

M. kir. posta bélyegértékesítő irodája 79. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlájának 
megszüntetése 309.

M. kir. posta nyomtatványainak takarékos meg
rendelése 81.

M. kir. posta személyzetéhez 179, 181, 231.
M. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa által 

nyújtott fürdőkedvezmény 268.
M. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa 

által nyújtott temetési segélyekre vonatkozó 
ügyviteli szabályzat módosítása 183.

M. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa 
által nyújtott temetési segély iránti kérel
meknél a közös háztartásban élés igazolása 
268.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
és újévi rendkívüli forgalom idején 310.

Mozgópostakocsik műszaki ügyeinek a posta 
központi járműtelep hatáskörébe való át
adása 323.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és postaszál
lításra felhasznált gépkocsijáratok jegvzéke 
89, 251.

Mozgóposták és jegyzékek) menetek közlekedé
sében változás 9, 28, 38, 136, 190, 206, 302, 
310, 313, 318.

Módosítása a faiskolai termesztvények belföldi 
postai szállítására vonatkozó rendelkezé
seknek 286.

Módosítása a posta személyzetének jóléti ala
pítványa által nyújtott temetési segélyekre
vonatkozó ügyviteli szabályzatnak 185.

Módosítása a postavezérigazgatóság egyes ügy
osztályai hatáskörének és ügybeosztásának 
273.

Módosítása a Szegedi Szabadtéri Játékok hir
dető bélyegzői szövegének 151.

Munkálatokról és szállításokról bizonyítvány 
kiállítása 16.

Nagybicsérdi postaügynöki állásra pályázat 314.
Nagybritánniába értéktárgyakat tartalmazó cso

magok szállítása 326.
Nagybritánniába és Északírországba szóló kül

deményekhez származási bizonyítvány csa
tolása 299.

Nagybritánniába szóló csomagokhoz szárma 
zási bizonyítvány csatolása 296.

„Nagykőrösi Közlöny“ c. politikai hetilap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása 
214.

Napi főjegyzék és takaréküzleti napi aljegyzők 
nyomtatványok megváltoztatása 79.

Nemesbüki postaügynöki állásra pályázat 186.
Nemesbük új postaügynökség megnyitása 283.
Nemzetközi postacsoport és Nemzetközi táv

közlési csoport felállítása a postavezérigaz
gatóságnál 285.

Nemzetközi távközlési csoport és Nemzetközi 
postacsoport felállítása a postavezérigazga
tóságnál 285.

4.404. sz. csekkszámlára vonatkozó befizetési 
lapok elfogadása 312.

Német bankjegyek beviteli korlátozása Német
országba 326.

Németországba szóló élelmiszerküldemények
nél beviteli könnyítések 326.

Németországba szóló, húst tartalmazó postakül
demények gondos felszerelése 213.

Németországba szóló, húst tartalmazó postakül
deményekhez származási és egészségügyi 
bizonyítvány csatolása 97.

Németországba szóló, vajtermékeket tartalma
zó küldemények vámkezelése 299.

Névváltoztatás postahivatalnál 39, 48, 99, 202.
Nikotint (nyers) tartalmazó csomagok feladása 

131.
Nullás-díjövbe való bevonása Érd és Érdliget

nek 305.
Nyaraltatása a postaalkalmazottak gyermekei

nek 92.
Nyers nikotint tartalmazó c somagok feladása 

131.
Nyilatkozatok — külföldre szóló küldemények

hez csatoltak — kitöltése 31.
Nyitva (megolvasva) való feladása dollárt tar

talmazó értékleveleknek 6.
Nyomtatványként feladott hirlapmegrendelő- 

lapokba, illetőleg a hirlapelőfizetés meg
szüntetéséről szóló értesítésekbe írható 

bejegyzések 171.
„Nyomtatványküldeményekre vonatkozó sza

bályok ismertetése“ című füzet kiadása 109.
Nyomtatványok takarékos megrendelése 81.

Óhidi postaügynöki állásra pályázat 93.
Óhid új postaügynökség megnyitása 232.
Okirati illetékbélyeggel kiegészített halászjegyek 

és váltóürlapok készletének megállapítása 
71.



XIV

Olaszországba küldött könyvekhez vámárunyi
latkozat csatolása 283.

Olaszországba küldött zenemüvekhez vámáru
nyilatkozat csatolása 327.

Olaszországba szóló ajánlott és értékküldemé
nyek utánvételi összegének leszállítása 305.

Olaszországba szóló, árut tartalmazó küldemé
nyekhez származási bizonyítvány csatolása
299.

Olaszországba szóló postai megbízások forgal
mának felfüggesztése 296.

Olaszországba szóló utánvételes csomagok for
galmának megszüntetése 1.

Osztrák és csehszlovák forgalomban sürgős és 
terjedelmes csomagoknak rovatolása 19.

Összesítő forgalmi kimutatás vezetése és felter
jesztése 324.

Pályaudvari postahivatal áthelyezése 2.
Pályázati hirdetmény a karcagi postahivatalnál 

postaszállítói állásra szerződés kötése mel
lett 29.

Pályázati hirdetmény a kiskunfélegyházi posta- 
hivatalnál postaszállítói állásra szerződés kö

tése mellett 124.
Pályázati hirdetmény a posta központi anyag

raktáránál 15 künnlakó tanonc felvételére 
177.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra 3, 
25, 41, 45, 61, 86, 93, 313, 327.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra 237.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra 10,

18. 25, 35, 55, 62, 70, 88, 93, 100, 143, 169 
186, 210, 252, 255, 267, 271, 298, 308, 313.

Pályázati hirdetmény ideiglenes minőségű II. 
osztályú postaaltiszti állásra 61.

Pamuki postaügynöki állásra pályázat 25, 70.
Pászka, laska (izraelita húsvéti kenyér) postai 

szállítása 27.
Pázmány emlékbélyegek forgalomba bocsátása 

145, 235.
Penészleki ügynöki állásra pályázat 88.
Perecesbányatelepi postaügynöki állásra pályá

zat 271.
Peremartongyártelep postaügynökség ellenőrző 

hivatalának megváltoztatása 303.
Perzsia helyett „Irán“ megjelölés alkalmazása 

38.
Pénzügyi illetékmentessége a csekkbefizetések

ről elismervénymásodlatokat kérő beadvá
nyoknak 305.

Péteri postaügynökség átalakítása postahivatallá
17.

Portugáliába légipostái csomagot nem lehet kül
deni. 326.

Postaalkalmazottak gyermekeinek nyaraltatásá- 
ról közlemény 92.

Postaalkalmazottak üdülése a hévízszentandrási 
üdülőtelepen 72.

Posta és távközlési díjszabások rövidítése 306.
Postahivatal, — alkalmi, — felállítása 33, 53, 84, 

100, 127, 232, 319.
Postahivatal áthelyezése 2, 111.
Postahivatal, időszaki, — megnyitása 72, 100, 

129, 135, 152.
Postahivatallá átalakítása postaügynökségnek 

17, 59, 111, 128, 153, 165, 237.
Postahivatal megnyitása 59, 84, 110, 111, 166, 237.
Postahivatalok ellenőrző számának megváltoz

tatása 45, 190, 319.
Postahivatal és postaügynökség nevének meg

változtatása 17, 39, 48, 99, 202, 245, 277.
Postahivatalok és ügynökségek névsorában he

lyesbítés 2, 9, 91, 202, 206, 226, 227, 233, 240, 
277, 293, 303, 313, 320.

Postahivatal átalakítása postaügynökséggé 21.
127, 319.

„Postahivatalok és ügynökségek névsora“ című 
segédkönyv árának és megrendelési módo
zatának megállapítása 184.

..Postai Díjak“ falitábla új kiadása 47.
Postai megbízások forgalmának — Olaszország

ba szóló — felfüggesztése 296.
Postai megbízások és utánvételes küldemények 

forgalmának — Belgiumba szóló — meg
szüntetése 47.

Postai megbízások, utalványok és utánvételes 
küldemények Luxemburgba szóló forgalmá
nak újrafelvétele 110.

Postai megbízások, utalványok és utánvételes 
küldemények forgalmának — Luxemburgba 
szóló — megszüntetése 68.

Postai szállítása az izraelita húsvéti kenyérnek 
(pászkának, laskának). 27.

Postajárati térkép kiadása, valamint árának és 
megrendelésének megállapítása 164.

Postajárati térkép helyesbítése 258.
Posta központi járműtelep hatáskörébe való át

adása a mozgópostakocsik műszaki ügyei
nek 323.

Postaküldemények, — kábítószereket tartalma
zók — kezelése 67.

Postamesterek és a postakiadók figyelmeztetése 
a szolgálati út betartására 51.
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Postamesteri állásra pályázati hirdetmény 237.
Postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok, ma

gyar mozgóposták és jegyzékeit) menetek
jegyzéke 89, 25Í.

Postaszállítói állásra a karcagi postahivatalnál 
szerződés kötése mellett — pályázati hir
detmény 29.

Postaszállítói állásra a kiskunfélegyházi posta- 
hivatalnál pályázati hirdetmény szerződés 
kötése mellett 124.

Postaszolgálat ellátásával kapcsolatos találmá
nyok bejelentése 254.

Postatakarékpénztár havi forgalma 9, 28, 54, 59, 
86, 129, 185, 210, 229, 245, 284, 313, 321.

Postatakarékpénztárnál elhelyezett különleges
kamatozású takarékbetétek kamatlábának 
újabb megállapítása 83,

Postatakarékpénztárnál elhelyezett takarékbeté
tek kamatlábának újabb megállapítása 235.

Postatakarékpénztárra kiállított csekkel való ki- 
egyenlítése a távbeszélődíjaknak 33.

Postautalvány rendszeresítése bélyegrendelésre 
163,

Postaügynöki állásra pályázati hirdetmény 10,
18, 25, 35, 55, 62, 70, 88, 93, 100, 143, 169, 
186, 210, 252, 255, 267, 271, 298, 308, 313.

Postaügynökség ellenőrző postahivatalának 
megváltoztatása 69, 111, 135, 227, 251, 258, 
303.

Postaügynökség és postahivatalok nevének meg
változtatása 17, 39, 48, 99, 202, 245, 277.

Postaügynökség, — időszaki, — megnyitása 100, 
107, 177, 258.

Postaügynökség megnyitása 17, 21, 69, 84, 106, 
127, 136, 191, 192, 207, 226, 232, 258, 270, 
283, 297, 319.

Postaügynökségnek postahivatallá átalakítása 
17, 59, 111, 128, 153, 165, 237.

Postaügynökség nevének megváltoztatása 17, 39, 
245, 277.

Postaügynökséggé való átalakítása postahivatal
nak 21, 127, 319.

Postavezérigazgatóság egyes ügyosztályai hatás
körének és ügvbeosztásának módosítása 
273.

Posta vezér igazgatóságnál Nemzetközi postacso
port és Nemzetközi távközlési csoport fel
állítása 285.

Postán maradó utalványtáviratok kiállításánál, 
— változás 71.

„Pótfüzet“ kiadása a Budapest és környéke 1935. 
évi május havi távbeszélő betűrendes név
sorához 3.

Pótlék — 2. számú — kiadása az A. 1., A. 2. és 
A. 3. Szabályzathoz 12.

Pusztagyenda postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása 251.

Pusztakengyel postaügynökség áthelyezése a pá
lyaudvarról 2.

Pusztatúrpásztói postaügynöki állásra pályázat 
18.

, Adatgyűjtés — statisztikai — a nyil
vántartott szórakoztató rádióvevő 
berendezésekről 290.

Behajtása a rádiódíjhátralékoknak a díj
fizetési kötelezettség tartama alatt 
254.

Budapesti (csepeli) Rádióállomás meg
szüntetése 57.

----- Díjfizetési kötelezettség tartama alatt a
rádiódíjhátralékoknak behajtása 254.

----- Díjmentesség engedélyezése új rádióelő
fizetők részére 150.

Elhalasztása rádiókiállításnak 206.
—— Engedélyezése díjmentességnek új rádió- 

előfizetők részére 150.
Falragaszok kifüggesztése a postahivata

lokban a rádiókiállítás hirdetéséről 
190.

----- Hatályon kívül helyezése a rádiórendelet
módosítása tárgyában kiadott 126.751 
—1934. számú rendeletnek 35.

Madridi Távközlés Nemzetközi Egyez
ményének törvénybe iktatása 95.

Megszüntetése a budapesti (csepeli) rádió- 
állomásnak 57.

Nemzetközi távközlési csoport felállítása 
a postavezérigazgatóságnál 285.

----- Posta és távközlési díjszabások rövidítése
306.

----- Rádiódíjhátralékok behajtása a díjfizetési
kötelezettség tartama alatt 254.

„Rádiókiállítás Budapesten“ feliratú hir
dető bélyegzők használatbavétele 191.

----- „Rádiókiállítás Budapesten“ feliratú hir
detőbélyegzőknek használatból való 
kivonása 206.

----- Rádiókiállítás elhalasztása 206.
----- Rádiókiállítást hirdető falragaszok kifüg

gesztése a postahivatalokban 190.
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Rádiórendelet módosítása tárgyában ki
adott 126.751/1934. számú rendelet ha
tályon kívül helyezése 35. 

Rádiótárgysorsjáték 197.
Rövidítése a posta és távközlési díjszabá

soknak 306.
-----  Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott

szórakoztató rádióvevő berendezé
sekről 290.

----- Törvénybe iktatása a Madridi Távközlés
Nemzetközi Egyezményének 295.

----- Üj rádióelőfizetők részére díjmentesség
engedélyezése 150.

Rákóczi emlékbélyegeknek sorozatokban rende
lése 47.

Rákóczi emlékbélyegek forgalomba hozatala 63.
Rákóczi emlékbélyegek forgalomból kivonása

300.
Rákosannatelep postahivatal nevének Árpád

föld névre változtatása 48.
Rendes pu. postaügynökség nevének Balaton- 

rendes névre változtatása 39.
Rendszeresítése bélyegrendelési postautalvány

nak 163.
Rendszeresítése „Filléres postamegbízási szolgá

latinak 315.
Rendszeresítése új csekküzleti napi aljegyzékek- 

nek és a csekkbefizetéseknek és csekvissza- 
fizetéseknek külön-kiilön aljegyzéken való 
elszámolása 145.

Rendszeresítése vámkezelési igazolványnak a 
magyar-olasz kölcsönös csomagforgalomban 
231.

Rovatlap — levélzárlatnál használt — kiállításá
nál változás 89.

Rovatlap vámküldemények rovatolásához 283.
Rovatolása sürgős és terjedelmes csomagoknak 

az osztrák és cseh-szlovák forgalomban 19.
Rövidítése a posta és távközlési díjszabásoknak 

306.

Saarvidékkel való posta-, távíró- és távbeszélő
forgalomban változás 37.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának felfüg
gesztése 82.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon 
kívül helyezése 251.

Somi postaügynöki állásra pályázat 308.
Soproni bélyegkiállítás alkalmával különleges 

keletbélyegző használata 71.
Sopron 4. számú új időszaki postahivatal meg- 

tyitása 166.
Sorozatokban való megrendelése a Rákóczi-bé- 

lyegeknek 47.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hír

lapokról és folyóiratokról 288.
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező hír

lapokról és folyóiratokról 282.
Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivata

loknál a különleges postai szolgálatokról. 
287.

Stein (Aarg) svájci postahivatalnál feladott 
utalványok kifizetése 163.

Súlyhatára a budapesti baromfikiállításra szánt 
csomagoknak 48, 286.

Sürgős és terjedelmes csomagoknak rovatolása 
az osztrák és cseh-szlovák forgalomban 19.

„Sürgős“ és „Terjedelmes“ jelzőknél változás.
52.

Svájci Stein (Aarg) postahivatalnál feladott utal
ványok kifizetése 163.

Szállítása értéktárgyakat tartalmazó csomagok
nak Nagvbritánniába 326.

Szállításokról és munkálatokról bizonyítvány 
kiállítása 16.

Szállítóleveleken levő bélyegek épségének meg
őrzése 64.

Származási bizonyítvány csatolása Nagybritan- 
niába szóló csomagokhoz 296.

Származási bizonyítvány csatolása a Nagybri- 
tanniába és Északírországba szóló küldemé
nyekhez. 299.

Származási bizonyítvány csatolása az Olaszor
szágba szóló, árut tartalmazó küldemények
hez 299.

Származási és egészségügyi bizonyítványnak 
csatolása a Németországba szóló, húst tar
talmazó postaküldeményekhez. 97.

Szeged felsőtanya postahivatal nevének Szeged 
—Felsőközpont névre változtatása 99.

Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzőinek 
használatba vétele 127.

Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzői 
szövegének módosítása 151.

Személyszállító vonatok indításának új módja
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Szenyér új postaügynökség megnyitása 319.
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Szolgálati út betartására figyelmeztetése a posta
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Szünetelő postaügynökség megnyitása 69.

Távbeszélő. Amerikai Egyesült Államokkal és
Kanadával való távbeszélő 
forgalomban éjjeli díjszabás 
bevezetése 128.

----- Balatoni fürdő és üdülőhelyekkel, valamint
mátravidéki postahivatalokkal és Lil
lafüreddel való forgalomban mérsé
kelt távbeszélő díjszabás bevezetése 
94.

------ Beolvasztása a távíró és távbeszélő igaz
gatóság 4/2 (távíró üzemi és műhely) 
csoportjának a központi távíróhiva
talba 281.

-----  Berlin—Hamburg közt közlekedő gyors
vonat utasaival táviratok és távbe
szélgetések váltása 98.

----- Budapest és környéke 1935. évi május
havi távbeszélő betűrendes névsorá
hoz ,.Pótfüzet“ kiadása 318.

-----  Budapest és környéke távbeszélő névso
rának kiadása 147.

-----  Budapesti nullás díjövbe való bevonása
Érd és Érdligetnek 305.

-----  Ceylonnal való távbeszélőforgalom meg
nyitása 283.

-----  Díjszabásban, — Távbeszélő, — változá
sok 1, 8, 81, 128, 174, 190, 240, 276, 
301, 317.

-----  Egységes elvek szerint való megállapítása
a vidéki átalányrendszerű hálózatok
ban a mellékállomásos és alközpontos 
távbeszélő berendezések előfizetési 
díjainak 173.

-----  Előzetes bejelentése a postahivatali nyil
vános állomásokról folytatott távol
sági beszélgetések időtartamának 106.

Engedélyezése a közérdekű és magánhasz
nálatú távbeszélő és villamosjelző be
rendezéseknek 2.

—!— Éjjeli díjszabás bevezetése az Amerikai 
Egyesült Államok és Kanadával való 
távbeszélő forgalomban 128.
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gyorsvonat utasaival táviratok 
és távbeszélgetések váltása 98.

Intézkedések az új „Távbeszélőüzleti 
Szabályzat“ rendelkezéseinek végre
hajtásával kapcsolatban 247.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró 
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 134.

Island szigettel való távbeszélőforgalom 
megnyitása 206.

Japánnal való távbeszélőforgalom meg
nyitása 173.

----- Kanadával és az Amerikai Egyesült Álla
mokkal való forgalomban éjjeli díj
szabás bevezetése 128.

----- Kiegészítése a távíró és távbeszélő hiva
talok névsorához 175.

-----Kiegyenlítése a távbeszélődíjaknak a m.
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csekkel 33.

-----Közérdekű és magánhasználatú távbeszé
lő és villamosjelző berendezések en
gedélyezése 2.

----- Központi távíróhivatalba való beolvasz
tása a távíró és távbeszélő igazgatóság 
4/2. (távíró üzemi és műhely) csoport
jának 281.

----- Lillafüreddel és mátravidéki postahivata
lokkal, valamint a balatoni fürdő- és 
üdülőhelyekkel való forgalomban 
mérsékelt távbeszélő díjszabás beve
zetése 94.

----- Madridi Távközlés Nemzetközi Egyez
ményének törvénybe iktatása 295.

---- r Magánhasználatú és közérdekű távbe
szélő és villamosjelző berendezések 
engedélyezése 2.

----- Mátravidéki postahivatalokkal és Lillafü
reddel, valamint a balatoni fürdő- és 

üdülőhelyekkel való forgalomban 
mérsékelt távbeszélő díjszabás beve
zetése 94.

----- Meghosszabbítása a Távbeszélő-Díjszabás
egyes díjtételeinek és a Távbeszélő
üzleti Szabályzat egyes rendelkezései
nek módosítása tárgyában kiadott 
108.505/5. sz. rendelet érvényének 1.

----- Megnyitása a távbeszélőforgalomnak
Ceylonnal 283.

----- Megnyitása a távbeszélőforgalomnak Is-
land-szigettel 206.



XVIII

Távbeszélő. Megnyitása a távbeszélőforgalom
nak Japánnal 173.

----- Mellékállomás és alközpontos távbeszélő
berendezések előfizetési díjainak egy
séges elvek szerint való megállapítása 
a vidéki átalányrendszerű hálózatok
ban 173.

----- Mérsékelt távbeszélő díjszabás beveze
tése a balatoni fürdő- és üdülőhelyek
kel, valamint mátravidéki postahiva
talokkal és Lillafüreddel való forga
lomban 94.

----- Módosítása a Tb. Ü. Sz. 13. §. 9. pontjá
nak 53.

—— Nemzetközi távközlési csoport felállítása 
a postavezérigazgatóságnál 285.

----- Posta és távközlési díjszabások rövidí
tése 306.

----- Postahivatali nyilvános állomásokról foly
tatott távolsági beszélgetések időtar
tamának előzetes bejelentése 106.

----- Postatakarékpénztárra kiállított csekkel
való kiegyenlítése a távbeszélődíjak
nak 33. —

-----Postavezérigazgatóságnál Nemzetközi táv
közlési csoport felállítása 285.

----- „Pótfüzet“ kiadása a Budapest és környé
ke 1935. évi május havi távbeszélő 
betűrendes névsorához 318.

---- Rövidítése a posta és távközlési díjszabá
soknak 306.

----- Saarvidékkel való posta-, távíró- és táv
beszélőforgalomban változás 37.

----- Szelektoros (ú. n. választó) rendszerű táv
beszélő berendezések 131.

----- Sződligettel kezdeményezett távolsági be
szélgetések díjazása 150.

----- Tápéval kezdeményezett távolsági beszél
getések díjazása 20.

----- Távbeszélődíjaknak a postatakarékpénz
tárra kiállított csekkel való kiegyenlí
tése 33.

----- Távbeszélő-Díjszabásban változások 1, 8
81, 128, 174, 190, 240, 276, 301, 317.

-----Távbeszélő-Díjszabás egyes díjtételeinek
és a Távbeszélőüzleti Szabályzat 
egyes rendelkezéseinek módosítása 
tárgyában kiadott 108.505/5. sz. ren
delet érvényének meghosszabbítása 1.

-----Távbeszélő és villamos jelző berendezések
— közérdekűek és magánhasznála- 
túak — engedélyezése 2.

Távbeszélő. Távbeszélőforgalom megnyitása
Ceylonnal 283.

-----Távbeszélőforgalom megnyitása Island-
szigettel 206.

----- Távbeszélőforgalom megnyitása Japánnal
173.

——  Távbeszélő névsor Budapest és kör
nyéke — kiadása 147.

----- Távbeszélő névsor — vidéki betűrendes
— kiadása 296.

—— Távbeszélőüzleti Szabályzat egyes rendel
kezéseinek és a Távbeszélő-Díjszabás 
egyes díjtételeinek módosítása tár
gyában kiadott 108.505/5. sz. rendelet 
érvényének meghosszabbítása 1.

----- Távbeszélőüzleti Szabályzat új kiadása
247.

----- Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. §. 9. pont
jának módosítása 53.

----- Táviratok és távbeszélgetések váltása a
Berlin—Hamburg közt közlekedő 
gyorsvonat utasaival 98.

----- Távíró és távbeszélő hivatalok névsorá
hoz kiegészítés 175.

—-— Távíró és távbeszélő igazgatóság 4/2. (táv
író üzemi és műhely) csoportjának a 
központi távíróhivatalba való beosz
tása 281.

----- Távíró vezetékeken és interurbán távbe
szélő áramkörökön irányok szerinti 
forgalmi felvétel 134.

—— Távolsági beszélgetések időtartamának —
a postahivatali nyilvános állomások
ról folytatottak — előzetes bejelenté
se 106.

----- Távolsági beszélgetések — Sződligettel
kezdeményezettek díjazása 150.

----- Távolsági beszélgetések — Tápéval kez-
deményezettek — díjazása 20.

----- Távolsági távbeszélő forgalomban újítá
sok 105.

----- Törvénybe iktatása a Madridi Távköz
lés Nemzetközi Egyezményének 295.

—— Ü. n. választó (szelektoros) rendszerű táv
beszélő berendezések 131.

----- Újítások a távolsági távbeszélő forgalom
ban 105.

----- Üj kiadása a Távbeszélőüzleti Szabály
zatnak 247.

----- Üj „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ rendel
kezéseinek végrehajtásával kapcsola
tos intézkedések 247.
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Távbeszélő. Váltása táviratoknak és távbe
szélgetéseknek a Berlin—Ham
burg közt közlekedő gyorsvonat 
utasaival 98.

Változás a Saarvidékkel való posta-, táv
író- és távbeszélőforgalomban 37. 

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban 1, 
8, 81, 128, 174, 190, 240, 276, 301, 317. 

Vidéki átalányrendszerű hálózatokban a 
mellékállomásos és alközpontos táv
beszélő berendezések előfizetési díjai
nak egységes elvek szerint való meg
állapítása 173.

Vidéki betűrendes távbeszélő névsor ki
adása 296.

Villamosjelző és távbeszélő berendezések
— közérdekűek és magánhasználatúak
— engedélyezése 2.

Távíró. Beolvasztása a távíró és távbeszélő igaz
gatóság 4̂ 2. (távíró üzemi és m űhely) 
csoportjának a központi távíróhiva
talba 281.

Berlin—Hamburg közt közlekedő gyors
vonat utasaival táviratok és távbe
szélgetések váltása 98.

Díjszabásban, — Távíró, — változások 3S, 
83, 92, 129, 166, 174, 232, 269, 301, 327.

Hamburg—Berlin közt közlekedő gyors
vonat utasaival táviratok és távbe
szélgetések váltása 98.

Idegen elnevezéssel feltüntetett magyar 
rendeltetési helyű táviratok kézbesí
tésénél eljárás 150.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró 
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 134.

Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókíván
ságokat tartalmazó táviratok rendsze
resítése 311.

Kézbesítési eljárás az olyan táviratoknál, 
amelyeknél a magyar rendeltetési hely 
idegen elnevezéssel van feltüntetve 
150. ,

Kormányzósági távíróhivatal ügykörének 
kiterjesztése 286.

Központi távíróhivatalba való beolvasz
tása a távíró és távbeszélő igazgatóság 
4/2. (táviró üzemi és műhely) csoport
jának 281.

lu ll IU. Madridi Távközlés Nemzetközi Egyez
ményének törvénybe iktatása 295.

Nemzetközi távközlési csoport felállítása 
a postavezérigazgatóságnál 285.

----- Posta és távközlési díjszabások rövidítése
306.

-----  Postán maradó utalványtáviratok kiállí
tásánál, — változás 71.

Postavezérigazgatóságnál Nemzetközi táv
közlési csoport felállítása 285.

----- Rendszeresítése karácsonyi és újévi üd
vözletét s jókívánságokat tartalmazó 
táviratoknak 311.

----- Rövidítése a posta és távközlési díjszabá
soknak 306.

----- Saarvidékkel való posta-, távíró- és táv
beszélőforgalomban változás 37.

----- „Távirati utalványlap“ című értékes
nyomtatvány új kiadása 53.

----- Táviratok és távbeszélgetések váltása a
Berlin—Hamburg közt közlekedő 
gyorsvonat utasaival 98.

----- Táviratok — üdvözlést tartalmazók —
felvételénél követendő eljárás 281.

----- Távíró-Díjszabásban változások 38, 83, 92,
129, 166, 174, 232, 269, 301, 327.

----- Távíró-Díjszabás új kiadása 57.
-----Távíró és távbeszélő hivatalok névsorá

hoz kiegészítés 175.
----- Távíró és távbeszélő igazgatóság 4/2. (táv

író üzemi és műhely) csoportjának a 
központi távíróhivatalba való beol
vasztása 281.

----- Távíró vezetékeken és interurbán távbe
szélő áramkörökön irányok szerinti 
forgalmi felvétel 134.

----- Törvénybe iktatása a Madridi Távközlés
Nemzetközi Egyezményének 295.

----- Üj kiadása a „Távirati utalványlap“ című
értékes nyomtatványnak 53.

----- Üj kiadása a Távíró-Díjszabásnak 57.
----- Utalványtáviratok — postán maradók —

kiállításánál, változás 71.
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író- és távbeszélőforgalomban 37.
----- Változások a Távíró-Díjszabásban 38, 83,
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szére 68.
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nak 81.
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Takarékossági propaganda támogatása 269.
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Távbeszélődíjaknak a postatakarékpénztárra ki
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Temetési segélyekre — am . kir. posta személy
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— vonatkozó ügyviteli szabályzat módosí
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az osztrák és cseh-szlovák forgalomban 19.

„Terjedelmes“ és „Sürgős“ jelzőknél változás 52.
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sz. kincstári kirendeltségnél 319.

Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása 239.
Üjévi postakönyvecskék megrendelése 297.
Üjpesten, a „Vidéki Bélyeggyűjtők Első Orszá

gos kiállítása“ színhelyén alkalmi postahiva
tal felállítása 319.

Utalványok, utánvételes küldemények és postai 
megbízások forgalmának — Luxemburgba 
szóló — megszüntetése 68.

Utalványok, utánvételes küldemények és postai 
megbízások Luxemburgba szóló forgalmának 
újraf elvétele 110.

Utalványtáviratok — postán maradók — kiállí
tásánál, változás 71.

Utalvány, utánvételi- és megbízási forgalom
Lettországgal 205.

Utánvételes csomagok — Olaszországba szólók 
— forgalmának megszüntetése 1.

Utánvételes küldemények és postai megbízások 
forgalmának — Belgiumba szóló — meg
szüntetése 47.

Utánvételes küldemények és megbízások — 
Danzigba szólók — forgalma 197.

Utánvételes küldemények, postai megbízások 
és utalványok Luxemburgba szóló forgalmá
nak megszüntetése 68.

Utánvételes küldemények, postai megbízások és 
utalványok Luxemburgba szóló forgalmának 
újrafelvétele 110.

Utánvételi. megbízási és utalványforgalom Lett
országgal 205.

Utánvételi összeg leszállítása az Olaszországba 
szóló ajánlott küldeményeknél 305.

Utóidényben kedvezményes üdülés a hévíz- 
szentandrási üdülőtelepen 211.

Ugybeosztás és hatáskör módosítása a m. kir. 
postavezérigazgatóság egyes ügyosztályainál 
273.

Ügynöki állásra pályázati hietmény 10, 18, 25,
35, 55, 62, 70, 88, 93, 100, 143, 169, 186, 210, 
252, 255, 267, 271, 298, 308, 314.

Ügynökség ellenőrző hivatalának változása 69, 
111,135,227,251,258,303.
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Ügynökség megnyitása 17, 21, 69, 84, 106,127, 136, 
191, 192, 207, 226, 232, 258, 270, 283, 297, 319. 

Ügyvédeknek és a kir. közjegyzőknek címzett 
bírói határozatokat tartalmazó tértivevé- 
nyes ajánlott levelek kézbesítése 7.

Vajtermékeket tartalmazó Németországba szóló 
küldemények vámkezelése 299.

Valutabeszolgáltatási kötelezettség alól való 
mentessége a magyar kiadású könyveket és 
zenemüveket tartalmazó, külföldre címzett 
postaküldeményeknek 97.

Vasszentmihályi postaügynöki állásra pályázat
100.

„Vasúti Útmutató“ menetrendkönyvek postai 
árusításának megszüntetése és a MÁV „Hi
vatalos Menetrendkönyvei“-nek árusítása 
244.

„Vasúti Útmutató“ nyári kiadású menetrend
könyveinek postai árusítása 97.

Választó (szelektoros) rendszerű távbeszélő be
rendezések 131.

Változás csomagdíjszabásban 12, 31, 104, 110, 
171, 273..

Változás ellenőrzőszámban 45, 190, 319.
Változás, — forgalomköri, — 2, 21, 40, 54, 59, 72, 

90, 130, 166, 192, 202, 227, 240, 251, 270, 278, 
297, 321.

Változás irányítási füzetben 22, 39, 53, 84, 111, 
136, 164, 207, 208, 215, 232, 259, 277, 302, 320.

Változás katonai alakulatok parancsnokságai
nak, valamint ezek állományába tartozó sze
mélyek címére érkező küldemények kézbe
sítésénél 125

Változás kivándorlókat szállító gőzhajóstársa- 
ság helyettesének személyében 8, 83.

Változás levélzárlatnál használt rovatlap kiállí
tásánál 89.

Változás, — közigazgatási 2, 20, 28, 64, 72, 130, 
192, 202, 207, 227.

Változás légipostái díjszabásban 98.
Változás légipostái menetrendben 44, 48, 126, 

146, 292, 306.
Változás légipostái menetrend- és díjszabásban

37, 38, 172, 184, 189, 214, 275.
Változás lőport, illetőleg robbantóport tartal

mazó csomagok belső csomagolásánál 196.
Változás mozgóposták és jegyzékelő menetek 

közlekedésében 9, 28, 38. 136, 190, 206, 302, 
310, 313, 318.

Változás postaügynökség ellenőrző hivatalában 
69, 111, 135, 227, 251, 258, 303.

Változás postán maradó utalványtáviratok ki
állításánál 71.

Változás Saarvidékkel való posta-, távíró- és 
távbeszélőforgalomban 37.

Változás, — szervezeti 195.
Változás tankönyvként feladható küldemények 

posta szállításánál 52.
Változás „Terjedelmes“ és „Sürgős“ jelzőknél 

52.
Váltóürlapok és halászjegyek — okirati illeték- 

bélyeggel kiegészítettek — készletének meg
állapítása 71.

Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba kül
dött könyvekhez 283.

Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba kül
dött zeneművekhez 327.

Vámkezelése a Németországba szóló, vajtermé
keket tartalmazó küldeményeknek 299.

Vámkezelési igazolvány rendszeresítése a ma
gyar-olasz kölcsönös csomagforgalomban 
231.

Vámküldemények rovatolásához rovatlap 283.
Vármegyei és városi tiszti ügyészek címére „a 

címzett saját kezéhez“ kikötése nélkül fel
adott bírói határozatokat tartalmazó térti- 
vevényes ajánlott levelek kézbesítése 295.

Velemi időszaki postaügynökség megnyitása 
177.

Velence—Bécs—Budapest és London—Budapest
között meginduló légiposta járatokkal szál
lított küldemények különleges keletbélyeg
zővel való kezelése 57.

„Vidéki Bélyeggyűjtők Első Országos Kiállítása“
színhelyén, Újpesten alkalmi postahivatal 
felállítása 319.

Visszaküldése hírlapoknak és folyóiratoknak 
címváltozás esetében 126.

Vonalfelvigyázói bélyegzők elveszése 92, 142.

Zalakoppánvi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása 237.

Zádori postaügynöki állásra pályázat 143. 
Zöldszínű zsákfüggvény használata a külfölddel 

való forgalomban 257.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B C D C P K N T , 19:15. .JA N U Á R J. szám.

T A R T
A Távbeszélő-Díjszabás egyes díjtételeinek és a Táv

beszélőüzleti Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása 
"tárgyában kiadott 108.505/5. sz. rendelet érvényének meg
hosszabbítása.

Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 
díjában.

Olaszországba szóló utánvételes csomagok forgalmá
nak megszüntetése.

A közérdekű és magánhasználatú távbeszélő és vil
lamosjelző berendezések engedélyezése.

A L O M
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályaudvari postahivatal áthelyezése.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában.
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Távbeszélő-Díjszabás egyes díjtételeinek 
és a Távbeszélőüzleti Szabályzat egyes ren
delkezéseinek módosítása tárgyában kiadott 
108.505/5. sz. rendelet érvényének meghosz- 

szabbítása.
l / 140.389/5.

Az 1934. évi P. R. T. 13-ik számában közzé
tett 108.505/5. számú rendeletben adott kedvez
mények érvényét, további intézkedésig meg
hosszabbítom,

Budapest, 1934. évi december hó 29-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai kül
demények díjában.

100.220/4.

A P. R. T. 1932. évi 12. számában közölt 
70.257/4. sz. rendelethez kiadott kimutatást a 
hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

6. Argentina: a 9. és 11. hasábban 3, 23 
helyett írják: 2, 35.

9. Belgium: a 9. hasábban 35 helyett írják: 
25.

20. Délafrikai Unió: a 9. hasábban 14 helyett 
írjanak 13b) jelet s a lap alján a megfelelő helyre

írják: 13b) 14 penny 3 fontig, 1 penny 3 fonton 
felül 7 fontig, 114 pence 7 fonton felül 11 fontig; 
a 13. hasábba írják: 6.

26. Franciaország stb.: a 9. és 10. hasábban 
20, 90 helyett írják: 15, 60.

39. Japán stb.: a 9., 10. és 13. hasábban 2, 6, 
40 helyett írják: 1’5, 4, 28.

109. Németalföld: a 9. és 10. hasábban 214, 
714, helyett írják: 114, 5.

110. Németalföldi gyarmatok: a 10. hasáb
ban 714 után írjanak 32) jelet.

130. Svájc és Liechtenstein: a 9—11. hasáb
ban 5, 15, 60 helyett írják: 3, 10, 50.

133. Törökország: a 9. és 10. hasábban 214, 
714 helyett írják; 114, 5.

Budapest, 1935. évi január hó 3-án.

Olaszországba szóló utánvételes csomagok for
galmának megszüntetése.

140.427/4.

Az olasz postaigazgatás intézkedése folytán 
1935. évi január hó 1-től kezdve Olaszországba 
szóló utánvételes csomagok nem adhatók fel.

Budapest, 1934. évi december hó 31-én.
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A közérdekű és magánhasználatú távbeszélő 
és villamosjelző berendezések engedélyezése.J  135.24815.

A közérdekű és magánhasználatú távbeszélő 
és villamosjelző berendezések létesítésének és 
üzembentartásának, megváltoztatásának, vala
mint megszüntetésének engedélyezése az 1935. 
évi január hó 1-től kezdődőleg újból a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztérium postaszakosztá- 
Iyának — a postavezérigazgatóságnak — hatás
körébe tartozik.

Ezzel az intézkedésemmel az 1923. évi P. R. 
1'. 61 -ik számában megjelent 24.758. számú ren
delet 28-ik pontja, illetőleg az 1930. évi R. T. a 
posta részére 2. számában megjelent Ad 46.990. 
számú rendelet 37-ik pontja hatályát veszti.

Budapest, 1935. évi január hó 3-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
140.213/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1934. évi december hó 25-én kelt B. 
I. 15.566/1934. számú végzésével Budapesten, a 
Tolnai részvénytársaság nyomdájában előállí
tott Kassák Lajos „Egy Ember Élete“, „Kom
mun“ című sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

Pályaudvari postahivatal áthelyezése. 
140.490/3.

A pusztakengyeli postahivatal a pályaudvar 
épületéből a településre helyeztetett át.

Ehhez képest a Postahivatalok Névsorában 
(80. old.), a Helységnévtárban (447. old.) és

Irányítási Füzetben (129. old.) Pusztakengyel 
mellől a „pu.“ megjelölés törlendő.

Budapest, 1935. évi január hó 3-án.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában.

ad. 138.798/3.

Ipolyvece postaügynöksóg neve mellől (46. 
1.) a „pu.“ jelzés törlendő.

Karancsság neve után (49. 1.) „k.“ jelzés 
írandó.

Budapest, 1934. évi december hó 31-én. .

Közigazgatási változások.
140.432/3.

A helységnévtárban Gyöngyösapáti utánt 
(237. 1.) beírandó: „Gyöngyösfalu kk., Vas vm., 
szombathelyi j., u. p. és u. t. Nagycsömöte.“

Ludad kk. Vas vm. (352. 1.) nevénél be
írandó: „Gyöngyösfalu néven Seregélyháza köz
séggel egyesült.“

Seregélyháza kk. (476. 1.) nevénél beírandó: 
„Gyöngyösfalu néven Ludad községgel egye
sült.“

Váckisújfalu után (557. 1.) beírandó: „Vác- 
liget O  Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., u. p. és 
u. t. Vác.“

Zsellérdűlő O Vác (586. 1.) összes adataival 
törlendő s bejegyzendő: „Üj neve Václiget.“

Budapest, 1934. évi december hó 29-én.

Forgalomköri változások.
139.637/3.

Akaii (89. 1.) ezentúl L.
Balázsszállás 6̂  Mohács (115. 1.) ezentúl u. 

t. Mohács 3.
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Belsőriha Gi Mohács (129. 1.) ezentúl u. t. 
Mohács 3.

Bóg O Mohács (139. 1.) ezentúl u. t. Mo
hács 3.

Dunaszél G\ Mohács (186. 1.) ezentúl u. t. 
Mohács 3.

Élesd Cí Mohács (191. 1.) ezentúl u. t. Mo
hács 3.

Gogánfa (229. 1.) ezentúl (fŐD L.
Homorúd Gt Mohács (260. 1.) ezentúl u. t. 

Mohács 3.
Kanda O Mohács (284. 1.) ezentúl u. t. Mo

hács 3.
Külsőriha Gi Mohács (339. 1.) ezentúl u. t. 

Mohács 3.
Lög G> Mohács (351. 1.) ezentúl u. t. Mo

hács 3.
Margittasziget (Mohács 3—Margittasziget) 

(362. 1.) ezentúl #£s> L.
Ságpuszta (466. 1.) ezentúl u. t. Akaii.
Sárhát Gl Mohács (471. 1.) ezentúl u. t. Mo

hács 3.
Sáros Gj Mohács (472. 1.) ezentúl u. t. Mo

hács 3.
Siófok (478. 1.) ezentúl „C“.
Üjfok G> Mohács (549. 1.) ezentúl u. t. Mo

hács 3.
Zalagyömörő (581. 1.) ezentúl u. t. Gogánfa.
Budapest, 1934. évi december hó 28-án.

Pályázati hirdetmény.
140.275/1.

A szarvasi postahivatalnál áthelyezés foly
tán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügyelők és 
főtisztek. Jelentkezni lehet e közlemény meg
jelenésétől számított 15 nap alatt a javaslatté
telre hivatott szegedi m. kir. postaigazgatóság
hoz küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a szegedi postaigazga
tóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1934. évi december hó 27-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás. 
140.163/1.

Miron Lajos postafelügyelő (146) a szarvasi 
postahivatal vezetése alól felmentetett és a zala
egerszegi postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1934. évi december hó 29-én.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
k«zdve vállal 

állást

Kele Károlyné Szentmártonkáta 1935. I. 15. Helyettesítést is vállal.

Pálma Gyula Bánhida 7 1935. I. 15. Helyettesítést is vállal.

Standor Mária Hahót ' 16 1935. I. 15. Helyettesítést is vállal.

Dallos Józsa Szegi 7 1935. II. 15. Csak állandó alkal
mazásra.

Posgay Vilma Alsóábrány azonnal Helyettesítést is vállal.

Princz Julia Vízvár azonnal

Dreisziger Jolán Beled 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Szedmák Gyula Vámosgyörk 5 azonnal Helyettesítést is vállal

Ecker János Lövő 5 Helyettesítést is vállal

Fuchs Sarolta Esztergom, Petőfi-u. 6. 6 Helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: ostavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: KülFöldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. n y o m á s a . — Felelőt m ű v e z e tő :  Duchoa J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

mi>ti>HNT, i»:*5. j a n u á r  1«. 2. v/ám.

T A K T
Címadományozás.
A m. kir. posta fogalmazási tisztviselőinek gyakorlati 

közigazgatási vizsgája.
Dollárt tartalmazó értéklevelek nyitva (megolvasva) 

való feladása.
A befizetési lapokon „kincstári szolgálat" jelzés meg

változtatása.
Az ügyvédeknek és a kir. közjegyzőknek címzett 

bírói határozatokat tartalmazó tértivevónyes ajánlott leve
lek kézbesítése.

A személyszállító vonatok indításának új módja.
Változások a Távbeszélő Díjszabás-ban.
Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaság magyar-

Címadományozás
100.465/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta

műszaki szakában: Koczka László postafő- 
mérnöknek a posta műszaki tanácsosi címet;

forgalmi szakában: Bálint János, Preszer 
Vilmos, Meszlényi József, Pálfi István és Ko
lozsvári Béla postafelügyelőknek a postafőfel
ügyelői, Absolon Márton, Ábri Lajos, Vécsei 
Sándor, Húsz Ferenc, Lendvai József, Steindi 
Jenő, Marton Ödön és Túriak Ödön postafőtisz
teknek a postafelügyelői címet;

üzemi férfi szakában: Kovács György, 
Kanyó Gyula, Tassy Gyula, Balázs Zsigmond, 
Róka Ferenc, Hamza Gyula, Kemenes Ferenc, 
Cseh Sándor, Bumbera György és Tóth Károly 
postaellenőröknek a postafőellenőri, Soltész 
Kornél, Csűrös Géza, Hentschel Lajos, Slavitsek 
Géza, Révász Bertalan, Szabó Gyula, Lukács 
Mihály, Nagy István, Csányi András, Lokczán 
Ferenc, Csongor István és Dudás László posta- 
segédellenőröknek a postaellenőri címet;

üzemi női tisztviselőinek szakában: özvegy 
Franz Péterné postaellenőrnőnek a postafőeFen- 
őrnői, Rest Franciska, Barkóczy Ilona, Sajó 
Gyuláné, Pfeilmayer Erzsébet, Húsz Gizella és 
Dönsz Adél postasegédellenőrnőknek a posta- 
ellenőr női címet;

A L O M
országi helyettesének személyében beállott változás.

Kivándorlók szállítására újabban engedélyt nyert 
gőzhajóstársaságok.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
Helyesbítés a helységnévtárban és a postahivatalok 

és ügynökségek névsorában.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi november 

havi forgalma.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás. 
Hivatalvezetői megbízatás és felmentés.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Betöltendő kiadónői állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

műszaki üzemi szakában: Konvicny János 
és Schaden Károly posta műszaki ellenőröknek 
a posta műszaki főellenőri, Fiola János posta 
műszaki segédellenőrnek a posta műszaki ellen
őri címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1934. évi december hó 31. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k.

A m. kir. posta fogalmazási tisztviselőinek 
gyakorlati közigazgatási vizsgája.

138.444/1.
A közigazgatás rendezéséről szóló 1929 : 

XXX. törvénycikk módosításáról és kiegészíté
séről alkotott 1933 : XVI.t.-c. 39. §-a a gyakorlati 
közigazgatási vizsgáról többek között a követ
kező rendelkezéseket tartalmazza:

(1) Jogi képesítéshez kötött olyan közigaz
gatási állásra, amely a IX. vagy magasabb fize
tési osztályba van sorozva, csak azt lehet alkal
mazni és csak azt lehet előléptetni, aki az 1929: 
XXX. t.-c. 65. §-ának (1) bekezdésében meghatá
rozott elméleti képzettségen felül, a gyakorlati 
közigazgatási vizsgát sikerrel letette.

(6) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a 
megkívánt elméleti képesítés megszerzése után, 
főiskolai képesítéshez kötött közigazgatási ál-

»
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Iáéban legalább három évi gyakorlatot töltött el.
(9) A m. kir. miniszterelnök az illetékes mi

niszter előterjesztésére a közszolgálat érdeké
ben a gyakorlati közigazgatási vizsga letételét 
megengedheti annak, aki a 3 évi gyakorlati időt 
az 1929 : XXX. t -c.65. §-ának (1) bekezdésében 
megkívánt elméleti képesítés megszerzése után 
a (6) bekezdésben nem említett közszolgálatban, 
vagy más hivatáskörben töltötte el és ott kiváló 
képességéről tett tanúbizonyságot.

(10) Azt, aki a gyakorlati közigazgatási 
vizsgát a jogi képesítéshez kötött állásra alkal
mazásának napjától számított 6 év alatt nem 
teszi le, ha más állásban nem nyer alkalmazást, 
a 6 év elteltét követő harmadik hó végével szol
gálatból el kell bocsátani és úgy kell tekinteni, 
mint akit szolgálatképtelenség okából bocsátot
tak el. Azoknál a közigazgatási tisztviselőknél, 
akik 1929. évi június hó 29. napja előtt már jogi 
képesítéshez kötött állást töltöttek be, a vizsga 
letételének határidejét ettől a naptól kell szá
mítani.

(11) A gyakorlati közigazgatási vizsga alól 
mentes az, aki a jelen törvény hatálybalépését 
megelőzően a IX. vagy magasabb fizetési osz
tályba sorozott jogi képesítéshez kötött köz- 
igazgatási állást töltött be.

(13) A jelen törvény hatálybalépésétől szá
mított három év alatt a IX. fizetési osztályba 
sorozott közigazgatási fogalmazási állásokra 
ideiglenesen alkalmazni lehet azt is, akinek a 
megkívánt elméleti képesítése megvan, de a 
gyakorlati közigazgatási vizsgát nem tette le- 
Az ilyen ideiglenes alkalmazott köteles a gya
korlati közigazgatási vizsgát alkalmaztatásától 
számított négy év alatt letenni, különben állását 
veszti. Az állását vesztett tisztviselőt úgy kell 
tekinteni, mint akit szolgálatképtelenség okából 
bocsátottak el.

*
A gyakorlati közigazgatási vizsga letétele a

m. kir. posta fogalmazási szakába kinevezett 
tisztviselőkre is kötelező. Ennek alapján a vo
natkozó törvény értelmében gyakorlati köz- 
igazgatási vizsgát kötelesek tenni a jelenlegi 
postafogalmazók és azok a postasegédtitkárok, 
akik a IX. fizetési osztályba a törvény vonat
kozó rendelkezéseinek életbelépése után (1934. 
évi március hó 15.) neveztettek ki. Jövőben 
pedig azok, akik postafogalmazóvá kineveztet
nek.

A gyakorlati közigazgatási vizsga szabályo
zása tárgyában kiadott 2.300/1934. M. E. és a

gyakorlati közigazgatási vizsgát megelőző köz- 
igazgatási gyakorlat szabályozása tárgyában 
kiadott 2.310/1934. M. E. számú rendelet végre
hajtásáról külön intézkedem.

Budapest, 1935. évi január hó 8-án.

Dollárt tartalmazó értéklevelek nyitva (meg
olvasva) való feladása.

100.440/4.
A P. R. T. 1926. évi 19. számában megjelent 

14.863. sz. rendelettel a Red Star Line hajó
vállalatnak dollárt tartalmazó értéklevelek 
nyitva való feladására vonatkozóan adott en
gedélyemet e társaságtól megvonom és annak 
érvényét ugyanolyan feltételek mellett az 
„United States Lines“ hajóvállalatra (Budapest, 
VIII., Fiúméi-út 3.) ruházom át.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
az említett rendeletnél és a „kivonatos P. T. Tb. 
és R. Díjszabás“ 64. oldalán a „XXII. Értékleve
lek“ című fezejet első táblázata utáni szövegrész 
b) pontja 3. bekezdésének 2. sorában akként, 
hogy „Red Star Line“ helyett „United States 
Lines“ szavakat írják.

Budapest, 1935. évi január hó 5-én.

A befizetési lapokon „Kincstári szolgálat“ 
jelzés megváltoztatása.

138.536/4.
A m. kir. postatakarékpénztár a csekkbefi

zetési díjak szedése alól való mentességet jelző 
„Kincstári szolgálat“ szöveget a befizetési lapo
kon a jövőben az állami számláknál fekete, az 
egyéb díjmentes számláknál pedig kék színben 
s csupán az értesítőlapra és a könyvelési szel
vényre nyomtatja. Az elismerő részen tehát az a 
jelzés elmarad, továbbá elmarad a befizetési lap 
alsó részén hosszában pontozott betűkkel sze
dett „befizetési lap“ jelzés is. A befizetési lap 
egyéb beosztása változatlan marad. A régi nyo
mású raktári készletet azonban a postatakarék
pénztár fel fogja használtatni.

Ezt a változást a postahivatalok a P. R. T. 
1930. évi 61. számában közölt 94.227. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi január hó 3-án.
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Az ügyvédeknek és akir. közjegyzőknek cím
zett bírói határozatokat tartalmazó tértivevé- 

nyes ajánlott levelek kézbesítése.
100.697/4.

Az igazságügyminiszter úr 1935. évi január 
hó 2-án kelt 44.400/1934. I. M. sz. rendeletével 
akként intézkedett, hogy a bírósági iratokat, ú.
n. bírói határozatokat tartalmazó tértivevényes 
ajánlott leveleket, — ha a címzettjük ügyvéd 
vagy kir. közjegyző — „A címzett saját kezé
be“ kikötés nélkül kell postára adni.

Ennélfogva utasítom a hivatalokat, hogy 
1935. évi február hó 1-től az ügyvédeknek és kir. 
közjegyzőknek szóló bírói határozatakat tartal
mazó tértivevényes ajánlott leveleket, amelye
ket „Saját kezéhez“ kikötés nélkül adtak postá
ra, abban az esetben, ha a címzett az irodájában 
nem található, az ottlévő segédének vagy írno
kának kézbesítsék.

Jegyezzék elő e rendeletemet az A. 1. Szab. 
54. §. 4. és 66. §. 4. pontjánál, valamint az A. 3. 
Szab. 130. §-ánál. A szabályzatok szövegének 
módosítása iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1935. évi január hó 8-án.

A személyszállító vonatok indításának új 
módja.

100.222/3.
Folyó évi február hó 1-től kezdődően az 

összes magyar vasutaknál a személyszállító vo
natok indítása, — amennyiben azokat a for
galmi szolgálattevők személyesen tartoznak in
dítani — a jelenlegi gyakorlattól eltérően külön 
jelzőkészülékkel, az ú. n. „vonatindító“-val tör
ténik.

A vonatindításoknál használandó vonatindí
tókészülék — a napszaknak megfelelően — két
féle.

A nappali vonatindító egy 40 cm. hosszú 
nyél, melynek végére egy 20 cm. átmérőjű kerek 
tárcsalap van erősítve. A tárcsának jelzést szol
gáló oldala zöldszínű alapon, 20 mm. széles, füg
gőleges és vízszintes irányban haladó fehér sáv 
alkalmazásával szabályos fehér keresztet mutat, 
míg a tárcsa hátsó oldala szürkére van festve.

Az éjjeli vonatindító készülék abban külön
bözik a nappalitól, hogy a tárcsa közepére zöld
színű fényt terjesztő villanylámpa van felsze
relve, mely kapcsológomb segítségével gyújtható 
és oltható.

A vonatindító, amíg „Nyugalmi helyzet
ben van, jelzést nem jelent. A nappali vonat
indító „Nyugalmi helyzetiben van, ha azt a 
forgalmi szolgálattevő nyelénél fogva olyképpen 
tartja hóna alá szorítva, hogy a nyél elől kissé 
felfelé, a tárcsa pedig hátul kissé lefelé ferde ál
lásban van. Éjjel a készülék „Nyugalmi hely
zetiben van, ha nincs kivilágítva.

A vonatindító készülék „Készenléti hely
zet-ben  van, ha azt a forgalmi szolgálattevő 
nyelénél fogva, előre lefelé álló helyzetben tartja, 
úgy, hogy az karjának meghosszabbított vonalá
ban van. Sötétben ebben az állásban a vonatin
dítóval zöldvilágot kell mutatni a vonatkísérők 
felé, míg a vonatvezető felé csak átmenetileg 
kell a zöld színt mutatni. „Készenléti helyzet
ben tartott vonatindító felszólítást jelent a vo
natkísérőknek, hogy az utasok beszállását szor- 
mazzák, a kocsiajtókat csukják be és jelentsék, 
hogy a vonat indulásra kész.

A vonatkísérő személyzet az „Indulásra 
készen“ jelzést nappal a jelzőzászló vagy egyik 
kar, sötétben a fehérvilágot mutató jelzőlámpa 
magasan tartásával adja.

A forgalmi szolgálattevő az „Indulási 
parancs“ jelzést a vonat elején arccal a mozdony 
felé fordulva olyképpen adja, hogy nappal a 
vonatindító készüléket zöldszínű oldalával a 
mozdonyvezető felé fordítva, felfelé kinyújtott 
karral, nyelénél fogva felemeli és így tartja 
mindaddig, amíg a vonat megindul. Éjjel pedig 
a vonatindítót kivilágított zöld lapjával a moz
donyvezető felé fordítva, nyelénél fogva felemeli 
és így tartja mindaddig, amíg a vonat el nem 
indul.

Forgalmi szolgálattevővel el nem látott he
lyeken és a nyílt vonalon, a vonatvezető1 szóbeli 
felhívással és egyidejűén magasra tartott karral, 
sötétben fehérvilágú jelzőlámpással adja meg a 
mozdonyvezető részére az engedélyt az indu
lásra.

A „vonatindító“-val való szolgálat beveze
tése a közlekedés biztonságának és az indítás 
gyorsításának fokozását, a vonatindítás nyugod- 
tabb, kevesebb zajjal való végzését, a vasúti for
galmi szolgálat gazdaságosabb elláthatását, stb. 
célozza. Figyelemmel tehát ezen szolgálathoz 
fűződő fontos érdekekre, a hivatalok a posta
menetekkel utazó s a pályaudvari közvetítő sze
mélyzetet az új vonatindító szolgálatról oktas
sák ki és utasítsák az átadás—átvételi szolgálat 
gyors és körültekintő ellátására.
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Mivel a vonatkísérő személyzet felelős 
azért, hogy a vonat elindulásához szükséges elő
készületek idejében befejeződjenek, a postake
zelésből származható vonatkésések elkerülése 
érdekében elrendelem, hogy a postamenetekkel 
utazó és a pályaudvari közvetítő személyzet a 
vonatkísérőknek a kezelés befejezésére, a moz
gópostakocsik ajtajának becsukására vonatkozó 
felhívásának minden további nélkül eleget tegye
nek. Mivel pedig a vonatindítóval indított vo
natoknál a vasút a „Mindenki a helyére“ és „In
dulás“ jelzéseket adni nem fogja, balesetek meg
előzése céljából megtiltom, hogy jövőben a kül
döncök az átadás-átvételt a mozgópostakocsik 
lépcsőjére felállva végezzék.

Végül közlöm, hogy f. évi február hó 1-től 
kezdve a vonatokat „vonatindító“-val indító 
forgalmi szolgálattevők az eddigi karkötő helyett 
vörösszínü szolgálati sapkát viselnek.

Budapest, 1935. évi január hó 4-én.

Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
140.466/5.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 25. oldalon. Görögországnál az első be
kezdés második hasábjának első és második 
sorát: a következőképpen helyesbítsék: „Meghí
vás (avis d‘appel): kérhető: Külön meghívás
(Préavis): kérhető.“

A  29. oldalon. Lettországnál a harmadik be
kezdésben a beszélgetési díjat 14.80 P-ről 11 P-re 
helyesbítsék. Az oldal alján kiszámított díjak 
táblázatában 4.95, 8.90 és 3.— díjakat sorrend
ben 3.70, 6.60 és 2.20-ra helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi január hó 4-én.

Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaság ma
gyarországi helyettesének személyében beállott 

változás.
100.269/2.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Cana
dian Pacific Railway Company montreali gőz
hajóstársaság magyarországi helyettese, a P. R. 
T. 1931. évi 30. számában megjelent 87.674/2. 
számú rendeletben közölt Kubinyi György 
nyug. ezredes helyett, Kovács Béla budapesti 
lakos lett.

A  postahivatalok ezt a személyváltozást a 
korábbi P. Ü. Sz. jelenleg még érvényben levő 
8. függelékének 14. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi január hó 4-én.

Kivándorlók szállítására újabban engedélyt
/  nyert gőzhajóstársaságok.

V 100.270/2.
A P. R. T. 1928. évi 8. számában közölt 

7.334. sz. rendelet kapcsán a postahivatalokat a 
következőkről értesítem:

1. A Cunard Steam Ship Co. Ltd. és a The 
Oceanic Steam Navigation Co. Ltd. (White 
Star Line) liverpooli gőzhajóstársaságoknak 
„Cunard White Star Limited“ név alatt történt 
egyesülése folytán a nevezett társaságoknak 
adott és 1942. évi december hó 31-éig meghosz- 
szabbított engedélyek az eredeti engedélyokmá
nyokban foglalt összes jogokkal és kötelezettsé
gekkel a „Cunard White Star Limited“ liverpooli 
tengerhajózási részvénytársaságra ruháztattak 
át.

Az engedélyezett gőzhajóstársaság, mint 
helyettest, Grubits Amadeusz budapesti lakost, 
az összeolvadás folytán most már megszűnt The 
Oceanic Steam Navigation Co. Ltd. (White Star 
Line) gőzhajóstársaság volt helyettesét alkal
mazta, aki a hajóstársaságot kivándorlási ügyek
ben, úgy a hatóságok, mint egyesek irányában 
teljes joggal és felelősséggel képviseli.

2. A „Hamburg Südamerikanische—Dampf- 
schiffahrts-Gesellschaft“ hamburgi gőzhajóstár
saság engedélyt nyert arra, hogy Magyarország
ból kivándorlókat szárazföldön át Hamburgba, 
Bremenbe, vagy Boulogne sur Merbe és onnan 
Pernambucco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Sao 
Francisco do Sul és Rio Grande kikötőkön ke
resztül Brazíliába, továbbá Montevideo kikötőn 
keresztül Uruguayba és Paraguayba, úgyszintén 
Buenos-Aires kikötőn keresztül Argentínába 
szállíthasson.

Az engedélyezett hajóstársaság, mint he
lyettest gróf Apponyi Antal Lajos budapesti la
kost, a Hamburg Amerikanische Packetfahrt- 
Aktien-Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) 
hamburgi gőzhajóstársaság helyettesét alkalmaz
ta, aki a hajóstársaságot kivándorlási ügyekben, 
úgy a hatóságok, mint egyesek irányában teljes 
joggal és felelősséggel képviseli.

Nevezett társaságnak engedélye van arra, 
hogy budapesti irodáján kívül egyes esetről- 
esetre megállapítandó határállomásokon is állít
hasson fel irodát, továbbá hogy Hamburgban, 
Bremenben és Boulogne sur Merben jelentkező 
és szabályszerű útlevéllel ellátott kivándorlókkal 
az ottani irodáiban is köthessen szállítási szer
ződést.
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3. A Cunard Steam Ship Co Ltd. és a The 
Oceanic Steam Navigation Co. Ltd. (White Star 
Line) liverpooli gőzhaj óstársaságokon kívül, 
mely társaságok most már megszűntéknek te
kintendők,- a kivándorlók szállítására eddig en
gedélyt nyert hajóstársaságok engedélyét ezen 
újabbi engedélyezések nem érintik és azok to
vábbra is érvényben maradnak.

4. A postahivatalok a szóbanlevő gőzhajós- 
társaságokat és ezeknek magyarországi helyet
tesét a P. R. T. 1909. évi 44. számában közzétett 
53.788. sz. rendelet 9. pont 9. bekezdésénél foly
tatólagosan jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi január hó 4-én,

Változás a mozgópostái jegyzékben-
100.593/3.

Az Ózd—Miskolc 42. sz. mozgóposta ezen
túl vasárnapokon és ünnepnapokon a 9521. sz. 
vonat helyett a 9511. sz. vonatban közlekedik.

A hivatalok ezen változást jegyezzék elő a 
P. R. Tára. múlt évi 43. számában 130.617/3. sz. 
rendelettel közzétett mozgópostái jegyzékben. 

Budapest, 1935. évi január hó 7-én.

Helyesbítés a helységnévtárban és a postahi
vatalok és ügynökségek névsorában.

100.009/3.
Rudabánya postahivatal neve után a posta- 

hivatalok névsorában (84. 1.) „k.“, a helységnév- 
tárban pedig „Ormospuszta . . .“ után (465. 1.) 
„pd.“ jelzés írandó.

Budapest, 1935. évi január hó 7-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi no
vember havi forgalma,

9.272/eln. ptkszám.
A takaréküzletben a betétek 1,677.762 P 87 

f.-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya ezek szerint 1934. évi november hó 
végén 91,308.695 P 77 f. volt. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladékban 10,318.625 
P 75 f.-rel szerepel. A betevők száma 4.301-gyei 
gyarapodott.

A- csekk- és kliringüzletben a betétek 
10,812.790 P 87 f.-rel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint

1934. évi november hó végén 123,044.280 P 20 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 15-tel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor
galma a két üzletágban 2,398.278 tétel s 
1.208,731.226 P 74 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 214,352.975 P 97 f. volt.

Az értékpapír-üzletágban 1934. évi novem
ber hó végéig kiállíttatott 274.600 drb. járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.416 drb. Az intézet érték
papírállománya különféle értékpapírokban és 
záloglevelekben 1934. évi november hó végén 
91,192.531 P 41 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 213.503 drb. új zálogfelvétel 
4,420.856 P kölcsönnel és 193.845 drb. zálogkivál
tás 4,417.283 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi november hó végén 
1,072.098 drb. volt, a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,031.936 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.139 drb., kényszerárverésre pedig 
5.811 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 7.665 drb., a befolyt vé
telár 159.700 P 04 f. volt.

Budapest, 1934. évi december hó 31-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
I.

140.355/1.
A budapesti postaigazgatósági kerületben 

dr. Zilahy-Sebess György postatanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott titkár (11) a kerületi 
biztosi teendők alól felmentetett. Ugyanott 
dr. Nagy Károly postasegédtitkár (38) a kerü
leti biztosi teendőkkel, dr. Kovácsy Pál posta
segédtitkár (59) pedig a helyi biztosi teendőkkel 
megbízatott.

Budapest, 1935. évi január hó 7-én.

II.
140.493/1.

A debreceni postaigazgatósági kerületben 
dr. Margitfalvy Sándor postatanácsos (84) a ke
rületi biztosi teendők alól felmentetett. Ugyan
ott Haury Gyula postatitkári címmel és jelleg
gel felruházott segédtitkár (10) a kerületi biz
tosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1935. évi január hó 7-én.
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Hivatalvezetői megbízatás és felmentés.

I.
100.739/1.

Balaton János postafőfelügyelő (113) a Bu
dapest 61. számú postahivatal vezetésével meg
bízatott.

Stiebel János postahivatali igazgató (2) a 
Budapest 70. számú postahivatal vezetése alól, 
Dús Lajos postahivatali igazgató (4) a kecske
méti postahivatal vezetése alól és Polevkovics

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 1935-

Ottó főfelügyelő (4) a Budapest 61. számú pos
tahivatal vezetése alól nyugalomba vonulásuk 
folytán felmentettek.

Budapest, 1935. évi január hó 9-én.
II.

100.740/1.
Dr. Miks Károly postahivatali igazgató 

(27/b) a Budapest 70. számú postahivatal veze
tésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi január hó 9-én,

évi január hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi január hó 4-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

100.029/3.
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Betöltendő kiadói állás.
ÖNÁLLÓ kezelésre képes kiadónő, azonnal állást 

kaphat az öregcsertői postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
Tormai József Hidasnémeti 1935. II. 1.
Sika Rozália Kiszombor azonnal

Törőcsik Ilona Cibakháza 5 1935. II. 1.
Ecker János Lövő 5 azonnal Helyettesítést is vállal.
Keller Erzsébet Külsővat azonnal Helyettesítést is vállal.
Szabó István Nagytétény 8 1935. 1. 15. Helyettesítést is vállal.
Szokoll Sándor Egyek azonnal Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: ostavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Kül földi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R t. n y o m á sa ___Felelős m ű v e z e tő : D uchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . .JA N U A R  18. 3 . szám .

T A R T
A külföldre szóló küldeményekhez tartozó tanúsít

ványok és nyilatkozatok lebélyegzése.
A kincstári kezelésbe vett dohányárudák értékcikk

árusítási jutaléka.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz 2. számú pótlék 

kiadása.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Szállításokról és munkálatokról bizonyítvány kiállí

tása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

A L O M
Postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Postaügynökségnek postahivatallá való átalakítása. 
Üj postaügynökség megnyitása.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás. 
Személyzetiek.
Közlemény a m. kir. posta személyzetének jóléti 

alapítványa által nyújtott temetési segélyek végleges ren
dezése ügyében.

Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állás.

A külföldre szóló küldeményekhez tartozó 
tanusítvánvpk és nyilatkozatok lebélyegzése.

( /  140.155/4.
Egyöntetű eljárás végett elrendelem, hogy 

a felvevő hivatalok külföldre szóló küldemé
nyek feladása alkalmával a küldeményekhez 
csatolandó tanúsítványokat és nyilatkozatokat 
jobb felső sarkukon bélyegezzék le és a kelet- 
bélyegző lenyomat alatt tüntessék fel az illető 
küldemény felvételi adatait (pl. Budapest 4—25 
r,agsz. — él, vagy éd, vagy ajl, vagy csg.).

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelke
zést a P. R. T. 1931. évf. 49. számában közzé
tett 98.017/4. és az 52. számában közzétett 
99.642/4. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1935. évi január hó 10-én.

A kincstári kezelésbe vett dohányárudák érték
cikkárusítási jutaléka.

100.069/4.
Felmerült esetből kifolyólag az egyöntetű 

eljárás biztosítása céljából értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy az ideiglenesen kincstári ke
zelésbe vett dohányárudák értékcikkárusítói 
jutalék szempontjából ugyanolyan elbírálás alá 
esnek, mint a magánértékcikkárusok.

A kincstári kezelésbe vett dohányárudák

nál engedélyesnek az illetékes m. kir. pénzügy
igazgatóság által a kincstári kezeléssel megbí
zott zárgondnokot kell tekinteni s így a sza
bályszerű árusítási jutalékot annak kell kifi
zetni. A zárgondnok tartozik e minőségét a 
postahivatalnál az illetékes m. kir. pénzügyigaz
gatóság vonatkozó rendeletének bemutatásával 
igazolni. A postahivatal az ott bemutatott ren
delet számát, keltét, valamint az azt kiállító 
hatóság és a zárgondnok nevét az értékmegren
delési könyv első oldalán tüntesse fel.

Budapest, 1935. évi január hó 12-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

100.553/4.
Felhívom a postahivatalokat, hogy az 1925. 

évi kiadású Postaüzleti Szabályzat még érvény
ben levő 1. Függelékének (A díjátalányozásban 
résztvevő szervek jegyzéke) VIII. csoportjá
ban (M. kir. kereskedelemügyi minisztérium) 
utolsó tételként jegyezzék be: „Gépjárómű ke
rületi hivatalos szakértők: Szeged, Debrecen, 
Miskolc, Pécs, Szolnok, Székesfehérvár, Kapos
vár, Győr, Gyula, Kecskemét, Eger, Nagyka
nizsa, Sopron, Szombathely.“

Budapest, 1935. évi január hó 8-án.
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Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz 2. számú pót
lék kiadása.

101.242/4.
Az 1934. évi január hó 1-én életbelépett 

Postaüzleti Szabályzat és Postakezelési Utasí
tás időközi változásait, mint 2. számú pótlékot 
(külön az A. 1. Szab.-hoz és külön az A. 2—3. 
Szab.-hoz) a hivataloknak a m. kir. posta tuda
kozó irodájának külföldi hírlaposztálya útján 
megküldetem. A hivatalok a változásokat a pót
lék megérkezése után haladéktalanul vezessék 
keresztül és ennek megtörténtét a Szabályzatok 
végére e célból beragasztott előjegyzésen tart
sák nyilván.

A pótlékot csakis a hivatalos használatra 
adott példányokhoz küldetem meg; a magán
célra vásárolt példányok helyesbítésére szüksé
ges példányokat a hivatalok a külföldi hírlap
osztálytól szolgálati levelezőlapon díjmentesen 
igényeljék. A pótlékokat a Postaüzleti Szabály
zat, illetőleg a Postakezelési Utasítás megren
delőinek is díjmentesen kell rendelkezésükre 
bocsátani.

Budapest, 1935. évi január hó 14-én.

Változások a csomagdijszabásban.
100.779/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

66. oldal. Brit-Észak-Borneo és 70. oldal 
Brunei, a 2. útirány teljes egészében törlendő 
(2—6. hasáb). A 2. hasábban az eddigi 3. út
irány számozását javítsák 2.-ra.

81. oldal. Egyesült Államok, IV. Német 
szállítók útján; jegyezzék be a 7. hasábba a 
következőket: „Filmtartalmú csomagokat nem 
lehet szállítani.“

83. oldal. Egyiptom, a I. a) 4. és a I. b) 
4. útirány teljes egészében (2—6. hasáb) tör
lendő.

88. oldal. Finnország. A lap alján levő 
t f  jegyzet szövegében a „35 f-rel’1 részt töröl
jék és helyette írják: „20 f-rel“. A 2. hasábban 
az 1. és 2. útiránynál a „Sürgős csomag“ szóhoz 
tegyenek 2) jelzést és a lap aljára jegyzetként 
írják be a következőket: ,,2) A terjedelmes 
sürgős csomag súlydíját úgy számítjuk ki, 
hogy a sürgős csomag súlydíjához a nem sürgős 
csomag súlydíjának 50%-át hozzáadjuk. Pl. az

1. útirányon egy 5 kg-os terjedelmes sürgős 
csomag súlydíja: 8.70 +  2.45 =  11.15 P.“ (A 
súlydíjváltozásokat 1. alább.)

99. oldal. Irak, a 2. útirány adatait a 2—6. 
hasábban töröljék. Helyette írják be a követ
kezőket:

2. 3. 4. 5, 6.

2. Ausztr. v. i 3.80f
(Jseh-üzl 3 5.80 i
Német

(kőzv.)
5

10
6,35

11.30 > 13443) 3 f
15 17.40
20 22,6j )

A 3. útirányon ezentúl 20 kg súlyig lehet cso
magot küldeni. A 3. ill. 4. hasábba új súlydíj
nak írják be a következőket: 15 (kg) 33.95 és 
20 (kg) 44.90 P.

108. oldal. Kanári szigetek, az 1. és 2. út
irányon ezentúl 20 kg-ig lehet csomagot küldeni. 
Üj súlydíjnak írják be a 3., ill. 4. hasábba: az 
1. útiránynál 15 (kg) 14.85, 20 (kg) 19.45; a 2. 
útiránynál 15 (kg) 13.20 és 20 (kg) 17.20 P.

109. oldal. Karolina-Marianna- és Palau- 
szigetek, töröljék a 2. útirányt teljes egészében 
(2—6. hasáb). Az első hasábban levő *) jelet 
és a 7. hasábban a vonatkozó *) jegyzetet is 
töröljék, továbbá a 7. hasábban a „125 cm; 55 
dm1'' után zárójelben írt következő megjegy
zést (2. útirányban stb.). Az eddigi 3. útirány 
számozását helyesbítsék 2.-re.

114. oldal. Libéria, töröljék az 1. útirányt 
teljes egészében (2—6. hasáb). Töröljék to
vábbá a 2. útirány számozását és a 7. hasáb 1. 
sorát (105 cm; 54 dm3 a 2. útirányon).

116. oldal. Macao, a 2. útirány teljes egé
szében (2—6. hasáb) törlendő. A 3. útirány szá
mozását helyesbítsék 2.-re. A 7. hasáb 2. és 3. 
sorában törlendő: „A 2. útirányban: 105 cm; 54 
dm3“, továbbá az *) jegyzet teljes szövege.

117. oldal. Maláji nem szövetséges államok, 
az 1. útirány teljes egészében (2—6. hasáb) tör
lendő. Az eddigi 2. és 3. útirány számozását he
lyesbítsék l.-re és 2.-re. A 7. hasábban a 2. és
3. sorban a méretekre vonatkozó adatokat a 
következőkép kell helyesbíteni: „1. útirány 125 
cm; 55 dm3; 2. útirány 105 cm; 54 dm3“.

120. oldal. Marokkó (folyt.), B). Spanyol 
postahivatalok, a) 1. és 2. és a b) 1. és 2. út
irányokon ezentúl 20 kg súlyig lehet csomagot 
küldeni. Uj súlydíjnak írják be a 3. és 4. ha
sábba: az a) 1. útiránynál 15 (kg) 12.60, 20 (kg) 
16.50; az a) 2. útiránynál 15 (kg) 13.35, 20 (kg)
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17.35; a b) 1. útiránynál 15 (kg) 11.50, 20 (kg) 
15.35; a b) 2. útiránynál 15 (kg) 13.90, 20. (kg) 
18.45 P.

121. oldal. Marsall-szigetek; törlendő: a b) 
1. útirány teljes egészében (2—6. hasáb), a 2. 
útirány számozása és a 7. hasábban a „b)-hez“ 
írt jegyzetnek az eddigi 1. útirányon küldött 
csomagok méreteire vonatkozó adatok.

122. oldal. Mauritánia, ezentúl az 1. és a 2. 
útirányon 20 kg súlyig lehet csomagot küldeni. 
Üj súlydíjnak írják be a 3. ill. 4. hasábba: az 
1. útiránynál 15 (kg) 12.75, 20 (kg) 16.95, a 2. 
útiránynál 15 (kg) 12.75, 20 (kg) 16.95 P.

126. oldal. Nagybritannia, III. Brit posta- 
hivatalok útján ezentúl expressz csomagot 10 
kg súlyig lehet továbbítani. A 7. hasábban az 
„Exp.” csomagokra vonatkozó jegyzetnél tö
röljék a „de csak 5 kg súlyig“ szöveget.

132. oldal. Nikaragua, a 2. útirányon ezen
túl 20 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj 
súlydíjnak írják be a 3., ill. 4. hasábba 15 (kg) 
16.80, 20 (kg) 22.10 P.

133. oldal. Norvégia, a 3. útiránynál a 3—6. 
hasábban levő „Ennek díja“ szavak helyett ír
ják be: „A nem terjedelmes sürgős csomag 
díja.“ Ugyancsak itt a 20 kg-os csomag súly
díja alá jegyezzék be a 3—6. hasábba a követ
kezőket: „A terjedelmes sürgős csomag díja.’“

3. 4. 5. 6.

1 6.60 i)
52) 10.25

102) 20.00 í — 2. f. a
152J 32.20 \
20ä) 43.70 /

141. oldal. Pápua, az 1. útirányt teljes egé

szében (2—6. hasáb) és a 2. útirány számozását 
töröljék.

151. oldal. Sarawak, a 2. útirányt a 2—6. ha
sábban teljes egészében töröljék. Az eddigi 3. 
útirány számozását helyesbítsék 2.-Te. A 7. ha
sábban az *) jegyzet szövegét szintén töröljék.

152. oldal. Spanyol gyarmatok a Guinea- 
öbölben, 1. útirányon ezentúl 20 kg súlyig le
het csomagot küldeni. Súlydíjnak írják be a 
ill. 4. hasábba 15 (kg) 13. 75 és 20 (kg) 18.30 P.

153. oldal. Spanyolország, I. a) 1. és 2., va
lamint a I. b) 1. és 2. útirányokon ezentúl 20 
kg. súlyig lehet csomagot küldeni. Súlydíjnak 
írják be a 3. és 4. hasábba az a) 1.-hez 15 (kg) 
12.60, 20 (kg) 16.20; az a) 2.-hez 15 (kg) 12.60, 
20 (kg) 16.20; a b) 1.-hez 15 (kg) 13.35, 20 (kg) 
17.35; a b) 2.-höz 15 (kg) 13.35, 20 (kg) 17.35 P.

156. oldal. Svédország. A lap alján levő 
t t  jegyzet szövegében a „35 f-rel“ részt töröl
jék és helyette írják: „20 f-rel“. A 2. hasábban 
a „Sürgős csomag“ szóhoz tegyenek *) jelzést 
és a súly díjak alá jegyzetként írják be a kö
vetkezőket: „*) A terjedelmes sürgős csomag 
súly díj át úgy számítjuk ki, hogy a sürgős cso
mag súly díjához a nem sürgős csomag súly dí
jának 50%-át hozzáadjuk. Pl. egy 10 kg. súlyú 
terjedelmes sürgős csomag díja: 13.95 +  3.85 =  
17.80 P.“

158. oldal. Sziám. a d) 2. útirányt teljes 
egészében (2—6. hasáb) és az eddigi 1. útirány 
számozását töröljék. Ugyancsak töröljék a 7. 
hasáb 2. és 3. sorában levő „a d) útirányon: 
105 cm; 54 dm3“ szöveget.

164. oldal. Üj-Guinea, az 1. útirányt a 2—6. 
hasábban teljes egészében és a 2. útirány szá
mozását töröljék.

A hivatalok az alább felsorolt országoknál feltüntetett útirányokon a régi díjak helyébe írják
be a megadott új díjakat:
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Régi díjak Üj díjak Jegyzet

55. Abesszínia 3 4'05, 7‘20, 13*15 3*85, 6*85, 12*50
55. Aden í. 3*90, 5‘80, 11*35 3*60, 5*35, 10*50
55. Afganisztán 0 4*40f, 7*40, 9*55 3*90, — ,* 5*90 ’) A 3 kg-os
56. Albánia í. 2*00, 3*10, 5*90, 8*70, 11*50 2*80, 3*95, 6*75, 9*55, 12*35 súlyfokozat

2 . 2*40, 3*70, 7*15, 10‘55, 13*95 3*20, 4*55, 8.—, 11*40, 14*80 meg ziinik

57. Arábia
1 . 4*35, 6*70, 12*90 3*95, 6*00, 11*65

58. Argentina a) 3. 4*80, 7*60, 13*50, 19*45, 25*75 4*30, 6*70, 11*90, 17*15, 22*65
„ b) 3. 5*35, 8*15, 14*10 4*85, 7*25, 12*45

0 A 2. hasábban Ausztr. v. Csehszlov. Német, Belgium, Nbrit., Brit-India helyett írják: Ausztr. Svájc,
Francia.
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59. Ausztráliai-Állam-
szövetség I. 1. 4.05, 7‘30, 9‘55 3'85, 6'95, 9'20

2. 5'50, 8'00 5'25, 7'55
64. Bismark szigetcsoport2) 1. 6'20f, 13'25, 19'40 5'30, 10'65, 14'60
65. Bolivia a) 1. 4'55, 7'60, 14'10, 20'60, 27'40 4'05, 670, 12'45. 18'30, 24'35

„ b) 2. 475, 8'40, 14'65, 21 15, 28'25 4‘20, 7'55, 13'00, 18'85, 2575
„ d) 2. 5'30, 9'55, 16'60 4'80, 8'65, 15'00

65. Brazília 3 4) I. a) 1. 4'00f, 5'55, 9'40, 14'60, 1970 5'10f2), 6702), 10'502), 14'60
1970

„ I. a) 2. 470, 5'90, 1070, 15'85, 2075 5752), 7'00-’), 11’202), 15.85,
2075 \

I. b) 4'80, 775, 12’20, 18'60, 24'55 5'452), 7'452), 11'902), ló'OO,
21'80

67. Brit India I. i 4'35, 670, 12’90 3’95, 6'00, 11'65
70. Brit-Szomáliföld 3. 3'85, 7'65, 16'25 3'55, 7'20, 15'40
72. Chile i. 5'00, 8'05, 14'30 4’45, 7'00, 12'50
73. Ciprus 2. 3'50, 475, 9'00 3'25, 4'40, 8'35
74. Dahomey í. 275, 4'55, 8’85, 13'30, 1770 275, 4'55, 8'85, 12'45, 16'60

2. 2'90f, 4'55, 8'85, 13'30, 1770 2'90t, 4'55, 8'85, 12'45, 16'60
83 Egyiptom I. a) í. 370, 4'80, 9'05 2.90, 4.45, 8'40

„ I. a) 2. 2'90, 4’55, 870 270, 4‘35, 8'25
„ I. a) 3. 2'90, 4'45, 8'35 2'65, 470, 775
„ I. b) 1. 3'95, 5'60 370, 5'30
„ I. b) 2. 370, 5'40 3 55, 5'20
„ I. b) 3. 370, 5'30 3'50, 4'95

85. Ekuador 5'90, 8‘60, 15'00, 2175, 2870 5'45, 7'80, 13'60, 19'25, 25'35
85. Ellice és Gilbert

86.
szigetek1) 5'05f, 10'45, 14'90 4’60, 9'20, 12'00

Eritrea 3'35, 5'25, 9'80, 14'40, 19'35 3'05, 4’80, 9'00, 13'25, 1770
88 Finnország 1. 3'35f, 5'40, 9'95, 16 55, 22'30 370f, 4'90, 9'55, 1475, 19'85

,, sürgős csomag 8'95ft, 14’45, 26’40 5'55ft, 870, 16’80
„ 2 2'75f, 4'45, 8'00, 13'60, 1'8'50 2'55f, 3'95, 7'60, 11'80, 16'05

91.
„ sürgős csomag 770ff, 12'40, 22'20 4'80ft, 7'40, 14-30

Francia Guinea í. 2'65, 4'35, 8'50, 1275, 16'95 2'65, 4'35, 8'50, 11'90, 15'80
2. 275f, 4’35, 8'50, 1275, 16'95 275f, 4'35, 8'50, 11'90, 15'80

93. Francia Közép-Kongó I. 2'90, 4'80, 9‘25, 147 0, 18'60 2'9Ü, 4'80, 9'25, 13'25, Í7'50
»» ,, 2. 3-00f, 4-80, 9-25, 14 10, 18'60 3.00f, 4‘80, 9'25, 1375, 17'50

94. Francia Szudán í. (1 kg) 2'65 2'50
M »* 2. (1 kg) 275,t 2‘60f

94. Gabon I. (15 kg) 1470, (20 kg) 18'60 1375, 17‘50
„ 2. (15 kg) 1470, (20 kg) 18'60 1375, 17’50

95. Gibraltár i. (5 kg) 4'95, (10 kg) 11'60 4-40, 10‘50
»» 2 2'40, 4'05, 4'60, 8'55 270, — 385, 6'95 *) A 3 kg-os

95. Görögország 1. 2. 2'25, 4'55, 875 270, 4'35, 770 súlyfokozat
I- 3 2.50, 4.90, 8.80 2'30, 4’65, 8'35 megszűnik

96. Guatemala 3.45f, 5'00, 8'80, 12'60, 16'60 3'80f, 5'55, 9'95, 14'30, 18'85
97. Szaudi Arábia királyság 4'00, 6'25, 1'1'85 3'60, 570, 10’80
99. Irak 1. 5'00, 8'50, 1670 4'60, 7'80, 15‘50

3. 4'80, 7'60, 9'25, 17'25 5'00, 975, 1175, 2275

2) A 2. hasábban \usztr. V. Csehszl. Német, Belgium, Nbrit1) helyett írják: Ausztr , Svájc, Francia,

3) A 7. hasábba írják a következő jegyzetet: 2) Bahia, Rio de Janeiro- és Santos-ba 1.10 P-vel kevesebb.
4) A 2. hasábban Ausztr., v. Csehszl., Német, Belgium, Nbrit helyett írják: Ausztr., Svájc, Francia,

Ausztrália.
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101. Izland 1. 3'50f, 5'35, 9'90 3'05f, 4'65, 8'65
„ 2# 3T5, 4'80, 875 2'95, 475, 875

104. Kamerun a) •i. (15 kg) 1470, (20 kg) 18‘60 13'25, 17'50
„ a) 2. (15 kg) 1470, (20 kg) 18'60 13'25, 17'50

109. Kenya és Uganda i. 5'05, 6'95, 13'35 4'65, 6'30, 1270
112. Kolombia a) i 3'95f, 675, 10'50, 14'85, 1970 3'95f, 5'85, 10'20, 14'60, 1970

b) í. 4'85f, 7‘25, 12’20, 1770, 22'20 4'85f, 6‘95, 1.1 '90, 16'80, 21*90
.. c) i 3'85+, 5'90. 1070, 14'30, 18'65 3'85f, 5'60, 9'80, 14'00, 1870

115 Libia 2'55, 4'00, 770, 1170, 1570 275, 3'85, 770, 10'95, 14*55
119. Marokkó A) I. a) 275, 475, 8'25, 12'25, 16'20 2'90, 4'55, 870, 12*60, 16*80

.. A) I. b) 3'60, 5'30, 970, 13'65, 1875 370, 570, 9'55, 14'00, 18'80

.. A) II. a) 2'80, 4'55, 8'50, 12'55, 16'65 2'95, 4‘65, 8'95, 12'95, 17'25
„ A) II. b) 3‘65, 570, 9'30, 13'95, 18'60 3'80, 5'50, 975, 14'35, 19*25

122 Mauritánia í. (1 kg) 2'65 2'50
>» 2. (1 kg) 275f 2'60+

124. Németalföld I. i. 2'05f, 375, 5‘85, 875, 11'65 . l*95f, 2'95, 5'50, 8'25, ll'OO
I. 2 2'60, 4'30, 870, 1270, 1675 2'50, 4'05, 775, 11*60, 15*50

132. Nikaragua i. 2'90f, 4'60, 8'80, 13'00, 17'55 3'05, 570, 10"20, 15'00, 1970
>» 2. 370, 5'85, 1170 3*25, 5'95, 11'35

133. Norvégia 2. 2‘50f, 3‘95, 7-65, 1 P90, 16 05 2'50f, 3'90, 7'60, 11*80, 15*95
»> 3. 7'65, 12'—, 2375, 38'35, 51'65 5'20, 870, 15'80, 25'55, 34'65

134. Olaszország I. 1. (1 kg) 4'85, (20 kg) 10'60 1*50, 10'35
I. 2 (1 kg) 2'00, (20 kg) 1T50 1*60, 11'20

139. Olasz Szomáliföld 3'55, 570, 10'60, 15'55, 20'80 3'20, 570, 9’60, 1470, 1'8'80
139. Palesztina I. a) i 3'35, 5’20, 5'60, ll'OO 370, 4'85, 5'30, 10'4O

I. a) 2. 3'00, 4'60, 5'05, 9'90 275, 4'30, 475, 9'25
„ I. a) 3. 370, 4'95, 570, 10'65 2'95, 475, 5'20, 10'20

140. I. b) 1. 3'65, 5'80, 6'20, 11'30 375, 575, 5‘85, 10*65
I. b) 2. 3'35, 5'25, 5'60, 1075 370, 4'90, 5'30, 9'55
I. b) 3. 375, 5'55, 5'95, 10‘95 3*25, 5'35, 575, 10'50

141. Panama köztársaság 3. 4'20, 6'60, 1275 3'80, 5'80, 11'05
141. Paraguay 2. 4'55, 7'60, 1470, 20'60 4'05, 670, 1275, 18'30
142. Peru a) 2 5'35, 875, 147 0, 20'00, 26'30 4'85, 7'25, 12*45, 1770, 23'20
14 ;. Perzsia a) 3'85, 670 375, 575

„ b) í. 5'40, 8’20 5'00, 7'55
„ c) í. 4'30, 770 3'90, 6'40
„ d) 4'30, 770 3'90, 670
>) C) 5'20, 7'85, 9‘00, 1875 5*40, 9*45, 1175, 2375
» 0 575, 8'30, 975, 2075 570, 9'90, 1T90, 2575

g) 5'95, 970, 10'20 6'20, 10*65, 1270
148. Portugál Guinea 2. 3'55f, 5'35 3'80t, 570
148. Portugál India 470' 670 370, 6'00
149. Rhodosz-sziget í. 275, 4'35, 8'25, 12'20, 1675 2'60, 470, 7'80, 11'55, 15*55

„ 2. 2‘65, 4'20, 8'05 2*55, 4'05, 7'85
152. Seychelles-szigetek 2. 4'05, 7'40 3'65, 6*75
155. S. Tómé és Principe í. 3'80f, 5'80 47 Of, 6'35
156. Svédország 2'80f, 4'55, 8'25, 12.25, 16'50 2'70f, 4*35, 770, 11'65, 15'95

„ sürgős 6'85ff, 10'85, 20'80, 3.T30, 44'95 4'75ff, 7*45, 113*95, 22'20, 30*15
157. Szenegál í. (I kg) 2'65 2'50

2. (1 kg) 2'75f 2'60f
159. Szíria és Libanon 1. í. 370, 4'80, 9'05, 13'30, 17'90 2'90, 475, 870, 1270, 16*60

„ I. 2. 2'90, 4'55, 870 270, 4*35, 8*25
160. Tanganyika terület i. 570, 7'30 570, 6‘85

3. 5'05, 6'95, 13'35 4*65 6'30, 1270160. Tibet 1. 4'35, 670, 12'90 3'95, 6'0O, 11'65
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161. Togo a) 1. (15 kg) 13’30, (20 kg) 1770 12'45, 16'60
>> 2. (15 kg) 13'30, (20 kg) ,1770 12'45, 16*60

162. Törökország I. a) 1. 2‘65, 4‘20, 8’15, 12’05, 16'00 2'60, 4'10, 7‘85, 11'65, 15'40
I. a) 2. 2’30, 3’65, 7’00, 10'40, 1375 2'20, 3'50, 675, 9'95, 13*20
I. a) 3. 275, 4‘35, 8’25, 12'20, 16'45 2'60, 4'10, 7'80, 11*50, 15*55
I. a) 4. 2'90, 4’55, 870, 12'85, 17’35 270, 4*35, 8'25, 12*25, 16'40
I. b) 1. 3'20, 4'80, 870, 12’60, 16’55 3' 15, 4'65, 8*40, 12*25, 16'00
I. b) 2. 2'90, 4‘20, 7'60, 10'95, 14’30 2*75, 4*05, 7*30, 10*50, 13*75
I. b) 3. 3'35, 4'90, 8'80, 1275, 17’00 3*15, 4*65, 8*35, 12*10, 16*10
I. b) 4. 3'45, 5’10, 9‘25, 13’40, 17*90 3*25, 4*90, 8*80, 12*80, 17*00

162. Törökország I. c) 1. 4’60, 6‘20, 10'10 4*55, 6*05, 9*80
I. c) 2. 4'30, 5'60, 9'00 4*15, 5*45, 8*70
I. c) 475, 6'30, 10'20 4*55, 6*05, 9*75
I. c) 4. 4'85, 6’50, 10'65 4*65, 6*30, 10*20

163 Tunisz 1. 2'55, 4'00, 770, 11'40, 15’10 2*45, 3*85, 7*40, 10*95, 14*55
164. Uj Kaledónia 3'50, 6'10, ilH'45, 17*15, 22’85 3*65, 6*35, 11*65, 17*35, 23*00
165. Uruguay 2. 4*80, 7’60, 13'50, 19*45, 2575 3*60, 6*70, 11*90, 17*15, 22*65
166. Venezuela c) 2. 4*80, 670 4*40, 6*00
167. Zanzibár 4. 3'65, 5*55, 10'25 3*25, 5*00, 9*05
167. Zöldf oki-szigetek 2. 3'55f, 5'35 3'80f, 5*70

Az alább felsorolt országokba ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagokat küldeni. A 10 kg súlyú 
csomagok súlydíját jegyezzék be a hivatalok a Csomagdíjszabásba a jelölt útirányoknál az

5 kg súlyú csomagok díja alá.
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56. Angola 2. 10*50 117. Madeira 3. 7‘80
»» 3. 9*40 147. Portugália I. 2. 8*95

60. Azori-szigetek 1 10*50 „ I. 3. 8*80
3. 9*50 „ I. 4. 7'80

63. Belga Kongó I. b) 2 12*20 Í48. Portugál Guinea 2 10*80
83. Egyiptom I. b) 1. 9'25 »» »» 3. 8-60

I. b) 2. 9*10 155. S. Tómé és Principe 1. 11'95
I. b) 3. 8-60 161. Timor 2. 12*50

117. Madeira 1. 8*95 167. Zöldfoki-szgt. 2. 10*80
ff 2. 10*50

Budapest, 1935. évi január hó 9-én.

Szállításokról és munkálatokról bizonyítvány 
kiállítása.
139.672/7.

Előfordult esetből kifolyólag elrendelem, 
hogy vállalkozóknak, cégeknek és iparosoknak 
a m. kir. postahivatalhoz beadott, új szerkeze

tek, készülékek és berendezési tárgyak kipróbá
lása és véleményezése iránti kérelmét a posta- 
hivatalok minden esetben felettes igazgatóságuk 
útján a postavezérigazgatósághoz terjesszék fel.

A hivataloknál kipróbálás végett fölszerelt 
készülékeknek használhatóságára vonatkozó 
nyilatkozatok kiállítását a postahivataloknak
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megtiltom. Ily nyilatkozatokat kizárólag csak a 
postavezérigazgatóság, megbízás esetén pedig az 
illetékes postaigazgatóságok állíthatnak ki.

Ugyanígy járjanak el a posta részére telje
sített szállításokról és munkákról kiállítandó 
bizonyítvány iránti minden kérelem esetében 
is.

Budapest, 1935. évi január hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek
I.

100.596/2.
A Londonban megjelent R. W. Seton 

Watson: „History of the Roumanians“ c. sajtó
terméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 9-én.
II.

101.197/1935.
A Pozsonyban megjelent „Dimitroff Contra 

Göhring Braunbuch“ c. sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 14-én.

Postaügynökség nevének megváltoztatása.
100.637/

Ballószeg vasútállofhás nevének Külsőballó- 
szög névre történt megváltoztatásával kapcso
latban a ballószegi postaügynökség nevét is 
„Külsőballószög" névre változtattam meg.

Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 12. olda
lon Ballószeg ügynökségre vonatkozó összes 
adatokat töröljék, az 57. oldalon Kübekháza 
után jegyezzék be: , 186. Külsőballószög ü.
(Eh. Kecskemét), Pest, P. S. Kk., Szeged, Kecs
kemét 88 1 1 Fiilöpszállás“, a 113. olda
lon pedig a 186. számnál Ballószeg helyett Kül
sőballószög nevet írjanak.

A helységnévtár 116. oldalán Ballószög v. 
á.-nál összes adatok, a 128. oldalon pedig Bel- 
sőballószög Kecskemét lakott helyén a „moz
donyjel (Ballószög), ISI (Ballószög) Eh. Kecs
kemét. (pgs L., . L., Kecskemét "WZZBE Fü-
iöpszállás, 186. postáig. Sz.“ bejegyzések törlése 
mellett beírandó u. p. Külsőballószög. A 339. 
oldalon Külsőballószög Kecskemét nevű lakott 
helynél az „if. p. és u. t. Kecskemét törlése mel

lett beírandó: „mozdonyjel, c>3 Eh. Kecskemét, 
L„ 3?. L., Kecskemét JZZ3BCZMCFülöp- 

szállás, 186. postáig. Sz.”
Az irányítási füzet 18. oldalán Ballószeg 

ügynökségre vonatkozó adatokat a hivatalok 
töröljék, a 87. oldalon pedig Kübekháza után 
jegyezzék be „Külsőballószög, U., Pest, Sz., IV., 
Kecskemét—Fülöpszállás 200, Eh. Kecskemét, 
200“ .

Budapest, 1935. évi január hó 12-én.

Postaügynökségnek postahivatallá való átalakí
tása.

100.592./3.
Péteri nagyközség területén működő posta

ügynökség IV. oszt. postahivatallá alakult át. 
Az új postahivatal ellenőrző száma „392.“

Ehhezképest a postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a hivatalok Péterinél (78. 1.) az 
első hasábba írják be „392“, a negyedik hasábban 
„ü. (Eh. Monor“) bejegyzést töröljék, a 131. 
oldalon a 392. számnál pedig jegyezzék be „Pé
teri“.

A helységnévtárban Péterinél (437. 1.) „ ISI 
Eh. Monor“ bejegyzés törlése mellett ,,(§)£3“ jel
zést alkalmazzák a hivatalok.

Végül az irányítási füzet 126. oldalán Péte
rinél a 2. hasábba U. helyett „IV.“, a 7. hasábba 
pedig „Eh. Monor“ törlése mellett „ +  4" jel
zést írjanak.

Budapest, 1935. évi január hó 12-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
100.625/3.

Tolna vármegye simontornyai járásában 
fekvő Kalaznó községben a községre és Puszta- 
kalaznó elnevezésű lakott helyre terjedő for
galmi körrel új postaügynökség lépett életbe. — 
Ellenőrző hivatala „Hőgyész“, díjnégyszög- 
száma „478”.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorába a hivatalok Kál után 
(48. 1.) jegyezzék elő: „—, 478, —, Kalaznó ü. 
(Eh. Hőgyész), Tolna, Pécs, Budapest i  ■  |
Cjdombóvár, Szakály Hőgyész...“, a 116. olda
lon pedig a 478. számnál „Kalaznó“.

A helységnévtárban Kalaznónál (282. 1.) „u. 
p. és“ törlése mellett írják be: „C>3 Eh. Hő
gyész, Budapest aa £s Üjdombóvár, Sza
kály Hőgyész . . . ,  478., postáig. P.“ Pu'sztakalaz- 
nónál (447. 1.) u. p. Kalaznó, az irányítási fü-
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zetbe pedig a 71. oldalon Kál után: „Kalaznó, 
Ü., Tolna. P., V. Budapest—Ujdombóvár, Eh. 
Hőgyész.“

Budapest, 1935. évi január hó 9-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
100.636/1.

A szegedi postaigazgatósági kerületben dr. 
Pető Gyula postatitkári címmel és jelleggel fel
ruházott segédtitkár (6) a kerületi biztosi teen
dők alól felmentetett. Ugyanott dr. Merényi 
Miklós postasegédtitkár (24) a kerületi biztosi 
teendőkkel megbizatott.

Budapest, 1935. évi január hó 9-én.

Személyzetiek.
101.413/3.

Meghaltak: Demeter Irma abaújkéri, özv. 
Gotthárd Edéné sz. Takács Gizella bánhidai és 
Horváth Margit mezőberényi postamesternők.

Névváltozás: Alsótengelicen Naisz Kál
mánná helyett Nyitrai Kálmánné; Bobán dr. 
Horn Lajosné h. özv. dr. Horn Lajosné; Csa
podon Matl Lujza h. Fessler Józsefné; Farmoson 
Polcz Jánosné h. Perjési Jánosné; Gibárton Sü
megi Ilona h. Simkó Jánosné; Győrvárott Ho- 
lenda Béláné h. Andrásfai Béláné; Jászalsó- 
szentgyörgyön Koráni Adrienna h. Vágó Gás-

*) A szállítási átalány később fog megállapittatni.
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 1935.

párné; Rábatamáson Győrffy Józsefné h. özv. 
Győrffy Józsefné; Vasmegyeren Bánó Anna h. 
Kenderesi Istvánná.

Budapest, 1935. évi január hó 15-én.
Közlemény a m. kir. posta személyzetének jóléti 
alapítványa által nyújtott temetési segélyek vég

leges rendezése ügyében.
A m. kir. posta személyzete jóléti alapítvá

nyának kezelési bizottsága a P. R. T. 1934. évi 
57. számában megjelent közleményével kapcso
latban netáni félreértések elkerülése végett, a 
következőket hozza a személyzet tudomására:

A temetési segélyre vonatkozó ügyviteli sza
bályzat 5. pontjában foglaltakat akként kell ér
telmezni, hogy az az alkalmazott, aki a havi 
hozzájárulási összeget pontosan fizeti, ennek az 
összegnek fizetése ellenében — tehát semmiféle 
külön fizetés nélkül — nemcsak a maga szemé
lyére, hanem a vele együttélő törvényes felesége 
és családi pótlékot élvező gyermekei részére is 
szerez igényt temetési segélyre.

Az özvegy és a nevelési járulékot élvező 
gyermekek temetési segélyre való igénye az al
kalmazott elhalálozása után is minden hozzájá
rulási összeg fizetése nélkül fennmarad.

Az 1935. évi március hó 1. napját megelőző 
időben özvegységre jutottakra és árvákra ez 
nem vonatkozik.

Budapest, 1935. évi január hó 10-én.

évi február hó 1-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi január hó 9-én,

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

100.516/3.
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Betöltendő postakiadói állás.
Debrecen 9. számú postahivatal — f. évi február hó 

1-től — állandó alkalmazásra postakiadót keres.
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.
Fővárosi N yom d« R t. n y o r r i s a . — Felölő« m ű v e z e tő : D uchon i .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUD1PKHT, 1935. JANUÁR 26. 4 . szám .

T A R T
Sürgős és terjedelmes csomagoknak rovatolása az 

osztrák és cseh-szlovák forgalomban.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjában.
Tápéval kezdeményezett távolsági beszélgetések dí

jazása.
Közigazgatási változások.
Kiskirályság nagyközség megalakulása.
Forgalomköri változások.
Postahivatal átalakítása postaügynökséggé.

Sürgős és terjedelmes csomagoknak rovatolása
az osztrák és cseh-szlovák forgalomban.

101.543/4.
A P. R. T. 1934. évi 55. számában közzétett 

ad. 136.906/4. sz. rendelet C. I. 73. §-ban közölt 
díjváltozással kapcsolatban egyrészről a ma
gyar, másrészről az osztrák és cseh-szlovák köl
csönös forgalomban a sürgős és terjedelmes 
sürgős csomagoknak a rovatlap megfelelő súly
fokozat hasábjaiba való beírása ezentúl a követ
kezőképpen történik:

A sürgős csomagoknál, minthogy ezeknél 
csak a kétszeres súly díj jár, a súly fokozatnak 
megfelelő hasábba ezentúl „2“-t, ha pedig a 
csomag egyúttal terjedelmes is „l/l“-et kell be
írni. A tört alakban írt bejegyzés számlálója a 
sürgősség címén járó súly díj többletet, a ne
vező pedig a terjedelmes csomag alapsúly- és 
pótdíjának egyszeres összegét tünteti fel. A 
terjedelmes sürgős csomagoknál ezenfelül a 
jegyzet hasábban „encombrant“ megjelölést is 
kell írni.

A sürgőseknek nem minősített közönséges 
és terjedelmes csomagok eddigi rovatolási 
módja az említett viszonylatokban változatlanul 
továbbra is érvényben marad.

Az érdekelt magyar kicserélő postahivata
lok alkalmazkodjanak ezentúl a sürgős és terje
delmes sürgős csomagoknak a jelzett viszonyla
tokban megváltozott új rovatolási eljáráshoz.

Budapest, 1935. évi január hó 24-én.

A L O M
Változások az irányítási füzetben. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Elveszett igazolvány.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás. 
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás álláskereső postakiadókról.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

102.292/4.
A P. R. T. 1932. évi 12. számában közölt 

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

13. Brit-India: a 9. hasábban % helyett ír
ják: ki.

27. Algír: a 9. és 10. hasábban 30, 90 helyett 
írják: 15, 60.

45. Lengyelország: a 13. hasábban 100 he
lyett írják: 110.

51. Marokkó (spanyol rész): a 3—5., 7. és 
13. hasábban 40, 25, 25; 2; 80 helyett írják: 50, 
30, 30; 16; 100.

52. Mexikó: a 3—5. és 7—13. hasábban 15, 
15, 6; 5 3; 3, 3, 15, 30, 30, 30 helvett írják: 20, 12, 
10; 4; 4, 3, 8, 40, 20, 40.

54. Antigua: a 10. és 11. hasábban 1Á, 6 he
lyett írják: 1, 5.

57. Bahama-szigetek: a 10. és 11. hasábban 
1 ^ ,6  helyett írják: 1, 5; a 13. hasábba írják: 6.

59. Bechuanaland: a 13. hasábba írják: 6.
62. Brit-Guyana: a 10. és 11. hasábban 3, 12 

helyett írják: 2, 10.
69. Ciprus: a 10. és 11. hasábban 1/4, 6 he

lyett írják: 1, 5; a 13. hasábba írják: 5.
70. Délnyugat-Afrika: a 13. hasábba írják: 6.
72. Dominica: a 10. és 11. hasábban 1%, 6

helyett írják: 1, 5.
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78. Gibraltár: a 10. és 11. hasábban 1^, 6 
helyett írják: 1, 5; a 13. hasábban írják: 6.

~81. Jamaika: a 10. és 11. hasábban 1^, 6 
helyett írják: 1, 5.

85. Málta: a 10. és 11. hasábban 1^, 6 he
lyett írják: 1, 5.

87. Montserrat: a 10. és 11. hasábban 1^, 6 
helyett írják: 1, 5.

90. Palesztina: a 10. hasábban 9 helyett ír
ják: 6.

91. St. Christophe stb.: a 10. és 11. hasábban
1 6 helyett írják: 1, 5.

98. Sierra Leone: a 10. és 11. hasábban 1 '-4, 
6 helyett írják: 1, 5.

104. Turks- és Caicos-szigetek: a 10. és 11. 
hasábban 1%, 6 helyett írják: 1, 5.

107. Virginia-szigetek: a 10. és 11. hasábban 
1%, 6 helyett írják: 1, 5.

121. Portugália: a 9. és 13. hasábban 30, 350 
helyett írják: 21, 490.

134. Tunisz: a 9. és 10. hasábban 20, 90 he
lyett írják: 15, 60.

Budapest, 1935. évi január hó 23-án.

Tápéval kezdeményezett távolsági beszélgeté
sek díjazása.

136.518/5.
Értesítem a hivatalokat, hogy Tápé község

nek a szegedi helyi távbeszélő hálózatba történt 
bevonása folytán Tápéval kezdeményezett, va
lamint az onnan kiinduló távolsági beszélgetése
ket 1935. évi február hó 1-től kezdve úgy kell 
díjazni, mint a 763. díjnégyszögbe tartozó Sze
geddel, illetőleg Szegedről kezdeményezett tá
volsági beszélgetéseket.

A Tápéra szóló csomagok díjazására a 
„Postahivatalok és ügynökségek névsora“ című 
segédkönyvben az említett hivatal neve előtt 
feltüntetett díjöv az irányadó.

Budapest, 1935. évi január hó 15-én.

Közigazgatási változások.
101.494/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye biai járása 
f. évi január hó 1-vel megszűnt. Ezen naptól 
kezdve a volt biai járás, továbbá a központi és 
pomázi járás egyes községeiből „budakörnyéki 
járás“ elnevezéssel új járás alakíttatott, melynek 
székhelye: Budapest (II., Corvin-tér 6. sz.). A

járáshoz tartozó alábbi községeknél és lakott 
helyeknél a helységnévtárban a hivatalok biai, 
központi, illetve pomázi járás helyett „budakör
nyéki“ járást írjanak és pedig:

Albertfalva (89. 1.), Alsómajor O  Bia (95. 
1.), Anyácska 67 Tök (101. 1.), Aranyhegy Ti 
Nagytétény (103. 1.), Baross Gábor telep O  
Nagytétény (122. I.), Bercsényi telep C) Nagy
tétény (131. 1.), Bia (134. 1.), Budajenő (147. 1.), 
Budakeszi (147. 1.), Budaörs (147. 1.), Budatétény 
(148. 1.), Csillagvizsgáló intézet 67 Budakeszi 
(165. 1.), Csonkatebe 67 Bia (168. 1.), Diósvölgy 
(Diósárok) ^  Nagytétény (178. 1.), Duna-
telep 67 Nagytétény (186. 1.), Erzsébet-
királyné-szanatórium 67 Budakeszi (196. 1.),
Erzsébetkirálynételep Ti Budaörs (196. 1.),
Erzsébetpuszta 67 Budakeszi (196. 1.), Ga- 
rancsi csárda O  Tinnye (224. 1.) Her
ceghalom 6"> Bia (253. 1.), Hosszúrét 67 Bia 
(262. 1.), Idamajor 67 Törökbálint (264. 1.), Iha
ros 67 Bia (265. 1.), Jászfalu (Szárazfa 67 Tinnye 
(276. 1.), Józseffőherceg-szanatórium Ti Buda
keszi (278. 1.), Julianna-major 67 Nagykovácsi 
(279.), Kamaraerdő 67 Budaörs (283. 1.), Kecs
késtéglagyár T  Páty (292. 1.), Kozárom 67 Bia 
(327. 1.), Kővár 67 Pesthidegkút (332. 1.), Köz- 
alapítványi erdőőrlak 67 Páty (333. 1.), Kuszkó- 
tanya (Kuckótanya) 67 Páty (338. 1.)., Lőtér 67 
Nagytétény (352. 1.), Malomcsárda Ti Pesthideg
kút (360. 1.), Máriahegy 67 Pesthidegkút (362. 1.), 
Máriamakk Ti Budakeszi (363. 1.), Máriaremete 
Ti Pesthidegkút (363. 1.), Móricmajor 67 Bia 
(380. ].), Nagykovácsi (391. 1.), Nagytétény (398. 
1), Óhegy 67 Nagytétény (413. 1.), Parschkőbá- 
nya O  Pesthidegkút (430. 1.), Patakmalom 67 
7 ok_(431. 1.), Páty (432. 1.), Perbál (434. 1), Pest
hidegkút (436. 1.), Pilisszentiván (439. 1.), Pilis
vörös vár (439. 1.), Pistái 67 Törökbálint (440. 1.), 
Ráchegy 67 Nagytétény (454. 1.), Ráczug O  Tor- 
bágy (454. 1.), Remetekertváros Ti Pesthidegkút 
(459. 1.), Rothermeretelep O Nagytétény (463. 
1.), Rozália gőztéglagyár 67 Solymár (463. 1.), 
Sertéshizlaló 67 Nagytétény (476. 1.), Solymár 
(479. 1.), Széphalom 67 Pesthidegkút (507. 1.), 
Szögliget 67 Pesthidegkút (514. 1.), Szunyogkő- 
bánya T) Pesthidegkút (518. 1.), Telki (528. 1.), 
Tinnye (532. 1.), Tiszaistvántelep Ti Nagyková
csi (534. 1.), Torbágy (539. 1.), Tök (542. 1.), Tö
rökbálint (543. 1.), Urbéreserdőőrlak 67 Páty 
(555. 1.), Üröm (556. 1.), Vadásztölténygyár 67 
Nagytétény (558. 1.), Várhegy 67 Pesthidegkút 
(563. 1.), Villatelep Ti Nagytétény (573.1.), Weisz
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Manfréd-szanatórium H Budakeszi (578. 1.),
Zsámbék (586. 1.).

A helységnévtár 434. oldalán Perecesbánya- 
telep-nél a név előtti csillag törlendő.

Budapest, 1935. évi január hó 21-én.

Kiskirályság nagyközség megalakulása.
ad. 101.494/3.

A Csongrád vármegyébe kebelezett Derek
egyház és Nagymágocs községek külterületi ré
szeinek önálló nagyközséggé alakulása engedé
lyeztetett. A nagyközség végleges neve „Kis
királyság“.

Ehhez képest a hivatalok a helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül: Cse- 
rebökény O Nagymágocs (160. 1.), Csereszent
lászló O  Derekegyház (161. 1.) ezentúl O  Kis
királyság.

Derekegyháznál (176. 1.) a )-( jel után tör
lendő: Kisújváros, Csereszentlászló, Istvánhe- 
gyes, Kiskirályság, Nagyújváros és Terehalom.

Disznóhalom 1. Lajcsvizesráta O  Nagy
mágocs (179. 1.), ezentúl Kiskirályság.

Györgykirályság G> Nagymágocs (238. L), 
ezentúl C> Kiskirályság.

Istvánhegyes O Derekegyház (269. 1.) ezen
túl G> Kiskirályság.

Józsefszállás O  Nagymágocs (279. 1.) ezen
túl O  Kiskirályság.

Kiskirályság (309. 1.) O  Derekegyház tör
lése mellett beírandó: „nk.“ és a mindszenti j. 
után )-( Cserebökény, Csereszentlászló, Disznó
halom (Lajosvizesráta), Györgykirályság, Ist
vánhegyes, Józsefszállás, Kisúj város, Lajosha- 
lom, Nagyújváros, Terehalom, L. 2180, 16.425 
k. h.

Kisújváros C) Derekegyház (318 1.) ezentúl 
O  Kiskirályság.

Lajoshalom O Nagymágocs (341. 1.) ezentúl 
O  Kiskirályság.

Lajosvizesráta (Disznóhalom) O  Nagymá
gocs (341. 1.) ezentúl O Kiskirályság.

Nagymágocsnál (393. 1.) a )-( jel után tör
lendő: Cserebökény, Disznóhalom (Lajosvizes
ráta), Györgykirályság, Józsefszállás, Lajosha
lom.

Nagyújváros Cí Derekegyház (399. 1.) ezen
túl Kiskirályság.

Terehalom O Derekegyház (529. 1.) ezen
túl Kiskirályság.

Budapest, 1935. évi január hó 21-én.

Forgalomköri változások.
100.519/3.

Alsónémedi szőllők (96. 1.) ezentúl u. t. Pest
szentimre.

Beretvásföldek O  Tiszavárkony (132. 1.)
ezentúl u. t. Tiszavárkonyi-szőllők.

Domokosmajor O Tiszavárkony (181. 1.) 
ezentúl u. t. Tiszavárkonyi-szőllők.

Eperjesi dűlőC> Tiszavárkony (192. 1.) ezen
túl u. t. Tiszavárkonyi-szőllők.

Felsőpakony O  Alsónémedi (209. 1.) ezen
túl u. t. Pestszentimre.

Gyáli szőllők O Alsónémedi (234. 1.) ezen
túl u. t. Pestszentimre.

Gyálpuszta C> Alsónémedi (234. I.) ezentúl 
u t. Pestszentimre.

Jálicsmajor (Gyálpuszta része) (273. 1.)
ezentúl u. t. Pestszentimre.

Lászlómajor (Gyálpuszta része) (343. 1.)
ezentúl u. t. Pestszentimre.

Nagymajor (Gyálpuszta része) (393. 1.)
ezentúl u. t. Pestszentimre.

Nova (406. 1.) a J? L. jelzés törlendő.
Páka (424. 1.) a i?  L. jelzés törlendő.
Söjtör (484. I.) a J? L. jelzés törlendő.
Szücsdülő Ci Tiszavárkony (519. 1.) ezentúl 

u t. Tiszavárkonyi-szőllők.
Várkonyi-szőllők v. mh. C> Jászkarajenő 

(563. I.) ezentúl u. t. Tiszavárkonyi-szőllők.
Budapest, 1935. évi január hó 22-én.

Postahivatal átalakítása postaügynökséggé.
101.742/3.

Bodakajtor—Felsőszentiván pu.-i postahi
vatal f. évi január hó 23-ával postaügynökséggé 
alakíttatott át. Ellenőrző hivatala Székesfehér
vár 2.

Ehhez képest a Helységnévtárban Bodakaj- 
tornál (137. 1.) a „ pu.“ helyett „^3  pu.“ 
(Eh. Székesfehérvár 2.) jelzés írandó, a postahi
vatalok és ügynökségek névsorában Bodakajtor 

-Felsőszentivánnál (16. 1.), a 419. szám törlése 
mellett a név után beírandó „ü.“ (Eh. Székesfe
hérvár 2.), a 131. oldalon a 131. számnál Boda
kajtor—Felsőszentiván név törlendő, az irányí
tási füzetbe pedig Bodakajtor—Felsőszentiván
nál (24. 1.) a 2. hasábba IV. helyett „Ü.“, a 7. 
hasábba a 96. szám után „Eh. Szfvár 2.“ írandó.

Budapest, 1935. évi január hó 21-én.



2 2 4 szám.

Változások az irányítási füzetben.
101.536/3.

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

Aggtelek 7 összes adat » Putnok/gk.

Bánhida 7 — 1 14 után 1. Bp. 72/16 v. (K.)

Bátaapáti 7 f  143 143

Belvárdgyula 7 1. Bp. 72.

Bodyaszilas 7 (K.) —

Boldva 7 1. M. 2/9822 v. (V. Ü.) (K.) —

Csorna 7 1. So. 1/13 v. f  176 elé f  58, f  58 helyett f  57.

Edelény 7 1. M. 2/9822 v. (V. Ü.) (K.)

Enese 7 — 57 után t 58

F ertőszentmiklós 7 — f  58 helyett 57

Fűzfő-gyártelep 7 — 1 48 után 1. Bp. 72/1146 v.

Gálosfa 7 — 228
\

Győr 2. 7 1. So 1/i3 v.
1. Pápa—1. + 114—1. Szhely 2/1301 v

14 után 1. 24/1317 v., 12 v. után 
1. Szh. 2—1. Pápa/1315 v„ f  110 

után f  58, 1 .Szh. 2—1. 54-1. 
Pápa—1. 1 106/1313 v„ +58 he
lyett f  57, f  54 a f  57 elé iran- . 
dó, 6 v. után 1. So. 1/103 v.

Fíajmáskér 7 — f  82 elé 1. Bp. 72/1826 v.

Fíernádvécse 7 1515 v. után (V. Ü.) — '

Jászberény í — Hatvan 2 elé 1 38

Kapuvár 7 — f  58 után f  57

Kelemér *7l összes adat Putnok/gk.

Kocs 7 Tata Komárom 2/gk., 1. Tata/gk.

•
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Postahivatal (ügynökség)

H
án

ly
ad

ik
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Mihályi 7 57 elé t58

Mocsa
•

7 — Komárom 2 után/gk., 1. Táta/gk.

Molnári 7 — 1. Nk. 2/2414 v.

Olasz 7 1. Bp. 72/gk. —

Ózd 7 42 elé 1. Bp. 72/gk., 9522 v. után 
Salgótarján/gk.

Pápa 7 — 1. Szhely 2 elé 54, 1313 helvett 
1315 “

Pázmánd 7 — 8 a Kápolnásnyék elé

Pétervására 

Petőházai cukorgyár

7

7

utolsó tételnek Ózd/gk.

— t 58 az 57 után írandó és 57 után 
157_______

Porpác 7 53 1337 helyett 1317 v.

Ragály 7 összes adat Putnok/gk.

Rákosannatelep 2 IV. ni.

Simonmajor 7 f  136 —

Sopron 1. 7 — 58 után I. Gy. 2—

Szederkény 7 1. Bp. 72/gk. —

Szendrő 7 1. M. 2/9822 V. (K. nem) (K.) —

Szin 7 1. M. 2/9822 v. (V. Ü. ü.) —

Szirmabesenyő 7 1. M. 2/9822 v. (V. Ü. ü.), (K.) —

Tornanádaska
»

7

7

1. M. 2/9822 V. (V. 0. ü.), (K.) —

Vezseny |260 1. Szóin. 2 elé 260

Vezsenyi szőllők 7 f  260 1. Szóin. 2 elé 260

Vitnyéd 7 — 57 elé f  58
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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

Zádorfalva 2 összes adat Eh. Putnok/gk.

Zagyvaszántó 7 Eh. Lőrinci Eh. Jobbágyi

Budapest, 1935. évi január hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
101.927/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi január hó 19-én kelt B. I. 
1051/1935.—1. számú végzésével a Budapesten 
Eckstein Imre könyvnyomdájában előállított 
„Politikai életünk megtisztulása“ című sajtóter
mék 1935. évi január hó 19. napján megjelent 
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, 1935. évi január hó 21-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

101.372/2.
A Prágában megjelent és Záborszky Jónás 

által írt „Kulifaj“ című sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 17-én.
II.

101.373/2.
A Prágában megjelent és J. O. Parma szer

zői megjelöléssel ellátott „Slovensky Máj“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 17-én.
III.

101.374/2.
A „La Socialisto“ és a „Preparantoj de Mi- 

lito“ című külföldi eszperantó sajtótermékektől 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 17-én.

IV.
101.700/2.

A Leipzigben E. Drezen szerzőtől megjelent 
„História de la Mandolingvo“ című sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.

V.
101.701/2.

A Teplitz Schönauban kiadott „Arbeiter 
Jahrbuch 1935“ című sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.

VI.
101.702/2.

A Karlsbadban megjelent „Faschismus als 
Massenbewegung“ című sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.

101.703/2.
A Karlsbadban Julius Deutsch szerzőtől 

megjelent „Putsch oder Revolution?“ című saj
tóterméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.
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VIII.
101.704/2.

A Karlsbadban kiadott „Grenzen der Ge
walt“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.
IX.

101.705/2.
Az International Arbeiterverlag kiadásában 

Berlinben megjelent „Kapitalismus, Imperialis
mus“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.

Elveszett igazolvány.
101.822/4.

Marsovszky Sándor órabéres távirdamun- 
kás a budapesti távíró és távbeszélő igazgató
ság által kiállított 297/1934. számú — a buda
pesti állami távbeszélőhálózat vonalain végzendő 
munkálatokra jogosító — arcképes igazolvá
nyát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1935. évi január hó 23-án.

*) A szállításról a község gondoskodik.
**) A szállításról az érdekeltség gondoskodik.
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 1935

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
101.480/1.

Vándor Manó postahivatali igazgatói cím
mel és jelleggel felruházott főfelügyelő (38) a 
szentesi postahivatal vezetése alól felmentetett 
és a kecskeméti.postahivatal vezetésével meg
bízatott.

Budapest, 1935. évi január hó 18-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
101.479/1.

A szentesi postahivatalnál áthelyezés foly
tán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködé- 
si illetményekre való jogosultsággal, szolgálati 
úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügyelők és 
főtisztek. Jelentkezni lehet e közlemény megje
lenésétől számított 15 nap alatt a javaslattétel
re hivatott szegedi m. kir. postaigazgatósághoz 
küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a szegedi postaigazga
tóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakással
jár.

Budapest, 1935. évi január hó 19-én.

**') A postaügynökség elhelyezésétől függ.

évi februárhó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi január hó 21-én,

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

101.227/2. — 101.617/3.
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K i m u t a t á s

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 oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t 
!

Puskás András kiadó Szászrégen 1903. Budapest 703 Nyírgelsei postames
terré neveztetett ki.

-+J
c n

CJ
a ,

T J

co

Péter Erzsébet kiadó Duna- 
vecse 1885. Gödöllő Betegsége miatt.

B
ud

ap
es

t

Pintér Nándor kiadó Dánszent- 
miklós 1910. Cegléd 2. Péteri postamesterré 

neveztetett ki.

05ü
'<U
D j

Nagy Antalné 
sz. Pataky Ilona kiadó Magyaratád

1908. Gödre Állásáról lemondott.

kiadó Pécs Hosszú- Több mint fél éve al-
05

Pelz Mária 1908. hetény kalmazást nem vállalt.
£

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve•
címe

(jelenlegi tartózkodási helyei
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
Pálma Gyula Bánhida 8 1935. II. 1 .
Farkas Mária Kiskőrös, Horthy M.-út 3. azonnal

Makaró Julia Kóny azonnal

Papp Endre Bácsbokod azonnal

Szabó István Csákvár 8 1935. II. 1. Helyettesítést is vállal.
Csete Mária Zsadány 5 1935. II. 1. Helyettesítést is vállal.
Kovács Béla Üjszász azonnal

Rózsa Edit Törtei 1935. II. 1.
Schwanner Lajos Ragály 1935. II. 1. Helyettesítést is vállal.
Koller Erzsébet Külsővat 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Föviroai Nyomda Rt. n y o m á sa .— FelalOa m ü v a zető : Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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Elismerés.
Az izraelita húsvéti kenyér (pászka, laska) postai 

szállítása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjában.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.

Közigazgatási és névváltozások.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi december havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény.
Személyzetiek.
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Elismerés
-  101.590/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Budapest
56. sz. postahivatalban folyó évi január hó 8-án 
történt rablás tettesének elfogása és az elrabolt 
pénz visszaszerzése körül tanúsított bátor köz
reműködéséért Nagy Imréné szül. Pazsiczky 
Mária és Sághv Olga postakiadónak, valamint 
Borsányi Sándor máv. segédraktárnoknak elis
merését és köszönetét fejezte ki; ezenfelül 
Nagy Imrénét 50, Sághy Olgát 80, Borsányi Sán
dort pedig 150 pengő jutalomban is részesítette.

Budapest, 1935. évi január hó 22-én.

Az izraelita húsvéti kenyér (pászka, laska) 
postai szállítása.

102.538/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy az izraelita 
húsvéti kenyeret (pászkat, laskát, maceszt) külön 
•engedély nélkül csakis az izraelita hitközségek 
címére lehet postára adni. Ha a küldemény 
címzettje nem izr. hitközség, a feladó köteles a 
feladáskor a címzettre illetékes izraelita hitköz
ség tanúsítványát a küldeményhez, illetőleg a 
szállító okirathoz (szállítólevélhez, szállítójegy
zékhez, kézbesítési vevényhez) csatolni.

A rendeltetési hivatalhoz tévedésből tanú
sítvány nélkül érkező húsvéti kenyeret tartal-

] mázó küldeményeket csak akkor szabad kézbe
síteni, ha a címzett a reá illetékes izraelita hit
község engedélyét felmutatja. Ellenkező eset
bet a csomagot feladási helyére kell visszakül
deni.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő 
az 1925. évi kiadású Postaüzleti Szabályzat ér
vényben lévő 2. függelék II. (Feltételesen szál
lítható tárgyak) részében.

Budapest, 1935. évi január hó 28-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai kül
demények díjában.

103.134/4.

A P. R. T. 1932. évi 12. számában közölt 
J 70.257/4. sz. rendelethez kiadott kimutatást a 

hivatalok az alábbiak szerint javítsák:
21. Dominikánus-köztársaság: a 10. hasáb

ban 4 helyett írják: 5.
120. Perzsia: a 9—10. hasábban 30, 90 he

lyett írják: 20, 60. (A Perzsiára vonatkozó vál
tozás 1935. március 1-én lép életbe.)

129. Spanyolország és gyarmatai: A Spa
nyolországra vonatkozó adatok a spanyol gyar
matokra is érvényesek.

Budapest, 1935. évi január hó 30-án.
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A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének helyesbítése.

101.614/4.
A postahivatalok az 1925. évi kiadású Pos

taüzleti Szabályzat még érvényben lévő 1. Füg- 
gelékének (A díj átalány ozásban résztvevő szer
vek jegyzéke) VIII. csoportjából (M. kir. keres
kedelemügyi Minisztérium) a „Háziipari felügye
lőségek (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, 
Szeged, Székesfehérvár)“ nevű szervet töröljék.

Budapest, 1935. évi január hó 25-én.

Közigazgatási és névváltozások.
101.851/3.

Baltavár és Hegyhátkisbér községek (Vas 
vm.) Baltavár néven egyesítettek. Ehhezképest 
Baltavárnál (117. 1.) a )-( jelzés után beírandó 
Hegyhátkisbér.

Dömötöri község i(183. 1.) a szombathelyi 
járásból a vasvári járásba csatoltatott át és a 
sorkikisfaludi körjegyzőségbe osztatott be.

Hajduhadház (243. 1.) megyei város nagy
községgé alakult át és Hajdú vármegye köz
ponti járásába osztatott be.

Háromház községnél (248. 1.) a „kk.“ jelzés 
törlése meHett beírandó ,, ^  Magyarlak.“

Hegyhátkisbérnél (251. 1.) a „kk.“ jelzés tör
lése mellett beírandó „ Baltavár.“

Magyarlaknál (356. 1.) a )-( jelzés után be
írandó Háromház.

Máhrtelep (358. 1.) ezentúl Hejőcsaba he
lyett Miskolc.

Martintelep ! hivatalos neve Juhásztanya 
(364. 1.) ezentúl Hejőcsaba helyett Miskolc.

Miskolcnál (376. 1.) a )-( jelzés után be
írandó: „Máhrtelep, Martintelep.“

Budapest, 1935. évi január hó 30-án.

áltozás a mozgópostái jegyzékben.
103.153/3.

A Nyíregyháza—Budapest 299. számú moz
góposta ez évi február hó 1-től Debrecen— 
Szolnok közt az 1711. számú vonat helyett az 
1725. számú vonatban közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a. 
P. R. Tára 1934. évi 43. számában 130.617/3. sz
álait közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1935. évi január hó 30-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1934. évi decem
ber havi forgalma.

673/eln. ptkszám.

A takaréküzletben a betéteket 1,138.165 P' 
18 f.-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya ezek szerint 1934. évi december 
hó végén 90,170.530 P 59 f. volt. A különleges 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
10,079.771 P 59 f.-rel szerepel. A betevők száma 
3.274-gyel gyarapodott.

A csekk- és klíringüzletben a betétek 
1.500.611 P 29 f.-rel múlták felül a visszafizeté
seket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1934. évi december hó végén 124,544.891 P 49 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó
ban 71-gyel növekedett.

A m. kir. postatakarékpénztár havi össz
forgalma a két üzletágban 2,551.259 tétel s 
1.189,984.270 P 77 f., összes betéteinek állomá
nya pedig a hó végén 214,715.422 P 08 f. volt.

Az értékpapír-üzletágban 1934. évi decem
ber hó végéig kiállíttatott 274.600 drb. járadék
könyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalom
ban volt e hó végén 90.394 drb. Az intézet ér
tékpapír állománya különféle értékpapírokban- 
és záloglevelekben 1934. évi december hó végére 
.......  91,745.945 P 41 f. névértéket tett ki.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 202.718 drb. új zálogfelvétel 
4,259.314 P kölcsönnel és 202.952 drb. zálogki
váltás 4,524.952 P kölcsön visszafizetéssel.

A zálogálladék 1934. évi december hó vé
gén 1,071.864 drb. volt, a zálogkölcsön tőke álla 
déka 23,766.298 P-t tett ki.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.233 drb. kényszerárverésre pedig 
2.857 drb. különféle zálogtárgy került.

Eladatott összesen 4.345 drb., a befolyt vé
telár 72.872 P 06 f. volt.

Budapest, 1935. évi január hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény a karcagi postahivatal
nál postaszáliítói állásra szerződés kötése 

mellett.
101.221/3.

A postaszállító köteles a karcagi postahiva
taltól a karcagi máv. pályaudvarra és vissza na
ponkint hatszor közlekedő kettősfogatú nagy- 
tárkocsijáratot és Karcag város területén napon
kint két kétszeri indítású kettősfogatú csomag- 
házhozkézbesítő járatot a debreceni m. kir. pos
taigazgatóság által esetről esetre megállapítandó 
órákban és menetrend szerinti idő alatt fenntar
tani.

A postaszállító ezen szolgálathoz szükséges 
1 drb. nagytárkocsit és 2 drb. kézbesítőkocsit, 
melyek a jelenlegi postaszállító tulajdonában 
vannak, nevezettől becsá^on megváltani, szük
ség esetén újat beszerezni és a kocsik karban 
és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

A nagytárkocsi és a 2 drb. kézbesítőkocsi 
megváltása, illetőleg beszerzése és jókarban tar
tásáért a postaszállító évi 462 pengő kocsi áta
lányban részesül.

E pályázat egyéb feltételei és a szerződés 
minta a debreceni m. kir. postaigazgatóság III-ik 
ügyosztályánál (II. emelet 203. ajtó) és a karcagi 
postahivatalnál megtekinthető.

A pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk évi 
összegének 2 %-át kitevő készpénzből, vagy 
elfogadható értékpapírokból álló bánatpénzeket 
a debreceni m. kir. postaigazgatóság segédhiva
talának vezetője címére, zárt ajánlatukat ket
tős borítékban pedm melvhez feddhetetlen elő
életükről és az elvállalandó kötelezettségek tel
jesítésére szükséges vagyonukról szóló ható
sági bizonyítványt is csatolni tartoznak, 1935. 
évi április hó 1-ig a debreceni postaigazgató
sághoz küldjék be.

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

Az ajánlatban pontosan kiteendő a felvál
lalás évi összege.

A szállítási kötelezettség a kinevezett pos
taszállítóra 1935. évi június 1-én veszi kezdetét.

Az árlejtés illetve az ajánlatok felbontása 
bizottságilag 1935. évi április hó 3-án délelőtt 10 
órakor fog a debreceni postaigazgatóság III-ik 
ügyosztályánál megtörténni, amely alkalommal 
az ajánlattevők jelen lehetnek.

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával és ahhoz 
letett bánatpénzzel az ajánlatok feletti határo

zat meghozataláig, azon ajánlattevő pedig, 
kinek ajánlata elfogadtatott, a szerződés megkö
téséig kötelezettségben marad.

A m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Ür 
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 tekint
hessen.

A kiírástól eltérő általánosságban tartott 
vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Budapest, 1935. évi január hó 25-én.

Személyzetiek.
102.420/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1934. évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Polgár Gyula főfelügyelő 
176 Mezőtúrról Szolnokra, Hamza Imre I. o. tiszt 
186 Budapestről Egerbe, Stoits Károly II. o. 
tiszt 220 Győrből Budapestre, Simony Imre gya
kornok 86 Bajáról Kiskunhalasra, Sebosik 
László segédtiszt 230 Kalocsáról Békéscsabára, 
Tihanyi Ödön segédtiszt 378 Szekszárdról Buda
pestre, Darvas Margit segédellenőrnő 409 Szol
nokról Kisújszállásra, Balaton József II. o. al
tiszt 2127 Kalocsáról Budapestre, Szűcs László 
velenczei II. o. altiszt 2635 Budafokról Buda
pestre, Barr Sándor II. o. altiszt 3243 Budapest
ről Kalocsára.

Nyugdíj azt attak: Stiebel János 2 és Dús 
Lajos 4 hivatali igazgatók, Polevkovics Ottó 4 
és Ferenezi Miklós 48 főfelügyelők, Ágh Árpád 
felügyelő 46, Dalló Gyula ellenőr 5, Ribényi 
Ernő segédellenőr 393, Tömösközy Zsigmond 
92 és Tóth Ignác 133 segédtisztek, Andrássy Gi
zella főellenőrnő 8, Miavecz Margit 33 és Kiss 
Ilona 103 ellenőrnők, Nagy Erzsébet 26 és Szie- 
herth Méda 155 segédellenőrnők, Laki Teréz 29 
és Sárkány Jánosné 472 segédtisztnők, Hikisch 
Emil 1 és Fazekas Illés 28 műszaki főellenőrök, 
Kontratovics Dezső műszaki ellenőr 25, Pusztai 
István műszaki segédellenőr 106, Nagy Ernőné 
kezelőnő 349, Mezei András 47, Körösi János 
kúntaplócai 112 és Tóth János 132 II. o. szak
altisztek, Varga Pál dunavecsei 13, Károlyi 
Győző 40, Deli István 175, Lukács István péceli
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178, Bosnyák György 247, Mádai András 283, 
Berecz Pál 304, Wachtler István 343, Horváth 
János csáfordi 3%, Magyar Ferenc paksi 437, 
Györke Ödön 514 és Pasinszki József 856 I. o. 
altisztek, Márkus Ferenc 377 és Balázs Sándor 
1371 II. o. altisztek.

Meghaltak: Ökrös István I. o. altiszt 428, 
Mágori István II. o. altiszt 2083.

Végkielégíttetett: Prandovszki Ferenc II. o. 
altiszt 2286.

Felmentetett: Beledi Lajos 11. o. altiszt 2830.
Névváltozások: Sáray (Scheffer) Ferenc dr. 

igazgató 3, Szalontay (Schwarz) Antal tanácsosi 
cím és jelleggel ellátott titkár 40, Sasváry (Ste
fan) Lajos számvizsgáló 18, Szamosvölgyi (Szo- 
ták) Árpád dr. főfelügyelő 125, Cserkúti (Strá- 
men) Imre I. o. tiszt 452, Solt (Schwabbauer) 
Herbert II. o. tiszt 137, Herendi (Heinrich) 
Rezső főellenőr 142, Szentkúti (Róka) Ferenc 
ellenőr 20, Vereczkei (Witty) Lajos segédellen 
őr 127, Dévai (Szokol) Zoltán segédtiszt 168, 
Sáray (Schäffer) Rozália segédtisztnő 449, Gáti 
(Grob) Péter műszaki ellenőr 54, Ágoston 
(Augusztin) Géza műszaki segédtiszt 40, Cser

halmi (Csernák) János II. o. szakaltiszt 294, Gyi- 
mesi (Gisz) József 750 és Péter (Poczik) Pál 
1361 I. o. altisztek, Éber (Minich) Jenő 1643, 
Szilvái (F. Szever) Pál 1920, Solymosi (Sztruhár) 
Károly 1959, Pétervári (Peczuk) Péter 2104 és 
Mogyorós {Mirolovics) Imre 3159 II. o. altisztek.

Egyéb változások: Bodosi Géza I. o. tiszt 
133 helyett vitéz Bodosi Géza, Gleviczky Ernő
1. o. tiszt 261 helyett Gleviczky, Ernő dr., 
Schwarczmann Károlyné segédellenőrnő 92 he
lyett Solti Károlyné, Hekman Imréné segédel- 
Icnőrnő 241 helyett Csekme Imréné, Zolnai Ju
dit segédtisztnő 431 helyett vitéz Varga A<nd- 
í'ásné, Horváth Irén segédtisztnő 446 helyett 
Kondor Károlyné, Kozsik Károlyné segédtiszt- 
nő 624 helyett Dr. Kozsik Károlyné, Rozsnyó 
Teréz kezelőnő 45 helyett Kollár Gyuláné, 
Grastyán Istvánné kezelőnő 48 helyett Kerne- 
nesy Istvánné, Béres János II. o. altiszt 2562 
helyett Rogáry János írandó.

Flelyesbítés: Szemenvey (Szemenyei) Ala
jos felügyelői címmel és jelleggel ellátott főtiszt 
59.

Budapest, 1935. évi január hó 29-én.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Meßjeßyz0*

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
szám«

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

P. Lengyel Zoltán Dévaványa ,0 azonnal

Ecker János Lövő azonnal

J'aál János Szilasbalhás 9 azonnal

Szokoll Sándorné Egyek azonnal

Vasadi János Bp., V., Zápolya-u. 38. II. 2. 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

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 á s a . — Felelő* m ű v e z e tő :  Duchoa J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI
POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B ID  IPKST, 1035. FEBRUÁR 15. 6 .  szám .

T A R T
A m. kir. belügyminiszter úr köszöneté a m. kir. 

posta személyzete által a Jugoszláviából kiutasítottak ja 
vára felajánlott adományért.

Külföldre szóló küldeményekhez csatolt nyilatkoza
tok kitöltése.

Változások a Csomagdijszabásban.
Távbeszélődíjaknak a m. kir. postatakarékpénztárra 

kiállított csekkel való kiegyenlítése.
Alkalmi postahivatal felállítása.
A Budapest 509. sz. kincstári kirendeltség ellenőrző 

számának megállapítása.

A m. kir. belügyminiszter úr köszöneté a m kir. 
posta személyzete által a Jugoszláviából ki

utasítottak javára felajánlott adományért.
103.566/1.

A Jugoszláviából kiutasítottak javára a m. 
kir posta személyzete által eddig felajánlott 
adományok összegének közlése alkalmából a m. 
kir. belügyminiszter úrtól 203.763/1935. X. szám 
alatt a következő átiratot vettem:

,,Nagyméltóságod folyó hó 17-én 101.776/ 
1935. IX. 1. szám alatt kelt szíves értesítését, 
hogy a m. kir. posta személyzete eddig Tizen- 
négyezeregyszázkilencvenegy (14.191) pengő 90 
fillér adományt küldött be a Jugoszláviából ki
utasítottak támogatása céljából a 64.086. számú 
postatakarékpénztárt csekkszámlára, őszinte 
örömmel vettem tudomásul. Egyben tisztelettel 
felkérem Nagyméltóságodat, méltóztassék a m. 
kir. posta áldozatkész személyzetének legőszin
tébb köszönetemet tolmácsolni.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1935. évi január hó 24-én.
Keresztés-Fischer.“

Amidőn a belügyminiszter úr kérésének 
Miniszter Űr Ö Nagyméltósága nevében 
örömmel teszek eleget, egyben nem mulasztha
tom el, hogy a m. kir. posta személyzetének a 
mai, különösen nehéz viszonyok között eléggé

A L O M
Lefoglalandó sajtótermékek.
Kitiltott és lefoglalt sajtótermékek jegyzékének he

lyesbítése.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A rádiórendelet módosítása tárgyában kiadott 

126.751/1934. számú rendelet hatályon kívül helyezése. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

nem méltányolható áldozatkészségéért a magam 
részéről is hálás köszönetemet fejezzem ki.

Budapest, 1935. évi február hó 5-én.
Szalay s., k.

Külföldre szóló küldeményekhez csatolt nyilat
kozatok kitöltése.

102.141/4.

A Magyar Nemzeti Bank panaszából kifo
lyólag utasítom a postahivatalokat, hogy a kül
földre szóló küldemények feladása alkalmával 
csatolandó lila vagy barna színű nyilatkozato
kat csak akkor fogadják el, ha azokon az összes 
rovatok szabályszerűen és olvashatóan, tintával 
vannak kitöltve.

Budapest, 1935. évi január hó 29-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
103.872/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

55. oldal. Afganisztán, a 6. hasábban az 
5.600 P értékhatárt javítsák 2.240 P-re. A 7. ha
sábban „105 cm; 54 dm3“ helyett írják: „125 
cm; 60 dm3.“

68. oldal. Brit-Nyugat-India, az a) útirá
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nyon továbbított csomagoknál az 5. hasábban 
az értékhatárt 11.200-ról 560 P-re javítsák.

75. oldal. Délafrikai Unió, az I. 3. útirányon 
az 1—5 kg-os csomagok súlydíja a 4. hasábban 
3.60, 6.30, 6.85, 7.40 és 8.00 helyett 3.15, 5.50, 6.05,
6.65 és 7.20 P.

83. oldal. Finnország, az I. útirányon a nem 
sürgős csomagok súlydíja a 4. hasábban 3.10f, 
4.90, 9.55, 14.75 és 19.85 helyett 3.00f, 4.65, 9.00, 
14.20, 19.30 P. — A terjedelmes sürgős csoma
gok súly díjának kiszámítására vonatkozó 2) sz. 
jegyzet szövegének végén levő példa az 1. út
irány díjváltozása következtében a következő- 
képen változik meg: „Pl. az 1. útirányon egy 
5 kg-os terjedelmes sürgős csomag súlydíja: 
8.70 +  2.35 =  11.05 P.“

86. oldal. Eritrea, az 1 és 20 kg-os csoma
gok súlydíja a 4. hasábban 3.05 és 11.70 helyett
2.65 és 17.45 P.

101. oldal. Izland, az 1. útirányon az 1—10 
kg-os csomagok súlydíja a 4. hasábban 3.05f,
4.65 és 8.65 helyett 3.25+, 5.00 és 9.25 P.

103. oldal. Japánhoz tartozó mellékterüle
tek, az 1., 2. és 3. útirányokon az 1 kg-os cso
magok súlydíja 4.45, 4.10, 4.45f, helyett 4.30, 
3.95, 4.30+ P.

110. oldal. Kína, I. A) Kínai postahivatalok, 
a 7. hasábban jegyezzék be a következőket: 
„Árut tartalmazó csomagba az eredeti számla 
másolatát és a tartalom részletes leírását kell 
elhelyezni“; B) Mandzsúria, az 1. és 2. útirá
nyon az 1 kg-os csomagok súly díj a 5.35 és 5.70 
helyett 5.20 és 5.50 P.

111. oldal. Kina. C) Japán postahivatalok, 
az 1—3. útirányokon az 1 kg-os csomagok súly- 
díia 4.45, 4.10 és 4.45+ helyett 4.30. 3.95 és 
4.30+ P.

113. oldal. Korea, az 1. útirányon az 1 kg-os 
csomagok súlydíja 4.10 helyett 3.95 P. A 2. út
irányon az 1 kg-os csomagok súlydíja a 4. ha
sábban 4.45+ helyett 4.30+ P.

113. oldal. Kuba, a 2. útirány teljes egészé
ben (2—6. hasáb) törlendő. A 3. útirány számo
zását javítsák 2-re.

115. oldal. Libia, az 1 és 20 kg-os csomagok 
súlydíja a 4. hasábban 2.45 és 14.55 helyett 2.05 
és 14.25 P.

123. oldal. Mozambik, az a) 1. útirányon az 
1—5 kg-os csomagok súlydíja 3.80 és 6.15 he
lyett 3.40 és 5.45 P. Ezen az útirányon ezentúl 
10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súly
díjnak írják be a 3., illetőleg 4. hasábba 10 (kg) 
10,15 P.

139. oldal. Olasz-Szomáliföld, az 1—20 kg- 
os csomagok súlydíja a 4. hasábban 3.20, 5.10, 
9.60, 14.10 és 18.80 helyett 2.80, 5.10, 9.60, 14.10 
és 18.50 P.

141. oldal. Pápua, az 1—5 kg-os csomagok 
súlydíja a 4. hasábban 5.40, 10.65 és 13.45 he
lyett 5.45, 11.00 és 14.90 P.

143. oldal. Perzsia, a b) 2. útirányon ezen
túl 20 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súly
díjnak írják be a 3. ill., 4. hasábba 15 (kg) 19.05 
és 20 (kg) 25.45 P.

148. oldal. Portugál-Guinea, a 2. útirányon 
az 1—10 kg-os csomagok súlydíja a 4. hasáb
ban 3.80+, 5.70 és 10.80 helyett 3.55+, 5.35 és 
10.15 P.

148. oldal. Portugál Indiába ezentúl 9 kg 
súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súlydíjnak 
írják be a 3. ill., a 4. hasábba 9 (kg) 11.30 P.

149. oldal. Rhodézia, a) 1. útirányon az 
1—5 kg-os csomagok súly díj a a 4. hasábban 
5.30, 9.55 és 12.35 helyett 4.90, 8.85 és 11.65 P.

a b) 1. útirányon az l-1—5 kg-os csomagok 
súly díj a 4.55, 7.40 és 8.80 helyett 3.85, 6.30 és 
7.70 P.

149. oldal. Rhodosz-sziget, az 1. útirányon 
az 1 és 5 kg-os csomagok súlydíja 2.60 és 15.55 
helyett 2.20 és 15.25 P.

152. oldal. Spanyol gyarmatok a Guinea 
öbölben, a 2. útirányon ezentúl 20 kg súlyig le
het csomagot küldeni. A 3. ill., 4. hasábban új 
súlydíjnak írják be 15 (kg) 18.35 és 20 (kg) 
24.55 P.

155. oldal. S. Tómé és Principe, az 1. útirá
nyon az 1—10 kg-os csomagok súly díj a a 4. ha
sábban 4.10+, 6.35 és 11.95 helyett 3.80+, 5.80 
és 10.95 P.

161. oldal. Timor, az 1. útirányon ezentúl 
10 kg súlyig lehet küldeni csomagot. A 3. ill.,
4. hasábba új súlydíjnak írják be 10 (kg) 11.75
pengő.

164. oldal. Üj Guinea, az 1—5 kg-os csoma
gok súly díj a a 4. hasábban 5.40, 10.65 és 13.45 
helyett 5.45, 11.00 és 14.90. P.

164. oldal. Üj-Hebridák, az a) útirányt (2—6. 
hasábban) teljes egészében töröljék és helyette 
írják be a következő új útirányt:

2 3 4 5 ' 6

A'-szír., 1 4 60
Svájc, 3 9 20 ! — 3 f, a
Francia,
Ausztrálig

5 12 00
• _ T *
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Ugyancsak itt a 7. hasábban a „105 cm; 54 
dm3“ helyett írják „125 cm; 60 dm3“.

165. oldal. Üj-Zéland, a 2. útirányon az 1—5 
kg-os csomagok súlydíja 5.40, 10.65 és 13.45 he
lyett 4.80, 9.55 és 12.35 P.

167. oldal. Zöldfoki-szigetek, a 2. útirányon 
az 1—10 kg-os csomagok súlydíja 3.80f, 5.70 és 
10.80 helyett 3.55f, 5.35 és 10.15 P.

Budapest, 1935. évi február hó 6-án.

Távbeszélődíjaknak a m. kir. postatakarék
pénztárra kiállított csekkel való kiegyenlítése.
/  133.806/2.

A P. R. T. 1934. évi 44. számában közölt 
119.857/2. sz. rendelet kapcsán értesítem a vi
déki kincstári postahivatalokat, hogy abban az 
esetben, ha az esedékes távbeszélő díjakat a 
postatakarékpénztár által visszaküldött fedezet
len csekk miatt az előfizetőtől utólag készpénz
ben szedik be, a beszedett összeget, a jogcím 
pontos megjelölésével, a m. kir. posta központi 
számvevőségének szolgálati postautalványon 
küldjék meg és annak megtörténtét az igazga
tóságnak egyidejűleg jelentsék.

A postahivatalok ezt a változást a hivatko
zott rendelet 8. bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi január hó 30-án.

Alkalmi postahivatal felállítása.
104.500/3.

A Budapesti Korcsolyázó Egylet rendezésé
ben a városligeti műjégpályán tartandó világ
bajnoksági versenyek alatt, az egyesület iroda- 
helyiségében (VI. kér., Városliget, Stefánia-út) 
folyó évi február hó 17-ig, naponta 9—13 és 
15—21 óráig működő, távbeszélővel egyesített 
alkalmi postahivatal lépett életbe.

Az alkalmi postahivatal működési köre bár
hová szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények, táviratok felvételére, helyi és 
helyközi távbeszélgetések lebonyolítására, vala
mint postai és pénzügyi bélyegek és értékeik 
kék árusítására terjed ki. A távbeszélő állomás 
száma; 18-3-30.

Budapest, 1935. évi február hó 12-én.

A Budapest 509. sz. kincstári kirendeltség ellen
őrző számának megállapítása.

104.740/3.
A budapesti 53. sz. postahivatal kirendelt

ségeként működő „Budapest 509.“ sz, postahi
vatal ellenőrző számát a korábbi 173 helyett 
„15“ számban állapítottam meg.

Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 22. olda
lon Budapest 509-nél az első hasábba 173 he
lyett 15 számot, a 128. oldalon a 15. számnál 
„Budapest 509.“ írjanak, a 129. oldalon pedig a 
173. számnál „Budapest 509.“ — bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1935. évi február hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

104.045/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1935. évi február hó 7-én kelt B. I. 
1621/1935—4. számú végzésével a Budapesten, 
Márkus Géza Könyvnyomda Vállalatában elő
állított „A Független Kisgazdapárt bukása“ fel
irat alatt megjelent sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi február hó 8-án.

II.
104.210/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi február hó 7-én kelt B. I. 
1873/1935 2. számú végzésével a Pozsonyban 
Angermayer Károly Nyomdájában előállított 
„A sarló jegyében“ című könyv 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, 1935. évi február hó 9-én.
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Kitiltott és lefoglalt sajtótermékek jegyzékének 
helyesbítése.

101.509/2.
L

A P. R. T. 1934. évi 57. számában közzé
tett 139.962/2. számú rendelettel a postai szállí
tásból kitiltott „Revolte und Revolution“ című 
németnyelvű külföldi sajtótermék helyes címe 
„Revolte und Revolution der Weg zur Freiheit.“

II.
A P. R. T. 1934. évi 57. számában közzé

tett 139.964/2. számú rendelettel a postai szállí
tásból kitiltott „Adolf Hitler deine Opfer kla
gen an“ című sajtótermék helyes címe „Kon
zentrationslager“. E könyv külső fedőlapján 
azonban a következő felirat van „Adolf Hitler 
deine Opfer klagen an.“

Felhívom a postahivatalokat (ügynöksége
ket), hogy a postai szállításból kitiltott, vagy 
bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegyzékét a fen
tieknek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi január hó 30-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
103.395/2.

A Parisban — az ottani Munkásszemle ki
adásában 1934. évben Arma Pál szerzőtől — 
megjelent „Hat proletár tömegdal“ című sajtó
terméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 1-én.

II.

103.578/2.
A Pozsonyban — Sebestyén József szerző

től — megjelent „Tisza István igazi arca“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 5-én.

III.
103.579/2.

A Párisban — Verlag Editions du Carre- 
four kiadásában — megjelent „Hitler treibt zum 
Krieg“ című és a Prágában — Verlag Orbis ki
adásában — megjelent Georg Bernhard szer
zői megjelöléssel ellátott „Die deutsche Tra
gödie“ című könyvektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 5-én.

IV.

104.147/2.
A „Bérmunkásnaptár 1935.“ című külföldi 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 9-én.

V.

104.148/2. |
A „Le terrorisme devant la S. D. N.“ című 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 9-én.

VI.

104.149/2.
A „Tuzbalica nad odrom Viteskog Kralja 

Aleksandra I. Ujedinitelja“ című, továbbá a 
„Reci Viteskog Kralja Aleksandra I. Ujedini
telja“ című, a borítékíven „Cuvajte Jugoslaviju 
Kralj Aleksandar I. i Juzna Srbija“ és a belső 
címlapon „1912—1934. Vitesni Kralj Aleksan
dar I. Ujedinitelj i Juzna Srbija“ című, a „De- 
veti Oktobar 1934.“ című szerb nyelvű cirill be
tűs füzetektől, s végül a „Vardar Kalendar 
1935.“ című cirill betűs naptártól a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 9-én.
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A rádiórendelet módosítása tárgyában kiadott 
126.751/1934. számú rendelet hatályon kívül he

lyezése.
104.785/5.

A külföldi rádióállomások által terjesztett 
propaganda-előadáscjk hallgatásának eltiltása 
tárgyában kiadott 126.751/1934. számú rendele

tiemet (megjelent a múlt évi P. R. T. 43. számá
ban) teljes egészében hatályon kívül helyezem.

A hivatalok ezt a rendeletemet a Posta Ren
deletek Tára fenti számában közzétett rende
letnél, valamint az 1927. évi Posta Rendeletek 
Tára 20. számában közzétett 9.557/1927. számú 
rendelet 13. és 68. §-ainál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi február hő 14-én.

í

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett 
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítvápyokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935

évi március hó 1-íg nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi február hó 8-án.

Kimutatá*
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Bocz Ilona kiadó Hosszú hetény 
1898. Tómor Diósviszlói postames
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Nagy Sándornó Abony :
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Betöltendő kiadói állás.

Postakiadónő állandó alkalmazásra állást kaphat a 
tarcali postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

A z  állást kereső postakiadó
Megjegyzéa

n ev e cím e
(je len le g i tartózk od ási helyed
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állást

Kresztesi Gyula Zsámbék 4 1935. III. 1.

Farkas Kálmán Baksa 4 ••

Magyar Vilma Izsák 5

Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

Tárnái József Hidasnémeti

Pálma Gyula Bánhida 8 >>

Lukács Béla Büdszentmihály »» Helyettesítést is vállal.

László Mária Szilsárkány azonnal
ti t* » » .

Ecker János Lövő 5 azonnal » »  ti ti

Szűcs Margit Kisújszállás, Honvéd-u. 8. ti ti ti

Kisgyörgy Etel
. ' O ' » • . * ■ •

Üjdiósgyőr azonnal »* » »  ti

Szokoll Sándor Egyek azonnal

Fuchs Sarolta Esztergom, Petőfi-.u.-ó. 6 ti ti ti

Szedmák Gyula Vámosgyörk 5 ti ti ti

Magda Tivadar Siófok azonnal

Valu Anna Pátroha 10 1935. III. 1.

Vasadi Dénes Bpest, V., Zápolya-u. 38., 
III. em, 2 ajtó » ti tt ti

Madurkay Ferenc Biharkeresztes 5 azonnal ti tr ti

Meszleny Gizella Kápolnásnyék azonnal
ti a  1»

Schwanner Lajos Ragály - azonnal » »  it a

Tóth Margit Seregélyes 10
„

Standor Mária Nagykanizsa, Rákóczi-u. 63. ■ >» >» »»

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

FSvároii Nyomda Rt. nyom iaa—  Felölő» mfivaaetO: Uuchon J.
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T A R T A L O M
Változás a Saarvidókkel való posta-, távíró- és táv- 
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Változások a Légipostái Menetrendben és Díjszabás

ban,
Változás a Légipostái Díjszabásban.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Távíró-Díj.szabás-ban.
Perzsia helyett ,,Irán” megjelölés alkalmazása.
Postahivatalok és postaügynökség nevének megvál

toztatása.
Változások az irányítási füzetben.

Forgalomköri változások.
Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsébkönyv meg

rendeléséről.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Beltöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Változás a Saarvidékkel való posta-, távíró- és 
távbeszélőforgalomban.

104.071/4.
F. évi március hó 1-től kezdve a Saarvidék

kel való kölcsönös forgalomban ugyanazok a 
postai, távíró- és távbeszélődíjak, továbbá szál
lítási és forgalmi feltételek lépnek életbe, ame
lyek Németországgal való kölcsönös forgalom
ban érvényesek.

Ehhez képest a hivatalok a Csomag díj
szabás 150., a Kivonatos Posta-, Távíró-, Táv
beszélő- és Rádió-Díjszabás 19., 23., 27., 53., 58.,
62.,’67. és 92., valamint a Távíró-Díjszabás 11. 
és a Távbeszélő-Díjszabás 39. oldalán a Saar- 
vidékré vonatkozó összes adatokat töröljék.

A - Saarvidékkel való távbeszélőforgalom
ban azt, hogy valamely távbeszélőhivatal mely 
német díjövben fekszik, a „Verzeichnis der Te
legraphenanstalten im Deutschen Reich“ és az 
ehhez tartozó „Díjövmutató...“ című segéd
könyv, illetőleg füzet alapján ugyanúgy kell 
megállapítani, mint bármely más német táv
beszélőhivatalnál.

Budapest, 1935. évi február hó 18-án.

Változások a Légipostái Menetrendben és Díj
szabásban.
105.156/4.

Marseille-ből Belga-Kongóba hetenként egy
szer .légijárat közlekedik. Ezzel a légijárattal

igen előnyösen lehet légiküldeményeket a Dél- 
algiri-területek, Francia-Nyugat-Afrika, Francia- 
Egyenlítői-Afrikába és Belga-Kongóba továbbí
tani. A légijárat minden pénteken reggel indul 
Marséit! e-ból.

Ezt a légijáratot magyar feladású légikül
demények továbbítására is fel lehet használni.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a
12. Belga-Kongóra vonatkozó adatok közül az 
utolsó sort „időnyereség kb. 15 nap“ töröljék 
és külön lapra írva ragasszák be a megmaradt 
adatok alá az alábbi új menetrendet:

Marseille—Leopoldville.
• .....................................  - . r

Hetenként egyszer.
Marseille i. pént.
Oran é.
Reggan é. szomb.
Gao e. ,,
Niamey é. vas.
Zinder é. hétf.
Fort Lamy é. kedd
Fort Archambault é. „
Bangui é. „
Coquilhatville é. szerda
Leopoldville
Ezzel kapcsolatban

- . - ,

a Légipostái Díjszabás-
a hivatalok vezessék keresztül a következő

változásokat:
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5. oldal, Aranypart, 2—5. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük írják be a kö
vetkezőket: a 2. hasábba: levelek 5 g-ként, lev.- 
lapok db-ként 50 fillér, egyéb küldemények 5 
g-ként 20 fillér.

6. oldal, Belga-Kongó, c) többi rész, a 2. 
hasábban levő “ . . .  en Congo beige“ szövegrészt 
töröljék és helyette írják: Marseille-Congo; a 3: 
hasábba a jelenlegi légipostái pótdíj helyett ír
ják be a következő új pótdíjat: levelek 5 g-ként, 
lev.-lapok db-ként 60 fillér, egyéb küldemények 
5 g-ként 20 fillér. Az 5. hasábban levő megjegy
zést töröljék.

8. oldal, Dahomey a 2—5. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük írják be a követ
kezőket: a 2. hasábba: Marseille-Congo, a 3. ha
sábba: levelek 5 g-ként, lev.-lapok db-ként 50 
fillér, egyéb küldemények 5 g-ként 20 fillér.

10. oldal, Francia-Szudán, a 2—5. hasábban 
levő adatokat töröljék és helyettük írják be a 
következőket: a 2. hasábba: Marseille-Congo, a 
3. hasábba: levelek 5 g-ként, lev.-lapok darabon
ként 50 fillér, egyéb küldemények 5 g-ként 20 
fillér.

11. oldal, Gabon, a 2—5. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük írják be a követ
kezőket: a 2. hasábba: Marseille-Congo, a 3. ha
sábba: levelek 5 g-ként, lev.-lapok db-ként 60 
fillér, egyéb küldemények 5 g-ként 20 fillér.

14. oldal, Niger és Nigéria, mindkét 
rendeltetési országnál a 2—5. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük, mindkét ország
nál írják be a következőket: a 2. hasábba: Mar
seille—Congo, a 3. hasábba: levelek 5 g-ként, 
lev.-lapok db-ként 50 fillér, egyéb küldemények 
5 g-ként 20 fillér.

Budapest, 1935. évi február hó 23-án.

Változás a Légipostái Díjszabásban.
104.236/4.

Bangkok- (Sziám) Vientiane (Francia Indo
kína) és Hanoi (Francia-Indokína) közöR új 
légijárat közlekedik, amely Bangkokban csat
lakozik a Marseille—Saigon légij ára thoz és így 
előnyösen használható fel a Tonkinba, Laos- és 
Annám egyes részeibe, valamint Yunnan és 
Kouang-Si kínai tartományokba szóló légikülde
mények továbbítására.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben az
5. oldalon a 4. Marseille—Athen—Saigon légi

járat menetrendjénél Bangkok mellé tegyenek 
3, jelet és jegyzetként írják: „3. Bangkokból 
csatlakozás Vientiane és Hanoi felé“.

Az új vonalon továbbított küldemények 
légipostái pótdíja ugyanaz, mint az Indokínába 
szóló küldemények légipostái pótdíja.

Budapest, 1935. évi február hó 15-én.

/  Változás a mozgópostái jegyzékben.
105.118/3.

A Rákospalota—Újpest—Veresegyház—Vác 
190. számú mozgóposta ez évi március hó 1-től 
a 4432. számú vonat helyett a 4422. számú vo
natban közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
Posta Rendeletek Tára múlt évi 43. számában 
130.617/3. szám alatt közzétett mozgópostái jegy
zékben.

Budapest, 1935. évi február hó 16-án.

Változások a Távíró-Díjszabás-ban.
105.410/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

a 34. oldalon a fejlécben lévő útirányokhoz 
írják: „XII. Közvetlen magyar-amerikai rádió
összeköttetés (via Mackay Radio)“.

Kína mindkét alcíménél az alkalmazható 
útirány hasábban lévő útirányokhoz első helyre 
írjanak „XII“-t.

A 40. oldalon (5. sz. fedőlap a PRT 1934. évi 
27. sz.-hoz) a fejlécben lévő útirányokhoz írják: 
„XVI. Közvetlen magyar-amerikai rádióössze
köttetés (via Mackay Radio)“.

Fülöp-szigetek mindhárom alcíménél az al
kalmazható útirányokhoz első helyre írjanak 
„XVI“-ot.

Budapest, 1935. évi február hó 22-én.

Perzsia helyett „Irán“ megjelölés alkalmazása. 
103.595/3.

Utasítom a hivatalokat, hogy a jövőben 
„Perzsia“ megjelölés helyett „Irán“, „perzsa“ 
helyett pedig „iráni“ megjelölést használjanak,
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segédkönyveiket pedig e változásnak meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi február bó 15-én.

Postahivatalok és postaügynökség nevének 
megváltoztatása.

105.075/3.
Gyűd, Rendes és Szepezd községek nevé

nek megváltoztatásával kapcsolatban az ott mű
ködő postahivatal, illetőleg ügynökség nevét is 
„Máriagyűd“. „Balatonrendes“ és „Balaton
szepezd“ névre változtattam meg. Ugyancsak 
megváltoztattam a Külsőböcsről a vele egybe
épült Belsőböcsre áthelyezett postahivatal nevét 
Belsőböcsre.

A változásoknak megfelelően a hivatalok a 
segédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában:

A 12. oldalon Balatonmáriafürdő után be
írandó „—, 488,—, Balatonrendes pu. ü. (Eh. Ta
polca), Zala, Pécs, Budapest 1"~'HT Tapolca“, 
Baiatonszentgyörgy után pedig „5607, 489,—, 
Balatonszepezd, Zala, Pécs, Budapest ffiHí Mi 
Tapolca.“ A 14. oldalon Bélmegyer után be
írandó „2456, 737,—, Belsőböcs, Borsod, Debre
cen, Miskolc E l MM Sátoraljaújhely, Hernád- 
németi . . .“ A 42. oldalon Gyűd, az 57. oldalon 
Külsőböcs összes adataival törlendő. A 61. ol
dalon Máriabesnyő után beírandó: „5246,
1285,—, Máriagyűd, Baranya, Pécs, Pécs n  Ift 
Siklós“. — A 83. oldalon Rendes pu. ü., a 94. 
oldalon Szepezd összes adataival törlendő, a 116. 
oldalon 488 számnál Rendes helyett Balaton
rendes, a 489 számnál Szepezd helyett Balaton
szepezd, a 119. oldalon 737 számnál Külsőböcs 
helyett Belsőböcs, a 123. oldalon 1285 számnál 
Gyűd helyett Máriagyűd, a 136. oldalon 2456 
számnál Külsőböcs helyett Belsőböcs, a 141. ol
dalon az 5246 számnál Gyűd helyett Mária
gyűd, a 143. oldalon pedig az 5607 számnál Sze
pezd helyett Balatonszepezd írandó.

A helységnévtárban:
A 114. oldalon Balatonőszöd után „Rendes“ 

adataival beírandó „Balatonrendes“, a 115.' ol
dalon pedig Baiatonszentgyörgy után „Szepezd“ 
adataival „Balatonszepezd“. A 128. oldalon Bel- 
sőábrahámhegy ezentúl „<D Balatonrendes“, 
Belsőböcs községnél pedig u. p. Külsőböcs tör
lése mellett beírandó „ , Miskolc f ■  1
Sátoraljaújhely, Hernádnémeti . . '., 737, postáig. 
D. u. t. Hernádnémeti“. A 241. oldalon Gyűd 
összes adataival törlendő; a 320. oldalon Kle
mentinatanya ^  Belsőböcs ezentúl u. p. Belső
böcs. A 339. oldalon Külsőböcsnél ,a postahiva
talra vonatkozó bejegyzések törlése mellett be
írandó u. p. Belsőböcs, 353. oldalon Lukácsszál
lás ezentúl „O Máriagyűd“, a 362. oldalon Mária- 
halom elé Gyűd adataival felveendő „Mária
gyűd“, a 457. oldalon Rausch-szállás ezentúl 
„íAMúriagyűd“, a 459. oldalon „Rendes“, az 507. 
oldalon pedig „Szepezd“ összes adataival tör
lendő, az 574. oldalon Viriusztelep ezentúl „H 
Balatonszepezd“.

Az irányítási füzetben:

A 17. oldalon Balatonmáriafürdő után „Ren
des“ adataival beírandó „Balatonrendes“, a 18. 
oldalon Baiatonszentgyörgy után Szepezd ada
taival „Balatonszepezd“, a 22. oldalon pedig Bél
megyer után Külsőböcs adataival „Belsőböcs“. 
Az 58. oldalon Gyűd, a 88. oldalon Külsőböcs 
összes adataival együtt törlendő. A 96. oldalon 
Máriabesnyő után Gyűd adataival beírandó 
Máriagyűd, a 134. oldalon Rendes pu., a .153. ol
dalon pedig „Szepezd“ összes adataival együtt 
törlendő.

Budapest, 1935. évi február hó 23-án.

Változások az irányítási füzetben.
105.869/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
beállt változásokat tudomás, keresztülvezetés 
és a helyes irányítás iránti intézkedés céljából 
az alábbi kimutatásban közlöm:
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P o s t a h i v a t a l  (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

Arló 7 összes adat 22/gk (H. és Ü. u. után nem) 
f  42/kg. (K.)

Borsódnádasdi lemezgyár 7 1. cs. Hatvan 2. (K.)—22 (V. Ü.) 
gk., Ózd/gk.

1. Bp. 72 után (K.), (ajl. nem) 
után 22/gk (H. és U. ü. után 
nem), f  42/gk (K.)

Bükkszenterzsébet 2 összes adat 22/gk (H. Ü. ü. után nem), f  42/ 
gk (K.)

Ebes 7 1725 v. Debrecen 2. után 20/1712 v.

Győr 2.
7

1. 114
831 v. után (H. és U. után nem),

4 v. elé csjn , f  54 helyett f58, 
1. Bp. 72/4 v. előtt 1313 v. he
lyett 1315 írandó7

Gyulaháza 7 — Kisvárda után/6424 v.

Hódoscsépány 7 összes adat 22/gk (H. Ü. ü. után nem), + 42/ 
gk (K.)

Ivád 7 Összes adat
22/gk (H. Ü. ü. után nem), f  42/ 
.gk (K.)

Eh. Pétervására (gk (K.)

Kisköre 7 ’ — ' f  77 elé 77

Ózd 7 Salgótarján/gk. 
Salgótarján/gk.

1. Bp. 72/gk után (H. és U. ü. 
után nem)

Pápa 7 — f 114 elé 1. Bp. 72/1316 v.

Pásztó 7 ' — V. elé „H“

Pétervására 7 összes adat 22/gk (H. Ü. ü. után nem), f  42/ 
gk (K.)

Rudabánya 7 1. 34 (ü) helyett (K. nem). . ., • : •

Tiszaderzs 7 Abádszalók 20/gk, 1. Szolnok 1 /gk.

Veszprémvarsány 7 — f  106 után f  110

Budapest, 1935, évi február hó 23-án.

Forgalomköri változások.
103.861/3.

Dögvölgypuszfca O  Alsószentiván "(182. 1.) 
ezentúl u. t. Alap.

Halesz O Tápiószele (245. 1.) (Tápiószele— 
Halesz) ezentúl L.

Kápolnapuszta O Alsószentiván (285. 1.) 
ezentúl u. p. Alap, u. t. Cece.

Kunmadaras (336. 1.) ezentúl „L“. 
örsszőTlöhegy O  Pusztaegres (422. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Sáregres.
Pusztaegres kk. (446. 1.) ezentúl u. p. és u. 

t. Sáregres.
Budapest, 1935 évi február hó 19-én.
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Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megrendeléséről.

103.295/2.

Magyarország és az egyes külföldi államok 
legfontosabb demográfiai, szociális és gazdasági 
adatait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zseb- 
könyv“ III. (1935. évi) évfolyama megjelent. A 
sokoldalú, könnyen áttekinthető és értékes 
segédeszközül is használható nyolcadív nagy
ságú könyv 1 pengőért a m. kir. központi sta
tisztikai hivatalnál (Budapest, II., Keleti Károly- 
utca 5—7. szám, telefon 50-0-20) rendelhető meg. 
A megrendelés akár hivatalonként csoportosan, 
akár egyénenként, írásban vagy távbeszélőn is 
történhetik.

A könyvre a személyzet figyelmét felhívom.
Budapest, 1935. évi február hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

105.452/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi február hó 19^én kelt B. 
2.380/1935.—2. számú végzésével a Világosság 
Könyvnyomda részvénytársaság nyomdájában 
előállított „Élelmezési Munkás“ című kp 1935. 
évi február hóban megjelent XXX. évfolyam 2. 
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, 1935. évi február hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

105.036/2.
A Baselben megjelenő „Rundschau“ című 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 16-án.

II.
105.162/2.

A Bécsben megjelenő „Wiener Freimaurer 
Zeitung“ című időszaki sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi február hó 18-án.

Személyzetiek.
104.751/3.

Meghaltak: özv. Horváth Béláné balaton
kenesei és Iglódy Etel cinkotai postamesternők.

Névváltozás: Piriesén Bóta Etel helyett Fa
zekas Sándorné; Vasváron Schultz Imre h. 
Lékai Imre; Vértesen Nagy Istvánné h. özv. 
Nagy Istvánné; Zichyújfalun Beck Sándor h. 
Bártfai Sándor.

Budapest, 1935. évi febtuár hó 16-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
105.301/1.

Nyugdíjazás folytán a Szeged 2. számú 
postahivatalnál a hivatalvezetői állás meg
üresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal szolgálati úton 
jelentkezhetnek főfelügyelők és felügyelők. Je
lentkezni lehet e közlemény megjelenésétől szá
mított 15 nap alatt a javaslattételre hivatott sze
gedi m. kir. postaigazgatósághoz szóló folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folya
modó szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a szegedi postaigazga
tóságnak.

Budapest, 1935. évi február hó 19-én.
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a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A létszámból törölt egyen
1 _ * ., * ___.. _ r. A

A létszámból való 
törlés ókan e v e állása születési helye 

és éve

' “• ' ■' * 9 «7 fi
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
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es

t

Dr. Wallenstein Adolf- kiadó- Tárkány
1876.

------ i----

*t • - •-V ' '

Bpest '502.'
Több mint egy éve 
ném vállalt alkalma

zást,

OO
2_QO
Q

Pejtsik Jenő kiadó Üjkccseke 1876. Sarkad

r,. . . . f

Sarkadi postamesterré 
neveztetett ki. .

rno' '.ói

Koricsánszky........... „
Dezsőné kiadó Mezőtarpa-

1893. Magyaratád j
• ; .r .. ■ .... j v ?

Több mint egy. éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Pé
cs Kovács Béláné kiadó Pécs,

1916. Somberek
Több mint egy éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Pé
cs Szakály Józspfpé. kiadó Nagykanizsa

1900. Szepetnek
Több mint egy éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Betöltendő kiadói állás.

POSTAKIADÓNÖ vagy hivatali kisegítő 1935. már
cius 1-től állást kaphat a kemeeser postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyej

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 1 

állást
Koptyik Ilona . Bpe^t, VIII., Baross-tér 4s azonnal Helyettesítést is vállal.

Ecker János Lövő 5 »» »> »» »»
Kovács Béla Üjszász .. »> »» >»
Stipala Matild Tolna .9 ir . r »- »»
Zilahi Seb.ess .Tibor Tótkomlós 5 1935. III. 1.

Teleky Ernő . Balatonfüred, Arácsi-u, 24. 12 >>
Koller Erzsébet Külsővat >» Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi 'hírlaposztály, Budapest 4-

Fővárosi Nyomd» Rt. n yom ása .— Felelő» m ű vezető : Duchon J.
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T  A. U T A L  O M
Kitüntetések.
A legénységi arany és a legénységi I. osztályú vitéz- 

ségi éremmel legalább három vagy két ízben kitüntetették 
érempótdíjának folyósítása tárgyában kiadott 1934. évi 
7.750 / M. E. számú rendelet véégrehajtása.

Külföldi hírlapok és folyóiratok megrendelésének 
határideje.

Változás a Légipostái Menetrendben.

Hírlapbeszélgetésre jogosító igazolványok érvénytele
nítése.

A „Csongrádi Újság“ c. időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

Postahivatalok ellenőrzőszámának megváltoztatása. 
Pályázati hirdetmény.
Beltöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Kitüntetések.
106.387/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi február hó 27-én Budapesten kelt leg
felsőbb elhatározásával megengedni méltózta- 
tott, hogy Kappel Lajos postahivatali igazgató
nak, a kormányzósági távíróhivatal vezetőjének 
hű és buzgó szolgálatáért elismerése tudtul 
adassék; egyben a kormányzósági távíróhivatal
nál szolgálatot teljesítő Kara Hermin, Münzberg 
Hona, özv. dr. Vinternitz Károlyné és Heitler 
Margit postasegédellenőrnőknek a postáéi!en- 
őmői címet méltóztatott adományozni.

Budapest, 1935. évi február hó 28-án.

A legénységi arany és a legénységi I. osztályú 
vitézségi éremmel legalább három vagy két 
ízben kitüntetettek érempótdíjának folyósítása 
tárgyában kiadott 1934. évi 7-750/M. E. számú 

rendelet végrehajtása.
106.147/1.

Az 1924. évi IV. te. alapján kiadott 1934. 
évi 5.000 /M. E. számú kormányrendelet IV. fe- 
jezet 7., az 1924. évi 5.100/M. E. számú kor
mányrendelet IV. fejezet 5., az 1924. évi 5.200/ 
M. E. számú kormányrendelet III. fejezet 6.

pontja, az 1924. évi 5.300 /M. E. számú kormány- 
rendelet III. fejezet 6., továbbá az 1925. évi 
7.000/M. E. számú kormányrendelet IX. fejezet
128. pontjának, az 1925. évi 7.100/M. E. számú 
kormányrendelet 51. pontjának és az 1925. évi 
7.200/ M. E. számú kormányrendelet 83. pont
jának határozványai a vitézségi érmek után járó 
érempótdíjakra vonatkozólag 1934. évi július hó 
1-től kezdődőleg az alábbiak szerint módosul
nak:

1. 1934. évi július hó 1-től kezdődőleg:
a) a legénységi arany vitézségi éremmel ki

tüntetetteknek havi 20 (Húsz) pengő;
b) a legénységi I. osztályú ezüst vitézségi 

éremmel legalább három ízben kitüntetetteknek 
havi 10 (Tíz) pengő;

c) a legénységi I. osztályú ezüst vitézségi 
éremmel két ízben kitüntetetteknek havi 5 (öt) 
pengő érempótdíj illetékes.

2. A jelen rendelettel engedélyezett érem
pótdíj ak folyósítását a tényleges szolgálatot tel
jesítő honvéd, határőr és folyamőr személyek
nek elöljáró parancsnokságuktól, a többi szemé
lyeknek pedig a honvédelmi minisztertől kell 
kérni. Az igényjogosultságot az eredeti, kör
bélyegzővel ellátott éremigazolvánnyal, ha ez 
nem áll rendelkezésre, a m. kir. hadilevéltár, 
esetleg a törvényhatósági testnevelési és nép-
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gondozó felügyelőség, avagy a honvédelmi mi
niszter által az 1932. évi március hó 1-én kelt 5. 
számú Honvédségi Közlönyben közzétett 6.815/
10.—1932. számú körrendelet feltételeinek meg
felelő kérvények alapján kiadott igazolvánnyal 
kell igazolni.

3. A jelen rendelet alapján járó érempótdíj 
azoknak, akik az arra való igényüket 1935. évi 
április hó 30-ig bejelentik, az igény jogosultság 
elfogadása esetén 1934. évi július hó 1-től kez- 
dődőleg, míg akik igényüket 1935. évi április hó
30-a után jelentik be, az igényjogosultság el
fogadása esetén a bejelentés havának 1-étől 
kezdve fizetendő ki.

4. Az érempótdíj a m. kir. honvédség, a ha
tárőrség és a folyamőrség tényleges állományá
ba tartozó éremtulajdonosok részére a minden 
hó 1-én esedékes pénzilletményeikkel együtt, a 
honvédelmi tárca terhére ellátásban álló sze
mélyek részére ellátási díjukkal együtt, míg a 
többi éremtulajdonosok részére a honvédelmi 
minisztérium által az ellátási díjakhoz hasonló 
módon a honvédelmi tárca terhére folyósítan
dók.

Budapest, 1934. évi szeptember hó 11-én.

vitéz Gömbös Gyula s-. k.,
m. kir. miniszterelnök.

hatóságok a benyújtott kérvényeket egy kimu
tatás kíséretében mielőbb terjesszék fel a m. 
kir. postavezérigazgatósághoz.

Budapest, 1935. évi február hó 27-én.

Külföldi hírlapok és folyóiratok megrendelé
sének határideje.

102.411/4.

A m. kir. posta közvetítésével rendelt kül
földi hírlapok és folyóiratok késedelmes kézbe
sítése miatti panaszok csökkentése céljából, 
minthogy e panaszok nagy része a lapok késői 
megrendelésére vezethető vissza, felhívom a 
postahivatalokat, hogy a külföldi hírlapok meg
rendelését, illetőleg az előfizetések megújítását 
legkésőbb a következő határnapokig küldjék be
a külföldi hírlaposztályhoz:

, , Uj>
Tengerentúli államokban megjelenőkét 
Angliában megjelenőkét 15,
Francia-, Olaszországban és Vatikán

város államban megjelenőkét 14,
Északeurópai államokban megjelenőkét 12, 
egyéb európai államokban megjelenőkét 8 

nappal az előfizetés időszakát megelőzően.

*

A kormányrendeletben hivatkozott és a 
Honvédségi Közlönyben közzétett 6.815/10.—
1932. számú körrendelt értelmében legénységi 
kitüntetések utólagos igazolására tisztek (volt 
tartalékos népfölkelő tisztek), mint volt elöl
járók nyilatkozatot a jövőben csak akkor állít
hatnak ki, ha a nyilatkozathoz valamely, az 
adományozás tényét igazoló hivatalos okmányt 
(eligazítást, napiparancsot stb.) erdeiben vagy 
hiteles másolatban csatolnak. Csupán emlékezet
ből kiállított nyilatkozatokkal felszerelt kérvé
nyek elő sem terjeszthetők.

Felhívom az érdekelteket, hogy a fentiek 
szerint szabályszerűen felszerelt és a honvé
delmi minisztériumhoz címzett bélyegtelen kér
vényüket szolgálati úton nyújtsák be. A felettes

A hivatalok az egyes országokban meg
jelenő lapok célszerű megrendelési határidejé
ről az érdekelt előfizetőket a szükséghez képest 
tájékoztassák.

Budapest, 1935. évi február hó 21-én.

Változás a Légipostái Menetrendben.
105.543/4.

A Szevilla—Gando (Las Palmas) légi járat 
1935. március 1-től kezdve kedd helyett szom
baton indul Szevillából.

A hivatalok ennek következtében a 12. ol
dalon a 18. Budapest—Bécs—Genf—Barcelona 
légijárat Szevilla—Gando szakaszánál a menet-



8 szára 45

rendi adatok felett levő „Ke.“ meg jegyzést tö
röljék és helyette írják „Szó.“

Budapest, 1935. évi február hó 25-én.

Hirlapbeszélgetésre jogosító igazolványok 
érvénytelenítése.

102.808/5.

A soproni postaigazgatóság által az 1931. 
évben Abonyi József budapesti hírlaptudósító 
nevére 261. szám alatt, valamint a dr. Virág 
Imre budapesti hírlaptudósító nevére 27. szám 
alatt kiállított, hírlapbeszélgetésekre jogosító 
igazolványok érvényességét ezennel megszün
tetem.

A postahivatalok, ha az igazolványok alap
ján akár nevezett tudósítók, akár mások ked
vezményes hírlapbeszélgetést szándékoznának 
kezdeményezni, ilyen beszélgetésre bejelentést 
ne fogadjanak el, az érvénytelen igazolványokat 
vonják be és ennek a rendeletemnek a számára 
való hivatkozással terjesszék fel közvetlenül a 
soproni postaigazgatósághoz.

Budapest, 1935. évi február hó 27-én.

A „Csongrádi Újság“ c. időszaki lap megje
lenésének és terjesztésének megtiltása.

106.095/2.

A belügyminiszter úr a Csongrádon Boz- 
vári J. Antal kiadásában és felelős szerkeszté
sében megjelenő és az ottani Szilber-nyomdá- 
ban előállított „Csongrádi Újság“ című heten- 
kint kétszer megjelenő időszaki lap további meg
jelenését és terjesztését azonnali hatállyal meg
tiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivatalo
kat, hogy a szóbanlévő lap esetleg postára ke
rülő példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, 
hanem azokat a m. kir. államrendőség budapesti 
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, 1935. évi február hó 26-án.

Postahivatalok ellenőrző számának 
megváltoztatása.

105.741/3.
A Budapest 23. sz. postahivatal ellenőrző

száma 15 helyett „130“ és „130 a.“, az 56 sz. 
postahivatalé pedig 22 helyett „157“ számban ál
lapíttatott meg.

A hivatalok ezen változásokat a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában a
19., 20., 128. és 129. oldalán vezessék keresztül.

Budapest, 1935. évi február hó 26-án.

Pályázati hirdetmény.

105.575/1.

A Mohács 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állás nyugdíjazás folytán április hó 
végével megüresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügyelők 
és főtisztek. Jelentkezni lehet e közlemény meg
jelenésétől számított 15 nap alatt a javaslatté
telre hivatott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakással 
jár.

Budapest, 1935. évi február hó 27-én.
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Betöltendő kiadói állás.

POSTAK1ADÓNÖ állást kaphat a gyulafirátóti pos
tahivatalnál.

Kimutatás.

állástkereső postakiadókról. •

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neT© címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Kálmán Baksa 5 1935. III. 1. Helyettesítést is vállal.

Andorka Ilona Kapoly 9 ” »> ff ff

Maszlag Sándor Nagymágocs 5 1935. IV. 1.
5 * ! " v  ' - f v  t -i : >■

»* »» >»

Magyar Sarolta Kisláng azonnal

Lenkey Márta T ápiógyörgye 6 1965. III. 15. 1 !» »» »

Paál János Szilasbalhás 9 azonnal

Pálma Gyula Bánhida 8 ” ff »» ff

Stipala Matild Tolna 9 ” ff  ff f f  i

Teleky Ernő Balatonfüred 12 1935. III. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom da Rt. n y o i r á s a . — Felelős m ű v eze tő :  Ducbon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BCD4PEMT, 1935. MÁRCIUS 13. 9. szám.

T A R T A L O M
A Rákóczi-bclyegeknek sorozatokban való megrende

lése.
Belgiumba szóló utánvételes küldemények és postai 

megbízások forgalmának megszüntetése.
A „Postai díjak“ falitábla új kiadása.
A budapesti baromfikiállításra szánt csomagok súly

határa.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése.

Változások a Légipostái Menetrendben.
Postahivatal nevének megváltoztatása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Személyzetiek.
Kimutatás létszámból törölt postakiauókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Rákóczi-bélyegeknek sorozatokban való 
megrendelése.

107.036/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy II. Rá
kóczi Ferenc fejedelem halálának 200-ik évfor
dulójával kapcsolatban április első felében em- 
lékbélyegsorozatot bocsátók forgalomba.

E bélyegekre vonatkozóan később rendel
kezem.

Már most közlöm azonban, hogy azok a 
magánfelek, akik Budapesten 10, vidéken 5, vagy 
ennél több sorozatot óhajtanak maguknak biz
tosítani, a bélyegeket „A m. kir. posta bélyegér
tékesítő irodája, Budapest 114.“ útján rendeljék 
meg. Az iroda március 23-áig fogad el megrende
léseket akkor, ha a bélyegek névértéke — soro- 
zatonkint 1.18 P — egyidejűleg az iroda 79. szá
mú postatakarékpénztári csekkszámlájára befi
zetést nyer.

A bélyegeket az iroda a rendelő költségére 
küldi el (több rendelő együttesen, egy címre is 
kérheti a bélyegeket), vagy pedig a csekkelismer- 
vény átadójának a budapesti 4. számú postahiva
talnál (ajánlási osztály, 20. számú munkahely) 
levő árusítóhelyénél közvetlenül is kiszolgáltatja. 
Erre nézve a megrendelőknek a bélyegekért járó 
összeg beküldésekor rendelkezniük kell.

A postahivatalok a hozzájuk forduló érdek
lődőknek ezen az alapon adjanak felvilágosítást. 

Budapest, 1935. évi március hó 7-én.

Belgiumba szóló utánvételes küldemények és 
postai megbízások forgalmának megszüntetése.

107.061/4.
A belga postaigazgatás intézkedése folytán 

további intézkedésig Belgiumba szóló utánvéte
les küldemények és postai megbízások nem ad
hatók fel.

Budapest, 1935. évi március hó 9-én,

A „Postai dijak“ falitábla új kiadása.

ad 102.657/4.

A leggyakrabban előforduló postai díjakat 
feltüntető színes falitáblát újból kiadtam. A fali
táblának a P. R. T. e számához mellékelt példá
nyát a hivatalok a közönség részére a hivatalban 
hozzáférhető helyen függesszék ki.

A falitábla 8 f-es áron a közönség részére is 
árusítható. Az ilyen célra szükséges példányokat 
a hivatalok a m. kir. posta külföldi hírlaposztá
lyától (Budapest 4.) rendeljék meg.

Budapest, 1935. évi március hó 6-án.
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A budapesti baromfikiállításra szánt csoma
gok súlyhatára.

102.465/4.
A Baromfitenyésztők Országos- Egyesülete 

1935. évi március hó 21—26-án Budapesten az 
országos tenyészállatvásártelepen az Országos 
Mezőgazdasági Kiállítással kapcsolatban ba
romfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1935. évi 
március hó 19-én és 20-án „Baromfikiállítás Bu
dapest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszin
tén a kiállítás rendezősége által 1935. évi március 
hó 27-én és 28-án a tenyésztők és gyárosok részé
ről Budapesten feladásra kerülő élőállatokat 
vagy gépeket tartalmazó csomagok súlyhatárát 
a belföldi forgalomban kivételesen 50 kg-ra eme
lem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1935. évi március hó 2-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékéneK kiegészítése.

105.725/4.
A postahivatalok az 1925. évi kiadású Posta

üzleti Szabályzat még érvényben lévő I. Függe
lékének (A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) VIII. csoportjában (M. kir. kereskede
lemügyi minisztérium) 10/a. tételként jegyezzék 
be: „Háziipari felügyelőségek“. A háziipari fel
ügyelőségek u. i. az iparfelügyelőségekkel történt 
egyesítésük dacára önállóságukat nem veszítet
ték el teljesen s így szükséges, hogy a díjátalá
nyozásban résztvevő szervek közt külön is sze
repeljenek.

Budapest, 1935. évi március hó 1-én.

II
105.861/4.

A postahivatalok az 1925. évi kiadású Posta
üzleti Szabályzat még érvényben levő I. Függe
lékének (A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) VII. csoportjában (M. kir. pénzügy
minisztérium) utolsó tételként jegyezzék be: 
„Komáromvármegyei központi forgalmi adóhi
vatal“.

Budapest, 1935. évi március hó 6-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének helyesbítése.

105.582/4.
A postahivatalok az 1925. évi kiadású Posta- 

üzleti Szabályzat még érvényben lévő I. Függelé
kének (A díj átalány ozásban résztvevő szervek 
jegyzéke) XII. csoportjában (M. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium) a 3. folyószám 
alatt felvett szerv nevét a következőképen he
lyesbítsék: „M. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium VII/3. ügyosztálya és gazdasági hiva
tala“.

Budapest, 1935. évi március hó 2-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
106.222/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

3. oldal, a London—Athén—Karachi légijá
ratnál a „Feladás határideje“ a következőképen 
változik meg: „A küldeményeket oly időben kell 
feladni, hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz 
legkésőbben hétfőn 22 óráig, vagy szombaton 4 
óráig megérkezzenek“.

A 10. oldal 14. p., Budapest—Bécs—Mün
chen— Zürich menetrendnél az Air France Bu
dapest—Bécs légijárat menetrendje felett levő 
Hé., Sze., Pé. megjegyzést töröljék és helyette 
írják: „Naponta vasárnap kivételével“.

A 13. oldalon lévő 20., Budapest—Belgrád— 
Szófia—Istanbul menetrendnél pedig az I. sz. 
menetrend felett levő Ke., Csü., Szom., megjegy
zést szintén töröljék és helyette írják: „Naponta 
vasárnap kivételével“.

Budapest, 1935. évi március hó 4-én.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
106.685/3.

A Cinkotához tartozó Árpádföld és Anna- 
telep nevű lakott helyeknek Árpádföld elneve
zéssel történt egyesítésével kapcsolatban a rá- 
kosannatelepi postahivatal nevét is „Árpádföld“ 
névre változtattam meg. Ehhezképest a kir. hi
vatalok a segédkönyvekben az alábbi változáso
kat vezessék keresztül:

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában:

Ároktő után a 8. oldalon „365, 2, —, Árpád
föld, Pest-P.-S.-Kk„ Budapest, Budapest _ j l
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Kerepes, Cinkota . . .“, a 111. oldalon a 2. szám
nál, a 131. oldalon pedig a 365. számnál Rákos- 
annatelep helyett Árpádföld írandó, a 83. olda
lon Rákosannatelep összes adataival együtt tör
lendő.

A helységnévtárban:
Árpádföldnél (104. 1.) „u. p. és u. t. Rákos

annatelep“ törlése mellett bejegyzendő:
L., Budapest, m  ' Bar Kerepes, Cinkota . . .  2., 
postáig. Bp.“; a 153. oldalon Cinkotánál a O jel 
után Rákosannatelep; a 455. oldalon pedig Rá
kosannatelep összes adataival együtt törlendő.

Az irányítási füzetben:
Ároktő után (12. 1.) bejegyzendő: „Árpád

föld, III., Pest, VIII., Budapest—Kerepes, Buda
pest 72.“; a 133. oldalon pedig Rákosannatelep 
összes adataival együtt törlendő.

Budapest, 1935. évi március hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
106.653/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1935. évi március hó 2-án kelt B. I. 
2.872/1935. számú végzésével a Lipcsében, Neu- 
drag nyomdájában előállított, Hermann Rem- 
mele szerzőnek, Carl Hoyom Nachfolger Ham
burg—Berlin cég által kiadott „Die Sowjet
union“ (Erster Band) című sajtótermék lefogla
lását 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, 1935. évi március hó 4-én.

Személyzetiek.
106.106/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
január havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Miron Lajos felügyelő 146 
Szarvasról Zalaegerszegre, Lantos László II. 
oszt. tiszt 238 Bajáról Szentesre, Hajdú József
II. oszt. tiszt id. 30 Kecskemétről Mezőtúrra, 
Vető Károly gyakornok 87 Pécsről Keszthelyre, 
Jászfő (Jakubovich) Ottó segédtiszt 412 Bony- 
hádról Szigetvárra, Urbán Béla műsz. segédtiszt 
62 Budapestről Szekszárdra, Szűcs Lajos szolnoki
II. oszt. altiszt 1438 Kisújszállásról Budapestre, 
Lipták Pál II. oszt. altiszt 1575 Békéscsabáról
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Budapestre, Apjok István II. oszt. altiszt 1799 
Budapestről Szegedre, vitéz Tolvaj Gyula Ii. 
oszt. altiszt 1848 Mezőtúrról Budapestre, Szelei 
István II. oszt. altiszt 1903 Győrből Komáromba, 
Gyimesi Pál II. oszt. altiszt 2221 Balassagyarmat
ról Budapestre, Földesi András II. oszt. altiszt 
2594 Szegedről Budapestre, Tóth Sándor nagvécs- 
hegyi II. oszt altiszt 2823 Komáromból Győrbe, 
vitéz Hajdú József II. oszt. altiszt 3251 Budapest
ről Kisújszállásra, Molnár János kisszentpéteri 
II. oszt. altiszt 3254 Székesfehérvárról Buda
pestre.

Nyugdíj azt attak: Vittol Jakab főfelügyelő 
144, özv. Lehner Károlyné ellenőrnő 60, Geszler 
Etel 168, özv. Szandaváry Béláné 330 és özv. 
Nickmánn Emilné 531 segédellenőrnők, Bukács 
Ida segédtisztnő 116, Finta Ferenc I. oszt. szak
altiszt 10, Szabó József bicskei 162, Arany Sán
dor 170 és Szalai János vajkaszigeti 178 II. oszt. 
szakaltisztek, Csendes Károly 201, Horváth Imre 
nagvalásonyi 216, Jánosa István 284, Pethő Sán
dor 356, Száraz István 392, Rónaky János 685, 
Rábóczky Mihály 851 és Deli Sándor 1011 I. oszt. 
altisztek, Jakab Albert 943, Czédulás János 1634 
és Hegedűs István székesfehérvári 2145 II. oszt. 
altisztek, Dózsa János gépkocsivezető 93, Cser
halmi Sándor I. oszt. csoportvezető 250, Szom- 
bauer József kocsikezelő 240.

Végkielégíttetett: Szente Pál II. oszt. altiszt 
2347.

Meghaltak: Hetvényi Márton felügyelő 57, 
Szabó József ellenőr 138, Lakatos Vendel 115 és 
Drávái János 693 I. oszt. altisztek, Kiss András 
1132 és Hajnal János 1637 II. oszt. altisztek.

Elbocsáttatott: özv. Kálmán Lajosné ellenőr
nő 55.

Felmentetett: Purgai József II. oszt altiszt 
3153.

N  évv ált ozások: Szerdahelyi (Szaiff) Kálmán 
mérnök 11. Balázsfalvy (Bayer) Károly számve
vőségi tanácsos 19, Porlai (Porubszkv) Hugó 65, 
Szittyái (Szobotha) Dezső 342 és Kamarás (Ku- 
recz) Imre 360 felügyelők, Végvári (Vetter) 
Gyula I. oszt. tiszt 314, Bessenyi (Bartl) József 
dr. II. oszt. tiszt 174, Maróti (Meiszner) Ottó el
lenőr 104, Csúcshegyi (Hesztera) Gyula 1, Záho
nyi (Dvorzsák) Aladár 176, Gáti (Perepatits) 
Jenő 241 és Jászfő (Jakubovich) Ottó 412 segéd
tisztek, Botfalvi (Böchmann) Etel segédtisztnő 
420, Szerényi (Szmekál) Gyula műsz. segédtiszt 
53, Mohácsi (Matuska) István I. oszt. altiszt 1229, 
Megyeri (Mornoila) Traján I. oszt. vonalfelvi
gyázó 256.
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Egyéb változások: Kováts Gyula főfelügyelő 
158 helyett Kovács Gyula, Pathy Nagy Ernő fel
ügyelő 315 helyett Pathy Nagy Endre, Hennel 
Erzsébet segédellenőrnő 445 helyett dr. Csobán-

czi Rezsőné, Ferenczy Jenőné kezelőnő 299 he
lyett dr. Ferenczy Jenőné, Rieger Erzsébet ke
zelőnő 364 helyett Pervay Imréné írandó. 

Budapest, 1935. évi február hó 27-én.

Kim utatás
a létszámból töröit 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
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■

Tompa Istvánná
•

kiadó Nyitrarudnó
1868. Taksony Pilisborosjenői posta» 

mesterré neveztetett ki.

Betöltendő kiadói állások.
Postakiadónő állást kaphat a boconádi postahivatalnál. 
Postakiadónő 1935. III. 15-től három hónapra állást 

kaphat a nagykónyi postahivatalnál.

Postakiadónő azonnal állást kaphat az alpári postahi
vatalnál.

Postakiadó állást kaphat a móri postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal

állást
Koptyik Ilona Budapest Vili. Baross-tér. 4. —- | azonnal Helyettesítést is vállal.

Fuchs Sarolta Esztergom 6 „ >> >> »

Vasadi János Budapest, V., ZápoIya»u.38 5 »» >> 5» »

Andorka Ilona Balatonalmádi 9 >> „ >» »

Ecker János Lövő 5 » » >» >»

Török Dezső Békéscsaba V., Reviczky-u. 50. — 1935. IV. 1. —

Varga Anna Csabrendek 5 1935. V. 1, —

Tóth Róza Nagyecsed 12 azonnal Helyettesítést is vállal.

Lisznyai Sebő Somlószöllős 6 .. ft ft ft

Pálma Gyula Bánhida 8 >■ ft ff ».

Demkó Mária Medgyesegyháza — »> —

Boskovits Lajos Somogyfajsz • — - —

Garassy Margit Sársztlőrinc 9 1935. IV. 15. —

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 i r a h a . — Felelős m ű v e z e tő :  Duchon J.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.
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T A R T
Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az 

1934/35. évi nyomorenyhítő akció befejezése alkalmából.
A postamesterek és a postakiadók figyelmeztetése 

a szolgálati út betartására.
Változás a Tankönyv-ként feladható küldemények 

postai szállításánál.
Változás a „Terjedelmes“ és „Sürgős“ jelzőknél.
A „Távirati utalványlap“ című értékes nyomtat

vány új kiadása.
A Tb. Ü. Sz. 13. §. 9. pont módosítása.
Alkalmi postahivatal felállítása.
Hirdető bélyegző használata a kiskúnfélegyházai

A U  O  M

postahivatalnál.
Változások az irányítási füzetben.
Forgalomköri változások.
A M. Kir. Postatakarékpénztár 1935. évi január havi 

forgalma.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Hivatalvezetői megbízatás.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmények postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadó állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az 
1934/35. évi nyomorenyhítő akció befejezése al

kalmával.

107.195/1.

Horthy Miklósné Ő Főméltósága által 1934/ 
1935. évre megindított nyomorenyhítő' akcióban 
a m. kir. posta személyzete nem csökkenő ál
dozatkészséggel vette ki részét.

A most lezárult akció javára a posta sze
mélyzete 5.147 P 85 fillér összegű adományt 
ajánlott fel.

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

„Méltóságos

dr. báró Szalay Gábor úrnak,
m. kir. posta vezérigazgatója

Budapest.

Az 1934/35. évre megindított nyomor enyhítő 
akcióra a vezetése alatt álló m. kir. posta tény
leges szolgálatában álló személyzet által rendel
kezésemre bocsátott nagyösszegű adományért 
fogadja a magam, valamint a segélyhez jutott 
ínségesek hálás köszönetét és kérem tolmácsolja

azt a vezetése alatt álló nemeslelkű adakozók 
mindegyikének.

Budapest, 1935. évi március 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, 1935. évi március hó 11-én.
Szalay s. k.

A postamesterek és a postakiadók figyelmezte
tése a szolgálati út betartására.

107.739/1.
Az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy 

a Posta Rendeletek Tárában már több ízben 
közzétett figyelmeztetések ellenére a posta
mesterek és a postakiadók kérvényeiket a szol
gálati út megkerülésével közvetlenül a posta- 
vezórigazgatósághoz terjesztik fel, vagy hiva
talos levélként a posta vezérigazgatójának 
egyéni címére küldik el,
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Nyomatékosan figyelmeztetem a posta
mestereket és a postakiadókat, hogy a jövőben 
kérvényeiket a szolgálati út betartásával köz
vetlenül előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel, 
mert a szolgálati út megkerülésével közvetlenül 
á postavezérigazgatósághoz beérkező kérvénye
ket nem fogom tárgyalás alá venni s az érde
kelt alkalmazottak ellen büntetőleg fogok el
járni.

Budapest, 1935. évi március hó 12-én.

Változás a Tankönyvként feladható küldemé
nyek postai szállításánál.

107.350/4.

A Postaüzleti Szabályzatnak a „Tankönyve
ként szállítható küldeményekre vonatkozó 33. 
§. 1. pont első mondatát hatályon kívül helye
zem és a következőket rendelem:

Az iskolákban használt tankönyveket és 
segédkönyveket (nyelvi szótárakat, történeti 
földrajzi és természetrajzi atlaszokat, stb.), 
továbbá a tanulóifjúság számára kiadott ima
könyveket, imafüzeteket, zsoltárokat és énekes- 
könyveket belföldi forgalomban, ha a külde
mény címiratában (burkolatán) „Tankönyv“ 
megjelölés van, az alábbi feltételek mellett mér
sékelt nyomtatvány díjszabással lehet postára 
adni:

1. az állam rendelkezése és közvetlen veze
tése alatt álló iskolák számára kiadott könyvek
ben a vallás- és közoktatásügyi miniszteri enge
dély számának kell feltüntetve lennie;

2. a felekezeti iskolák részére kiadott köny
veknél, valamint bármely iskolában használt 
hittankönyveknél a külső vagy belső címlapon 
fel kell tüntetni, hogy azokat valamelyik isko
lában tankönyvül (segédkönyvül) használják;

3. az imakönyveknél, imafüzeteknél, zsol
tároknál és énekeskönyveknél elég: Imakönyv, 
Imafüzet, Zsoltár, illetőleg Énekeskönyv „isko
lás gyermekek vagy a tanulóifjúság számára“ 
szöveg feltüntetése.

A 2. és 3. pont alá tartozó könyveknél a fel
vevő postahivatal kétely esetében megkövetel
heti annak igazolását, hogy a könyvet valamely 
iskolában használják. Az igazolás céljára az 
iskola igazgatójának vagy felettes hatóságának 
iratát kell bemutatni.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
fentebb hivatkozott pontjánál jegyezzék elő..

Budapest, 1935. évi március hó 20-án.

Változás a „Terjedelmes“ és „Sürgős“ jelzőknél.
103.817/4.

1. A 42. sz., „Terjedelmes jelző szállítólevélre“ 
és a 43. sz., „Terjedelmes jelző csomagra“, 
nyomtatványokat összevonom. Az új 43. sz. 
nyomtatvány neve „Terjedelmes jelző“ s egy 
íven 16 drb. (kis alakú) a csomagra és ugyan
annyi (nagy alakú) a szállítólevélre szánt jelző 
lesz. .

A 42. sz. nyomtatványra vonatkozó adato
kat a hivatalok a nyomtatványjegyzékben töröl
jék.

Mivel a 42. sz. nyomtatványból aránylag 
több került a hivatalokhoz, mint a 43. számúból, 
a hivatalok a felesleges mennyiséget úgy hasz
nálják fel, hogy egy-egy ilyen 42. sz. nyomtat
ványt osszanak 21 egyenlő részre és egy-egy 
ilyen részt, amelyen 12 drb. kis alakú, a szállí
tólevélre szánt jelző van, ragasszanak átmene
tileg, a készlet kifogytáig egy-egy csomagra. Ha 
azonban valamely hivatalnál a régi 42. sz. nyom
tatványból a 43. sz. nyomtatvánnyal szemben 
aránytalanul nagy készlet van, azt az anyag
raktárba kell beszolgáltatni.

A hivatalok jegyezzék elő ezeket a P. R. T. 
1927. évi 7. számában megjelent 38.173. sz. ren
deletnél és az A. 2. Szab. 37. §. 13. pontjánál.

2. A 47. sz. nyomtatványon, „Sürgős jelző“, 
jelenleg csak a csomagra szánt rész van. A je
lenlegi készlet elfogytával kiadásra kerülő új 
nyomtatványon a szállítólevél részére is lesz 
megfelelő nagyságú jelző. (Úgy mint jelenleg a 
44. sz. „Gyorsan romló“ nyomtatványon.)

A „Sürgős jelző“-nek ezt a részét a hivata
lok a sürgős csomag szállítólevelére ragasz- 
szák rá.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 2. Szab. 
40. §. 2. pontjánál.

Budapest, 1935. évi március hó 16-án.
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A „Távirati ütalványlap“ című értékes nyomtat
vány új kiadása.

107.741/4.
A távirati postautalványoknál használt „Fe

dezeti lap“-okból a régi készlet az értékcikkrak- 
tiárnál elfogyott. Az új kiadású nyomtatvány 
címe, az A. 1. Szab. 49. §-ának megfelelően „Táv
irati utalványlap“. A szöveget ez alkalommal 
Célszerűbb beosztással állítottam össze.
| A hivatalok a régi fedezeti lapból még 

iiáluk lévő készletet akadálytalanul felhasznál
hatják.

Budapest, 1935. évi március hó 16-án.

A Tb. Ü. Sz. 13. §. 9. pont módosítása.
100.003/5.

A Tb. U. Sz. 13. §. 9. pont (715. számú fedő
lap) 3-ik bekezdésének első mondata szerint az 
előfizető főállomásos berendezéséhez pénz
bedobásra működő mellékkészüléket csak akkor 
kaphat, ha mind a fő-, mind a mellékállomást 
ilyen készülékkel szerelteti fel. Ezt a rendelke
zést hatályon kívül helyezem, illetve követke
zőleg módosítom:

Az előfizető mellékállomással bíró főállo
másos berendezéséhez pénzbedobásra működő 
ntellékkészüléket a kézi kezelésű hálózatokban 
csak akkor kaphat, ha mind a fő-, mind a mel
lékállomást ilyen készülékekkel szerelteti fel. 
Automata hálózatokban megfelelő típusú pénz
bedobó készüléket mind a fő-, mind a mellék
állomásokhoz külön-külön is lehet felszerelni.

Az igazgatóságok és hivatalok ezt a ren- 
deletemet az előlidézett helyen jegyezzék elő.

Budapest, 1935, évi március hó 12-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.

107.470/3.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
rendezésében tartandó Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás és Vásár idejére és helyén (X. kér., 
Pongrác-úti állami tenyészállatvásártelep) folyó 
évi március hó 29-ig naponta 8 órától egyfoly
tában 19 óráig a budapesti 72. sz. postahivatal

kirendeltségeként működő postatávbeszélőhiva- 
tal lép életbe.

A hivatal bárhova szóló közönséges és aján
lott levélpostai küldemények felvételével és kéz
besítésével, postautalványok, csekkek, értékle
velek, csomagok, utánvételes postai küldemé
nyek, postai megbízások és táviratok felvételé
vel, helyi és helyközi (interur'bán) távbeszélge
tések lebonyolításával, postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálat ellátásával, 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 fel.

Az interurbán vonal kapcsolási száma: 
39—5—68, a szolgálati távbeszélő állomás hívó
számú pedig: 35—1—27.

A hivatal ellenőrző száma: 7 f.
Budapest, 1935. évi március hó 12-én.

Hirdető bélyegző használata a kiskunfélegy- 
házai postahivatalnál.

107.638/3.

A Kiskunfélegyházán rendezendő FÉL- 
EGYHÁZI-NAP-pal kapcsolatban az ottani 
postahivatal a bélyegző elkészülésétől június 
30-áig az ott feladott levelek, levelezőlapok és 
nyomtatványok lebélyegzésénél egy „Félegy- 
házi-nap — 1935. június 29 és 30 — Levente- 
zászló avatás — Kiskun-népünnepély“ felirású, 
a múlt évben némikép más szöveggel már alkal
mazott hirdető bélyegzőt fog használni.

Budapest, 1935. évi március hó 19-én.

Változások az irányítási füzetben.
107.842/3.

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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. ; |  ̂.. j.,  ̂. f. .i.y . .r A f  >,

Berzék '1 7 Külsőbőcs Belsőbőcs • • i. .arra
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Söjtör 7 Bak —

Budapest, 1935. évi márciu s hó

' ; ■ \
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14-én.

•

Forgalomköri változások.
107.520/3.

Barnahát ^  Koppányszántó (121. 1.) ezen
túl u. p. Nagykónyi, u. t. Felsődreg.

Felsőgyörgyös O Erdőcsokonya (207. 1.)
ezentúl u. p. és u. t. Somogytarnóca.

Felsőkistelek °  Kiskunhalas (207. I.) ezen
túl u. p. és u. t. Pirtó.

Forgáchakna ^  Salgótarján (216. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Salgótarján (belterület).

Józsefakna O Salgótarján (278. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Salgótarján (belterület).

Tápszentimiklós (523. 1.) a í  L. jelzés után 
(K.) írandó.

Üjakna ^  Salgótarján (547. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Salgótarján (belterület).

Budapest, 1935. évi március hó 14-én.

A M. Kir. Postatakarékpénztár 1935. évi január 
havi forgalma.

1.733/éln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 5,404.399 
pengő 35 fillérrel haladták túl a visszafizetése
ket. A betétek állománya ezek szerint 1935. évi 
január hó végén 95,574.929 P 94 fillér volt, A 
különleges takarékbetétek állatiéba a fenti álla- 
dákban 15,925.743 P 54 fillérrel szerepel. A be
tevők száma a hó végén 359.051.

i

í

Ij

I
i

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
13,457.058 P 41 fillérrel múlták felül a vissza 
fizetések. A csekkbetétek állománya ezek sze
rint 1935. évi január hó végén 111,087.833 P 08 
fillér volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e 
hó végén 34.681.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában lévő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi január hó végén névértékben 94,135.169 
P 81 fillért tett ki, az intézetnél levő idegen tu-, 
lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 87.747.219 P 04 f. értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 101.870.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 231.671 drb. új zálogfejvétei 
4,902.346 P kölcsönnel és 198.857 drb. zálogki
váltás 4,593.123. P kölcsönvisszafizetésseL A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi január hó végén 
1,104.678 drb., a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,075.521 P volt. Az árverési csarnok forgal
mában önkéntes-árverésre 2.997 drb....kényszer
árverésre pedig 8.181 drb. különféle zálogtárgy 
került. Eladatott összesen 9.572 drb., a befolyt 
vételár 203.370 P 30 fillér volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. január hó folyamán a takarék-, csekk- és 

: zálogüzletágban 2,975.284 tétel s 1.139,874.768 P 
! 96 f. s az összes betéteinek állománya pedig 
206,662.763 P 02 fillér.

Budapest, 1935. évi március hó 8-án.
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Lefoglalandó sajtótermék.
108.278/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vád
tanácsa 1935. évi március hó 18-án kelt B. IV. 
3.557/3.—1935. számú végzésével „Budapest, 1935. 
március; A Közvélemény Vására“ c. sajtóter
mék 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, 1935. évi március hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

108.122/2.
A „Slovensky L‘ud“ c. külföldi sajtótermék

től a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki

tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1935. évi március hó 18-án.

II.
108.202/2.

A Pozsonyban megjelenő „Robotnicke No- 
viny“ című időszaki sajtóterméktől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1935. évi március hó 19-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
106.862/1.

Horváth Zoltán postafőtiszt (129) a 
szarvasi postahivatal vezetésével megbízatott. 

Budapest, 1935. évi március hó 12-én.

Személyzetiek.
107.841/3.

Lemondott: Pejtsik Jenőné sarkadi posta
mesternő.

Felmentetett: özv. Sebők Sándorné döm- 
södi postamesternő.

Meghaltak: Bóka Julia oroszlányi, özv. Szé
kely Gáborné érsekvadkerti és Sziklai Henrik 
berceli postamesterek.

Névváltozás: Nógrádon Gavron Ferenc Pé- 
terné h. Temesvári Ferenc Péterné.

Budapest, 1935. évi március hó 14-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

107.784/3. — 106.562/3.
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• A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi április hó 5-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi március hó 18-án.
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Betöltendő postakiadói állás.

Postakiadó, mint helyettes 1935. IV. 1., vagy V. 1-től 
egy hónapra állást kaphat a tömörkényi postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ecker János Lövő 5 azonnal Helyettesítést is vállal.

Gútay Vilma Szentadorján 5 1935. IV. 1. »» »» »*

Vasadi János Budapest, V., Zápolya-u. 38. 
III. 2. - It »» »*

Teleky Ernő Balatonfüred, Arácsi-u. 24. 12 azonnal

Ecseki Róza Rákospalota 2. 10 1935. V. 1.

Németh Ilona Sárvár 2. »» Esetleg azonnal.

Erdőssy Irma Rákospalota 2. 4 »»

Sziklay Irén Székesfehérvár, Palotai-u. 73. 10 azonnal

Járvás Mária Nyírmártonfalva 1935. IV. 1.

Gajdán Zsuzsanna Hódmezővásárhely. 
Damjanioh-u. 13. »»

Szabó József Mihályháza 9 azonnal Helyettesítést is vállal

Koller Erzsébet Külsővat 1935. IV. 1. Helyettesítést is vállal

SchWanner Lajos Ragály azonnal Helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom d* Rt. n y om ás» .— FeUlő* m flv»*ető: Uuchon J.
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London—Budapest és Velence—Becs—Budapest 
között meginduló légiposta járatokkal szállított külde 
mények különleges keletbélyegzővel való kezelése.

A Táviró-Díjszabás új kiadása.
A budapesti rádióállomás megszüntetése.
A „Mezőföld“ című időszaki lap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postaügynökség átalakítása postahivatallá.

Forgalomköri változások.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi február 

havi forgalma.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény ideiglenes minőségű II. 

osztályú postaaltiszti állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő postakiadói állás.

London—Budapest és Velence—Bécs—Budapest 
között meginduló légiposta járatokkal szállí
tott küldemények különleges keletbélyegzővel 

való kezelése.
109.250/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy f. évi 
április hó 1-től London—Budapest között na
ponta, Velence—Bécs—Budapest között heten- 
kint hétfőn, szerdán, pénteken, — illetőleg el
lenkező irányban kedden, csütörtökön, szom
baton közvetlen légipostái áratok fognak közle
kedni.

Az április 1-én érkező két járattal szállí
tott küldeményeket a budapesti 72. számú pos
tahivatal „Első közvetlen légiposta járat Lon
don—Budapest“, illetve „Venezia—Wien—Bu
dapest — Első légiposta járat“ szövegű, balról 
jobbra szálló repülőgépet, — a 2-án induló jára
tokkal szállítandó küldeményeket pedig a buda
pesti 4. és 72. számú postahivatalok ellenkező 
irányt jelző szövegű és jobbról balra szálló re
pülőgépet ábrázoló különleges keletbélyegzővel 
kezelik.

Budapest, 1935. évi március hó 28-án.

A Táviró-Dijszabás új kiadása.
105.655/5.

A Táviró-Díjszabást újból kiadtam és azt 
a hivatalok a posta tudakozó irodájának kül
földi hírlaposztálya útján kapják meg.

A hivatalok a régi kiadást 1935. évi március
31-vel tegyék félre és április 1-jétől az új kia
dást vegyék használatba.

A fizetett szolgálati értesítések szerkeszté
sére a régi Díjszabás 7. és 8. oldalán felsorolt 
példákat a Díjszabás új kiadásából kihagytam, 
mert azok a készülő Táviró Kezelési Utasítás
ban is közzé lesznek téve. A hivatalok a régi 
Díjszabásból a 7., illetőleg 8. oldalszámmal meg
jelölt lapot vágják ki s addig, amíg a kezelési 
utasítás meg nem jelenik, azt az új Díjszabás 
mellett őrizzék meg.

A magántáviróhivatalok és magánfelek az 
új Díjszabás egyes példányait Budapesten a 
központi táviróhivatal táviratfeladási osztályá
nál, vidéken pedig a helybeli postahivatal útján 
a posta tudakozó irodájának külföldi hírlaposz 
tálvánál rendelhetik meg. Ára 50 fillér.

Budapest, 1935. évi március hó 23-án.

A budapesti rádióállomás megszüntetése.
102.467/1.

A budapest (csepeli) rádióállomást arra 
való tekintettel, hogy az állomás területére a 
kikötő fejlesztése céljából szükség van és mi
vel az állomás műszaki berendezéseinek lesze
relése és azoknak Lakihegyre és Székesfehér 
várra való átszállítása már megtörtént, az 1934. 
évi december hó végével megszüntettem.

Budapest, 1935. évi március hó 22-én.
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A „Mezőföld“ c. időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

108.812/2.
A belügyminiszter úr az Enyingen Holczer 

József kiadásában és gróf Festetics Sándor szer
kesztésében megjelenő és az ottani Polgár-nyom
dában előállított „Mezőföld“ című hetenkint 
megjelenő időszaki lap további megjelenését és 
terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóbanlevő 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.
I. Szab.“ 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmé
ben a szóbanlevő időszaki lap részére kifejezet 
ten előfizetésekről szóló postautalványokat és 
csekkbefizetéseket addig, amíg ez a rendelet 
érvényben van, felvenni, illetve elfogadni tilos.

Budapest, 1935. évi március hó 23-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
108.344/2.

A „Der Spiesser Spiegel“ című sajtótermék
től (rajzgyüjtemény) a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi március hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

108.767/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírója 19.35. évi március hó 22-én kelt B. I. 
3.833/1935. számú végzésével a „Bátorság“ című 
politikai lap 1935. évi március hó 1. napján Cse
pelen előállított első évfolyam 1. számának le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi március hó 23'án.

II.
108.531/1.

A veszprémi kir. törvényszék vizsgálóbí- 
rája 1935. évi március hó 20-án kelt. V. 643/1/ 
1935. számú végzésével Enyingen a Holczer Jó
zsef féle „Polgár Nyomda“ kiadásában megje
lenő „Mezőföld“ című időszaki lap 1935. évi 
március hó 17. napján megjelent X. évfolyam
11. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj 
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a veszprémi kir 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1931. évi március hó 21-én.

III.
109.013/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi március hó 22-én kelt B. I. 
3.595/1935—2. számú végzésével a Mazac V. 
Prahe kiadásában megjelent Jonas ; Zaborszky 
által írt Kulifay újkori történet című tót nyelvű 
könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj 
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi március hó 26-án.

IV.
109.014/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi március hó 22-én kelt B. I. 
3.596/1935—2. számú végzésével a Mazac V. 
Prahe kiadásában megjelent J. O. Parma által 
írt Slovenskv Máj című sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi március hó 26-án.

V.
'  109.230/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vád
tanácsa 1935. évi március hó 23-án kelt B. IV. 
3.738/1935—4. számú végzésével a Budapesten a



11 szám. 59

Világosság Könyvnyomda rt. nyomdájában 
nyomtatott és Hu'bay János által kiadott „Ma
gyarország Cipész és Cipőfelsőrészkészítő mun
kásaihoz“ című röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi március hó 27-én.

Postaügynökség átalakítása postahivatallá.
108.542/3.

Csepel nagyközségben működő nyilvános 
távbeszélő állomással felszerelt postaügynöksé
get f. évi április hó 1-től kezdődően, változatlan 
forgalmi körrel, „Csepel 2.“ elnevezéssel IV. 
oszt. postahivatallá alakíttattam át. A hivatal el
lenőrző száma „423.“

Ezzel kapcsolatban a csepeli postahivatal 
nevét „Csepel 1.“ névben állapítom meg.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában a 27. oldalon Csepel neve 
mellé „1.“, Csepel postaügynökségnél az első 
hasábba 423. szám Írandó, ugyanott a negyedik 
hasábban „ü (Eh. Csepel)“ törlése mellett be
írandó „2.“, a 129. oldalon a 182. számnál Cse
pel 1., a 131. oldalon a 423. számnál Csepel 2. 
írandó, a helységnévtárban 160. oldalán pedig 
Csepelnél a g s Eh. Csepel bejegyzés tör
lendő.

Budapest, 1935. évi március hó 26-án.

Forgalomköri változások.
108.373/3.

Alsóhuta Cí Hasznos (94. 1.) ezentúl u. p. 
Pásztó.

Bácsalmás (107. 1.) ezentúl „C.“
Bihartelep ^Debrecen (135. 1.) u. p. és u. 

t. Debrecen 9 után beírandó (belterület).
Halasitelep O Debrecen (244. 1.) ezentúl u. 

p. és u. t. Debrecen 9. (belterület).
Hasznos (249. 1.) ezentúl u. p. Pásztó. 
Nyílastelep (408. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 

Debrecen 9. (belterület).
Ujdiósgyőr (548. 1.) ezentúl C/2., u. t.

Diósgyőr vasgyár törlendő.
Budapest, 1935. évi március hó 26-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi feb
ruár havi lorgaima.
2209/eln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 1,278.672 P 
63 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya ezek szerint 1935. évi február hó 
végén 96,853.602 P 57 f. volt. A különleges ta
karékbetétek álladéka a fenti álladókban 
16,116.685 P 63 f-rel szerepel. A betevők száma 
a hó végén 365.399.

A csekk- és kliringüzletben a betéteket 
364.084 P 50 f-rel múlták felül a visszafizetések. 
A csekkbetétek állománya ezek szerint 1935. 
évi február hó végén 110,723.748 P 58 f. volt. 
A csekkszámlatu'lajdonosok száma e hó végén 
34.675.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi február hó végén névértékben 
95,267.833 P 41 f-t tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 87,769.407 P 76 f. értéket képvi 
seltek. A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 101.938.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 201.070 darab új zálogfelvétel 
4,293.620 P kölcsönnel és 185.405 darab zálogki
váltás 4,167.416 P kölcsönvisszafizetéssel. A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi február hó végén 
1,120.343 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,201.725 P volt. Az árverési csarnok forgalmá
ban önkéntes árverésre 2.474 darab, kényszer- 
árverésre pedig 6.513 darab különféle zálogtárgy 
került. Eladatott összesen 7.321 darab, a befolyt 
vételár 150.767 P 83 f. volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgal
ma 1935. február hó folyamán a takarék-, csekk- 
és zálogüzletágban 2,578.204 tétel s 1.062,993.750 
P 71. s az összes betéteinek állománya pedig 
207.577.351 P 15 f.

Budapest, 1935. évi március hó 21-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
108.050/1.

Dr. Komlós Balázs postafelügyelő (268) a 
kiskunhalasi postahivatal vezetése alól felmen
tetett és a szentesi postahivatal vezetésével 
megbízatott.

Schmidt Árpád postafelügyelői címmel és 
jelleggel ellátott főtiszt (84) a kiskunhalasi pos
tahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi március hó 28-án,
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Személyzetiek.
109.015/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. 
évi február havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Harsányi József I. oszt. 
tiszt 284 Nagykanizsáról Barcsra, Tallér Tibor
II. oszt. tiszt 316 Miskolcról Keszthelyre, Zen- 
tai János II. oszt. tiszt id. 29 Budapestről Esz
tergomba, Polczer Antal gyakornok 68 Barcsról 
Nagykanizsára, Szabó János dombóvári I. oszt. 
altiszt 1230 Üjdombóvárról Dombóvárra, Hári 
Ferenc II. oszt. altiszt 1286 Budapestről Újpest
re, Rumi Lajos II. oszt. altiszt 1523 Üjdombó
várról Dombóvárra, Gyurák Károly II. oszt. al
tiszt 1651 Szombathelyről Budapestre, Kovács 
Mihály lovasberényi II. oszt. altiszt 1681 Paksról 
Budapestre, Bognár József II. oszt. altiszt 1967 
Újpestről Budapestre, Békés Jakab II. oszt. al
tiszt 2209 Budapestről Paksra, Szita József II. 
oszt. altiszt 2335 Dombóvárról Üjdombóvárra, 
Sziklai Antal II. oszt. altiszt 2382 Keszthelyről 
Nagykanizsára, Várkonyi Nándor II. oszt. al
tiszt 2529 Pápáról Sopronba, Szivák Imre II. 
oszt. altiszt 3130 Budapestről Mezőtúrra, Hóka 
Sándor II. oszt. altiszt 3227 Dombóvárról Üj- 
dombóvárra.

Nyugdíjaztattak: Soós Gyula főigazgató 4, 
Lénárt József hivatali igazgató 19, Pagonyi (Po- 
levkovics) Gusztáv 1, Rátz Egon 109 és Szeredi 
József 112 főfelügyelők, Barkó Adolf 192, Facsi- 
nay Sándor 222 és Kiss Elemér 243 felügyelők; 
Csider Ágost 96, Sztafoveczky József 177, Wei
ler Ernő 206 és Székely Miklós 209 főtisztek, 
Tarcsay József főellenőr 31, Telbisz Lázár 31, 
Boros László 75 és Urbán Ferenc 205 ellenőrök, 
Bacsa Kálmán 114, Merczel Lajos 172, Török 
Dezső 268 és Fördös János 324 segédellenőrök, 
Csúcshegyi Gyula 1, Martinidesz Béla 103, Sán
dor Gyula 165, Pintér Mihály 202 és Paulovits 
Sándor 340 segédtisztek, Müller Mária 6 és 
Hajdy Karolin 11 főellenőrnők, Orbán Anna 3, 
Ligeti Mária 7, Matuska Róza 12, Réh Ilona 14, 
Fridrich Hermin, 23, Khély Ilona 25, Vincze 
Irén 67, özv. Szelecsényi Benőné 75, Molnár 
Endréné 102 és Felischmann Jolán 105 ellenőr
nők, özv. Czebe Istvánná 58, Fekete Erzsébet 73, 
Bohn Mária 248, Zügn Teréz 255, Siszler Mar
git 344 és Kuharovitz Teréz 393 segédellenőr- 
nők, Talpassy Istvánná 18. Soltész Gyuláné 136, 
Laszka Gyuláné 161, Illés Józsefné 186. özv.

Matkovich Gézáné 368, Nádosy Ella 423, Ma-, 
táncsi Imréné 443, Garai Józsefné 518 és Piffl 
Gizella 627 segédtisztnők, Vetro Béláné 54, Sza
káll Stefánia 115, Mády Gizella 226, Gáb Irén 
235, özv. Baiímann Józsefné 270 és Pogány And- 
rásné 439 kezelőnők, Eresei József 9, Papp Fe
renc felsőszeli 20, Járay György 45, Józsa 
György 142, Bata Gábor 149 és Kreuzer Imre 
246 II. oszt. szakaltisztek, Zelovich Károly 174, 
Gyenge László 199, Tihanyi Mihály 237, Ko- 
czián András 463, Szelei Pál 714, Horváth Ist
ván kistapolcsányi 764, Pónuzs József 809, Bol- 
la László 812, Lovász József szentai 871, Ma- 
gyari István 1030 és Tóth János szilágysomlyói 
1551 I. oszt. altisztek, Csapiár István 574, Tas 
Károly 866, Juhász Ferenc kispesti 1251, Csá- 
nyi Sándor 1583, Dózsa Sándor 1617, Tőke Sán
dor 1722 és Strázsi János 2142 II. oszt altisztek, 
Menyhárdt József I. oszt. vonalmester 1, Pintér 
Pál 96 és Bencsó Károly 139 gépkocsivezetők, 
Gáti József I. oszt. vonalfelvigyázó 161, Vesz
prémi István II. oszt. vonalfelvigyázó 75, Ba
logh Imre kalocsai 111 és Lendvai József buda
pesti 176 kocsikezelők.

Meghaltak: Szentirmay János felügyelő 224, 
Dési Lajos segédellenőr 181, Havassy Julia se- 
gédellenőrnő 208, Stelczer Sándor műszaki el
lenőr 7, Pécz Sándor I. oszt. altiszt 1114, Pélyi 
Ádám 434 és Eszes Béla 1452 II. oszt. altisztek.

Végkielégíttettek: Vitéz Varga Gyula 1856 
és Molnár József tibolddaróci 2495 II. oszt. al
tisztek.

' Elbocsáttatott: Medveczky Zoltán II. oszt. 
tiszt 243.

Névváltozások: Jánosfy (Jaczkovits) Gyu
la hivatali igazgató 17, Pagonyi (Polevkovics) 
Gusztáv főfelügyelő 1, Fövényi (Freyler) Ele
mér 179 és Lelkes (Feichter) Vilmos 246 főtisz
tek, Csaba (Graf) József dr. 66 és Kapronczaí 
(Chmelik) István 437 I. oszt. tisztek, Gulácsy 
(Gröber) Alárd II. oszt. tiszt 287, Jármai (Joa- 
novics) Árpád segédellenőr 353, Vereczkei 
(Weszter) Antal műszaki segédellenőr 21, Tas- 
nádi (Kapocsán) László 201, Agárdi (Chrenkó) 
István 263, Rékai (Rektorisz) Sándor 978 és Ró
zsahegyi Futanics) István 3203 II. oszt. altisztek.

Egyéb változások: Szitányi Ferenc tanácso
si címmel és jelleggel ellátott titkár 5 helyett 
Szitányi-Árpássy Ferenc dr., Somos Ferenc 1. 
oszt. tiszt 130 helyett Somos Ferenc dr., Szabó 
László II. oszt. tiszt 197 helyett Szabó László 
dr., Gulácsy Alárd II. oszt. tiszt 287 helyett vi*

I  téz Gulácsy Alárd, Keller Gyula II. oszt. tiszt
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318 hely eft Keller Gyula dr., Kutas Pál gyakor
nok 26 helyett Kutas Pál dr., Sztriha Mária se- 
gédellenőrnő 421 helyett Aulich Imréné, Dorogi 
Etel segédellenőrnő 578 helyett Túri Istvánná, 
Klimkó Elemérné segédellenőrnő 593 helyett 
Rózsás Elemérné, Péter Veronika kezelőnő 139 
helyett Tallián Józsefné, Hetényi Katalin keze
lőnő 189 helyett Eged Istvánná Írandó.

Budapest, 1935. évi március hó 27-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra 
109.131/1.

Nyugdíjazás folytán a dombóvári postahi
vatalnál a hivatalvezetői állás megüresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésétől 
számított 15 nap alatt a javaslattételre hivatott 
pécsi m. kir. postaigazgatósághoz szóló folya
modványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folya
modó szoigálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1935. évi március hó 29-én.

Pályázati hirdetmény ideiglenes minőségű
II. osztályú postaaltiszti állásra.

105.661/1.
A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. évi

III. te. 9. §-a alapján pályázatot hirdet a már 
megüresedett és a folyó év június hó végéig 
esetleg megüresedő és betöltésre kerülő ideig
lenes minőségű II. osztályú postaaltiszti állá
sokra.

Jelenlegi javadalmazás
81 pengő 50 fillér havi fizetés, az állomás- 

helvnek megfelelő lakáspénz és természetbeni 
egyenmházat.

Pályázati határidő: 1935. évi április hó 30.

Különleges feltételek.
I. A betöltendő állások az 1931. évi III. te. 

alapján a honvédelmi minisztérium által kiállí
tott igazolványt nyert egyének részére vannak 
fenntartva, 37-ik életévük betöltéséig.

11. E fenntartott, de az igazolványosok ál
tal meg nem pályázott állásokra egyenlő feltéte
lek mellett elsőbbség illeti meg a vitézi rend tag
jait, a világháború hadirokkantjait és a világhá
borúban arcvonalbeli szolgálatot teljesítetteket, 
37-ik életévük betöltéséig.

A megengedett korhatárt túllépte az a fo
lyamodó, aki 37-ik életévét 1935. évi április hó 
1-én már betöltötte.

Az I. alatt említett pályázók hiányában a 
hirdetett állásokra a II. alatti pályázók, a II. 
alatt említett pályázók hiányában pedig a pos
tánál nagy számban már alkalmazásban levő 
havibéres kisegítő szolgák fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló kisegítő szolgák
nak a kinevezésért külön folyamodniok nem 
kell.

Általános feltételek:
II. osztályú postaaltisztté csak azok nevez

hetők ki, akik a terhes postaaltiszti szolgálat 
ellátására alkalmasak, ép, erős testalkatúak, 
megfelelő szellemi képességűek, magyarul jó! 
beszélnek, olvasnak, írnak, számolnak és az ele 
mi iskola legalább negyedik osztályának elvég
zését igazolják.

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátkezű- 
leg kell írni.

Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték- 
mentes és azokat a tényleges szolgálatban állók 
közvetlen felettes hatóságuk útján nyújthatják 
be.

Az összes kérvényeket a m. kir postavezér
igazgatósághoz (Budapest, I , Krisztina-körút
12.) legkésőbb folyó évi április hó 30-ig kell 
benyújtani, illetve eljuttatni. Azontúl érkezett, 
valamint a hiányosan felszerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek.

A folvamodvánvhoz mellékelni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) állampolgársági vagy községi illetőségi 

bizonyítványt:
c) az utolsó iskolai bizonyítványt; v
d) az erkölcsi magaviseletét, családi állapo

tot és foglalkozást igazoló, félévnél nem régibb 
keletű községi (rendőrhatósági) bizonyítványt.

A tényleges katonai szolgálatban levő iga- 
zolványos pályázók az a)—d) alatt felsorolt 
mellékleteket nem kötelesek csatolni, a nem 
tényleges katonai szolgálatban levő igazolvá- 
nyos pályázók pedig csak a d) alatt említett bi
zonyítványt csatolják.

Az I. alá tartozók csatolni kötelesek a vo
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natkozó igazolványt, a II. alá tartozók pedig a 
vitézi rend székhatósága által kiállított igazol
ványt, illetve azok, akik a világháború alatt tel
jesítettek arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag 
rokkanttá váltak, a rokkant járadék élvezetét 
vagy a hadirokkanttá történt nyilvánítást ta
núsító egyéni lapot, esetleg a sérülési pótdíj él
vezetéről szóló igazolványt, azok pedig, akik 
1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli 
szolgálatot teljesítettek, a Károly-csapatkereszt 
viselésére való jogosultságot tanúsító igazol
ványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatok.

A tényleges katonai szolgálatból folyamodó 
igazolvánvosok testi alkalmasságát hatósági tiszti

orvosnak igazolni nem kell. A tényleges katonai 
szolgálatban már nem álló igazolványos és a II. 
alatt felsorolt egyéb pályázók közül pedig csak 
azoknak a testi alkalmasságát fogja kinevezé
sük előtt a budapesti intézeti postaorvos (és 
esetleg a hatósági tiszti orvos) megállapítani, 
akik kinevezésre kijelöltettek.

Azok a folyamodók tehát, akik az igen ter
hes postaaltiszti szolgálatra (betegség, testi vagy 
szervi épség hiánya miatt) minden tekintetben 
nem alkalmasak, kérvényüket ne nyújtsák be, 
mert kedvező elintézésre úgy sem számíthatnak 
és csak önmaguknak okoznak felesleges költsé
get.

Budapest, 1935. évi március hó 29-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

108.959/3. — 108.790/3. — 108.r09/3.
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* A postaügynösség új elhelyezésitől függ. *• A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi április hó 14-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi március h ó  27 én.

Betöltendő kiadói állás.
Kezdő postakiadó 1934. IV. 1-től pár hónapra ál

lást kaphat a záhonyi postahivatalnál.
Pénzkezelésben gyakorlott postakiadónő állást 

kaphat a putnoki postahivatalnál.
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: rostavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.
Fővárosi Nyomd® Rt. ny orr ássa — Felelős m űvezető: Uuohon J.
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A R ák óc z i - cm 1 ékfoci y e g ck forgalomba hozatala.
A szállítóleveleiken levő ’bélyegek épségének megőrzése. 
Az új Légipostái Díjszabás kiadása.
Közigazgatási változások.

Leifoglalandó sajtótermékek.
Hivatalvezetői megbízatás.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Rákóczi-emlékbélyegek forgalomba hozatala.
109.562/3.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem halálának 
200-ik évfordulója alkalmával 10, 16, 20, 32 é"- 
40 f-es emlékbélyegeket bocsátók folyó évi áp
rilis hó 8-án forgalomba.

A bélyegek vízjeles (vízjel rajza a P. R. T. 
1927. 49-ik számában) fehér papíron készültek.

vatalokat. A korlátolt mennyiségre való tekin
tettel egy-egy vásárlónak Budapesten legfeljebb 
3, vidéken pedig csak 1 sorozat emlékbélyeg 
szolgáltatható ki. A 10 és 20 filléres bélyegek 
azonban a készlet elfogytáig korlátlan mennyi
ségben is kiszolgáltathatok. Természetesen 
ügyelni kell arra, hogy a hivatalnál ugyanannyi 
10 és 20 filléres bélyeg legyen, mint amennyi 16, 
32 és 40 filléres van.

A bélyegkép 25/30 m/m. nagyságú és Má- 
nyoki Ádárn festménye után II. Rákóczi Feren
cet ábrázolja. A bélyegkép baloldalán egy szé
les, diszítményes rajzokból összeállított, oszlop
szerű keretléc van, amelynek felső részén Rá
kóczi címere, közepén két átfont szalag részen 
„1676“ és „1735“ évszámok láthatók.

A bélyegkép jobb oldalát levelekből ko- 
szorúszerűen összefont keskeny keretléc hatá
rolja.

A bélyegkép alsó jobb sarkában van az ér
tékjelzés, alatta a kép alsó részén vízszintesen 
„II. RÁKÓCZI FERENC“ és ez alatt világos 
lécben „MAGYARORSZÁG“ felírás.

A 10 filléres bélyeg színe zöld, a 16 filléresé 
ibolya, a 20 filléresé vörös, a 32 filléresé barnás 
lila és a 40 filléresé kék.

A Rákóczi-emlékbélyegek folyó évi április 
8-ától az év végéig bárhová szóló, bármily postai 
küldemény bérmentesítésiére használhatók.

E bélyegeket csak a kincstári postahivatalok 
árusítják. Korlátolt mennyiségű első készlettel 
az értékcikkraktár hivatalból látja el a postahi-

Utöbbiakat tehát sorozatokon kívül árusí
tani és a bélyegeket április 8-ika előtt kiszolgál
tatni szigorúan tilos. E tilalom ellen esetleg vé
tőket, valamint az ellenőrzést elmulasztó tiszt
viselőket szigorúan megbüntetem.

Egyúttal értesítem a hivatalokat arról is, 
hogy április 8-án a budapesti 1, 4, 62, 72 és 114. 
számú postahivatalok külön alkalmi bélyegzőt 
is fognak használni a náluk feladott közönséges 
és ajánlott levélpostai küldemények, valamint 
forgalomban levő, felragasztott bélyegek lebé
lyegzéséhez.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy általá
ban, de különösen az emlékbélyegek érvényte
lenítésénél tiszta, éles bélyegzőlenyomatokat al
kalmazzanak.

Végül felhívom* a hivatalokat (átrovatoló és 
mozgóposta hivatalokat), hogy a bélyegértéke
sítő iroda által feladott közönséges és ajánlott 
leveleket kötegelés közben különös gonddal ke
zeljék, e leveleket semmiesetre se törjék meg.

Budapest, 1935. évi március hó 29-én.
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A szállítóleveleken levő bélyegek épség'ének 
megőrzése.
107.596/3.

A Posta Rendeletek Tára 1927. 16.-i számá
ban közzétett 14.630. számú rendelettel megtil
tottam, hogy a kézbesített csomagok szállító- 
levelein levő bélyegek a számadások felülvizs
gálása alkalmával színes ceruzával, avagy tintá
val áthúzassanak.

E rendelkezésemet, amint erről a selejt szál
lítóleveleknek bélyeggyűjtőik részére történt áru
sítása során az anyag minősége ellen felmerült 
panaszokból meggyőződtem, nem mindenik hi
vatal tartja be.

Panaszok merültek fel amiatt is, hogy a se
lejt szállítólevelek egy része piszkos, sőt rotha
dásnak induló.

Üjból felhívom ezért a postahivatalokat, 
hogy a szállítóleveleken levő bélyegek épségben 
való megőrzésére különös gondot fordítsanak, 
nevezetesen a szállítóleveleket száraz helyen be
csomagolva, vagy legalább is letakarva őrizzék, 
a rajtuk lévő és már lebélyegzett bélyegeket pe
dig az okmányok felülvizsgálása alkalmával 
semmiesetre se húzzák át, mert az ilyen színes 
ceruzával vagy vörös tintával áthúzott bélye
gek bélyegyüjtőcélokra teljesen alkalmatlanok. 
Természetesen a felvételnél esetleg lebélyege- 
zetlenül maradt bélyegeket — az A. 2. Szab. 16. 
§. 15. pontja értelmében — tintával, tintaeeru- 
zával vagy színes ceruzával át kell húzni.

Külön is felhívom a személyzet figyelmét 
arra, hogy a selejtezett szállítólevelek eladásá
ból befolyó összeg 1/3-ad része posta személy
zeti jóléti célokra szolgál. Ezért a posta minden 
egyes alkalmazottjának érdeke, hogy ebből az 
eladásból minél nagyobb összeg folyjon be.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én.
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Az új Légipostái Díjszabás kiadása.
109.364/4.

A Légipostái Díjszabást e rendelet mellék
leteként újból kiadtam.

Az Európán kívüli országokba szóló külde
mények új légipótdíjai folyó évi április hó 10-én 
lépnek életbe. i

Az új légipostái díjszabás használatával

kapcsolatban felhívom a hivatalok figyelmét a 
következő változásokra:

Az Európán kívüli országokba szóló külde
mények légipótdíja ezentúl valamennyi országra 
egyöntetűen 5 g-os súlyfokozatokban van meg
szabva. Ezekbe az országokba szóló levelező
lapokat ezentúl mérlegelni kell s ha súlyuk 5 
g-nál több (pl. válaszoslevelezőlap), a valódi sú
lyuk szerint kell őket díjazni.

Néhány Európán kívüli országiba üzleti pa
pír, nyomtatvány, áruminta és kiscsomag a ren
des légipótdíjnál lényegesen olcsóbb díjszabás
sal küldhetők. E küldemények legkisebb légipót- 
díja azonban nem lehet kevesebb, mint az 
ugyanabba az országba szóló 5 g súlyú levélé. 
Pl. egy Brazíliába szóló 20 g súlyú nyomtatvány 
légipostái pótdíja 2 P 20 fillérnél, azaz egy 5 g-os 
levél légipótdíjánál nem léhet kevesebb, holott 
a súly szerinti pótdíj csak 4X50 f =  2 P volna.

A belföldi forgalomban ezentúl a légipostái 
pótdíj nem minden egyes útvonalért jár külön- 
külön, hanem az egész útvonalra érvényes. Pl. a 
Nyiregyházáról Pécsre, vagy Kaposvárra szóló 
küldeményekért a pótdíjat csak egyszeres ősz- 
szegben kell leróni.

Az útirányt ezentúl csak akkor kell a kül
demény címiratában féltüntetni, ha a Légipostái 
Díjszabás ezt külön jelzi, vagy ha a feladó ra
gaszkodik ahhoz, hogy küldeményét az általa 
választott útirányon szállítsák.

Budapest, 1935. évi március hó 30-án.

Közigazgatási változások.
107.966/3.

A Fejér vármegyébe kebelezett Gyúró és 
Kuldó községek „Gyúró“ végleges elnevezéssel 
nagyközség szervezeti jelleggel egyesíttettek. 
Ehhez képest: Gyúrónál (241. 1.) kk. helyett 
„nk.“ s a )t( jelzés után Kuldó írandó.

Hejőpapi községnél (252 1.) feltüntetett 
Pataymalom helyesen „Tataymalom“.

Holczreitermaloim 1. Pataymalom (258. 1.) 
helyesen „Tataymalom“-.

Kuldónál (336. 1.) a „kk.“ törlése mellett be
jegyzendő „O  Gyúró.“

Pataymalom (431. 1.) összes adatok törlen
dők.

Tatárülés után (526. 1.) beírandó:, „Tatay
malom (Holczreitermaloim) G Hejőpapi, Borsod,
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'Gomiir és Kishont k. e. e. vm,, mezőcsáti j., u. 
p. és u. t. Hejőpapi.“

Budapest, 1935. évi április hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

109.585/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gál óbírá ja 1935. évi március hó 29-én kelt B. 
4.073/1935. számú végzésével „A magyar kisebb
ségek árulói stb.“ című röpirat lefoglalását ren
delte 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, 1935. évi március hó 30-án.

II.
109.653/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírája 1935. évi március hó 30-án kelt B. I. 
4.112/1935. számú végzésével Budapesten a Mol
nár nyomdában (Hársfa-u. 33.) előállított „Erő
szak, gúny, pénz, rágalom meg nem ingat! áll- 
juk a harcot“ című füzet 1935. évi március hó 
29. napján kiadott számának lefoglalását ren
delte el.

Am. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én.

m .
109.745/2.

A szekszárdi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1935. március 29-én kelt 896/1935. számú végzé
sével a Tolnamegyéi Hírlap független politikai 
és társadalmi lap 1935. évi március hó 27. nap
ján Dombóváron megjelent £4. számának lefog
lalását rendelte eL

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a szekszárdi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

A szekszárdi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1935. évi március hó 29-én kelt 897/1935. számú 
végzésével a Tolnamegyei Újság politikai és tár
sadalmi lap 1935. évi március hó 27. napján 
Szekszárdon megjelent 26. számának lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szá llít
sák és ne kézbesítsék, hanem a szekszárdi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

A szekszárdi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1935. évi március hó 30-án kelt 904/1935. számú 
végzésével a Dombóváron megjelent Tolna- 
megyei Hírlap . című politikai és társadalmi lap 
1935. március hó 30-iki kelettel ellátott 25. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a szekszárdi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Hivatalvezetői megbízatás.
ad. 108.476/1.

Németh Ferenc postafőtiszt (61) a Mohács 
1. számú postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én. 

IV.
109.746/2.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én. 

V.
109.718/2.

Budapest, 1935. évi április hó 1-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva Volt

A létszámból való 
törlés oka

C/5Da>
T 3

Rothman Józsefné 
szül. Weinberger Sarolta kiadó Siófok

1902. Pilisvörösvár Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást

3CQ

09O
Sipos Istvánné 

szül. V ikár Margit kiadó Magyaratád
1902.

Homokszent-
györgy Lemondás

'0)
PL,

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzé»

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Nagylóc 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Schwanner Lajos Ragály 5» »» »*

Karancsy Matild Somberek • »» »» >» ”

Janich Janka Himesháza

Bozót Anna Vanyarc 11 1935. V. 1.

Teleky Ernő Balatonfüred 12 azonnal

Sziklay Irén Székesfehérvár, 10

Pálma Gyula Sbponya 8 1935. .V. 1. Helyettesítést is vállai

Lehnert Anna Budafok, Péter Pál-u. 5, 6 »»

Varga Anna Csabrendek 5 *»

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom da Rt. n y o m á sa .— Felelős m ű vezető: üucbon J.
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T  A U T A L O M

Kábítószereket tartalmazó postaküldemények keze
lése.

Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes külde-

A „Halló“ című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
mények és postai megbízások forgalmának megszüntetése. 

Csekkbefizetési díjtól mentes csekkszámla. 
Hivatalos levelezés dijátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Légipostái tájékoztató szétküldése.
„Tájékoztató“ kiadása az értékcikkárusok részére. 
Hirdető és különleges keletbélyegző használata a 

kecskeméti postahivatalnál.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának
tása.

Üj postaügynökség megnyitása. 
Szünetelő postaügynökség megnyitása. 
Pályázat postaügynöki állásra. 
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

megváltozta-

Kábítószereket tartalmazó postaküldemények 
kezelése.
109.995/4.

A kábítószerek gyártásának korlátozása 
és íorgalombahozatalának szabályozása tár
gyában a Budapesti Közlöny 1934. évi március 
hó 15-én megjelent 60. számában közreadott 
2.222/1934. M. E. számú rendelet alapján a kö
vetkezőket rendelem:

Kábítószert (nyers ópium, gyógyópium, 
morphin, stb.) tartalmazó postaküldeményeket 
csakis engedélyes kábítószerüzemi vállalatok 
adhatnak postára. A kábítószerüzemi vállalat 
jogosultságát a Kábítószereket Ellenőrző Köz
ponti Szerv (m. kir. belügyminisztérium Vili. 
ügyosztálya) által kiállított engedélyokirattal 
igazolja. Az engedélyokirattal rendelkező jogo
sultak a kábítószert tartalmazó postaküldemé
nyeket általában csakis egymás címére, továb
bá gyógyszertárak, közegészségügyi intézmé
nyek (intézetek, laboratóriumok) és kórházak 
címére küldhetik. A belföldre bármely postahi
vatalnál feladható ilyen küldeményekhez külön 
szállítási engedélyokirat nem szükséges, hanem 
elégséges a belügyminisztérium (Központi 
Szerv) által kiállított fent említett általános en
gedélyokirat felmutatása.

Orvosok címére kábítószer csakis „orvosi 
mintaküldemény“-ként adható fel, ehhez azonban

a Központi Szerv által • esetről-esetre kiállított 
engedélyt kell bemutatni. A Központi Szerv ez 
utóbbi engedélyt nem minden egyes küldemény
hez külön-külön, hanem az egyidejűleg feladott 
küldeményekre csoportosan, jegyzékben adja 
meg.

A kábítószerüzemi engedéllyel rendelkező 
cég a kábítószert tartalmazó orvosi mintát kö
zönséges árumintaküldeményként az enge
dély-jegyzék egyik példányának felmutatása 
mellett adhatja postára, egyelőre csak a Buda
pest 72. számú postahivatalnál. Ez a postahiva
tal felvételkor a bemutatott engedély-jegyzéket 
a feladott küldeményekkel azonosítja, ennek 
megtörténte után a felvevő tisztviselő az enge
dély-jegyzéket aláírja és keletbélyegző lenyo
mattal látja el, majd a feladónak visszaadja. 
Az aláírt és keletbélyegzőlenyomattal ellátott 
engedély-jegyzék kizárólag közegészségügyi 
hatósági ellenőrzést szolgál, azt tehát postai fel
adójegyzéknek tekinteni nem lehet; követke
zésképen a postát ezekért a küldeményekért 
kártérítési felelősség sem terheli.

A kézbesítő hivatalok a hozzájuk érkező 
ilyen orvosi mintaküldeményeket közönséges 
küldemények módjára kezelik, illetőleg kézbesí
tik. Ha a hivatalokhoz kábítószert tartalmazó 
olyan orvosi mintaküldemény érkezik, amelyet 
nem a Budapest 72. számú hivatalnál adtak fel, 
azt a címzetteknek kézbesíteni nem szabad, ha-
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nem lefoglalása végett rövid átirattal az I. fokú 
közegészségügyi hatóságot (Budapesten a kér. 
elöljáróságot, vidéken a szolgabírói hivatalt, il
letőleg a polgármesteri hivatalt) kell értesíteni.

Ugyanez az eljárás akkor is, ha kábítószert 
tartalmazó küldemény nem a fentebb közölt 
címzettek részére érkezik.

Külföldi forgalomban a kábítószert tartal
mazó küldeményhez a Központi Szerv kiviteli, 
illetőleg behozatali engedélyét kell csatolni.

A postahivatalok e rendeletemet a még ér
vényben levő Postaüzleti Szabályzat 2. függelék
II. (Feltételesen szállítható tárgyak 28—31. 
pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi április hó 6-án.

Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes 
küldemények és postai megbízások forgalmá

nak megszüntetése.
ad 109.796/4.

A luxemburgi postaigazgatás intézkedése 
folytán további rendelkezésig Luxemburgba 
utalványok, utánvételes küldemények és postai 
meghívások nem adhatók fel.

Budapest, 1935. évi április hó 5-én.

Csekkbefizetési díjtól mentes csekkszámla.
109.968/4.

A „Községi elöljáróság, Kistarcsa“ elneve
zésű 53.702. számú csekkszámla a csekkbefize
tési díj lerovásától mentes.

A hivatalok e számla számát jegyezzék 
elő a P. R. T. 1930. évi 54. számában megjelent 
92.408. sz. rendeletnél és a Kivonatos Díjsza
bás 55. oldalán.

Budapest, 1935. évi április hó 4-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

109.479/4.
A postahivatalok az 1925. évi kiadású Pos- 

taüzleti Szabályzat még érvényben levő 1. Füg
gelékének (A díjátalányozásban részvevő szer

vek jegyzéke) VII. csoportjában (M. kir. pénz
ügyminisztérium) utolsó tételeként bejegyzett 
„Komáromvármegyei központi forgalmi adóhi
vatal“ nevű szerv törlése mellett jegyezzék be 
„Vármegyei központi forgalmi adóhivatal Ko
márom, Székesfehérvár.“

Budapest, 1935. évi április hó 9-én.

Légipostái tájékoztató szétküldése.
109.987/4.

A légipostának a közönség körében való 
népszerűsítése céljából az „Air France“ légifor
galmi r. t. ez évben ismét nagyobb mennyiségű 
légipostái tájékoztató nyomtatványt bocsátott 
a posta rendelkezésére. „

A hivatalok a tájékoztatót a szükséges pél
dányszámban a P. R. T. e számával egyidejűleg 
kapják meg.

Felhívom a hivatalokat arra, hogy a kapott 
példányok egyik részét osszák szét azok közt, 
akik külföldre szoktak postaküldeményeket fel
adni, másik részét pedig esetenként bocsássák 
a hivatalban érdeklődők rendelkezésére.

Budapest, 1935. évi április hó 6-án.

„Tájékoztató“ kiadása az értékcikkárusok 
részére.
111.179/4.

Az értékcikkárusok részére „Tájékoztató“ 
füzetet adtam ki. A tájékoztatóból megfelelő 
példányszámmal az igazgatóság látja el a te
kintetbe jövő hivatalokat. A hivatalok minden, 
jelenleg értékcikkárusítási engedéllyel bíró 
árust lássanak el egy-egy példánnyal és hívják 
fel, hogy azt az értékcikkrendelési könyvük 
(664. sz. ny.) mellett őrizzék meg.

Az új engedélyeseket szintén el kell látni 
a Tájékoztató egy-egy példányával. Egyébként 
a tájékoztató szövegét az értékcikkmegrende
lési könyv (664. sz.) című nyomtatvány legköze
lebbi kiadásának példányai bevezetésként fog
ják tartalmazni.

Budapest, 1935. évi április hó 6-án.
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Hirdető és különleges keletbélyegző használata 
a kecskeméti postahivatalnál.

109.103/3.
A folyó évben is megtartandó HÍRŐS 

HÉT-tel kapcsolatban a kecskeméti postahiva
tal a bélyegző elkészülésétől bezárólag július 
12-éig „HÍRŐS HÉT KECSKEMÉTEN 1935. 
július 13—21.“ feliratú hirdető, — július 13— 
21. napjain pedig „KECSKEMÉT-HIRÖS-HÉT“ 
felirású keletbélyegzőt használ a levelek, leve
lezőlapok és nyomtatványok lebélyegzésénél.

Budapest. 1935. évi április hó 3-án.

A „Halló“ című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

111.157/2.
Belügyminiszter úr a Budapesten Margit 

tay Antal felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő és a Glóbus nyomdában (VI., 
Aradi-u. 8.) előállított „Hajló“ című hetenkint 
(pénteken) megjelenő időszaki láp további 
megjelenését és terjesztését azonnali hatállyal 
megtiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóban lévő lap esetleg postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesít
sék, hanem azokat a m. kir. államrendőrség bu
dapesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az „A. 
1. Szab.“ 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmé
ben, a szóban lévő időszaki lap részére kifeje
zetten előfizetésekről szóló postautalványokat 
és csekkbefizetéseket addig, amíg ez a rendelet 
érvényben van, felvenni, illetve elfogadni tilos.

Budapest, 1935. évi április hó 6-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
111.028/2.

A „Deutschland vom Feinde besetzt. Die 
Wahrheit über das dritte Reich“ című sajtó
terméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1935. évi április hó 4-én.

Posíaügynökség ellenőrző hivatalának meg
változtatása.

108.635/3.
Domaháza postaügynökség ellenőrző hiva 

tala ezentúl Ózd. A helységnévtár (180. 1.) és a 
postahivatalok és ügynökségek névsora (30. 1.) 
megfelelően helyesbítendő.

Budapest, 1935. évi április hó 3-án.

Üj postaügynökség megnyitása.
108.964/3.

Veszprém vármegye veszprémi járásában 
fekvő Liter községben a községre és Daka- 
pu'szta, Kopácsymajor, Papvásári szőllőhegy 
elnevezésű lakott helyekre terjedő forgalmi 
körrel új postaügynökség lépett életbe. Ellen
őrző hivatala „Vesznrém 1.“, díjnégvszögszáma 
„260.“ ,

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorába a hivatalok Lippó után 
(59. 1.) jegyezzék elő: „—, 260, —, Litér ü. (Eh. 
Veszprém 1.), Veszprém, Sopron, Győr Wn Eta 
Veszprém.“, a 114 oldalon pedig a 260. szám
nál „Litér.“

A helységnévtárban Litérnél (350. 1.) „u. p. 
és“ törlése mellett írják be: „ IS] Eh. Vesz
prém 1., Győr «a Veszprém, 260., pos
táig. S.“ — Dakapusztánál (172. 1.), Kopácsy- 
majornál (324. 1.) és Papvásári szőllőhegynél 
(429. 1.) u. p. Litér, az irányítási füzetbe pedig 
a 91. oldalon Lippó után: „Litér, Ü. Veszprém,
S., VI. Győr—Veszprém, Eh. Veszprém 1.“

Budapest, 1935. évi április hó 3-án.

Szünetelő postaügynökség megnyitása.
111.669/3.

A mátranováki ideiglenesen szünetelő pos
taügynökség f. évi április hó 16-tól kezdve mű
ködését ismét megkezdi. — Ellenőrző hivatala 
Mátranovák bányatelep, díjnégyszögszáma 
170.

Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 61. ol
dalon, a helységnévtárban a 366. oldalon Mát- 
ranováknál a *) jelet, utóbbi helyen ezenkí
vül az „u. p. Mátranovák bányatelep“ megje
lölést, az irányítási füzet 96. oldalán Mátrano- 
váknál a *) jelet töröljék, az Irányítási füzet
be pedig a 7. hasábba írják be „Mátranovák 
bányatelep.“

Budapest, 1935. évi április hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

— 109.816/3. —

P 
os

ta
ig

az
ga

tó
- 

sá
gi

 k
er

ül
et A

postaügynökség
neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság || S z á l l í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

ké
zb

es
íté

si
át

al
án

y

hova ?

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or
?

pengő km.

Pé
cs

Pamuk P. Somogy 204 * — pályaudvarra 0.5 Gyalog

1' 
sz

er

* A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi április hó 26-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi április hó 4-én.

Betöltendő postakiadói állás.,

Minden szakban gyakorlott, helyettesítést is vál
laló, postakiadónő állást kaphat az üjszászi postahivatal- 

. nál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neyo
címe szolgálati 

(jelenlegi tartózkodási helye) ' és**[“ *k
mely időponttól 

k*zdve vállai 
állást

Sebes Vera Szeghalom 13 Csak Budapesten.

Papp Endre Bácsbokod azonnal
Varga Anna Csabrendek 5 1935. V. 1.
Sziklay Irén Székesfehérvár, Palotai,- u. 73. 10 azonnal
Iványi Mária Felnémet 9 1935. V. 1.
Kovács Béla Domony 1935. V. 1. Helyettesítést is vállal.

Demkó Mária Bodrogkeresztúr 1935. V. 1. Helyettesítést is vállal.

Berky Margit Vinár 2 1 1935. IV. 15. Helvettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom da Rt. n y o m á s a .— Felelős m ű vezető: Duchon J.
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T A R T A L O M

Okirati illetékbélyeggel kiegészített halászjegyek és 
váltóürlapok készletének megállapítása.

Változás a postán maradó utalványtávíratok kiállí
tásánál.

A soproni bélyegkiállítás alkalmával különleges ke
letbélyegző használata.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

Időszaki postahivatal megnyitása.
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Postaalkalmazottak üdülése a hévizszentandrási 

üdülőtelepen.
Közlemény a jóléti alapítvány üdülőtelepeinek a 

személyzet részéről való igénybevételéről.

Okirati illetékbélyeggel kiegészített halász- 
******jegyek» váltóürlapok készletének

megállapítása.
108.298/4.

1. A hivatalok e rendeletem vétele napján 
állapítsák meg a náluk készletben lévő olyan 
halászjegyür lapokat, amelyek forgalomból ki
vont okirati illetékbélyeggel vannak kiegészítve.

2. Ugyancsak állapítsák meg azoknak a 
váltóürlapoknafc készletét is (főpénztárban, ke
zelési osztályoknál, ügynökségeknél, értékcikk- 
árusoknál), amelyek szintén a forgalomból ki
vont okirati illetékbélyegekkel vannak kiegészít
ve. A váltóürlapok darabszámát az űrlapok cím
lete szerint vegyék számba.

Az adatokat erre a rendeletre való hivatko
zással postaszolgálati levelezőlapon közöljék a
m. kir. posta értékcikkraktárával. E levelező
lapon egyúttal azt is tüntessék fel, mennyi a 
váltóürlapokra ragasztott okirati illetékbélyegek 
értéke összesen. Nemleges esetben jelentést nem 
kell küldeni.

Hangsúlyozom, hogy csak azokat a váltó- 
űrlapokat kel] s'zámbavenni, amelyek okirati 
illetékbélyeggel vannak kiegészítve (akár le 
vannak bélyegezve, akár nincsenek), figyelmen 
kívül kell azonban hagyni azokat a régi kiadású 
váltóürlapokat, amelyek okirati illetékbélyeggel 
kiegészítve nincsenek.

Budapest, 1935. évi április hó 10-én.

Változás a postán maradó utalványtáviratok 
kiállításánál.

108.297/4.
A P. R. T. 1934. évi 55. számában közzétett 

ad I. 136.906/4. számú rendelet 94. §-ában foglal
takkal kapcsolatban elrendelem, hogy a postán 
maradó (postán átveendő, poste restante) ki
kötéssel feladott utalványtáviratoknál a „GP“ 
díjköteles megjelölést nem a távirat fejébe, ha
nem kettős kötőjelek közé téve, a távirat címé
be — az „Utalvány“, „Mandat“, illetőleg „Post
anweisung“ szó elé — kel] írni.

A hivatalok ezt a fen thivatkozott rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi április hó 9-én.

A soproni bélyegkiállitás alkalmával különle
ges keletbélyegző használata.

111.941/3.
Értesítem a hivatalokat, hogy a soproni 1. 

számú postahivatal a soproni bélyeggyűjtők ál
tal folyó április bó 26—29. napjain rendezendő 
bélyegkiállítás alkalmával „/. Bélyegkiállitás — 
Sopron 1. — Civitzs Fidelissima“ feliratú külön
leges keletbélyegzőt használ a kiállítás területén 
feladott levélpostai küldemények lebélyegzésé
hez.

Budapest, 1935. évi április hó 12-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
108.201/2.

Utalással a P. R. T. 1933. évi 32. számában 
megjelent 91.003/2. számú rendeletre, értesítem 
a hivatalokat, hogy a postai szállításból kitiltott 
„Novine“ című vend (szlovén) lap jelenleg Alsó- 
lendván „Novine Slovenske Krajine“ címen je
lenik meg. Miután a két sajtótermék azonos, a 
postahivatalok az utóbb említett lapot is a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Időszaki postahivatal megnyitása.
111.892/3.

Budapest—Zugliget időszaki posta- és táv
beszélőhivatal működését folyó május hó 1-én 
ismét megkezdi. Működése október hó 15-ig tart. 

Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Közigazgatási változások.
111.723/3.

Alsószilvágy és Felsőszilvágy, Vas vár
megye szombathelyi járásába kebelezett közsé
gek Vasszilvágy néven, kisközség szervezeti jel
leggel egyesíttettek (98. és 211. 1.).

Baczótanya G Oros (108. 1.) összes adatai
val együtt törlendő.

Barvamalom után (123. 1.) beírandó: „Barzó- 
tanya O Oros, Szabolcs és Ung k. e. e. vm., nyir- 
bogdányi j., (szh. Kemecse) u. p. és u. t. Oros“.

Bödeháza után (145. 1.) beírandó „)( Szent- 
istvánlak“.

Gyúró és Kuldó, Fejér vármegye váli járá
sába kebelezett községek (241. és 336. 1.). Gyúró 
végleges néven, nagyközség jelleggel egyesítet
tek.

Oros községnél (416. 1.) a )-( jel után Baczó- 
tanya helyett Bar zó tanya írandó.

Szentistvánlaknál {503. 1.) a „kk.“ jelzés tör
lendő és beírandó „ O  Bödeháza“.

Vasszentmihály után {566. 1.) beíirandó 
Vasszilvágy kk., Vas vm., szombathelyi j., u. p. 
és u. t. Acsád.“

Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Forgalomköri változások.
111.803/3.

Barátkerti malom G> Monosbél (120. 1.) ezen
túl u. p. és u. -t. Szarvaskő.

Ibrikó G> Semj énháza (264. 1.) ezentúl u. t. 
Molnári.

Ibrik ópuszta Gi Semj énháza (264. 1.) ezentúl 
u. t. Molnári.

ír énszállás G> Mátételke (268. 1.) ezentúl u. 
p. Mátételke, u. t. Tataháza.

Mámapuszta O  Balatonkenese (360. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Fűzfőfürdőtelep.

Molnári (378. 1.) ezentúl (fjö L. u. t. Tót- 
szerdahely törlendő.

Samjénháza (475. 1.) ezentúl u. t. Molnári.
Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Postaalkalmazottak üdülése a ]  hévizszent- 
andrási üdülőtelepen.

77/Nyj.
A „Postás Nyugdíj járulék-alap“ tulajdonát 

képező hévízszentandrási üdülőtelep, amely fő
leg a reumatikus betegségben szenvedő postaal
kalmazottak gyógyulására szolgál, de üdülésre 
is kiválóan alkalmas, a folyó évben — elég je
lentkező esetén — május hó 10-én nyílik meg.

Az üdülőtelepen kizárólag tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak és azok család
tagjai nyerhetnek elhelyezést.

A fürdőidény hat, háromhetes időszakra 
osztatott be, amelyek a következők:

I. időszak: május 10-től május 30-ig.
II. időszak: június 1-től június 21-ig.
III. időszak: június 23-tól július 13-ig.
IV. időszak: július 15-től augusztus 4-ig.
V. időszak: augusztus 6-tól augusztus 26-ig.
VI időszak: augusztus 28-tól szeptember

17-ig.

Kellő számú jelentkező esetén az üdülőtelep 
továbbra is nyitva marad.

Az előidény május hó 10-től június hó 30-ig, 
az utóidény pedig szeptember hó 1-től az idény 
végéig tart.

A kijelölt üdülési időszakok meghosszabbít
hatók, ha üres férőhely van. Ily irányú igénye
ket az üdülőtelep gondnokságánál kell bejelen
teni.
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Az egy személy által fizetendő üdülési díja
kat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak ma
gukban foglaják a szoba árát, a napi háromszori 
étkezést és a gyógy díj at. Az étkezésben a reg
gelihez felszolgált 1 pohár, valamint az ebédhez 
és vacsorához felszolgált fél-fél liter ásványvíz 
is bennefoglailtatik.

Könnyű, hústalan vacsorával a napi ellátás 
díja ugyanaz.

A tisztviselők I—Hl. üdülési díjcsoportjába 
tartozó nyug- és kegy díj ások a következő 
alacsonyabb díjcsoport szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaailkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók 
a megállapított szobadíjakat, élelmezési díjakat 
és a gyógy díj at tartoznak megfizetni.

Szobadíjak: a főépület homlokzati oldalán 
külön szobában 2 P, többágyas szobában 
1.50 P, a nyugati oldalon külön szobában 1.50 P, 
többágyas szobában 1 P, a Tulipán és altiszti 
épületben külön szobában 1.20 P, többágyas 
szobában 80 fillér.

A napi élelmezés díja 2.80 P. (reggeli 40 fil
lér, ebéd 1.30 P, vacsora 1.10 P.)

Látogató hozzátartozók legfeljebb 3 napi 
tartózkodásig, pótágy-díj fejében 50 fillért, 
külön szobában történő elhelyezés esetén a meg
állapított szobadíjat, az élelmezésért pedig az 
étlap szerinti árakat fizetik.

Az üdülőtelepen elhelyezettek a kedvezmé
nyes üdülési díjakra csak a rendes beutalási idő
szakra, vagyis három heti időtartamra bírnak 
igénnyel. Szakorvosi vélemény alapján és ha 
üres hely van, az intéző bizottság a kedvezmé
nyes díjakat további 3 hétre is engedélyezheti.

Kiszolgálási díj: Kiszolgálási díj fejében a 
megállapított üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Orvosi díj: Az üdülőtelep fürdőjét az üdülő
telep szakorvosának előzetes orvosi vizsgálata 
nélkül nem szabsd igénybe venni. Minden üdülő 
az első orvosi vizsgálat fejében 2 pengőt fizet, 
amely összeget az üdülési díjakkal együtt a 
gondnoki irodában kell befizetni.

Fürdődíj: Közös medencefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja pedig 80 fillér. E dí
jakból a fürdő szakorvosának véleménye alapján 
a m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
tagjai és azok igényjogosult családtagjai 50%-os 
kedvezményt kapnak. E kedvezmény elnyerése

céljából a beutaltaknak a posta betegségi bizto
sító vénykönyvet magukkal kell vinniök.

Az üdülőtelepen való elhelyezést a Postás 
nyugdíjjárulék-alap intéző bizottságához (Buda
pest, II., Krisztina-körút 12., II. emelet 227.) be
adandó bélyegmentes kérvényben kell kérni és 
ezeket a kérvényeket, amennyiben a kérvényező 
az I. és II. időszakra kér elhelyezést, a folyó évi 
május hó 1-ig, a többi időszakra pedig június 
hó 1-ig kell beküldeni. Később beérkező kérvé
nyeket csak úgy lehet figyelembe venni, ha még 
üres helyek állnak rendelkezésre.

A kérvényben meg jeli jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakban óhajtja elhelyezé
sét, továbbá, hogy az ott tartózkodást csak saját 
személyére vagy feleségére is, avagy esetleg 
több, a kérvényben megnevezett családtagjára 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 nyugdí
jasoknak és özvegyeknek pedig a nyugdíj utal
ványszelvénynek a kérvényhez való csatolásával 
kell igazolniuk.

Az üdülőtelepen való elhelyezés engedélye
zéséről a kérvényezőket a Postás nyugdíj járulék
alap kellő időben értesíti.

Előleg: Az üdülés megkezdése előtt legalább 
8 nappal tisztviselőknek előleg fejében 20 pen
gőt, az altiszteknek pedig 10 pengőt kell a Pos
tás nyugdíjjárulék-allap 58.345. számú posta- 
takarékpénztári csekkszámlájára befizetniük.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni. 
Az előleg, — melynek elismervényét a gondnoki 
irodában kell beszolgáltatni — az első! számlából 
kerül levonásba.

Amennyiben a kérvényező az előleget a meg
határozott időpontig be nem fizeti, a kiadott be
utalási engedély hatályát veszti és a részére 
fenntartott szobát a gondnoki iroda másnak 
adja ki.

Ha a kérvényező' a beutalását nem veszi 
igénybe, az előleget nem térítik vissza, kivéve, 
ha az igénybe nem vétel haláleset, betegség, vagy 
más fontcs esemény folytán következett be.
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K I M U T A T Á S .
a Postás Nyugdíjjárulók-alap hévízszentandrási üdülőtelepén 1935. évre megállapított üdülési dí

jakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógydíjat.
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Elő- és 
utó

idény
Főidény

Díj
P

Díj
P

Díj
P

Díj
P

Dij
P

Dij
P

I. Tényleges altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.60 2.40 1.40 2.20 1.20 1.60

II. Nyugdíjas altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.40 2.20 1.20 2.— 1.— 1.40

Budapest, 1935. évi április hó 14-én,
A Postás Nyugdíj járulék-alap 

intéző bizottsága.

K Ö Z L E M É N Y
a jóléti alapítvány üdülőtelepeinek a sze
mélyzet részéről való igénybevételéről.
A jóléti alapítvány az üdülőtelepek igénybe

vételére nézve az alábbiakat hozza a személyzet 
tudomására. ,

A jóléti alapítványnak Horányban. Balaton
almádiban és Zircen levő üdülőtelepein, vala
mint Balatonfüreden a Balatoni Szövetség üdülő- 
házában és Lillafüreden a postaépületben az el
helyezést úgy a tényleges, mint a nyugdíjas 
postaalkalmazottak és ezek özvegyei kérhetik és 
pedig saját és hozzátartozóik részére.
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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.) 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. időszak: június 1-től június 21-ig.
III. időszak: június 22-től július 12-ig.
IV. időszak: július 13-tól augusztus 2-ig.
V. időszak: augusztus 3-tól augusztus 23-ig.
VI. időszak: augusztus 24-től szeptember 

I2-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 általá
ban a jelentkezés sorrendje az irányadó. A ba
latonfüredi 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 zá

radékkal, nyugdíjasoknak és özvegyeknek pedig 
a nyugdíj-uíalványszelvénynek a kérvényhez 
való csatolásával kell igazolniok.

Az elhelyezésről az érdekeltek az alapítvány 
központi irodájától idejekorán értesítést kapnak. 
Minden érdekeltnek az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal, az értesítésben feltüntetett 
előleget vagy szobadíjat az alapítvány 42.669. 
számú postatakarékpénztári csekkszámlájára 
kell befizetnie. Az előleg az erről szóló elismer
vény átadása ellenében az első számlából kerül 
levonásba.

Amennyiben a kérvényező az előleget vagy 
szobadíjat a meghatározott időpontig nem fizeti 
be, a kiadott engedély hatályát veszti és a ré
szére fenntartott szobában más nyer elhelyezést.

Ha a kérvényező az engedélyt nem veszi 
igénybe, az előleget (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 épült modern üdüílőház. Az épületet erdő 
övezi körül és előtte folyik a Duna. Az üdülő
házban villany, vízvezeték és csatorna van. 
Tekepálya, tornaszerek, játszótér és külön nyári 
terrasz áll az üdülők rendelkezésére.

Az üdülési díjakat az alábbi kimutatás tün
teti fel.

K I M U T A T Á S .

a horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1935. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek 
magúikban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Dunára néző emeleti szobákban A többi szobákban
-J-J
t-4o— a

w  O
Fizetési osztály, állás

Családfő
Feleség, 
özvegy 

és 16 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek
Családfő

Feleség, 
özvegy 

és 16 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek

3 Í ,
3 *

őférj) 7—16
évig

1—6
évig

(férj) 7—16
évig

1—6
évig

i. IV—VI. 3.80 2-80 2.20 1 40 3.60 2 60 2.— 1.30

it. VII—VIII.
I. és II. oszt. postamester

3.60 2 60 2.— 1.30 3.40 2.40 1.80 1.20

m. 1X-X .
III. és IV. oszt. postamester

3.40 2.40 1.80 1.20 3-20 2.20 1-60 1.10

IV. XI.
kezelő, diinok, kiadó, stb.

3.20 2.20 1.60 1.10 3.— 2.— 1.40 1.—
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Az I—III. díj csoportba tartozó nyug- és 
kegydíjasok a következő alacsonyabb díjcsoport 
szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség és 
gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók a 
szobadíjat (Duna felőli oldalon napi 1 pengő, 
erdőfelőli oldalon 80 fillér) és a napi 3 pengő 
élelmezési díjat tartoznak megfizetni.

Gyógydíj nincs. A fürdőzés a saját strandon 
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 királyné- 
út között 3k> hold területen fekszik.

E területen két új épület: egy kétemeletes 
(35 szobából álló), egy földszintes (négy szóba- 
konyha, kamra és verandából álló) üdülőház és 
a régi 5 szobából álló felső villa szolgál az üdü
lők elhelyezésére. A két új épület folyó évi 
június hó 1-én nyílik meg s így e két épületbe 
csak ettől az időtől kezdve történik beutalás.

Az előidény a megnyitástól június hó 30-ig, 
az utóidény szeptember hó 1-től az idény végéig 
tart. Kellő számú igénylő esetén az üdülőtelep 
szeptember hó végéig nyitva marad.

A kijelölt üdülési időszakok — miután itt 
elegendő férőhely áll rendelkezésre — egy hó
napra meghosszabbíthatók, illetőleg egy havi be
utalások kérhetők.

Az egy személy által fizetendő üdülési dí
jakat az alábbi kimutatás tünteti iel.

K I M U T A T Á S
a balatonalmádi üdülőtelepen 1935. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban 

foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és a gyógydíj at.

Ü
dü

lé
si

dí
jc

so
po

rt

Fizetési osztály, állás

A főépületben a hom= 
lokzati oldalon

A főépület hátsó oldalán 
és a felső villában

Jegyzet
r* SS
Csa

ládfő
(férj)

Feleség,
ö zvegy

és
16 éven  

fe lü li
gyermek

7—16
éves
gyer
mek

1—6
éves
gyer
mek

Csa
ládfő
(férj)

Feleség,
ö zvegy

és
16 éven  

fe lü li
gyermek

7—16
éves
gyer
mek

1 -6
éves
gyer
mek

P P P P P P P P

I. A főidényben: július hó 1-től augusztus 31-ig

I. IV —VI. 4.40 3.40 2.80 2.20 4.20 3.20 2.60 2.—

II. V II-V III.
I. és II. o. postamester

4.20 3.20 2.60 2.10 4,— 3 — 2.40 1.90

III. IX—X.
III. és IV. o. postamester 4 — 3.— 2.40 2.— 3.80 2 80 2.20 1.80

IV. XI.
kezelő, díjnok kiadó stb.

3.80 2.80 2.20 1.90 3.60 2.60 2.— 1.70

II. Az elő- és utóidényben: május, június és szeptember hónapokban

I. IV -V I. 3.60 2.60 2 — 1.40 3.40 2.40 1.80 1.20

II. VII—Vili.
I. és II. o. postamester 3.40 2.40 1.80 1.30 3.20 2.20 1.60 1.10

III. IX—X.
III. és IV. o. postamester 3.20 2.20 1.60 1.20 3.— 2.— 1.40 1.—

IV. XI,
kezelő, díjnok, kiadó stb. 3.— 2.— 1.40 1.10 2.80 1.80 1.20 0.90
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Külön szoba igénylése esetén az üdülési díj 
az I. és II. csoportban 80, a III. és IV. csoport
ban 40 fillérrel drágább.

Hústalan vacsorával a díjak ugyanazok.
A földszintes szoba-konyhás lakások után 

az elő- és utóidényben hetenként 8 pengő, a fő
idényben 12 pengő bért kell fizetni.

Abban az esetben, ha az üdülés időtartama 
az előidényből a főidénybe, illetőleg a főidény
ből az utóidénybe nyúlik át, úgy az üdülési díja
kat az idények szerint kell fizetni.

Az I—III. üdülési díjcsoportba tartozó 
nyug- és kegydíjasok a következő alacsonyabb 
díj csoport 'szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásiban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség és 
gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók a 
napi szobadíjat és élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni. A szobadíj a főépület homlokzati 
oldalán külön szobában 2 P. több ágyas szobá
ban 1.60 P, a hátsó részen külön szobában 1.60 
P, több ágyas szobában és a felső villában 
1.20 P. Ezek a vendégek a 20 fillér gyógydíjat is 
tartoznak megfizetni.

A napi élelmezés díja 2.80 P (reggeli 40 f., 
ebéd 1.30 P, vacsora 1.10 P).

A szoba-konyhás lakásokba beutaltak az 
élelmezésről maguk gondoskodnak. E lakások
hoz az alapítvány konyhai felszerelést (edénye
ket, evőeszközöket, tányérókat stb.) nem ad.

Kiszolgálási díj fejében a megállapított 
üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Fürdődíj: a nagy strandon 42 fillér, a Buda- 
taván 20 fillér. A nagy strandon 25 fürdőkabin

díjtalanul áll az üdülők rendelkezésére.
Az üdülőtelepen levő tekepályát és a fürdő- 

igazgatóság teniszpályáit a beutaltak kedvez
ményes díjak mellett vehetik igénybe. Az 
üdülőtelep gondnoksága az erre vonatkozó díj
táblázatokat alkalmas helyen (társalgó, étterem) 
kifüggeszti.

Előleg: Az üdülés megkezdése előtt leg
alább 8 nappal előleg fejében személyenként 20 
P-t kell az alapítvány 42.669. számú postataka
rékpénztári csekkszámlájára befizetni.

A szoba-konyhás lakásokba beutaltak a 
teljes lakásdíjat tartoznak a jelzett csekkszám
lára befizetni.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni. 
Az előleg az első számlából kerül levonásba.

3. Postás erdei ház, Zirc.
Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő- 

birtokán, Zirc községtől negyedórányi távolság
ban, a tenger színe felett 400 méter magasság
épült túristaház, amely üdülők és túristák elhe
lyezésére szolgál.

Az erdei ház emeletes ágyakkal felszerelt 
7 vendégszobából áll, amelyekben összesen 32 
vendég helyezhető el. A túristák részére két 
közös terem szolgál, 8—8 férőhellyel. Miután a 
többi szobák is többágyasak, külön szoba nem 
igényelhető.

A vendégeknek villanyvilágítás, házi vízve
zeték, fürdőszoba és a községben strandfürdő 
áll rendelkezésre.

A kedvezméyes üdülési díjakat az alábbi 
kimutatás tünteti fel.

K I M U T A T Á S
a zirci postás erdei házban 1935. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban foglal

ják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Üdülési díj- 
csoport Fizetési osztály, állás

Családfő 
11 (férj)

Feleség, öz
vegy és 16 
éven felüli 
gyermek

Gyermekek
7—16 éves 

korig
1—6 éves 

korig

Pengő Pengő Pengő

I. IV -V I. 3.40 2 40 1.80 1.—

11 VII—VIII. I. és II. o. postamester 3.20 2.20 1.60 0.90

III. IX—X. III. és IV. o. postamester 3.— 2.— 1.40 0.80

IV. XI. Kezelő, díjnok, kiadó, stb. 2.80 1.80 1.20 0.70
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Az I—III. díjcsoportba tartozó nyug- és 
kegy díj ások a következő alacsonyabb díj- 
csoport szerinti díjakat fizetik.

Előleg: Az üdülés megkezdése előtt leg
alább 8 nappal, előleg fejében személyenként 20 
pengőt kell az alapítvány 42.669. számú posta- 
takarékpénztári csekkszámlájára befizetni.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat általában 1—3 hétig engedélye
zett üdülésre, kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség és 
gyermek) igényelhetik.

Ennél rövidebb ideig tartó üdülés esetén, 
vagy a feleségen és gyermeken kívüli hozzátar
tozók, valamint az átvonuló vendégek és túris
ták szobadíj címén a következő díjakat fizetik: 
tényleges és nyugdíjas postaalkalmazottak és 
családtagjaik (feleség és gyermek) rendes fel
szerelt ágyak igénybevétele esetén naponként 1 
pengőt, más hozzátartozók 1 pengő 20 fillért 
fizetnek.

Az erdei ház manzárd helyiségeiben a fek
vőhely díja postás turisták részére (lepedő és 
tolipárna nélkül) 50 fillér.

Az ilyen vendégek és túristák a napi élel
mezést az alapítvány központi irodája által 
megállapított 2.60 pengős áron, az erdei ház 
gondnokságánál vehetik igénybe.

4. Balatonfiired-fürdö.

Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak és 
családtagjaik a Balatoni Szövetség Üdülőház 
Szövetkezet ottani teljesen modern, vízvezeték
kel, villannyal, központi fűtéssel és csatornával 
felszerelt üdülőházában lévő 8 örök szobában 
nyerhetnek elhelyezést. A gyügyfürdő télen- 
nyáron nyitva van, ezért az örökszobákba a 
fürdőidényen kívül bármikor 3 hétnél hosszabb 
időre is lehet elhelyezést kérni.

Az üdülőházba beutaltak — 72 óránál hosz- 
szabb ott tartózkodás esetén — a teljes napi el
látásért (üzemi kiadások, napi 3-szori étkezés, 
könyvtárhasználat és kiszolgálás) naponként 
4 pengő 80 fillért, ugyanabban a szobában a má

sodik személy után 4 pengő 50 fillért, 10 éven 
aluli gyermekek után 3 pengő 50 fillért fizetnek.

Ha az üdülőházban való tartózkodás egy
folytában a 72 órát nem haladja meg, az ellátási 
díjak naponként és személyenként 20 fillérrel 
magasabbak. A napi ellátáson felül gyógydíj 
címén 30 fillért és még a szabályszerű forgalmi 
adót kell megfizetni.

Az érdekeltek az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal előleg fejében 10 pengőt tar
toznak a Balatoni Szövetség Üdülőház Szövet
kezet Balatonfüred 2824. számú postatakarék
pénztári csekkszámlájára befizetni.

Az összes díjakat a helyszínen, az üdülőház 
igazgatóságánál kell befizetni.

Az alapítvány az örökszobákban elhelyezett 
postaalkalmazottaknak a számlákkal igazolt 
üdülési díjak 15%-át megtéríti.

Tájékozásul közöljük, hogy az érdekeltek a 
szénsavas gyógyfürdőt a posta betegségi bizto
sító intézet igazgatóságától szakorvos véleménye 
alapján külön kérvényben kérhetik, mely eset
ben a fürdő díjából 50%-os kedvezmény jár.

5. Lillafüred.

A Lillafüreden üdülni kívánó postaalkalma
zottak a posta épületében lévő két szobában 
(összesen 4—5 férőhely) nyerhetnek elhelyezést.

A szobadíj postaalkalmazottak és család
tagjaiknak (feleség, gyermek) személyenkint 
naponként 1 pengő, egyéb hozzátartozóknak 1 
pengő 20 fillér. Az élelmezésről a beutaltak ott 
gondoskodhatnak, ahol legelőnyösebbnek látják.

A szomszédos Kaíholikus 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 
postatakar ókpénztári csekkszámlájára kell be
fizetni.

Budapest, 1935. évi április hó 14 é̂n.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága,

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom da Rt. n y o m á sa .— Felelős m ű vezető : Duchon J.
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T A R T A L O M

A napi főjegyzők és takaréküzleti napi aljegyzők 
nyomtatványok megváltoztatása.

10 filléres értékjelzésű képes levelezőlapok forgalom
ba bocsátása.

A Tiszántúli Ipari Vásár hirdető (bélyegzőinek hasz
nálatba vétele.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő posta- 
hivatalokhoz.

A m. kir. posta nyomtatványainak takarékos megren
delése.

Változások a Csomagdíj szabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszaibás-ban.
Sajtótermék postai szállítási tilalmának felfüggesztése. 
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Napi főjegyzék és takaréküzleti napi aljegy
zők nyomtatványok megváltoztatása.

111.835/4.

A postatakarékpénztári közvetítő szolgálat
tal kapcsolatos kezelés további egyszerűsítése és 
az elszámolási munkálatok megkönnyítése cél
jából a m. kir. postatakarékpénztár a napi fő
jegyzék és a takaréküzleti napi aljegyzék elneve
zésű nyomtatványokat megváltoztatja.

Az új napi főjegyzék annyiban tér el az 
eddig használt napi főjegyzéktől, hogy az a ta- 
karéklapok útján eszközölt betétek beírására, 
valamint a befizetések és visszafizetések vég
összegeinek betűvel való bejegyzésére külön ro
vatokat nem tartalmaz és a fő jegyzék hátlapjára 
eddig benyomott iratjegyzék elmarad. Az új fő
jegyzék használatbavételével tehát a közvetítő 
hivatalok ezeknek az adatoknak bejegyzésétől, 
illetve az iratjegyzék kiállításától mentesülnek.

Az új takaréküzleti betéti napi aljegyzék fej
rovatai azonosak az eddig használt ilyen aljegy
zék fejrovataival és az eltérés csupán az, hogy 
az új aljegyzék 10 tétel bejegyzésére lesz alkal
mas, az aljegyzék második és negyedik oldala 
pedig nyomás nélküli marad. Ezeket az oldalakat 
tehát a hivatalok elszámolásra nem használ

hatják fel. Az új takaréküzleti betéti napi al- 
jegyzékeket csak 2 példányban kell készíteni, az 
eddigi 3 példány helyett.

Az új takaréküzleti visszafizetési napi al
jegyzőknél az eltérés csak az, hogy az aljegyzék 
második és negyedik oldalai nyomásnélküliek, 
elszámolásra tehát ezeket az oldalakat sem lehet 
felhasználni.

Az új napi főjegyzékek és takaréküzleti 
betéti napi aljegyzékek használatára a hivatalok 
folyó évi május hó 1-én térnek át olyképpen, 
hogy ezen a napon, illetve ettől a naptól kezdve 
már a leírt új nyomtatványokat kötelesek hasz
nálni.

Az áttérés folytán a hivatalok a még kész
letükben maradó korábbi napi főjegyzékeket és 
takaréküzleti betéti napi aljegyzékeket folyó évi 
április hó 30-án az utolsó postaindítással külön 
csomagban a m. kir. postatakarékpénztár gaz- 
dászati és műszaki hivatala címére feltétlenül 
küldjék be.

A jelenleg használt takaréküzleti visszafize
tési napi aljegyzékek folyó évi május hó 1-ét 
követőleg is változatlanul felhasználhatók azzal 
az eltéréssel, hogy ettől az időponttól kezdve 
azok második és negyedik oldalát elszámolásra 
igénybe venni nem szabad.
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Az új nyomtatványokból az első ellátmányt 
a m. kir. postatakarékpénztár a folyó évi április 
hó 15-ét követőleg közvetlenül fogja a hivatalok
nak megküldeni.

A hivatalok ezt a rendeletet a Posta Ren
deletek Tára 1933. évi 4. számában megjelent 
72.463/4. számú rendeletnél jegyezzék fel.

Budapest, 1935. évi április hó 13-án.

10 filléres értékjelzésű képes levelezőlapok 
forgalomba bocsátása.

109.869/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy legköze
lebb 10 filléres értékjelzésű képes levelezőlapo
kat bocsátók forgalomba.

A képes levelezőlapok kiállítása ugyanolyan, 
mint az 1933-ban kiadott 16 f-eké (1. P. R. T. 
1933 : 18: sz.). Eltérő csupán az alábbi felsorolás
ban utolsóként említett levelezőlapé, amennyiben 
e levelezőlap a Balatoni Bizottság céljaira szol
gáló 2 fillér felárral kerül eladásra és ehhez 
képest a bélyegkép alatt „ÁRA 12 FILLÉR“ fel
írást tüntet fel. A látkép és a bélyegkép között 
pedig a többi levelezőlap címerrajza helyett ékít- 
ményes rajz látható, „BALATONÉRT 2 FIL
LÉR“ felírással.

. E képes levelezőlapok képei a következők: 
Budapest: Városliget, Vajdahunyad vára. — Bu
dapest: Szent Gellért-fürdő. — Budapest: Látkép 
a várkertből, — Budapest: Ezredévi emlék és 
hősök emlékköve. — Sopron: Szentháromság
tér. — Esztergom: Székesegyház. — Székes- 
fehérvár: Károly király-tér. — Sümeg: Püspöki 
palota. — Lakodalom Somogybán. — Szeged: 
Fogadalmi templom a régi toronnyal. — Fonók.
— Aratók. — Balaton: Tihanyi öböl. — Balaton: 
Balatonlellénél. — Balaton: Vitorlások Balaton- 
füred előtt. — Végül a felárasé: Balaton: Vitor
lások Tihanynál.

Az első 12 képből egy-egy képet, valamint 
mind a 12 képet — a 3 balatoniból mindhármat
— tartalmazó 100—100 drb-os csomagok, míg a

feiárasból 25—25 drb-ot tartalmazó csomagok 
készültek.

Első készlettel a kincstári postahivatalokat 
az értékcikkraktár hivatalból látja el, míg a 
postamesteri hivatalok, valamint a kincstári hi
vatalok további szükségletüket rendelés útján 
szerezzék be.

A vegyes csomgolású képes levelezőlapok 
mellett olyan egy-egy képet tartalmazó csoma
gokat is rendeljenek, amelyek ábrázolásuk tár
gyánál fogva a hivatal székhelyén előrelátható
lag keresettek lesznek.

Külön is felhívom a balatonkörnyéki posta- 
hivatalok figyelmét, hogy elsősorban balatoni 
felvételeket tartalmazó csomagokat rendeljenek.

E képes levelezőlapokból egy-egy mintapél
dányt, ha pedig megfelelő hellyel rendelkeznek, 
a teljes sorozatot függesszék ki a hivatalok a 
közönség részére fenntartott helyen ési igyekez
zenek e képes levelezőlapokra a közönség fi
gyelmét felhívni.

Félreértések elkerülése érdekében közlöm 
még, hogy e képes levelezőlapok eladási ára is 
10 fillér, kivéve a felárasét, amelyet a hivatalok 
12 fillérért árusítsanak. Ennek megfelelően a 100 
drb-ot tartalmazó csomagok ára 10 P, míg a 25 
drb. feláras képes levelezőlapot tartalmazó cso
magé (2.50 +  0.50 = ) 3 P.

Budapest, 1935. évi április hó 24-én.

A Tiszántúli Ipari Vásár hirdető bélyegzői
nek használatba vétele-

111.174/3.

Értesítem a hivatalokat, hogy a Debrecen
ben, folyó évi június 6—16 napjain tartandó Ti
szántúli Ipari Vásár-ral kapcsolatban a Debre
cen 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők el
készülésétől bezárólag június 16-áig „TISZÁN
TÚLI IPARI VÁSÁR DEBRECEN 1935. JUN.
6—26.“ feliratú, a debreceni nagytemplomot áb
rázoló rajzzal és „D“, illetve „F“ albetűvel is el
látott hirdető bélyegzőt használnak a náluk fel-



15- szám. 81

adott levelek, levelezőlapok és nyomtatvány- 
küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

111.594/3.
Az 1935. évi fürdőidény tartamára a P. R. T. 

e számához csatolt hirdetményben foglalt kimu
tatás A.) részében felsorolt postahivatalokhoz 
kincstári személyzet kirendelését, a B.) részben 
foglalt postahivataloknál pedig tisztisegéderő al
kalmazását engedélyeztem.

A kirendelhető, illetve alkalmazható sze
mélyzet létszámát a kimutatás 4. rovata tünteti 
fel.

Azoknak kijelölését, akik fürdő- és nyaraló
helyeken működő postahivatalokhoz kirendeltet
nek, illetve akiket postamesterek tisztisegéderő
ként felfogadhatnak, az illetékes postaigazgató
ságra bíztam.

Abból a célból, hogy olyanok küldessenek 
ki, illetve alkalmaztassanak, akiknek gyógyu
lásra, illetve betegség után pihenésre, üdü
lésre van szükségük, a pályázók egészségi 
állapotukat, illetve a kirendelés vagy al
kalmaztatás szükségét a m. kir. posta betegség 
biztosító intézetének orvosa, ahol pedig ilyen 
nincs, hatósági, községi (kör) orvos által kiállí
tott bizonyítvánnyal előzőleg igazolni tartoznak.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton ter
jesszék fel előttes postaigazgatóságukhoz. Az 
igazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket illeté
kes tárgyalás céljából a kirendelésre, illetve ki
jelölésre hivatott igagatóságnak küldjék meg.

Pályázni a hirdetmény megjelenésétől szá
mított két héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet ré
széről könnyen hozzáférhető helyen függesszék 
ki.

Budapest, 1935. évi április hó 19-én.

A m. kir. posta nyomtatványainak 
takarékos megrendelése.

107.177/3.

A postánál használt nyomtatványok előállí
tására rendelkezésre álló hitelkeret túllépését 
megakadályozandó, felhívom a hivatalokat, hogy 
a kezelési nyomtatványokkal a legmesszebb- 
menően takarékoskodjanak, a készlet elfogytáig 
használandó régi kiadású nyomtatványokat ren
deltetésüknek megfelelően teljesen használják 
fel és ennek megfelelően a nyomtatvány rende
léseiket csak a feltétlenül szükséges mennyiségre 
szorítsák. A rendelések megtételénél a raktáron 
levő mennyiséget mindig vegyék figyelembe. 
Egyébként szorosan ragaszkodjanak a P. R. T.
1933. évi 54. számában közzétett 99.171/1933.—4. 
számú rendelet határozmányaihoz.

A hivatalok ebbeli ténykedését ellenőrizte
tem és amennyiben valamelyik hivatal e rendel
kezéseimet nem tartaná be, ellene szigorúan 
fogok eljárni.

Budapest, 1935. évi április hó 16-án.

Változások a Csomagdijszabásban.
113.377/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

166. oldal: Venezuela, az a) útirányon az 
1—5 kg-os csomagok súlydíja 4.30f és 5.60 helyett 
4.40f és 6.20; a b) 1. útirányon 4.95f és 6.20 he
lyett 5.05+ és 6.75; a b) 2. útirányon 5.05 és 6.50 
helyett 5.20 és 7.10; a c) 1. útirányon 4.35 és 5.90 
helyett 4.45 és 6.45; a c) 2. útirányon 4.40 és 6.00 
helyett 4.50 és 6.60 és a d) útirányon 4.10+ és 5.35 
helyett 4.20+ és 5.90 pengő.

Budapest, 1935. évi április hó 25-én.

Változások a Távbeszélő-Dijszabás-ban.
112.621/5.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:
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Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1934. évi
25. számában 117.381. szám alatt közölt rendelet 
kapcsán azzal értesítem, hogy a megnevezett 
sajtótermék postára adott példányait 1935. évi 
szeptember hó 30-ig akadálytalanul szállítsák és 
kézbesítsék.

A postahivatalok e rendeletemet a postai 
szállításból kitiltott sajtótermékek jegyzékében 
jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi április hó 19-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
112.910/2.

Az ,,Uj Előre Naptár“ 1935. évi kiadású saj
tóterméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi április hó 20-án.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzi»

név© címe
(jelenlegi tartózkodási helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállai 

állást

Bangha Sári Győrszentm irton 7 1935. V. 1, Helyettesítést is vállal.

Berlky Margit Vinár 2 1935. V. 1, Helyettesítést is vállal.

Varga Anna Csabi endek 5 1935. V. 1,

Sziklay Irén Székesfehérvár, Palotai-út 73 10 1935. V. 1.

Andorka Ilona Balatonalmádi 9 1935. V. 1.

Nagy Ilona Dejtár 4 1935. V. 15.

Járvás Mária Nyírmártonfalva 1935. V. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

a 21. oldalon Észtországnál a beszélgetési 
díj valamennyi viszonylatban 17 P 05 f. helyett 
13 P 25 fillér. Ugyanitt a kiszámított díjak táb
lázatában lévő 5.70, 10.25 és 3.45 díjak helyett 
sorrendben 4.45, 7.95 és 2.65 díjakat írják.

Az  55. oldalon VI. Oceángőzösök: b) német 
tengeri hajókkal: B) kistávolságú forgalom: 1. 
forgalmi terület-nél a háromperces beszélgetés 
díja 33.90 P helyett 30.40 P; a 2. forgalmi terület
nél a háromperces beszélgetés díja 27.60 P he
lyett 22 P.

Budapest, 1935. évi április hó 23-án.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának 
felfüggesztése.

112.081/2.
A Detroitban megjelenő „Magyar Bányász- 

lap“ c. sajtótermék szállítására vonatkozó tilal
mat 1935. évi szeptember hó 30-ig felfüggesztet
tem.

Fővárosi Nyomd« Rt. n y o m á sa .— Felelős m ű vezető : Uuchon J.
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A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett külön
leges kamatozáséi takarékbetétek kamatlábának újabb 
megállapítása.

Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaság magyaror
szági helyettesének személyében beállott változás.

Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
Alkalmi postahivatal felállítása.
l'Jj postahivatal megnyitása.
Üj postaügynökség megnyitása.
Változások az Irányítási Füzetben.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. március havi

forgalma.
Felmentés és megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
Pályázati hirdetmény.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Meghívó a Magyar Kir. Postamesterek és Posta- 

mesteri Alkalmazottak Országos Egyesülete évi rendes 
közgyűlésére.

Betöltendő postakiadó állások.

A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett 
különleges kamatozású takarékbetétek kamat

lábának újabb megállapítása.
113.299/4.

Tudomás és miheztartás végett értesítem a 
postahivatalokat, hogy a m. kir. pénzügyminisz
ter úr a m. kir. postatakarékpénztárnál elhelye
zett takarékbetétek törzskamatlábának változat
lanul hagyása mellett a különleges kamatozású 
takarékbetétek kamatlábát 1935. évi május hó 
1. napjától kezdődően évi 3.75%-ban állapította 
meg.

Budapest, 1935. évi április hó 27-én.

Kivándorlókat szállító gőzhajóstársaság magyar- 
országi helyettesének személyében beállott 

változás.
113.273/2.

A P. R. T. 1932. évi 28. számában megjelent 
88.470/2. és 88.580/2. sz. rendeletek kapcsán érte
sítem a postahivatalokat, hogy az ,,Italia“ 
genuai gőzhajóstársaság és a vele legszorosabb 
kapcsolatban álló „Cosulich“ Societa Triestina 
di Navigazione triesti gőzhajóstársaság az el
halt dr. Kolossváry Dezső helyett, mint helyet
test dr. Blaha Sándor, a II. fiz. osztály jellegével

felruházott nyugalmazott belügyi államtitkár, 
budapesti lakost alkalmazta, aki mindkét hajós
társaságot kivándorlási ügyekben úgy a hatósá
gok, mint egyesek irányában teljes joggal és fe
lelősséggel képviseli.

A postahivatalok ezt a személyváltozást a 
korábbi P. Ü. Sz. jelenleg még érvényben levő 
8. függelékében jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi április hó 24-én.

Változások a Távíró-Díjszabás ban.
113.013/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

9. oldal: Vatikánváros államnál a 3. hasáb
ban 0.32 helyett 0.16.

8. és 9. oldal: a fejlécben a 2., 3. és 4. hasáb
ba a hasábot jelző szám fölé írjanak „P“ betűt.

10. oldal: Belga-Kongó-ra vonatkozó összes 
adatokat töröljék s helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot. Az oldal alján az 1) jegyzetet töröljék.

13. oldal: Porto Santo sziget-nél a 2. hasáb
ban az útirányok helyesen: I, II, VII.

14. oldal: Szomáliföld (angol)-hoz az 1. ha
sábba 4) jegyzetjelölést s az oldal aljára a kö
vetkező jegyzetet írják: ,,4) Zeilah-ba szóló táv-
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irat címébe „Poste“ díjköteles megjelölést s a 
rendeltetési hivatal után „Berbera“ utolsó táv
íróhivatal nevét kell írni.“

16. oldal: a fejlécben az 5. hasábba a hasábot 
jelző szám fölé „P“ betűt írjanak.

17. oldal: Utah-nál 5. hasábban a díj: 0.93.
18. oldal: Alberta-nál 3. hasábban a díj: 2.55. 
28. oldal: a fejlécben a via Radio-Varsovie

útirány száma helyesen: VII.
Fülöp-szigetek: Többi szigetnél a 2. hasáb

ban az első helyen lévő útirány helyesen: I.
Budapest, 1935. évi április hó 25-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
115.458/3.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
(Budapest, Városliget) a posta, távíró és táv
beszélőszolgálat ellátására folyó évi május hó
15-ig működő alkalmi postahivatalt állítottam 
fel. Az alkalmi postahivatal, mely naponta 8 
órától megszakítás nélkül 19 óráig tart szolgála
tot, a budapesti 72. sz. hivatal kirendeltségeként 
működik. Ellenőrző száma: 7 f., a távbeszélő ál
lomásainak száma: 20-9-99, 27-1-12.

Az alkalmi postahivatal bárhova szóló levél
postai küldemények (közönséges és ajánlott), 
belföldre szóló postautalványok, csekk- és posta
takarékpénztári befizetések, érték- és csomag- 
küldemények és táviratok felvételével, helyi és 
helyközi távbeszélgetések lebonyolításával, 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sításával, továbbá a vásár területén tartózkodó 
kiállítók és személyzetük részére szóló közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldemények és vám
csomagok kézbesítésével van megbízva.

Budapest, 1935. évi április hó 29-én.

Üj postahivatal megnyitása.
115.721/3.

Csepel szigeten a budapesti vámmentes ki
kötő területén „Budapest 88“ elnevezéssel táv
beszélővel egyesített II. osztályú postahivatal 
nyílt meg. Ellenőrző száma: „126“, díjnégyszög- 
száma: „1“, a távbeszélőállomás hívószáma:
33-9-82, szolgálatának jellege: „C/2“.

Az új postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, értéklevelek, csomagok, táviratok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, 
postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátá
sára, helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyo
lítására, postai és pénzügyi bélyegek és érték
cikkek árusítására, nemkülönben a vámmentes 
kikötő területére szorítkozó kézbesítésre ter
jed ki.

Budapest, 1935. évi április hó 30-án.

Üj postaügynökség megnyitása.

112.750/3.

A közigazgatásilag Kiskunhalashoz tartozó 
Göböljárás tanyaközpontban a pályaudvar épü
letében Alsószállás pusztára (68. tanyasorszám
tól 125-ig), Balotapusztára, Fehértópusztára (189. 
tanyasorszámtól 215-ig), részben Füzespusztára Á 
(33. sz., továbbá 51-től 103. sorszámig) terjedői 
forgalmi körrel új postaügynökség lépett életbe.® 
Ellenőrző hivatala Kiskunhalas, díjnégyszög-1 
száma 660. »

Ehhez képest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorába a hivatalok Göd előtt 
(40. 1.) jegyezzék elő: „—, 660, Göböljárás pu. ü. 
(Eh. Kiskunhalas), Pest-P.-S.-Kk., Szeged, Buda
pest RL...MLT Kelebia“, a 118. oldalon pedig 
a 660 számnál „Göböljárás pu.“

A helységnévtárban Göböljárás Kiskun
halasnál (230. 1.) „u. p. és“ törlése mellett írják
be: „ ISI pu. Eh. Kiskunhalas, Budapest ..«*_JB
Kelebia, 660, postáig. Sz.“ — Balotánál (116. 1.) 
„u. p. és “ helyett „u. p. Göböljárás“, végül az 
irányítási füzetben Gomba után (54. 1.): „Göböl
járás pu., Ü, Pest, IV, Budapest—Kelebia, Eh. 
Kiskunhalas, 18, + 18“.

Budapest, 1935. évi április hó 25-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
113.807/3.

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)

H
án
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ad
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ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Ácsa 7 f  69 69 elé 148/gk.

Bércéi 7 1 69 69 elé 148/gk.

Büssü 7 — 44

Csávoly 7

7

135 —

Dég Lepsény Veszprém 1/gk.

Domaháza 7 Felsőhangony
----------- y

Ózd

Felsőszentiván 7 135 —

Galgaguta 7 t  69 69 elé 148/gk.

Kadarkút 7 — t  130 után 1. Kaposv. 1/5727 a. v.

Mátételke 7 135 —

Mátranovák 1 *) —

Mátranovák 7 — Eh. Mátranovák bányatelep

Nagyécsfalu 7 összes adat 1. Győr 2/7122 v„ f  110—Eh. 
Győr 2.

Püspökhatvan 7 t  69 69 elé 148/gk.

Simonmajor 7 — 1 136

Szilasbalhás 7 — 1. Veszpr. 1/gk.

Tataháza 7 135 —

Tiszaszalka 7 120 (K. ü.) —

Üjbőg 7 összes adat 260, 1. Szóin. 2/7662 v„ Eh. Üj- 
kécske

Budapest, 1935. évi április hó 26-án.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1935. március havi 
forgalma.

3.050/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 2,005.603 P 

54 fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1935. március hó végén 
98,859.206 P 11 f. volt. A különleges takarékbe
tétek állománya a fenti álladókban 14,994.157 P 
35 fillérrel szerepel. A betevők száma a hó vé
gén 369.258.

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
14,309.664 P 90 fillérrel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935. évi március hó végén 125,033.413 P 48 f. 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó 
végén 34.662.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi március hó végén névértékben 
95,387.871 P 41 f-t tett ki. Az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 87,590.563 P 03 fillér értéket kép
viseltek. A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 101.839.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 214.256 drb. új zálogfelvétel 
4,644.172 P kölcsönnel és 211.412 drb. zálogkivál
tás 4,539.485 P kölcsönvisszafizetéssel. A zálog
tárgyak álladéka 1935. március hó végén 1,123.187 
drb., a zálogkölcsöntőke álladéka 24,306.412 P 
volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.815 drb., kényszerárverésre 6.679 
drb., aukció árverésre 4.397 drb. különféle tárgy 
került. Eladatott összesen 9.968 drb., a befolyt 
vételár 222.447 P 06 f. volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. március hó folyamán a takarék-, csekk- és 
zálogüzletágban 2,547.746 tétel 1.053,807.797 P 02 
f. volt. Az összes betéteinek állománya pedig 
223,892.619 P 59 f. volt e hó végén.

Budapest, 1935. évi április hó 5-én.

Felmentés és megbízatás.
113.443/1

Dr. Muray Mihály postatanácsos a posta 
tudakozó irodájának panasz- és tértiosztálya ve
zetése alól felmentetett és a tudakozó iroda ve
zetőhelyettesi megbízatásának meghagyása mel
lett a külföldi hírlaposztály vezetésével, Plauder

József postatanácsosi címmel felruházott posta
titkár pedig a panasz- és tértiosztály vezetésével 
bízatott meg.

Budapest, 1935. évi április hó 26-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
112.963/1.

\

Szegedi László postafőfelügyelő (124) a Sze
ged 2. számú postahivatal vezetésével megbiza- 
tott.

Budapest, 1935. évi április hó 26-án.

Pályázati hirdetmény.
113.929/1.

A dunaföldvári postahivatalnál a hivatalve
zetői állás lemondás folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal szolgálati úton 
jelentkezhetnek felügyelők és főtisztek.

Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésé
től számított 15 nap alatt a javaslattételre hiva
tott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz intézett 
folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1935. évi április hó 29-én.

Személyzetiek.
113.570/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
március havában előfordult változások í(a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Vándor Manó hivatali igaz
gatói címmel és jelleggel ellátott főfelügyelő 38 
Szentesről Kecskemétre, Zsedényi Pál főtiszt 
204 Orosházáról Mezőtúrra, Kéri József gyakor
nok 42 Keszthelyről Marcaliba, Sabjáni Károly 
gyakornok 102 Budapestről Kiskunfélegyházára,
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Borbás Jenő segédellenőr 290 Kiskunfélegyházá 
ról Budapestre, Varga Ilona beregszászi segéd
tisztnő 596 Szombathelyről Magyaróvárra, 
Kandó Berta kezelőnő 25 Szekszárdról Duna- 
földvárra, Szelényi Róza kezelőnő 411 Nagyka
nizsáról Vácra, Simon János túrterebesi II. oszt. 
altiszt 3010 Budapestről Debrecenbe, Besenyei 
Menyhért II. oszt. altiszt 3252 Debrecenből Bu
dapestre, Tóth János szeredi II. oszt. vonalmes
ter 77 Sárbogárdról Budapestre.

Nyugdíjaztattak: Kolossváry Lajos dr. ta
nácsos 70, Sandrik Imre 35, Bocsor Géza 101, 
Maschler István 134 és Hirkó István 136 főfel
ügyelők, Szálkái Sándor 34, Sándor Ede 48 és 
Kiss Géza 55 felügyelők, Várady Szakmáry De
zső II. oszt. tiszt 1, Lukács Sámuel ellenőr 55, 
Lendvai József segédellenőr 243, Rihay Jenő 118 
és Varga Sándor 172 segédtisztek, Hudacsek Jú
lia főellenőrnő 5, Borzsák Emilia 45 és Varga 
Alajosné 52 ellenőr nők, Nagy Irén 26, Altman 
Lujza 128, Rozmann Lajosné 272, Patak Adél 
335, Szántó Sándorné 471 és Gál Ernőné 569 se
gédtisztnők, Kénoszt Sándor műsz. főellenőr 20, 
Farkas Győző műsz. segédellenőr 15, Lőwy Béla 
műsz. segédtiszt 2, Rutter Teréz kezelőnő 232, 
Fehérvári Mihály 17 és Csömör Sándor 58 II. 
oszt. szakaltisztek, Kovács Ferenc várpalotai 52, 
Doktor György 279, Bódis Károly 329, Kiss Jó
zsef temerini 1015, Novák János 1026 és Dobos 
Lajos 1478 I. oszt. altisztek, Méhész József 10, 
Györke Zsigmond 161, Németh Ferenc zala- 
szentbalázsi 223, Tóth József jászberényi 499, 
Babarczi Jenő 775, Pusztai József 836, Gutái Pál 
1064, Kormos József szobi 1431 és Török Mihály 
dunavecsei 2673 II. oszt. altisztek, Bánhidi Ká
roly II. oszt. vonalmester 47, Horváth József I. 
oszt. gépkocsivezető 43, Méhész László II. oszt. 
szakmester 216, Hadnagy Antal I. oszt. vonal
felvigyázó 223, Danczi János 8, Garamvölgyi 
József 10 és Járosi András 22 II. oszt. vonalfel
vigyázók, Kis János nagylóki II. oszt. csoport- 
vezető 30.

Meghalt: Honti Pál I. oszt. altiszt 1156.

Végkielégíttettek: Krucsó Zsuzsánna kezelő

nő 429, Sütő Sándor 2537 és Sinka Márton 2556 
II. oszt. altisztek.

Névváltozások: Temesy (Gungl) Emil fő
mérnök 11, Mádai (Müller) József II. oszt. tiszt 
323, Medgyesi (Lévák) János 52 és Tatár (Tyr- 
nauer) László 55 gyakornokok, Szoboszlai (Szlo- 
bodnik) Béla segédellenőr 289, Hadfi (Hadzsits) 
Juliánná segédtisztnő 367, Dús (Dippong) Károly 
műsz. segédtiszt 10, Orbánhegyi (Obradovics) 
Ljubica kezelőnő 389, Lelkes (Littmann) Károly 
II. oszt. szakaltiszt 143, Szerdahelyi (Mayer) Jó
zsef 1087, Csabai (Csernyik) Imre 1435 és Berki 
(Blasek) Sándor 1497 II. oszt. altisztek.

Egyéb változások: Peterdi Ottó számellenőr 
27 helyett Peterdi Ottó dr., Moró Vilmos I. oszt. 
tiszt 214 helyett Moró Vilmos dr., Kappel Gyula 
I. oszt. tiszt 395 helyett Kappel Gyula dr., 
Schwarcz Lujza segédellenőrnő 587 helyett 
Schwartz Lujza, Baditz Erzsébet segédtisztnő 
164 helyett Nyáry Sándorné, Strémen Imréné 
segédtisztnő 540 helyett Cserkúti Imréné, Költő 
Emma kezelőnő 321 helyett Faller Lászlóné, 
Szakmáry Magda kezelőnő 457 helyett Kalmár 
Jánosné írandó.

Budapest, 1935. évi április hó 29-én.

Személyzetiek.
113.223/3.

Lemondott: Vitéz Tóth Sándorné öesödi 
postamesternő.

Felmentettek: özv. Bozóky Istvánná debre
ceni (3. sz.) és Zahoránszky Pálné sz. Novák 
Piroska kadarkuti postamesternők.

Meghaltak: Kutor István várpalotai és dr. 
Nagy Ferencné öregcsertői postamesternők.

N é v v á l t o z á s :  Bakonszegen Major Erzsébet 
helyett Forgon Lajosné; Disznóshorváton Kohut 
Jcnőné helyett: Kőhalmi Jenőné.

Budapest, 1935. évi április hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett 

113.459/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi május hó lóig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi április hó 25-án.

Meghívó.
A Magyar Kir. Postamesterek és Postames

teri Alkalmazottak Országos Egyesülete 1935. 
évi május hó 12-én (vasárnap) délelőtt fél 10 
órakor kezdődően

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST
tart a Postai Egyesületek székháza elsőemeleti 
dísztermében, Budapesten, VI., Benczúr-utca 27. 
szám alatt, az alábbi tárgysorozattal, amely köz
gyűlésre az egyesület tagjait tisztelettel meg
hívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az egyesület 1934. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az egyesü

let összes számadásairól, pénzkezeléséről, va
gyoni állapotáról és vagyonának gyümölcsözíe- 
téséről.

B e tö lte n d ő  p o s ta k ia d ó i á llá so k .
Önálló kezelésre képes postakiadónő állandó állást 

kaphat a gödöllő-alvégi postahivatalnál.
Helyettesítést is vállaló postakiadónő állást kaphat 

az újszászi postahivatalnál.
Gyakorlott két férfi postakiadó július és augusztus 

hónapokra állást kaphat a balatonföldvári postahivatal
nál.

Határozat a felmentés megadásáról.
4. Budapesten bérházvétel ügye.
5. Fűtőanyag- és takarmány beszerzési köl

csönök engedélyezése.
6. Költségvetési előirányzat 1935. évre.
7. A közgyűlés hatáskörébe tartozó felleb

bezések.
8. Jelentés a múlt évi közgyűlés határozatai

nak jóváhagyásáról.
9. Indítványok.
Budapest, 1935. évi április hó 25-én.

Muschong Rezső s. k., 
egyesületi elnök.

Megjegyzések: Az indítványokat a közgyű
lés előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 
kell eljuttatni.

A megjelent rendes tagok írásbeli felhatal
mazás alapján távollevő rendes tagokat is kép
viselhetnek, de egy jelenlévő rendes tag 5 távol
lévő tagnál többet nem képviselhet.

Gyakorlott, helyettesítést is' vállaló, németül is be
szélő postakiadónő állandó állást kaphat a tápiószent- 
mártoni postahivatalnál.

Június hóra helyettesítést is vállaló postakiadó ál
lást kaphat a kemenesmihályfai postahivatalnál.

Gyakorlott postakiadónő állást kaphat azonnal az 
ócsai postahivatalnál.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. nyom ása . — Felalőa m ü v a z e tő :  Ducbon J.



1 sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 17. sz.-hoz. (116.529/5. sz. rend.)

I 2.38 0  8 0 D  c s a ki A d d i s .  A b e b a .

^  Ethiopia ........................................| D e b r é - M a r k o s ,  
D i r i - D a r u a  é sf

0 9 0III 2,68 k ü l d h e t ő .

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 17. sz.-hoz. (116.529/5, sz. rend.)

2. Akyma, Apoteri, Enachu, Kamakusa, 
Kurupung, Kurupukari, Mabaruma, 
Mackenzie City, Morawhanna, Potaro, 
Rockstone, Wismar ') ............................. I, 11 552 2.41

| 2) FS, TM
3. Többi hivatal .......................................... I, II 5.01 1.67 2.30
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A DJ A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . M Á J U S  1 0 . 17. szára.

T A B T
Változás a levélzárlatnál használt rovatlap kiállí

tásánál.
Tengerentúli államokban megjelenő hírlapok meg

rendelésének határideje.
A Légipostái Menetrend új kiadása
A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és pos

taszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a helységnévtárban és a m. kir. posta- 

hivatalok és ügynökségek névsorában.
Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
Vonalfelvigyázói bélyegzők elveszése..

á l - O M

Közlemény a postaalkalmazottak gyermekeinek 
nyaraltatásáról.

Pályázati hirdetmény.
Pályázati hirdetmények postaügynöki állásokra.
Mérsékelt távbeszélő díjszabás bevezetése a balatoni 

fürdő és üdülőhelyekkel, valamint a mátravidéki postahiva
talokkal és Lillafüreddel való forgalomban.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állás.
Kiniutatás állástkereső postakiadókról.

Változás a levélzárlatnál használt rovatlap ki
állításánál.
116.501/4.

Ha a „Rovatlap“ című (81. sz.) nyomtat
ványt nem egyesített, hanem levélzárlat készí
tésénél használják fel, az A. 2. Szab. 59. §. 5. 
pontja értelmében eddig a „Rovatlap“ felírás 
fölé a „Levél“ szót kellett írni.

Rendeletéin vételétől kezdve ezt az intéz
kedést hatályon kívül helyezem. Jövőben tehát 
a levélrovatlapként használt rovatlapon e kö
rülményt nem kell feltüntetni.

Jegyezzék elő e rendelkezést az A. 2. Szab. 
idézett pontjánál.

Budapest, 1935. évi május hó 4-én.

Tengerentúli államokban megjelenő hírlapok 
meg’rendelésének határideje.

112.539/4.
A P. R. T. 1935. évi 8. számában közzétett 

102.411/4. számú rendeletemben a tengerentúli 
államokban megjelenő hírlapok és folyóiratok 
megrendelésének a külföldi hírlaposztályhoz 
való beérkezési határidejét a hivatalok 25-ről 
40-re javítsák.

A hivatalok adott esetben figyelmeztessék

erre a megrendelőket, mert az amerikai hírla
pok kiadói a lapok küldését minden esetben 
csak a megrendelések beérkezése után megje
lenő számmal kezdik s az előzőleg megjelent 
számokat még a megrendelő kifejezett kíván
ságára sem szállítják.

Budapest, 1935. évi május hó 8-án.

A Légipostái Menetrend új kiadása.
112.196/4.

Az idei nyári évadban érvényes Légipostái 
Menetrendet e rendelet mellékleteként kiad
tam.

A hivatalok a múlt évben kiadott Légipos
tái Menetrend helyett ezentúl ezt a menetren
det használják.

Budapest, 1935. évi április hó 29-én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.
116.142/3.

Magyarország területén f. évi május hó 
15-től közlekedő mozgópostákat, jegyzékelő- 
meneteket és postaszállításra felhasznált gép
kocsijáratokat a mellékelt jegyzékben közlöm. 

Budapest, 1935. évi május hó 1-én.
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111.801/3.

Forgalomköri változások.
Alsóbánytalep 63 Kurittyán (92. 1.) ezen

túl u. t. Szuhakálló.
Alsómajor OHernádnémeti (95. 1.) u. t. 

Hernádnómeti után beírandó „(belterület)“.
Alsótanya (Kőkerttanya) 63 Jánk (98. 1.) 

ezentúl u. p. és u. t. Szamossályi.
Alsóutaspuszta O Cered (99. 1.) ezentúl

u. p. és u. t. „Zabar“.
Baksai tanya 63 Szentistvánbaksa (112. 1.) 

ezentúl u. p. „Nagykinizs“.
Baráthegy 63 Diósgyőr (120. 1.) u. p. és u.

t. Diósgyőr u*tán beírandó „(belterület)“.
Barnaszögtelep O  Monaj (122. 1.) ezentúl

u. t. Homrogd.
Belsőmajor O Fegyvernek (129. I.) ezentúl 

u. p. és u. t. Fegyvernek 2.
Berzeviczytanya (Bustanya) O  Szentistván

baksa (133. 1.) ezentúl u. p. „Nagykinizís“.
Besztereci vár O Beszterec (134. 1.) ezentúl 

u. p. „Telektanya“.
Boldogháza 63 Jászberény (140. 1.) ezentúl 

u. p. „Jánoshida-Boldogháza pu.“
Borcsányitanya O Viss (142. 1.) ezentúl u. 

p. „Viss“.
Bifzássytanya O Kőrösszakái (149. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. „Kőrösnagyharsány“.
Cigánd (152. 1.) )-( jel után behrandó „Ci- 

gándi tanyák“.
Cigánytelep 63 Diósgyőr (152. 1.) u. p. és 

u. t. Diósgyőr után beirandó „(belterület)“.
Csánktanya 63 Beregdaróc (156. 1.) ezentúl 

u. p. „Beregdaróc“.
Csárdamajor 63 Sarud (156. 1.) ezentúl u. 

p. és u*. t. „Poroszló“.
Cserépváralja kk. (161. 1.) ezentúl u. p. és 

u. t. „Tárd.“
Csikós O  Jászberény (164. 1.) ezentúl u. p. 

„Jánoshida-Boldogháza pu.“
Diósgyőri téglagyár (Hermann-telep) 63 

Diósgyőr (178. 1.) adatai után beirandó „(belte
rület)“.

Előhegy 63 Diósgyőr (191. 1.) adatai után 
beirandó „(belterület)“.

Előtelektamya (191. 1.) ezentúl 63 „Fábián- 
háza“.

Érseki uradalom faaprítótelepe 63 Felné
met (195. 1.) ezentúl u. p. „Felnémet“ és u. t. 
„Eger 1.“

I. Fábiánháza (198. 1.) )-( jel iftán beirandó 
„Előtelektanya“.

Fácánostanya O  Tiszabercel (198. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. „Tiszakarád“.

Felsőmajor 63 Hernádnéimeti (208 1.) u. p. 
és u. t. Hernádnémeti után beirandó „(belterü
let)“.

F'elsőutaspuszta 63 Cered (212. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. „Zabar“.

Filagóriás-tanya (Pusztakócs részére) 63 
Tiszafüred (214 1.) ezentúl u. p. és if. t. „Egyek“.

Gáltanya (Törökértanya része) 63 Viss 
(223. 1.) ezentúl u. p. és u. t. „Viss“.

Görbesziget 63 Füzesgyarmat (231. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. „Kisújszállás“.

Görögszőllő 63 Diósgyőr (232. 1.) ezentúl 
u. t. „Öiósgyőr“.

GörénypUiSZta 63 Balkány (232. 1.) ezentúl 
u. t. „Balkány“.

Gyulatelke 63 Hosszúpályi (241. 1.) ezentúl 
tf. t. „Monostorpályi“.

Hámorimalom 63 Diósgyőr (246. 1.) ezen
túl u. p. és u, t. „Lillafüred“.

Homrogdi szőllők 63 Homrogd (260. 1.)
ezentúl u. t. „Homrogd“.

Jánositanya 63 Sarud (274. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Poroszló“.

Jókutiszőllőtelep 63 Hevesugra (277. 1.)
ezentúl ií. p. „Detk“.

Jónás O  Diósgyőr (278. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. „Üjdiósgyőr“.

Kapud 63 Sajóvárkony (286. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. „Sajóvárkony“.

Kavicsbánya 63 Mályi (291. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. „Nyékládháza“.

Kengyeltelep 63 Törökszentmiklós (295. 1.) 
ezentúl u. p. és ií. t. „Pusztakengyel“.

Kétárok 63 Fegyvernek (299. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. „Fegyvernek 2.“

Kisbolló 63 Diósgyőr (304. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Diósgyőri-vasgyár“.

Kocsord (320. 1.) )-( jel után beirandó 
„Pusztasándor“.

Kolopfürdő 63 Tiszasüly (322. 1.) Jászla-
dány után „pd.“ beirandó.

Kőrös 63 Hevesaranyos (330. 1.) ezentúl u. 
p. „Terpes“.

Körtvélyestanya 63 Tiszabercel (331. 1.)
ezentúl tf. p. és u. t. „Tiszakarád“.

Közöstanya 63 Nyírpazony (334. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. „Nyírpazony“.

I.ászlótanya (Kormondtanva) 63 Ibrány 
(344. 1.) ezentúl u. p. és u. t. „Ibrány“.
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Légrády tanya O Mezőtárkány (345. 1.)
ezentúl u. p. és u. t. „Besenyőteleik“.

Lénárddaróc-nál (346. 1.) Csermely javí
tandó Csernelyre, ezentúl u. p. és u. t. „Cser- 
nely“.

Lovassytanya 63 Biharnagybajom (351. 1.) 
ezentúl u. p. „Gsillagtanya“.

Lyukóvölgy 63 Diósgyőr (353. 1.) ezentúl u.
t. „Üjdiósgyőr“.

Malatinszkytanya (Pusztahanyi része) 63 
Erdőtelek (359. 1.) ezentúl u. p. és u. t. „Bese
nyőtelek“.

Malomút 63 Zabar (360. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Zabar“. <

Margitmajor 63 Tiszaeszlár (361. 1.) ezen
túl u. p. „Bashalom“.

Márkáz nk. (363. 1.) jel helyett
ISI jel írandó.

Mátészalka (365. 1.) )-( jel után „Puszta- 
sándor“ törlendő.

Mezőladány (372. 1.) )-( jel után Nagykád- 
szög törlendő.

Múlás O Dámóc (381. 1.) ezentúl u. p. és
u. t. „Zemplénagárd“.

Nagybákai liget O Szabolcsbáka (385. 1.) 
ezentúl u‘. p. és u. t. „Anarcs“.

Nagyecsed (387. 1.) )-( jel után Előtelekta- 
nya törlendő.

Nagykádszög 63 Mezőladány (390. 1.) ezen
túl 63 „Tiszakerecseny“.

Nagyút 63 Kál (399. 1.) ezentúl u. p. „Kom
polt“.

Őrhegy 63 Láca (422. 1.) ezentúl' u. p. és 
u. t. „Zemplénagárd“.

Üzugró Cl Diósgyőr (423. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Üjdiósgyőr“.

Pajzstanya 63 Tárnáiméra (424. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. „Boconád“.

Papszász Lajos tanya (Barkaszi-tanya) 
Pusztaszárazbeő része 63 Átány (429. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. „Erdőtelek“.

Princtanya O  Muhi (445. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Ónod“.

Pusztahídvég 63 Sarud (447. 1.) ezentúl u- 
p. és u. t. „Poroszló“.

Pusztasándor 63 Mátészalka (449. 1.) ezen
túl 63 Koosord, u. p. és u. t. „Kocsord“.

Pusztatorda 63 Szeghalom (450. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. „Kótpuszta“.

Rakottyás l(Illéssytanya) Szentistván- 
baksa (456. 1.) ezentúl u. p. „Nagykinizs“.

Rózsás 63 Venesellő (464. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. „Királytelekpuszta“.

Sajómercse 467. 1.) ezentúl u. p. „Sajóve- 
lezd“ és u. t. „Putnok“.

Sárszög 63 Nagykörű (473. 1.) u. p. és u. t. 
„Tiszabő“.

Sebőtanva O  Szentistvánbaksa (475. 1.)
ezentúl u. p. „Nagykinizs“.

Süvegestanya O  Pere (487. 1.) ezentúl u. p. 
„Gibárt“.

Szabó tanya (Székestanya) 63 Viss (489. 1.) 
ezentúl ií. t. „Viss“.

Szakoly (490. 1.) a „pd.“ jelzés törlendő. 
Szarkahegy 63 Diósgyőr (494. 1.) ezentúl u.

t. „Üjdiósgyőr“.
Székestanya 63 Viss (498. 1.) ezentúl u. t. 

„Viss“.
Szélföld 63 Láca (499. 1.) ezentúl u. t.

„Zemplénagárd“.
Szilpuszta Tiszabábolna (511. 1.) u. p. és

u. t. „Tiszadorogma“.
Tápió 63 Jászberény (521. 1.) ezentúl u. p. 

„Jánoshida-Boldogháza pu.“
Tar Pétertelep 63 Nyírpazony (525. 1.)

ezentúl u. p. és u. t. „Sóstóhegy“.
Tatár István telep 63 Ramocsaháza (526.

1.) u. p. és u. t. Ramocsaháza után beírandó 
„(belterület)“.

Téglagyár 63 Vásárosnamény (526. 1.) ezen
túl u. t. „Vásárosnamény“ után beírandó „(bel
terület)“.

Téglássytanya 63 Pátroha (527. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. „Pátroha“.

Tiltó 63 Viss (532. 1.) ezentúl u. p. és rí. t, 
„Viss“.

Tiszakerecseny (534. 1.) )-( jel után beírandó
Nagykádszög.

Tőgyesszög 63 Szabolcsveresmart (542. 1.) 
ezentúl u. p. és ií. t. „Szabolcsveresmart“.

Várszög 63 Révleányvár (564. 1.) ezentúl ív. 
p. és u. t. „Szabolcsveresmart“.

Vizicsárda 63 Felnémet (576. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. „Eger 1.“

Budapest, 1935. évi április hó 27-én.

II.
111.801/3.

Helyesbítés a helységnévtárban és a in. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában.

Bóta (144., illetve 17. 1.) és Dögé (182., illet
ve 31. 1.) neve mellől a „pd.“, illetve „gy.“ jel
zés törlendő. Egerlövő (188., illetve 33. 1.), 
Taktakenéz (520., illetve 96. 1.), Tiszaőrs (535., 
illetve 101. 1.) neve után „pd.“, illetve „k.“ jel
zés írandó.

Budapest, 1935. évi április hó 27-én.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.
116.529/5.

A hivatalok a Táviró-Dijszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

8. oldal: Gibraltár-hoz az 1. hasábba") jegy
zet jelölést írjanak.

9. oldal: Marokkó: Spanyol hivatalok-hoz 
az 1. hasábba ') jegyzet jelölést írjanak.

11. oldal: a fejlécben levő útirányokhoz ír
ják: „VII. via Roma Radio“. Eritrea-nál a 2. 
hasábba a I. mellé írjanak: Vll-et.

Ethiopia összes adatait töröljék és helyé
be ragasszák a csatolt 1. fedőlapot.

23. oldal:' az előző oldalon lévő Guyana 
(brit)-hez tartozó 2., 3. és 4. alcímeket összes 
adataikkal töröljék s helyükbe ragasszák a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1935. évi május hó 7-én.

Vonalfelvigyázói bélyegzők elveszése.
113.864/6.

Ifj. Jávor Lajos drégelypalánki vonalfelvi
gyázó „M. kir. távirdai vonalfelvigyázó 1131“ 
és Szűcs György tabi vonalfelvigyázó „M. kir. 
távirda vonalfelvigyázó 6“ köriratú bélyegző
jét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hoz
zájuk az említett bélyegzők lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, terjesszék azokat 
fel az illetékes postaigazgatóságokhoz.

Budapest, 1935. évi május hó 4-én.

Közlemény a postaalkalmazottak gyermekeinek 
nyaraltatásáról.

A m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa a gyermeknyaraltatásra nézve az aláb
biakat hozza a személyzet tudomására:

A jóléti alapítvány az arra rászoruló postás 
gyermekek nyaraltatásáról az idén is gondosko
dik. Az üdültetésre kijelölt gyermekeket rész
ben az Országos Gyermekvédő Liga szentendre- 
szigeti „Izabella“ és a farkasgyepüi „dr. Vass 
József“ gyermeküdülőtelepein, részben a Zsófia 
Országos Gyermekszanatórium Egyesület bala- 
tonszabadi nyaralótelepén és részben a jóléti 
alapítvány szentendreszigeti Demény Károly 
üdülőtelepén helyezi el.

A nyaraltatásban a posta összes alkalma
zottainak, tehát mind a kincstári és postames

teri tényleges, mind a nyugdíjas alkalmazottai
nak gyermekei résztvehetnek, és pedig azok a 
6—12 éves fiú- és leánygyermekek, akik egész
ségesek, fertőző betegségben nem szenvednek, 
de gyenge szervezetük és rosszül tápláltságuk 
miatt az orvos véleménye szerint üdülésre szo
rulnak.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező egy ne
gyedív 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, an
nak feltüntetésével, hogy azokból hány az el
látatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatá
val 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 gyerme
kek közül elsősorban azok nyerjenek elhelye 
zést, akik a levegőváltozásra és a jobb táplál
kozásra 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“ üdülőtelepre, az 
alapítvány a gyermekeket orvossal megvizs
gáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről é 
időpontjáról az érdekelt szülőket az alapítvány 
értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta be
tegségi 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 nyilvá
nítani arra nézve, hogy a gyermeknek első 
vagy másodsorban van-e szüksége a nyaralta- 
tásra s hogy részére melyik üdülőtelepet ajánlja.

A vidéken lakó tényleges kincstári és pos
tamesteri személyzet a kiállított törzslapokat 
orvosi véleménnyel ellátva szolgálati főnöksé
génél' adja be, a vidéken lakó nyugdíjasok pe
dig annál a hivatalnál, amely lakásukhoz leg
közelebb esik, még pedig oly időben, hogy a 
főnökségek a törzslapokat javaslatuk rájegy- 
zése után legkésőbb f. évi május hó 23-áig 
közvetlenül a jóléti alapítvány kezelési irodá-
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A magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1935. évi május hó 15-től.

Sz
ám

a

N
em

e

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k

2 t Budapest ny. pu.—
Szob

(3)
122 Szob—

Budapest ny. pu.—
131 a) 
133 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp a) k ö z n ap

b) V . Ü . és  
m árc  15-én.

3 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(8, 13)
720 Szeged—

Budapest ny. pu.

71V , 
749
719 M
729 b)

Bp
a) V .
b) egyéb  
n ap o k o n

4 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(8, 13)

732
712

Szeged—
Budapest ny. pu. 711 Bp 1

5 t Budapest k. pu.— 
Decebal

(11, 12)

620
C.F.R.272

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 619

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

Bp

6 t Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(11, 12)
612 Decebal— 

Budapest k. pu.
C.F.R.273

611 *» Bp

7 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(19)
1220 N agykanizsa— 

Budapest déli pu. 1219 »» Bp

8 t Budapest déli pu.
—N agykanizsa

(19)
1212 Nagykanizsa— 

Budapest déli pu. 1211 •• Bp

12 a Nyíregyháza—
Szerencs

(9)
1720 Szerencs—Nyíregyháza 1719 a) 

1713 b)
Nyíregyháza 1. D

a) k ö z n a p
b) V . Ü. és 
m árc. 15-én.

13 t Budapest k. pu.— 
Bruckneudorf

(1)

10/830 Bruckneudorf— 
Budapest k. pu.

B.B.Ö.527 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

BpB. B. Ö.
538|5528 9

14 t Budapest k. pu. — 
Hegyeshalom

(i)

22/12 a) 
22/812 b)

Hegyeshalom— 
Budapest k.pu.

15 c) 
23 d) 
21 e)

t* Bp

a j V/15—V l/14 
és IX . 16-tól 
b)V I/15—1X/15 
e j H eg y esh a - 
lo m -G y ő r k ö z t 
n a p o n ta , V . U. 
H egyes^ alom - 
B pest k ö z t.
d) h é tk ö z n a p  
O yőr-K om á- 

rom  k ö z t.
e) h é tk ö z n a p  
K om árom - 
Bpest k ö z t ,1



2
Sz

ám
a

N
em

e
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k
'

17 t
Budapest ny. pu.— 

Subotica
(14)

910 Subotica—
Budapest ny. pu. 909

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

18 t
Budapest k. pu.— 

Kelebia
(14)

912 Kelebia—
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

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

1
Bp

22 t
Budapest k. pu.— 

Somoskőújfalu
(4, 5)

312 Somoskőújfalu— 
Budapest k. pu. 311

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

BP

23 a
Szombathely—

Sopron
(20)

1434
j

Sopron—
Nagykanizsa 1411 Nagyka

nizsa 2.
'

P

24 a
Nagykanizsa—

Sopron
(20)

1412 Sopron— 
Nagykanizsa 1413 >> P

25
+

a
Pécs— f 

Barcs
(20a)

2413 —
~

Pécs 2. P

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(20a)

2420 Pécs—
Nagykanizsa 2421 Nagyka

nizsa 2. P

27 a
1

Szeged—
Békéscsaba

(114)
1618 Békéscsaba— 

Szeged 1617 Szeged 2. Sz

p

*) H. és mun- 
kaszünetes 
ünnepnap 
utáni napon 
nem közle
kedik.

29 t
Nagykanizsa— 

Ujdombóvár ®
(16, 20a)

2448
1019

Ujdombóvár—
Nagykanizsa*)

1020 Nagyka
nizsa 2.2447

31
r y

t
Budapest k. pu.—

Pécs
(15, 16, 17)

1020 Pécs—
Budapest k. pu.

1919 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn. Bp1920 10J9



3
Sz

ám
a

N
em

e

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z 1 e k e d i k

32 t Budapest k. pu.—
Pécs

(15. 16, 17)

1012 Pécs
Budapest k. pu.

1913 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp1912 1011

33 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(4. 6)
420 Sátoraljaújhely— 

Budapest k. pu. 419 II Bp

34 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

' (4. 6)

402 Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu.

411
431 fi Bp

432

35
+

a
Budapest déli pu.— 

Keszthely
(19, 26)

2240 s
— — »> Bp V I. 23—IX . 8-ig2222

2227 a

38 a Budapest k. pu.— 
Miskolc (4, 6) 412 Miskolc—

Budapest k. pu. *)
401 »1 Bp

* ) V .  Ü. és 
m árc . 15-én 
nem  k ö z le 
k ed ik

42 a Miskolc—Özd
(75, 76)

9512 Özd—Miskolc 9511 Miskolc 2.

i

D

43
#

a Ujdombóvár—Baja
(44)

2120 — — Ujdombóvár
pu. P

44 a Gyékényes
Ujdombóvár

(16)
1015 Ujdombóvár— 

Gyékényes 1012 Nagykanizsa 2 P

47 t
Székesfehérvár—  

Tapolca
(18)

1130 Keszthely—
Budapest k. pu.

(18,26))
1121

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

VI. 23—IX . 8-ig 
K e sz th e ly — 

T a p o lc a  k ö z t 
a l t is z t i  m oz

g ó p o s ta

48 a
Budapest k. pu.—  

Tapolca
(15, 18)

1022 Tapolca— 
Budapest k. pu.

1123
1811

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

Bp P u sz ta sz ab o l-  
c so n  á t1122

50 a Miskolc— Mezőcsát
(77)

9427 Mezőcsát— Miskolc 9428a)
9424b)

Miskolc 2 D a) K öznap
b) V . Ü. és 
m á rc . 15 én

53 t : Budapest k. pu.—
Szentgotthárd

0 .2J
1320 Szentgotthárd—  

Budapest k. pu. 1319
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp

54 a Győr— Szombathely
(2)

1322 ■ Szombathely—  
Győr

1313 Győr 2. S
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56 a Nyíregyháza—
Zajta

(91, 92)

6120
6662

Zajta—
Nyíregyháza

6665 a) 
6121

-66gLh)
6J23

Nyíregyháza 1 D

a) K öznap  és 
nem  m unka- 

szünetes U. 
és m árc . 15-én 
b) V . és m un- 

kaszünetes U.

57 a Győr—
Sopron

(124)
14 Sopron— 

Győr 15 Győr 2 S

58 a Győr—
Sopron

(124)
12 Sopron— 

Győr 13 - S

64 a Barcika—
Ormospuszta

(74)
9672 Ormospuszta— 

Barcika
9681a)
9o67b)

Miskolc 2 D
O
a) K öznap 

b) N em  m un- 
kaszünetes U. 
és m árc . 15-én

66 a Kaposvár-—
Fonyód

(49)

5532 a) 
5520 b)

Fonyód— 
Kaposvár 5525c) Kaposvár 1 P

a) V. 15— V i. 
22-ig és  IX, 

9 -tő l n a p o n ta , 
V I. 23—IX . 8-ig 
V . U .,
b) V I , 23—IX
8. k ö zn ap  
cl n a p o n ta

69 a Balassagyarmat—• 
Aszód

(66)

4235 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
8924 a) 
8926 b)

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp
a) V. és munka- 

8zünetes Ü.
b) Egyéb napo

kon

80 a Komárom— 
Székesfehérvár

(31)

2867 a) 
2817 b)

Székesfehérvár— 
Komárom

2868 c) 
2814 d) Komárom 4 S

a) V . 15—IX . 15
b) IX. 16—1936. 
V . 14-ig
c) K őznap
d) V. U. és 

m árc. 15-én

81 a
Celldömölk— 
Székesfehérvár.

(24)
1817 — —

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp Csak jövet köz
lekedik

82 a
Celldömölk—1 

Székesfehérvár
(24)

1811 — — Székesfe
hérvár 1 Bp *»

83 a Zalaegerszeg— 
Celldömölk

(25)
7424 Celldömölk— 

Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P

■
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86 a
Zalaegerszeg—

Rédics
(25)

7427

/

Rédics— 
Zalaegerszeg 7424 Zalaegerszeg P

92 a Kaposvár—
Siófok

(48)

5424 Siófok— 
Kaposvár

5427 a) 
5461 b)

Kaposvár 1. P

a )  H . U. 
u tá n  és II I . 
ló -án  nem
b ) V . U. és 
in á re . 15.én

95 a Székesfehérvár—
Bicske

(22)
7025 Bicske—

Székesfehérvár
7028 a) 
7024 b)

Székesfehérvár
1 Bp

a) K ö z n ap  
b j  V . Ü. és 
m á rc . 15-én

96
*

a Székesfehérvár— 
Sárbogárd

(23)
O

5123 — — »»
BP

V I. 23—IX . 8-ig 
nem  k ö z lek e 
d ik

D100 a Szolnok—
Hatvan

(67)
2017 Hatvan— 

Szolnok 2014 Szolnok 2

102 a
Szolnok—

Szentes
(107)

7720 Szentes— 
Szolnok

7721 a.) 
7723 b.) ” D

a) K ö z ra p ,
b) V. Ü,
és m árc .15-én

103 a
Sárvár—

Répcevis
(38)

8025
8023

Répcevis— 
Sárvár

8026
i
Szombathely 2 S

106 a Pápa—
Bánhida

(32)
7337 Bánhida— 

Pápa

7332
7332a Pápa S

108 a Budapest k. pu.— 
Dunapata j

(98)

912 Dunapata j— 
Budapest k. pu.

4621
Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp
4622 831

110 a Győr—Alsóörs— 
Balatonfüred

(39, 18)

7120 Balatonfüred— 
Alsóőrs—Győr

7113 Győr 2 S

112 a Sárvár—*
Zalabér

(38)
8067 Zalabér— 

Sárvár 8066 Szombathely 2 s

114 a Pápa—
Csorna

(33)

8174 Csorna— 
Pápa 8173 Pápa s
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115
*

a Nyíregyháza—Záhony 
—Mátészalka

(88, 94)

2314
— — Nyíregyháza 1 D6523

116 a Nyíregyháza—- 
Záhony

(88)
2320 Záhony— 

Nyíregyháza
2321 a.) 
2313 b.) »» D

a) K ö zn ap , 
b) V . Ü.

118 a Debrecen—
Tiszalök

(83)
5620 Tiszalök— 

Debrecen
5621 a) 
5633 b) Debrecen 2 D

a) K öznap,
b ) V . Ü. és 
n á rc . 15-én

120 a Nyíregyháza— 
Vásárosnaménv

(89)
6220

V ásárosnamény— 
Nyíregyháza

6221a)
6223b) Nyíregyháza 1 D

O
a) K öznap,
b) nem raun- 
k aszü n e tes  U

és m árc. 15*én.

121 a Pécs—
Mohács

(17, 144)

1912
6

Mohács— 
Pécs

7
1919 Pécs 2 P

122
*

a Pécs—
Mohács

(17, 144)

1930
2 . — — »» P

123 a Szeged—
—Kétegyháza

(119)
4

Kétegyháza— 
Szeged 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
11 erminatanya— 

Dombrád
(131/a)

212 Dombrád—
Herminatanya 219 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 — — Nagykanizsa 2 P

140 a
Mátészalka—
Csenger

(91)
6162

Csenger— 
Mátészalka 6165 Nyíregyháza 1 D

4
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142 a Miskolc—
Hidasnémeti

(7)
1512 Hidasnémeti— 

Miskolc
1511 a) 
1515 b)

Miskolc 2 D
o

a) K öznap 
b ) N em  m unka 

szüne tes  U. 
és m árc . 15-én

143 a Üjdombóvár— 
Kiskunfélegyháza

(44, 100, 104)

2114
7326

Kiskunfélegyháza— 
Üjdombóvár

7327
2113

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*) Szombathely 2 S

* ) V . U.
nem  közleke

d ik

148
t
a Budapest ny. pu.— 

Balassagyarmat
(3, 63)

122
3922

Balassagyarmat—  
Budapest ny. pu.

3921 
221 a) 
3933 
133 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

a) K öznap 
b) V . U. és 
m árc ius 15-én

150 a Szerencs—
Hidasnémeti

(78)
9922 Hidasnémeti—  

Szerencs
9921 a) 
9923 b) Szerencs D

a) K öznap 
b) V . U. és 
m árc ius 15-én

152 a
Budapest ny. pu. —

Lajosmizse—  
Kecskemét

(96)

3722
Kecskemét—  

Lajosmizse—  
Budapest ny. pu.

3723 a) 
3731 b) 
3731a c)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

a) N ap o n ta  La- 
josm izséig , V .

U. és m árc. 
15-én Bpestig

b ) V . 31-ig és 
IX . 9-től kőz- 
n a p  L ajosm i-
z se —B udapest 
k ö z t.
c) V í. 1—IX , b 
k ö z t köznap  
L a jo sm iz se — 
B u d ap es t köz t

154
a Barcs—

Siklós
(54)

6630 Siklós—  
Barcs

6623 Barcs 1 P

156
a Debrecen—

Nagykereki
(85)

5772 Nagykereki— 
Debrecen 5775 Debrecen 2 D O

158
a

Szolnok—
Ojszász—  
Vámosgyörk

(68)

527
8727

Vámosgyörk—  
Üjszász—  
Szolnok

8724
2014 Szolnok 2

D

159
a

Barcs—
Somogyszob

(58)

5925 Somogyszob—  
Barcs

5962
Barcs 1

P

161
+

a Kiskunhalas— Baja
(44, 100) 2117 — — Kiskunhalas Sz

162 a Pécs— Bátaszék-
(43)

6432 Bátaszék— Pécs

Gyoma— Kötegyán—  
Békéscsaba

6431 Pécs 2 P

163 a
Békéscsaba—
Kötegyán— Gyoma

(114, 115, 116)
1632 1631

Békéscsaba 2 Sz
V . U. és m árc . 
15-én nem 

közleked ik .
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164 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(114, 115, 116)
1630 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 Békéscsaba 2 Sz

165 a Miskolc— 
Tornanádaska

(73)
9822 Tornanádaska— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

: 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

; 174 a Orosháza—- 
Szentes

(105)
7447 Szentes— 

Orosháza
7524
7428

Orosháza Sz
A 7524/7525 sz. 

vonatokban  
Á rpádhalom  
érin tésével.

: 176 a Szombathely— 
Oroszvár

(34)

8427
7932

Oroszvár— 
Szombathely

7937
8426

Szombathely 2 s

178 a Esztergom—
Komárom

(1, 21/a)

3527 
3532/K

6824

Komárom — 
Esztergom

3531K / 
3528 a) 
3535K / 
3524 b"1

Esztergom B p
a) Köznap
b) V . Ü. és 
m árcius 15-én

180 a Baja—
Hercegszántó

(46)

Hercegszántó— 
Baja 6821 Baja Sz O

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

050)

162
174

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 183

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
B p

185 a Kalocsa—
Kiskőrös O

(y9)
4721 Kiskőrös— 

Kalocsa 47 2 Kalocsa Sz

; 186 a Kalocsa—Kiskőrös
(99)

4729 Kiskőrös—Kalocsa 4722 Sz

188 a Pécs—
Beremend

(53, 54, 55)

6712
6522

Beremend— 
Pécs

6525
6723

Pécs 2 p

190 a Rákospalota Újpest— 
Vác

(61)
4422 Vác—Rákospalota 

Újpest
4423 a) 
4425 b)

Budapest 
ayugati pu. 

mpfőn.
Bp

a) K öznap
b) V, Ü.
és m árc. 15-én

1
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192 a Diósjenő
Romhánv

(64)
4022 Romhány—

Diósjenő 4021 a) 
4033 b)

Vác Bp
ü

a) K öznap
b) nem  m unka- 

szü n e te s  U. 
és  m árc . 15-én

194 a Kecskemét—
Tiszaug

(102)
7262 Tiszaug— 

Kecskemét 7221 Kecskemét Sz

196 a Mezőtúr—Mezőhegyes 
(110)

7832
7824 Mezőhegyes—Mezőtúr

7823
7831 Mezőtúr Sz.

M en e t-jö v e t 
K o n d o ro s t is 
é r in t i

197 a Keszthely—
Celldömölk—•

(2526)

7511
1338

Celldömölk
Keszthely

. 1337 
7512

7124

Keszthely p

200 a Kecskemét— 
Fülönszállás

(101)
716) Fülöpszállás— 

Kecskemét Kecskemét Sz

203 a Debrecen—
Nagyiéta Vértes

(86)

5824 Nagyiéta Vértes— 
Debrecen 5823 Debrecen 2 D O

206 a Debrecen—
Nyirábrány

(87)
2424 Nyirábrány— 

Debrecen 2423 »» D O

208 a Üjdombóvár —
Komló

(17, 47)

T 1980 
6162

Komló—
Bakóca Godisa 6125 Üjdombóvár

pu. P

212 a Sátorai j au jhely— 
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 nv. pu.— 
Esztergom

(21)
3422

Esztergom— 
Budapest ny. pu.

3421 a) 
3425 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp a )  K öznap

b) V . Ü. és 
m á rc . 15-én

220 a
Debrecen—

Ohát Pusztakócs— 
Polgár

(82, 84)

5524 , 
6033

Polgár—
Ohát Pusztakócs— 
Debrecen

6036
5521

Debrecen 2 D
V . U. és már. 
15-én nem 
k ö z lek ed ik

222 a Baja—
Gara

(45)
6926 Gara— 

Baja 6921 Baja Sz o

224 a Keszthely—
Tűrje

(26, 27)

7630
7627

Tűrje— 
Keszthely

7626
7633

Keszthely p

226 a
Üjdombóvár— 

Veszprém külső pu.
(4 0 )

6052 Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár 6021 Üjdombóvár pu p

4
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(17, 53, 54, 56)

1913 Siklós—Görcsöny— 
Pécs

(53, 54)

6731a)
P

a) VII-l-VIII 
31-ig nem.

b) VI1-I—Vili
31-ig.

6323
6624

6721b) Pécs 2.

232 a
Karcag—

Tiszafüred
(81)

5264 Tiszafüred— 
Karcag 5263 Karcag D 0

235 a
Balassagyarmat—

Ipolytarnóc
(66)

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(84)

6022 Polgár—
Görögszállás 6023

/

Nyíregyháza 1. D

240 a
Mátészalka— 

Ágerdőmajor
(94)

6535 Ágerdőmajor— 
Mátészalka 6534 Nyíregyháza 1. D O

241 a Paks—Pusztaszabolcs 
(59) 5021 Pusztaszabolcs—Paks 5020 Paks P

244 a
Keszthely— 

Somogyszob
(26, 57)

5840
5827

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5843

Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(36)

8264 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)

5370 Szeghalom— 
Püspökladány 5373 Karcag D

292 a
Vésztő—

Kőrösszakái
(116)

8267 Kőrösszakái—
Vésztő 8246 Békéscsaba 2. Sz

V . U. és m árc. 
15-én nem  

kö z lek ed ik .

298 t
Püspökladány—

Episcopia Bihorului 
(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.

1713
1725
521

361a)
311b)

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

*M enetP üspök- 
adán y ig  t is z t i ,  

o nnan  és t é r t i  
ú tb an  a l t is z t i  
m ozgóposta

— jD. Budapest—
Kerepes

(151)
352 Kerepes— 

Budapest*) Budapest 72. Bp.

*) V. és m unka- 
szü n e te s  U. 
nem közi. 

a) k ö zn ap o k o n  
d) nem m unka- 
szü n e te s  U. és 
I I I .  15-én.
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— P

Budapest—
Szentendre

(153)
402 Szentendre

Budapest 435
Budapest 
nyug. pu. 
mp. főn.

B p .

— »»
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp 
(21, 1 b)

3445 m 
3676

Annavölgyibánya Sári
sáp—Tokod 3673 ti Bp. V .  és 0, nem 

k ö z le k e d ik
i.

— •>
Püspökladány— 

Biharkeresztes
(10)

532 Biharkeresztes— 
Püspökladány 523 ti Bp.

— •>
Balassagyarmat— 

Aszód
(66)

4231 Aszód—
— Balassagyarmat 4238 Balassagyarmat Bp.

V. és muD- 
kaszünete s  U. 
nem  közleke
dik.

— --
Budapest k. pu.—
Komárom ^ 8 Komárom— 

Budapest k. pu. 7
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— —
Budapest k. pu.—

Győr
( 1)

4 Győr—
Budapest k. pu. 803 a Bp.

V. és munka- 
s z ü n e t e s  ün
n e p n a p  nem.

— »
Budapest k. pu.— 

Sárbogárd (15, 16) 1002 Sárbogárd— 
Budapest k. pu. 1001 ii Bp.

— ”
Budapest k. pu.— 

Subotica 904 Subotica—
Budapest k. pu. 903

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
B p .

— 1i

Székesfehérvár— 
Sárbogárd

(23)
5127 Sárbogárd— 

Székesfehérvár 5128 Székes- 
fehérvár 1 Bp. V I 23 — IX  8-ig

—

•

Sárbogárd—  

Székesfehérvár
(23)

5130 — —

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

H .  és  m u n k a 
s zü n e te*  U. ; 
u t á n i  n a p  k i 
vé te léve l ;  csak 

jö v e t  k ö z l e k e 
dik .  V I .  2 3 -  
IX. 8-ig nem 
k ö z la k ed ik .

—
"

Székesfehérvár—  

Budapest k. pu.
(15, 18)

1027 — — it Bp.
V I.  23— iX.  8-ig 

nem

O

— H

Kál Kápolna—  

Budapest k. pu.
(4 , 6)

401 — — ii Bp.

csak  jövet,* 
k ö z le k ed ik  

N em  munka- 
s zü n e te s  ün 
n e p n a p o n  és 
m á rc iu s  15-én

—
’ •

Budapest ny. pu.—

Vác
(3)

150 — — Vác Bp. V. és U. nem 
közleked ik .

* ti

Székesfehérvár— ; 
Veszprém külső pu.

(24)
1814 — —

Székesfe
hérvár 1.

I
Bp

—
”

Balassagyarmat—
Ipolytarnóc

(66)
4242 Ipolytarnóc—

Balassagyarmat 4245 Balassa
gyarmat Bp.

H. és U. u t á n i  
n a p o n  nem 
köz leked ik .

— ti

Szolnok—

Cegléd
(8)

1725
—

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

C sak  jö v e t  
köz leked ik  

V .  és munka- 
s zü n e te s  U. 

k iv é te lév e l

— »>

Gyöngyös—  

Vámosgyörk
(69)

8839
8847

8827*)
8823

8831*)

Vámosgyörk—  

Gyöngyös

8840
8832

8842*)
8846

8838*

Gyöngyös D .
*) V .  Ü. 
és márc .  15-én

nem közlekedik

— ”

Eger—
Füzesabony

(72)

9179
9127

9167*)
9123

9131*)

Füzesabony— Eger

9192
9132

9142*)
9126

9138*)

Eger 1. D.
*) V .  Ü. 
és márc .  15-én 

nem közlekedik
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— JP- Hatvan—Salgótarján
(5)

370 — — Hatvan 1. D.

V. és munka- 
s zü n c te s  U. H,  
és  m unkaszü -  
ue tes  ün n ep n ap  

utáni napon 
nem közlekedik

— ff Szolnok—
Cegléd (g) 2729 Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. D.

— "
Miskolc—

Hidasnémeti
(7)

1502 Hidasnémeti— 
Miskolc 1501 Miskolc 2. D

— ff
Tornanádaska— 

Bodvavendégi
(73)

9874 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 Miskolc 2. D

— »»
Mátészalka—

Zajta
(92)

6636 Zajta— 
Mátészalka 6633 Nyíregyháza 1 D

V. U. és márc .  
15-én nem 
közlekedik.

— D N em  munka- 
szünetes  U.— ff Barcika—Miskolc

(75)
9515 — Miskolc 2

— ff
Ózd—Borsodnádasdi 

lemezgyár — Borsodnádasdi lemez
gyár—Ózd

— -- D

— // Sátoraljaújhely— 
Slovenské N. Mesto 

(6)

J. 432 
J. 420 
J. 426

Slovenské N, Mesto— 
Sátoraljaújhely

J 445 
J. 411 
J. 419

Sátoralja
újhely

D

— >» Jászberény—
Hatvan

(67)
2011 Hatvan— 

Jászberény 2018 Jászberény

Nyíregy
háza 1.

D

D

V .  U. nem 
közlekedik .

V.  U. nem
k ö z l e k e d i k .  !

— »» Záhony— Cop (88) 2314 Cop— Záhony 2321

- »>

Püspökladány—  

Biharkeresztes
(10)

536 Biharkeresztes—  

Püspökladány 519 Karcag D O

—
-■

Kisújszállás—

Kál Kápolna
(70)

5031 Kál Kápolna—  

Kisújszállás 5036 Kisújszállás D

D Köznapokon.
—

»

Szerencs—

Nyíregyháza
(9)

1713 Nyíregyháza—  

Szerencs 1712
Nyíregy
háza 1 .

— »>

Kiskunfélegyháza— - 

Szentes
105

7432 Szentes—

Kiskunfélegyháza 7423 Szolnok 2. D

— ff
Zalaegerszeg—  

Zalaszentiván

(28)

7720
7734
7726
7728

Zalaszentiván—  

Zalaegerszeg

7727
7723
7733
7721

Zalaegerszeg P

— ti

Keszthely— Balaton- 
szentgyörgy

(26)

5882
5234
5882

Balatonszentgyörgy—  

Keszthely
5233
5235
5239

Keszthely P

— ff
Somogyszob—  

Nagyatád (58) 5972
Nagyatád—  

Somogyszob 5977 »» P

— —
Komló—

Bakóca Godisa (47) 6167
Bakóca Godisa—  

Komló 6124
Üj dombóvár 

p u . P
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JP Pécs—Bátaszék
(43)

Tapolca— 
Ukk

(26)
Zalaegerszeg-

Zalalövő
(29)

Baja— 
Üjdombóvár

(44)
Mohács— 

Pécs
(17, 144)

Nagykanizsa— 
Murakeresztúr

(20 a)

Barcs—Pés
(20 a)

Moson Magyaróvár— 
Győr

( 1 )

Győr—
Szombathely

(2)

Győr—Pápa
( 2)

Szombathely—Búcsú
. (35)

Szomb athely—Kőszeg
(37)

Szombathely-
Sárvár

(2)

Békéscsaba— 
Lökösháza

( 12)

Békéscsaba—Kasza
perpuszta alsó mh.

(134)
Békéscsab a—Gyula

(114)

Békés—Békésföldvár
(118)

Mezőtúr—Turkeve
(109)

Mezőtúr—Szarvas
( 110)

6434

7523

7825

2119

3
1937

1292
2414

2414

831

1302

1322a

8724

8328

1317
1315

612

510

T 1684 
T  8362

8125
8131
8032
8024

8028*)

7834

Bátaszék—Pécs

Ukk—
Tapolca

Zalalövő— 
Zalaegerszeg

Murakeresztúr—
Nagykanizsa

Búcsú—Szombathely

Kőszeg—Szombathely

Sárvár— 
Szombathely

Lökösháza—- 
Békéscsaba

Kaszaperpuszta alsó 
mh.—Békéscsaba

Gyula—Békéscsaba

Békésföldvár—Békés

Turkeve—Mezőtúr

Szarvas—Mezőtúr

6435

7526

7858

1297
2413

— í

8725

8325a)
8327b)

1316

619

507

!1635 
T 1681

8120
8124

_8027_
.8025
8021*)

7835

Oi
'8•o-M
ttf)N
SJ»
2 !3w ö OJ< O-i

u
(3o

Pécs 2.

Tapolca

Zalaegerszeg

Üjdombóvár
pu.

Pécs 2.

Nagy
kanizsa 2.

Pécs 2.

Magyaróvár

Győr 2.

Szombathely
2.

Szombat
hely 2.

Békéscsaba 2.

Békés

Mezőtúr

P.

P.

P.

P.

S.

s.

s.

s.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Csak jövet 
közlekedik

Csak jövet 
közlekedik

Csak jövet 
közlekedik

Csak jövet 
közlekedik

Csak menet 
közlekedik

Csak menet 
közlekedik

a) V .  1).
b) V .  Ü. és 
m arc .  15-én 
nem  közlekedik

V. és Ü. nem 
közlekedik

*) V. Ü. és 
márc. 15-én 
nem közle
kedik

Szarvas—Mezőtúr
( 110)

7841 Mezőtúr-Szaivas 7830 Szarvas Sz.

i
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— jp- Vésztő—Kőrösszakái 
(116)

8243 Kőrösszakái—Vésztő 8272 Békéscsaba 2. Sz Köznapokon

— ■>

Kiskunhalas-
Baja

(44, 100)
2119 — Baja Sz.

C sak  jö v e t  
köz leked ik  

V .  U, nem 
közlekedik

— »»

Kiskunfélegyháza— 
Szentes

(105)
7430 Szentes— 

Kiskunfélegyháza 7437 Kiskun
félegyháza Sz.

»>

Cegléd—
Kiskunfélegyháza

(13)
712 — — Cegléd 1. Sz.

— })
Szeged—

Békéscsaba
(114)

1620 Békéscsaba—  

Szeged
1643
1641

Szeged 2. Sz.

+ n

Szeged—

Mezőhegyes
(119)

16
— — Szeged 2. Sz.

—
Szeged—

Battonya
(119, 121)

12 Battonya— 
Szeged 111|11 Szeged 2. Sz.

— »

Fábiánsebestyén—  

Árpádhalom
(106)

7524 Árpádhalom—  

Szentes 7425 Orosháza Sz.

— »
Kalocsa—

Kiskőrös
(99)

4727 Kiskőrös—  

Kalocsa 4728*) Kalocsa Sz. • )  ©

— >>
Orosháza—  

Mezőhegyes
(110)

7822 Mezőhegyes— 
Orosháza 7827 Orosháza 1. Sz.

— »»

Hódmezővásárhely— 
Szentes

(107)
7737 Szentes— 

Hódmezővásárhely 7712 Hódmező
vásárhely 1. Sz.

— >»

Hódmezővásárhely— 
Kiskunfélegyháza

(107, 105)

7737 Kiskunfélegyháza—  

Hódmezővásárhely
7438
7738

ti Sz. O7431

— jv
Kisterenye—  

Mátranovák—  

Homokterenye
(71)

9084
Mátranovák—  

Homokterenye—  

Kisterenye
9091 — Bp.

— i9
Vác—

Balassagyarmat
(63)

3930 — — — B P .
H. és Ü. 

után nem

— M

Karácsond—

Hatvan
(6)

425 — — — D. —

.
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jv Kisújszállás— 
Dévaványa

(117)

Kaba—
Nádudvar

(80)

Miskolc faraktár— 
Lillafüred-Palota-
szálló

(138)

Sátoraljaújhely- 
Átrakodó— 
Füzérkomlós

Nyíregyháza—
Nyiradony

(93)

Kisvárda—
Bakt alóránt háza

(90)

Harkány fürdő— 
Drá vaszab öles

(53)

Körmend— 
Pinkamindszent

(30 a)

Veszprém-
Győr

(39)

Csepreg-
Bük

(38)

5164

54327a
5422/b
5424

6372

6424

6746
6746a)

8572

7121

8078

Dévaványa— 
Kisújszállás

Nádudvar-
Kaba

Lillafüred-Palota- 
szálló—Miskolc 
Faraktár

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Átrakodó

Nyiradony—
Nyíregyháza

Baktalórántháza-
Kisvárda

Drávaszabolcs— 
Harkányfürdő

Pinkamindszent-
Körmend

5163

5429/a
5427/b
5425
5423

5
9

6335
6123

6463

6749
6747

8573
8535

D a) köznap
b) V. Ü.

D

D

D

D
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— jv
Oroszvár— 

Hegyeshalom
(34)

7931 — — — S

— »*
Kecskemét Rávágy-tér 

Szánk
(147)

12 Szánk—Kecskemét 
Rávágy-tér

11 — Sz

— n
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(96, 97)

3839 Kerekegyháza—
Kecskemét

3828
j728 — Sz

— a
Cegléd—

Kupái Kovácsmajor 
(95)

4932 Kupái Kovácsmajor— 
Cegléd*)

4933 
4921 

4921/a 
4941 — Sz

*) A megje* 
lölt vonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.4941a
4931

— a
Cegléd—

Vezseny
(146)

4 Vezseny— 
Cegléd 21 — Sz

— t t

Hódmezővásárhely— 
Földeák

(108)
8462

y

Földeák— 
Hódmezővásárhely 8461 — Sz

— t t

Szeged—
Vedresháza

(112)
7020 Vedresháza— 

Szeged
7025 — Sz
7021

— tt
Szeged—

Röszke
(113)

1620 Röszke—
Szeged-Rókus 2821 — Sz

2820

— t i

Szeged—
Várostanya

(145)
22 Várostanya— 

Szeged 25 — Sz

— t t

Kunhalom-
Pusztamérges

(145)
122 Kunhalom— 

Pusztamérges 125 — Sz

— n

Békéscsaba—
Bélmegyer j *

(133)
706 Bélmegyer—  

Békéscsaba 709 — Sz

1 t T rí
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'O>* mely vonalon közlekedik
Postaigazgató* 
sági kerület Jegyzet

o

í.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
. 10.

11.
12.
13.
14.
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.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62
63.
64.

Vác—Balassagyarmat 
Vác—Bércéi
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 
Salgótarj án—Öz d
Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető 
Miskolc—Lillafüred 
Miskolc—Görömböly—Tapolca 
Miskolc—Ózd
Párád—Parádfürdő—Párád pu. 
Heves—Ludas pu.
Berettyóújfalu—Szeghalom
Szolnok—Rákóczifalva
Szolnok—Tiszaderzs
Szolnok—Bcsenyszög
Szolnok—Cibakháza
Nagykáta pu.—Jászberény
Jászberény—J ászapáti
Üjszász pu.—Alattyán
Kisújszállás pu.—Tiszaderzs
Fehérgyarmat—Tiszabecs
T örökszentmiklós—-Ti szarof f
Szekszárd—Bonyhád
Szekszárd—Dunaföldvár
Szekszárd—N agyszokoly
Dunaföldvár—Solt—Fülöpszállás pu.
Pécs—Mohács
Mohács—Bátaszék
Pécs—.Kaposvár
Kaposvár—Igái—Somogyszil
Kaposvár—N agykanizsa
Nagybajom—Jákó Nagybajom pu.
Gyönk—Kesződhidegkút Gyönk pu.
Nagykanizsa pu.—Letenye
Keszthely—Zalaegerszeg
Keszthely—Hévízfürdő
Nova—Bak
Nagyvázsony—Tapolca 
Veszprém külső pu.—Veszprém 
Veszprém—Nagyvázsony 
Veszprém—Pápa 
V eszprém—Enying—Szilasbalhás 
Lepsény pu.—Enying 
Veszprém—Balatonfüred 
Győr pu.—Hédervár 
Győr pu.—Kisbér 
Győr pu.—Nagyigmánd 
Győr pu.— Tápszentmiklós 
Tata—Komárom 
Szombathely—Felsőcsatár 
Baja—Kalocsa 
Baja—Kelebia 
Kalocsa—Dusnok 
Kalocsa—Dunapataj 
Dombegyháza—Lökösháza 
Tótkomlós—Békéssámson

Budapest

Debrecen

Pécs

Nyáron (V/16.—IX /30.) 

Nyáron (V/16—IX/30)

Sopron

Szeged

Nyáron (V/16.—IX/30.)
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JELMAGYARÁZAT:

t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzékelő menet postaalkalmazott kíséretében 
jv =  jegyzékelő menet vasúti alkalmazott ,,
*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap 
U =  ünnepnap 
H =  hétfő

' 0  =  vasárnap és munkaszünetes 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 rójclben 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.

)

Fővárosi Nyomda Rt.
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jának (I., Krisztina körút 14., I. em. 115. sz. 
megküldhessék.

A fővárosban lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet a törzslapokat orvosi 
vélemény nélkül ugyancsak szolgálati főnöksé
génél május hó 20-ig adja be, a főnökség pedig 
a törzslapokat — véleménnyel ellátva — május 
hó 23-ig -az alapítvány kezelési irodájához küld
je be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat 
legkésőbb szintén május hó 23-ig közvetlenül az 
alapítvány kezelési irodája címére küldjék be.

A nyár altatás június hó második felében 
kezdődik és — a horányi üdülőtelepet kivéve, 
amelyre nézve később történik intézkedés — 
csoportonként négy hétig tart.

Arról, hogy az alapítvány kezelési bizott
sága a jelentkező szülők közül kiknek a gyer
mekeit jelöli ki nyár altatásra, az érdekelt szü
lők annak idején 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

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

nyugdíjasoknak is azonnal hozzák tudomására. 
Budapest, 1935. évi május hó 7-én.

A jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága.

Pályázati hirdetmény.
112.964/1.

A Miskolc 1. számú postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás lemondás folytán megürese
dik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgá
lati úton jelentkezhetnek főfelügyelők és fel
ügyelők. Jelentkezni lehet e közlemény megje
lenésétől számított 15 nap alatt a javaslattételre 
hivatott debreceni m. kir. postaigazgatósághoz 
intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folya
modók szolgálati táblázatának másolatával 
együtt közvetlenül küldjék meg a debreceni 
postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1935. évi május hó 3-án.

évi május hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi május hó 7-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

116.458/3. 116 344/3.
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Mérsékelt távbeszélő díjszabás bevezetése a 
a balatoni fürdő és üdülőhelyekkel, valamint 
mátravidéki postahivatalokkal és Lillafüreddel 

való forgalomban.
113.140/5.

1. A Balaton-kultusz fejlesztése, továbbá a 
Balaton idegenforgalmának előmozdítása érde
kében a balatonmenti fürdő- és üdülőhelyek egy
másközti távbeszélő forgalmában az előző két év 
fürdőidénye tartamára bevezetett mérsékelt (40 
filléres) távbeszélő díjszabást a folyó évi május 
hó 16-ától szeptember hó 15-íg terjedő időre 
újból életbeléptetem. Az egységes balatoni háló
zatba bevont hivatalok (ügynökségek) a folyó 
évben az alábbiak:

Akaii, Alsóörs, Aszófő, Ábrahámhegy, Ba
dacsony, Badacsonylábdihegy, Badacsonytomaj, 
Balatonakarattya, Balatonaliga, Balatonalmádi, 
Balatonarács, Balatonberény, Balatonboglár, Ba- 
latonederics, Balatonfenyves, Balatonföldvár, 
Balatonfüred, Balatonfüred-fürdö, Balatongyö
rök, Balatonkenese, Balatonkenese székesfővá
rosi üdülőhely, Balatonlelle, Balatonmária-fürdö, 
Balatonszabadi-fiirdötelep, Balatonszárszó, Bala- 
tonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonújhely, 
Balatonvilágos, Balatonzamárdi, Csopak, Fo
nyód, Fonyódfürdőtelep, Füzföfürdötelep, Gye- 
riesdiás, Hévizfürdő, Flévizszentandrás, Janko- 
vich Iván fürdötelep, Keszthely, Kőröshegy, Kő
vágóőrs, Nemestördemic, Révfülöp, Siófok, Sió- 
fokfürdö, Szántód, iSzepezd, Szigliget, Tihany és 
Zánka.

Ezeken a hivatalokon kívül a körforgalom
ban Lepsény, Tapolca és Veszprém 1. postahi
vatalok is résztvesznek, ezek azonban csak a 
fentebb felsorolt helyek előfizetőivel, illetőleg 
nyilvános távbeszélő állomásával és viszont foly 
tathatnak kedvezményes díj mellett beszélgeté
seket, egymással nem.

A kedvezményes díjú távbeszélő forgalomba 
bevont hivatalok a folyó évi nyári idényben is a 
P. R. T. 1933. évi 20. számában megjelent 81.587/5. 
számú rendeletemben közölt feltételek és módo
zatok mellett folytathatnak egymásközt beszél
getéseket.

A kedvezményes díjú, balatoni körforga
lomba bevont hivatalokkal a folyó évi május hó
16-tól szeptember hó 15-ig terjedő időben az 
ország összes többi hivatalai az erős forgalmú 
órákban 20%-os díjmérséklés mellett válthatnak 
beszélgetéseket; a gyenge forgalmú órákban az 
50%-os díjmérséklés ellenben változatlan; Lep

sénnyel, Tapolcával és Veszprémmel csak a ren
des díjszabás szerinti díjak mellett folytathatók 
beszélgetések.

Ezzel egyidejűleg Balatonalmádi, Balaton
földvár, Balatonkenese, Balatonlelle, Balatonsze- 
mes, Balatonzamárdi, Fonyód, Fonyódfürdőte
lep, Hévizszentandrás, Siófok és Lepsény posta- 
hivatalnál az 1935. évi június hó 1-jétől szeptem
ber hó 15-ig terjedő időre, Tihany postahivatal
nál pedig 1935. július 1-től augusztus 31-ig teljes 
nappali (C), Baratonakarattya és Balatonszárszó 
postahivataloknál az 1935. évi június hó 1-jétől 
szeptember hó 15-ig terjedő időre meghosszabbí 
tott korlátolt nappali (C/2) szolgálatot, Alsóörs, 
Badacsonytomaj, Füzföfürdötelep, Révfülöp, 
Szántód és Szepezd postahivataloknál pedig csak 
az 1935. évi július hó 1-től augusztus hó 31-ig 
terjedő időre meghosszabbított korlátolt nappali 
(C/2) szolgálatot rendszeresítek a kincstár költ
ségén.

2. Mátraháza, Mátrafüred, Kékestető, Ga
lyatető, Párád és Parádfürdő és Lillafüred posta- 
hivatalok előfizetőivel, illetőleg nyilvános távbe
szélő állomásával a folyó évi május hó 16-ától 
szeptember hó 15-ig terjedő időben az ország 
összes többi postahivatalainak előfizetői és nyil
vános állomásai az erősforgalmú órákban szintén 
20%-os díjmérsékléssel válthatnak beszélgetése
ket. A gyenge forgalmú órákban az 50-%os ked
vezmény ellenben változatlan.

3. A balatoni körforgalomban váltott beszél
getéseknél az előző években bevált egy-távbe- 
szélőjegyes rendszert a folyó évben is fenntar
tom.

A munkaegységeknek a körforgalomban 
való felszámítására az 1933. és 1934. évben ki
adott rendelkezések maradnak érvényben.

Budapest, 1935. évi május hó 3-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás
116.781/1.

Tóth Károly postafelügyelő (354) a marcali 
postahivatal vezetése alól felmentetett és a doni 
bóvári postahivatal vezetésével megbízatott. 

Budapest, 1935. évi május hó 8-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének" kiegészítése.

112.296/4.
A postahivatalok az 1925. évi kiadású Posta

üzleti Szabályzat még érvényben levő I. függelé
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kének „A díjátalányozásban résztvevő szervek 
jegyzéke XI. csoportjában (M. kir. földmívelés- 
iigyi minisztérium) utolsó tételeként — az 1935.

évi június hó 1-től kezdődő érvénnyel — jegyez 
zék be „M. kir. növénytermelési hivatal“. 

Budapest, 1935. évi május hó 4-én.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

'<73n'O-M
A létszámból törölt egyén
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A létszámból való 
törlés oka

4->n0)
c l, 03 Apró Imréné kiadó Zenta

1899. Verseg Versegi postamesterré 
neveztetett ki.

P 3

•4-»Ifi
&
e3-a

Bottka Elza kiadó Nagy-
Bózsva 1883. Nagyatád Farmosi postamesterré 

neveztetett ki
CQ

B
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Dallos Jánosné kiadó Csabdi
1884. Budapest 74.

Püspökhatvani posta
mesterré neveztetett 

ki.

n
CL»CL<73T3

Farkas Adél kiadó Pusztamonostor
1895. Ludány Dejtári postamesterré 

neveztetett ki.
0 3
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Farkas Etelka kiadó F.-Töbörzsök
1894. Szolgaegyháza

Szolgaegyházai pos
tamesterré neveztetett 

ki.

-4-»n<u
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o3

T 3
Gyuris Vilma kiadó Köbölkút

1899. Bpest 702. Ceredi postames
terré neveztetett ki.

03
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Hajdú Tibor kiadó Marosillye
1907. Pestszentlőrinc

Újpest 3. sz. posta- 
hivatal postamesteré
vé neveztetett ki.

4->n
cd
CL
c3-O

ifj. Hertay Rezső kiadó Bpest
1912. Bpest 93. Postaforgalmi dijnok 

lett.
3

0 3

4-»mCD
CL■c3

T 3
Hídvégi Olivia kiadó Pincehely

1905. Kálóz Nagysápi postames
terré neveztetett ki.

0 3
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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Hovancsek Stefánia kiadó Budapest
1895. Gödöllő Postamesterré nevez

tetett ki.

B
ud
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Herendi Teréz kiadó Budapest
1900. Budapest 63.

Vácszentlászlói pos
tamesterré neveztetett 

ki.

Betöltendő postakiadó állás.

Postakiadónő — második kiadó — állandó állást kap
hat a kondoros! postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

neve címe
(jelenlegi tartózkodási helye")

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal

állást

Pcterfi Zoltán Pctervására 1935. VI. 1.

Siha Rozália Kiszombor 1935. V. 15

Latinovits Mária Ceglcdbercel 1935. V. 15

Boskovits Lajos Somogyfajsz azonnal Helyettesítést is vállal.

Hornyik Gabriella Etes 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kranyecz Géza Dunapataj azonnal Helyettesítést is vállal.

Szabó József
-J

Mihályháza 9 azonnal Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd« Rt. nyom ása. — Felalőa m ű vezető : Duchon J.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

T A R T

A Vasúti Útmutató nyári kiadású menetrendkönyvei- 
nek postai árusítása.

Magyar kiadású könyveket és zeneműveket tartal
mazó, külföldre címzett postaküldemények valutabeszolgál- 
tatási kötelezettség alól való mentesítése.

Németországba szóló, húst tartalmazó postaküldemé
nyekhez származási és egészségügyi bizonyítvány csatolása.

Változások a Légipostái Díjszabásban.
Táviratok és távbeszélgetések váltása a Berlin— 

Hamburg közt közlekedő gyorsvonat utasaival.

A L O M

Postahivatal nevének megváltoztatása.
Időszaki postai szervek megnyitása.
Alkalmi postahivatali kirendeltség felállítása. 
Felmentések és megbízatások.
Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Vasúti Útmutató nyári kiadású menetrend
könyveinek postai árusítása.

117.249/4.

A „Vasúti Útmutató“ menetrendkönyveinek 
postai árusítása tárgyában a P. R. T. 1934. évi
19. számában megjelent 111.137/4. számú rendelet 
kapcsán értesítem a postahivatalokat, hogy a 
Vasúti Útmutató 1935. évi nyári kiadású menet 
vendkönyveiből a m. kir. posta értékcikkraktára 
a kincstári postahivataloknak 5—5 példányt, a 
1. és II. oszt. postahivataloknak pedig 2—2 pél
dányt hivatalból küld. E postahivatalok a to
vábbi szükségletet a szokásos módon rendeljék.

A többi postahivatalok ilyen menetrend 
könyvet csak akkor rendeljenek, ha eziránt 
náluk kereslet jelentkezik.

A Vasúti Útmutató 1935. évi nyári kiadású 
menetrendkönyvének eladási ára 1 P.

A postahivatalok tehát a Vasúti Útmutató 
menetrendkönyveinek postai árusítására vonat
kozó tájékoztató táblában az eladási árat 1 P 60 
f-rő-1 kézírással 1 P-re helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi május hó 15-én.

Magyar kiadású könyveket és zeneműveket 
tartalmazó, külföldre címzett postaküldemé
nyek valutabeszolgáltatási kötelezettség alól 

való mentesítése.
\ y  116.128/4.

A „Hírlapokat és folyóiratokat tartalmazó 
külföldre szóló csomagok kezelése“ tárgyában a 
P. R. T. 1932. évi 9. számában megjelent, 74.768/4. 
számú rendelet kiegészítésekép értesítem a pos
tahivatalokat, hogy a magyar kiadású könyveket 
és zenemüveket tartalmazó, 2 kg. aluli súlyú és 
keresztkötésben (nyomtatványként) feladásra 
kerülő, külföldre címzett postaküldeményekhez 
sem az exportvaluta beszolgáltatására vonatkozó 
violaszínű kötelezőnyilatkozatot, sem pedig a 
Magyar Nemzeti Bank tanúsítványát csatolni 
nem szükséges.

Ezt a postahivatalok a hivatkozott rendelet
nél, valamint a P. R. T. 1932. évi 24. számában 
közölt 86.248/4. számú rendelet 1. pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1935. évi május hó 8-án.

Németországba jszóló, húst tartalmazó posta- 
küldeményekhez származási és egészségügyi 

bizonyítvány csatolása.
116.308/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter átirata 
szerint Magyarországból Németországba több
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esetben érkezett hústartalmú postacsomag 
utóbbi időben szeretetadományként. E küldemé
nyek az elkobzás veszélyének voltak kitéve 
abból az okból, mert a magyar-német kereske
delmi szerződés egészségügyi határozmányai ál
tal megkívánt bizonyítványokkal nem voltak fel
szerelve.

„A Magyar Királyság és a Németbirodalom 
között Genfben 1931. évi július 18-án kötött ke
reskedelmi szerződés állategészségügyi határoz- 
mányainak végrehajtása“ tárgyában az „Állat
egészségügyi Értesítő“ 209. számában közölt, 
76.000/III—1931. számú m. kir. földmívelésügyi 
miniszteri rendelet III. fejezet 17. pontjában és 
a 32. pont b)' bekezdésében foglaltak szerint 
ugyanis elkészített, nevezetesen főtt, sült, pirí
tott vagy párolt, valamint pácolt sertéshúst, ille
tőleg sonkát, szalonnát és sertészsírt külön enge
dély nélkül lehet Magyarország bármely terüle
téről a Németbirodalomba bevinni, ha az áru 
megfelel a németbirodalmi húsvizsgálati törvény 
határozmányainak és el van látva az előírt szár
mazási és egészségügyi bizonyítvánnyal. A szár
mazási bizonyítványt annak a községnek (város
nak) helyi hatósága állítja ki, amelyből az áruk 
kivitelre kerülnek. A származási bizonyítványra 
az állatorvosi igazolást a hatósági állatorvos ve
zeti rá.

Ennek alapján felhívom a postahivatalokat, 
hogy Németországba címzett, húst tartalmazó 
postaküldeményeket szállításra csak akkor fo
gadjanak el, ha azokhoz a feladó az illetékes 
helyi hatóság által kiállított és az illetékes ha
tósági állatorvos által egészségügyi igazolássa! 
ellátott származási bizonyítványt csatol; ellen
kező esetben az ilyen küldeményt a feladónak 
kellő felvilágosítással, pótlás végett adják 
vissza.

Hangsúlyozom, hogy továbbra is fennáll az 
a tilalom, hogy Németország a szalámit, kol
bászt és füstölthúst tartalmazó küldemények be
hozatalát még származási és egészségügyi bizo
nyítvány csatolása mellett sem engedi meg. (L. a 
P. R. T. 1932. év 6. számában megjelent 103.585/4. 
sz. rendeletet.)

Budapest, 1935. évi május hó 7-én.

Változások a Légipostái Díjszabásban. 
113.198/4.

A német igazgatás a „Bremen“ és az 
„Europa“ hajókon berendezett repítő (katapult) 
szolgálat díjait leszállította.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a Légipostái 
Díjszabásban a 18. oldalon a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A repítőszolgálat külön pótdíja 5 g-ként 50 
fillér helyett 5 g-ként 40 'fillér lesz. Ennek meg
felelően a repítőszolgálattal továbbított küldemé
nyek pótdíjának kiszámítására megadott példá
nál a második sorban az 50 fillért 40 fillérre, az
1.00 P-t 80 fillérre, a végösszeget pedig 1.16 P-ről 
96 fillérre javítsák.

Ugyanezen az oldalon a tudnivalók szöve
gének negyedik sorában a „Colombus“ hajó 
nevét törölni kell és a második bekezdés szöve
gét a következőkép helyesbítsék: „Másik előnye 
a repítőszolgálatnak, hogy ha a postát szállító 
hajó már elindult, Bremerhaven-ból a küldemé
nyeket külön repülőgép Cherbourgba utána szál 
Htja“.

A negyedik bekezdésben „A repülőszolgá
latért“ helyett írják „A repítőszolgálatért“.

A 8. oldalon. „Az Amerikai Egyesült Álla
mok“ és „Antigua“ után tegyenek * jelet.

Budapest, 1935. évi május hó 8-án.

Táviratok és távbeszélgetések^váltása a Berlin 
Hamburg közt közlekedő gyorsvonat utasaival,

111.486/5.
A Berlin—Hamburg vasútvonalon közle

kedő gyorsvonat (Zug D 7) utasaival 1935. évi 
június hó 1-vel kezdve táviratok és beszélgeté
sek válthatók.

A beszélgetések lebonyolításánál a vonat
rádióállomás, a közvetítő rádióállomás és az 
irányító hivatal működik közre.

A vonathoz szóló táviratot és távbeszélge
tést ahhoz a német irányító hivatalhoz kell to
vábbítani, amely a szóbanlévő vonattal a leg
megfelelőbb összeköttetéssel rendelkezik.

Az irányító hivatal és a közvetítő rádió- 
állomás közt a távközléseket vezetéken, a vonat
rádióállomások és a közvetítő rádióállomások 
közt s fordított irányban pedig a vonat külső 
vezetéke és a vasútmenti vezetékek (vivővezeté
kek ) felhasználásával nagyfrekvenciás átvitellel 
(rádió útján) továbbítják.

A vonatrádióállomások és a közvetítő rádió- 
állomások üzemét a „Mitropa“ (Mitteleuropäi
sche Schlafwagen- und Speisewagen A. G. Ber
lin) látja el.

Mind a vonaton feladott, mind a vonatra 
szóló táviratokat a bevezető részben „Zugfunk“
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díjmentes megjelöléssel kell ellátni, a beszélgeté
seket pedig „utastávbeszélgetés“ (Zugfunk) szó
val kell bejelenteni.

Vonaton feladott táviratnál feladási hely
ként, az onnan kiinduló beszélgetéseknél pedig 
kiinduló hivatalként a vonatszám, menetirány 
és az irányító hivatal neve szerepel pl: „Zug 24 
Berlin—Hamburg über Wittenberge“.

A vonatra szóló táviratnak a címben, a be
szélgetésnek pedig a hívott megnevezésénél 
mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, ame
lyek a címzett, illetőleg hívott személy gyors 
megtalálását biztosítják. Tehát tartalmaznia kell 
a vonat pontos megjelölését, útszakaszt, menet
irányt, indulási, illetőleg érkezési idejét egy meg
határozott állomásra, vonatszámot stb. A cím
zett, illetőleg a hívott felkutatásának megköny- 
nyítése végett célszerű a kocsiosztályt, kocsi
számot, ülőhelyszámot is a címbe írni, pL: „Di
rektor Wittich Zug 24 Berlin—Hamburg Wagen 
5.52“ vagy „Direktor Wittich Zug 19.50 Uhr 
Berlin—Hamburg zweiter“.

A szóbanlévő vonatokkal váltott táviratért 
és beszélgetésért a rendes díjszabásszerű díjon 
felül vonat pót díj at is kell fizetni, amelyet teljes 
egészében a vasúttársaság kap meg. A vonat-
pótdíjak a következők: 

táviratnál:
közönséges táviratért szavanként =  25 fillér,

díjm inim um .......................... =  2 P 50 f,
sürgős táviratért szavanként . . =  45 fillér,

díjm inim um .......................... =  4 P 50 f.
beszélgetésnél:

közönséges beszélgetésnél az első
három p e r c é r t ........................ 3 P 50 f,
ipinden további percért . . . . 1 P 15 f,

sürgős beszélgetésnél az első három
p e rc é r t ......................................5 P 05 f,
minden további percért . . . . 1 P 70 f.
Magyarországgal való forgalomban a díjak 

tehát a következőképen alakulnak:

1. táviratnál:
a) a magyar-német távíróforgalomra érvé

nyes díjszabásszerű díjakból,
b) a vonatpótdíjból;
2. beszélgetésnél (csak külön meghívással 

lehet kérni, kivéve a vonatról eredőket);
a) a magyar-német távbeszélőforgalomra ér

vényes díjszabásszerű díjakból (a szóbanlévő

magyar távbeszélő központ és az irányítóhivatal 
viszonylatában váltandó beszélgetés díja),

b) a külön meghívás díjából (legalább 60 fil
lér),

c) vonatpótdíjból.
A gyengeforgalmú díjazási időben (19-től 8 

óráig) váltott beszélgetésnél a díjszabásszerű dí
jaknak csak 3/5-öd részét kell fizetni. A külön 
meghívás díjára a gyengeforgalmú mérsékelt dí
jazás szintén alkalmazandó 60 fillér díjminimum
mal. Ha a vonatról kezdeményezett beszélgetés
nél a hívott előfizető nem felelése miatt, vagy 
vonatra szóló beszélgetésnél azért, mert a ke
resett személy a vonaton nem volt felkutatható, 
beszélgetést váltani nem lehetett, díjat nem kell 
szedni, azonban a külön meghívás díját ilyen 
esetben is meg kell fizetni, kivéve, ha a vonatról 
eredő beszélgetésnél külön meghívás nem volt 
kikötve.

A beszélgetések díjának kiszámításánál an
nak az irányító hivatalnak a megállapítása a 
döntő, amely a beszélgetést a vonattal lebonyo
lítja. Irányító hivatalok; Berlin, Wittenberge 
(Bez. Potsdam) és Hamburg.

Az összes díjakat a feladáskor kell megfi
zetni.

A vonaton a táviratok kézbesítése vonatkéz
besítőkkel történik. Ha ülőhelyszám nincs meg
adva, kikiáltás útján keresik meg a címzettet. Az 
eredménytelen kézbesítési kísérletet megismét
lik. Vonatról eredő táviratot (kézbesíthetetlenség 
esetében az irányító hivatalhoz kell visszajelen
teni.

Budapest, 1935. évi május hó 14-én.

Postahivatal nevének megváltoztatása.
117.146/3.

Szeged—Felsőtanya postahivatal nevét „Sze- 
ged-Felsőközpont“ névre változtattam meg. Eh
hez képest a hivatalok a m. kir. postahivatalok 
és ügynökségek névsorában' a 92. oldalon, to
vábbá a 117. oldalon az 558, a 139. oldalon pedig 
a 4242 számnál, az irányítási füzet 149., végül a 
helységnévtár 947. oldalán Szeged-Felsőtanya 
helyett „Szeged-Felsőközpont“ nevet írjanak.

Budapest, 1935. évi május hó 14-én.
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Időszaki postai szervek megnyitása.
117.162/3.

Hévízfürdő és Parádfürdő időszaki posta- 
hivatal és Kolopfürdő időszaki postaügynökség: 
működését ismét megkezdte.

Budapest, 1935, évi május hó 14-én.

Alkalmi postahivatali kirendeltség felállítása.
117.856/3.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
rendezésében tartandó „Társadalombiztosítási 
szakértők Nemzetközi Kongresszusa“ tartama 
alatt f. évi május hó 22-ig az Intézet székházában 
(VIII., Fiúmei-út 19/b., V. emelet 7. szám alatt) 
naponta 8 órától megszakítás nélkül 21 óráig 
tartó szolgálattal posta-távbeszélő hivatali ki- 
rendeltség működik.

A kirendeltség bárhová szóló közönséges és 
ajánlott levélpostai küldemények, táviratok és 
belföldre szóló postautalványok felvételével, 
helyi és helyközi (interurbán) távbeszélgetések 
lebonyolításával, valamint postai és pénzügyi 
értékcikkek árusításával bízatott meg.

A kirendeltség a budapesti 72. sz. postahi
vatal ellenőrzése alá tartozik. Ellenőrző száma: 
7 f.

Az interurbán vonalak kapcsolási száma: 
41-4-67, 32-6-83, 32-5-10, a szolgálati távbeszélő 
állomás pedig: 43-8-82.

Budapest, 1935. évi május hó 15-én.

Felmentések és megbízatások.
113.655/1.

Kozma Pál postaműszaki tanácsos (12) a 
budapesti postaigazgatóság műszaki osztálya 
helyettes vezetői megbízatása alól felmentetett. 
Girscht Ferenc postaműszaki tanácsos (19) a bu
dapesti helyközi és József távbeszélő központ 
vezetése alól felmentetett és a budapesti posta- 
igazgatóság műszaki osztályánál a helyettes ve
zetői teendők ellátásával megbízatott. Kisfalvy 
Alajos postaműszaki tanácsos (27) a budapesti 
helyközi és József távbeszélő központ vezetésé
vel megbízatott.

Budapest, 1935. évi április hó 27-én.

Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
117.266/1.

Haubentaller Lujza postakiadó kiadói sze
mélyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1935. évi május hó 14-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

116.574/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi május hó 31-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi május hó 9-én.
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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

Budapest Kien Mária kiadó Nagyrccse
1885. Bakonysárkány

Bakonysárkányi pos
tamesterré nevezte

tett ki.

Budapest Klausz Vilma kiadó Velence 1896. Rákoskeresztúr Örszentmiklósi posta
mesterré neveztetett ki

Budapest Körösi Ilona kiadó Szeged
1899. Adony Baglyasaljai postames

terré neveztetett ki.

Budapest Szakter Mária kiadó Cegléd
1905. Jászkarajenő Palotási postamesterré 

neveztetett ki.

Budapest Szente Rozália kiadó Lepsény
1898. Balatonkenese

Pilisszentkeresz ti 
postamesterré nevez

tetett ki.

Budapest Zandt Gertrud kiadó Pozsony
1906. Budapest 111.

Pesthidegkuti posta
mesterré neveztetett 

ki.

Debrecen Fajnor Szépkövi 
Katalin kiadó Budapest 1895. Csepel Sápi postamesterré ne

veztetett ki

Debrecen Giczy Jolán kiadó Jobaháza 1896. Geszt Geszti postamesterré 
neveztetett ki

Debrecen Kovács Margit kiadó Tiszaszederkény
1894. Miskolc 4. Geleji postamesterré 

neveztetett ki

Debrecen Kovács Anna kiadó Pátyod 1896. Gacsály Ajaki postamesterré 
neveztetett ki

Debrecen Kun János kiadó Kál 1902. Kál Mezőtárkányi posta
mesterré neveztetett ki

Debrecen Kun Ida kiadó Püspökladány
1899. Mátészalka | H o d á sz i P o sta m ester r é  

n e v e z te te t t  ki

Debrecen Lányi Anna kiadó Szamosszeg 1902. Szamosszeg Szamosszegi posta
mesterré neveztetett ki

Debrecen Molnár Karolina kiadó Mezőberény 1898.
1

Mezőberény Kocsordi postames
terré neveztetett ki

Debrecen Róka Terézia kiadó Csengerújfalu
1900. Budapest 99.

Nyirmártonfalvai pos
tamesterré neveztetett 

ki

Debrecen Rónay Sarolta kiadó Putnok 1909. Aggtelek
1

Aggteleki postamester
ré neveztetett ki

Debrecen Petrovich Ernőné szül. 
Sróth Irma kiadó Kőrösmező 1902. Polgár Karácsondi postames

terré neveztetett ki

Debrecen Pólya Gizella kiadó Kisújszállás 1903. Vésztő Nyirgyulaji postames
terré neveztetett ki

Debrecen Szabó Etel kiadó Szolnok 1897. Budapest 97. Bihartordai postames
terré neveztetett ki

Debrecen Szokoll Sándor kiadó Sopron 1902. Felsőtárkány Vajai postamesterré 
neveztetett ki

Debrecen Uray Tamás kiadó Ibrány 1905. Ibrány I.brányi postamesterré 
neveztetett ki
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Debrecen Vinczc Ferenc kiadó Barcs 1896. Izsák Gönci postamesterré 
neveztetett ki

Debrecen Wandrák Anna kiadó Jászberény 1904 Pusztamonostor Pusztamonostori posta
mesterré neveztetett ki

Debrecen Wesniczky Vilmos kiadó Vajdahunyad
1899 Pestszcntlőrinc

—---- i--- '•----- ~rv.—i—f
Mikóházai postames

terré neveztetett ki

Pécs Dómján Vilma kiadó Boba
1905. Aha iPorrogi postamesterré 

neveztetett ki.

Pécs Fleischammer Teréz kiadó Csurgó
1894. Himesháza '

Himesházai posta
mesterré neveztetett 

ki.

Pécs Kabdebó Margit kiadó Gyergyótölgyes
1906. Döbrököz Döbröközi postames

terré neveztetett ki.

Pécs Kiss Irina kiadó Battonya
1894. Turkeve

Görösgálpusztai pos
tamesterré nevezte

tett ki.

Pécs Legeza Jánosné 
sz. Rendi Olga kiadó Zilah

1898. Derecske Sióagárdi 'postames
terré neveztetett ki.

Pécs Vincze Piroska kiadó Jászapáti
1905. Adony

Szentadorjáni posta
mesterré neveztetett 

ki.

Sopron Mészáros Jánosné 
szül. Pohr Stefánia kiadó Sárvár

1908. Sárvár 1. Lemondott.

B e tö lte n d ő  p o s ta k ia d ó i á llá so k .
POSTAKIADÓNÖ f. évi június hó 1 -tői állandó állást 

kaphat a tarcali postahivatalnál.
GYAKORLOTT postakiadónő f. évi július és augusz

tus hónapokra állást kaphat a szadai postahivatalnál.

Kimutatás.
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó
Megjegyzés

n é r t
címe

(jelenlegi tartózkodási helyei
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
Tscher Katalin Mosonszolnok 4 azonnal németül is tud

Dancsó Ilona Tiszasas 7 1935. VI. 1.

Koptyik Ilona Kurd 1935. VI. 1.
Tóth Károly László Rákoskeresztúr 5 1935. VI. 1. helyettesítést is vállal
Nagy Ilona Mezőszentgyörgy 1935. VI. 15.
Török Mária Dömsöd 6 1935. VI. 1. v. 15.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

Fflváro»! N yom d* Rt. nyom ás*__ FcUlO* m flv**ctő: Oucboa J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A DJ A A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . M Á J U S  3 5 . 1 9 . szám .
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A cstkkbefizetési díj lerovása alól mentes postatakarékpénztári csekkszámlák újabb jegyzéke.
116.887

A csekkbefizetési díj alól mentes csekk
) /  JEGYZÉK

számlákról a m. kir. postatakarékpénztár által 
összeállított jegyzéket alább közlöm:

a csekkbefizetési díj lerovása alól mentesített csekkszámlákról. 

A csekkszámla száma: A csekkszámla elnevezése:

39
79

190
252

2452
14097
14100—14110-ig
14111 ;
14132
14169
14368—14392-ig 
14401—14417-ig 
14780—14835-ig 
22222

25000
26654
30800
31501—31979-ig és 
31981—31999-ig
34337
34338 
34347 
34366 
34466 
34489 
38673 
39406

A. m. kir. postatakarékpénztár külföldi számlák, Budapest.
M. kir. posta bélyegértékesítő iroda, Budapest.
M. kir. felülvizsgáló és kiegyenlítő hivatal, Budapest.
Magyar Nemzeti Bank állami pénzkezelés, Budapest.
Községi elöljáróság, Pitvaros.
Gyula megyei város házi pénztára, Gyula.
Budapesti adópénztárak.
Postatakarékpénztári költségek, Budapest.
Rendőri büntetéspénzek, Békéscsaba.
Városi pénztár, Kispest.
Házasságok kihirdetése alól adott felm. díjak.
Székesfővárosi adópénztárak.
Községi elöljáróságok és pénztárak.
A m. kir. áll. gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó gondozottak 

keresménvi pénzei postatakarékpénztári számvevőség, Budapest. 
Pénzintézeti Központ.
Községi elöljáróság, Dunakömlőd.
M. kir. Központi távíró hivatal, Budapest.

Városi és községi pénztárak számlái.
Budapest székf. VH/a. kér adópénztár, Budapest.

,, ,, VIII/a. ,, ,, ,,
„ „ VII/c. „
„ „ VI/c. ,, „ >i
,, ,, Vl/a. „ ,» »»
„ ,, IX/b. ,, „ »

Községi adópénztár, Pestújhely.
Községi elöljáróság, Ácsa.
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A csekkszámla száma: A csekkszámla elnevezése:

44329
44739
45480
46000
51893
51894 
53702
55000—57000-ig

60000—139999-ig

Községi elöljáróság, Szada.
Községi elöljáróság, Albertfalva.
Budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal, Budapest.
M. kir. postatakarékpénztár hirdető irodája, Budapest.
Községi elöljáróság, Bag.
Községi elöljáróság, Boldog.
Községi elöljáróság, Kistarcsa.
Teljesen állami jellegű számlák (állami kölcsönszámlák, vmegyei alap

számlák, jár. főszolgabíró átm. pénzkezelő és rend. bűnt. bíró, 
községi, városi és forgalmi adószámlák).

Állami számlák.

A postahivatalok e jegyzék alapján a Ki
vonatos Posta-Távírő-Távbeszélő és Rádió-Díj
szabás XIX. 3. pontját helyesbítsék, illetőleg 
egészítsék ki.

Hangsúlyozom, hogy továbbra is fennáll az 
a korlátozás, hogy a Pézintézeti Központ 25.000 
sz. csekkszámlájára csak 50.— P-nél nagyobb 
összeg fizethető be. (P. R. T. 1933. évi 45. sz. 
103.382/4. sz. rendelet.)

Egyúttal felhívom a postahivatalokat, hogy 
jövőben a befizetések alkalmával a csekkbefize
tési díj alóli mentességet ne csupán a befizetési 
lap „Kincstári szolgálat“ alnyomata, hanem a 
közölt jegyzék alapján is esetenként bírálják el. 
Abban az esetben tehát, ha a számla száma a 
csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák 
jegyzékében nem szerepel, a csekkbefizetési dí
jat még akkor is igényeljék, ha a befizetést 
„Kincstári szolgálat“ alnyomattal ellátott befize
tési lappal teljesítik.

Ezt a figyelmeztetést a postahivatalok a P. 
R. T. 1930. évi 61. számában közölt 94.227. sz. 
rendelet 3. pontjánál, valamint az 1933. évi 53. 
szám alatt megjelent 108.935/4. sz. rendeletnél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi május hó 14-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
118.702/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

56. oldal, Angola, az 1. útirányon ezentúl 
10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súly
díjnak írják be a 3„ illetőleg 4. hasábba: 10 (kg) 
12.35 P;

60. oldal, Azori-szigetek, a 2. útirányon 
ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj

súlydíjnak írják be a 3., illetőleg 4. hasábba: 10 
(kg) 9.30 P;

99. oldal, Irak, a 3. útirányon az 1—20 kg-os 
csomagok súly díja 5.00, 9.15, 11.75, 22.25, 33.95 
és 44.90 helyett 4.55, 7.25, 8.95, 16.65, 25.55 és
33.70 P;

107. oldal, Kanada (folyt.) III. M. A. S. út
ján a c) útirányon a 6.8—20 kg-os csomagok 
súlydíja 17.50*, 22.55*, 26.25*, 29.60* és 33.85* 
helyett 23.65, 30.40, 39.65, 44.15 és 52.90 P. A 
Jegyzet rovatban * alatt levő „Montreal-ig. . . .  
csatol“ jegyzetet töröljék. Az 1. hasábban a „c) 
A többi helyre“ megjegyzést a következőképen 
egészítsék ki: ,,c). A többi vasútállomással biró 
helyre“;

123. oldal, Mozambík, a b), c) és d) útirá
nyokon ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot kül
deni. Üj súlydíjnak írják be a 3., illetőleg 4. ha
sábba: a b) útiránynál 10 (kg) 13.15, a c) út 
iránynál 10 (kg) 13.50 és a d) útiránynál 10 (kg) 
13.90 P;

131. oldal, Németalföldi-India, a I. 1—3. út
irányokon a 6. hasábban a vámárunyilatkoza- 
tok darabszáma 3 helyett 4;

145. oldal, Irán (Perzsia) (folyt.), az e) út
irányon az 1—10 kg-os csomagok súlydíja 5.40, 
9.45, 11.45 és 23.15 helyett 4.95, 7.55, 8.65 és 17.55 
P. Ezen az útirányon ezentúl 20 kg súlyig lehet 
csomagot küldeni. Üj súlydíjnak írják be a 3., 
illetőleg 4. hasábba: 15 (kg) 27.25 és 20 (kg) 36.50 
P. Az f) útirányon az 1—10 kg-os csomagok 
súlydíja 5.70, 9.90, 11.90 és 25.45 helyett: 5.25,
8.00, 9.10 és 19.85 P. A g) útirányon pedig az 
1—5 kg-os csomagok súlydíja 6.20, 10.65 és 12.70 
helyett: 5.75, 8.75 és 9.90 P;

147. oldal, Portugália, a I. 1. útirányon ezen
túl 10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súly- 
díjnak írják be a 3., illetőleg 4. hasábba 10 (kg)
8.70 P;

A II. M. A. S. útirányon az 1—10 kg súlyú
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csomagok súly díj a a következőképen változik: 
3.60, 4.40 és 8.00 helyett: 7.55, 8.30 és 14.15 P. Az 
*) jegyzet szövegét töröljék.

151. oldal, Salvador, az 1. útirányon az 1—20 
kg-os csomagok súlydíja a 4. hasábban 4.05f,
6.00, 10.80, 15.55 és 20.65 helyett 4.15f, 6.25,
11.15, 16.15 és 21.55 P;

155. oldal, S. Tómé és Principe a 2. és 3. út
irányon ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot kül
deni. Üj súlydíjnak írják be a 3., illetőleg 4. ha
sábba a 2. útiránynál 10 (kg) 11.95, a 3. útirány
nál 11.85 P;

167. oldal, Zöldfoki-szigetek, az 1. útirányon 
ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj 
súlydíjnak írják be a 3., illetőleg 4. hasábba 10 
(kg) 11.95 P.

Budapest, 1935. évi május hó 23-án.

Üjítások a távolsági távbeszélő forgalomban.
117.452/5.

A távolsági távbeszélő-forgalomban a kö
vetkező újítások lépnek életbe:
1. Bérelt beszélgetések egy vagy több hétre.

A bérlet időtartama e rendelet megjelené
sétől számítva 7 nap, vagy ennek többszöröse is 
lehet. Az ilyen bérlet bármely nappal kezdőd
het s csak a kikötött időpontig érvényes, hall
gatólag tehát nem újul meg. E bérletekre egyéb
ként ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 
a hónapra bérelt beszélgetésekre, a vasár- és ün
nepnapokat azonban a bérletből nem lehet ki
hagyni.

Bérletet 7 napra vagy ennek többszörösére 
a belföldi forgalmon kí^ül 'Ausztriával, Cseh
szlovákországgal, Jugoszláviával, Romániával, 
Németországgal, Olaszországgal, Franciaország
gal, Németalfölddel, Dániával és Lengyelország
gal való forgalomban is lehet kötni.

2. 4/5 díjas bérelt beszélgetések.
A bérelt beszélgetések díja, — ha azokat a 

16—19 órák közti időre kérik, — az azonos tar
tamú közönséges beszélgetések teljes díja he
lyett ennek csak 4/5 része. Ez a mérsékelt díjazás 
a belföldi forgalmon kívül Ausztriával, Cseh- 
Szlovákországgal, Romániával és Lengyelország
gal való forgalomban is érvényes.
3. A tőzsdei beszélgetések pótdíjának megszün

tetése.
A Tb. U. Sz. 48. §. 4. pontjának utolsó be

kezdését hatályon kívül helyezem s elrende’em,

tiogy a budapesti áru- és értéktőzsdei távbeszélő 
hivatal nyilvános állomásaira szóló távolsági be
szélgetések után, a beszélgetések különleges ke
zeléséért a díjszabásszerü beszélgetési díjon fe
lül járó s a díjegység egyharmadának megfelelő 
pótdíjat jövőben nem kell felszámítani. A pót
díj a nemzetközi viszonylatokban is megszűnik 
s így azt a külföldön sem fogják beszedni. Ki
vétel Svájc, mert az a külföldi tőzsdehivatalok
hoz szóló beszélgetések után a pótlíjat továbbra 
is felszámítja.

4. Téves számmal bejelenteti beszélgetésért 
csak egy percnyi díj jár.

A Tb. U. i)z. Pl. §. P. pont o-ik bekezdésének 
azt a rendelkezését, hogy a legújabb hivatalos 
kiadású névsorban iieiyesen nyomtatott kapcso
lási számnak téves bemondása esetén legalább 
egy 3 perces beszélgetés dijat meg keli űzetni, 
szintén hatályon kívül helyezem. A téves szám
mal kért beszélgetésért, ha a tévedés megállapí
tása után, a hívó ugyanabban a viszonylatban 
azonnal a helyes számmal kér összeköttetést, 
jövőben csak a beszélgetés kapcsolása alkalmá
val érvényes díjazási idő szerint esedékes 1 perc
nyi díjat kell felszámítani. Ha azonban a hívó 
a tévedés kiderülése után megállapított helyes 
számú állomás előfizetőjével nem kívánna be
szélni, a téves számmal kért beszélgetésért úgy 
mint eddig, ezentúl is a 3 perces beszélgetés dí
ját kell felszámítani.
5. Az előkészítési díj esedékessége a tengeren

túli forgalomban.
A tengerentúli távbeszélő viszonylatokban 

rendszeresített „értesítési díj“ (report charge) 
neve „előkészítési díj“-ra (taxe de préparation) 
változik.

Az előkészítési díjat a beszélgetések előké
szítésének körülményes és költséges volta miatt 
azokban a tengerentúli vagy oceángősösökkel 
való viszonylatokban számítják fel, ahol a be
szélgetéseket csak rádió-távbeszélő igénybevéte
lével lehet váltani, oly esetekben, amikor a beszél
getés kapcsolása a felektől függő körülmények 
miatt nem sikerül. Az előkészítési díj összege a 
Tbdsz.-ban az egyes viszonylatoknál feltüntetett 
eddigi értesítési díj összegével azonos.

Az előkészítési díj felszámításának a követ
kező esetekben van helye:
a) Előfizetői állomások közti beszélgetéseknél:

1. Ha a hívó beszélgetését a bejelentésnek a 
rádió-távbeszélő áramkörön történt továbbítása 
után törlik;
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2. ha a hívó vagy a hívott beszélgetést visz- 
szautasítjá;

3. ha a hívó a végleges felhívásra nem vála
szol (ha a hívott állomás a végleges felhívásra 
nem felel, előkészítési díj nem jár).
b) Meghatározott személyek közti beszélgeté

seknél:
Az a) pontban 1., 2., 3. alatt felsorolt esete

ken kívül:
4. ha a hívott személyt vagy helyettesét nem 

találják meg, vagy a beszélgetést visszautasít
ják.

A budapesti helyközi távbeszélő központ 
kezelőnőjének a beszélgetést irányító külföldi 
központtal (London, Páris, Berlin) minden egyes 
ilyen esetben külön tisztáznia kell az előkészítési 
díj esedékességének kérdését.

Budapest, 1935. évi május hó 17-én.

A postahivatali nyilvános állomásokról foly
tatott távolsági beszélgetések időtartamának 

előzetes bejelentése.
106.791/5.

A postahivatali nyilvános állomásokról kez
deményezett s három percnél tovább tartó tá
volsági beszélgetések a többlet időtartamért 
járó díjának beszedése sokszor nehézségekbe 
ütközik. A nemzetközi forgalomban ugyanis a 
hívót az egyes három percek leteltére figyel
meztetni nem szabad, a belföldi forgalomban pe
dig a figyelmeztető közbelépés nem minden 
egyes perc után, hanem csak három percenként 
történik. Rosszhiszeműség esetében előfordulhat 
az is, hogy — különösen ott, ahol a fülke a ke
zelőtől messze van elhelyezve, — a hívó fizetés 
nélkül távozik.

A posta ebből származó károsodásának 
megakadályozása érdekében utasítom a hiva
talokat, hogy a nyilvános állomásról folytatott 
beszélgetést a bejelentéskor előre megfizetett 
időtartam leteltekor mind a nemzetközi, mind a 
belföldi forgalomban előzetes figyelmeztetés 
után bontsák.

A beszélgetés bejelentésekor a hívók fi
gyelmét erre a körülményre fel kell hívni s egy
úttal ajánlani kell, hogy a bontás elkerülése vé
gett annyi perces beszélgetést jegyeztessenek 
elő, illetőleg fizessenek meg, amennyi közlemé
nyük bemondásához előreláthatólag szükséges. 
Ha a fizetett időtartam befejezése előtt fejezik

be a beszélgetést, a különbözeiét a hívónak visz- 
sza kell fizetni.

A hivatalok a visszafizetést a távbeszélő
naplóban ugyanúgy számolják el, mint a rendes • 
díjvisszatérítéseket.

Ez a rendelet a Budapest 58. számú (tőzsdei) 
hivatalra nem vonatkozik.

Budapest, 1935. évi május hó 22-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

117.757/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbír áj a 1935. évi május hó 10-én kelt B. I. 
5767/1935. számú végzésével a Nagyváradon a 
Tipográfia Romaneasca nyomdában előállított 
dr. Kahána Ernő: „A szociáldemokrácia és a 
dialektika“ című füzet 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, 1935. évi május hó 15.-én.
II.

118.014/2.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1935. évi május hó 16-án kelt B. I. 
6044/1935. számú végzésével a Leipzigben, Neu- 
drag nyomdájában előállított Johannes R. Be
cher „Der Grosse Plan“ Epos des sozialistischen 
Aufbaus című könyv 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, 1935. évi május hó 17-én.

Üj postaügynökség megnyitása.
117.857/3.

Kóspallag községben f. évi május hó 18-án, 
a község területére kiterjedő forgalmi körrel új 
postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala 
Márianosztra, díjnégyszögszáma 76.

Ehhez képest a postahivatalok a Helység- 
névtár 326. oldalán Kóspallagnál az „u. p. és“ 
törlése mellett jegyezzék be: ^  Eh. Mária
nosztra, Budapest gg ' B Szob__ , 76., posta-
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ig. Bp.“ A m. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában az 55. oldalon Kösd után írják 
be: , 76, —, Kóspallag ü. (Eh. Márianosztra),
Hont, Budapest, Budapest Z3BZZISI Szob.“? a 
112. oldalon pedig a 76. számnál „Kóspallag“.

Budapest, 1935. évi május hó 20-án.

Időszaki postaügynökség megnyitása.
118.203/3.

Horány időszaki postaügynökség f. évben 
június hó 1-től szeptember hó 15-ig működik.

Budapest, 1935. évi május hó 18-án.

A VI. Főiskolai Világbajnokság hirdető bé
lyegzőjének használata.

118.689/3.
Értesítem a hivatalokat, hogy a budapesti 4. 

számú postahivatal a bélyegző elkészültétől be
zárólag augusztus 18-áig „VI. Főiskolai Világ- 
bajnokság — 1935 — augusztus 10—18-ig“ feliratú 
hirdető-bélyegzőt is használ a levélpostai külde
mények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1935. évi május hó 23-án.

MEGHÍVÓ.
A Magyar királyi posta állami személyze

tének segélyzö és nyugdíjpótló egyesülete 1935. 
évi június hó 11-én délután 5 órakor a Posta
tisztviselők Otthonának dísztermében (VI., Ben- 
czur-utca 27.) tartja az 1934. évi XXIX.  rendes 
közgyűlését.

Tárgysorozat:
1. Az Fgyesület 1934. évi működéséről szóló 

jelentés, a záró számadások és a felügyelőbizott
ságnak e számadások felülvizsgálatára vonat
kozó jelentésének az előterjesztése és a felmen
tés megadása iránt való határozathozatal.

2. Az 1935. évi költségvetés előterjesztése.
3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány, tisztikar és a felügyelő- 

bizottság megválasztása.
5. Határozathozatal az 1935. évi nyugdíjpót

lékra vonatkozólag.
6. Indítványok.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nannal előbb, tehát 
bezárólag 1935. évi iúnius hó 4-ig az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Amennyiben a közgyűlés nem volna határo
zatkénes. az alanszabálvok 19. S-ának 11. pontja 
értelmében 1935. június 22-én délután 5 órakor 
ngvanott megtartandó úiaibb közgyűlés a meg
jelent taöok számára való tekintet nélkül vég- 
érvénvesen határoz mindazokban az ügyekben, 
am elvek a jelen közgyűlés tárgysorozatán sze
repelnek.

Budapest, 1935. évi május hó 21-én.

K im u ta tá s  a lé ts z á m b ó l tö rö lt  p o s ta k ia d ó k ró l.

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

Budapest Dr. Harsányi Tibor hiv. kisegítő Porcsalma
1905. — Posta forgalmi díj- 

nokká vétetett fel.
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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

Pécs Ifj. Garay Dezső hiv. kis. Pécs
1912. Mecsekalja Lemondott.

Pécs özv. Gyalog Lászlóné hiv. kis. Tamási
1906. Sárszentlőrinc Lemondott.

Betöltendő postakiadói állás.

Helyettesítést is vállaló postakiadónő f. évi június 
hóra állást kaphat a kemesmihályfai postahivatalnál.

Kimutatás
állás tkereső  po stakia dó k r ól.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szemes Eleonora Komárváros 11 1935. VI. 15. helyettesítést is vállal

Tóttal Anna Zalaegerszeg, Arpád-u. 17. 11 1935. VI. 15.

i
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

L

Fővárosi Nyomd« Rt. n y o m á sa .— Felelős m ű vezető: Du choc J.
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POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . M Á J U S  31. 3 0 .  szám .

T A R T

A 25 és 30 filléres csehszlovák postabélyegekkel 
bérmentesítve érkezett postaküldemények kitiltása.

„A nyomtatványküldeményekre vonatkozó szabá
lyok ismertetése“ című füzet kiadása.

Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé
nyek díjában.

Változás a Csomagdíjszabásban.
Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes külde

mények és postai megbízások forgalmának újrafelvétele.
„T. E. Sz. Alföldi Hét“ hirdető bélyegző haszná

lata. *
„DEBRECEN KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR" feliratú 

alkalmi bélyegző használata.

A 25 és 30 filléres csehszlovák postabélyegekkel 
bérmentesítve érkezett postaküldemények 

kitiltása.
118.557/4.

A P. R. T. 1934. évi 30. számában közzétett 
122.116/4. számú rendeletemmel értesítettem a 
hivatalokat, hogy a csehszlovák postahivatalok 
a „Giustizia per l’Ungheria“ felirású 20 és 40 
filléres magyar légipostabélyegeket nem isme
rik el.

Minthogy ezzel az eljárással szemben ma
gyar részről történt tiltakozásra a csehszlovák 
kormány kielégítő választ nem adott, ellenintéz- 
kedésképen a kairói egyetemes postaszerződés 
46. cikk, 1. §. d) pontja alapján folyó évi június 
hó 15-től kezdve Magyarország területéről ki
tiltom a 25 és 30 filléres csehszlovák postabé
lyegeket és utasítom a hivatalokat, hogy ezekkel 
a postabélyegekkel bérmentesítve érkezett pos
taküldeményeket a jelzett időponttól kezdve 
„Non admis“ jelzéssel küldjék vissza a feladási 
helyre.

Budapest, 1935. évi május hó 25-én.

A U O M

„Budapest 19’“ számú új postahivatal megnyitása.
Kispesten működő postaügynökség átalakítása pos

tahivatallá.
Postahivatal áthelyezése.
Postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltozta

tása.
Gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes áthelyezése.
Változások az Irányítási Füzetben. '' ' ',
Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány.
Pályázati hirdetmény a kiskunfélegyházi postahi

vatalnál postaszállítói állásra szerződés kötése mellett.
Betöltendő kiadó állás.

„A nyomtatványküldeményekre vonatkozó sza
bályok ismertetése“ című füzet kiadása.

118.459/4.
s ■ ' '

Abból a célból, hogy mind a postahivatalok, 
mind a közönség a nyomtatványküldeményekre 
vonatkozó szabályokat könnyebben tanulmá
nyozhassák „A nyomtatványküldeményekre vo
natkozó szabályok ismertetése“ címmel külön fü
zetet adtam ki.

Az ismertető füzet a jelenleg is érvényes 
és a Postaüzleti Szabályzat 31—33. §-aiban fog
lalt rendelkezéseken túlmenő új szabályt nem 
tartalmaz, azonban az egyes rendelkezések vég
rehajtásánál követendő irányelvek megadásával 
és részletes magyarázásával, továbbá számos 
példával tájékoztat arról, hogy milyen külde
mények milyen feltételek mellett fogadhatók el 
nyomtatványdíjszabással.

Az ismertető füzetnek a hivatalok és ügy
nökségek részére való megküldése iránt a m. 
kir. posta tudakozó irodájának külföldi hirlap- 
osztálya útján egyidejűleg intézkedtem. A kül
földi hirlaposztály a nagyobb hivataloknak az 
ismertető füzetből hivatalos használatra több 
példányt s azonfelül eladás céljaira is megfe
lelő számú példányt küld. Azok a postahivata
lok, amelyek csak hivatalos használatra szol
gáló példányokat kapnak, az eladásra szánt pél
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dányokat szolgálati levelelezőlapon közvetlenül 
a külföldi hirlaposztálytól igényeljék.

Az eladásra szánt példányok árát 30 fillér
ben állapítottam meg.

A hivatalok az eladás céljából kapott példá
nyokat hivatalos kiadmányokként, mint postai 
értékcikkeket kezeljék. (Lásd: P. R. T. 1924. 
évi 64. számában megjelent 23.396. sz. rendelet
2. b) pontját.).

A postahivatalok az „Ismertetés“-t alapo
san tanulmányozzák át, az abban foglaltakat a 
nyomtatványküldemények felvételénél szigo
rúan tartsák szem előtt és az érdekeltség figyel
mét is hívják fel a füzet megjelenésére.

Budapest, 1935. évi május hó 28-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

119.444/4.
A P. R. T. 1932. évi 12. számában közölt 

70.257/4. sz. rendelethez kiadott kimutatást a hi
vatalok az alábbiak szerint javítsák:

19. Danzig (szabadváros): a 3—5. és 7—13. 
hasábba az eddigi adatok helyébe írják a f. é. 
június hó 1-től feladott küldeményekre érvé
nyes új adatokat: 40, 25, 25 és 2, 8z\, 5, 15, 80, 
30, 80.

42. Kína: a 3—5., 7—9., 12. és 13. hasábba 
a régi adatok helyébe írják a f. é. június hó 
1-től feladott küldeményekre érvényes új ada
tokat: 20, 12, 12, 4, 4, 2*, 20, 40.

46. Lettország: a 4. hasábban 20 helyett 
21; a 9-ben 7 helyett: 4.

116. Oroszország: a 13. hasábban 40 he
lyett: 30.

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
119.464/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

75. oldal, Délafrikai—Unió, I. Posta útján, 
a 3. útirányon az 1—5 kg-os csomagok súly
díja 3 15, 5-50, 6-05, 6‘65 és 7-20 helyett 3’35, 
5-85, 6-40, 6-95 és 7-55 P.

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.

Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes 
küldemények és postai megbízások forgalmának 

újrafelvétele.
119.175/4.

A luxemburgi postaigazgatás intézkedése 
folytán 1935. évi június hó 1-től kezdődőleg 
Luxemburgba szóló utalványok, utánvételes 
küldemények és postai megbízások újból felad
hatók.

Ezzel az intézkedéssel a P. R. T. f. é. 13. 
számában megjelent ad 109.796/4. sz. rendelet 
hatályát veszti.

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.

„T. E. Sz. Alföldi Hét“ hirdető bélyegző haszná
lata.

118.736/3.
Értesítem a hivatalokat, hogy a hódmező

vásárhelyi 1. számú postahivatal a bélyegző el
készültétől június hó 10-éig „T. E. Sz. Alföldi 
Hét Hódmezővásárhely, 1935. jún. 6—10.“ fel
iratú hirdető bélyegzőt is használ a levélpostai 
küldemények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1935. évi május hó 23-án.

„DEBRECEN KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR“ feliratú 
alkalmi bélyegző használata.

119.382/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Deb

recenben redezett Tiszántúli Ipari Vásár terü
letén működő alkalmi postahivatal (kirendelt
ség) június 5—17 napjain a már múlt évben is 
használt „DEBRECEN KIÁLLÍTÁS ÉS VÁ
SÁR’“ feliratú keletbélyegzővel bélyegzi le a 
nála feladott postai küldeményeket.

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.

„Budapest 19“ számú új postahivatal megnyitása.
119.381/3.

Budapest székesfőváros XI. kér., Horthy 
Miklós-út 136. sz. alatt „Budapest 19.“ elneve
zéssel — távbeszélővel egyesített — IV. osz
tályú új felvevő postahivatal nyílt meg.
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Az új postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, a 
postatakar ékpénztári közvetítő szolgálat ellátá
sára, helyi és helyközi távbeszélgetések lebo
nyolítására, valamint postai és pénzügyi bé
lyegek és értékcikkek árusítására terjed ki. El
lenőrző száma 167, díjnégyszög száma „1“, 
szolgálat jellege „L“, távbeszélő állomásának 
hívő száma 58-5-89.

A hivatalok a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorába a 19. oldalon „Budapest 
18“ után írják be: „167, 1, —-, Budapest 19/XI., 
Elorthy Miklós út 136.“, Pest P. S. Kk., Buda
pest, a 129. oldalon pedig a 167. számnál „Bu
dapest 19“.

Budapest, 1935. évi máju*s hó 29-én.

Kispesten működő postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

119.380/3.
Kispest megyei város területén működő 

postaügynökség „Kispest 4.“ elnevezéssel IV. 
osztályú postahivatallá alakíttatott át. Ellenőr
ző száma 393.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökégek névsorában az 53. oldalon Kispest 
ügynökségnél az első hasábba 393, a negyedik 
hasábba ü. helyett „4.“ írandó, „Eh. Kispest 1.“ 
pedig törlendő, a 131. oldalon pedig a 393. szám
nál beírandó „Kispest 4.“

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.

Postahivatal áthelyezése.
118.363/3.

A budapesti 87. számú postahivatal a VIII., 
Lippay György-utca 2. szám alól VIII., Práter- 
utca 46. szám alá helyeztetett át.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora című segédkönyv megfelelően helyesbí
tendő.

Budapest, 1935. évi május hó 24-én.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának megvál
toztatása.

117.701/3.

Sárszentágota pályaudvari postaügynökség 
ellenőrző hivatala ezentúl Székesfehérvár 2.

A helységnévtár (473. 1.) és a postahivatalok 
és ügynökségek névsora (86. 1.) megfelelően he
lyesbítendő.

Budapest, 1935. évi május hó 24-én.

Gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes 
áthelyezése.

118.460/3.
Gyopárhalom postaügynökség a fürdő- 

idény tartamára folyó évi június hó 1-től szep
tember hó 15-ig Gyopárosfürdőre helyeztetett 
át és „Gyopárosfürdő“ elnevezéssel működik. 
Rovatolási összeköttetése nem változik.

Ellenőrző hivatala továbbra is_ Orosháza.

Budapest, 1905. évi május hó 29-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

I.
118.559/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv
ben bekövetkezett változásokat tudomás, emlí
tett füzet 7-ik hasábjában való keresztülvezetés 
és a helyes irányítás iránti intézkedés céljából 
az alábbi kimutatásban közlöm:
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Postahivatal, (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Ab a összes adat
+ 31/5130 v. (H. és U után nem), 

1. +31/5130 v. (H. és U. után), 
1. 32/5124 v., 96

Ácsa — gk. után + 69

Adony — 241 után 1. 32—1. Pszab/5022 v.

Alcsut 94 +94 94, +94

Baross Gábor-telep — 32 helyett 48, + 32 helyett 148

Becske — első tételnek 1. 148/gk.

Bcrcel összes adat 1. 148/gk., 38/gk., 69

Börgönd 102 Z. v. 32 helyett 48, + 48

Budaörs + 53 —

Csala — . 94 helyett 95, t94 helyett +95

Csákvár - /gk.
•

Cserhátszentiván — 22

Csór 1. Szfvár 2. —

Dorog Esztergom/3445 m. v. (V. nem) 218 után 1. Esztergom/3447 v.

Dunapentele — 241 után 1. 32—1. Pszabolcs/ 
5022 v.

Ecseg — 22

Előszállás — 241 után 1. 32—1. Pszabolcs/ 
5022 v.

Ercsi 32, +32

ooT+i•*—

Érdliget — 32 helyett 48, +32 helyett +48

Érsekvadkert — 148 után/gk., 1. Bgyarmat/gk.

Felcsút 94, +94 95, t 95

Fehérvárcsurgó — 2814 v. után (K.)
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Galgaguta — gk. után f  69

Galgagyörk — 169 elé 1. 148/gk.

Galgamácsa — 169 elé 1. 148/gk.

Gödöllő — 324 helyett 404

Herczegfalva — 241 után 1. 32—1. Pszabolcs 
5022 v.

Inota 1. Szfvár 2. —

Ipolytölgyes — / 2, 1. Vámosmikola

Kalóz __ ♦ 8 után (VI/23—IX/8 nem), 35 
(VI/23—IX/8)

Keszeg — Penc

Kisterenye cs. (K.) 22 elé 1. Hatv 2/370 v. (H. és U. 
nem)

Letkés — 1. Vámosmikola

Lovasberény ' 94, f 94 95, f  95

Magyarnándor — f  69 elé 1. 148/gk.

Mohora 69 f69 elé 1. 148/gk.

Mór 1. Kom. 2—1. 1 13/2867 v. —

Nagyhantos — f  32

Nagyláng — 8 után (VI/23- IX '8 nem), 35 
(VI/23—IX/8)

Nádasdladány 1. Szfvár 2. —

Pátka 94, f  94 95, f  95

Penc Vác 148/gk, . . . .

32 az 5017 v. után, Í002 v után
48, 'f 47 •helyett t 48

Püspökhatvan -------- —....... ......... : —-------- ------ gk után f  69 ----

;•........... ...........— ....................... -------- ........— --- ■ -  --------------------- ----- ..................  ............... —■ ---• -V
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Rácalmás — 241 után 1. 32—1. Pszabolcs/ 
5022 v.

Ráckeresztúr 32 48

Rákoshegy — 6 után 1. Bp. 72/614 v. (K.)

Sárszentmihály 1. Szív ár 2. —

Selyp — 314 v. után (K.)

Seregélyes összes adat 48, f  48

Soponya — ' 8 után (VI/23—IX/8 nem), 35 
(VI/23—IX/8)

Szabadbattyán 47 (VI/24—ÍX/9) 8 elé 35 (VI/23—IX/8)

Százhalombattá 32. f  32 48, f  48

Szügy — f  69 elé 1. 148/gk.

Tác — 8 után (VI/23—IX/8 nem), 35 
(VI/23—IX/8)

Torbágy 1-53 —

Törökbálint f  53 —

Vereb 94 95

Vértesacsa 94, t 95 95, f  95

Zichyújfalu pu. összes adat 48, f  48

II.

Postahivatal (ügynökség)
6

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Abda — 14 után (VI/15—IX/15)

Ászár gk. elől a „2“ Kisbér/gk.
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Bakonyj ákó —
Veszprém 1/gk után (VI/23— 

IX/8 csak K.), „gk. K.“ után 
Veszpr 1/gk. (VI/23—IX/8 V. 
Ü. ü.) ‘

Bakonyszentlágzló — f  110 elé h. 35/7127 v. (VI/23— 
IX/8)

Bakonyszombathely — 8 helyett 35, 7322 v. után (VI/ 
23—IX/8)

Balatonalmádi
•

összes adat
47 (VI/23—IX/8), 1. 110 (VI/23 

IX/8dg nem), 48, í. Bp. 72/1114 
v„ f  48, 147 (VI/23—IX/8), 1. 
Bp. 72/1118 V. (VI/16—IX/15)

Balatonkenese összes adat
47 (VI/23—IX/8), 48, 1. Bp. 72/ 

1114 v„ f  48, 1. Bp 72/1118 v. 
VI/15—IX/15), t 47 (VI/23— 
IX/8)

Balatonszabadi fürdőtelep Eh. Siófok
1214 v után (VI/15—IX/30)

8 elé 35 (VI/23—IX/8), 8 után 
Eh. Lepsény

Balatonvilágos összes adat
35 (VI/23—IX/8), 8, Eh. Lep

sény,, 18

Balf — IX/30) után f  58

Bana gk. elől a „2“ —

Beled 1. Szh. 2—1. 54/8423 v. f  176 elé 1. 54/8434 v.

Bezenye összes adat
1 176, 1. 14/812 v. (VI/15—IX/15), 

1. Hegyeshalom/7934 v (V/15 
—VI/14 és IX/16-tól)

Bőnyrétalap — Győr 2. után/gk.

Búcsú — 1. 54 helyett 1. Bp. 72.

Bük f  103 —

Celldömölk összes adat

f  53, 53, 197, 1. Szombh, 2/1339 
v., 54, 1 Szh. 2/1315 v., 1. Bp. 
72—1. Győr 2/1302 v„ 1 54, 83, 
1. Bp. 72—1. Győr 2/1316 v„ 1. 
Szh. 2/1301 v., 264

Csajág összes adat 47 (VI/23—IX/8), 48 (VI/23— 
IX/8-ig nem), 226

Csepreg f  103 8027 helyett 1437 v., 103 után 1. 
cs. t  24/8023 v.

Dénesfa 1. 54—1. Szombath. 2/8423 v. 176 után 1. 57/8434 v.

Encse — f  58 helyett f  57

Enying 1. 7
6037 helyett 6057 v. (VI/23—IX/8 

nem), 8 elé 1. 1 7-35 (VI/23— 
IX/8)
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Postahivatal, (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Eszterháza — „1." helyett „h.“

Felpéc 54 Győr 2/1322a. v.

F ertőszentmiklós — - 264 elé „V\ 57 helyett f57

Fűzfafürdőtelep <*
48 elé 47 (VI/23—IX/8), utolsó

nak t 47 (VI/23—IX/8)

Füzfőgyártelep —
48 elé 47 (VI/23—IX/8), 1146 he

lyett 1124, s utána f47 (VI/23 
—IX/8), 1. Bp. 72/1118 v.

Gecse 54 Győr után/1322a. v.

Gic—Hathalom — 106 elé h. 35/7322 v. (VI/23— 
IX/8)

Gyarmat — 54 után 1. Győr 2/1322a. v.

Gyomoré — 54 után 1. Győr 2/1322a. v.

Győr 2. 1. 176, 1. f  31, 1. 54

101 v. után 1. 176/5 v., 12 v. után 
1. Szh 2—1. Pápa/1315 v., 1. 
+ 106 helyett 1. t 114, 1313 v. 
helyett 1301 v. Veszprém 1 elé

1. cs.

Győrasszonyfa —
110 után: h. 35/7127 v. (VI/23— 

IX/8), 1. Győr 2/7122 v. (VI/23 
■—IX/8 nem)

Győrság — /gk.

Győrszemere — 54 után 1. Győr 2/1322a. v.

Győrszentmárton — ............- 110 után h. 35/7127 v (VI/23— 
IX/8)

• Gyulafirátót — — -- --------  ------------ Szfvár 2. elé 1. Bp. 72

Hajmáskér 1. Bp. 72/1826 v. u,G-. ■:.> . —

Jánosháza 1. Szh. 2/1337 v. - + 83 után 1 197

_______  i ......... ... . -- -------

Kisbér
j • - -!■ ! , (■■■" ' f

80 után h. 35 /2821 v. (VI/23— 
IX/8)

Kislőd első tételnek f81 (V/I5-1X/30)

o O .öl
<';

;

\ í
Tata elé „1.“ - .......

1 i......
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Komárom 2. f  51, 1 v. előtt 1. 1 110, (VI/24— 
IX/9)

f  53 után h. 35/2812 v. (VI/23— 
IX/8), 1. Győr 2/5 v. a 12 v. 
után Írandó, f  14 után 1. Bp. 
72. helyett 1. cs. Bp. 72. 801 
helyett 803 s eléje 1. f  58—1. 
t 54—I. f  110 cs., 1. Szh. 2. után 
1. Pápa—1. So. 1., 803 v. után 
1. Esztergom/3936 K. v. (K.)

Körmend összes adat 53, 1. Bp. 72—1. Szh. 2/1302 v., 
I. Szh. 2/1354 V., f  216, t53

Kőszeg (K.) 1. 54 helyett 1. Bp 72.

Köveskút f  24 —

Külsővat 54 f  54

Lébény — 14 után (VI/15—IX/15)

Lepsény — 8 elé 35 (VI/23—IX/8)

Levél — f  14 (VI/15—IX/15)

Magyarkimle — 14 után (VI/15—IX/15)

Magyaróvár 14 után 1. Bp. 72/4 v.

Mecsér — .14 után (VI/15—IX/15)

Ménfőcsanak 54 után 1, Győr 2/1322a. v.

Mezőlak
. . .  54 1. Győr 2/1302 v. ...........

Mezőszentgyörgy . . .  ...................................................... 8 elé 35 (VI/23—IX/8)

Mihályháza 54 f  54

Mihályi 1 58

Moson 14 után 1. Bp. 7.2/4 v.

Mósoíiszentmiklös 14 után (VI/15—-IX/15) ---------
.

Nagycsömöte I. 54 f  146 után (K.)

Nagygencs
.Cíí 'j' j

1. 54 f  146 után (K.)
J > ,v ; . . . . . . . . .

V'- Vr .
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Nagyigmánd — h. 8 helyett h. 35, IX/9 helyett 
(VI/23—IX/8)

Nagylózs — 57 után f  58

Nagysimonyi 54 1 54

Nemeskeresztúr 1. Szh. 2/1337 v. 7423 v. után f  83

Nyárád 54 f54

Oroszvár 1. Bp. 72.
7982 v. helyett 812 v (VI/15—IX/ 

15), 1. Hhalom/7934 v. (VI/15 
—IX/15 nem)

Ostffyasszonyfa 54 f54

Öttevény t 14 14 után (VI/15—IX/15), f  14

Pápa összes adat

153, 53, 54, 1 So. 1/8127 v., h. 
35/7322 v. ' (VI/23—IX/8), 1. 
Győr 2—1. Bp. 72—csg/1302 v., 
1. Szh. 2/1315 v., 1. Veszpr. 1/ 
gk. (K.), 1 54, 1. Győr 2/1314 
v„ f  106, 1. Bp. 72/1316 v., 
f  114, 1. Szh. 2/1301 v., 1. Győr 
2—1. Bp. 72/1318 V.

Pecöl ' 54 1 54

Petőházai cukorgyár — 158 az 57 után

Pinkamindszent összes adat Eh. Körmend/8532 v., 1. Körm./ 
8576 v.

P ínnyé — t 58

Porpác 1. Szhely 2/1337 v. Sárvár 2. után f  54

Rajka —
f  14 helyett 14/812 v (VI/15— 

1X/15), 7982 helyett 7934 v. 
(VI/15—IX/15 nem)

Répcelak 1. 54—1. Szh. 2/8423 v. 176 után 1. 57/8434 v.

Sajtoskál 1 103 1. So. 1—1. Szh. 2—1 53 /8022 v. 
a 103 elé

Sárvár 2 — 1337 helyett 1339, f  54 elé 1. 
Győr 2—1. Bp. 72—csg/1302 v.

Siófok —
7 után 35 (VI/23—IX/8), 1. Kom. 

2. helyett 1. Szfvár 2., IX/9 he
lyett IX/8

Sokorópátka Gichathalom Gic—Hathalom

Sopron 1. — 104 elé 1 Győr 21, IX. helyett 
VIII.
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Szany — 1. Győr 2. elé 1. So. 1.

Szentgotthárd — 1. 54 helyett 1. Bp. 72, 1354 he
lyett 1302

Szentpéterfa 1. Szomb. 2. 8536 helyett 8576

Szilasbalhás — gk. után f  32/gk.

Szombathely 2. 1. Körm/1343 v.

f  29 után—1. NK 2, 54 a t  24 elé, 
8323 v. után 1. Körm/1301 v., 
1. Bp. 72 elé—1. 83, f  53 a f  146 
után, 1428 v. (K.) után 1. 197/ 
1338 v.

Takácsi 54 Győr 2/1322a. v.

Tarjánpuszta — 110 után h. 35/7127 v. (VI/23— 
IX/8), 1. Győr 2/7122 v.

Tata 151 . 25 helyett 15 v. utána (K.)

Tatabánya — 16 v. után (K.)

Tét — 54 után 1. Győr 2/1322a. v.

Torony _ 1. 54 helyett 1. Bp. 72.

Uraiújfalu 1. 54, 8437 v. —

Vámoscsalád 1. 54 —

Várpalota — f  81 elé h 35/1820 v. (VI/23— 
IX/8)

Vasalja 1. Szliely 2. 8536 helyett 8532,—Körm/8576 v.

Vasvár 1427 v. után (V. nem) t 138 helyett 1 23

Vaszar 54 Győr 2/1322a. v.

Vép 54 1 54

Veszprém 1. összes adat

1. Szív. 2—h. 35 (VI/23—IX/8)/ 
1820 v„ 110, |81, 1. Szfvár 2— 
1. Bp. 72/1822 v., t 110, Szfvár 
2-1. Bp. 72/1814 v., 1. Pápa/ 
gk., 1. Győr 2/7124 v., 1. 148/ 
7233 v„ f82, 226, 1. Bp. 72/ 
7126 v„ 1. Bp. 72/1828 v.

Veszprémvarsány — 106 után h. 35/7322 v. (V I/23- 
IX/8), 1. Győr 2/7122 v.

Vinár 54 f  54

Vitnyéd 57 —

Zirc — 110 után h 35/7127 v. (VI/23— 
IX/8)
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119.379/3.

Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Akaii összes adat
47 (VI/23—IX/8), 48, f48 (VI/23 

—IX/8 nem), Eh. Révfülöp,
147 (VI/23—IX/8)

Alsóőrs összes adat
47 (VI/23—IX/8), 110, 1. Bp. 72/ 

1102 v„ 48, f  110, f  48, 1. Bp. 
72/1124 v. (V/15—IX/30), t 47 
(VI/23—IX/8)

Alsópáhok 1. Bp. 72 (VI/24—IX/2) —

Aszófő (IX/9-ig) 47 után (VI/23—IX/8)

Ábrahámhegy (IX/9) 47 után (VT/23—IX/8)

Badacsony összes adat
47 (VI/23— IX/8), 48, t48, + 47 

(VI/23—IX/8), 1. Bp. 72/1124 
v. (VI/23—IX/8)

Badacsonylábdihegy összes adat
I. 47 (VI/23—IX/8), • 48, 148 

(VI/23—IX/8 nem). Eh. Tapol
ca. f  47 (VI/23—IX/8)

Badacsonytomaj összes adat
47 (VI/23—IX/8), 48, 148, + 47 

(VI/23—IX/8), I. Bp. 72/1124 
v. (VI/23—IX/8) *

Balatonarács 47 után a (IX/9-ig) 47 után (VI/23—IX/8)

Balatonberény — 24 helyett 23, 9 helyett 8

Balatonboglár 7 után (VII/1—VIII/31), 35 
után (IX/9-ig)

1207 v. után (VI/23—IX/8), 35 
után (VII/1—VIII/31), 24 he
lvett 23, 9 helyett 8.

Balatonederics összes adat 197, 1. Tapolca/5224 v„ 1. 8— 
1. Keszth/1111 v., + 197

Balatonfenyves VI/24 helyett VI/23, 9 helyett 8

Balatonföldvár összes adat
7 (VII/1—VÍII/31). t 7 (VII/1— 

VIII/31), 35 (VI/23—IX/8), 8, 
t 8

Balatonfüredfürdő összes adat

47 (VI/23—IX/8), 110, 1 8-1. 
Bn. 72/1102 v„ 48, 148. +47 
(VI/23—TX'8). 1. Bn. 72/1124 v„ 
(VI/23—IX/8 nem), 1. +8—1. 
Bp. 72/1118 v.

Balatongyörök — 5215 v. helyett 1111 v.

Balatonlelle ................ ...........- ......................... 35 után 24 helyett 23, 9 helyett

Balatonmáriafürdő —
VII. 15 helyett VI. 15. 35 után 24 

helyett 23, 9 helvett 8. 1214 v. 
után 24 helyett 23, 9 helyett 8

Balatonrendes — 48 elé 1. 47 (VI/23—IX/8)

Balatonszárszó — 24 helyett 23, 9 helyett 8

Balatonszemes — 24 helyett 23, 9 helyett 8

Balatonszentgyörgy 1. 83/7628 v. + 7 a 7 elé. 24 helyett 23, 9 he
lyett 8, +244 a 1 224 elé

Balatonújhely' Siófok után (IX/15) 24 helyett 23, 9 helyett 8
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Balatonzamárdi — 24 helyett 23, 9 helyett 8

Bátaszék — 6434 helyett 6454

Bölcske — 2 helyett 4

Csopak — 24 helyett 23

Diósviszló 1. P. 2—1. Bp. 72/6724 v. —

Díszei — 48 helyett 1. Bp. 72/gk.

Drávaszabolcs összes adat Harkány

Dunaföldvár összes adat
241, 1. Bp. 72—1. Pszabolcs/5022 

v., Szekszárd/gk, T241, 1. f32  
—1. Pszabolcs/5018 v.

Dunakömlőd . .  . .  V 241 után 1. Pszabolcs—1. 32/5022
V .

Erdősmecske — 32 elé 1.

Fonyódfürdőtelep —
f  7 a 7 elé, 66 után 35 (VI/23—- 

IX/8), 24 helyett 23, 9 helyett 
8, 8 elé 1. Bp. 72/1202 v. (VI/ 
23—IX/8 nem)

Gálosfa — 128, f 128

Gyenesdiós — 5215 helyett 1111

Harkány 1. P. 2—1. Bp. 72/6724 v. 188 után 1. Bp. 72/6732 v.

Hévízfürdő összes adat
Keszthely I—III. ind, 35 (VI/23 

IX/8), 1. Bp. 72/5237a v., 8, 1. 
t 8/5233 v„ 1. 48/5224 v„ 1. Bp. 
72/5241 v.

Hird — 1. Bp. 72. helyett 1. 32

Hosszúhetény — 1. Bp. 72. helyett 1. 32

Kakasd 1. 135 (VI/24—IX/2 K.) —

Kapocs összes adat Tapolca/gk.

Kaposvár 1. h., 1. 32, 1. Barcs 1/5725 v. —

Keszthely

'

összes adat

7, t 7/5239 v„ 1. NKan 2/7637 v., 
Zegerszeg/gk., 197, 35 (VI/23 
—IX/8), 1. Bp. 72/5237a. v„ 8/ 
5233 v., Zegerszeg/gk. *(VI/23 
IX/8 K.), 1. 48—1. Tapolca/ 
5224 v., Zegerszeg/gk (VI/23-— 

IX/8 nem) K., f  8/5235 v., f  244, 
1 224, 1. Bp. 72, 1. NKan 2/ 
5241 v., 1. Bp. 72—1 Tapolca/ 
1124 v.
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Kisórsszőllőhegy — 24 helyett 23, 9 helyett 8

Komló — 6126 helyett 6166

Lengyeltóti — 5527 után—5537

Lesencetomaj t 48 —

Légrád — 26 után 1. NKan 2/2414 v.

Majs 122 v. —

Mecsekszabolcs I, III. 31 után Pécs 1. helyett Pécs 1.2 
Írandó

Mohács 1. 1. Pécs 2/2 v., 1. Bp. 72—31 (p. 
nem)/gk, 22 v. —

Monostorapáti 48 /gk.

Nagykanizsa 2. 1 138 f  26 után f  23

Nagynyárád 122 v. —

Nemesgulács — t  48 után f  47 (VT/23—IXA8)

Ncmestördemic (VI/24—IX/9 nem), f  47/VI/24— 
IX/9) —

Németh oly 122 v. —

Németmárok 122 v. —

Ütvöspuszta 1. Bp. 72/7423 v. —

Pacsa 8, utolsónak írt „Zegerszeg/gk“ I. gk. helyett I—II gk.

Fakód 1. Bp. 72/7423 v. —

Paks összes adat
1. Dföldv/gk., 241, 1. 32—1. Psza- 

bolcs/5022 v., Szekszárd/gk., 1. 
Bp. 72—1. Pszabolcs/5026 v., 1. 
Bp. 72—1. f  241/5018 v.

Pécs 2.
a

1. 161, 1 122
26 a 31 után, 1927 helyett 1937, 

utána 1. 188—1. 154/6737 v., 
1941 helyett 1951, f  162 után 
f  121

Pécsvárad — 32, elé „1.“

Révfülöp 1. Bp. 72 (VI/24—IX/30/1124 v.
VI/24 helyett VI/23, IX/9 helyett 

IX/8 írandó, f47 VT/23-IX/8) 
után 1. Bp 72/1124 v. (V/15— 
IX/30)
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Sásd — 32 elé 1. Bp. 72/1902 v.

Siklós 1. Bp. 72. —

Somogy — 32 elé „1."

Sümeg —
t  197 elé 1 f  83/7532 v.. 197 után 

1. Bp. 72/7525 v„ 197 elé 83/7526
V .

Szántód — 35 után VI/24 helyett VI/23 IX/9 
helyett IX/8

Szekszárd — 1. 43 elé 1. Bp. 72—, f  136 elé 
Bonyhád/gk.

Szentlőrinc 1. Szigetvár/2434 v. 1917 helyett 1907

Szepetk 1. Bp. 72/7423 v. —

Szigliget — 48 elé 47 (VI/23—IX/8)

Tab —
VI/24 helyett VI/23, IX/9 helyett 

IX/8, „nem1’ szó elé V. Ü., 
5441 helyett 5461, (K.) helyett (k.)

Tamási — 6040 helyett 6060

Tapolca összes adat

1. 7—-1. Keszth/5227 v., 1. f  83/ 
7532 v., 47 (VI/23—IX/8), f  197, 
1. Bp. 72—1. 110/1102 v., 48, 
1. 8—1. Keszthely/1111 v., f  47 
VI/23—IX/8), 197, 1. Bp. 72/ 
1124 v.

Terehegy 1. Bp. 72/6724 v. —

Tihany összes adat
47 (VI/23—IX/8), 48 (VI/23— 

IX/8 nem), 1. Bp. 72/1124 v. 
(VI/23—IX/8), f  47 (VI/23— 
IX/8)

Üjdombóvár — 1917 helyett 1907, 1. 43 elé 1. 161 
1226 az 1014 v. után Írandó

Ukk — —

Villány 1 122 21 v. helyett 5 v., + 122 helyett 
f  121,

V onyarcvashegy — 5215 helyett 1111

Zalacsány — 1. Bp. 72 helyett 1. 8

Zalaegerszeg összes adat

24/7727 v„ 83. Keszth/gk„ 1. f29  
—1. Szh. 2/7747 v., 1. Szh. 2— 
1. Sopr 2/7725 v., f86 hl. Bp. 
72/7423' v., 138/7723 v., f  24/ 
7733 v., Keszth/gk. (K.), 1. Bp. 
72— 1. f  83/7421 v., 1. NK 2— 
23/7721 v.. 1. Bp. 72/7431' v.

Zalaszentiván f  138 t 24 után f  23

Zánka — (VI/24—IX/9) helyett (VI/23— 
IX/8)

Budapest, 1935. évi május hó 29-én.
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Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány.
118.04811.

Fejér József ny. postasegédtiszt-postakiadó 
kiadói személyazonossági igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1935. évi május hó 21-én.

Pályázati hirdetmény a kiskunfélegyházi posta- 
hivatalnál postaszállítói állásra szerződés kötése 

mellett.
118.330/3.

A postaszállító köteles a kiskúnfélegyházi 
postahivataltól 800 méter távolságra fekvő kis
kúnfélegyházi pályaudvarra és vissza napon
ként kétszer közlekedő kettősfogatú tárkocsijá- 
ratot és naponként hétszer közlekedő egyesfo
gatú karioljáratot a szegedi m. kir. postaigaz
gatóság által esetről-esetre megállapítandó órák
ban és menetrend szerint fenntartani. Köteles 
továbbá Kiskúnfélegyháza megyei város belső 
területén a csomagok házhozszállítását napon
ként kétszeri indítással, két egyesfogatú házhoz- 
kézbesítő járattal ellátni.

A postaszállító köteles a pályaudvari jára
tokhoz szükséges 1 drb. nagytárkocsit, 1 drb. 
nagykariolkocsit, valamint 3 drb. kézbesítőko
csit a volt postaszállító örököseitől becsáron 
megváltani. Köteles továbbá a kocsik tisztántar
tásáról és szükség esetén új kocsik beszerzésé
ről is gondoskodni. A kocsik megváltása, illet
ve beszerzése és jókarbantartásáért a postaszál
lító a nagykariolkocsi után évi 115 P, a nagy- 
tárkocsi és a kézbesítőkocsik után egyenként 
évi 154 P, azaz összesen évi 731 P kocsiátalányt 
élvez.

E pályázat egyéb feltételei és a szerződés- 
minta a szegedi postaigazgatóság 3. ügyosztá
lyában (Tisza Lajos-körút 43. sz. II. emelet, 14. 
ajtó) és a kiskunfélegyházi postahivatalnál 
megtekinthetők.

Pályázók felhivatnak, hogy ajánlatuk 2%- 
át kitevő készpénzből, vagy elfogadható érték
papírokból álló bánatpénzüket a szegedi postai- 
igazgatóság segédhivatalának vezetője címére, 
zárt ajánlatukat pedig, melyhez fedhetetlen elő
életükről és az elvállalandó kötelezettségek tel
jesítésére szükséges vagyonukról szóló hatósági 
bizonyítványt is csatolni tartoznak, 1935. évi jú
nius hó 30-ig a szegedi postaigazgatósághoz 
küldjék be.

A pályázatot tartalmazó borítékra feltű
nően (színes írónnal aláhúzva) feljegyzendő: 
„Pályázat a kiskúnfélegyházi postaszállítói ál
lásra.” A boríték hátoldalán feladó nevét és cí
mét is tüntesse fel.

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 1935. évi november 
hó 1-én veszi kezdetét. Ha azonban a volt pos
taszállító jogutódjai a pályaudvari kocsijáratok 
és a csomagházhozszállítás lebonyolítását haj
landóak előbb is átadni, abban az esetben a 
megbízandó új postaszállító köteles a jelzett 
járatok ellátását azonnal átvenni.

Az árlejtés, illetőleg, az ajánlatok felbontása 
bizottságilag 1935. évi július hó 1-én fog a sze
gedi postaigazgatóság 3. ügyosztályában meg
történni, 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 kiirástól eltérő, általánosságban 
tartott, vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok 
figyelőmbe nem vétetnek.

Budapest, 1935. évi május hó 25-én.

Betöltendő postakiadói állás.

Postakiadónő azonnal állást kaphat a kőteleki pos
tahivatalnál.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Bndapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Bndapest 4.

FŐTároai N yom da  Rt.  n y o m á s a . — Falaid« m ű v e z e tő :  Ducbon J.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 21, számához. (119.016>5. sz. r.)

K anada (Canada)
A forgalomban az összes magyar és az összes kanadai távbeszélő központok résztvesznek. 

A díjszabás, amely Magyarország valamennyi központjától kiindulólag azonos, a következő:

T e r ü l e t i  f e l o s z t

9—21 óra között
Három
perces
beszél
getés
díja

Három 
percen 
túl per- 
cenkint 
számí
tandó

P P

21—9 óra között__
HáromHárom

perces
beszél
getés
díja

percen 
túl per- 
cenkint 
számí
tandó

I. díjöv: Quebec és Ontario délkeleti része (Hamilton, 
Kingston, Niagara Falls, Ottawa és Toronto városokkal) 1 9 3 .2 0

II. díjöv: Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince 
Edward Island és Ontarionak az I. díjövbe nem tartozó 
része (Brantford, Fort William, London és Windsor vá
rosokkal) .............................................................................. 210.00

III. díjöv: Alberta és Saskatchewan tartományok 2 2 6 .8 0

IV. díjöv: Brit-Kolumbia 2 4 3 . 6 0

6 4 . 4 0

7 0 . 0 0

75.60

81.20

142.80

1 5 9 .6 0

1 7 6 .4 0

1 9 3 .2 0

4 7 . 6 0

53.20

58.80

6 4 . 4 0

Értesítési díj: 25.20 P.

Minthogy Ontario tartomány egyik része az I., másik része pedig a II. díjövbe tartozik, 
az e tartományban lévő hivatalok díjövszámát a hivatalok kétely esetén a budapesti helyközi 
távbeszélőközponttól kérdezzék meg.





2. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 21. számához. (119.016/5. sz. r.)

Amerikai Egyesült?Államok (Etats?Unis cTAmérique) és
Kuba (Cuba).

A forgalomban az összes magyar távbeszélőközpontok, valamint az alant felsorolt észak
amerikai államok (tartományok) távbeszélőközpontjai vesznek részt. A díjszabás, mely Ma
gyarország valamennyi központjától kiindulólag azonos, a következő:

9—21 óra között 21 — 9 óra között

T e r ü l e t i  f e l o s z t á s
Három
perces

beszélgetés
díja

Három 
percen 
túl per- 
cenkint 

számítan
dó

Három
perces
beszél
getés
díja

Három 
percen 
túl per- 
cenkint 
számí
tandó

«» P P " P

Egyesült Államok:

I. díjöv: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Flo
rida, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New- 
Hampshire, New-Jersey, New-York, North Carolina, 
Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, 
Virginia és West Virginia ................................................. 193.20 64.40 142.80 47.60

11. díjöv: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Ken
tucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Mis
souri, Ohio, Tennessee és Wisconsin ........................... 210.00 70.00 159.60 53.20

III. díjöv: Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New- 
Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas 
és Wyoming .......................................................................... 226.80 75.60 176.40 58.80

IV. díjöv: Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Utah 
és Washington ...................................................................... 243.60 81.20 193.20 64.40

Kuba (Cuba) ............................................................................. 243.63 81.20 243.60 81.20

Értesítési díj: 25.20 P.





f  edőlap a r .  K. T. 1935. évi 21. számában m egjelent 117.111/4. sz. rendelethez

Rendeltetési
ország Ütvonal Menetrend

A feladás 
határideje 

a Budapest 
72. sz. 

hivatalnál

Megjegyzések

Brit-India I. (K. L. M.)
Budapest
Athén
Karachi1)

i. sze 11.45 szó 11.05
i. csü va
é. pé (3. nap) hé (3. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

’) Karachi-ból a bel
földi légijáratok szál
lítják tovább a kül

deményeket.

Egyiptom 11. (K. L. M.) 
Budapest 
Athén
Mersa Matruh 
Kairó

i. sze 11.45 szó 11.05 
i. csü va 
é. csü va 
é. csü (2. nap) va (2. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Irak I. (K. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Bagdad

i. sze 11.45 szó 11.05
i. csü va
é. csü (2. nap) va (2. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Irán
b) Déli rész

I. (K. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Buchir 
Jask

i. sze 11.45 szó 11.05 
i. csü va 
é. pé hé 
é. pé (3. nap) hé (3. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Malaya1) I.
ÍK. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Alor Star 
Singapore

i. sze 11.45 szó 11.05 
i. csü va 
é. va sze 
c. va (5. nap) sze (5. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Németalföldi India I. fK. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Batávia 
Bandoeng

i. sze 11.45 szó 11.05 
i. csü va 
é. hé csü 
é. hé (6. nap) csü (6. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Palesztina és 
Transzjordánia 
b) többi rész

II.
CK. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Gaza

i. sze 11.45 szó 11.05
i. csü va
é. csü (2. nap) va (2. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Sziám I. (K. L. M.) 
Budapest 
Athén 
Bangkok

i. sze 11.45 szó 11.05 
i. csü va 

é. va (5. nap) sze (5. nap)

szerdán ill. 
szombaton 

9.50

Szíria I.
(Air France)
Budapest
Athén
Beyrouth
Damas

i. csü 11.05 
é. csü 
é. pé
é. pé (2. nap)

csütörtökön
9.50

* Istanbul és Aleppó 
között a Taurus-ex- 
presszel.

II.
fAir France)
Budapest
Istanbul*
Aleppó*
Beyrouth

i. szó 14.30 
i. va 9.50 
é. hé 20.35 
é. ke 5.00

szombaton
13.30





125

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, 1933. JÍUíIUS 7 . 31. szám.

T A B  TA L, O Jüf

Változás a katonai alakulatok parancsnokságainak, 
valamint ezek állományába tartozó személyek címére 
érkező küldemények kézbesítésénél.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvények 5. számú szelvényeinek el
évülése.

Hírlapok és folyóiratok visszaküldése címváltozás 
esetében.

Változás a Légipostái Menetrendben.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
A debreceni nagy templomot ábrázoló képes leve

lezőlapok új értékjelzése.
Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzőinek 

használatba vétele.
„Debreceni Kiállítás és Vásár“ alkalmi postahivatal 

felállítása.

Bakonygyepes postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.

Balatonszabadi-fürdőtelep időszaki postaügynökség
nek időszaki postahivatallá való átalakítása.

„Miskolc-Görömibölyi-Tapolca“ elnevezésű időszaki 
postaügynökségnek időszaki postahivatallá való átalakí
tása.

Éjjeli díjszabás bevezetése az Amerikai Egyesült- 
Államok és Kanadával való távbeszélő forgalomban.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. április havi 

forgalma.
Mátrafüred időszaki postahivatal működésének 

megkezdése.
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Változás a katonai alakulatok parancsnokságai
nak, valamint ezek állományába tartozó szemé
lyek címére érkező küldemények kézbesítésénél.

118.586/4.

A honvédelmi miniszter úrral történt meg
állapodás alapján a következőkről értesítem a 
postahivatalokat:

1. Olyan helyőrségekben, ahol kevés tiszt
tel rendelkező kisebb katonai alakulatok is van
nak, ha szükséges, illetőleg ha célszerűnek lát
szik, a kisebb alakulat postaküldeményeinek 
átvétele céljából valamely nagyobb alakulathoz 
csatlakozhatik. Ilyen esetben a kisebb alakulat 
a saját „Postai átvevőkönyv’‘-ét a nagyobb ala
kulatnak adja át és az utóbbinak megbízottja 
veszi át a postahivataltól a kisebb alakulat és 
szervei, valamint ezek állományába tartozó 
személyek címére érkező postaküldeményeket.

Minthogy az A. 1. Szab. 92. §. 1. pontja 
értelmében a postai átvevőkönyvben adott 
meghatalmazás nem meghatározott személyre, 
hanem a könyv felmutatójára szól, a kisebb 
alakulat postai átvevökönyvével megjelenő, na

gyobb alakulathoz tartozó tisztnek, vagy ha- 
sonállásunak (havidíjasnak) a postaküldemé
nyeket akadálytalanul ki kell adni.

2. A katonai személyek (tisztek és legény
ség) címére érkező magánküldeményekröl ki
állított kézbesítő okiratokat (értesítő és elis- 
mervényeket, szállítóleveleket, utalványokat) a 
postai átvevőkönyvet kiállító katonai alakulat 
parancsnoka (helyettese) jövőben nem írja alá. 
Ennélfogva katonai személyek címére érkező 
ezeket a küldeményeket a postahivatalok az ér
tük jelentkezőnek akkor kézbesítik, illetőleg az 
u'talványösszeget akkor fizetik ki, ha a kézbe
sítő okiratot (utalványt) a címzett aláírta s 
ezenfelül a kézbesítő okiraton (utalványon) a 
postai átvevőkönyvben alkalmazott parancs
noksági bélyegzőlenyomat is rajta van.

Félreértések elkerülése végett hangsúlyo^- 
zom, hogy maguknak a katonai parancsnoksá
goknak és szerveinek címére érkező hivatalos 
küldeményekről kiállított kézbesítő okiratok 
(utalványok) aláírására, az átvevőkönyvet ki
állító katonai parancsnokság aláírásának és a 
bélyegzőlenyomatának alkalmazására az A. 1.
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Szab. 92. §. 3. pontjában foglaltak továbbra is 
érvényesek.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő 
az A. 3. Szab. 116. §-ánál, amelynek javítására 
a később kiadandó pótlék fog szolgálni.

Budapest, 1935. évi május hó 31-én.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékköl- 
csöiy (kényszerkölcsön) kötvények 5. számú 

/  szelvényeinek elévülése.
'Z 119.962/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott 5%-kal kamatozó, magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek — az 1., 2., 3. 
és 4. számú szelvényein kívül — a beváltásra 
az 1929. évi július hó 1-én esedékessé vált 5. 
számú szelvényei, az esedékességtől számított 
6 év elteltével, vagyis az 1935. évi július hó 1-től 
kezdve elévülteknek tekintendők. Az 5. számú 
szelvények tehát csak az 1935. évi június hó 
30-ig bezárólag fogadhatók el beváltásra.

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a postahivatalokat fentiek
re azzal figyelmeztetem, hogy a folyó évi július 
hó 1-től kezdve csak a 6., 7., 8., 9., 10. és 11. 
számú szelvények válthatók be és számolhatók 
el. A 12. és további számú szelvények beváltás
ra még nem esedékesek, tehát azok beváltását 
szintén meg kell tagadni.

Egyben felhívom a postahivatalokat, hogy a 
folyó évi június hó folyamán beváltott és el
számolt 5. számú szelvényeket legkésőbb folyó 
évi július hó 8-ig a m. kir. postatakarékpénz
tárhoz feltétlenül küldjék be.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132. 
számú és az 1934. évi 25. számában megjelent 
112.396/4. számú rendeletnél jegyezzék fel.

Budapest, 1935. évi június hó 5-én.
V.

ben ne küldje az új rendeltetési helyre, hanem 
azt — az új cím egyidejű közlése mellett — a 
feladónak küldje vissza. A feladónak ezáltal 
módjában lesz a többi példányokat az új címre 
küldeni.

A kérelmet a címszalag címiratának bal, 
felső sarkában erre a célra elkülönített helyen 
szembeötlően, vastag betűkkel, a következő 
szöveggel kell feltüntetni:

Utánküldés kizárva.

Üj cím:

Vissza a feladónak.

Címváltozás esetében a hivatalok a címzett
által bejelentett, vagy egyébként tudomásukra 
jutott új címet írják be a címirat fent megje
lölt helyére s a küldeményt a továbbiakban az 
A. 3. Szab. 132. §-ának 8. pont 1. bekezdésében 
foglaltak értelmében kezeljék azzal az eltérés
sel, hogy a „vissza“ szó mellett a feladási hely 
nevét feltétlenül tüntessék fel. Ha a címzett az 
új címet nem jelenti be s az a postahivatal előtt 
is ismeretlen, azt kutatni nem kell, hanem a cím
iratban ily módon záradékolt küldeményt „új 
cím ismeretlen“ jelzéssel a feladási helyre kell 
visszaküldeni.

A fenti záradékkal el nem látott hírlapokat 
és folyóiratokat címváltozás esetében úgy, mint 
eddig, továbbra is az új címmel ellátva az új 
rendeltetési helyre kell utánküldeni.

A hivatalok e rendeletemet az A. 3. Szab. 
131. §-ának 6. pontjánál jegyezzék elő. A szö
veg megfelelő javítása iránt pótlék útján intéz
kedem.

Budapest, 1935. évi június hó 1-én.

Hírlapok és folyóiratok visszaküldése címválto
zás esetében.

111.545/4.
A hírlapok és folyóiratok feladói a belföldi 

forgalomban a küldemények címiratában kér
hetik, hogy a posta a hírlapot, illetőleg folyóira
tot a címzett lakhelyének megváltozása eseté-

Változás a Légipostái Menetrendben.
117.111/4.

Folyó év június hó 12-től október 30-ig az 
Amsterdam—Bandoeng légijárat hetenként két
szer fog közlekedni. Az egyik légijárat szerdán 
11 óra 45 perckor indul Mátyásföld-repülőtérről 
Athén felé; a másik légijárat nem száll le Buda
pesten, hanem közvetlenül repül Athénbe,
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ahonnan vasárnap reggel 6 órakor indul Egyip
tom felé. Mindkét légi járatot igen előnyösen 
lehet felhasználni a Budapest—Németalföldi 
India légivonalon fekvő helységekbe, valamint 
az Ausztráliába szóló küldemények továbbítá
sára.

A változásokat a mellékelt fedőlapok tar
talmazzák. A hivatalok ragasszák be a fedőla
pokat a Légipostái Díjszabásba.

Budapest, 1935. évi május hó 14-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

117.407/4.
A postahivatalok az 1935. évi kiadású Pos

taüzleti Szabályzat még érvényben levő I. füg
gelékének (A díj átalány ozásban résztvevő szér- 
vek jegyzéke) VII. csoportjában (M. kir. pénz
ügyminisztérium) utolsó tételeként bejegyzett 
„Vármegyei központi forgalmi adóhivatal Ko.- 
márom, Székesfehérvár“ nevű szervhez — az 
1935. évi július hó 1-től kezdődő érvénnyel — 
folytatólag írják „Szombathely, valamint a ke
rületébe tartozó kőszegi, celldömölki, sárvári, 
szentgotthárdi forgalmi adóellenőrök.’1

Budapest, 1935. évi június hó 4-én.

A debreceni nagy templomot ábrázoló képes
levelezőlapok új értékjelzése.

ad 118.690/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 

1931. évi kiadású, piros színű, 20 f-es értékjel
zésű képes levelezőlapok közül a debreceni 
nagy templomot ábrázolóból rendelkezésre álló 
mennyiség egy részét nyomdai úton készült, 
fekete felülnyomással 10 f-es értékjelzésüekké 
alakíttattam át és így bocsátom forgalomba. E 
képes levelezőlapok, amelyeket csak a debre
ceni postahivatalok árusítanak, elsősorban bel
földi forgalomban használhatók, külföldre csak 
megfelelő értékű bélyegnek pótlólag való felra
gasztása esetében.

Budapest, 1935. évi június hó 3-án.

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK hirdető 
bélyegzőinek használatba vétele.

118.960/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészülésétől bezárólag augusztus 15-éig „Sze
gedi Szabadtéri Játékok — Madách: Az ember 
tragédiája, — A, milánói Scala operaestje, — 
Mascagni vezényel, — 1935. augu. 3., 4„ 10., 11.,
12., 13.. 14., 15.“ feliratú hirdető bélyegzőt hasz
nálnak a náluk feladott levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1935. évi június hó 3-án.

„Debreceni Kiállítás és Vásár“ alkalmi posta- 
hivatal felállítása.

119.506/3.
A „Debreceni Kiállítás és Vásár“ területén 

(Debrecen, Nagyerdő) a posta-, táviró- és táv
beszélő szolgálat ellátására folyó évi június
17-ig működő alkalmi postahivatalt állítottam 
fel. Az alkalmi postahivatal, — amely a 
debreceni 1. sz. postahivatal kirendeltségeként 
működik — naponként 7 órától megszakítás 
nélkül 19 óráig tart szolgálatot.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
belföldre szóló postautalványok, csekk- és pos
tatakarékpénztári befizetések, érték- és csomag- 
küldemények és táviratok felvételével, helyi és 
helyközi távbeszélgetések lebonyolításával, pos
tai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek árusítá
sával, továbbá a vásár területén távbeszélő meg
hívások, távbeszélő üzenetközvetítések és érke
zett táviratok kézbesítésével van megbízva. El
lenőrző száma: 2010 C.

Budapesten, 1935. évi június hó 3-án.

Bakonygyepes postahivatalnak postaügynök
séggé való átalakítása.

119.523/3.
Bakonygyepes IV. osztályú postahivatal — 

változatlan forgalmi körrel és rovatolási össze
köttetéssel — postaügynökséggé alakíttatott át.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala: Ajka. 
Díjnégyszögszáma változatlanul 492 maradt. 

Ehhezképest a postahivatalok és postaügy-
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nökségek névsorában Bakonygyepesnél (10. ol- - 
dalon) az első hasábban a 6072 ellenőrzőszám 
törlendő, a negyedik hasábba pedig Bakonygye- 
pes Után a „k.“ elé beirandó „Ü. (Eh. Ajka)’“, 
a 145. oldalon pedig a „6072“ szám mellől „Ba- 
konygyepes“ törlendő.

A Helységnévtárban Bakonygyepesnél (111. 
oldal) a jel törlendő s helyette „ 153 Eh.
Ajka“ Írandó.

Az irányítási füzetben a 15. oldalon Ba
konygyepesnél a második hasábban „IV.“ he
lyett „U.“, a hetedik hasábban pedig Ajka elé 
„Eh.“ Írandó.

Budapesten, 1935. évi június hó 5-én.

Balatonszabadi-fürdőtelep időszaki postaügy
nökségnek időszaki postahivatallá való átala

kítása.
119.658/3.

Balatonszabadi-fürdőtelep időszaki posta
ügynökséget változatlan forgalmi körrel minden 
év július és augusztus hónapjaira időszaki pos
tahivatallá alakítom át.

Az időszaki postahivatal ellenőrzőszáma, 
működése tartamára 6066.

Ehhezképest a postahivatalok és postaügy
nökségek névsorában (12. oldalon) „Balaton
szabadi-fürdőtelep ü.**“ után „V/15—VI/30-ig 
és IX/1—IX/30-ig)“ írandó be, a következő sor
ban pedig felveendő: „6066, 197, —, Balatonsza
badi-fürdőtelep** (VII/1—VIII/31-ig), Veszprém, 
Sopron, Székesfehérvár ff~ gjjT Nagykanizsa, 
Siófok“, végül a 145. oldalon 6066 után beiran
dó: „Balatonszabadi-fürdőtelep**“.

A Helységnévtárban (114. oldal) Balaton- 
szabadi-fürdőtelepnél „ **’“ jel után be
irandó „Eh. Lepsény (V/15—VI/30-ig és IX/1— 
IX/30-ig), utána pedig „ (VII/1—VIII/31-ig).“

Az irányítási füzetben (17. oldalon) „Bala
tonszabadi-fürdőtelep**“ u'tán beirandó „(V/15— 
VI/30-ig és IX/1—IX/30-ig“, a következő sor
ban pedig felveendő „Balatonszabadi-fürdőte
lep**, IV., Veszprém, S., VI., Budapest—Nagy
kanizsa, 35 (VI/23—IX/8-ig), 8., f  8., 1. Bp. 72/ 
1214. V .“

Budapest, 1935. évi június hó 5-én.

„Miskolc-Görömbölyi-Tapolca“ elnevezésű idő
szaki postaügynökség'nek időszaki postahivatallá 

való átalakítása.
119.226/3.

A távbeszélővel egyesített Miskolc—Gö- 
römbölyi—Tapolca időszaki postaügynökséget 
1935. éyi június hó 1-től kezdve „Görömböly- 
tapolca“ elnevezéssel, változatlan forgalmi kör
rel, a miskolci 1. sz. postahivatal kirendeltsége
ként működő időszaki kincstári postahivatallá 
alakítottam át.

Az időszaki postahivatal ellenőrzőszáma, 
működése tartamára: 2407; szolgálati jellege: L.

Ennélfogva a helységnévtárban (523. oldal) 
Tapolcafürdőnél „ ^  ** (Miskolc—Görömbölyi 
—Tapolca) Eh. Miskolc 1.“ törlendő s beirandó 
„ *<£& ** (Görömbölytapolca).“’

A postahivatalok névsorában (40. oldalon) 
„Görögszállás“ után beirandó „2047, 631, —, Gö
römbölytapolca, Borsod, Debrecen, Budapest 
’ BB Miskolc“; a 64. oldalon a Miskolc—
Görömbölyi—Tapolca időszaki ügynökségre vo
natkozó összes adatok törlendők; a 118. olda
lon a „631.“ számnál „Miskolc—Görömbölyi— 
Tapolca“ helyett és a 135. oldalon a „2407.“ 
számnál „Görömbölytapolca“ Írandó.

Az irányítási füzetben (55. oldal) „Görög
szállás’“ után beirandó „Görömbölytapolca**,
K. Borsod, D, I, Hatvan—Miskolc, Miskolc 2; a 
100. oldalon pedig a Miskolc—Görömbölyi— 
Tapolcára“ vonatkozó adatok törlendők.

Budapest, 1935. évi június hó 1-én.

Éjjeli díjszabás bevezetése az Amerikai Egye
sült-Államok és Kanadával való távbeszélő for

galomban.
119.016/5.

Az Amerikai Egyesült-Államokkal és Ka
nadával éjjel 21 és 9 óra között (Középeurópai 
idő) távbeszélgetések ezentúl az alábbi mérsé
kelt díjak mellett folytathatók:

I. díjöv ......................... 142.80 P,
II. „   159.60 P,

III. „   176.40 P,
IV. „   193.20 P.

Nappal, vagyis reggel 9 órától este 21 óráig 
az eddigi díjak változatlanok maradnak.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 45. ol-
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cblán (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 50. számá
hoz) Kanadára és a 46. oldalon (fedőlap a P. R. 
T. 1933. évi 50. számához) az Amerikai Egye
sült-Államok és Kubára vonatkozó összes ada
tokat töröljék s helyükbe a csatolt 1. és 2. sz. 
fedőlapot ragasszák.

Budapest, 1935. évi június hó 4-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
118.264/5.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

11. oldal: Cap Verde-szigeteknél az 1. ha
sábban San Thiago-t helyesbítsék Sao Thiago-ra. 
Szódíja 4.53 helyett 3.35.

24. oldal: Afganisztán szódíja 1.51 helyett
1.37.

Arábia: 2. Saudi Arábia-nál az 1. hasábban 
„(Arabie soudit)“-ot helyesbítsék „Arabie saou- 
dite)“-ra. Ugyanitt az a) Djedda alcímet helyes
bítsék „Djeddah”-ra. Ennek szódíja a 3. hasáb
ban 3.22 helyett 2.80 és 3.52 helyett 3.10, az o. 
hasábban pedig 1.18 helyett 1.04. A b) Mekka 
stb. alcímnél a 2. hasábba a IV. elé írjanak I-et, 
a 3. hasábban a 3.39 díjat javítsák 2.97-re és a 
3.69 díjat 3.27-re, az 5. hasábban pedig a 1.23 dí
jat 1.09-re. A c) Többi hivatal alcímnél a 2. ha
sábba a IV. elé írjanak I-et, a 3. hasábban a
4.40 díjat javítsák 3.98-ra, a 4.70 díjat 4.28-ra, az
5. hasábban pedig az 1.57 díjat 1.43-ra.

25. oldal: Japán stb.-nél a 2. hasábban a II. 
elé írjanak I-et.

27. oldal: Ausztráliai államszövetség DLT 
szódíja a II. útirányon az 5. hasábba írandó
1.06, a III., IV., V., VI. útirányokon az 5. ha
sábba írandó 1.17. A 6. hasábba „Ouvert“ alá 
írják: „DLT via III. és VI.“

28. oldal: Gilbert- és Ellice-szigetek elé az
1. hasábba tegyenek A  jelet. Ugyanitt az 1. 
Beru stb. alcím DLT szódíja az 5. hasábba 
írandó 1.64, a 3. Ocean Island alcím DLT szó
díja az 5. hasábba írandó 1.41. A 6. hasábba 
MP alá írják: „Butaritariba LC.“

Budapest, 1935. évi júniu's hó 1-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. április havi 
forgalma.

3897/ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 987.846 P 77 

fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1935. április hó végén 99,847.052 
P 88 fillér volt. A különleges takarékbetétek ál
lománya a fenti álladókban 16,092.873 P 67 fil
lérrel szerepel A betevők száma a hó végén 
370.938.

A csekk és kliringüzletben a visszafizetések 
14,156.974 P 96 fillérrel múlták felül a betéteket. 
A csekkbetétek állománya ezek szerint 1935. 
évi április hó végén 110,876.438 P 52 fillér volt. 
A csekkszámlatulajdonosok száma e hó végén 
34.645.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi április hó végén névértékben 95,415.931 
P 41 fillért tett ki. Az intézetnél levő idegen tu
lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 88,207.532 P 83 fillér értéket képviseltek. 
A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, 
illetve letéti jegyek száma 90.279.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüz
leti forgalma e hóban 224.757 drb. zálogrelvé- 
tel 4,719.696 P kölcsönnel és 206.972 drb. zálog
kiváltás 4,296.050 P kölcsönvisszafizetéssel. A 
zálogtárgyak álladéka 1935. április hó végén 
1,140.972 drb., a zálogkölcsöntőke álladéka 
24,730.058 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.757 drb., kényszerárverése 6.895 drb. 
különféle tárgy került. Eladatott összesen 8.112 
drb., a befolyt vételár 174.876 P 91 fillér volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összfor
galma 1935. április hó folyamán a takarék, 
csekk- és zálogüzletágban 2,709.052 tétel 
988.575.238 P 85 fillér volt. Az összes betéteinek 
állománya pedig 210,723.491 P 40 fillér volt e hó 
végén.

Budapest, 1935. évi május hó 26-án.

Mátrafüred időszaki postahivatal működésének 
megkezdése.

119.698/3.
Mátrafüred időszaki postahivatal működé

sét 1935. évi június hó 1-én megkezdte. 
Budapesten, 1935. évi június hó 1-én.
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Közigazgatási változások.
118.338/3.

Algyő nk. után beirandó: )-( Bergepuszta, 
Darabrét, Farkimajor, Farkirét, Kisbaktó, Ku- 
bikgödrök, Nagybaktó, Nagyfa, Pálfimajor, Por- 
gánypuszta Reisingertanya, Szomolya, Vitézi 
telkek, Zsigamajor.

Bozsok nagyközség kisközséggé alakult át 
és a kőszegszerdahelyi körjegyzőségbe osztatott 
be (144. l.j.

Farkimajor (201. 1.) ezentúl Algyő.
Háromháznál (248. 1) törlendő „kk.’\  „kj. 

Rábakéthely“ és „(szh. Szentgotthárd) szöveg
résztől . . . V. á. Talapatka“ szövegrészig, Há
romház után pedig beirandó „ O Magyarlak.“

Magyarlaknál (356. 1.) beirandó „)-( Három- 
ház.“ ; f i j J ■'

Budapest, 1935. évi május hó 31-én.

Forgalomköri változások.
117.551/3.

Balatonkeresztúr (114. 1.) ezentúl u. t. Ba- 
latonmáriafürdő (belterület).

Boba (136. 1.) a JP L. jelzés törlendő.
Meggyespuszta után (368. 1.) beirandó: 

Meggyesytanya O  Beremend, Baranya vrn., sik
lósi j., u. p. és ü. t. Beremend.

Mikebuda Irsa (374. 1.) ezentúl u. p.
és u. t. Alberti-Irsa.

Tóváros (542. 1.) ezentúl „C“.
Budapest, 1935. évi május hó 21-én.

Betöltendő postakiadói állás.
Mindhárom szakban gyakorlott postakiadó azonnal 

állást kaphat az izsáki I. osztályú postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadók ról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Boróczy Ilona Turk eve 5 1935. VII. 1-től Németül is beszél.

Homyik Gabriella Rákosszentmihály, 
Rózsa-u. 28b. azonnal helyettesítést is vállal.

Szabó József Mihályháza 9 azonnal helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 111 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da Rt .  n yom ása .  — Felalős m ű v e z e t ő : Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. f j j lh  POSTA RÉSZÉRE.

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 5 . J Í M I U S  15. 3 3 . szá m .

T A R  T A  L O M

Nyers nikotint tartalmazó csomagok feladása.
Az ű. n. választó (szelektoros) rendszerű távbe

szélő berendezések.
Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró vezeté

keken és interurbán távbeszélő áramkörökön.
A kecskeméti „Hírős Hét“ hirdető és keletbélyeg

zőinek használatból való kivonása.
VI. Főiskolai világbajnokság hirdető bélyegzőjének 

használatba vétele.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A balatonaligai, siófokfürdői és sóstógyógyfürdői 

időszaki postahivatalok megnyitása.

Postaügynökségek ellenőrző hivatalának megváltoz
tatása.

Majsajakabszállási postaügynökség megnyitása. 
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások az irányítási füzetben.
Vonalfelvigyázól bélyegző elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Meghivó.
Betöltendő postakiadói állási 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Nyers nikotint tartalmazó csomagok feladása.
120.327/4.

A „Nyers nikotinszállítás postacsomagok
ban“ cím alatt a P. R. T. 1930. évi 5. számában 
megjelent 61.537. számú rendeletem kapcsán ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. föl'd- 
mívelésügyi miniszter úrnak a „Növényvédelmi 
célokat szolgáló kedvezményes áru nikotin (gaz
danikotin) kiszolgáltatásának újabb szabályé 
zása“ tárgyában a Budapesti Közlöny folyó évi
95. számában közzétett 59.200/1935. VII.—3. F. 
M. számú rendelete értelmében nyers nikotint 
tartalmazó csomagokat az alábbi helyen működő
m. kir. dohánygyárak, m. kir. dohányáruraktá- 
rak és m. kir. dohánybeváltó hivatalok is felad
nak.

Dohányárugyárak: Budapest—Lágymányos, 
Eger, Pápa, Sátoraljaújhely és Szentgotthárd.

M. kir. dohányáruraktárak: Debrecen, Győr
m. kir. pénzügyi palota, — Miskolc, Nagyka

nizsa, Pécs, Szeged és Szombathely.
M. kir. dohánvbeváltó hivatalok: Battonva, 

Békéscsaba, Fadd, Hajdudorog, Jászberény, Jász- 
kisér. Kápolna, Kiskunfélegyháza, Kisvárda, 
Mezőkövesd. Nagyatád, Nagydorog, Nagykálló, 
Nagyiéta, Nyírbátor, Nyíregyháza, Polgár, Ra- 
kamaz, Szolnok, Tiszaroff és Vásárosnamény.

Ezt a postahivatalok az idézett rendeletnél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi június hó 8-án.

Az ú. n. választó (szelektoros) rendszerű táv
beszélő berendezések.

■102.231/5.
1. A tanyavilágnak és a pusztáknak távbe

szélővel való ellátására a távbeszélő állomások 
berendezési költségeinek csökkentése és a költ
ségeknek az érdekelt előfizetők közt való meg
osztása céljából ú. n. választó (szelektoros) 
rendszerű társas távbeszélő állomásokat rendsze
resítek.

A választós berendezés oly társas berende
zés, melynél párhuzamos leágazással mindig 
csak a hívó, illetőleg hívott kapcsolódik a közös 
fővonalhoz. A helyi és távolsági beszélgetések 
lebonyolítása tehát ugyanúgy történik, mintha 
az állomások külön áramkörrel csatlakoznának 
a központhoz.

A választós berendezésbe állomások rend
szerint csak a hálózat központjának külterületé
ről kapcsolhatók be, de bekapcsolhatók olv bel
területi helyekről is, ahol ez a megoldás a helyi 
és gazdaságossági viszonyok miatt előnyösnek 
mutatkozik.
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Mindegyik választó-rendszerű állomásnak 
külön hívószáma s — a gépszámlálóval ellátott 
központokban — külön számlálókészüléke van.

Az állomás csak a neki szóló hívást (csen
getést) kapja. A berendezésbe kapcsolt állomá
sok egymással is folytathatnak beszélgetést.

2. A választós társas berendezéshez leg
alább 2, s legfeljebb 10 állomás csatlakozhatik. * * 3 4 5 6

AT “Közös fővonal és az egyes leágazások ál
talában kétvezetékűek; a külön (LB) teleprend
szerű távbeszélő központokhoz csatlakozó vá
lasztós társas berendezések fővonala és az egyes 
állomások leágazása kivételesen egyvezetékes is 
lehet, de csak akkor, ha a vonal közelében erős
áramú vezeték nincsen.

3. Az automata-központhoz csatlakozó vá
lasztós állomások helyi beszélgetéseinek időtar
tama 5 percen túl nem terjedhet. A többi köz
pontokhoz kapcsolt választós állomások helyi be
szélgetéseinek időtartama nincsen korlátozva, 
ha azonban a berendezésbe kapcsolt valamelyik 
állomást a berendezés helyi beszélgetésre való 
foglaltsága alatt más helyi beszélgetésre keresik, 
a központ kezelője — előzetes figvelmeztetés 
után — a folyamatban levő helyi beszélgetést 
5 perc letekével a kért beszélgetés javára bontja.

Távo’sági beszélgetés részére a szelektoros 
berendezés áramkörén esetleg folyó helyi be
szélgetést — előzetes figyelmeztetés után — az 
5 perc letelte előtt is megszakítja a központ.

4. A választó-rendszerű állomások társas jel
legét a távbeszélő-névsorban-a többi társas állo
máshoz hasonlóan a kapcsolási szám előtt egy
hatszögbe írt „T“ betű „ 0  “ jelzi.

5. A választós berendezésbe kapcsolt utolsó 
távbeszélő állomástól a (fő) központig hurokban 
mért ellenállás 600 Ohmot nem haladhatja meg. 
E távolságon belül a választós berendezéshez 
tartozó áOomáSoknak egymástól való távolsága 
nincs korlátozva.

6. A választós berendezéshez csatlakozó 
minden egves állomás felszereléséért belépési dí
jat kell fizetni; ez a kapcsoló köznont hálózatá
nak különvonalú állomásaira érvényes minden
kori be^nési díj fele. “A választós berendezés vo
nalának közösen használt része után a „Távbe
szélőüzleti Szabályzat“ 12. §-ának 7. pontja alap
ján fizetendő tényleges költség a választós be
rendezés létesítése alkalmával bekapcsolt állo
mások előfizetőit közösen terheli, azonban a be
rendezés közösen használt vonalának annyiszor 
vett 2 kilométernyi részét, ahány állomást a vá

lasztós berendezésbe bekapcsolnak, a m. kir. 
posta a saiát költségén építi'meg: az előfizetők
nek tehát csak az ezen túlterjedő közös vonal
rész tényleges építési költségét kell közösen vi- 
selniök. A leágazások költségeit annak a válasz
tós állomás előfizetőjének kell megfizetnie, ame
lyeknek érdekében a leágazás létesült.

Későbbi csatlakozás esetén az előfizetőnek 
a fél belépési díjon felül csak a saját állomása 
leágazásának költségeit kell megfizetnie; a ko
rábban már bekapcsolt választós állomások elő
fizetői új állomás csatlakozása címén költség- 
ATsszatérítést nem igényelhetnek.

Az az előfizető, aki különvonalú állomásá
nak áramkörét a választós berendezés céljára 
rendelkezésre bocsátja, a! választós berendezés 
létesítése alkalmával szükségessé váló készülék
esére és mindennemű szerelési és építési költség 
alól mentesül.

7. A választós berendezés állomásaihoz kon
nektoron és jelzőcsengőn, illetve jelzőlámpán kí
vül más készülék nem szerelhető.

8. Az előfizetési kötelezettség ideje 2 év. Az 
állomások azonban a 11. pontban foglalt korláto
zással időszakosak is lehetnek; ilyenkor a köte
lezettség ideje kétszer 6 hónap.

9. A választós berendezés közös fővonalának 
útjába eső, de a fővonal céljára igénybe nem 
vett különvonalú állomásnak a választós beren
dezésbe való átkapcsolásáért a tényleges költsé
geket kell fizetni. Az ilyen állomás átkapcsolása 
csak akkor engedhető meg, ha az átkapcsolandó 
állomás helyi forgalma a havi 120 kiinduló hí
vást nem haladja meg.

10. A budapesti hálózatba a nullás díjöv terü
letéről bekapcsolt választós berendezés állomá
sainak használatáért a budapesti hálózatba még 
be nem vont nullásdíjövbeii községekből Buda
pestre bekapcsolt különvonalú állomásokra meg
állapított teljes alapdíj felét (jelenleg havi 15 P-t) 
a folytatott beszélgetések után pedig ezekre az 
állomásokra megállapított teljes beszélgetési dí
jat (28 f-t) kell fizetni. A kötelező beszélgetési 
szám havi 30 (évi 360) beszélgetés. A kötelező 
beszélgetések számán felül folytatott beszélgeté
sek díjából a „Távbeszélő Díjszabásiban meg
állapított 5% jön levonásba. A választó-rend
szerű állomások alapdíjából további kedvezmény 
még azoknak sem adható, akiket a különvonalú 
állomás után 50%-os díjkedvezmény illegne meg.

11. A beszélgetésenkénti díjszabás alá tar
tozó vidéki központokhoz csatlakozó választós
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berendezés állomásainak használatáért az illető 
.hálózat különvonalú állomásaira érvényes egy
szeres s ha az állomás más hálózat díj területéről 
van bekapcsolva, esetleg kétszeres teljes alapdíj 
felét, s a; folytatott beszélgetésekért a hálózatra 
megállapított egyszeres, esetleg kétszeres teljes 
beszélgetési díjat, a külterületre eső vonal után 
pedig vonalfenntartási díjat kell fizetni. A köte
lező beszélgetési szám s a számon felül folytatott 
beszélgetések díjából levonásba jövő százalék 
azonos a különvonalú állomásokra érvényes be
szélgetési számmal, illetőleg százalékkal.

A vonalfenntartási díj a külterületi vonal 
egész hosszához igazodik s az a szelektoros tár
sas állomások előfizetői közt akként oszlik meg, 
hogy a közösen használt külterületi vonalrészek 
vonalfenntartási díját a szelektoros berendezés
be kapcsolt állomások előfizetői állomásuk üze
méhez igénybe vett külterületi vonalrész arányá
ban közösen fizetik, ellenben a hálózat külterü
letén Tevő állomások leágazásának vonalfenntar
tási díja osztatlanul az érdekelt állomás előfize
tőjét terheli. A vonalfenntartási díjat az idősza
kos távbeszélő állomások előfizetői állomásuk 
üzemének szünetelésének tartama alatt is folyta
tólag fizetni tartoznak, egyébként a választós be
rendezésbe kapcsolt állomások számának válto
zásához képest a következő hónap 1-től az egyes 
előfizetőkre eső vonalfenntartási díj az állomá
sok szaporodása esetén megfelelően csökken, 
illetőleg leszerelés esetén megfelelően emelkedik. 
Az időszakos választós állomások után esedékes 
egvéb díjakra az időszakos állomásokra vonat
kozó általános rendelkezések az érvényesek.

A választós állomások mérsékelt alap díjá
ból további kedvezményt a beszélgetésenkénti 
díjszabás alá tartozó vidéki hálózatokban sem 
lehet adni; azoknak az előfizetőknek azonban, 
akiknek a Tb. U. Sz. 24. §-ának 1. és 2. pontja 
alapján díjkedvezményre van igényük, a válasz
tós berendezések kötelező beszélgetéseinek szá
mát a Tb. Ü. Sz. 24. §-ának 3. pontja szerint kell 
megállapítani.

12. Az átalártyrendszerű díjszabás alá tar
tozó vidéki hálózatok választós állomásainak 
használatáért az illető hálózat különvonalú állo
másaira érvényes egyszeres, esetleg kétszeres tel
jes előfizetési díjat, s a külterületi közös fővonal, 
valamint a leágazások-után a 11. pontban fog
laltaknak megfelelően vonalfenntartási díjat kell 
fizetni.

13. Ha a választós berendezéshez csatlakozó

állomások száma 2 alá csökken, akkor a beren
dezés a megmaradt előfizető részére a megálla
pított használati díjak mellett három hónapig 
még üzemben marad. A három hónap elteltével 
a berendezés csak abban az esetben tartható 
fenn, ha a megmaradt előfizető kötelezi magát, 
hogy állomásának különvonalú állomássá való 
átalakításáért a 15. pont szerint járó belépési díj
különbözetet és költséget, különvonalú állomása 
után pedig az ezért esedékes díjakat fizeti. Ellen
kező esetben a postának jogában áll az állomást 
a kötelezettségi időn belül is leszerelni. A belé
pési díjkülönbözet és az átalakítás költsége nem 
esedékes akkor, hogyha az állomást éppen a meg
maradt előfizető különvonalú állomásából fej
lesztették tovább választós berendezéssé s az 
állomás az eddigi helyén maradt.

14. A választós berendezés megszüntetése, 
illetőleg az előfizetői létszám csökkenése miatt 
leszerelt választós társas állomás hat hónapig 
díjmentesen szüneteltethető. Ha a megszüntetett 
választós berendezés helyén hat hónapon belül 
új ilyen berendezés létesül, a szünetelő társas 
állomás volt előfizetője az új berendezéshez 
díjtalanul — vagyis belépési díj nélkül — 
csatlakozhat. A kötelezettségi idő — a szünete- 
lési idő levonásával — folytatólagos s a szünete
lés idejére díj nem jár.

15. Ha a választós berendezés valamelyik 
állomásáról kezdeményezett beszélgetések szá
ma a 9. pontban megállapított számot tartósan 
meghaladja, vagy ha az állomás forgalmi viszo
nyai úgy alakulnak, hogy a társasberendezés 
használatát a berendezéshez kapcsolt többi állo
más előfizetője részére megnehezítik, a postá
nak jogában áll az állomást különvonalú rendes 
állomássá átalakítani, illetőleg a kötelezettségi 
időn belül is leszerelni, ha az1 előfizető azt külön
vonalú állomásként megtartani nem kívánná. Az 
átalakításért a választó-rendszerű és a különvo
nalú állomás mindenkori belépési díja közti kü- 
lönbözetet s a különvonalú állomás vonaláért 
ezenfelül a Tb. Ü. Sz. 12. §-ának 1. pontja alap
ján számított tényleges költséget kell megfizet
ni. Ugyanez a díj jár a választós állomásnak kü
lönvonalú állomássá való átalakításáért abban az 
esetben is, ha az átalakítást az előfizető kéri.

Forgalmi és műszaki okokból a postának jo
gában áll a budapesti és a vidéki automata és 
közöstelep :(C. B.) rendszerű hálózatokban iker
berendezéseket választós berendezésben egyesí
teni, a választós berendezéseket iker-berendezé-
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sekre szétbontani, választós társas állomásokat 
egyik berendezésből a másikba átkapcsolni, stb. 
A hivatalból végrehajtott ilyen változtatásért a 
társas állomás előfizetője semmit sem fizet. Ha 
az előfizető az átalakításba nem egyeznék bele, 
állomását a kötelező előfizetési idő előtt is fel
mondhatja és az általános feltételek mellett kii- 
lönvonalú állomást bérelhet. Utóbbi esetben a 
különvonalú állomás belépési díjába a választós 
állomásokra az átalakítás időpontjában érvényes 
belépési díj összegét be kell tudni.

16. A választós társas állomásoknak a háló
zat területén az 5. pontban megállapított körze
ten belül való áthelyezéséért a házonbelülj, ille
tőleg a házonkívüli áthelyezésre megállapított 
áthelyezési díj esedékes.

E körzeten kívül kért áthelyezésekre az 
alábbi rendelkezések érvényesek:

a) Ha a választós társas berendezés valame
lyik állomásának előfizetője e berendezés körze
tén kívül eső házba költözik s ezt a házat magá
ban foglaló körzetben van az elhagyott berende
zéssel azonos, még meg nem telt, társasberende
zés, az állomás áthelyezéséért a díjszabásszerű 
áthelyezési díj esedékes.

b) Ha a budapesti hálózatban az új körzet
ben a régivel nem azonos s még meg nem telt 
társasberendezés működik, a postának jogában 
áll az állomást ehhez a berendezéshez kapcsolni, 
vagy valamely — eddig külön — vonalú állomás
sal ikerállomássá s ha az előfizető ebbe nem 
egyezik bele, különvonalú rendes állomássá át
alakítani. Az átalakítás díjára nézve 1. a 15. pon
tot.

c) Az új körzetben levő berendezés telített
sége esetén, vagy ha az új körzetben nincs tár
sas berendezés, továbbá, ha az előfizető a régitől 
különböző berendezéshez nem kíván csatlakoz
ni, s különvonalú állomás felszerelését sem kéri, 
a társas állomást a fenti 14. pontban foglaltak 
szerint hat hónapig szüneteltetni lehet.

17. Ha a különvonalú állomás előfizetője — 
a hálózat díjterületén belül — még meg nem telt 
társas berendezés körzetébe költözik, s ehhez 
a berendezéshez csatlakozni akar, amennyiben 
állomásának forgalmi viszonyai (1. 9. pont) a 
csatlakozást megengedik, az áthelyezésért az elő
fizetőnek a házonkívüli áthelyezés díjszabás
szerű díját kell fizetnie.

18. A választó-rendszerű társas berendezés 
állomásainak átírására és felmondására az álta
lános szabályok érvényesek.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet a  
Tb. Ü. Sz. 22/a. §-ánál.

Budapest, 1935. évi június hó 5-én.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró veze
tékeken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

120.543/6.
A Rendeletek Tára 1926. évi december hó 

31-iki 65. számában 22.003.szám alatt, az 1934. 
évi május hó 18-iki 21. számában 113.891/6. szám 
alatt kiadott rendeletek s az utóbbiban hivatko
zott előző utasítások alapján az irányok szerinti 
forgalmi felvételeket úgy a távirdánál, mint a 
távbeszélőnél az 1935. évben is két esetben kell 
elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent idé
zett rendeleteim szigorú betartásával az irányok 
szerinti forgalmi felvételeket az 1935. év folya
mán az alábbi napokon végezzék:

augusztus hó 5, 6, 7, 8 és 9-én (hétfő, kedd. 
szerda, csütörtök, péntek),

október hó 14, 15, 16, 17 és 18-án (hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek).

Az öt napi felvétel adatait nem naponként 
külön-külön, hanem rendeltetési helyenként egy  
tételbe összevova kell kimutatni. Az oly nyilvá
nos távbeszélő állomások forgalmát, melyeknek 
távbeszélő áramköre lajstromozva, illetve sor
számozva nincs., mindig a saját központja köte
les felvenni.

A szükséges nyomtatványokat a hivatalok a 
szokott módon igényeljék.

A kitöltött íveket a felvétel után 14 napon 
belül — a forgalom javítására vonatkozó esetle
ges javaslataik kíséretében — terjesszék fel előt- 
tes igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok 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 azokat rendeletem ér
telmében pontosan töltötték-e ki?

Az igazgatóságok az összegyűjtött és ellen
őrzött kimutatásokat szeptember 15. és novem
ber 20. napjáig küldjék be a postavezérigazgató- 
ság 6-ik ügyosztályához.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.
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A  kecskeméti „Hírős Hét“ hirdető és keletbé
lyegzőinek használatból való kivonása.

120.098/3.
A P. R. T. 1935. évi 13. számában közzétett 

109.103. számú rendelettel kapcsolatban értesí
tem a postahivatalokat, hogy a kecskeméti „Hí
rős Het-“-et, a várost a közelmúltban ért fagy- 
és jégkárok miatt, ebben az évben nem tartják 
meg, ezért a kecskeméti postahivatal a vonat
kozó hirdető bélyegzőt május hó 31-én haszná
latból kivonta és természetesen a „Hírős Hét“ 
feliratú keletbélyegzőjét sem fogja használni. 

Budapest, 1935. évi június hó 8-án.

VI. Főiskolai világbajnokság hirdető bélyegző
jének használatba vétele.

120.542/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti 72. számú postahivatal a bélyegzőfej hasz
nálatba vételétől f. évi augusztus hó 18-áig bezá
rólag „VI. Főiskolai világbajnokság Budapest 
1935. VIII. 10—18. VI. Jeux universitaires inter- 
nationaux“ feliratú és futó alakot ábrázoló rajzú 
bélyegző lenyomatával látja el az ott feladásra 
kerülő levélpostai küldemények egy részét.

Budapest, 1935. évi június hó 8-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I .

120.071/2.
A „Lenin Ausgewählte Werke“ című sajtó

terméktől (könyvektől) a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a könyveket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.

II.
120.212/2 .

A Prágában megjelenő „Die Wahrheit“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.

III.
120.213/2.

A Párisban megjelenő „Munkásszemle“ 
című sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.

IV.
120.21412.

A Baselben megjelenő „La Heroldo“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.

V.
120.612/2.

A „Humanitás (Testvériség)“ című külföldi 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 11-én.

A balatonaligai, siófokfürdői és sóstógyógy
fürdői időszaki postahivatalok megnyitása.

120.266/3.
A balatonaligai, siófokfürdői és sóstógyógy

fürdői időszaki postahivatalok működésüket 
folyó évi június hó 16-án megkezdik.

Budapest, 1935. évi június hó 11-én.

Postaügynökségek ellenőrző hivatalának meg
változtatása.

119.351/3.
Balatonszabadi fürdőtelep, Balatonvilágos, 

Peremarton gyártelep és Vilonya postaügynök
ség ellenőrző hivatala ezentúl Lepsény, Pinnye 
postaügynökségé pedig Sopron 1.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora (12., 78., 79. és 107. 1.) és a helységnévtár 
(114., 115., 435., 440. és 573. 1.) megfelelően he
lyesbítendő.

Budapest, 1935. évi június hó 5-én.
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Majsajakabszállási postaügynökség megnyitása.
120.656/3.

A közigazgatásilag Kiskunmajsához tartozó 
Majsajakabszállás tanyaközponton folyó évi jú
nius hó 1-én csupán az említett nevű lakott- 
helyre kiterjedő forgalmi körrel új postaügynök
ség lépett életbe.

Ehhezképest a postahivatalok a Helység- 
névtár 358. oldalán Majsajakabszállásnál az „u. 
p. és“ törlése mellett jegyezzék be: „S Í Eh. 
Kiskunfélegyháza, Cegléd ísS dE i Szeged, 244, 
postáig. Sz.“ A m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában a 60. oldalon Majs után 
írják be: „—, 244, —, Majsajakabszállás ü. (Eh. 
Kiskunfélegyháza), Pest-P. S. Kk., Szeged, Ceg
léd Szeged“, a 114. oldalon pedig a 244.
számnál „Majsajakabszállás“. Végül az Irányí
tási Füzetben a 94. oldalon ugyancsak Majs után 
felveendő: „Majsajakabszállás, U, Pest, Sz, IV, 
Cegléd—Szeged, 4. Eh. Kiskunfélegyháza f  4“

Budapest, 1935. évi június hó 12-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
120.902/3.

Ez év június hó 3-ától a 103. sz. mozgóposta 
csupán Csepregig, illetve Csepregtől közlekedik,, 
míg Csepreg—Répcevis közt a szolgálatot a 
8023/8026. sz. vonatpárban postaaltiszt által ki
sért jegyzékelő menet végzi.

Június hó 15-étől a Győr—Szombathely 54. 
sz. mozgóposta az 1302. sz. vonatban közlekedik..

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
P. R. Tára folyó évi 17. számában 116.142/3. sz. 
alatt megjelent mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1935. évi június hó 12-én.

Változások az irányítási füzetben.
120.650/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat tudomás, a füzet 7. 
hasábjában való átvezetés és a helyes irányítás 
iránti intézkedés céljából az alábbi kimutatás
ban közlöm:

é
Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Adács f  34 —

Apagy — 6222 helyett 6220, 6224a helyett 
6224

Balsa 1. 34/103 v. 172 után 1. 20/118 v.

Berettyóújfalu — f  299 helyett D2.

Biharkeresztes — f  299 helyett D2.

Bolyok — 1. 34 elé 1. Misk. 2—

Búj — 134 helyett 172, f l3 4  helyett 
f  172

Csobád f  142 után „ü.“ —

Debrecen 2.
;i \  ,f * . ' * ' \

1. 33.■ -1
f  168 a 20 után, f  156 (K. ü.) a 

f206 elé,
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Postahivatal, (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Dombrád 216 helyett 218

Ebes 1. 20/1712 v. —

Ecséd t  34 —

Eger 1. — 9126 helyett 9136

Encs 34 előtt M. 2. —

Füzesabony f  33 f  38 után (K.)

Gyöngyös — f  158 után (K.)

Hajdúszoboszló — 1707 helyett 1747

Hatvan 2. — 22 a 34 elé, p. elé f  22

Hidvégardó — 165 után /9874 v.

Hort f  34 —

Hortobágyi halastó „Ü.“ —

Ibrány — 134 helyett 172

Karácsond t  34 —

Kál 1. Bp. 72/404 v. f  38 után (K.)

Kenézlő 1. 34/103 v. 1. 20/118 v.

Kékestető — 1. 34 után Gyöngyös

Kisléta — 1 56, 1. 20—1. Nyh. 2/6124 v.

Konyári sóstógyógyfürdő — 5734 v. után (K.)

Kótaj összes adat 172, 1. 20/118 v., f  172

Levelek — 6224a helyett 6224

Lillafüred — 6 v. után 1. Bp. 72—1. M. 2/10 v.
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Mezőkövesd — t  38 után (K.)

Miskolc 2. — f  142 után f  42

Nagycsere — utolsó tételnél 206 helyett f  206

Napkor — 6224a helyett 6224

Nyírbátor — 170 az f  56 elé

Nyíregyháza 2. — f  116 után 1. Bp. 62—L Bp. 721 
1728 v.

Nyírmada — 6224a helyett 6224

Ófehértó — 6224a helyett 6224

Ormospuszta — Eh. Misk. 2. (K. ü.)

Oros — 6224a helyett 6224

Pusztataskony Abádszalók f  34 —

Pusztatenyő 102 után (K. ü.), f  102 után „ü.“ —

Rétközberencs — 115

Sárospatak f  172 —

ú
Sátoraljaújhely 1. Bp. 72—1. M. 2/428 v. 412 v. elé 1. Szer.

Sóstógyógyfürdő — 114 helyett 118

Szendrő (K.) —

Szerencs 412 v. után (K. nem), 1, M. 2—1. 
Bp. 72/428 v.

12 elé 1. M. 2/430 v., 412 v. után 
Nyh. 2/1712 v. (K.)

Szikszó 34 után (ü.) —

Szolnok 2. 3 2018 v. elé 1 38 (K.)

Tiszabercel 1. 34/103 v. 172 után 1. 20/118 v.

Tiszaderzs . j
„ V  , ' ji '■ . • i  , :

1. 54 20 elé 1. Kisújszállás

: ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
5 '  '
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Postahivatal (ügynökség) T ö r 1 e n d ő B e í r a n d ó

Vaja — 6224a helyett 6224

Vámosgyörk — f  34 után 1. Gyöngyös/8823 v.

Vásárosnamény — 6224a helyett 6224

Vencsellő 1. 34/103 v. 172 után 1. 20/118 v.

Zsadány összes adat
1 164/8243 v. (K.), 1. f  164/8243 v. 

(k. nem), Komádi

Abony 3 —

Ambróziáivá — f  27 elé 1. 3.

Bácsalmás f  161 1 143 elé 161, 1. Baja/2130 v.

Bácsalmási szőllők f  1. 161/2182 v. 1 143 elé 1. 161—1. Baja/2142 v.

Baja —
1. 162 elé 1. 136—h. 1. 32/135 he

lyett h. 1. Bp. 72/135, 2111 he
lyett 2131, 2116 v. után Kis
kunhalasul 19 v. (K. és ü.)

Baja—Szentistván 3, 4 —

Bátmonostor —> 1. f  143 elé 1. Baja/6830 v.

Békéscsaba 2. Szeg. 2 elől és 3 elől az 1., 1. Szol
nok 2. 1. 196 után—1. Orosh.

Békéscsaba felsőnyomás — Eh. Békéscsaba 2. után/1643 v., 
27, :

Békéssámson összes adat T 27 1. 3/7822 v„ 196, Tótkomlós

Budai út — 1 4 után (V/15-X/14)

Csanádalberti — 1 27 elé 1. 3

Csanádpalota .1  '
12 v. után 1. Sze. 2—1. 20/14 v.,

Csávoly 3 —

Csikcria — ■ 1 161 helyett 161, 2182 helyett 
2142

Csongrád 1. Szentes/7437 v.
Kkfh. elé 1. Szentes—, 7431 v. 

után (K. ü.), s után 1. Bp 62̂ — 
72/7438 v.

Csorvás 1643 v. után 27



140 22- szám.

P o s ta h iv a ta l (ü g y n ö k ség ) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Érsekcsanád 3. 4 —

Felsőszentiván 3 —

Gara 1. 135 —

Gyoma 1. Szóin. 2/602 v. 607 helyett 617

Gyopárhalma — 174 elé 1. 174/7444 v.

Hajós 3, 4 —

Harkapuszta 7327 v. —

Hódmezővásárhely 1. 1. f  174,
7732 v. helyett 1642 v., 1. 20 elé 

1. fl23—, 1. Szeg. 2. elé 1. Szen- 
tes/7732 v., 27 után 1. Sze. 2—1. 
Bp. 62—72/1648 v. (K. ü.)

Izsák — 1. 3 elé 1. f  3

Jakabszállás — Eh. elé 1 4—1. Kecskemét/22 v.

Jánoshalma — 143 elé Baja/2132 v.

Kalocsa — f  185 után (K. ü.), 4738 helyett 
4728 '

Kardoskút — 1. f  27 elé 1. 3—

Katymár 161 elől az „1.“ —

Kecskemet Kkfháza elől „1.“ 1. Bp. 62 elé 1. Nkőrös—1. Cegléd 
1.

Kiskunfélegyháza —
4 után 1. f  27/717 v., 7431 v. után 
(K. ü.)

Kistelek — 707 v. után (H. és ünnep után 
nem)

Kunbaja 161 elől „1.“ —

Kunszentmárton — 7723 elé 1. Hmvh. 1.

Lakytelek — 194 elé 260

Madaras 161 elől „1.“ -

Makó — 123 után 1. Sze. 2/16 v.

Mátételke 2, 1 • —
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Postahivatal (ügynökség) T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Mezőhegyes — 12 v. után 1. Sze. 2—1. 20/14 v.

Mindszent Szentes/7736 v. 7733 v. után (K. ü.)

Miske 3, 4 —

Monostorfalva összes adat 4—Eh. Kecskemét/22 v., Kecsk./ 
12 v.

Nagykőrös — 1. Bp. 62 elé 1. Cégi. 1—

Nagymajláth — 1. f  27 elé 1. 3—

Nemesnádudvar 3, 4 —

Orosháza — f  196 elé 1. Bcs. 2/1611 v.

Peszéradacs ' — (K. ü.)

Pitvaros — 1. f  27 elé 1. 3

Rém 3 —

Röszke 1. 4. —

Soltvadkert — 917 helyett 927

Sükösd 3, 4 —

Szakmár — f  185 után (K. ü.)

Szánk összes adat
r ’ '

1. 4—1. Kecsk./22 v., Kecsk./12 v.,

Szarvas — 7834 v. után 1. Orosh./7833 v.

Szeged. 2. I. 161, 1. Szentes, 1. f  174
4. a f  123 után Írandó, 706 v. 

után Szentes—Hmvh. 1/1641 
v. (K-. ü.)

Szegvár Szentes/7738 v. —

Szentes —
7733 v. (V. U.) után 1. f  4/744 v„ - 

7738 (K. ü.) után 1. Bp. 62—72/ 
7738 v.

Tataháza 3 ,  — .

Tótkomlós 3 elől „1;“ — ............  • • . • •

Turkeve • f 196 1. Bp. 72. elé f  196—, 8028 v. 
után (K. ü.j)

Úszód — Kalocsa után/gk.

Budapest, 1935- évi június hó 11-én.
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Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
118.543/6.

Tátrai Ferenc, a székesfehérvári postahiva
talhoz beosztott I. oszt. távíróvonalfelvigyázó 
591. sz. bélyegzőjét elvesztette. Felhívom a pos
tahivatalokat, hogy ezzel a bélyegzőlenyomat
tal esetleg hozzájuk érkező beadványokat igaz
gatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1935. évi június hó 7-én.

Személyzetiek.
119.599.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Keller Gyula főfelügyelő 66 
Dunaföldvárról Budapestre, Komlós Balázs dr. 
felügyelő 268 Kiskunhalasról Szentesre, Schmidt 
Árpád felügyelői címmel és jelleggel ellátott fő
tiszt 84 Szegedről Kiskunhalasra, Laczkó Péter fő
tiszt 107 Békéscsabáról Szolnokra, Horváth Zol
tán főtiszt 129 Szolnokról Szarvasra, Gordos La
jos I. oszt. tiszt 382 Békéscsabáról Budapestre, 
Zitta Ödön gyakornok 36 Tapolcáról Budapest
re, Simony Imre gyakornok 86 Kiskunhalasról 
Győrbe, Kozák Frigyes gyakornok 113 Újpest
ről Budapestre, Juhász Mór segédellenőr 248 
Magyaróvárról Mosonba, Maros Antal segéd
ellenőr 321 Kecskemétről Budapestre, Kemény 
Kálmán segédtiszt 430 Budapestről Nyíregyhá
zára, Szata Mária segédellenőrnő 495 Pécsről Ka
posvárra, Jankovich György műsz. segédellenőr 
118 Budapestről Szolnokra, Mészáros Sándor II. 
oszt. altiszt 1765 Dunaföldvárról Budapestre, Ná- 
dasi Mihály II. oszt. altiszt 1998 Budapestről 
Dunaföldvárra, Sabáli Károly II. oszt. altiszt 
2186 Nyíregyházáról Miskolcra, Hegyi Kálmán
II. oszt. altiszt 2541 Zalaegerszegről ÜjdombÖ- 
várra, Nagy Gábor apostagi II. oszt. altiszt 3152 
Kiskunhalasról Budapestre, Várföldi István II. 
oszt. vonalfelvigyázó 277 Bükkről Szombathelyre.

Nyugdíjaztattak: Benkő Géza dr. titkár 46, 
Koszta István I. oszt. számv. főtanácsos 2, Cson
ka János II. oszt. számv. főtanácsos 1, Gaár Fe
renc hivatali igazgató 11, Ferenczv Gyula 11. Já- 
ross Imre 19 és Somorjai Ignác 102 főfelügyelők, 
Enyedi Rezső 72. Bihari József 121 és Gvurko- 
vics József 234 felügyelők, Asztalos György fő

tiszt 1, Fried Dávid főellenőr 27, Schmidmár Mi
hály 147 és Hagyó András 152 ellenőrök, Boros 
József segédellenőr 165, Lux Teréz 61 és Tóth 
Erzsébet 78 ellenőrnők, Tóth Janka 306 és Szend- 
rői Etel 562 segédellenőrnők, Siráky Margit 41, 
Léber Péterné 122 és Marczy Irén 137 segédtiszt
nők, Varga József 58 műsz. ellenőr, Plander Já- 
nosné 41, Berner Emilia 111, Absolon Karolin 
180 és özv. Schermann Ferencné 242 kezelőnők, 
Bindász Béla 2, Jani András 9 és Fegyveres Sán
dor 40 I. oszt. szakaltisztek, Kőszegi László 64 és 

I Gondi László 129 II. oszt. szakaltisztek, Csády 
Ferenc 11, Nagy Dániel enyingi 14, Vas Imre 
167, Gremsperger Nándor 291, Hevesi János 382, 
Ilyés Ferenc 1349 és Derecskéi Lajos 1420 I. oszt. 
altisztek, Nagy Lajos mecséri II. oszt. altiszt 
1785, Perczel Ferenc 1 és Vajtai Vilmos 16 I. oszt. 
szakmesterek, Krajcsovics Ferenc II. oszt. ga- 
ragemester 62, Unzeitig Antal I. oszt. csoport- 
vezető 78, Bencsik Pál kocsikezelő 218.

Meghaltak: Rácz Ilona segédellenőrnő 137, 
fecsi János 244, Bolla Sándor 252 és Rigó József 
1546 I. oszt. altisztek, Imrei Ferenc II. oszt. al
tiszt 1015.

Névváltozások: Kárász (Willim) István se
gédtitkár 61, Kisorbán (Juki) Béla számellenőr 
18, Deméndi (Dorman) Dezső II. oszt. tiszt 324, 
Solti (Strott) Gyula segédellenőr 219, Gyarmati 
(Regolics) István 273 és Balatoni (Batelka) Já
nos 447 segédtisztek, Dunai (Dvoracsek) Anna 
segédtisztnő 244, Bánkúti (Bruzda) Géza műsz. 
segédtiszt 123, Csaba (ChrenkÓ) Ciril I. oszt. al
tiszt 1068, Hetényi (Hanoi) Ádám II. oszt. al
tiszt 672, Andai (Apfel) János I. oszt. szakmes
ter 80. Budahegyi (Balazskovics) Károly 9, Mo
hácsi (Friedrich) András 75 és Mosonyi (Ko- 
chán) Vince 14 gépkocsivezetők.

Egyéb változások: Kadnár János főtiszt 314 
helyett Kadnár János dr.. Németh Béla I. oszt. 
tiszt 329 helyett Németh Béla dr., Harasztos Ti
bor gyakornok 38 helyett Harasztos Tibor dr., 
Győri Teréz ellenőrnő 126 helyett Győri Riza, 
Wedrinszkv-Charkó Seröeinc segédellenőrnő 571 
helyett dr. Balogh Lászlóné. Héger Frida segéd- 
tisztnő 331 helvett Höser Friderika. Kindl Vil- 
mosné segédtisztnő 432 Helyett Kamarás Vil- 
mosné írandó.

Véglegesittettek: Zanne Laios dr. fogalmazó 
49. Förster Kornél számellenőr lfa. Madaras Ká- 
rolv 1T. oszt. tiszt 351, — az itt feltüntetett új 
rangsorszámmal.

Budapest, 1935. évi június hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett

119.387/3.'
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935

évi jnius hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi június hó 5-én.

M e g h í v ó .

A M. kir. Posta Személyzetének Országos 
Méhészeti Egyesülete 1935. évi június hó 27-én*) 
(csütörtök) délután 5 órakor a postavezérigaz
gatóság tanácstermében (II. emelet) évi rendes 
közgyűlést tart, melyre az Egyesület tagjait tisz
telettel meghívja az Elnökség.

Tárgysor ozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1934. évi működésről.
3. Az 1934. évi zárszámadás bemutatása.
4. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

5. Az 1935. évi költségvetési előirányzat be
mutatása és letárgyalása.

6. Alapszabálymódosítás.
7. Megüresedett állások betöltése és az alap

szabály 13. §-a alapján a választmány egyhar- 
mad részének kisorsolása és megválasztása.

8. Indítványok.**)

* Ha a közgyűlésen a tagok határozatképes számban 
nem jelennének meg, az újabb közgyűlés július hó 5-én 
(pénteken) délután 5 órakor a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül ugyánott fog megtartatni.

** A közgyűlés előtt 8 nappal írásban bejelentendők, 
mert különben nem tárgyalhatok.
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Betöltendő postakiadói állás.

Mindhárom szakban gyakorlott postakiadónő azon
nali állást kaphat az Úcsai I. osztályú postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Készéi Teréz Naszály 6 1935. VII. 1. helyettesítést is vállal.

Hornyik Gabriella Ludány 3 1935. VII. 20.
helyettesítést is vállal.

Farkas Ilona Cegléd, X., Kender-u. 2. 8 azonnal

Gútay Vilma Bodrogkeresztúr 1935. VII. 15. helyettesítést is vállal.

!

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővároai Nyom da R t. n y o m á b a .— Falalöa m ű v eze tő : U uchon J.
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RENDELETEK TÁRA*
A  MAGYAR KIR. A v  POSTA RÉSZÉRE.

K I A DJ A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I  *Buß KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . J t l í I U S  27. 3 3 . szá m .

T A R T A L O M

Pázmány emlékbélyegek forgalomba bocsátása.
Csekkbefizetések és csekkvisszafizetések külön- 

külön aljegyzéken való elszámolása és új csekküzleti napi 
aljegyzékek rendszeresítése.

Változások a Légipostái Menetrendben.
Budapest és környéke távbeszélő névsorának ki

adása.
Sződligettel kezdeményezett távolsági beszélgetések 

díjazása.
Eljárás az olyan táviratok kézbesítésénél, ame

lyeknél a magyar rendeltetési hely idegen elnevezéssel 
van feltüntetve.

Díjmentesség engedélyezése új rádióelőfizetők ré
szére.

Lefoglalandó sajtótermék.

Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzői sző* 
vegének módosítása.

Debrecen 4. sz. postahivatal megszüntetése.
Helyesbítés a helységnévtárban.
Balatonakarattyai időszaki postahivatal megnyitása.
Balatonvilágos időszaki postahivatal megnyitása.
„Balatonkenesei fővárosi üdülő“ elnevezésű idő- 

szaki postaügynökségnek időszaki postahivatallá való 
átalakítása.

Megkerült kiadó személyazonossági igazolvány ér
vényessé tétele.

Hivatalvezető felmentés.
Hivatalvezetői megbízatás.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Kimutatást állástkereső postakiadókról.

Pázmány emlékbélyegek forgalomba’ bocsátása.
122.309/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti Pázmány Péter tudományegyetem alapí
tásának 300-ik évfordulójával kapcsolatban szep
temberben tartandó ünnepségek idején 6, 1.0, 16, 
20, 32, 40 filléres értékekből álló emlékbélyege
ket adok ki. E bélyegek korlátolt mennyiségben 
részben Pázmány arcképével, részben az egye
tem alapítását ábrázoló képpel készülnek. Árusí
tásra sorozatokban kerülnek, egy sorozat ára 
1 P 24 f. A 10 és 20 filléres bélyegekből a soro
zatokon kívül is állítottak elő bizonyos mennyi
séget.

A bélyegeket a kincstári hivatalok árusít
ják majd. Előjegyzéseket augusztus 17-éig a m. 
kir. posta bélyegértékesítő irodája (Budapest
114.) fogad el. A bélyegek iránt érdeklődőknek 
az iroda díjmentesen küld részletes ismertetést 
és a megrendelés összegének beküldéséhez pos
tautalványt. Hívják fel tehát a hivatalok az ér
deklődők figyelmét arra, hogy csak az irodától 
kapott utalványt használhatják a megrendelés 
összegének díjmentes beküldéséhez.

Tájékozásul közlöm még a következőket:

A bélyegek alkalmi bélyegzővel lebélyegez
ve is rendelhetők. Budapesten az előjegyzés a 
bélyegértékesítő iroda árusítóhelyénél (Budapest 
4, ajánlási osztály, 20. számú munkahely) is tör
ténhetik. A megrendeléskor fel kell tüntetni, 
hogy a bélyegekből mennyi legyen lebélyegezve, 
továbbá, hogy a bélyegeket a megrendelő az 
árusítóhelynél kívánja-e átvenni, avagy azok 
portóköteles, esetleg a megrendelt mennyiség
ből bérmentesítendő ajánlott levélben küldesse
nek el a megadott címre. Az iroda a megrendelt 
bélyegeket azok forgalombahozatala napján, ha 
azonban alkalmi bélyegzővel lebélyegzett bé
lyegek is rendeltetnek, csak e bélyegző haszná
latbavételének napján szolgáltatja ki, illetőleg 
küldi el.

Budapest, 1935. évi június hó 25-én.

Csekkbefizetések és csekkvisszafizetések külön- 
külön aljegyzéken való elszámolása és új csekk

üzleti napi aljegyzékek rendszeresítése.
121.544/4.

A csekkbefizetéseknek és csekkvisszafize
téseknek ugyanazon aljegyzéken való elszámo-
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lása folyó évi június hó 30-ával megszűnik. A hi
vatalok tehát f. évi július hó 1-étől kezdve 
ugyanazon aljegyzéken vagy csupán befizetése
ket, vagy csupán visszafizetéseket számolhatnak 
el. A készletben levő ilyen közös aljegyzékeket 
a hivatalok ettől az időponttól kezdve olyképen 
használják, hogy a szükséghez képest a vissza
fizetési rész áthúzásával és üresen hagyásával az 
aljegyzőket csak befizetések elszámolására ve
szik igénybe, vagy pedig a befizetési rész áthú
zásával és üresen hagyásával az aljegyzéken 
csak visszafizetéseket számolnak el.

A jelenlegi 323—1. sz. csak befizetések el
számolására szolgáló és 333—1. sz. csak vissza
fizetések elszámolására szolgáló 80 tétel bejegy
zésére alkalmas csekküzleti napi aljegyzékek to
vábbra is változatlanul használatban maradnak, 
343—1. és 343—2. sz. közös aljegyzékek azonban 
a készlet kifogytával megszűnnek és azok he
lyett 323—2. szám alatt csak befizetések, 333—3. 
szám alatt pedig csak visszafizetések elszámolá
sára szolgáló, kisebb alakú, oldalankint 20, ösz- 
szesen tehát 40 tétel bejegyzésére alkalmas 
csekküzleti napi aljegyzékeket fog a m. kir. 
postatakarékpénztár rendszeresíteni.

A 343—1. és 343—2. sz. csekküzleti napi al
jegyzékek raktári készlete azonban még felhasz
nálásra kerül és azokat a m. kir. postatakarék
pénztár az egyik oldalukon „Ez az oldal elszá
molásra nem használható fel“ felülbélyegzéssel 
ellátva fogja a hivataloknak kiadni. Az esetleg 
felülbélyegezetlenül érkező ilyen aljegyzékek 
egyik oldalát a hivatalok húzzák át és az áthú
zott oldal üresen hagyásával használják fel el
számolásra.

Budapest, 1935. évi június hó 24-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
122.116/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2. oldal, Afganisztán, a 2. hasábban „Légi
szállítás Karachi-ig“ helyett írják: „Légiszállítás 
Lahore-ig“.

2. oldal, Albánia, az utolsó hasábban levő 
megjegyzést töröljék. Üj menetrendi adatoknak 
pedig írják be a következőket:

hé, sze, pé.
Budapest i. 11.40
Róma é. 18.15
Tirana é. 10.50 (2. nap)

A feladás határideje (a 4. hasábban) 10.40.

4. oldal, Ausztria, az I. menetrendnél Kla
genfurtot és a vonatkozó érkezési időpontot tö
röljék. Salzburg és Innsbrucknál az érkezési idő
12.00 és 12.15 helyett 10.20 és 11.25. Ugyanitt a
VI. menetrendnél Graz alá írják: Klagenfurt é. 
16.35.

10. oldal, Egyiptom, a III. menetrendet (Bu
dapest—Alexandria) teljes egészében töröljék.

10. oldal, Észtország, jelenlegi menetrendi 
adatok helyett írják be a következő új adato-
kát: • ■ ! -•

Budapest i. 12.50
Berlin é. 17.15
Berlin i. 7.30 (2. nap)
Danzig é. 9.20
Riga é. 14.05
Reval é. 15.55

11. oldal, Franciaország, a meglevő I. és II
menetrendekhez III. menetrendnek írják be ;
következőket:

hé, sze, pé.
III. Budapest i. 7.10

Marseille é. 16.15
A feladás határideje 6.10.
12. oldal, Francia-Indokina, a meglevő me

netrend elé írjanak „I.“ számot és II. menet 
rendnek írják be; a 2. hasábba: II. Légiszállítás 
Bangkok-ig, a 3. hasábba: 1. Sziám, a 4. hasábba: 
szombaton 9.50.

14. oldal, Irak, a II. menetrend adatait teljes 
egészében töröljék.

14. oldal, Irán, b) Déli rész, a II. menetrend 
adatait teljes egészében töröljék.

15. oldal, Kanári-szigetek, Budapest és Zü- 
richnél a légijárat indulási és érkezési ideje a
3. hasábban 7.10 és 12.40 helyett 12.50 és 17.10. 
A 4. hasábban a feladási határidő „szerdán 6.10“ 
helyett „szerdán 11.50“.

15. oldal, Korzika, a meglevő menetrend elé 
írjanak „I.“ számot és II. menetrendnek írják be 
a következőket:

hé, sze, pé.
II. Budapest i. 7.10

Marseille é. 16.15
A 4. hasábba feladási határidőnek írják 6.10.
17. oldal, Lengyelország, a II. menetrend 

összes adatait töröljék és helyettük a következő 
új adatokat írják:

ke, csü, szó.
II. Budapest i. 7.10

Berlin é. 12.55
Varsó é. 17.50
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A feladás határideje 6.10.
18. oldal, Luxemburg, a 2. hasábban „Légi

szállítás Köln-ig“ helyett írják „Légiszállítás
Saarbrücken-ig“.

19. oldal, Malaya, a II. menetrend adatait 
teljes egészében töröljék.

19. oldal, Nagybritannia és Észak-Irország,
a II. menetrend számozását III.-ra javítsák és 
II menetrendnek írják be:

II. Budapest i. 10.50
London é. 21.00

A feladás haíárideje 9.50.
20. oldal, Németalföldi-India, a II. menet

rend adatait teljes egészében töröljék.
22. oldal, Palesztina, stb. b) többi rész, a III. 

menetrend adatait teljes egészében töröljék. A
IV. menetrend számozását javítsák III.-ra.

24. oldal, Spanyolország, az I. menetrend 
3, hasábjában levő adatok fölé írják: hé, sze, pé. 
A II. menetrendet töröljék és helyettük írják:

II. Budapest 
Zürich 
Genf 
Genf 
Barcelona 
Madrid

i. 12.50 
é. 17.10 
é. 19.25
i. 11.45 (2. nap) 
é. 14.50 
é. 17.25.

A feladás határideje 11.50.
25. oldal, Szaudi-Arábia, a 2. és 3. hasábban 

levő „Légi szállítás Alexandriá-ig — 1. Egyiptom“ 
szöveg helyett írják; „Légiszállítás Gazá-ig — 1. 
Palesztina“.

25. oldal, Sziám, a II. menetrend adatait tel
jes egészében töröljék.

25. oldal, Sziria, a II. menetrend számozását 
javítsák III.-ra és föléje II. menetrendnek írják 
be a következőket:

II. Budapest i. szó 11.05
Gaza (innen 

vasúton) é. va
A feladás határideje: szombaton 9.50.
26. oldal, Tibet, a 2. hasábban „Légiszállítás 

Brit-Indiá-ig“ helyett írják: „Légiszállítás Cal- 
cuttá-ig“.

26. oldal, Timor, a 2. hasábban „Légiszállí
tás Koepang-ig“ helyett írják: „Légiszállítás Soe- 
cuttá-ig“.

27. oldal, Yémen, a 2. és 3. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük írják: a 2. hasáb
ba: „Légiszállítás Gazá ig“, a 3. hasábba „1. Pa
lesztina.“

Az alább felsorolt országoknál a 4. hasábban 
feltüntetett 10.05, ill. 10.10 feladási határidőt tö
röljék és minden egyes országnál helyette írják: 
9.50. Ausztráliai Államszövetség, Ausztria IV., 
Belga-Kongó II., Brit-India II., Brit-Nyasszaföld, 
Bulgária L, Délafrikai Unió, Egyiptom L, Egyip- 
tomi-Szudán, Francia-Indokina L, Görögország., 
Jugoszláv-királyság L, Kenya és Uganda, Libia
II., Madagaszkár, Málta, Mozambik a) és b)., 
Olaszország a ke, csü, szó. induló járatnál, Pa
lesztina és Transjordánia I. és III., Tanganyika- 
terület.

Budapest, 1935. évi június hó 24-én.

Budapest és környéke távbeszélő névsorának 
kiadása.
119.899/5.

A budapesti és a Budapest környékén levő 
távbeszélő hálózatok állomásainak 1935. 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 díjta
lan 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 közönséget a buda
pesti távbeszélő névsor megjelenéséről s annak 
megrendelési lehetőségéről alkalmas módon tá
jékoztassák, a névsor árának elszámolása és a 
megrendelés körül pedig a P. R. T. 1934. évi 25. 
számában közölt 117.038/5. sz. rendelet 5., 6. és
7. bekezdésében foglaltak szerint járjanak el.

Az összes postahivatalok és ügynökségek a 
saját szolgálati céljukra szükséges budapesti 
névsort előttes igazgatóságuktól kapják meg. 
Amnak átvétele után a használatukból kikerülő
1934. május havi névsorokat selejtezés céljából 
bizonylatpárral küldjék be a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárának.

A budapesti hálózat új névsorának kiosztá
sával a következő hivatalok vannak megbízva.
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Távbeszélő díjbeszedő hivatal, Budapest VI., Nagymező-utca 54/56. sz.
1. sz. ff ff I., Disz-tér 16. sz.

11. „ ff ff XI., Kelenföldi pu.
13. „ ff ff I., Pauler-utca 3. sz.
15. „ ff ff I., báró Eötvös-út 4. sz.
16. „ i f ff I., Hidekúti-út 66. sz.

112. „ ff ff I., Vásárhelyi Pál-u. 4/6. sz.
114. „ ff ff

I., Krisztina-körut 12. sz.
115. „ ff ff I., Királyhágó-utca 9. sz.

2. „ ff ff II., Fő utca 6. sz.
21. „ ff ff II., Batthyány-u. I. sz.
23. „ ff ff II., Margit-körút 8. sz.
3. „ ff ff III., Tavasz-u. 4. sz.

31. „ ff ff III., Római-fürdő, Petur u. 37.
4. „ ff ff IV., Városház-u. 18. sz.
5. „ ff ff V., Szabadság-tér 12, sz.

51. „ ff ff V., Mária Valéria-u. 15/a.
53. „ ff ff V., Vilmos császár-út 16. sz.
56. „ ff ff V., Váci-út 39. sz.
61. „ ff ff VI., Király-u. 54. sz.
62. „ ff ff VI., Teréz-körút 45. sz.
64. „ ff ff VI.. Izabella-u. 55—57. sz.
66. „ ff ff VI., Lehel-utca 49/a. sz.
71. „ ff ff VII., Vilma királynő-út l. sz.
72. „ ff ff VII., Keleti pu. Thököly-út l. sz.
73. „ ff VII., Klauzál-tér 5. sz.
75. „ ff ff VII., Angol-u. 26. sz.
8. ff ff VIII., Rökk Szilárd-u. 2. sz.

82. „ ff VIII.. Harminckettesek-tere 5. sz.
83. „ ff VUI.. Kálvária-tér ll. sz.

9. „ ff IX.. Ferenc-körút 39. sz.
90. „ ff ff IX.. Gönczv Pál-utca 2. sz.
92. „ f f IX.. Soroksári-út 46—48. sz.
94. „ ff ÍX.. Kén-utca 5. sz. Gubacsi-úti oldalon.
95. „ ff !X.. Markusovszky-út 6. sz. (Ferencvárosi pu )
99. „ ff ff

IX., Ullei-út. Mária Valéria kkőte’ep 80. ép.
10. „ ff ff X.. Füzér-utca 5. szám.

100. „ ff „ X., Zalán-utca 30. szám.
102. „ ff . X., Orczv-út 45. sz.

I

Albertfalva postahivatal 
Békásmegyer „
Budafok 1. sz, ■ „
Csepel „
Csillaghegy
Kispest 1. sz. postahivatal, 
Pestszenterzsébet 1. sz. 
Pestújhely postahivatal, 
Rákospalota 1. sz. postahivatal, 
Újpest 1. sz. postahivatal,

Erzsébet királyné-út 29. sz. 
Fc-utca 35—37. sz.
Városháztér.
Ferenc-utca 45. sz.
Árpád-u. 9. sz.
Templom-tér 16. sz.

Gy. István-út és Zilah-u. 
gróf Andrássy Gyula-u. 31. sz. 
Horthy Miklós-u. 68, sz.
Újpest, István-út 16. sz.

postahiv.,Nagy sarok.
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Az árusító hivatalokat az 1935. május havi 
budapesti névsor első készletével a központi 
anyagraktár látja el; a készlet kiegészítését bi- 
zonyiatpár kíséretében — ugyancsak a központi 
anyagraktártól, sürgős szükség esetén peúig an
nak nyomtatvány raktárától távbeszélőn kell 
igényelni a 46—5—29. sz. állomáson.

A kijelölt hivatalok az új névsorokat a bu
dapesti hálózat előfizetőinek csakis az 1935. évi 
június hóban kiküldött távbeszélő számlához 
csatolt s az előfizetők által olvashatóan aláírt 
„Értesítés“ — „Elismervény“ és az 1934. évi má
jus havi kiadású régi budapesti névsor átadása 
ellenében szolgáltathatják ki. Az „Értesítés“ szö
vegében ugyan 1935. évi július hó 1. van jelezve 
a kicserélés megkezdéséül, tekintve azonban azt, 
hogy a névsor előbb megjelent, az árusítást és 
kicserélést a készlet kézhezvétele után azonnal 
meg kell kezdeni, a közönség tájékoztatására 
pedig szembeötlő módon hirdető táblát kell ki
függeszteni arra nézve, hogy a névsor árusítását 
és kicserélését a hivatal melyik osztálya végzi.

Minden előfizetőnek annyi aláírt „Értesítés 
—Elismervény“-t és annyi régi — 1934. májusi 
névsort kell átadnia, ahány új névsort átvesz. 
Az „Értesítés—Elismervény“-t az előfizetők 
folyó évi június hóban ajánlottan kézbesítendő 
távbeszélő számlájuk mellékleteként kapják 
meg.

A budapesti névsor kicserélésének idejét a 
névsor megjelenésétől 1935. évi szeptember hó 
30-ig terjedő időre korlátozom, azontúl új név
sorokat díjtalanul kiadni nem szabad. Kicseré
lésre 1934. május havi névsornál régebbi, s olyan 
névsor, amelynek kiadási ideje nem állapítható 
meg, nem fogadható el.

Aki az „Értesítés—Elismervény“-t, vagy a 
régi — 1934. májusi — budapesti névsort átadni 
nem tudja, új névsort példányonként csak 5 
P-ért kaphat; aki pedig a cserélésre megállapí
tott határidő letelte után kívánja névsorát ki
cserélni, vagy azt állítja, hogy az „Értesítés— 
Elismervény“-t nem kapta meg, avagy azt el
vesztette, s ennek dacára díjmentesen kívánja 
a névsor kicserélését, azokat kérelmükkel a bu
dapesti (távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VE, 
Nagymező-utca 54—56. sz.) kell irányítani.

A hivatalok által a kicserélt régi névsorok
kal együtt átvett „Értesítés—Elismervény“-eket 
az előfizetői állomások kapcsolási számának 
emelkedő sorrendjében rendezve naponta el kell 
küldeni a távbeszélő díjbeszedő hivatalnak Bu
dapest, VE, Nagymező-utca 54/56. sz. címére,

mely hivatal a neki megküldött „Értesítés1—Elis
mervény“^  kézhezvételét s azok darabszámát 
az árusító hivatalnak portómentes levelezőlapon 
ugyancsak naponta elismerni tartozik.

Egyébként a díjtalanul kiadott és a kész
pénzért eladott budapesti névsorok darabszámát 
küiön-külön tételben feltüntetve a névsor szét
osztásának megkezdésétől 1935. július hó 15-ig 
terjedő idő alatt az árusító hivatalok naponta 
portómentes levelezőlapon a budapesti m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóságnak (Névsor
szerkesztés) jelenteni tartoznak.

Amennyiben előfordulna, hogy hibás nyo
más, téves összerakás vagy rossz fűzés folytán 
kifogás alá eső névsor kerülne kiosztásra, azt a 
hivatalok készséggel cseréljék ki, a hibás példá
nyokat pedig összegyűjtés s a nyomdavállalat 
által leendő kicserélés végett juttassák a köz
ponti anyagraktárhoz, amely pótlásként ugyan
annyi darab jó névsorpéldányt küld az érdekelt 
hivataloknak.

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 pótfüzetek 
szétküldése fennakadás nélkül megtörténhessék. 
Ezt a jegyzéket az árusító hivatalok 1935. de
cember 20-án küldjék meg a m. kir. posta köz
ponti 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 megren
delést közvetítő postahivatal útján kapják meg 
a pótfüzetet. A megrendelést közvetítő vidéki 
postahivatalokhoz pedig a pótfüzetet az 1935. 
évi budapesti névsor megrendelése alapján a 
központi anyagraktár juttatja el. A vidéki hiva
taloknak a budapesti névsor pótfüzetének meg
küldését külön igényelniük nem kell, a pótfüzet 
zavartalan szétosztásának céljából azonban a 
budapesti névsor megrendelőinek nevét nyilván 
kell tartaniok.

Az árusító díjbeszedő hivatal s a budapesti 
4, 62. és 72. sz. postahivatalok az 1934. évi május 
havi kiadású régi budapesti névsorok árusítására 
vonatkozó számadásukat rendeletem vétele 
után zárják le, a régi példányokat bizonylatpár
ral a központi anyagraktárnak szolgáltassák be,



150 23. szám.

a központi anyagraktártól visszaérkező bizony
latot számadásukhoz csatolják.

A távbeszélő előfizetőktől csereképpen 
most átvett 1934. május havi kiadású régi név
sorokat 20 darabonként kötegelve a szükséghez 
képest esetenként bizonylatpárral kell elküldeni 
a m. kir. posta központi anyagraktárának. A 
névsor kicserélésére megállapított határidő letel
tekor az addig begyült összes régi 1934. évi bu
dapesti névsorokat pedig mind be kell szolgál
tatni a központi anyagraktárba. A budapesti 
árusító hivatalok a bevont névsoroknak a köz
ponti anyagraktárba való beszállításához szük
séges járműveket, illetőleg fogatokat a központi 
járműteleptől, illetőleg a postaállomástól a köz
ponti anyagraktár útján igényeljenek.

Budapest nullás díjövében levő környékbeli 
központok előfizetőinek díjtalanul járó névso
rokat az érdekelt hivatalok — a saját haszná
latukra szükséges példányokkal együtt felettes 
igazgatóságuktól kapják meg. A névsorokat, az 
1934. évi májusi budapesti névsor bevonása mel
lett átvételi elismervényre kell kiadni, s a be
vont példányokat —- a hivatal használatából ki
került névsorral együtt bizonylatpárral kell a 
központi anyagraktárba beszolgáltatni. A buda
pesti névsor díjköteles példányainak megrende
lése körül a környékbeli hivataloknak ugyanúgy 
kell eljárni, mint a többi vidéki hivatalnak.

Budapest, 1935. évi június hó 8-án.

Sződligettel kezdeményezett távolsági beszélge- 
getések díjazása.

103.859/5.
Értesítem a hivatalokat, hogy Szód község 

területén lévő sződligeti távbeszélő hálózat a 
sződi hálózattal egységes hálózat, ennélfogva a 
Sződligettel kezdeményezett távolsági beszélge
téseket Sződ díjöve szerint kell díjazni.

A hivatalok e körülményt a „Postahivata
lok és ügynökségek névsora“ című segédkönyv
ben Sződligetnél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi június hó 19-én.

Eljárás az olyan táviratok kézbesítésénél, ame
lyeknél a magyar rendeltetési hely idegen elne

vezéssel van feltüntetve.
121.123/5.

Tudomás és megfelelő eljárás végett figyel 
meztetem a hivatalokat, hogy a külföldről é r

kező olyan táviratokat, melyekben a rendelte
tési távíróhivatal neve idegen elnevezéssel (Bu- 
dinpesta, Agendorf, Fünfkirchen, Raab, Szege
din, Pecuj, stb.) szerepel, irányítsák és kézbesít
sék ugyan helyesen, de minden egyes esetben je
lentsék vissza a felvevőhivatalhoz. A visszajelen
tés szövegét a következőképen kell szerkeszteni: 
— 425 tizenöt —Kovács János Kapás-utca 12 
Pecuj (a távirat száma, kelte betűkkel kiírva és 
teljes címe pontosan úgy, ahogy érkezett) rendel
tetési hely ismeretlen . . . . . . . .  -ra irányítjuk,
helyesbbítse, ha szükséges. (A kipontozott helyre 
a helység magyar nevét kell írni.) A visszajelen
tés szövege franciául: — 425 quinze Kovács Já
nos Kapás-utca 12 Pecuj lieu de destination in-
connu nous dirigeons s u r ...................rectifiez si
utile.

Egyúttal figyelmeztetem a hivatalokat arra 
is, hogy a B. 4. szabályzat 15. cikkének 11. §: ér
telmében a rendeltetési távíróhivatal nevét úgy 
kell írni, amint az a hivatalos névjegyzék (No
menclature) első hasábjában előfordul. Ennél
fogva a külföldre szóló táviratoknál különös fi
gyelemmel legyenek arra, — főképen az elcsa
tolt területre szóló táviratoknál, — hogy a ren
deltetési távíróhivatal mindig a névjegyzék első 
hasábjában feltüntetett módon legyen írva. Ha 
a feladó nem úgy írta volna, a felvevő tisztviselő 
minden esetben helyesbítse.

Budapest, 1935. évi június hó 22-én.

Díjmentesség engedélyezése új rádióelőfizetők 
részére.

119.903/5.

Az 1924/25. évi állami költségvetésről szóló 
1925 : IX. te. 24. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a magyar rádió tízéves évfordulója al
kalmából mindazoknak, akik folyó évi július hó 
1-től szeptember hó 22-ig bezárólag szórakoz
tató rádióvevőberendezés létesítésére és üzem- 
bentartására kérnek és kapnak engedélyt, a be
rendezés használatát a belépési hónapot követő 
hó elsejétől számítva, három hónapig díjmente
sen engedélyezem.

Az ily engedélyesek díjfizetési kötelezett
sége eltérőleg a 9.557/1927. K. M. sz. rendelet 11. 

i §-ának második bekezdésében megállapított ren
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delkezéstől, a díjmentesség lejártától kezdődik 
és legalább hat hónapig tart.

Egyebekben ezekre az engedélyesekre is a 
9.557/1927. K. M. sz. rendelet határozmányai ér
vényesek.

A fenti díjkedvezményben nem részesülhet
nek azok, akiknek engedélye folyó évi június— 
szeptember hónapokban bármely okból megszű
nik.

A postahivatalok a folyó évi július hó 1 -töl 
szeptember hó 22-ig belépő új engedélyesek en
gedélyokirataira az „engedélyokirat“ szó fölé 
minden esetben jegyezzék fel, hogy a díjfizetési 
kötelezettség kezdete melyik hónap első napjá
tól kezdődik és azt, hogy az legalább hat hóna
pig tart. (Díjfizetési kötelezettség kezdete: 1935. 
é v i..............hó 1-től számítva, legalább hat hó
nap.) A beszedendő díjak rovatába pedig a díj
fizetés megkezdésének idejét szintén írják be.

Az engedélyokiratok kiállításánál az előfize
tők nyilvántartásba vételénél stb.-nél a hivata
lok járjanak el a kiadott rendeleteim értelmé
ben. A díjnyilvántartásban azonban at  ily elő
fizetőknél a díjrovatokat a díjmentesség idejére 
pontozzák ki, a megjegyzés, rovatában, valamint 
a kartotéklapokon tüntessék fel: „díjfizetési kö
telezettség lejárta“ szavakkal azt az időt, amikor 
ezeknél az új előfizetőknél a díjfizetési kötele
zettség lejár.

A postahivatalok július és augusztus hóna
pok utolsó napján, szeptember hóban pedig 
23-án jelentsék be az eTottes igazgatóságuknak, 
hogy a fentemlített díjkedvezmény mellett az 
egyes hónapokban hányán léptek be az előfize
tők sorába. Az igazgatóságok pedig augusztus 
és szeptember hó 5-éig, illetőleg szeptember hó 
végéig hozzám jelentsék, hogy a kerületükbe tar
tozó hivataloknál hány új előfizető jelentkezett.

A m. kir. posta központi anyagraktára által 
hivatalból megküldendő körlevelet a postahiva
talok címezzék meg és kézbesítsék, azoknak, 
akikről feltehető, hogy a rádióelőfizetők sorába 
belépnek és akiknek neveit az igazgatóságuktól 
kapott rendelet alapján már összeírták. Ha va
lamelyik hivatalnak a kiküldött nyomtatvány
ból (körlevélből) még pótlásra lenne szüksége, 
azt a központi anyagraktártól szolgálati leve
lezőlapon késedelem nélkül rendelje meg.

A hivatalok általában igyekezzenek oda
hatni, hogy a fenti kedvezményről mindazok ér
tesüljenek, akikről feltehető, hogy az előfizetők

sorába belépve, ä rendeletben megállapított díj
fizetési kötelezettségnek előreláthatólag eleget is 
tudnak tenni.

Budapest, 1935. évi június hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék
120.653/2.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1935. évi június hó 7-én kelt B. 4.306/1935.—2. 
számú végzésével a „Szlovák művész és kultur- 
egyesületek nyilatkozata“ című nyomtatvány le
foglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi június hó 22-én.

Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzői 
szövegének módosítása.

I. ad 118.960/3.
A P. R. T. folyó évi 21. számában közzétett 

118.960/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a Szegedi Sza
badtéri Játékok 1935. évi augusztus hó 3., 4., 10., 
11., 12., 14., 15., 17., 18-án tartatnak meg. A Sza
badtéri Játékok hirdető bélyegzőinek szövege 
ennek megfelelően módosult.

Budapest, 935. évi június hó 18-án.

Debrecen 4. sz. postahivatal megszüntetése.
ad. 120.637/3.

A debreceni 4. sz. postahivatal működését 
megszüntette. Ehhez képest a m. kir. postahiva
talok és ügynökségek névsorában a 29. oldalon 
Debrecen 4. összes adataival, a 135. oldalon pe
dig a 2391. szám mellett Debrecen 4. törlendő.

Budapest, 1935. évi június hó 24-én.



152 23. szám.

Helyesbítés a helységnévtárban.

120.040/3.
Az alább felsorolt lakott helyek az érdekelt 

község belterületéhez tartoznak, ennélfogva a 
helységnévtárból összes adataikkal együtt tör
lendők. És pedig: Agyagosdülő a  Rákoskeresz
túr (88. 1.), Alsópenc A  Penc (96. 1.), Alsószent- 
iván A Baracska (98. 1.), Alsószőllő A Tápióság 
(98. 1.), Baglyasaljabányatelep A Baglyasalja 
(108. 1.), Banktelep A  Dunakeszi (118. 1.), Bá
nóinkért a  Gyoma (118. 1.), Beírnajor .'A Lovas- 
berény (128. 1.), Belmajor A  Pátka (128. 1.), Bel
major A  Perkáta (128. 1.), Belmajor A Sárszent- 
ágota (128. 1.), Belmajor a . Seregélyes (128. 1.), 
Belmajor A  Vajta (128. 1.), Belmajor .A Vereb 
1128. 1.), Belsőmajor A Zámoly (129. 1.), Beret- 
vás felsőtanya A Karácsond (132. 1.), Borbástó 
A  Püspökladány (142. 1.), Budaimalom (Ferro- 
nia) a  Inota (147. I), Cigánysor A Pátka (132. 
!.), Csanakfalu A Ménfőcsanak (155. 1.), Csa- 
nakhegy A  Ménfőcsanak (156. 1.), Csehország 
A  Tápióság (158. 1.), Csepegőcsárda A  Majos- 
báza (160. 1.), Csúszitanya A Vereb (171. 1.), 
Darukarinkó A Balmazújváros (173. 1.), Ecsedi 
major a  Nagyecsed (187. 1.), Erdészlak A Per
káta (193. 1.), Fácánmajor A  Nagyigmánd (198.
1.), Felsőmajor A Diósjenő (208. L), Felsőmajor 
(Központi major) a  Gödöllő (208. 1.), Freund- 
puszta A  Ráckeresztúr (218. 1.), Gödújtelep A 
Alsógöd (231. 1.), Gyulamajor A  Polgárdi (241. 
I), Hantoskert A Gyoma (247. 1.), Héthercegség 
A  Dunapentele (255. 1.), Hősök telepe a  Csö
mör (263. 1.), Huberpuszta A  Vác (263. 1.), Ilona- 
major a  Százhalombatta (266. 1.), Ipartelepek 
A Magyaróvár (268. 1.), Ispitaalja A Pécs (269.
1.), Kálmánházatanya (Kvassaytelep) a  Őrszent- 
miklós (283. 1.), Kaparás A  Sári (284. 1.), Kasza - 
háza A  Zalaegerszeg (289. 1.), Kazári újtelep A . 

Kazár (291. 1.), Kenderes A  Kösd (294. 1.), Ket
tősmajor A  Üjszász (300. 1.), Kisecsed a  Nagy
ecsed (305. 1.), Kisponyipuszta A Salgótarján 
(313. 1.), Kóczántanya a  Taktaszada (321. 1.), 
Központi műhely A Pusztavacs (334. 1.), Masina
kert A  Komoró (365. 1.), Maiakért a  Gyoma 
(365. 1.), M. Á. V. telep a  Kétegyháza (367. 1.),

Megyerikertváros a  Pécs (369. 1.), Ménesmajor 
A Nádasdladány (370. 1.), Meszes A Pécs (371.
1.), Miklósmajor a  Karácsond (375. 1.), Mohácsi 
országút APécs (378. 1.), Müllermalom A Inota 
(382.1.), Müllertanya A  Rácalmás (382. 1.), Nagy
hegy A Orosháza (389. 1.), Nagyigmándi újtelep 
A  Nagyigmánd (390. 1.), Némettanya a  Tiszta
berek (404. 1.), Öreghegy A Előszállás (420. 1.), 
Öreghegy A  Gödöllő (420. 1.), öregmajor A. 
Drégelypalánk (421. 1.), Pécsváradi országút A 
Pécs (433.1.) Rácvárostelep (Alsómakár) A  Pécs 
(454. 1.), Rákosannatelep a  Cinkota (455. 1.), 
Sáraaknatelep A Baglyasalja (470. 1.), Suhajda- 
telep a  Irsa (486. 1 . ) ,  Szabómalom (Wolfdaráló) 
a  Inota (489. 1.), Szalachymajor A Sződ (490.
1.), Szánásaljai telep a  Baglyasalja (492. 1.), 
Százhalom A Százhalombatta (496. 1.), Székes
sor A  Izsák (498. 1 . ) ,  Szentimretelep A .  Perkáta 
(503. 1.), Szentimretelep A Rákoskeresztúr (503.
1.), Téglatelep a  Pátka (527. 1.), Telek A  Kalo
csa (527. 1.), Tényőhegy A Tényő (529. 1.), Üj- 
rnajor (Felsőmajor) A  Kartal (551. 1.), Üjsör- 
gvártelep A  Pécs (552. 1.), Üjsződ A Sződ (553. 
1.), Újtelep a  Fegyvernek 1. (553. 1.), Újtelep 
A Kúnmadaras (553. 1.), Újtelep A Ráckeve 
(553. 1.), Ullmanntelep a  Pécs (554. 1.), Vangyel- 
telep A  Kétegyháza (561. 1.), Zeöketelep A 
Gyoma (584. 1.), Zseb A  Darnózseli (586. 1.).

Budapest, 1935. évi június hó 15-én.

Balatonakarattyai időszaki postahivatal megnyi
tása.

121.214/3.
A balatonakarattyai időszaki postahivatal 

működését ismét megkezdte.
Budapest, 1935. évi június hó 17-én.

BHatonvilágos időszaki postahivatal megnyitása.
120.942/3.

Balatonvilágos időszaki postahivatal mű
ködését folyó évi július hó 1-én megkezdi. A
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postahivatal működése ideje alatt, vagyis július 
és augusztus hónapokban a balatonvilágosi 
postaügynökség szünetel.

Budapest, 1935. évi június hó 14-én.

„Balatonkenesei fővárosi üdülő“ elnevezésű idő
szaki postaügynökségnek időszaki postahivatallá 

való átalakítása.
121.726/3.

A távbeszélővel egyesített „Balatonkenesei 
fővárosi üdülő“ elnevezésű időszaki postaügy
nökséget folyó évi június hó 8-tól kezdve ugyan 
ilyen elnevezéssel időszaki kincstári postahiva
tallá alakítottam át.

Az időszaki postahivatal ellenőrző száma, 
működése tartamára, 6018, szolgálati jellege L.

Ehhez képest a Helységnévtárban a 114. ol
dalon, Balatonkenesei fővárosi üdülőnél „ISI** 
(Eh.) Balatonakarattya“ törlendő s helyette 
„*g2 >** “ jelzés írandó. „Budapest fa jag~~ Ta
polca, Balatonkenese . . . “ megjelölésnél „Bala
tonkenese . . . “ ugyancsak törlendő.

A postahivatalok névsorában (11. oldalon) 
Balatonkenesei fővárosiüdülőnél az első hasábba 
beírandó: „6018“. A postai szerv neve mellől 
„ü.**“ megjelölés, valamint az utolsó hasábban 
„Balatonkenese . . . “törlendő. Végül a 145. ol
dalon a 6018. ellenőrző szám mellé bejegyzendő: 
„Balatonkenesei fővárosi üdülő“.

Az irányítási füzetben Balatonkenesei fővá
rosi üdülőnél (17. oldalon) „Ü“ helyett „K“, a
7-ik hasábban pedig a korábbi bejegyzés törlése 
mellett: „47 (VI/23—IX/8.), 48, 1. Bp. 72/1114 v, 
t  48, 1. Bp. 72/1118 V.“ írandó be,

Budapest, 1935. évi június hó 25-én.

Megkerült kiadói személyazonossági igazolvány 
érvényessé tétele.

120.628/ 1.

Fejér József ny. postasegédtiszt postakiadó 
elveszett és a f. évi P. R. T. 20. számában közzé
tett 118.048/1. számú rendeietemmel érvénytele
nített kiadói személyazonossági igazolványa 
megkerült.

Az igazolvány érvényességét megújítom.
Budapest, 1935. évi június hó 15-én.

Hivatalvezetői felmentés.
I. ad. 118.938/1.

Ungi Vince postafelügyelő (336) a Békés
csaba 2. számú postahivatal vezetése alól lemon
dása folytán felmentetett.

Budapest, 1935. évi június hó 21-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
120.150/1.

Szabó Ernő postafőtiszt (170.) a dunaföld- 
vári postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi június hó 19-én.

Betöltendő postakiadói állások.

Postakiadónő állást kaphat 1935. VII. 1-től a Deb
recen 9. számú postahivatalnál.

• Postakiadó állandó alkalmazást kaphat a kenesei 
postahivatalnál.

Postakiadónő állást kaphat azonnal a nagydorogi 
postahivatalnál.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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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

Budapest Tarr Anna kiadó Celldömölk
1908. Budapest 98. Meghalt.

Budapest Veres Katalin kiadó Dunakeszi
1912 Dunakeszi Meghalt.

Debrecen Szalókv Ágnes kiadó Hajduszovát
1912 Debrecen 9. Lemondott.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m oly időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Ludány 3 1935. VII. 20. helyettesítést is vállal.

Kiranyecz Géza Szakmár 1935. VII. 10.
Németül is beszél.

Siha Rozália Kiszombor 1935. VII. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da  Rt. — Felelős v .: Dachon J .
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

K I A DJ A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B I D t F U T .  IU:t5 .1 ÜLI U S  2. 2 4 . szám .

T A R T A L O M

Címadományozások. Miniszteri elismerések.
Kinevezések.

Címadományozás.
122.488/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a posta

fogalmazási szakában báró Nyáry Gyula 
postaigazgatónak a postafőigazgatói címet és jel
leget, dr. Schoepflin Lajos postaigazgatónak a 
postafőigazgatói címet, Módos Elemér, dr. Nagy 
Károly és dr. György Endre postasegédtitká- 
roknak a postatitkári címet és jelleget;

műszaki szakában Molnár István és End- 
redy Antal postaműszaki tanácsosoknak a pos
taműszaki igazgatói címet, Lontay Béla postafő
mérnöknek a postaműszaki tanácsosi címet és 
jelleget, Koczka László postaműszaki tanácsosi 
címmel felruházott főmérnöknek a postaműszaki 
tanácsosi jelleget, Wangler Gyula és Hütter 
Gyula postafőmérnököknek a postaműszaki ta
nácsosi címet és jelleget, Mályusz Géza és 
Schuster András postamérnököknek a postafő
mérnöki címet és jelleget;

számvevőségi szakában Hübner Ernő posta
számvevőségi II. osztályú főtanácsosnak a pos
taszámvevőségi I. osztályú főtanácsosi címet és 
jelleget, Herczegh János és Anheuer István pos
taszámvevőségi tanácsosoknak a postaszámve
vőségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget. 
Pintér Ferenc, Tarlós Jenő és Mándoky Ernő 
postaszámvizsgálóknak a postaszámvevőségi ta
nácsosi címet és jelleget, Havasi Kornél és Kis
orbán Béla postaszámellenőröknek a postaszám
vizsgálói címet és jelleget;

forgalmi szakában dr. György Sámuel pos
tafőfelügyelőnek a postahivatali igazgatói címet 
és jelleget, Révész Pál, Fasching János és Hajós

Alajos postafelügyelőknek a postafőfelügyelői 
címet és jelleget, Szamosfalvi Miklós postafőfel- 
ügyelői címmel felruházott postafelügyelőnek a 
postafelügyelői jelléget, Minczer Antal, Takács 
Ferenc, Szentéi Mihály, Horváth Károly, Novák 
János, Maurer Géza, Hutter Géza, Pataky Zol
tán, Farkas Elek, Dancsák Gyula, Szabó Kálmán 
és Gáli Károly postafelügyelőknek a postafőfel
ügyelői címet és jelleget, Zoltán Ferenc, Koch 
Péter és Kiss Imre postafőfelügyelői címmel fel
ruházott postafelügyelőknek a postafőfelügyelői 
jelleget, Vikár Lajos, Miron Lajos, Szakácsi Sán
dor, Buzna Gyula, Nagy Géza postafelügyelők- 
nek a postafőfelügyelői címet és jelleget, Vogler 
Oszkár postafőfelügyelői címmel felruházott pos
tafelügyelőnek á postafőfelügyelői jelleget, Se
bestyén Sándor, Róna Béla, Fricsfalusi Ferenc, 
Józsa István, Schmitz László, Vass Károly pos
tafőtiszteknek a postafelügyelői címet és jelle
get, Marton Ödön postafelügyelői címmel felru
házott postafőtisztnek a postafelügyelői jelleget, 
Vincze Mátyás és Katona György postafőtisz
teknek a postafelügyelői címet és jelleget, Tú
rják Ödön postafelügyelői címmel felruházott 
postafőtisztnek a postafelügyelői jelleget, Pola- 
kovics Dezső, Balázs Artur, Gally Győző, Barta 
József, Derbész János, Frank Zoltán, Mányai 

' Mátyás, Mikes Tivadar, Lichter Miksa, Balogh 
Lajos, Bor Árpád, Jegesi Ferenc, Kardos Lajos, 
Horváth Zoltán, Kovács József, Somogyi Emil, 
Gyömörei István és Tilkovszky Károly postafő
tiszteknek a postafelügyelői címet és jelleget, 
Szabó Kázmér postafelügyelői címmel felruhá
zott postafőtisztnek a postafelügyelői jelleget, 
Nádai Lajos, Szabó Ernő, Hargita Károly és Fö- 
vénvi Elemér postafőtiszteknek a postafelügye
lői címet és jelleget, Semsey István postafel-
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ügyelői címmel felruházott postafőtisztnek a 
postafelügyelői jelleget, Retzler János, Kiss Béla 
és Harsányi Lajos postafőtiszteknek a postafel
ügyelői címet és jelleget;

üzemi férfi szakában Egyed János, Semsei 
István és Strasser József postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Bumbera 
György és Tóth Károly postafőellenőri címmel 
felruházott postaellenőröknek a postafőellenőri 
jelleget, Bacsa Gyula, Rébay Lajos, Bánsághi 
Ignác, Nagy Károly, Hakker Zoltán, Hennyey 
Károly, Mocsári János, Csisztai János posta
ellenőröknek a postafőellenőri címet és jelleget, 
Elek Zoltán, Gille Sándor, Soltész Lajos, Cser- 
niczky Árpád, László Arnold, Szabó Árpád, 
Árvay Kálmán, Szigeti Lajos, Tóth Pál, Szekér 
Kálmán, Olaszy Gábor és Izsó László posta- 
segédellenőröknek a postaellenőri címet és jel
leget;

üzemi női tisztviselők szakában Bánszkv 
Anna postaellenőrnőnek a postafőellenőrnői cí
met és jelleget, Pingitzer Julia és Striczkó Mária 
poetasegédellenőrnőknek a postaellenőrnői cí
met és jelleget, Kara Hermin postaellenőrnői 
címmel felruházott postasegédellenőrnőnek a 
postaellenőrnői jelleget;

műszaki üzemi szakában Dévényi Béla pos
taműszaki ellenőrnek a postaműszaki főellenőri 
címet és jelleget, Wiegand Ferenc postaműszaki 
segédellenőrnek a postaműszaki ellenőri címet 
és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1935. évi június hó 28. 
napján.

Horthy s. k.
Bornemisza Géza s. k.

Kinevezések.
122.497/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter elő
terjesztésére a m. kir. posta

fogalmazási szakában dr. Sáray Ferenc pos
taigazgatót az V. fizetési osztályba postafőigaz
gatóvá, dr. Hencz Lajos postaszámvevőségi I. 
osztályú főtanácsost és Dittrich Vilmos posta
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta
tanácsost a VI. fizetési osztályba postaigazga
tókká;

számvevőségi szakában Laicha Gyula pos
taszámvevőségi I. osztályú főtanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott II. osztályú főtanácsost

a VI. fizetési osztályba postaszámvevőségi I. 
osztályú főtanácsossá;

forgalmi szakában dr. Tholway Zsigmond 
postahivatali igazgatói címmel és jelleggel fel
ruházott főfelügyelőt és Korány Gusztáv posta- 
hivatali igazgatói címmel felruházott főfelügye
lőt a VI. fizetési osztályba postahivatali igazga
tókká kinevezem.

Budapest, 1935. évi június hó 28-án.
Horthy s. k.

Bornemisza Géza s. k.

Kinevezések.

120.401/1.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter kinevezte:

I. a m. kir. posta fogalmazási szakában:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba: 

dr. Szitányi-Árpássy Ferenc postatanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott postatitkárt,

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: 
dr. Pető Gyula, dr. Hargitai Tihamér, Haury 
Gyula, dr. Leszek Lajos, dr. Saághy József, dr. 
Kapala Gyula, dr. Pázmány Ödön, dr. Szörényi 
Ottó és dr. Róna József postatitkári címmel és 
jelleggel felruházott postasegédtitkárokat, dr. 
Beil János, dr. Bodroghy Ferenc és dr. Kovács 
Elemér postasegédtitkárokat,

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztály
ba: dr. Ernyel László, dr. Nánai Endre, dr. Pin
tér János, dr. Heller Béla, dr. Keleméri Béla, dr. 
Csömör Béla, dr. Fülöp Kálmán, dr. Makiári 
Imre, dr. Gerendás József, dr. Katona László, 
dr. Szentpétery Béla, Mutschenbacher Imre, dr. 
Magos Győző és dr. Csáky Lajos postafogalma
zókat,

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Clementis Jenő, dr. Rózsa István, dr. Baráth 
Lajos, dr. Székely Andor, dr. Varga Pál, dr. 
Vályi Zoltán, dr. Arnberg Ernő, dr. Gorka Antal 
és dr. Dely Ferenc I. osztályú postatiszteket, dr. 
Séra Lajos, dr. Várnagy József és dr. Kuzma 
László II. osztályú postatiszteket, dr. Deák Ignác 
postaszámtisztet, dr. Kiss József és dr. Kemény 
Miklós postaszámgyakornokokat,

II. a m. kir. posta műszaki szakában:
1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Rósás István, Kónya Sándor és Er-
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dőss Gyula postatanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott postafőmérnököket,

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz
tályba: Rákosi György postafőmérnöki címmel 
és jelleggel felruházott postamérnököt, Czappán 
Szilárd, Gál Sándor, Vályi Kálmán, Kováts Zol
tán, Gaál Ferenc és Arady Béla postamérnö
köket,

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
dr. Békésy György postafőtisztet, Szabó Bálint 
postamérnöki címmel és jelleggel felruházott 
postasegédmérnököt, Halden Elemér, Kostkie- 
vicz Ferenc, Barna László, Alkér Tibor, Korom- 
zai Vilmos, Tamási Lajos, Faller László, Stúr 
Iván, Budinszky Károly, Csobort-Róbert Ödön, 
Méhes Árpád, Ipolyi Károly és Ocskay Szilárd 
postasegédmérnököket, Jóvér István, Bondár 
János, Tamás Ferenc és Nagy Tibor I. osztályú 
postatiszteket,

4. postasegédmérnökké a X. fizetési osz
tályba: Szálai János és Tatai János I. osztályú 
postatiszteket, Lehótzkv Andor II. osztályú pos
tatisztet, Jozó Sándor, Zelinka Alajos, Kiss Já
nos, Beck Károly, Beregi István és Frimmel Kál
mán postaműszaki gyakornokokat, Salló Ferenc, 
Kovács Ödön, Kovács Andor, Véghely Dezső, 
Szelecsényi Béla, Tóbisch Gusztáv, Flanek 
Géza, Némethy László, Csákány Géza, Felső- 
vályi János és Dedek Lajos posta órabéres mér
nököket;

7/7. a m. kir. posta számvevőségi szakában
1. postaszámvevőségi II. oszt. főtanácsossá 

a VII. fizetési osztályba: Miklós Andor és Só
lyom János II. oszt. postaszámvevőségi főtaná
csosi címmel és jelleggel felruházott postaszám
vevőségi tanácsosokat és Tarköy Artur posta
számvevőségi tanácsost;

2. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. 
fizetési osztályba: Ágh Róbert, Bavankiewicz 
László, Gáli Jenő, Kertész Ferenc és Molecz 
Róbert postaszámvevőségi tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postaszámvizsgálókat, Jezsó 
Imre postaszámvizsgálót, Tilly Nándor posta- 
számvevőségi tanácsosi címmel felruházott pos
taszámvizsgálót és Berrár Antal postaszámvizs
gálót;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Orbán Béla és Máder Jenő postaszám- 
■v izsgálói címmel és jelleggel felruházott posta- 
számellenőröket, Förster Kornél, Rostás Lajos, 
Végh József, Steiner Artur, Papp Mátyás és

Hof fér Károly postaszámellenőröket és Petényi 
Albert postasegédellenőrt;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osztályba: 
Bechtold Márton, Bálint Sándor, Gál Pál Emil, 
Jeli Kornél, Nyilas Zoltán, Szőke Béla, Fejes Jó
zsef, Szász Jenő és Sásdi Ágoston postaszámtisz- 
teket;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Kovács József, Kovács Barnabás és Muray Mi
hály postaszámgyakornokokat, Végvári András, 
Fazekas István, György József, Kelemen János, 
Fekete Romuald, Pap József és Schiberna Lajos 
posta forgalmi gyakornokokat;

6. postaszámgyakornokokká: Lászlófi Fe
renc, Kiss Géza, Palotási Kornél, Urai Győző, 
Pászti Sándor, dr. Mohar István és dr. Bedőházi 
Tibor posta forgalmi díjnokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakában
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály

ba: Jeszenszky József, Hegedűs Lajos, Kárpáti 
Árpád, Wagner István, Berhidi Gyula, Kis Sán
dor, Marton Aladár, Lányi Dezső, Fésűs László, 
Lengyel László, Rejtő Adorján, Halka József, 
Lechner Mihály, Újhelyi János József és Pálíi 
László postafőfelügyelői címmel és jelleggel felru
házott postafelügyelőket, dr. Csikesz Lajos posta
titkárt, Bálint János, Preszer Vilmos, Meszlénvi 
József, Pálfi István és Kolozsvári Béla postafő
felügyelői címmel felruházott postafelügyelőket, 
Tóth István, Szekeres Gábor, Winkler Ferenc és 
Varga József postafelügyelőket;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály
ba: Winkler József, Szemenyey Alajos, Sztrakos 
Pál, Horvay József, dr. Kovács József, Szíjártó 
Ernő, Malakka Ferenc, Nagy Ignác, Sélley Antal, 
Harasztos Ferenc, dr. Munkácsy Mihály, Kalmár 
László, dr. Nyiredy János, Péter Albert, Nagv 
István, Jéró József, Füri Ferenc, Adler József. 
Seregély Géza, Móczár János, Schmidt Árpád, 
Braunstein Lajos, Sas Gyula és Verbényi Ferenc 
postafelügyelői címmel és jelleggel felruházott 
postafőtiszteket, dr. Kaszap Béla, Nagy Tivadar, 
Ábri Lajos és Tolnai Károly postafelügyelői 
címmel felruházott postafőtiszteket, Székely Ist
ván, Molnár István, Farkasdi Rezső és Frivald- 
szky Tibor postafőtiszteket, Beer Antal postafel
ügyelői címmel felruházott postafőtisztet, Lacz- 
kó Elek, Grobetti Rezső és Varsányi Ede posta
főtiszteket, Gencsy Jenő, Pálovits József, Ker
tész Elemér és Vécsei Sándor postafelügyelői 
címmel felruházott postafőtiszteket, Németh Fe
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renc postafőtisztet, Húsz Ferenc, Szamosi Géza, 
Folkmann Antal, Gregus Pál, Lendvai József és 
Steindl Jenő postafelügyelői címmel felruházott 
postafőtiszteket és Vajda Ferenc postafőtisztet;

V. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselők 
szakában

1. postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 
Forrás Zoltán, Radó Lipót, Kulina Béla, Biró Be
nedek, Simon István, Regős Antal, Árpássy De
zső és Siklósi Károly postafőellenőri címmel és 
jelleggel felruházott postaellenőröket; Kovács 
György, Kanyó Gyula, Tassy Gyula, Balázs 
Zsigmond, Szentkuti Ferenc, Hamza Gyula, Ke 
menes Ferenc, Kárpáti Antal és Hogl Károly 
postafőellenőri címmel felruházott postaellenőrö
ket, Farkas Jenő postaellenőrt, Cseh Sándor és 
Balogh István postafőellenőri címmel felruházott 
postaellenőröket, Valenta János, Tegzes István 
és Kiss Rezső postaellenőröket;

VI. a m. kir: posta üzemi nőtisztviselők 
szakában

postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osztály
ba: özv. Franz Péterné postafőéllenőrnői címmel 
felruházott postaellenőrnőt, Varga Mária és Raj- 
czy Vilma postaellenőrnőket, özv. Leschnitzky 
Emilné postafőéllenőrnői címmel és jelleggel fel
ruházott postaellenőrnő, Wagner Margit és özv. 
dr. Dusinszky Józsefné postaellenőrnőket;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselői 
szakában

postaműszaki főellenőrré a VIII. fizetési osz
tályba: Flórián Sándor, Darányi Ignác, Maróti 
Rezső, Egri Béla, Gerlei László és Almásy Ede 
postaműszaki főellenőri címmel és jelleggel fel
ruházott postaműszaki ellenőröket.

Budapest, 1935. évi június hó 28-án.

Kinevezések.
120.400/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte
I. a m. kir. posta forgalmi szakában

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Polgár László I. oszt. postatisztet, Várady Zol
tán, Kobulniczky Ágoston, Valló Dezső, Grandt- 
ner Károly és Polónyi Sándor postasegédellen-

őröket, Deáki János, Sass István, dr. Csaba Jó
zsef, Tuza Árpád, Szalai Pál, Oláh Béla, Tokody 
Sándor, Gedei István, Farkas János, Kismarjay 
György, Wagner János, Osztián Dezső, Pallag 
János, Simon Alfréd, Pálfy Béla, Bősz Andor, 
Érlaki István, Szente János, Bertalan Zoltán, dr. 
Cserhalmi Boldizsár, Boros Gyula, Vízvári Ká
roly, dr. Keresztény Oszkár, Merényi Gyula, 
Futó Endre, Bölcs Sándor, Zoványi Ernő, Zsiga 
Lajos, Nagy Sándor, Kerezsy Elemér, Nagy Jó
zsef, Rózsa Gyula, dr. Cseh Ferenc, Várkonvi 
József, Karv Károly, Pálúr László, Zombori Jó
zsef, Boros Antal, Árki István és dr. Szabó Ele
mér I. oszt. postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Urszu János, dr. Baross László, Hajdú 
István, Tatay Ferenc és Ferenczy Gyula posta
segédtiszteket, Udvardi Jenő, Lázár Szilveszter. 
Mester István, Tánczos Endre, Nagy Imre, Ortó 
Sándor, dr. Makó János, Makray József, Farkas 
László, Csőke László Pál, Fancsali Sándor, Hét 
helyi László, Sóskúti Sándor, Lányi Andor, Va
don Pál, Salamon Ottó, Sifter Béla, dr. Benkó 
Nándor, Arday Lajos, Sztaniek Ernő, Ruber La
jos, Vukovári Gábor, Kecskés János, Horto
bágyi Ferenc, Lukács István, Keresztesi István, 
Csenged Géza, Keresztesi Sándor, Nicora László, 
Földi Dezső, Rádi Győző, Rónai István, Leta- 
nóczky Lajos és Énekes László II. oszt. posta
tiszteket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: Szombathelyi János, Réthy László, Büki 
László Pál, dr. Kutas Pál, Kis István, Honéczy 
Árpád, Lantos János, Vantsa Tibor, dr. Kovács 
László, Enyedi Zsigmond, Eisler Mátyás, Har
gitai József. Kalmus József, Zitta Ödön, Morvái 
Andor, dr. Harasztos Tibor, Gálos György, Fa- 
bók Sándor, Jeszenői Gyula, Kéri József, Mézes 
János, Kastaly Zoltán, Nagy László, Ferenczy 
Sándor, dr. Kende Rezső. dr. Tóth József. Krem- 
nitzky Sándor, Skalce Gyöngy, Pártos Eerenc, 
Medgyesi János, Szentpáli Béla, Oláh Sándor, 
Tatár László, dr. Hargittai Jenő, Nagy Rezső, 
Lakatos Ferenc, Barabás Ödön, Huszár Ernő, 
Domonkos Pál, Németh István, Varga Emil, 
Nagy Lajos, Vörös László, Rohoska Ernő, Pol- 
czer Antal, Szederkényi Ferenc, Tömösközy 
Endre, Kurucz Sándor, Nemere Károly, Várkuti 
Károly és dr. Pokoly László posta forgalmi gya
kornokokat;

4. posta forgalmi gyakornokká: Monos Fe
renc, Nagy László, Kárpáti Ferenc, Zólomi Imre,
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Nagy János, Galgói János, Molnár Dezső, Dér 
János, Magyar Ferenc, Tóth György, Bihari 
Béla, Nagy Lajos Vidor, Jármer Ernő, Szappa
nos György, Molnár Ferenc, Somogyi Zoltán, 
Matzon Lajos, dr. Élő Dezső, Winternitz Tibor, 
Szabó Lajos, Esztegár László, dr. Endrődi Emil, 
dr. Békéssy Ferenc, Földváry Elemér, Pásztor 
Lajos, Horváth István, Kárász Gergely, Papp 
László, Bodnár József, Koltai Géza, Koza János. 
Sütő János, Ónodi István, dr. Téglás Gyula, 
Szabó Mihály, Vizvárdi István, dr. Élők Károly, 
Kováts László, dr. Kovács Jenő, Budai László, 
Török Pál, Handula Márton, Gáncs Kálmán, dr. 
Moró Lajos, Bölcskei Iván, dr. Kaszab Géza, 
Szenkovits József, Faragó Elemér, Szentirmai Já
nos, Vári Miklós, Molnár Kálmán, Váraljay 
Géza, örsy Árpád, Oszoli János, Wolffart 
László, Papp László, Széles György, Edelényi 
Rezső, Forgó Pál, Szabó Gyula. Virág László, 
Rigell László, Hídvégi Kornél, Mátyás István, 
Liszka Ödön, Tóth József, Haraszti József, Sár- 
dorfi Béla, Varga Károly, Orbán Lajos, Merényi 
József, Babai József, Huszár Imre, Jakab Ernő, 
Varga Zoltán, Rózsás József, Kovács István, dr. 
Strestik Károly, Lontai Frigyes, Cserny József. 
Szőinyi Ferenc, Szentkúti Ferenc, Saílay Dezső 
és dr. Mihálka György posta forgalmi díjnoko- 
kat;

II. a posta üzemi férfi tisztviselők szakában

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Szilágyi József, Koncsol Ernő, Pető Gyula, Koós 
Sándor, Csutorás József, Gavallér József, Kaí- 
tausch János, Kékesi Gyula, Kovács László és 
Nováky Jenő postaellenőri címmel és jelleggel 
felruházott postasegédellenőröket, Soltész Kor
nél, Selényi Márton, Csűrös Géza, Révász Ber
talan, Szabó Gyula és Lukács Mihály postaellen
őri címmel felruházott postasegédellenőröket, vi
téz Hidasi Sándor postasegédellenőrt, Nagy Ist
ván, Csányi András és Lokczán Ferenc posta
ellenőri címmel felruházott postasegédellenőrö
ket, Vrba János, Vellák Antal, Scherer László, 
Schiff Gábor, Trombitás Károly és Bojtörő Ist
ván postasegédellenőröket, Csongor István posta
ellenőri címmel felruházott postasegédellenőrt, 
Fíaris László postasegédellenőrt, Dudás László 
postaellenőri címmel felruházott postasegédellen
őrt, Szenes Arnold, Polacsek László, Ficzay 
Imre, Zilahi Kiss Ernő és Barczag István posta
segédellenőröket, Arató Bé’a és Pasztucha Dé
nes postaellenőri címmel felruházott postasegéd

ellenőröket, Schütz Árpád postasegédellenőrt, 
Papp József postaellenőri címmel felruházott 
postasegédellenőrt, Almássy Sándor és Kirchner 
Jenő postasegédellenőröket;

2. postascgédellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Rohács István, Szabó József, Braun Ferenc, 
Fodor Kálmán, Fenyvesi István, Dékán József, 
Bagoly Domokos, Patkó András, Hum Mihály, 
Kalauz Károly, Pusztai Elek, Orbán Dezső, Kiss 
Jenő, vitéz Papp Orbán, Tyechlár Pál, Bandát 
Ferenc, Bánhegyi Gyula, vitéz Dósa József, Ga
lambos Márton, Nádas Oszkár, Pázmány Jó
zsef, Körmendi Jenő, Vass Félix, László Antal, 
Sajtos József, Hirsch Pál, Hubai Mihály, Nagy 
Károly Gyula, Kristóf László, Kerekés József, 
Rács Gyula, Vágvölgyi Árpád, Tóbiás Tibor, 
Bálint József, Stima Zoltán, Bártfai Gyula, Virág 
Imre, Párniczky Ödön, Szakácsi Imre, Pintér Jó
zsef, Kusztos Béla, Győrbíró Sámuel, Kővári 
Kálmán, Kuczka Kálmán, Hampl István, Gölön
csér József, Ágoston Rezső, Borka József, Aradi 
Jenő, Palásti János, Szebellei Sándor, Bojtor La
jos, Bencsik Pál, Szajki Pál, Szekeres Miklós, vi
téz Mattyasovszky Lajos, Sélley Gábor, Furug- 
lyás Béla, Jármai Aladár, Lányi János, Sima Ká
roly, Magyar Béla, Pottornvav Miklós, Hetényi 
Károly, Sik Béla, Bándy Imre és Budavári Lajos 
postasegédtiszteket;

3. postasegédtisztté a XL fizetési osztályba: 
Tarlós Ferenc, Terdy László, Rigó Lajos, Murvai 
József, Popellár Ferenc, Siklósi Ferenc, örsi Fe
renc, dr. Minczer Béla, Gál József, Simony Imre, 
Vető Károly, Benedek György, Berényi László, 
Bolla László, Vajk Károly, Pálfy József, Ungvári 
Jenő, KisiS Jenő, Sándor István, vitéz Szabó Ist
ván, Balás Tibor, Sabjányi Károly, Fehéregyházi 
Ferenc és Nagy Ernő posta forgalmi gyakorno
kokat, Tárnái Imre, Bognár Gyula, Murvai Mik
lós, Szántó Vilmos, Orbán István, Halász János, 
Bártfai Lajos, Juhász István, Madarász Sándor, 
Kertész Jenő és Illés Gyula pcstakezelőket, Mol
nár Ernő, Géczy György, Pocsubai Ernő, Váczv 
Zsigmond, Fehér István, Dékánv István, Hohl 
Mátyás, Biró Béla, Csapó Gyula, Czimmermann 
Miklós, Szőnyegi Sándor, Etl Mihály, Henter 
Sándor, Kovács Béla és Varga Béla posta óra- 
béres műszerészeket;

III. a posta üzemi női tisztviselők szakában
1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 

Hidasi Vilma, Tárnok Józsa, Kürcz Sarolta, 
Dankó Ilona és dr. Csősz Anna postaellenőrnői
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címmel és jelleggel felruházott postasegédellen- 
őrnőket, Rest Franciska, Barkóczy Ilona, Trog- 
mayer Julia, Sajó Gyuláné, Pfeilmayer Erzsébet, 
Húsz Gizella és Dönsz Adél postaellenőrnői 
címmel felruházott postasegédellenőrnőket, Laky 
Margit, Ambrózy Teodora, Glodiák Gizella, özv. 
Makó Gyuláné, Angyal Zsófia, Hortobágyi 
Györgyné, Szentiványi Mária, Kővágó Stefánia, 
Szerdahelyi Izóra, Sagmeister Janka, Kisházi 
Mária, Kovách Sarolta, Szelczer Ilona, Pesztalics 
Anna, özv. Frits Albertné, Barabás Zsuzsanna, 
Kiszely Margit, Maurer Gézáné, Michl Katalin, 
Damó Gizella, Weszelowszky Mária, Bolonyai 
Adél, Marsovszky Mária, Egyedi Mária, Tyll 
Sándorné, Petres Anna, Ziskay Margit, özv. 
Bauer Sándorné, Borsody Terézia, Merkler Klára, 
Vörösvári Istvánné, Sprenger Emma, Éltető 
Margit és dr. Vida Irén postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Csia Ilona, Jenei Margit, Vasas Mária, 
Zelles Ilona, Asbóth Lidia, Soóky Péterné, Hritz 
Emilia, Szentkirályi Gyuláné, Gubriánszky Má
ria, Lövinger Irén, Marek Angela, Simon Eleo
nora, Staubach Mária, Pillér Irma, Gaebl Mária, 
Német Mária agyagosi, Kostiala Árpádné, Elin- 
ger Leóné, Márton Julia, Oremusz Mária, Fábián 
Etel, Markovits Mária, Hirschberger Margit, 
Nagy Ilona II., Bátori Erzsébet, Cseh Vilma, 
Horváth Mária kétyi, Radnai Lujza, Aranyossy 
Mária, Tóth Gézáné, Kaffka Józsefné, Barako- 
nyi Erzsébet, Lippner Emma, Kovács Jánosné, 
Tomaschovits Mária, özv. Kudar Béláné, Kon
dor Róza, Horváth Vilma, Révay Mária, Muzsik 
Ferencné, Németh Julia, Sárik Rudolfné, Nesin- 
ger Bé-láné, Jancsovics Blanka, Magyarosi Ist
vánné, Soltész Mária, Stepanóy Emma, özv. Jo- 
chum Józsefné, Laczkovich Róza, Unterecker 
Mária, Pipper Margit, Győré Gizella, Reich Je- 
nőné, Dudás Piroska, Neiser Ilona, Óvári Elza, 
Saxl Aranka, Micserits Ilona, Vasvári Miklósné, 
Urbánfy Berta, Zhorela Anna, Áronffy Mária, 
Fodor Lászlóné, Hartl Valéria, Gyomoréi Mária, 
Mentusz Vilma, Czifra Júlia, Nánássy Dóra, 
Pongrácz Istvánné, Hebe Julia, Orbán Mária, Zi
lahi Kiss Ernőné. Kiss Elemérné. Meng Pálné, 
Bogyó Sarolta, Ács Sándorné, Dávid Emilné, 
Szatmári Károlvné, Hidasi Ilona. Furuglvás Má
ria, Paál Ilona, Elefánt Irén, dr. Fuchs Vilmosné, 
Kőmíves Ferencné és Dőry Mária postasegéd- 
tisztnőket;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osztály
ba: Bede Margit és Matzkó Margit postaszám- 
gyakornokokat és Mikus Julia postakezelőnőt;

IV. a posta műszaki üzemi tisztviselők szakában
1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési osz

tályba: Pette Lajos, Fata Lajos, Kemény Béla, 
Simonyi Elek és Rif Béla postaműszaki ellenőri 
címmel és jelleggel felruházott postaműszaki se- 
gédellenőröket és Kazatisiay Béla postamű
szaki segédellenőrt;

2. postaműszaki üzemi gyakornokká:
Wettl Gyula, Engelbrecht Jenő, Debreczeni 

Sándor, Várady Géza, Bíró László, Vámosi Sán
dor és Tímár Mihály posta órabéres műszerésze
ket;

V. a postakezelönöknél
postakezelőnővé: Balogh Ilona, Borsányi Gi

zella, Csernáth Eszter, Fekete Róza, Fejes La- 
josné, Szekeres Ferencné, Marki Józsefné, Ka
szás Nándorné, Keltscha Nándorné, Simoncsics 
Anna, özv. Kontra Józsefné, Kólán Antalné. 
Schulek Erzsébet, Buday Ilona, Draskóczy Irén, 
Bán Imréné, Schébel Margit, Vona Józsefné, 
Richter Mária, Győri Klára, Koch Róza, Szabó 
Malvin, Érdi Mihályné, Gálos Lászlóné, Dallos 
Stefánia, Barrel Ferencné, Peremenczki Jánosné, 
Brunner Magdolna, Varga Jánosné, Kozma Er
zsébet, Molnár Margit, Nagy Uonla IV., Pinczés 
Sarolta, Katona Ágostonná, özv. Topich József
né, Auerhammer Xavérné, Lutár Elemérné, Sülé 
Margit, Patziger Albertné, Lévai Lászlóné, Bassi 
Ilona, Beleznai Margit, Kupferschmied Gyuláné. 
Ormai Gabriella, Tótváradi Györgyné, Eke Zol
tánná, Szabó Mária, Hegyi Kálmánná, Dobóvári 
Istvánné, Szokoli Ilona, Töröcsik Etel, Mar
sovszky Sándorné, Jung Edit, Havasi Ida, Kop
ping Miklósné, Streit Mária, Buklin Emma, Al- 
brzykovszky Anna, Balkó Margit, Galovszky 
Fdéné, Bodnár Gizella, Deák Irma, Homály 
Hona, Iharos Irén, Moszczynszky Angollá, Regő- 
cei Józsefné, Dékány Etel, Somogyi Jánosné, 
Franki Ida, Bálint Gáborné, Gulyás Róza, Illés 
Mária, Köncöl Vilma, Véber Ernőné, Reisz Jó
zsefné, Poesz Katalin, Takács Rozália II., Tari 
Ilona, Vánvi Mária, Forstner Mária, Ruif Mar
git, Szabó Imréné, Pál Irén, Radich-Ollé Béláné, 
Csatai Gizella, Künsztler Katalin, Sporeth Va
léria, Ribics Ferencné, dr. Bán Miklósné, Dankó 
Julia, Mayer Imréné, Finda Janka, Jávorszky 
Antalné, Nemecsek Adolfné, Temesvári István
né, Niczky Mária, Ray Irén, Gavalik Eduárdné, 
Keszléri Mária, dr. Halász Béláné, Cserepes Má
ria, Makk Irén, Vild Karolin, Reipok Ferencné, 
Sztrányovszky Istvánná, Gseosinovios Elvira,
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Énekes Lászlóné, özv. Szokoll Emilné, Havas Já- 
nosné és Kákái Berta postadíjnokokat, Varga 
Aranka és Wekerle Magda órabéreseket;

VI. a postaaltiszti személyzetnél
1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fizetési 

csoportba: Rétvári Lőrinc, Koncsik Antal, Pa- 
taky Sándor, Paál János iváni, Galambos Má
tyás, Borsodi József, Marosi János, Vesztróczi 
Károly és Földi Lajos II. osztályú postaszakai- 
tiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté a II. fizetési 
csoportba: Nagy Vilmos, Pataki Miklós, Tari 
János, Bálint József csányi, Nagy József felső- 
oszkói, Kertész Ferenc óbecsei, Helt József, Kraft 
József, Várnai Pál, Jakab Imre, Forró Mihály, 
Csoltya Demeter, Miklós József, Szaniszló And
rás, Vida Kovács István, Paulin Péter, Gábor Já
nos, Győri István téti, Kard Ferenc, Muzslay Ist
ván, Sebő Gyula, Bordás Imre kisjenői, Torma 
Mihály bicskei, Major István dunaadonyi, Pap 
Gyula egyházasszecsődi, Magyar Károly, Zsiga 
Lajos, Kiss György üllői, Herczeg Elek, Laki Mi
hály, Halmos János, Sarusi Sándor, Ferenczi 
György, Józsa Ferenc, Balázs Mihály magyar
szombathelyi, Kosztolányi Péter és Risay Emil 
I. osztályú postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési cso
portba: Varga István sárbogárdi, Futó Ignác, 
Gajdán Péter, Barabás Gyula, Baksa János, Do
monkos Károly, Bukta Mihály, Keszkenyős Ist
ván, Matus József, Molnár Mátyás, Jakab János 
abásfalvai, Varró István tápiógyörgyei, Szatai 
Gábor, Bocska Ferenc, Takács Rafael, Vida Bá
lint, Zsigmond János, Disznósi János, Csernáti 
Sándor, Árva József, Schey Mihály, László Fe
renc szekszárdi, Lacza János, Bene Ferenc, Pa- 
tonay János, Ozsváth Károly, Mátyus Sándor, 
Kádi Sándor, Börcsök Miklós, Gelencsér Mihály 
hercegfalvai, Bodó Ferenc, vitéz Oláh Ferenc. 
Trapp György, Murányi Mátyás, Cziglán János, 
Richter Lajos, Pénzes Béla, Farkas Mihály sár- 
szentmiklósi, Horváth György pamuki, Fehér 
Sándor hajdúböszörményi, Kolozsvári Károly, 
Túri Sándor, Kardos István, Győrfi Imre, Sta- 
nek Henrik, Fügedi István, Bihari József pécsvá- 
radi, Szalai Mihály kéméndi, Rozsnyay József, 
Tasnádi László, Nyilas Kálmán, Bazsó József, 
vitéz Barada Lajos, Kovács Ferenc pátyi, Pá- 
kozdi Ferenc pákozdi, Darai Barnabás, Kiss Jó
zsef debreceni, Tamás János, Nagy István eber- 
gőci, Farkas Pál alsósági, Moód István, Kővári 
Lénárd, Kapus Mihály, Rátkai Ignác, Kiss Lajos

ugrai, Rosta József, Faddi József, Kiss István 
felsőnyéki, Hollósi Ferenc, Abosi János, Zalán 
Jenő, Virág István, Lalkos János miháldi, Nagy 
József váli, Pipicz József, Kaposi Sándor, Szabó 
Gábor makádi, Pap Zsigmond kunhegyesi, Re
mény András, Barabás Sándor, Erdész Frigyes,
Barabás Mihály adonyi, Jakus Pál, Gajdán La
jos, Kovács József szijártóházai, Molnár Ferenc 
ráckeresztúri, Zsámboki János, Kiss Gyula 
gyöngyösapáti, Fegyverneki József, Major Kál
mán, Kacsó Ferenc, Ványi Sándor, Salgó And
rás, Besze József, Szigeti István sárszentmiklósi,
Polgár Jenő zalagalsai, Horváth Lajos szamos- 
sályi, Varga Imre szabadbattyáni, Horváth János 
völcseji, Majer István szakályi, Agárdi István,
Marján Imre, Fábián György balassagyarmati.
Hollósi Albert, Simon Imre dabronczi, Gádzser 
József, Kiss Ferenc seregélyesi, Halmágyi Gás
pár, Kovács József aracsi, Gyöngyösi Pál, B.
Molnár József, Müller István, Magyar József 
adonyi, Badics István, Balogh Mihály ecsédi,
Hier Antal, S. Nagy Sándor, Szalay Rezső nagy- «
födémesi, vitéz Gubicza Lajos, Büki Ferenc, He
gedűs István soproni, Fehér Károly, Horváth Jó
zsef mágocsi, Burai János, Varga János megye- 
fai, Takács Antal akasztói, Vas János magyar- 
bánhegyesi, vitéz Szabó János, Adorján Lajos, 
Murányi János, Somogyi Lajos hegyközújlaki,
Fehér Lajos, Károly János, Mészáros János kis- 
kúnfélegyházai, Friesz József, Lantos Pál, Kisek 
József, Pólyák János, Dézsi László, Gara István,
Kovács Antal alsóoszkói, Tálas Ignác, Fehér Jó 
zsef faddi, Zimmermann Ferenc, Kovács Sándor 
tiszaeszlári, Tóth Ferenc tiszaroffi, Sas József 
abai, Buisis Antal, Czöndör Sándor, vitéz Dénes- 
fai Géza, Árkosi Gyula, Ambrus György, vitéz 
Barna János, Csenke Gyula, Kovács József uzdi,
Löké István, Pest József, Tóth Ferenc csornai,
Ferenc Imre, Méhész József, Nagy János jutási, 
Horváth József góri, Kapás István, Polgár József 
rábakovácsi, Hajdú József gombai, Lengyel Ist
ván, Suba Benjámin, Kárász Gábor, Sütő Lajos,
Kovács József seregélyesi, Varga József dukai,
Kónya Balázs, Oláh László és Hegyesi István II. 
osztályú postaaltiszteket;

VII. a posta műszaki segédszemélyzetnél
1. az I. fizetési csoportba: Szabó József dégi 

I. osztályú postaszakmestert I. oszt. főműveze
tővé, Kovács János horpácsi II. osztályú posta- 
vonalmestert I. oszt. postavonalmesterré;

2. a II. fizetési csoportba: Koczkás Sándor 
postaanyagkezelőt, Budahegyi Károly és Varga
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Mihály postagépkocsivezetőket II. oszt. garage- 
mesterré» Tóth György, vitéz Hidaskürti János, 
Tóth Imre budapesti II. osztályú postaszakmes- 
tereket I. oszt. szakmesterré, Szalmás Árpád és 
vitéz Tamási András postagépkocsivezetőket II. 
oszt. garagemesterré, Hetényi Ödön postagé
pészt n. o. főgépésszé, Kacsándi Géza II. oszt. 
postaszakmestert I. oszt. szakmesterré, Pátkai 
József és Radnai Oszkár kábelszerelőket kábel
mesterré, Hegedűs György bátyai postagépkocsi- 
vézetőt II. o. főgépésszé, Gáti József, Joós Ká
roly, Gyarmati András, Garamvölgyi Lajos, Rédi 
János, Endrényi József és Pádua János I. oszt 
postavonalfelvigyázókat II. oszt. postavonalmes- 
terekké;

3. a III. fizetési csoportba: Meződi István és 
Kanyicska András II. oszt. postavonalfelvigyá
zókat I. oszt postavonalfelvigyázóvá, Somogyi 
József, Laczy István, Kinczel János, Gáncs Kál
mán és Dunai Béla II. oszt. posta csoportvezető
ket I. oszt. posta csoportvezetővé, Benke János. 
Reznák István, Gudman Ferenc, Erdős János 
Lévay Gyula, Sánta József, Ambrus József, To
ros Sándor, Matók József, Nagy József dunapa- 
taji, Temesvári János, Gazdag Sándor, Rátkai 
János, Fülöp János szepetneki, Bán Ferenc, Ma- 
lck Ferenc, Szántó József ceglédi és Mézes Lő
rinc II. oszt. postavonalfelvigyázókat I. oszt. 
postavonalfelvigyázóvá, Varga Károly II. oszt. 
távíró és távbeszélő szerelőt I. oszt. távínó és 
távbeszélő szerelővé, Varga Ferenc és Bódis 
György II. oszt. postavonalfelvigyázókat I. oszt. 
p őst a v o n a ;llfel vigyá z óv á, Bús Viktor, Mikó Jenő 
és Csákvári István II. oszt. távíró és távbeszélő 
szerelőiket I. oszt. távíró és távbeszélő szerelővé, 
Sziklai József kazánfűtőt I. oszt. postagépkeze
lővé, Kondotosi Károly II. o. távíró és távbeszélő 
.szerelőt I. oszt. távíró és távbeszélő szerelővé. 
Dományi József és vitéz Szentesi Imre II. oszt. 
postavonalfelvigyázókat I. oszt. postavonalfel
vigyázóvá, Simon István, Krajcsi Ferenc, Ackerl 
Lipót, Pálinkás Pál, Hegyi József és Seiler Ala
dár II. oszt. távíró és távbeszélő szerelőket I. 
oszt. távíró és távbeszélő szerelővé, Guderna 
Alajos II. oszt. postacsoportvezetőt I. oszt. 
postacsoportvezetővé, Torjánczi Károly, Papó- 
csi János, Perjesi András, Tóth János ceglédi, 
Havasi János, Balogh János nyíregyházi és Illés 
József tiszakanyári II. oszt. postavonalfelvigyá
zókat I. oszt. postavonalfelvigyázóvá, Csizmadia 
József postakocsikezelőt postagépkocsivezetővé,

Fcsedi János, Kohári István, Földes József, Pa- 
pócsi János II., Zentai Ferenc, Sipos József és 
Debreceni János II. oszt. postavonalfelvigyázó
kat I. oszt. postavonalfelvigyázóvá, Kaczur Jó
zsef II. oszt. posta csoportvezetőt postagépkocsi
vezetővé, Börcs József, Szilas Lajos, Albert Fe
renc, Rauch Frigyes, Udvari János, Bárdos Sán
dor, Bábel Pál és Vöczköndi Károly postakocsi
kezelőket postagépkocsivezetővé és Kronperger 
József II. oszt. postagépkezelőt I. oszt. postagép
kezelővé.

Budapest, 1935. évi június hó 28-án.

Kinevezések.
ad. 120.401/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter kine
vezte a m. kir. posta műszaki szakában:

1. postasegédmérnökké a X. fizetési osztály
ba: Váczy Károly, Mándoky József, Lőrinszkv 
Gyula és Nemes Tihamér postasegédtiszteket, 
Végh Aladár, Fábián Jenő, Feledy Béla és Ötves 
Béla órabéres postamérnököket;

2. posta mérnök gyakornokká: Pusztav 
György és Kertesi Sándor postasegédtiszteket, 
Fejes Pál szerződéses mérnököt, Schwarcz Já
nos, Lohr Gyula, Gyurgyik Béla, Soós Zoltán 
és Ludwig László órabéres postamérnököket.

Budapest, 1935. évi június hó 29-én.

Miniszteri elismerés.
I.

121.658/1.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az 

előrehaladott életkora miatt pácini postamesteri 
állása alól folyó évi május hó 31-ével felmentett 
Bárczy Ilona postamesternek 55 évi postames
teri szolgálata alatt odaadó hűséggel, lelkiisme 
retességgel és kötelességtudással teljesített mű
ködéséért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1935. évi június hó 28-án.

II.
121.658/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az 
előrehaladott életkora miatt polgári postamesteri 
állása alól folyó évi június hó 30-án felmentett 
Sróth Sándor postamesternek 49 év alatt példás 
buzgalommal, hűséggel és teljes odaadással s ön
zetlen hazafiassággal teljesített szolgálatáért kö
szönetét és dicsérő elismerését fejezte ki.

Budapest, 1935. évi június hó 28-án.
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. — Felelős v .: D uchon j .
s a
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T  A B  T

A Magyar Főiskolai Sportügyietek Egyesülése által a 
VI. Főiskolai Világbajnogság alkalmával kiadott keretes 
eiYilckbélycgekre ragasztott postabélyegek lebélyegzése.

A svájci Stein (Aarg) postahivatalnál feladott utal
ványok kifizetése.

Bélyegrendelési postautalvány rendszeresítése.
Postajárati térkép kiadása, valamint árának és meg

rendelésének megállapítása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Ábrahámhegy postaügynökségnek időszaki postahiva-

A Magyar Főiskolai Sportegyletek Egyesülése 
által a VI. Főiskolai Világbajnokság alkalmával 
kiadott keretes emlékbélyegekre ragasztott 

postabélyegek lebélyegzése.

123.098/4.
A Magyar Főiskolai Sportegyletek Egyesü

lése a VI. Főiskolai Világbajnokság alkalmával 
szürke, sárga, kék, zöld és piros színben keretes 
emlékbélyegeket bocsátott ki. Az 5X3.3 cm mé
retű emlékbélyegek felső része postabélyeg nagy
ságú keret és célja, hogy a küldemény bérmente
sítéséhez szükséges postabélyegeket ne közvet
lenül a küldeményre, hanem a küldeményre ra
gasztott emlékbélyeg keretébe ragasszák be.

A postahivatalok a levélpostai küldemények 
bérmentesítése céljából az emlékbélyeg keretébe 
ragasztott postabélyegeket a világbajnokság be- 
fejeztéig — 1935. évi augusztus hó 18-ig bezáró
lag — ne kifogásolják, s azokat bélyegezzék le s 
a küldeményeket akadálytalanul továbbítsák.

A külföldre szóló ilyen bélyegekkel bérmen
tesített küldemények felvétele a feladó veszé
lyére történik. Adott esetben a hivatalok hozzák 
ezt a közönség tudomására.

Budapest, 1935. évi július hó 2-án.

A L O M

tállá való átalakítása.
Sopron 4. számú új időszaki postahivatal megnyitása. 
Forgalomköri változások.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

A svájci Stein (Aarg) postahivatalnál feladott 
utalványok kifizetése.

122.617/4.
. A svájci Stein (Aarg) postahivatalnál az 
egyik postai bélyegzőt ellopták. E hivatalnál fel
adott utalványokat a hivatalok ne fizessék ki, 
hanem azokat valódiságuk megállapítása végett 
boríték alatt az utalványleszámoló hivatalhoz 
küldjék meg.

Az utalványleszámoló hivatal a hozzá ér
kező fentemlített utalványokat küldje meg a 
„L’Inspectorat des Cheques Postaux ä Berne“ 
svájci hivatalnak, mely a valódiság megállapítása 
után azokat kifizetési felhatalmazási záradékkal 
látja el és közvetlenül megküldi a rendeltetési 
postahivataloknak.

Budapest, 1935. évi június hó 28-á.n.

Bélyegrendelési postautalvány rendszeresítése.
122.928/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a ffi. kir. 
posta bélyegértékesítő irodájától magánfelek ál
tal rendelt bélyegek árának díjmentes beküldé
séhez „bélyegrendelési postautalvánv“-t rendsze
resítettem, amely a szolgálati postautalvány át- 
nvomásával készült. Ezeket az utalványokat az 
iroda szolgáltatja ki ügyfeleinek.
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Az iroda 79. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlájára folyó év végéig fogadhatók el 
befizetések.

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

Postajárati térkép kiadása, valamint árának és 
f  megrendelésének megállapítása.

J  122.948/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Ma
gyarország legújabb postajárati térképét kiad
tam.

A térkép négy színben készült és két egyenlő 
nagyságú, összeragasztható részből áll. Az egész 
térkép körülvágva 95X136 cm. méretű.

Ezzel az új térképpel minden postahivatalt, 
forgalmának megfelelő példányszámban, hivatal
ból fogom ellátni. A két rész összeragasztását 
azonban a hivatalok maguk tartoznak elvégezni.

A most kiadott posta járati térkép közvetle
nül a m. kir. posta központi anyagraktárából 
készpénzért bárki által megrendelhető. Az el
adási árat postai alkalmazottak részére 1 pengő
ben, az intézeten kívül állók részére pedig 2 pen
gőben állapítom meg. Mindkét árhoz csupán a 
mindenkori forgalmi adót kell hozzászámítani.

A m. kir. posta központi anyagraktára a tér
képet kedvezményes ár mellett csak abban az 
esetben szolgáltatja ki, ha a megrendelésen a

hivatal vezetője igazolja, hogy a megrendelő 
postaalkalmazott és a térképet a maga használa
tára rendeli.

A megrendelt térképért járó összeget (vétel
árat, forgalmi adót) mind az intézetbelieknek, 
mind pedig az intézeten kívül állóknak portóköte
les postautalvánnyal kell a m. kir. posta központi 
anyagraktárának megküldeni. Az utalvány szel
vényén a feladó nevét, lakását, valamint a meg
rendelt példányszámot pontosan fel kell tüntetni. 
Több példány rendelése esetén azok közös bur
kolatban, az utalványon megnevezett egyetlen 
címre fognak elküldetni.

Kívánatos, hogy a megrendelések lehetőleg 
hivatalonkint együttesen történjenek.

Felhívom a hivatalokat, hogy ezt a rendele- 
tcmet a P. R. T. 1924. évi 65. számában megje
lent 12.223/1924. számú rendelethez tartozó 
kimutatásban 127. rovancsszám alatt jegyezzék 
elő.

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
122.890/3.

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

Aggtelek 7 — I’utnok elé 1. 34.—

Balatonakarattya 7 összes adat
47 (VI/23—IX/8.), 48, 1 Bp 72/ 
1114 v„ f  48, )• Bp 72/1118 v., 
f  47 (VI/23—IX/8.)

Balatonaliga 7 — 35 után (VI/23—IX/8.)

Balatonszabadi fürdőtelep 7 összes adat
35 (VI/23—IX/8.), 8. Eh. Lepsény 
1. Siófok/ 1213 v (VI/16-IX/15.), 
1. Bp 72/ 1214 v., |8.

Balatonvilágos 7 — 35 után (VI/23—IX/8.)

Bicske 7 f53 94 helyett 95.

Görömbölytapolca 7 Miskolc 2. Miskolc 1.
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P ostah ivatal (ügynökség)
•-Ĥ3 _q sj -M. -o a ö >'Ctf O
X u

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

' Iharosberény 7 —- Bp 72/gk után (H. és Ü. után nem). 
1. Nkan. 1. után (H. és Ü. után.)

Inke 7 — 1. 8 helyett 1. Bp 72.

Ipolydamásd 7 — 2

Kelemér 7 — Putnok elé 1. 34.

Kóny 7 — 57 után f  57.

Kóspallag 1
2
3
4
5
6 
7

—

Kösd után Kóspallag

Hont 
BP. .
I.
Budapest—Szob 
Eh. Márianosztra

Nagylózs 7 — f  58 után f  57

Ostffyásszonyfa ü. / — 54 után (VI/15—IX/14 nem)

Peremarton gyártelep 7 — Veszpr. 1. helyett Lepsény

Porpác 7 összes adat
1. Szhely 2/1317 v. (VI/15 -IX/14.) 
54 (VI/15—IX/15 nem) f  54 (VI/15 
- IX/14), Eh. Sárvár 2.

Ragály 7 — Putnok elé 1. 34

Sarud 7 — f  168

Veszprém 1. 7 — utolsó tételnek 1. Szfvár 2 —

Vilonya 7 — Eh. Veszprém 1 helyett Eh. Lep
sény

Zádorfalva 7 — 1. 34 Putnok elé

/ *

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

Ábrahámhegy postaiigynökség'nek időszaki 
postahivatallá való átalakítása.

122.357/3. / /
A P. R. T. 1934. évi 28. számában közzétett 

119.060/3. sz. rendelet kapcsán értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy a távbeszélővel egyesített áb-

rahámhegyi postaügynökséget változatlan for
galmi körrel minden év szeptember és október 
hónapjaira is időszaki postahivatallá alakítom át.

Az időszaki postahivatal ellenőrző száma, 
működése tartamára, 5061.

Ehhezképest a Helységnévtárban (86. olda
lon) Ábrahámhegynél a „ isi“ jel után „(IX/1.—
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VI/30.)“ helyett „(XI/1.—VI/30.)“, a jel
után pedig „(VII/1.—VIII./31.)“ helyett „(VII/1.— 
X/31.)“ írandó.

A postahivatalok névsorában (5. oldalon) 
Ábrahámhegy ügynökségnél „(IX/1—VI/30.)“ he
lyett „(XI/1.—VI/30.)“, Ábrahámhegy postahiva
talnál pedig „(VII/1.—VIII/31.)“ helyett „(VII/1. 
—X/31.)“ írandó.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. 1934. 
évi 28. számában közzétett 119.060/3. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

Sopron 4. számú új időszaki postahivatal meg
nyitása.
122.519/3.

Sopron város „Alsólőverek“ nevű részén 
„Sopron 4.“ elnevezéssel, a soproni 1. számú pos
tahivatal kirendeltségeként működő, távbeszélő
vel egyesített, új időszaki felvevő postahivatal 
nyílt meg.

Az új postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, a 
postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátá
sára, helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyo
lítására, valamint postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki. Ellenőrző szá
ma: 6019, díjnégyszögszáma 1317, szolgálati jel
lege „C“, távbeszélő állomásának hívószáma 778.

A hivatalok a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorába (89. oldalon) „Sopron 3.“ 
után írják be: 6019, 1317, Sopron 4., Sopron, Sop
ron, Győr tUHSZr Sopron; a 145. oldalon 6019. 
számnál „Sopron 4.“.

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

Forgalomköri változások.
121.215/3.

Fenyőharaszt o  Verseg (213. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Hatvan 1.

Kerekharaszt Verseg (296 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Hatvan 1.

Kiskartal r\ Verseg (308. 1.) ezentúl u. p. és 
u. t. Aszód.

Lenczi puszta (346. 1.) ezentúl u. t. Vése.
Martonpuszta (365. 1.) ezentúl u. t. Vése.
Sárszentágota postaügynökség ellenőrző hi

vatala ezután Székesfehérvár 2. (473. 1.)
Szarkás (Varsánypuszta része) Verseg 

(494. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Hatvan 1.
Varsánypuszta «T Verseg (564. 1.) ezentúl u. 

p. és u. t. Hatvan 1.
Vése (571. 1.) ezentúl L., u. t. Nemesdéd 

törlendő.
Budapest 1935. évi július hó 1-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

121.786/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

14. oldal: Szomáli partvidék (francia)-nál a
2. hasábba a III. elé írjanak I-et.

23. oldal: az oldal alján levő 4) jegyzet utolsó 
mondatát „A paraguay-i központi...........“ tö
röljék.

28. oldal: Fidzsi-szigetek-nél Suva DLT szó
díja az 5. hasábba írandó 1.17, a többi szigeté 
ugyancsak az 5. hasábba írandó 1.25.

29. oldal: Loyauté-szigetek: Wé Lifou DLT 
szódíja az 5. hasábba írandó 1.77, Marsall-szige- 
tek-nél Nauru DLT szódíja az 5. hasábba írandó 
1.52.

30. oldal: Salamon-szigetek: Tulagi, Vani- 
koro DLT szódíja az 5. hasábba írandó 1.41. Ton 
ga- vagy Barátság-szigetek: Haapai stb. DLT szó
díja az 5. hasábba írandó 1.52.

31. oldal: Üj-Kaledonia DLT szódíja az L,
V., VI., VIII. útirányokon az 5. hasábba írandó 
1.54.

Üj-Guinea-terület: 1. Rábául stb. DLT szó
díja az L, útirányon 1.25* az V., VI., VIII. út
irányokon 1.37. A 2. Buka Pasage stb. DLT szó
díja az I. útirányon 1.57, az V., VI., VIII. útirá
nyokon 1.68. A 3. Többi hivatal DLT szódíja az 
I. útirányon 1.49, az V.. VI., VIII. útirányon 1.60. 
Ugyanitt a 6. hasábban lévő szolgálati korláto
zást a következőképen helyesbítsék; „Ouvert, 
Buka Passage-ba LC, DLT és titkosnyelvű táv
irat“.

Üj-Hebridák: Port Vila DLT szódíja az L,
V., VI., VIII. útirányokon 1.41.

Üj-Zéland DLT szódíja az 5. hasábba írandó
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1.17. Ide vonatkozólag a 6. hasábba írják: „via 
IV : DLT“.

Budapest, 1935. évi június hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

122.930/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi június hó 27-én kelt B. I. 
7986/1935.—2. számú végzésével a Leipzigben, a 
Neudrag nyomdájában előállított „Unter dem 
Banne des Marxismus“ című könyv (IV. évfo
lyam 3. sz. és V. évfolyam 1. száma) 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, 1935. évi július hó 2-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

122.630/2.

A „Weissbuch über die Erschiessungen des 
30. Juni 1934. Authentische Darstellung der deut
schen Bartholomausnacht“ és a „Die braune Kul
tur“ című külföldi sajtóterméktől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 1-én.

II.

122.246/2.

Nagyváradon, az Antifa kiadásában megje
lent „Barnakönyv“ című sajtóterméktől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 26-án.

III.

122.248/2.
A „Wie lebt die Arbeiterjugend in der Ud 

SSR“ című külföldi sajtóterméktől a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 26-án.

IV.
122.249/2.

A „Proletariat“ Revue Mensuelle című kül
földi sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 26-án.

V.
122.250/2.

A „Die Revolution von 1917“ című német 
nyelvű külföldi sajtóterméktől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi június hó 26-án.

Személyzetiek.
122.487/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
május havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Sipos Lajos főfelügyelő 29 
Szegedről Budapestre, Németh Ferenc főtiszt 61 
Pécsről Mohácsra, Seitter Rezső I. oszt. tiszt 154 
Budapestről Miskolcra, Perczel József I. oszt. 
tiszt 434 Barcsról Pécsre, Serényi Miklós II. oszt. 
tiszt 253 Budapestről Budafokra, Ádám József 
II. oszt. tiszt 271 Békéscsabáról Budapestre, De 
rnéndi Dezső II. oszt. tiszt 324 Szarvasról Buda
pestre, Szentpáli Béla gyakornok 53 Budafokról
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Budapestre, Ungvári Jenő gyakornok 97 Buda
pestről Kalocsára, Gyenei Imre gyakornok 108 
Dombóvárról Üjdombóvárra, Antal József se
gédellenőr 89 Budapestről Székesfehérvárra, Kiss 
Dezső segédellenőr 90 Székesfehérvárról Buda
pestre, Egressy Péter segédellenőr 139 Magyar
óvárról Tatára, Győrbíró Sámuel segédtiszt 70 
Makóról Szarvasra, Kádas Ferenc segédtiszt 389 
Szarvasról Békéscsabára, Jászfő Ottó segédtiszt 
412 Szigetvárról Budapestre, Fekete Mórné se- 
gédellenőrnő 557 Budapestről Székesfehérvárra, 
Paulai Rozália segédtisztnő 124 Pécsről Barcsra, 
vitéz Varga Andrásné segédtisztnő 431 Szarvas
ról Orosházára, Ádám József műsz. segédtiszt 
70 Nyíregyházáról Egerbe, Vörös Katalin ke
zelőnő 386 Székesfehérvárról Budapestre, Bun- 
dik Lajos II. oszt. altiszt 1028 Békéscsabáról Bu
dapestre, Rózsás György II. oszt. altiszt 2123 
Keszthelyről Budapestre, Havai Ferenc II. oszt. 
altiszt 2481 Veszprémből Budapestre, Molnár 
István enyingi II. oszt. altiszt 2887 Budapestről 
Veszprémbe, Szúnyog István II. oszt. altiszt 2907 
Tatáról Zalaegerszegre, vitéz Pécsi Zsigmond 
II. oszt. altiszt 2968 Debrecenből Budapestre, 
Benke József II. oszt. altiszt 3025 Budapestről 
Debrecenbe, Farkas Ferenc galamboki II. oszt. 
altiszt 3138 Budapestről Keszthelyre, Hóka Sán
dor II. oszt. altiszt 3227 Üjdombóvárról Nagyka
nizsára.

Nyugdíjaztaítak: Petainek József műsz. ta
nácsosi címmel és jelleggel felruházott főmérnök 
4, Peregriny Rezső II. oszt. számvevőségi főtaná
csos 6, Nasch Gyula 10 és őrgróf Copons Alajos 
20 számvevőségi tanácsosok, Dorsch Ernő szám- 
vizsgáló 16, Gött Ede 16, Sipos István 17, De- 
dinszky Wladimir 40 és Jancsó Gerő 132 főfel
ügyelők, Száraz Sándor főfelügyelői címmel fel
ruházott felügyelő 33, Balló Géza 32 és Török 
Sándor 96 főellenőrök, Gedeon József ellenőr 57, 
Darvas Bálint segédtiszt 198, Biskey Karola fő- 
ellenőrnő 2, Osztrovszky Olga 15, Csapó Anna 
28, Varga Krisztina 53, Pelikán Adél 108, Porcsin 
Antalné 117 és Lamos Anna 121 ellenőrnők, ő r
iéi Kálmánná 378, Aulich Imréné 421, Odabassich 
Gézáné 488, Túri Istvánná 578 és Hallgass Vil-

j ma 607 segédellenőrnők, Iván Józsefné segéd
tisztnő 268, Ozorai Gyula műsz. főellenőr 14, 
Brugoviczky Péter 6, Seres Rezső 27 és Schiller 
Ignác 55 műsz. ellenőrök, Bán Béláné kezelőnő 
271, Pintér Imre 71 és Söjtöry Gábor 251 II. oszt. 
szakaltisztek, Horváth Miklós pécsi 41, Prodán 
György 55, Szilágyi Sándor álmosdi 84, Szilágyi 
János odorini 154, Kvanka János 192, Forró Jó
zsef 288, Németh Mihály dunaföldvári 341, 
László Mihály kálózi 483, Szlonkai István 518, 
Flári Ferenc 1150, Bóta Sándor 1297, Moczó Jó
zsef 1550, Honti Ferenc 1565 és Szatmári János 
bagaméri 1599 I. oszt. altisztek, Jedlicsek József 
513, Lakatos István rózsaszentmártoni 1779, Sá- 
rosdi György 1790 és Kovács Ferenc csehétfalvi 
2810/a II. oszt. altisztek, Kondor Károly I. oszt. 
vonalfelvigyázó 114, Suti Aladár II. oszt szak
mester 148.

Végkielégíttettek: Szemerédi György 1876, 
Kenéz Pál 1976, Major Menyhért 2332, Varga 
Sándor szászvárosi 2402, Táborosi József 2522, 
Maglódi György 2629, Majer József budapesti 
2655 és Tunyogi József 2670/d II. oszt. altisztek.

Meghaltak: Tihanyi Jenő segédtiszt 237, 
Czobor György II. oszt. szakaltiszt 67, Szőke 
Béla 1166, Szegedi József sóskúti 2134 és Kiss 
László kassai 2368 II. oszt. altisztek.

Névváltozások: Balás (Blazek) Lajos fel
ügyelő 212, Perédv (Pfeiffer) Róbert dr. főtiszt 
263, Érlaki (Scholcz) István 81 és Inotay (Ma
rhát) István 199 I. oszt. tisztek, Falus (Fischel) 
József 149 és Szentipolyi (Linter) László 284 II. 
oszt. tisztek, Fehéregyházi (Fersli) Ferenc 103 és 
Csermely (Tusch) Lajos 116 gyakornokok, Sza
bolcs (Schmidt) Ádám ellenőr 161, Bátorkeszi 
(Mihalik) Béla segédellenőr 398, Bíró (Richt- 
mann) Helén segédellenőrnő 296, Várhelyi (Witt- 
mann) Ferenc műsz. ellenőr 18, Bajor (Bayer) 
Bertalan műsz. segédellenőr 74, Gölniczvölgyi 
(Kinszkv) Béla 50 és Rátfai (Rózinger) Ferenc 
67 műsz. segédtisztek, Tornyai (Zemen) András 
II. oszt. szakaltiszt 175, Gyopári (Gyurcsek) 
Imre 232 és Nemeskéri (Novotni) Lajos 884 I. 
oszt. altisztek, Abosi (Altmüller) János 222, Gyo-
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pari (Gyurcsek) Rezső 2801 és Gálfai (Gang!) 
Ferenc 2878 II. oszt. altisztek, Véghelyi (Voj- 
csek) Gyula I. oszt. szakmester 44, Nagyváradi 
(Novák) Miklós 4, Lugosi (Lutz) Ferenc 72 és 
Lugosi (Lucz) Alajos 80 gépkocsivezetők, Dé
vényi (Kreszta) Béla II. oszt. szakmester 145, 
Garamvölgyi (Gulicska) István II. oszt. vonal- 
felvigyázó 126, Szilas (Szlimák) Lajos kocsike
zelő 148.

Egyéb változások: Bánó János I. oszt. tiszt

248 helyett Bánó János dr., Dévay Károly I. oszt. 
tiszt 412 helyett Dévay Károly dr., Bátonyi Béla 
gyakornok 106 helyett Bátonyi Béla dr., Gatter
burg Károlyné segédellenőrnő 604 helyett gróf 
Gatterburg Károlyné, Barna Erzsébet segédtiszt- 
nő 220 helyett Tóth Sándorné, dr. vitéz Mihály 
Károlyné kezelőnő 264 helyett dr. Vitéz Mihály
Károlyné írandó.%

Budapest, 1935. évi július hó 2-án.

Pályázati hirdetmény, 
postaügynöki állásra szerződés mellett.
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** A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi július hó 18-ig nypjtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi július hó 1-én.
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Betöltendő postakiadói állások.
POSTAK1ADÖNÖ f. évi július hó 15-étől hat heti 

helyettesítés céljából állást kaphat a mérki postahivatalnál.
POSTAKIADÓNŰ azonnali állást kaphat a veszprémi 

3-as számú postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kürtösi István Kistelek 3 azonnal helyettesítést is vállal

Ifj. Gál László Cegléd, Kút-u. 21. azonnal

Berky Margit Szihalom 2 1935. VIII. 1. helyettesítést is vállal

Gergye Anna Miszla 6 1935. VIII. 15. helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. — Felelős v .: Dachon J .



1. sz. Melléklet a Légipostái M enetrendhez.

Melléklet a P. R. T. 1935. 26. számához (122.875/4. sz. r.)

A „Gráf Zeppelin41 1935. évi nyári menetrendje.

A léghajóval csak üzleti papírokat, nyomtatványokat, árumintákat és kiscsomagokat lehet szállítani Dél-Ame- 
rika egész területére.

Szállítási díjuk 5 grammonként 70 fillér.
Levelek és levelezőlapok a szállításból ki vannak zárva.

A léghajó indul 
Friedrichshafenből

A l é g h a j  ó é r k e z i k

Recife-be (Brazília) Rio de Janeiroba Montevideoba Buenos Airesbe

július 15. július 18. július 20. július 21. július 21.

július 29. augusztus 1. augusztus 3. augusztus 4. augusztus 4.

augusztus 12. augusztus 15. augusztus 17. augusztus 18. augusztus 18.

augusztus 26. augusztus 29. augusztus 31. szeptember 1. szeptember 1.

szeptember 9. szeptember 12. szeptember 14. szeptember 15. szeptember 15.

szeptember 23. szeptember 26. szeptember 28. szeptember 29. szeptember 29.

október! 7. október 10. október 12. október 13. október 13.

A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál szombaton 11.50 órakor. A küldeményekre fel kell írni: 
„A Graf Zeppelin léghajóval.“





Fedőlap a Csomagdíjszabás 65. oldalához.

A P. R. T. 1935. évi 26. számához (124.027/4, sz. r.)

2) Az alábbi tengeri kikötőkbe és partmenti helyekre 1.10 
pengővel kevesebb:

Alcantara, Aracaju, Aracaty, Bahia >(Citadi de San Sal
vador), Belem (Pará), Caravellas, Ceará (Fortaleza), Citade de 
San Salvador (Bahia), Florianopolis, Fortaleza (Ceará),Maceió, 
Natal, Pará (Belem), Parahyba, Paranagua, Pelotas, Pernam
buco (Recife), Recife, (Pernambuco), Rio de Janeiro, Rio de 
Grande di Sul, San Luiz do Maranhao, Santos, Viktoria.
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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.

B U D A P E S T , 1 0 3 5 . J ÍIL IU S  12. ,  2 6 .  szám .

T A R T A L O M

Nyomtatványként feladott hirlapmegrendeiőlapokba, 
illetőleg a hirlapclőfizetcs megszüntetéséről szóló értesítő
ikbe irható bejegyzések.

Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Légipostái Menetrendben és a Légi

postái Díjszabásban.
Vidéki átalányrendszerű hálózatokban a mellékállo

másos és alközpontos távbeszélő berendezések előfizetési 
díjainak egységes elvek szerint való megállapítása.

Távbeszélőforgalom megnyitása Japánnal.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Táviró-Díjszabás-ban.
Kiegészítés a táviró- és távbeszélő hivatalok névso

rához.
Lefoglalandó sajtótermék.
Velemi időszaki postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetmény.
Hivatalvezetői megbízatás.
Betöltendő postakiadói állások.

Nyomtatványként feladott hirlapmeg'rendelőla- 
pokba, illetőleg a hirlapelőfizetés megszünteté
séről szóló értesítésekbe írható bejegyzések.

122.994/4.
A belföldi forgalomban megengedem, hogy 

a hírlapok előfizetésével, illetőleg az előfizetés 
megszüntetésével kapcsolatban nyomtatvány
ként postára adott hírlapmegrendelőlapokba 
vagy értesítésekbe a feladó a Postaüzleti Sza
bályzat 32. §. 2. c) pontjában felsoroltakon felül 
még az előfizető (előfizetők) nevét, az előfizetés 
időtartamát, valamint az előfizetés lejáratának 
az időpontját bármilyen módon beírhassa.

A hivatalok ezt a rendeletemet az 1. Szab.
32. §. 2. pontjánál, továbbá „A nyomtatványkül
deményekre vonatkozó szabályok ismertetése“ 
című füzet III. fejezetében — mindkét helyen — 
új o) alpontként jegyezzék elő. A szöveg kiegé
szítése iránt annak idején pótlék útján is gon
doskodom.

Budapest, 1935. évi július hó 4-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
124.027/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

65. o. Brazília, a 7. hasábban a 2) jegyzetet 
töröljék és helyette ragasszák be a mellékelt fe
dőlapot.

72. o. Chile, a 3. útirányon (Andok) ismét 
lehet csomagot küldeni. A hivatalok a „forgalom 
egyelőre szünetel“ bejegyzést töröljék.

91. o. Francia-Guinea, az 1. és 2. útirányon a 
15 és 20 kg-os csomagok súlydíja 11.90 és 15.80 
helyett 12.75 és 16.95P. Ezentúl 20 kg súlyig bár
mely helyre lehet csomagot küldeni. Az 1. és a
2. útiránynál a 3. hasábban a 15 és 20 kg-os súly
fokozatok után levő J) hivatkozást és a 7. hasáb
ban levő J) jegyzetet töröljék.

92. o. Francia-Középkongó, az 1. és 2. útirá
nyon a 15 és 20 kg-os csomagok súlydíja 13.25 és 
17.50 helyett 14.10 és 18.60 P.

94. o. Gabon, az 1. és 2. útirányon a 15 és 20 
kg-os csomagok súlydíja 13.25 és 17.50 helyett
14.10 és 18.60 P. Ezentúl bármely helyre lehet 20 
kg súlyú csomagot küldeni. A 3. hasábban az 1. 
és 2. útiránynál a 15 és 20 kg-os súlyfokozatbk 
után levő 2) hivatkozást és a 7. hasábban a 2) 
jegyzetet töröljék.

97. o. Honduras, az a) útirányon az 1—10 
kg-os csomagok súlydíja 2.95+, 4.75 és 8.85 he
lyett 3.20f, 5.00 és 9.40 P; a b) útirányon 3.20f,
5.20 és 9.70 helyett 3.50f, 5.45 és 10.20 P.

99. o. Irak, az 1. útiránynál a 3. hasábban az 
1 kg-os súlyfokozat alá írják be 3 (kg) és a 4. ha
sábba új súlydíjnak írják be 6.80 P.

100. o. Ir-Szabadállam, az 1. útirányon to
vábbi intézkedésig csomagot nem lehet küldeni.
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A hivatalok ceruzával töröljék ezt az útirányt. 
A 2. útirányhoz ugyancsak ceruzával jegyezzék 
be: „Egyelőre csak a Cseh-Német útirányon.“

110. o. Kina, az I. A) 1. útirányon és a B) 2. 
útirányon az 5. .hasábban az értékhatár 1400 P 
helyett 1120 P.

102. o. Japán, az I. 2. útirányon az 5. hasáb
ban az értékhatár 2240 P helyett 1120 P.

103. o. Japánhoz tartozó mellSkterületek, az
I. útirányon az 5. hasábban az értékhatár 2240 P 
helyett 1120 P.

104. o. Kamerun, az a) 1. és 2. útiránynál a 
15 és 20 kg-os csomagok súly díj a 13.25 és 17.50 
helyett 14.10 és 18.60 P.

122. o. Mauritánia, és 94. o. Francia-Szudán, 
valamint 157. o. Szenegál, az 1. és 2. útirányon az 
1 kg-os csomagok súlydíja 2.50, ill. 2.60f helyett 
2.65 és 2.75f P.

126. o. Nagybritánnia. 111. Brit postahivata
lok útján a 3. útirányon további intézkedésig 
nem lehet csomagot küldeni. A hivatalok ceru
zával töröljék ezt az útirányt.

128. o. Németalföld, II. A van Oend en Loos 
szállítótársaság útján küldött 1—15 kö-os cso
magok súlydíja 2.40f, 3.05, 5.95 és 18.30 helyett 
2.25t, 2.95, 5.50 és 8.25 P. (A 20 kg-os csomag díja 
változatlan marad.)

148. o. Portugál Guinea, az 1. útirányon 
ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. A
3., ill. 4. hasábba új súlvdíjnak írják be 10 (kg)
II. 15 P.

156. o. Svédország, az 1—20 kg-os nem sür
gős csomagok súlydíja 2.70f, 4.35; 7.70, 11.65 és
15.95 helyett 2.45f. 3.80, 6.85, 10.85 és 14.80 P. Az 
1—20 kg-os sürgős csomagok súlydíja 4.75ff, 
7.45, 13.95, 22.20 és 30.15 helyett 4.60ff, 7.20, 
13.15,20.50 és 27.90 P. Az *) jegyzet példájában
13.95 helyett írják 13.15, 3.85 helyett 3.45 és 17.80 
helyett 16.60 P.

158. o. Sziám, a b) 1. útirányon, az 1—10 
kg-os csomagok súlydíja 4.90, 7.70 és 13.95 he
lyett 4.55, 7.15 és 12.95 P; a 2. útirányon 5.00t, 
7.70 és 13.95 helyett 4.65f, 7.15 és 12.95 P.

160. o. Tanganyika-terület, az 1. útirány 5. 
hasábjába értékhatárnak írják be 11202) P.

Perzsia neve „Irán“-ra változott. Ennek kö 
vetkeztében a 143—146, és a 237. oldalakon tö
röljék a Perzsia nevet és helyette írják: „Irán“. 
Jegyezzék ezt elő az Országok Névmutatójának
7. oldalán (Irák után), 9. oldalán és a III. A) rész 
99. oldalán.

Budapest, 1935. évi július hó 10-én.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostái Díjszabásban.

122.875/4.
A Stuttgart és Délamerika között közlekedő 

légijárat 1935. július hó 4-től kezdve szombat he
lyett szerdán fog indulni. Ezzel kapcsolatban a 
légi járattal ezentúl olyan helyekre is lehet külde
ményeket továbbítani, ahova eddig csak az Egye
sült-Államok közvetítésével lehetett Iégiúton 
szállítani. így a légijáratot előnyösen fel lehet 
használni a Guyanákba, Venezuela és'Kolombia 
állomokba, valamint Trinidad szigetre és a N é
metalföldi Antillákra szóló küldemények szállí
tására.

A változásokat a mellékelt fedőlapok tar
talmazzák. A hivatalok a fedőlapokat ragasszák 
be a Légipostái Menetrendbe a megfelelő helyre.

A fedőlapok beragasztásával egyidejűleg a 
Menetrend 16. oldalán Curasao szigetnél és a 17. 
oldalán Trinidad szigetnél az első hasábba tegye
nek 1) jelet és az 5. hasábba írják be a következő 
megjegyzést: ,,1) A Lufthansa Stuttgart—Dél
amerika légijáratával is lehet a küldeményeket 
Maracaibo-ig Iégiúton továbbítani.. L. Menet
rendet Venezuelánál.“

E menetrendváltozás életbeléptetésétől kezd
ve a Graf Zeppelin léghajó többé nem vesz részt 
a repülőgépekkel felváltva a délamerikai légiszol
gálat ellátásában, hanem ezentúl önálló menet
rend szerint fog közlekedni. Az új Menetrendet 
az 1. számú melléklet tartalmazza. A hivatalok 
ezt a mellékletet helyezzék el a Légipostái Me
netrendbe. Felhívom a hivatalok figyelmét arra, 
hogy ezentúl a Graf Zeppelin léghajó csak nyom
tatványokat, üzleti papírokat, árumintákat és 
kiscsomagokat szállít. A léghajóval egyelőre sem 
leveleket, sem levelezőlapokat nem lehet küldeni.

A Légipostái Díjszabásban a hivatalok a 
következő javításokat vezessék keresztül:

A következő országoknál: 9. o. Brit-Gua- 
yana, 10. o. Curasao, 10. o. Equador, 11. o. Fran
cia-Guyana, 12. o. Kolombia, 14. o. Németal- 
földi-Guyana, 17. o. Venezuela, és 17. o. Trini
dad az alábbi változást kell bejegyezni: A 2. és
3. hasábban levő díjtételnél tegyenek r) jelet és 
a lap alján *) jegyzetként. írják be a következő
ket: ,,1) A feladó kívánságára a küldeményeket a 
Stuttgart—Délamerikai légijárattal is lehet to
vábbítani; ebben az esetben azonban levelekért 
és levelezőlapokért 5 g-ként 3 P, az egyéb külde
ményekért pedig 5 g-ként 70 fillért kell leróni; a
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küldeményre a következő jelzést kell alkalmazni: 
„A Lufthansa délamerik.ai járata útján.“

Ezenkívül a következő időközi változásokat 
kell a Léigpostai Díjszabásban keresztülvezetni:

8. o., Amerikai Egyesült-Államok, az 1. ha
sábban az a) New-York és környéke helyett ír
ják ,,a) Isiew-York és New-Jersey államok.“

10. o. Egyiptom, az 1. hasábban a b) a többi 
helyre megjegyzés után tegyenek *) jelet és a
4. hasábba írják a következőket: „*) E díjat a 
Luxorba és ettől délre eső területekre szóló kül
deményeknél kell alkalmazni; a Luxortól északra 
fekvő helységekbe szóló küldeményeket az a) 
pont szerint kell díjazni.“

25. o. Svédország, a nem sürgős csomag pos
tai szállításáért járó díj a 3. hasábban 1.80, 3.10, 
5.35, 7.85 és 10.65 helyett 1.55, 2.55, 4.50, 7.00 és 
9.55 pengő; a sürgős csomagért járó díj pedig 
3.15, 5.35, 9.80, 15.70 és 21.30 helyett 3.05, 5.05,
9.00, 14.00 és 19.05 pengő.

Budapest, 1935. július hó 10-én.

Vidéki átalányrendszerű hálózatokban a mellék- 
állomásos és alközpontos távbeszélő berendezé
sek előfizetési díjainak egységes elvek szerint 

való megállapítása.
119.481/5

Az 1—100 előfizetővel biró hálózatokban az 
1 mellékállomásos főállomásnál és az alközpon
tos berendezésnél, a fővezeték(ek) fokozatosan 
emelkedő díjszabását megszüntetem s minden 
egyes állomás, főállomás és fővezeték után egy
ségesen 6 pengő havi előfizetési díjat állapítok 
meg.

■"■"Nyilvános táblás állomás (főállomás, főveze
ték) havi előfizetési díja 12 pengő.

Mellékállomásos, illetőleg alközpontos be
rendezéséknél az alközponti kapcsoló használa
táért és"Ténhtartásáért, illetőleg fenntartásáért 
valamennyi átalányrendszerű hálózatban, tehát 
az 1—100 előfizetővel biró hálózatban is a Táv
beszélő-Díjszabás III/A. táblázat 15. tétele alatt 
megállapított díjalTjarnak.

Az egyszerű kétkarú váltót nem kell alköz
ponti kapcsolónak tekinteni, azért tehát haszná
lati és fenntartási, illetőleg fenntartási díj nem 
jár.

A különtelep rendszerű (L. B.) hálózatokban 
az alközponti kapcsolók használati és fenntar
tási, illetőleg fenntartási díját 5 mellékállomáson

felül is ezentúl nem a kapcsolószekrénybe kap
csolható, hanem a tényleg bekapcsolt mellékállo
mások után kell felszámítani.

A P. R. T. 1934. évi 13-ik számában közzétett 
108.505/5. számú rendelet II. 3. pontjának 4-ik be
kezdésében közölt azt a rendelkezést, hogy a táv
beszélő díjszabás III/B. táblázatában felsorolt 
egyéb berendezések (mellékállomás, soros-, visz- 
szahívó készülék) havi előfizetési dija a 101—200 
előfizetővel biró hálózatokban ugyanaz, mint az 
1—100 előfizetővel biró hálózatokban, ezzel az 
alkalommal hatályon kívül helyezem és a vidéki 
átalányrendszerű hálózatokban a telkenbelüli és 
teíkenkívüJi berendezések díját a Távbeszélő-
Díjszabás III/A. táblázatban a beszélgetésen
ként! díjszabás alá tartozó vidéki hálózatok azo
nos berendezéseire meghatározott díjban állapí
tom meg. Az átalányrendszerű hálózatokban te
hát ugyanannyi lesz az előfizetési és vonalfenn
tartási díj, mint a beszélgetésenként! díjszabás 
alá tartozó vidéki hálózatok azonos berendezé
seinek alap-, illetőleg vonalfenntartási díja. Az 
átalányrendszerű hálózatokban a telkenkívüli be
rendezésekért külön beszélgetési díjat ezután 
sem kell fizetni.

Ezek a rendelkezések 1935. évi augusztus /hó 
1-ével lépnek érvénybe.

A hivatalok és igazgatóságok e rendeletem 
utasításait a P.. R. T. 1934. évi 13-ik számában 
közzétett 108.505 /5 ! sz. rendeletnél, valamint a 
Tb/MTSz , illetőleg a Tbdsz. megfelelő pontjainál 
jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi július hó 3-án.

Távbeszélőforgalom megnyitása Japánnal.

121.241/5.

Magyarország és Japán között a távbeszélő
forgalom f. hó 10-én megnyílik. A forgalomban 
Magyarország részéről az összes távbeszélő köz
pontok, Japán részéről Kobe, Nagasaki, Osaka, 
Tokio, Yokohama, valamint ezeken kívül még 
170 fontosabb távbeszélő központ vesz részt. 
Arra nézve, hogy melyek ezek a japán távbe
szélő-központok, esetenként a budapesti hely
közi távbeszélő-központ ad felvilágosítást.

A beszélgetések Berlin, illetőleg London köz
vetítésével a budapest—berlini, ill. a budapest— 
londoni közvetlen távbeszélőösszeköttetésen, to-
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vábfoá Berlin ill. London és Japán közt rádiótáv
beszélő útján bonyolíttatnak le.

A háromperces beszélgetés díja 128.80 P, 
minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 42.95 P fizetendő.

Csak közönséges állami és magánbeszélge
tések, valamint meghatározott személyek közti 
beszélgetések (person to person call) válthatók, 
még pedig via Berlin útirányon 8—13 és via Lon
don útirányon 8.30—12.301 közt. Vasárnap via 
London beszélgetések nem folytathatók.

Előkészítési díj 22.40 P.
Egyébként a beszélgetések bejelentése és a 

forgalom lebonyolítása via London útirányon 
ugyanúgy történik, mint az Amerikai Egyesült- 
Államok és Kubával, via Berlin útirányon pedig 
mint Argentinéval való távibeszélőforgalomban.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 52. oldalán Fülöp-szigetek után 
ragasszák be.

Budapest, 1935. évi július hó 4-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
122.468/5.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

a 12. oldalon a l l .  pontot, a 43. oldalon Algír 
és Tuniszra (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 39. sz.- 
hozj, továbbá a Délafrikai-Unio-ra, a 44. oldalon 
Francia-Marokkó és Tangerre, az 52. oldalon 
Brit-Indiára, az 54. oldalon az Ausztráliai állam- 
szövetségre és az 55. oldalon Üj-Zélandra vonat
kozó adatokat töröljék s helyükbe ragasszák be 
a csatolt megfelelő fedőlapokat.

Észak- és Dél-Rhodesiával a távbeszélőforga
lom megnyílt. A vonatkozó 5. sz. fedőlapot a 44. 
oldalon Kanári-szigetek után ragasszák be.

51. oldalon Braziliánál (3. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1934. évi 53. sz.-hoz) a hatodik bekezdést a kö
vetkezőképpen helyesbítsék: „A háromperces 
beszélgetés díja 183.95 P, minden további percért

ennek egyharmada, vagyis 61.35 P fizetendő. Elő
készítési díj 22.15 P.“

43—55. oldalakon Belga-Kongó (1. sz. fedő
lap a P. R. T. 1934. évi 53. sz.-hoz), Egyiptom (2. 
sz. fedőlap a P. R. T. 1934. évi 53. sz.-hoz), Costa 
Rica stb. (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 40. sz.-hoz), 
Bahama- stb. szigetek (1. sz. fedőlap a P. R. T. 
1934. évi 11. sz.-hoz), Kanada (1. sz. fedőlap a. 
P. R. T. 1935. évi 21. sz.-hoz), Amerikai Egyesült- 
ÁJlamok és Kuba (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. 
évi 21. sz.-hoz), Mexiko, Argentína stb., Para
guay (4. sz. fedőlap a P. R. T. 1934. évi 53. 
sz.-hoz), Venezuela, Francia-Indokina (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1934. évi 28. sz.-hoz), Fülöp- 
szigetek, Németalföldi-India, Palesztina (5. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1934. évi 53. sz.-hoz), Sziám, 
Szíria (fedőlap a P. R. T. 1933. évi 49. sz.-hoz) és 
az Óceángőzösöknél az „értesítési díj“ elneve
zést változtassák meg „előkészítési díj (taxe de 
préparation)“-ra s az ennek esedékességére vo
natkozó szövegrészt töröljék.

Az 55. oldalon Óceángőzösök után ragasz
szák be a csatolt 9. sz. fedőlapot.

Budapest, 1935. évi július hó 9-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
123.488/5.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás-ban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

a 8. oldalon Grönlandnál Torgilsbu és Mygg- 
bukta díja a 2. hasábban 0.96, ill. 1.12 helyett 0.45 
és a 3. hasábban 0.48, ill. 0.56 helyett 0.23.

Ugyanezen az oldalon az 1. hasábba Izland- 
sziget és Kanári-szigetek közé írják: Jan Mayen- 
sziget (Jan Mayen). Ennek szódíja a 2. hasábba 
írandó 0.45, és a 3. hasábba írandó 0.23.

A 9. oldalon Svalbard szódíja a 2. hasábban 
0.79 helyett 0.45 és a 3. hasábban 0.40 helyett 0.23.

Budapest, 1935. évi július hó 9-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
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l 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 10 11 •

i Akaii (Ti.) Zala Pé _ _ L ____ 4121 Révfülöp —

2

Budapest 177
Budakeszi-u.
21/a.

Pest-P.
S.K.K. Bp L L

• Budapest
K

3 Budapest 431,3
Pest-P.
S.K.K. Bp ____ L L _ _ ____ —

Budapest
K —

4 Gógánfa Zala Pé ____ ____ L ___ _ ___ 4098 Tapolca —

5 Miskolc 5. Borsod De . ___ ____ L1 ____ _ ___ — Miskolc —

6 Miskolc 6. Borsod De _ ____ L1 ___ ____ ____ — Miskolc —

< Mohács 3. Baranya Pé ___ — L

L

____ _ ____ 4153 Mohács —

8 Molnári (ü.) Zala Pé ____ ____ __ ____ 4129
Nagy*

kanizsa —

9 Rákosannatclep
Pest-P.
S.K.K. Bp — ____ L — _ ____ 2515

Buda
pest —

10 Röszke Csongrád 
Pest-P. 
S. K. K.

Szr — L ___ ___ 5089 Szeged —

11
Sziget
monostor Bp — L — ____ ____ 2630

Pócsmegy.
Leányfalu —

12 Tápé Csongrád Sze — L — _ ____ 5090 Szeged —

13 Tápiószele— 
Halesz

Pest-P. 
S. K.K. Bp _ _ L5 — _ ____ 3587

Tápió
szele

••) Tápiószele távbeszélő köz
pont nyilvános állomása

14 Szigliget (ü.) Zala Pé
é

_ L — _ ____ 4157 Tapolca —

15 Vése (ü.) Somogy Pé _ _ L ____ _ ____ 4158 Böhönye —

II. Egyéb változások.
/

/. Bekapcsoltattak:
Alsódabas a 359, — Alsódörgicse a 4121, — Balatonszepezd a 4121, — Baracska a 3586, — 

Békéscsaba 1. az (1125),— Böhönye a 4158, — Budapest K. a 345, 346, 356, 360, 361, 366, 367, 372, 
373, 374, 416, 420, 421, 12512, — Dömsöd az 579, — Dunapataj a 614, — Dunaföldvár a 613, — 
Fülöpszállás a 613, 614, — Görömböly-Tapolca a 3450, — Gyöngyös a 2244, — Győr 1 az 597, — 
Győr 2. az 597, — Hajdubagos vasúti távíró hivatal a 9117, — Hosszupályi vasúti távíró hivatal a 
9117, — Hegyeshalom a 4504, — Jászberény az 537, — Kalocsa a 614, — Kápolnásnyék a 2595, 
2730, 3586, — Kecskemét a 307, 338, 416, 420, 421, 463, 478, 1109, 12512, (368), — Kelébia a (356), 
(360), (361), (366), 517, — Kisszállás az 517, Kiskunhalas az 583, — Kiskőrös az 583, — Kis- 
kundorozsma az 1112, — Kistelek a 461, — Kunszentmiklós az 579, Lajosmizse az 505, — Lé- 
bény a 4504, — Lőrinci a 3091, — Makó a 307, —- Magyaróvár a 4509, Martonvásár a 3581, 
3585, — Mezőberény az 593, (1125), — Mezősas a 3122, — Miskolc a 3450, —  Mohácsi, a 4153,
— Monostorpályi vasúti távíró hivatal a 9117, — Nagykáta az 536, 659, — Nagykanizsa a 9378,
— Nagykőrös a 478, — Nagyiéta-Vértes vasúti távíró hivatal a 9117, —Nemestördemic a 4157,
— Pettend a 3586, — Pomáz a 2593, — Pusztavacs az 505, — Püspökladány a (232), — Solt a 614,
— Soltvadkert az 583, — Sáránd vasúti távíró hivatal a 9117, — Sövényháza a 461, — Szeged a
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345, 346, 463, 1132, 1133, 1135, 1144, 5120, — Szentes a 307, — Szentistvántelep a 2593, — Székes- 
fehérvár a 613, — Szolnok a (11), (65), (202), (325), (242), (245), (273), (232), (245), (535), 367, 
368, 372, 373, 374, 592, 593, 659, —■ Szolnok 2. a 659, — Tabajd a 3585, — Tápiógyörgye a 659, — 
Tápiószele a 659, — Tápiósáp az 536, — Tótkomlós a 307, — Üjdiósgyőr a 3145, — Ukk a 4098,
— Vál a 3585, — Vecsés az 544. számú távíró vezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

2. Kikapcsoltattak:
Alsódabas az 505, — Babócsa vasúti távíró hivatal a 9835, — Barcs, és Berzence vasúti 

távíró hivatalok a 9835, — Baja a 821, — Baracska a 2577, 2595, 2730, 3581, — Békéscsaba az 592,
— Berettyóújfalu a 2114, — Biharkeresztes a 3092, 2114, — Boba az 1002, — Cegléd a 308, 461, 
544, — Debrecen a 2114, — Dömsöd az 547, —Dunaföldvár az 517, — Dunapataj az 579, — Fü- 
löpszállás az 517, — Góla vasúti távíró hivatal a 9835, — Gyöngyös a 3096, — Győr a 10010, — 
Hajdúbagos és Hosszúpályi vasúti távíró hivatalok a 9116, — Harta az 579, — Hatvan a 3096,
— Hegyeshalom a 4509, 2319, — Kalocsa az 579, — Ihráz vasúti távíró hivatal a 9049, — Kelébia 
az 540, — Kiskőrös az 517, 2267, — Kecskemét a 359, 343, 358, 461, — Kiskundorozsma a 349,
— Kisszállás az 540, — Kistelek a 349, — Kiskunhalas a 2267, — Kisvelence a 2577, 2730, Kiskun
félegyháza a 308, 349, 461, — Komádi, Kótpuszta és Kőrösszakái vasúti távíró hivatalok a 9049,
— Kunszentmiklós az 583, — Lajosmizse a 359, — Lébény a 4522, — Légrád vasúti távíró hiva
tal a 9835, — Lövő az 1021, — Magyaróvár a 2319, 4504, — Makó a 450, -— Mezőberény az 592, — 
Mezősas a 3092, — Monostorpályi vasúti távíró hivatal a 9116, ■— Murakeresztúr vasúti távíró 
hivatal a 9835, — Nagykáta az 586, — Nagykőrös a 461, — Nagyiéta-Vértes vasúti távíró hiva
tal a 9116, — Nova a 919, 4044, — Páka a 919, — Pettend a 2595, — Pusztavacs a 359, — Solt az 
517, 579, — Soltvadkert az 540, — Sövényháza az 1112, — Szeged 1. a 310, 452, 794, 803, — Szé
kesfehérvár az 517, — Szentistvántelep a 2818, — Szolnok 2. az 537, — Tabajd a 2730, — Tápió
györgye és Tápiósáp az 586, — Tápiószele az 537, — Tótkomlós a 450, — Vál a 2730, — Vecsés 
az 552. — Vízvár vasúti távíró hivatal a 9835. — Zákány vasúti távíró hivatal a 9835. számú 
távíró vezetékből, illetőleg távbeszélő áramkörből.

3. Szolgálati jelleg változások:
Budapest 24. a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. (138.864/1934. sz.), — Csepel a táv

írónál és távbeszélőnél ezentúl L. (135.285/1934. sz.), — Decs vasúti távíró hivatal K. jellegűvé 
minősíttetett át (133.929/1934. sz.). — Kelebia VI. 1-től X. 31-ig a távírónál és távbeszélőnél 
reggel 6 órakor kezdődő L. szolgálatot tart (100.000/1935. sz.), Marcali a távírónál és távbeszélő
nél ezentúl C. (108.077/1935. sz.), — Mátyásföld repülőtéri kirendeltség a távírónál és távbeszé
lőnél ezentúl C. — Tóváros a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. (117.550/1935. sz.), — Abony, 
Cegléd, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat-felsőmegálló, Üjszász, Balatonkeresztúr, Dörgicse—Akaii, 
Gogánfa vasúti távíró hivatalok K jellegűvé mi-nősíttettek át (108.785/1935. sz.), — Vecsés a táv
írónál és távbeszélőnél ezentúl C. (117.601/1935. sz.).

4. Névváltozások:
Szepezd neve Balatonszepezdre változott.

5. Egyéb változások:
Alsódörgicsénél törlendő az L. mellett a 2. jel és az oldal alján a 2) alatti bejegyzés. — 

Árpádközpont közvetítő hivatala ezentúl: Szeged 1., — Boba-nál az 5. hasábban törlendő az 
L, a 9. hasábban az O, a 11. hasábba beírandó: Celldömölk. —- Budapest 24-nél az 1. hasábban 
törlendő: II., Lövőház-u. 30., helyette beírandó;II., Keleti Károly-u. 31. — Csepelnél a 6. hasáb
ban levő L. mellé ') jel írandó, az oldal alján pedig beírandó: 1) Budapesti hálózathoz csatlakozó 
nyilvános állomás. — Csikvánd, Felpéc és Gyarmatnál a 11. hasábba Győr 1. helyett beírandó: 
Tét. — Dömsöd hívójele ezentúl D . —■ Dörgicse Akaii |K |-nál az 1. hasábba x) jel írandó, az 
oldal alján beírandó: *) á. távb. Akaii. — Gógánfa vasúti távírónál törlendő a 8. hasábban az L. 
és beírandó á 7. hasábba. — Kisvelencénél a 6. hasábban levő L. bejegyzés mellé 3) megjegyzés,
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az oldal alján pedig a 3) alszám után a következő megjegyzés írandó: falurendszerű félautomata 
központ, az előfizetők Budapest útján éjjel-nappal hívhatók. — Lőrinci közvetítő hivatala 
ezentúl Hatvan 1. — Lövőnél törlendő az 5. hasábban az L, a 9. hasábban a v,, beírandó a 11. 
hasábba Sopron 1. — Pákánál törlendők a távíróra vonatkozó adatok, a 11. hasábba beírandó: 
Zalaegerszeg. — Péterinél az 1. hasábban törlendő az (ü.) — Röszke vasúti távíró hivatalnál az
L. törlendő a 8. és beírandó a 7. hasábba. — Szentistvántelepnél a 6. hasábban levő L. melletti 
2) jel és az oldal alján a 2) alatti bejegyzés törlendő. — Velencénél a 6. hasábban levő L. mellé 
’) jel, az oldal alján pedig J) megjegyzés után beírandó: falurendszerű félautomata távbe
szélő központ, az előfizetők Budapest útján éjjel-nappal hívhatók.

Budapest, 1935. évi június hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
123.522/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi július hó 5-én kelt B. 8.364/ 
1935. számú végzésével Budapesten, a Stádium 
sajtóvállalat rt. nyomdájában előállított „Két 
szempillantás“ című, 1935. évi június hó 1. nap
ján, vitéz Szokolay Kálmán szerzőségében for- 
galombahozott könyv lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék szétküldött példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti kir. ügyészség
hez küldjék be.

Budapest, 1935. évi július hó 6-án.

Velemi időszaki postaügynökség megnyitása.
123.697/3.

A velemi időszaki postaügynökség működé
sét folyó hó 1-én ismét megkezdte.

Budapest, 1935. évi július hó 9-én.

Pályázati hirdetmény.
121.983/6.

A m. kir. posta központi anyagraktára (Bu
dapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) folyó évi szeptem
ber hó folyamán 15 künnlakó tanoncot vesz fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik, mely 
idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a három 
évben megállapított tanidőbe beszámíttatik. A 
próbaéven belül a meg nem felelő tanonc bármi
kor elbocsátható.

A tanoncok — akiknek ellátásáról teljesen 
a szülők (gyámok) gondoskodnak — a műhely

ben felhasznált anyagokért, előzetes negyedévi 
részletekben, egy évre 30 pengőt fizetnek. A m. 
kir. po/davezérigazgatóság fenntartja magának a 
jogot, hogy a tanoncokért fizetendő évi 30 pengő 
díjat a viszonyok változásával emelhesse vagy 
csökkenthesse. Díjmentességben vagy díjkedvez
ményben a tanoncok nem részesülnek.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
inézet alapszabályaiban felsorolt segélyezésekre 
igényjogosultsággal birnak. A m. kir. posta be
tegségi biztosító intézetének alapszabályában 
megállapított biztosítási díj felerészét azonban a 
tanonc szülője (gyámja) tartozik viselni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép
vagy polgári iskolának legalább négy osztályát 
sikerrel elvégezte, 16. életévét 1935. szeptember 
hó l-ével még nem tölti be és korának megfelelő, 
kifejlett, ép testalkattal bir. A tanoncokat, a pá
lyázati feltételeknek megfelelő folyamodók kö
zül a m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a műszerész
tanonciskola tanári kara előtt, értelmisége meg
ítélése végett, felvételi vizsgát tartozik tenni, kü
lönösen abból a célból, vájjon rendelkezik-e kellő 
mértékben mindazokkal az általános alapismere
tekkel és előképzettséggel, amelyek az előírt tan
anyag elsajátításához feltétlenül szükségesek. A 
felvételi vizsga tárgyát a felvétel alapjául szol
gáló közép vagy polgári iskola 4. osztálya tantár
gyainak, különösen a gyakorlati tantárgyainak 
(számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik.

A felvételt kérő sajátkezűleg írt folyamod
ványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,
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c) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész
séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

d) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

e) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabály
zatban megállapított eseteket kivéve, — az iskola 
minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bizo
nyítvány kelte és a pályázati idő között egy év
nél több idő telt el, a pályázónak igazolnia kell 
azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. Az iga 
zolványban foglaltak valóságát az erre illetékes 
kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi anyagraktára a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelmi miniszter 
úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 65.493. 
számú rendeletével rendszeresített m. kir. posta 
műszerész tanonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m. tankönyveket, 
rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket ingyen 
kapnak, papír, festék és egyéb fogyasztási anyag 
beszerzéséről azonban a tanonc szülője (gyámja) 
tartozik gondoskodni.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz csatolandó nyilatkozat mintá
ját az érdeklődők a m. kir. postavezérigazgatóság 
segédhivatalában, a m. kir. postaigazgatóságok

nál és a m. kir. posta központi anyagraktáránál 
díjtalanul megkaphatják.

A három éves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola elvégzése után a tanoncok műszerész
segédekké szabadíttatnak fel, kik közül a m. kir. 
postánál csak azok alkalmazhatók, akik felszaba
dulásuk után az egyéves műszerész segédtovább
képző tanfolyamot is sikerrel elvégzik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi július hó 
20-ig a m. kir. posta központi anyagraktáránál 
(Budapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1935. évi július hó 5-én.
M. kir. Postavezérigazgatóság.

Hivatalvezetői megbízatás.
122.480/1.

Dr. Csikesz Lajos postafőfelügyelő a Mis
kolc 1. számú postahivatal vezetésével megbíza
tott.

Budapest, 1935. évi július hó 6-án.

Betöltendő postakiadói állások.
Gyakorlott postakiadó f. évi július hó 20-tól állandó 

alkalmazást kaphat a hidasnémeti postahivatalnál. Feltéte
leket a homokmcgyi postahivatal közli.

Minden szakban gyakorlott postakiadó állandó al
kalmazást kaphat a nyirtassi postahivatalnál.

Postakiadó f. évi augusztus hó 1-től állandó alkal
mazást kaphat a csökmői postahivatalnál.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd* Rt. — Felelős Dachon 1.
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Rendeltetési
ország Ütvonal Menetrend

A feladás 
határideje 

a Budapest 
72. sz. 

hivatalnál
Megjegyzések

Argentina II. (Lufthansa) 
Budapest 
Berlin 
Stuttgart 
Bathurst 
Natal
Rio de Janeiro 
Montevideo 
Buenos Aires

L sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 
é. pe 
é. szo 
é. va 
é. va
é. v a ’ (5. nap)

szerdán
11.50

A „Graf Zeppelin“ 
léghajómenetrendjét 
1. külön mellékleten.

Brazília II. (Lufthansa) 
Budapest 
Berlin 
Stuttgart 
Bathurst 
Natal 
Baha
Rio de Janeiro 
Santos
Florianopolis 
Porto Alegre

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. pé 
é. szo 
é. szo
é. va (5. nap) 
é. va 
é. va 
é. va

szerdán
11.50

A „Graf Zeppelin“ 
léghajómenetrendjét 
1. külön mellékleten.

Brit-Guyana
(Üj útirány)

III.1) (Lufthansa) 
Budapest 
Berlin 
Stuttgart 
Bathurst 
Natal
Georgetown

i sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 
é. pé 
é. szo
é. ke (7. nap)

szerdán
11.50

J) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján.“

Chile II. (Lufthansa) 
Budapest 
Berlin 
Stuttgart 
Bathurst 
Natal
Rio de Janeiro
Buenos Aires
Buenos Aires
Santiago
Ovalle
Antofagasta
Arica

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. pé 
é. szo 
é. va 
é. va 
i. szo
é. szo (11. nap)
é. va 
é. va
é. va (12. nap)

szerdán
11.50

A „Graf Zeppelin“ 
léghajómenetrendjét 
1. külön mellékleten.

Ecuador
(Oj útirány)

III.1)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Natal
Guayaguil

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. szo
é. pé (10. nap)

szerdán
11.50

x) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján."

Francia-Guyana
(Üj útirány)

III.1)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Bathurst
Natal
Cayenne

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i csü 6.30 

é. pé
é. szo
é. ke (7. nap)

szerdán
11.50

J) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján.“
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Rendeltetési
ország Útvonal Menetrend

A feladás 
határideje 
a Budapest 

72. sz. 
hivatalnál

Megjegyzések

Gambia (Lufthansa)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Bathurst

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csii 6.30 

é. pé (3. nap)

szerdán
11.50

Kolombia
(Üj útirány)

III.1)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Bathurst
Natal
Barranquilla

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. pé 
é. szó
é. csü (9. nap)

szerdán
11.50

1) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján.“

Bogota
Buenaventura
Tumaco

é. csü 
é. pé 
é. pé

Németalföldi
Guyana
(Oj útirány)

III.1)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Bathurst
Natal
Paramaribo

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. pé 
é. szó
é. ke (7. nap)

szerdán
11.50

*) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján.“

Venezuela
(Oj útirány)

III.1)
Budapest
Berlin
Stuttgart
Bathurst
Natal
Maracaibo
La Guaira

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
i. csü 6.30 

é. pé 
é. szó
é. sze (8. nap) 
é. sze

szerdán
11.50

*) Csak a feladó ha
tározott kívánságára. 

A küldeményre rá kell 
írni: „A Lufthansa dél
amerikai járata útján.“
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Japán  (Jap on )

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélőközpontok, másrészről Kobe, Naga
saki, Osaka, Tokio, Yokohama és ezenkívül még ]70 fontosabb japán távbeszélőközpont közt 
válthatók. E fontosabb távbeszélőközpontokra nézve esetenkint a budapesti helyközi távbe
szélőközpont ad felvilágosítást.

A háromperces beszélgetés díja 128.80 P, minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 42.95 P fizetendő.

Csak közönséges állami és magánbeszélgetések, valamint meghatározott személyek közti 
beszélgetések (person to person call) válthatók, mégpedig via Berlin 8—13, via London 8.30— 
12.30 óra közt ((középeurópai idő). Vasárnap via London beszélgetések nem folytathatók.

Előkészítési díj 22.40 P.
A beszélgetések bejelentése, lebonyolítása via Berlin ugyanúgy történik, mint Argentíná

val, via London pedig mint az Amerikai Egyesült-Államok és Kubával való távbeszélőforgalom
ban.

1. s/„ fedőlap a P. R. T. 1935. évi 26. számához (122.468/5. sz. r ).

11. A tengerentúli távbeszélő viszonylatokban rendszeresített előkészítési díj (taxe de pré- 
paration) felszámításának a következő esetekben van helye:

a) Előfizetői állomások közti beszélgetéseknél:
1. Ha a hívó beszélgetését a bejelentésneka rádiótávbeszélő áramkörön történt továbbítása 

után törlik;
2. Ha a hívó vagy a hívott a beszélgetést visszautasítja;
3. Ha a hívó a végleges felhívásra nem válaszol (ha a hívott állomás a végleges felhívásra 

nem felel, előkészítési díj nem jár).
b) Meghatározott személyek közti beszélgetésnél:
Az a) pontban 1., 2., 3. alatt felsorolt eseteken kívül:
4. Ha a hívott személyt vagy helyettesét nem találják meg, vagy a beszélgetést vissza

utasítják.
A budapesti helyközi távbeszélő központ kezelőjének a beszélgetést irányító külföldi köz

ponttal (London, Páris, Berlin) minden egyes ilyen esetben külön tisztáznia kell az előkészí
tési díj esedékességének kérdését.

Az európánkívüli forgalomban érvényes többi különleges szabályokat 1. az illető európán- 
kívüli országoknál.
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A lg ír  (A lgérie) és T u n isz  (T un isie).

A forgalomban az összes magyar, valamint a fontosabb algíri és tuniszi távbeszélőközpon
tok vesznek részt.

A háromperces beszélgetés díja:
a) Algír távbeszélő központjával:

8—19 óra közt 46.15 P 
19— 8 óra közt 27.70 P

A három percnél hosszabb beszélgetéseknél percenként számítandó:
8—19 óra közt 15.40 P 

19— 8 óra közt 9.25 P
b) Tunisz távbeszélő központjaival:

8—19 óra közt 49.55 P 
19— 8 óra közt 29.75 P

A három percnél hosszabb beszélgetéseknél percenként számítandó:
8—19 óra közt 16.55 P 

19— 8 óra közt 9.95 P
Csak közönséges és sürgős állami és magánbeszélgetések válthatók. Meghívás (avis d’ap- 

pel) és külön meghívás (préavis) kérhető. Díja Algírral 8.35 P, Tunisszal 8.65 P. Meghívásnak az 
ingyenes táviratkézbesítés körzetén kívül való kézbesítéséért még külön 1.15 P fizetendő.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1935, évi 26. számához (122.468/5. sz, r.).

D éla fr ik ak U n io  (U n io n  de FA frique d u  Sud).

A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélőközpontok, másrészről Dél-Afri- 
kának a Cape Town—De Aar és De Aar—Port Elizabeth vonala mentén fekvő nagyobb táv
beszélőhivatalok, valamint Bloemfontein, Johannesburg, Kimberley, Pretoria és Durban közt 
folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig bezárólag 152.60 P, szombaton 110.60 P, 
minden további percért hétfőtől péntekig 50.90 P, szombaton 36.90 P fizetendő.

Előkészítési díj 25.20 P.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonyolí

tásának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgalomban.

4, sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 26. számához (122.468/5. sz. r.).

Francia^M arokkó (M .arocTran£ais) és Tanger.

A forgalomban az összes magyar és az összes francia-marokkói távbeszélőközpontok, 
továbbá Tanger vesznek részt.

A háromperces beszélgetés díja
8—19 óra közt 46.15 P 

19— 8 óra közt 27.70 P
A három percnél hosszabb beszélgetéseknél percenként számítandó:

8—19 óra közt 15.40 P 
19— 8 óra közt 9.25 P

Csak közönséges állami és magánbeszélgetések válthatók. Meghívás (Avis d’appel) és kü- 
lönmeghívás (préavis) kérhető, díja 8.35 P. A meghívásnak az ingyenes táviratkézbesítés kör
zetén kívül való kézbesítéséért még külön 1.15 P fizetendő.





5. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 26. számához (122.468/5. sz. r.).

É szak i és D éh R h od esia  (R h o d esia  du N o rd  et du Sud).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Broken Hill, 
Livingstone, Lusaka, Luanshya, Mazabuka, Ndola és Nkana i(Észak-Rhodesia), továbbá Bula
wayo, Gatooma, Gwelo, Mazoe, Queque, Salisbury, Umtali, Victoria Falls és Wankie (Dél-Rho- 
desia) közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja:
a) Észak-Rhodesia-val:

Hétfőtől péntekig 173.60 P, minden további percért 57.90 P fizetendő,
szombaton 131.60 P, minden további percért 43.90 P „

b) Dél-Rhodesia-val:
Hétfőtől péntekig 165.20 P, minden további percért 55.10 P fizetendő,

szombaton 123.20 P, minden további percért 41.10 P „
Előkészítési díj Észak-Rhodesia-.val 31.30 P, Dél-Rhodesia-val 29.90 P.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonvolí- 

tásának módja ugyanaz, mint Északamerikával való forgalomban.

6. sz. fedőlap a P. R, T. 1935. évi 26. számához (122.468/5. sz. r.).

Brit-India.

A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélőközpontok, másrészről Central 
Provinces, Punjab, Nort West Frontier, United Provinces, Bihar and Orissa és Bombay tarto
mányok nagyobb helyeivel, valamint a többi tartományok következő helyeivel válthatók: Cal 
cutta, Asansol, Indore, Madras, Madura, Trichinopoly, Coimbatore, Ootacamund, Alleppey Bel
lary, Calicut, Cochin, Ernakulam, Nilgiris és Tanjore közt folytathatók.

A hétfőtől péntekig bezárólag folytatott beszélgetések háromperces díja 152.60 P, szom
baton pedig 110.60 P, minden további percért hétfőtől péntekig 50.90 P, szombaton 36.90 P fi
zetendő.

Előkészítési díj 25.20 P.
Beszélgetések köznapokon 8—12 óra közt folytathatók (greenwichi idő). Vasárnap a for

galom szünetel.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonyolí

tásának módja ugyanaz, mint Északamerikával való forgalomban.

7. sz. fedőlap a P. R. T. 1935, évi 26. számához (122.468/5. sz. r.).

A usztrália i á llam szövetség  (F éd ération  A ustralienne).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Queensland, 
New South Wales (Nouvelles Galles du Sud), Victoria és South Australia (Australie méridio- 
nale) államok összes távbeszélő központjainak előfizetői állomásai, valamint Nyugat-Ausztrá- 
liában lévő Perth közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig bezárólag 152.60 P, szombaton 110.60 P, 
minden további percért hétfőtől péntekig 50.90 P, szombaton 36.90 P fizetendő.

Előkészítési díj 25.20 P.
Beszélgetések hétfőtől péntekig 7—10 és 14—20.50 óra közt, szombaton pedig 7—10 óra 

közt (greenwichi idő) válthatók.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonyolí

tásának módja ugyanaz, mint Északamerikával va’ó forgalomban.





8. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 26. számához (122.468/5. sz. r.).

U j-Z éland  (N o u v e lle  Z élande).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről az összes új- 
zélandi távbeszélő előfizetői állomások közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja 169.40 P, minden további percért 56.50 P fizetendő.
Előkészítési díj 25.20 P.
Beszélgetések hétfőtől péntekig 7—9.30 és 12—14 óra közt, szombaton pedig 7—9.30 óra 

közt (greenwichi idő) válthatók. ; ™
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonyolí

tásának módja ugyanaz, mint az Ausztráliával való forgalomban.

9. sz. fedőlap a P. R. T. 1935, évi 26. számához (122.468/5. sz, r.).

V II. V on atok .

Berlin—Hamburg közt közlekedő gyorsvonatok.

Beszélgetések egyrészről az összes magyai távbeszélő központok, másrészről a Berlin- 
Hamburg közt közlekedő gyorsvonatok utasaival folytathatók.

A beszélgetések lebonyolításánál a vonatrádióállomás, a közvetítő rádióállomás és az irá
nyító hivatal működik közre.

A vonathoz szóló távbeszélgetést ahhoz a német irányító hivatalhoz kell továbbítani, 
amely a szóbanlévő vonattal a legmegfelelőbb összeköttetéssel rendelkezik. Irányító hivatalok: 
Berlin, Wittenberge (Bez. Potsdam) és Hamburg.

A beszélgetéseket „utastávbeszélgetés“ (Zugfunks szóval kell bejelenteni. A bejelentésnek 
a hívott nevén kívül mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, amelyek a hívott személy gvors 
megtalálását biztosítják. Nevezetesen a vonat pontos megjelölését, útszakaszt, menetirányt, a 
vonat indulási, illetőleg érkezési idejét egy meghatározott állomásra, vonatszámot, stb. A hívott 
felkutatásának megkönnyítése végett célszerű a kocsiosztályt, kocsiszámot, ülőhelyszámot is 
megnevezni. PL: „Director Wittich Zug 24 Berlin—Hamburg Wagen 5.52“ vagy „Director Wittich 
Zug 19.50 Uhr Berlin—Hamburg zweiter“.

A peszélgetéseket csak külön meghívással (préavis) lehet kérni.
A beszélgetések díja a következő díjakból alakul:
a) a hívó magyar távbeszélőközpont és az irányítóhivatal közt érvényes díjszabásszerű

díjból,
b) a külön meghívás díjából (legalább 60 fillér) és
c) a vonatpótdíjból.
A vonatpótdíjak a következők:
Közönséges beszélgetésnél az első három percért ..................  3.50 P

minden további percért ..................  1.15 P
Sürgős beszélgetésnél az első három percért ..................  5.05 P

minden további percért ..................  1.70 P
A gyengeforgalmú időben (19—8) a dijszabályszerű díjaknak csak 3/s-részét kell fizetni. A 

külön meghívás díjára a gvengeforgalmű mérsékelt díjazás szintén alkalmazandó, 60 fillér díj
minimummal.

Ha a vonatra szóló beszélgetést azért, mert a keresett személy a vonaton nem volt felku
tatható, váltani nem lehetett, csak a külön meghívás díját kell fizetni.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BIIH PK ST, 1935. JULIUS 17. 3 7 . szám

A  m. kir. p osta  szem élyzetéhez.

Amidőn szolgálati időm betöltésével nyugalomba vonulok, ezen az úton is búcsút 
kívánok venni a m. kir. posta személyzetétől.

Vezérigazgatói működésem alatt a szolgálat sok minden terén fejlődött tovább a m. 
kir. posta, bár a súlyos gazdasági viszonyok a haladás iramát lassították is.

Intézkedéseimmel mindenkor a legbecsületesebb szándékkal törekedtem arra, hogy 
általuk az ország, a posta és az egész személyzet javát szolgáljam s ezen belül, amennyire lehe
tett, az egyes egyénekét is és ezért nyugodt lelkiismerettel tekintek vissza működésemre.

De ami eredményt elértem, ezt annak a páratlan lelkes és odaadó munkásságnak köszön
hetem, amellyel nemcsak közvetlen munkatársaim, hanem az intézmény minden egyes alkal
mazottja mindenkoron támogatott.

Őszinte szívből jövő meleg köszönetét kívánok ezért minden magyar postásnak mon
dani derék munkájáért, amellyel együttes erővel sikerült postánk jóhírnevét öregbíteni, kö
zönségünk bizalmát és szeretetét megtartani.

Midőn kérek mindenkit, hogy a jövőben is lankadatlan kötelességérzettel, fegyelme
zetten és hazafias szellemben lássa el munkáját szeretett Hazánk javára és postánkra becsületet 
hozva, szívem egész melegével búcsúzom Önöktől és ajánlom magamat szíves emlékükbe!

Budapest, 1935. évi július hó 12-én.

SZALAY  s. k.

F ővárosi N yom da Rt. Felelős v.: D uchon J.





A MAGYAR KIR.
KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1935. JÍ1IIIS  17. 28. szám.

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Tersztyánszky Ákos 
posta műszaki főigazgatót postavezérigazgatóvá kinevezem.

Kelt Budapesten, 1935. évi július hó 6. napján.

Horthy s. k. 

Bornemisza Géza s. k.

A  m. kir. p osta  szem élyzetéhez.

Abból az alkalomból, hogy a Kormányzó Ür Ö Főméltósága legfelsőbb elhatáro
zásával a magyar posta élére állított, első kötelességemnek tartom a posta egész sze
mélyzetéhez, a legőszintébb üdvözletemet intézni. Felelősségem teljes tudatában azzal a 
szilárd elhatározással veszem át új hivatalomat, hogy intézetünk további sikeres mű
ködése és fejlesztése, valamint ezzel kapcsolatban a személyzet érdekeinek támogatása 
végett minden lehetőt megteszek.

Feladatom hiánytalan teljesítése végett azonban szükségem van a személyzet min
den egyes tagjának legmesszebbmenő támogatására és áldozatkész közreműködésére.

A személyzetnek a múltban tanúsított kötelességtudása és odaadása biztosítékot 
nyújtanak nekem arra, hogy intézetünk a jövőben is a teljesítőképesség csúcspontján 
szilárdan fog megállani és mint a magyar közgazdasági élet és kultúra jelentős ténye
zője a sok szenvedésen keresztül ment hazánk javára fog szolgálni.

Bizalommal várom, hogy szavaim a személyzet minden egyes tagjánál megértő 
visszhangra találnak.

Budapest, 1935. évi július hó 17-én.

Tersztyánszky s. k.

Fővárosi Nyomda Rt — (Felelős v.: Duchon J.)
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A MAGYAR KIR.

K I A D J A  A M A G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . . i t X I U S  18. 2 9 .  szám .

T 1 K T U O M

Kinevezések.
Felmentések és megbízatások.
Kinevezések.
Vezérigazgatói elismerés.
Változások a Légipostái Menetrendben és Díjszabás

ban.
„A m. kir. postahivatalok és ügynökségek névsora“ 

című segédkönyv árának és megrendelési módozatának 
megállapítása.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi május havi 
forgalma.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa ál
tal nyújtott temetési segélyekre vonatkozó ügyviteli sza
bályzat módosítása.

Elveszett arcképes igazolvány.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Kinevezések.
124.390/1.

A magyar királyi kereskedelemügyi minisz
ter előterjesztésére a m. kir. posta

fogalmazási szakában dr. Meskó Oszkár 
miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott miniszteri titkárt — a postafőigaz
gatói cím és jelleg egyidejű adományozása mel
lett — postaigazgatóvá a VI. fizetési osztályba, 

műszaki szakában Schiffler Ottmár posta
műszaki igazgatót postaműszaki főigazgatóvá az 
V. fizetési osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1935. évi július hó 1. napján.
Horthy s. k.

Bornemisza Géza s. k.

Felmentések és megbízatások.
124.725/1.

Dr. Kuzmich Gábor postafőigazgató a pos
tavezérigazgatóság 2. ügyosztályának vezetése 
alól felmentetett és az A. főosztály vezetésével 
megbízatott.

Véghely Dezső postaműszaki főigazgató a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztályának veze
tése alól felmentetett és a B. főosztály vezetésé
vel megbízatott.

Dr. Kiss Ödön postafőigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott igazgató a központi biztosi 
teendők ellátása alól felmentetett és a postave
zérigazgatóság 1. ügyosztályának vezetésével 
megbízatott.

Dr. Guta Elemér postafőigazgató a pécsi 
postaigazgatóság vezetése alól felmentetett és a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályának veze
tésével megbízatott.

Dr. Kiss József postafőigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott igazgató a postavezérigaz
gatóság 3. ügyosztályának vezetésével megbíza
tott.

Dr. Eltér Jenő postafőigazgató a postave
zérigazgatóság 1. ügyosztályának vezetése alól 
felmentetett és a postavezérigazgatóság 5. ügy
osztálya vezetésével megbízatott.

Ujj György postaműszaki főigazgató a táv
író- és távbeszélő igazgatóság vezetése alól fel
mentetett és a postavezérigazgatóság 6. ügyosz
tályának vezetésével megbízatott.

Dr. Hollán Péter postafőigazgató a postave-
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zérigazgatóság 5. ügyosztályának vezetése alól 
felmentetett és a pécsi postaigazgatóság vezeté
sével megbízatott.

Lédeczy Sándor postaműszaki főigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott műszaki igazgató 
a távíró- és távbeszélő igazgatóság vezetésével 
megbízatott.

Budapest, 1935. évi július hó 17-én.

Kinevezések.
122.472/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. 
kir. posta műszaki szakában:

1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 
osztályba: Koczka László postaműszaki taná
csosi címmel és jelleggel felruházott postafő
mérnököt,

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osztály
ba: Brebovszky Jenő postamérnököt,

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Rábl Géza I. osztályú postatisztet,

4. postamérnökgyakornokká: Keresztesi
Érnő órabéres postamérnököt kinevezte.

Budapest, 1935. évi július hó 2-án.

Vezérigazgatói elismerés.
123.810/1.

Brebovszky Jenő postafőmérnöknek és 
Oppel Ernő postafőfelügyelőnek a kisbéri vo
nalépítéseknél kifejtett fokozott és eredményes 
munkálkodásáért elismerésemet és köszönete- 
met, Torjánczi Károly I. osztályú postavonalfel- 
vigyázónak és Tóth Géza II. osztályú postavo- 
nalfelvigyázónak a kisbéri vonalépítéseknél ki
fejtett buzgó munkálkodásáért elismerésemet 
fejezem ki.

Budapest, 1935. évi július hó 15-én.
Tersztyánszky Ákos s. k.

Változások a Légipostái Menetrendben és 
Díjszabásban.

124.702/5.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 

9: oldalon Dahomey-nél az eddigi adatokat töröl

jék és helyette ragasszák be a mellékelt fedő
lapot.

A 3. oldalon Aranypartnál, a 13. oldalon 
Gabonnál, a 14. oldalon Kamerunnál és a 26. ol
dalon Togonál a 2. és 3. hasábban levő adato
kat töröljék és helyette írják a 2. hasábba: 
Légiszállítás Cotonou-ig, a 3. hasábba: 1. Daho
mey.

A Légipostái Díjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

8. oldal, Aranypart, 12. oldal Kamerun és 
17. oldal Togo, a 2., 3. és 4. hasábban levő adato
kat töröljék és helyette, mindegyik országnál ír
ják be a kivetkező új adatokat: Légiszállítás 
Cotonou-ig, 1. Dahomey.

10. oldal, Dahomey, a 2., 3. és 4. hasábban 
levő adatokat töröljék és helyette írják, a 2. ha
sábba: 50 fillér, a 3. hasábba: 20 fillér, legkisebb 
díj 50 fillér. (A 4. hasáb üresen marad.)

11. oldal, Gabon, a 2. hasábba írják be: 60 
fillér, a 3. hasábba: 20 fillér, legkisebb díj 60 fil
lér. A 4. hasábban levő „1. Francia-Egyenlítői - 
Afrika“ megjegyzést töröljék.

Budapest, 1935. évi július hó 17-én.

„A m. kir. postahivatalok és ügynökségek név
sora“ című segédkönyv árának és megrendelési 

módozatának megállapítása.
123.180/3.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorát újból kiadtam és azok a m. kir. posta 
központi anyagraktárában ismét kaphatók.

A budapesti hivatalok (ügynökségek) cél
jait szolgáló példányok sárga színű borító lap
pal és kitöltött „Díjöv“ rovattal, a vidéki hiva
talok (ügynökségek) részére szolgáló példányok 
pedig zöldszinű borító lappal és kitöltetlen „Díj
öv“ rovattal készültek.

Ezzel a segédkönyvvel a postahivatalokat 
(ügynökségeket) forgalmuknak megfelelő pél
dányszámmal hivatalból látom el.

A vidéki postahivatalok (ügynökségek) a 
„Díjöv“ rovatot a most használt névsor „Díjöv“ 
rovata alapján maguk kötelesek kitölteni.

Az új névsor megérkezése, illetve a „Díjöv“ 
rovat kitöltése után a postahivatalok a régi pél
dányokat a m. kir. posta központi anyagraktá
rába tartoznak beszállítani.

A mozgóposták ellátásához szükséges pél-
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dányokat az igazgatóságok bizonylatpár mellett 
közvetlenül a m. kir. posta központi anyagrak
tárától rendeljék meg.

Mindkét kiadmány bárki által készpénzért 
is vásárolható. Eladási árukat példányonként 
1 P 10 fillérben állapítom meg. Ebben az árban 
minden költség bennfoglaltatik, csak a minden
kori forgalmi adó számíttatik fel külön. A pos
tahivatalok ezt megfelelő módon hozzák a kö
zönség tudomására. A megrendelt példányokért 
járó összeget portóköteles postautalvánnyal a
m. kir. posta központi anyagraktára címére kell 
megküldeni. A postautalvány szelvényén a meg
rendelő neve és lakása pontosan feltüntetendő.

A postahivatalok ezt a rendeletemet a P. R. 
Tára 1924. évi 65. számában megjelent 12.223. 
számú rendelethez tartozó kimutatásban 89. és 
90. rovancsszám alatt jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi július hó 9-én.

A M. kir. Postatakarékpénztár 1935. évi 
május havi forgalma.

4.896/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 84.998 P 41 

í-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1935. évi május hó végén 99,932.051 P 
29 f volt. A különleges takarékbetétek állomá
nya a fenti álladókban 16,682.663 P 13 fillérrel 
szerepel. A betevők száma a hó végén: 374.737.

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
5,319.811 P 64 fillérrel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935 május hó végén 116,196.250 P 16 f volt. A 
csekkszámlatulajdonosok száma e hó végén 
34.6%.

Az értékpapírüzlefágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya
1935. évi május hó végén névértékben 95,326.371 
P 41 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 88,699.911 P 83 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéri jegyek száma 90.261.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 231.449 drb új zálogfelvétel, 
4,841.729 P kölcsönnel és 207.574 drb zálogkivál
tás 4,443.448 P kölcsön-visszafizetéssel. A zálog
tárgyak álladéka 1935. évi május hó végén

1,164.847 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
25,128.339 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.385 drb, kényszerárverésre 6.840 drb, 
aukcióárverésre pedig 4.139 drb különféle zálog
tárgy került. Eladatott összesen 10.104 drb, a be
folyt vétélár 206.876 P 48 f volt,

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935 május hó folyamán a takarék-, csekk- és 
zálogüzietágban 2,768.536 tétel s 1.210,111.096 P 
27 f s az összes betéteinek állománya pedig 
216,128.301 P 45 f volt.

Budapest, 1935. évi július hó 4 én.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa által nyújtott temetési segélyekre vonat

kozó ügyviteli szabályzat módosítása.
A m. kir. posta személyzete jóléti alapítvá

nyának kezelési bizottsága a P. R. T. 1934. évi
57. számában közölt s a jóléti alapítvány által 
nyújtott temetési segélyre vonatkozó ügyviteli 
szabályzattal kapcsolatban tudomására hozza a 
személyzetnek, hogy az említett ügyviteli sza
bályzat 8. pontja a következő rendelkezéssel 
egészíttetik ki:

„Ugyancsak nincs helye visszatérítésnek 
akkor, ha az érdekelt alkalmazott temetési se
gélyben már részesült.“

Budapest, 1935. évi július hó 12-én.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti ala

pítványának kezelési bizottsága.

Elveszett arcképes igazolvány.
124.426/4.

Szabó I. József ób. távirdamynkás a buda
pesti távíró- és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 111/1931. sz., a budapesti állami távbe
szélőhálózat vonalain végzendő munkálatokra 
jogosító arcképes igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1935. évi július hó 9-én.
1 A  & &  ■. U t - A ' " A  : ■. a ' i'> ■' i
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

124.404/3.
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* A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi augusztus hó 1-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi július hó 16 án.

Kimutatás

állástkeneső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

M egjegyzés
neve címe

(je len leg i tartózk od ási h e ly e )

szolgálati
éveinek
száma

mely id őp on ttó l 
k ezd ve vá lla l 

állást

Somogyi Margit Rétság 1935. aug. 1.-től

Perédi Gyula Csolnok 8 helyettesítést is vállal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

FővCroel Nyomda Kt. — Feleld« Dachon J .



Fedőlap a P. R. T. 1935. évi 29, számához (124.702 5. sz. r.).

Dahomey (Air France és Sabena) 
Budapest i .  »CSÜ csütörtökön
Párizs é. csü 9.50
Marseille i. pé
Niamey
Cotonou

é. va
é. hé (5. nap)





Fedőlap a P. R. T. 1935. évi 30- számában 
megjelent 125.946/4. sz. r.-hez.

(Légipostái Díjszabás, 14 o. Panama-csa
torna vidéke és Panama-köztársaság.)

2) A feladó kívánságá
ra a Panama-csatorna 
vidékére és a Panama
köztársaságba szóló lé
giküldeményeket a 
Marseille — Délameri- 
ka légijárattal is lehet 
továbbítani. Ebben az 
esetben a légipótdíj 
levél, levelezőlap és 
egyéb küldeményért 5 
g-ként 2 P 60 fillér.
Jelzése: „Air France 
— Délamerika“,





Fedőlap a P. R. T. 1935. évi 30. szám ában m egjelent 125.946/4. sz. rendelethez.

Rendeltetési
ország

Útvonal Menetrend

A feladás 
határideje 

a Budapest 
72. sz. 

hivatalnál

Megjegyzések

Ecuador 
(Uj útirány)

IV.2) (Air Francé) 
Budapest 
Párizs 
Dakar 
Natal 
Guayaquil

i. szó 10.50 
é. szó 19.15 
é. hé i , .. * 
é. csü i haJ°n 
é. hé (1 0 . nap)

szombaton
9.50

2) Csak a feladó hatá
rozott kívánságára. A 
küldeményre rá kell ír
ni: „Air France—Dél- 
Amerika.“
* A hónap minden 1. és 
3. szombatján feladott 
küldeményeket Dakar 
és Natal között is légi 
úton szállítják. Ebben 
az esetben a küldemé
nyek a jelzett időnél 3 
nappal előbb érkeznek 
meg.

Kolombia 
(Uj útirány)

IV.2) (Air France) 
Budapest 
Párizs 
Dakar 
Natal
Bonaventura

i. szó 10.50 
é. szó 19.15
f ' | hajón* e. csu \ 1
é. ke

szombaton
9.50

2) Csak a feladó hatá
rozott kívánságára. A 
küldeményre rá kell ír
ni: „Air France—Dél- 
Amerika.“
* A hónap minden l.és 
3. szombatján feladott 
küldeményeket Dakar 
és Natal között is légi 
úton szállítják. Ebben 
az esetben a küldemé
nyek a jelzett időnél 3 
nappal előbb érkeznek 
meg.

Panamacsatorna vidéke 
és

Panamaköztársaság 
(Üj útirány)

II.*) (Air France) 
Budapest 
Párizs 
Dakar 
Natal 
Cristobal

i. szó 10.50 
é. szó 19.15

! hajón* e. csu j 1
é. ke

szombaton
9.50

2) Csak a feladó hatá
rozott kívánságára. A 
küldeményre rá kell ír
ni: „Air France—Dél- 
Amerika.“
* A hónap minden l.és 
3. szombatján feladott 
küldeményeket Dakar 
és Natal között is légi 
úton szállítják. Ebben 
az esetben a küldemé
nyek a jelzett időnél 3 
nappal előbb érkeznek 
meg.

Peru I. (Aair France)
Budapest
Párizs
Dakar
Natal
Lima

II. (Lufthansa)
Budapest
Berlin
Bathurst
Natal
Lima

i. szó 10.50 
é. szó 19.15

k®.. | hajón* e. csu 1 J
é. hé (1 0 . nap)

i. sze 12.50 
é. sze 17.15 
é. pé 
é. szó
é. pé (1 0 . nap)

szombaton
9.50

szerdán
11.50

* A hónap minden 1. és 
3. szombatján feladott 
küldeményeket Dakar 
és Natal között is légi 
úton szállítják. Ebben 
az esetben a küldemé
nyek a jelzett időnél 3 
nappal előbb érkeznek 
meg.

A „Graf Zeppelin“ 
léghajó menetrendjét 
1. külön mellékleten.





A MAGYAR KIR.
K I A D J A  A MA G Y A R  K I R Á L Y I

POSTA RÉSZÉRE.
KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . A U G U S Z T U S  2 . 3 0 .  szám .

T A R T A L O M

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet elnöké
nek felmentése és új elnök kinevezése.

Miniszteri elismerés.
Felmentések és megbízatások.
Megbízatás.
A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium IX. szak

osztályának (postavezérigazgatóságnak) átszervezése.
Változások a Légipostái Menetrendben és a Légi

postái Díjszabásban.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer

vek névjegyzékének kiegészitése.
Változás a mozgópostái jegyzékben,
Ellenőrzőszám-változás.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet elnö
kének felmentése és új elnök kinevezése.

124.720/1.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
dr. báró Szalay Gábor államtitkárt a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézeténél viselt elnöki 
tisztsége alól kérelmére felmentette és ez alka
lommal az intézet sikeres működésének biztosí
tása és fejlesztése érdekében kifejtett eredmé
nyes munkásságáért elismeréséit és legmelegebb 
köszönetét nyilvánította. Ezzel egyidejűleg a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézetének elnö
kévé Tersztyánszky Ákost, a m. kir. posta ve
zérigazgatóját a mindenkori alapszabályban 
megállapított hatáskörrel az alapszabály 89. §-a 
alapján kinevezte.

Budapest, 1935. évi július hó 16-án.

Miniszteri elismerés.
I.

121.387/1.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Fe- 

renczi Miklós, Paszternák Zsigmond és Gött

A rádiókiállítást hirdető falragaszoknak a postahi
vatalokban való kifüggesztése.

„Rádiókiállítás Budapesten“ feliratú hirdető bélyeg
zők használatbavétele.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Gyöngyössolymos új postaügynökség megnyitása.
A szünetelő kissomlyói postaügynökség megnyitása. 
Közigazgatási változás.
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás áliástkereső postakiadókról.

Ede nyugalmazott poístafőfelügyelőknek, vala
mint Sándor Ede nyugalmazott postafelügyelő
nek és Hajdú Kálmán nyugalmazott postafőel- 
lenőrnek nyugalombavonulásuk alkalmából 4 év
tizedes hű és buzgó szolgálatukért köszönetét és 
elismerését fejezte ki.

Budapest, 1935. évi július hó 23-án.

II.
111.570/1.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter An
toni Mihály túrkevei és Peternelly Árpád szegedi 
postamesternek nyugalomba vonulásuk alkalmá
ból 5 évtizedes hű és buzgó szolgálatukért kö
szönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1935. évi július hó 23-án.

Felmentések és megbízatások.
I. ad. 124.911/1. g 'í f t f c

Dr. Krajcsik Géza postaigazgató a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályában a vezetőhe
lyettesi teendők alól felmentetett és a postave-
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zérigazgatóságnál felállított 5., jogi, ügyosztály 
vezetéséivel megbízatoitt.

Dr. Polónyi Ferenc postafőigazgató a posta
vezérigazgatóság kodifikáló csoportja vezetői 
megbízatásának épségben tartása mellett a köz
ponti biztosi teendőkkel megbízatott.

Dr. Vajda Béla postaigazgató a postavezér
igazgatóság 1. ügyosztályában a vezetőhelyettesi 
teendők alól felmentetett és a központi biztosi 
teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1935. évi július hó 25-én.

Megbízatás.

116.945/1.

Szűk Ödön postaigazgató (20) a debreceni
m. kir. postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi július hó 28-án.

A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium IX. 
szakosztályának (postavezérigazgatóságnak) át

szervezése.

124.911/1.

Az igazgatási ügyeknek racionálisabb inté
zése céljából a kereskedelemügyi minisztérium 
IX. szakosztályának (a postavezérigazgatóság- 
nak) 2. költségvetési, pénzügyi statisztikai és 
jogi ügyosztályát kettéválasztom és nevezett 
ügyosztályból két ügyosztályt állítok fel, és pe
dig az egyik a költségvetési, pénzügyi és statisz
tikai, a másik pedig a jogi ügyosztály.

A postai, valamint a műszaki gazdászati 
anyagok beszerzését pedig a jelenlegi 3. és 6. ügy
osztályok hatásköréből kivonom és erre a célra 
egy külön ú. n. „anyagbeszerzési“ ügyosztályt 
rendszeresítek.

E szervezeti változásoknak megfelelően a 
kereskedelemügyi minisztérium IX. szakosztá
lyának (a postavezérigazgatóságnak) osztályta
gozódását és a felállított új osztályok ügybeosz
tását az alábbiak szerint szabályozom:

A postavezérigazgatóság rendeletem megje
lenésétől kezdve 2 főosztályra és 9 ügyosztályra 
tagozódik.

Főosztályok:
A) főosztály,
B) főosztály.

Ügyosztályok:
1. ügyosztály: l(személyzeti és szervezési ügyek),
2. *> (költségvetési, pénzügyi és sta

tisztikai ügyek),
3. (postaforgalmi és járati ügyek),
4. (postaüzleti és díjszabási ügyek),
5. >> (jogi ügyek),
6. >> (távíró, távbeszélő és rádió mű

szaki ügyek),
7. (postaházak építése és fenntar

tása),
8. >> (távíró, távbeszélő-rádió-üzleti és 

díjszabási ügyek),
9. >* (anyagbeszerzési ügyek).

Felülvizsgálati szempontból:
az 1. ügyosztályt közvetlenül a postavezér

igazgatónak, a 2., 3., 4. és 5. ügyosztályokat az 
A) főosztályvezetőjének, a 6., 7., 8. és 9. ügyosz
tályokat pedig a B) főosztályvezetőjének rende
lem alá.

A fenti szervezeti változások folytán az ed
digi 2. ügyosztály ügyköréből az 5. (jogi) ügy
osztály ügykörébe a következő ügyeket utalom 
át:

Törvényjavaslatokhoz postai szempontból 
való hozzászólás, peres és perenkívüli ügyek, 
jogi véleményadás, vagyonjogi kérdések, szer
ződések jogi elbírálása, a postához nem tartozó 
egyének baleseteiből folyólag a posta ellen tá
masztott kártérítési igények, ingatlanok kisajá
títási ügyei, postai adatszolgáltatás, hivatalos ti
toktartás alóli felmentés.

A jelenlegi 3. és 6. ügyosztályok hatásköré
ből a 9. (anyagbeszerzési) ügyosztály hatáskö
rébe a következő ügyek kerülnek:

A postánál szükséges leltári és egyéb tár
gyak, hivatali berendezések, mindennemű irodai 
felszerelések, ruházati kellékek, postai üzemi 
anyagok, nyomtatványok, szerek, eszközök, fű
tési és világítási anyagok, hivatalos kiadványok 
(távbeszélő betűrendes névsorok, kezelési- és üz
leti szabályzatok, „Rendeletek Tára“ a m. kir. 
posta részére című hivatalos lap, térképek, gra
fikonok, statisztikai kiadványok, segédkönyvek) 
beszerzése, illetve előállítása. A távíró, távbe
szélő és rádió építési anyagok, gépek, készülé-
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kék és alkatrészek, üzemi anyagok beszerzése, 
raktározása és nyilvántartása, valamint kiadá
sának és kezelésének szabályozása. A javítómű
helyek anyagszükségletének beszerzése. A fel
sorolt anyagok beszerzésével és fenntartásával 
kapcsolatos versenytárgyalások kiírása, tárgya
lása, a vonatkozó szerződések kötése a jogi osz
tály meghallgatásával, e szerződések nyilvántar
tása, a központi anyagraktár raktárainak, a köz
ponti járműtelep raktárainak és egyéb raktárok
nak felügyelete, ellenőrzése, rovancsolása. A rak
tározott anyagok, szerek és eszközök számadás
tételének szabályozására javaslat tétele.

Ipari statisztikai ügyek.
A 92.634/1933. számú rendeletnek azt a ré

szét, amely szerint a kodifikáló csoport közvet
lenül a postavezérigazgatónak rendeltetett alá, 
hatályon kívül helyezem. E csoport a postave- 
zérigazgatóság 1. ügyosztálya kebelében műkö
dik, elnevezését pedig a postavezérigazgatóság I. 
ügyosztályának „Központi biztosi és Kodifikáló 
csoportjáéra változtatom meg.

Budapest, 1935. évi július hó 25-én.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostái Díjszabásban.

125.946/4.
A hivatalok a csatolt fedőlapokon feltünte

tett légimenetrendi változásokat ragasszák be a 
Légipostái Menetrendbe a megfelelő helyre, 
xkzoknál a fedőlapoknál, ahol az ország neve 
után (Üj útirány) megjegyzés van, a már meg
levő útirányt nem kell törölni, hanem a fedőla
pot a megfelelő helyre folytatólagosan kell be
ragasztani.

Ezenkívül a menetrendben a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

7. oldal, Brit-India, a 2. hasábban a II. légi
járatnál Sukkur-t töröljék és helyette írják: Ja- 
cobabad.

8. oldal, Chile, a II. légijáratnál Buenos- 
Aires-től kezdve a meglevő menetrendi adatokat 
töröljék és helyette írják:

Buenos-Aires 
Santiago 
Ovalle 
Antofagasta 
Arica í

20. oldal, Németország, a TI. légi járatnál 
Halle (Leipzig és Köln közé) írják be:

Frankfurt a/M é. 14.05
A Légipostái Díjszabásban a hivatalok a 

következő változásokat vezessék keresztül
10. oldal, Ecuador, töröljék az eddigi *) jegy

zet szövegét és helyette írják be új szövegnek a 
következőket:

*) A feladó kívánságára az Ecuadorba szóló 
légiküldeményeket a következő útirányokon is 
lehet továbbítani:

I. A Stuttgart—Délamerika légijárattal. En
nek díja levél és levelezőlapért 5 g-ként 3 P, 
egyéb küldeményekért 5 g-ként 70 fillér. Jelzése: 
„Lufthansa — Délamerika“.

11. A Marseille—Délamerikai légijárattal: 
Ennek díja levél, levelezőlap és egyéb küldemé
nyekért 5 g-ként 2 P 60 f. Jelzése: „Air France-- 
Délamerika“.

12. oldal, Kolombia, töröljék az eddigi J) 
jegyzet szövegét és helyette írják be a követke
zőket:

*) A feladó kívánságára a Kolombiába szóló 
légiküldeményeket a következő útirányokon is 
lehet továbbítani:

I. A Stuttgart—Délamerika légijárattal. En
nek díja levél és levelezőlapért 5 g-ként 3 P, 
egyéb küldeményekért 5 g-ként 70 fillér. Jelzése: 
„Lufthansa—Délamerika“.

II. A Marseille—Délamerika légijárattal: 
Ennek díja levél, levelezőlap és egyéb küldemé
nyekért 5 g-ként 2 P 60 f. Jelzése: „Air France- - 
Délamerika“.

14. oldal, Panama-csatorna vidéke és Pana
ma-köztársaság, a 2. és 3. hasábban mindkét or
szágnál a légipostái pótdíj mellé tegyenek 2) je 
let és ragasszák be 2) jegyzetként a csatolt fedő
lapot.

Budapest, 1935. évi július hó 30-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

124.647/4.
1935. évi augusztus hó 1-től Tolna várme

gyét a díjátalányozásban résztvevő szervek so
rába felvettem.

E változást a kiadás alatt álló „Levélposta-

é. sze
é. sze (8. nap) 
é. csü 
é. csü
é. vas (10. nap)
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díjszabásinak a díjátalányozásban résztvevő 
szerveket feltüntető kimutatásába felvettem.

Budapest, 1935. évi július hó 19-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
V 124.953/3.

Ez évi július hó 20-ától szeptember hó 8-áig 
Tapolca—Keszthely közt az 5224. számú vonat
ban postaaltiszt által kísért jegyzékelő menet 
közlekedik.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. Tára 
folyó évi 17. számában 116.142/3. sz. rendelettel 
közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1935. évi július hó 19-én.
4

Ellenőrzőszám-változás.
124.666/3!

Püspökladány ellenőrzőszáma: 2510, Tokajé 
2534.

Az új Névsor az ellenőrzőszámokat már he
lyesen tünteti fel.

Budapest, 1935. évi július hó 24-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
124.640/5.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

22. és 23. oldalon a finn távbeszélőközpon 
tokát és ezek díjövbeosztását tartalmazó tábláza
tot töröljék és helyébe ragasszák a csatolt fedő
lapot.

43. oldalon Délafrikai Unióval (3. sz. fedő
lap a P. R. T. 1935. évi 26. sz.-hoz) a háromper
ces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 152.60 P 
helyett 151.20 P, szombaton 110.60 P helyett
109.20 P, minden további percért hétfőtől pénte
kig 50.90 P helyett 50.40 P, szombaton 36.90 P 
helyett 36.40 P fizetendő.

44. oldalon Észak-Rhodesiával (5. sz. fedő
lap a P. R. T. 1935. évi 26. számához) a három
perces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 173.60 
P helyett 172.20 P, szombaton 131.60 P helyett
130.20 P, minden további percért hétfőtől pénte

kig 57.90 P helyett 57.40 P, szombaton 43.90 P 
helyett 43.40 P fizetendő. Dél-Rhodesiával a há
romperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig
165.20 P helyett 163.80 P, szombaton 123.20 P 
helyett 121.80 P, minden további percért hétfő
től péntekig 55.10 P helyett 54.60 P, szombaton
41.10 P helyett 40.60 P fizetendő. Előkészítési díj 
Észak-Rhodesiával 3L.30 P helyett 30.80 P, Dcl- 
Rhodesiával 29.90 P helyett 29.40 P.

52. oldalon Brit-Indiával (6. sz. fedőlap a P.
R. T. 1935. évi 26. számához) a háromperces be
szélgetés díja hétfőtől péntekig 152.60 P helyett
151.20 P, szombaton 110.60 P helyett 109.20 P, 
minden további percért hétfőtől péntekig 50.90 
P helyett 50.40 P, szombaton 36.90 P helyett
36.40 P fizetendő.

54. oldalon Ausztráliai Államszövetséggel 
(7. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 26. számához) 
a háromperces beszélgetés díja hétfőtől pénte
kig 152.60 P helyett 151.20 P, szombaton 110.60 
P helyett 109.20 P, minden további percért hét
főtől péntekig 50.90 P helyett 50.40 P, szombaton 
36.90 P helyett 36.40 P fizetendő.

55. oldalon Üj-Zélanddal (8. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1935. évi 26. számához) a háromperces 
beszélgetés díja 169.40 P helyett 168.— Pf min
den további percért 56.50 P helyett 56.— P fize
tendő. Előkészítési díj 25.20 P helyett 36.40 P.

Budapest, 1935. évi július hó 25-én.

A rádiókiállítást hirdető falragaszoknak a 
postahivatalokban való kifüggesztése.

125.705/5.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a ma

gyar rádió 10 éves évfordulója alkalmából f. évi 
szeptember hó 12—22. között rádióhetet és en
nek keretében Budapesten a Műcsarnokban 
rádiókiállítást rendezek.

A rádiókiállítás népszerűsítése céljából fal
ragaszt fogok a postahivataloknak és postaügy
nökségeknek kiküldeni, amit beérkezésük után 
a közönség részére fentartott és szembetűnő he
lyen kell kifüggeszteni.

Esetlegesen elrongyolódott falragaszok 
pótlására szükséges példányok a posta külföldi 
hírlaposztályától igényelhetők.

A jubiláris rádiókiállítással kapcsolatban 
hívják fel a postahivatalok az érdeklődők fi
gyelmét arra a körülményre is, hogy azok ró-
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szére, akik f. évi szeptember hó 22-ig lépnek be 
a rádió-előfizetők sorába, a 1 évi P. R. T. 23. szá
mában közzétett 119.903/5. sz. rendeletben meg
határozott kivételes díjmentességben részesül
nek.

Budapest, 1935. évi július hó 27-én.

Rádiókiállítás Budapesten feliratú hirdető bé
lyegzők használatbavétele.

ad. 124.762/3. szám.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda
pesten rendezendő rádiókiállítás előzetes hirde
tésére a budapesti 62. és 72. számú postahivata
lok Krag-féle bélyegzőgépeinél, a hirdető-henge
rek elkészülésétől bezárólag szeptember 22-éig 
„Rádiókiállítás Budapesten szeptember 12—22'* 
feliratú bélyegző lenyomatát: alkalmazzák a ná
luk feladásra kerülő levélpostai küldemények 
egy részére.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
124.970/2.

A Pozsonyban megjelenő „Az ár ellen“ cí
mű sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.
i

II.

124.974/2.

A „Tausendundein Arbeitstag’1, a „Pro
gramm und Statuten der Kommunistischen Par
tei der Sowjetunion (Bolschewiki)“ és a „Bei
träge zur Geschichte der Kommunistischen In
ternationale“ című sajtótermékektől a postai 
szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.

III.
125.060/2.

A „Pariser Kommune 1871“ és a „15 Eiserne 
Schritte“ című sajtótermékektől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.

IV.
125.353/2.

A Párisban megjelent Raoul Chélard „Le 
Danger Hongrois“ című könyvtől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 26-án.

V.

125.354/2.
A Kolozsváron megjelent „Fasiszta Munka- 

kódexek“ című sajtóterméktől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 26-án.

VI.
125.355/2.

A „No more war“ (Plus jamais de Guerre, 
Nie wieder Krieg) című külföldi sajtóterméktől 
a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi július hó 26-án.

Gyöngyössólymos új postaügynökség meg
nyitása.
123.535/3.

Heves vármegye gyöngyösi járásában fekvő 
Gyöngyössolymos nagyközségben a községre és 
Kishegyi kőbányatelep, továbbá Lajosháza elne
vezésű lakott helyekre terjedő forgalmi körrel
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ú j  postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hiva
tala „Gyöngyös“, díjnégyszögszáma „172“.

Ehhezképest a Helységnévtárban Gyön- 
gyössolymosnál (238. 1.) „up. és“ törlése mellett 
beírandó: „Eh. Gyöngyös, Vámosgyörk ÍSL_j£?
Gyöngyös, Gyöngyös.............  172/postáig. D..“;
Kishegyi kőbányatelepnél (307. 1.) és Lajosházá- 
nál (341. 1.) „up. Gyöngyössolymos“.

Az irányítási füzetben (56. 1.) Gyöngyöspata 
után beírandó „Gyöngyössolymos, Ü. Heves, D, 
I. Vámosgyörk—Gyöngyös, Eh. Gyöngyös“.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.

A szünetelő kissomlyói postaügynökség meg
nyitása.
125.136/3.

Az ideiglenesen szünetelő kissomlyói posta
ügynökség működését ismét megkezdette.

Ehhezképest a postahivatalok a Helység- 
névtár 314. oldalán Kissomlyónál az „u. p. és“ 
törlése mellett jegyezzék be: „ISI Eh. Jánosháza,
Celldömölk la se Zalaegerszeg, Jánosháza.......
912, postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában Kissomlyó ü. mellől a jel he
lyett tévesen alkalmazott ,,1)“ jelet töröljék.

Az Irányítási Füzetben pedig a 80. oldalon 
Kisrozvágy után felveendő: „Kissomlyó, Ü, Vas, 
S, VII, Celldömölk—Zalaegerszeg, Eh. János
háza“.

Budapest, 1935. évi július hó 24-én.

Közigazgatási változás.
125.425/3.

Zala vármegyébe kebelezett Kerkateskánd 
és Kerkatótfalu községek „Kerkateskánd“ vég
leges elnevezéssel, kisközség szervezeti jelleggel 
egyesítte-titek.

. Ehhezképest a Helységnévtárban a 298. ol
dalon Kerkateskándnál „letenyei j.“ után ,,) ( 
Kerkatótfalu“, továbbá Kerkatótfalunál a „kk“ 
törlése mellett „r* Kerkateskánd“ írandó be.

Budapest, 1935. évi július hó 25-én.

Forgalomköri változások.

I.

123.427/3.

Bakonyoszlop (111. 1.) ezentúl „ L ut. 
Bakonyszentkirály törlendő.

Koromla Ci Csatka (325. 1.) ezentúl ut. Ba
konyoszlop,

Kőhegypuszta hí Bakonyoszlop (328. 1.) 
ezentúl ut. Bakonyoszlop.

Budapest, 1935. évi július hó 22-én.

II.

125.008/3.

Drávaszabolcs (184. 1.) „3?L.“ törlendő, ezen
túl ut. Harkány.

Almás Ci Gordisa (91. 1.) ezentúl ut. Har
kány.

Ános o. Gordisa (101. 1.) ezentúl ut. Har
kány.

Budapest, 1935. évi július hó 23-án.

Személyzetiek.

125.809/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
június havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Tóth Károly felügyelő 357 
Marcaliból Dombóvárra, Detáry Lajos II. osztá
lyú altiszt 1255 Budapestről Kiskúnfélegyházára, 
Forgó Imre II. osztályú altiszt 2510 Kiskúnfél- 
egvházáról Budapestre, Vörös Lajos II. osztályú 
altiszt 3104 Budapestről Ceglédre.

Nyugdíj azt attak: Hajós Pál dr. főigazgató 
8, Zandt Győző 6, Pál Dénes 7 és Halász Gábor 
9 igazgatók, Cimponeriu Dénes műsz. főigaz
gató 1, Ehmann Aladár műsz. igazgató 4, Oláh 
Ferenc műsz. tanácsos 7, Erben Aladár 15 és 
Szilágyi József dr. 34 hivatali igazgatók, Schwarcz 
Benő főfelügyelő 9, Égle Lajos hivatali igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott főfelügyelő 14,
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Paszternák Zsigmond főfelügyelő 15, Hennel Ar
tur 23, Fülöp Rezső 68, Engi Károly 78, Honéczv 
Aladár 85, Szakái Mihály 94 és gróf Vasquez Ká
roly 137 főellenőrök, Barta Lajos ellenőr 114, 
Backstetter Károly segédellenőr 135, Végh Vil
ma 20, Jankovich Julia 44, Szurgeilt Vilma 57 és 
Györössy Mária 125 ellenőrnők, Bechinger Gé- 
záné 60 és Gyökössy Julia 250 segédellenőrnők, 
Pálmai Ödönné 74, Göndöcs Margit 92 és Bálint 
Józsefné 286 segédtisztnők, Tintner Ernő műsz. 
főellenőr 26, Ruprecht Lajosné 103 és Zeller 
Elekné 215 kezelőnők, Csillag József 101, Sala
mon Ferenc 168, Szabó József rácalmási 231 és 
Schmidt Mihály 273 II. osztályú szakaltisztek, 
Horváth József pusztakovácsi 6, Kiss Imre nagy
váradi 32, Juhász Sámuel 49, Kovács Kálmán 
rábapatonai 131, Szunyogh Sándor 148, Töltési 
Antal 243, Temesvári Károly 321, Gál Antal ka- 
mocsai 572, Rónai Gyula 864, Csikós Sándor sze
gedi 888, Horváth Ferenc nagykanizsai 996, Bar- 
tos József 1000, Bihari Viktor 1344, Horváth 
György csillagmajori 1373 és Ruzicska Mihály 
1462 I. osztályú altisztek, Mozsgai József II. osz
tályú altiszt 495, Dénes János 19 és Papp Zsig- 
mond komádi 74 II. osztályú vonalmesterek.

Végkielégíitetett: Samarus János II. osztá
lyú altiszt 2737.

Meghaltak: Balgha Lajos számvevőségi ta
nácsos 30, Bogdán István számvizsgáló 35, Bolo- 
nyai Adél 61 és özv. Ursits Lipótné 74 segéd- 
cllenőrnő, Nagy István tiszafüredi I. osztályú al
tiszt 918.

Lemondott: Bari Kálmán segédellenőr 188.
Névváltozások: Mándoky (Mayer) József

segédmérnök 36, Rajkai (Rászipovits) László 241, 
Ramocsai (Rigell) Ágoston 242 és Tábory (Folk- 
mann) Antal 419 felügyelők, Ékes (Eitler) Géza 
dr. I. osztályú tiszt 188, Barotai (Blázsovics) La

jos segédtiszt 386, Csete (Höger) Friderika se
gédtisztnő 331, Nádor (Novák) Ferenc műsz. se
gédellenőr 105, Nemeskéri (Novák) András I. 
osztályú altiszt 1563, Lehel (Lipták Pikó) János 
597, Maglódi (Merczel) János 1157, Bánfai (Boj- 
nár) Mátyás 2491, Somorjai (Kovács) Gábor 
2617, Fehérvári (Frankovits) Jenő 2631, Dévai 
(Dobján) József 2668, Barabás (Petruska) István 
3020 és Kajdi (Czimmermann) Ferenc 3096 II. 
osztályú altisztek, Környei (Krajcsi) Sándor 38 
és Kalocsai (Kolár) János 50 gépkocsivezetők, 
Raissai (Radies) Antal II. osztályú szakmestér 
64, Szabolcs (Saiga) István 181 és Uzsoki (Un
ger) János 185 kocsikezelők.

Egyéb változások: Szabados Miklós I. ősz- 
tályú tiszt 191 helyett Szabados Miklós dr., Ka
tona Ágoston I. osztályú tiszt 373 helyett Katona 
Ágoston dr., Récsei Mária segédtisztnő 298 he
lyett Körtvélyessy Béláné, özv. Józsa Jenőné ke
zelőnő 313 helyett Fedor Gézáné.

Véglegesíttettek: Kőmíves Ferenc 352, Csá- 
nyi Lajos 353, Gyulai Sándor 354, Bálint János 
355, Kézdi József 356, Zsohár Ödön 357, Szilágyi 
Csaba Vojta 358, Fekete István 359, Bognár Imre 
360, Gazdag Gyula dr. 361, Hermann Sándor 
362, Dölle Attila 363, Lengyel Rezső 364, Nagy 
Jenő 365, Bokor Jenő 366, Szőnyi János 367, Zen- 
tai János 368, Hajdú József 369, Muzikár Sándor 
370, Abonyi László 371, Somfai Mihály 372 és 
Orosz István 373 II. osztályú tisztek, Kemény 
Erzsébet 445, Ács Ferencné 446, Balázs Egonné 
447, Czéh Julia 448, Gugenbühl Sarolta 449, Köri- 
mendy Izabella 450, Nagy Andrásné 451, Nagy 
Benczéné 452, Sári Etel 453, Fekete Gizella 454, 
Galbos Teréz 455, Humor Ilona 456 és Kalmár 
Jánosné 457 kezelőnők — az itt feltüntetett rang- 
számmal.

Budapest, 1935. évi július hó 30-án.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

OJO
'C í
09

'O
A létszámból 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

Budapest Fekete Gyuláné kiadó Nagykanizsa
1907. Budapest 64. | 6  hónapja nem vállalt 

alkalmazást.

Budapest Hankovszky Jolán kiadó Kecskemét
1890. Budapest 12. Több, mint 6  hónapja 

nem vállalt alkalmazást.

Debrecen Auerswald Karola kiadó Tőkcterebes
1872. Tiszadob. Lemondott.

Pécs Hermann Andrásné sz. 
Heim Franciska Mária kiadó Döbrököz

1897. Felsőmocsolád. Lemondás.

Szeged Langmár Mária kiadó Székesfehérvár
1910. Piliscsaba

Kincveztetett az állam
pusztai postahivatal

1 postamesterévé

Betöltendő postakiadói állások.

Kondoros állandó alkalmazásra nőkiadót keres aug.
1-től.

Pétervására kiadót vagy kiadónőt keres aug. 1-re. 
Kiadónő állandó állást kaphat azonnal vagy augusz

tus 1 -én. Postahivatal, Tótkomlós.
Kiadónő azonnal vagy augusztus 1-től egy, esetleg 

kettő hónapra alkalmazást kap Szornor postahivatalnál.

K im u ta tá s

állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Keresztesi Gyula T örökszentmiklós 5 1935. szept. 1. helyettesítést is vállal

Rigó Verőn Pétervására 1935. augusztus 1.

Koptyik Hona Budapest, Baross-tér 4.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. — FcUlői Dachon J.
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Fedőlap a P. R. T. 1935. évi 30. számában megjelent 124.640/5. sz. rendelethez.
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Távbeszélő központ >•©
5

Távbeszélő központ >
•0

5
Távbeszélő központ >

:°
5

Távbeszélő központ

Aavasaksa .................... 5 Fíaarla ......... 4
Ahlainen ....................... 2 Hajala ............... 2 2 (Kirkkonummi) . . . .
Alahärmä .................... 4 Haiila ...............
Alajokikylä ................ 0 Halls .......................... 3 (Munkkiniemi) 2 Köklaks (Kauklahti)
Alajärvi ....................... 4 Hamina ...................... 3 Oulunkylä (Äggelby) 2 Lapinkylä (Lappböle)
Alakaakamo ................ 5 Hammarland . . . ....... 1 Pitäjänmäki, lásd Lappböle (Lapinkylä)
Alakylä ........................ 5 Hangö (Hanko) ......... 2 Leppävaara ......... 2 Masaby (Masala)
Alaniemi .................... 5 Hankasalmi K. k............ 4 Sandhamn Masala (Masaby)
Alapaakkola ................ b Hankasalmi R. a............ 4 (Santahamina) .. .. 2 Nummelan parantola
Alastaro ........................ 2 Hanko (Hangö) ......... 2 Santahamina (Nummela sanato-
Alavus ....................... 4 Harjavalta ................. 9 9
Antrea As....................... 3 3

Antrea K. k................. 3 Hattula ........................ 2 Alberga ............ 2 (Nummelan paran-
Artjärvi ....................... 9 Hauho ........................ 9 Sottungsby ............. 2
Artjärvi K. k................ 9 Haukipudas ................. 5 Suomenlinna
Aska ........................... 5 9 2
Aura ........................ 2 Heinjoki .................... 3 Sveabor g Pakinkylä (Baggböle)
Autti ........................... 5 3 2
Barösund .................... 2 Helsingfors (Helsinki) .. 2 Tikkurila (Dickursby) 2 Porkala (Porkkala) . .
Björkboda, Dragsfjärd 2 Helsinki (Helsingfors) 2 Vester sundom ......... 2 Porkkala (Porkala) ..
Borgs (Porvoo) ......... 2 Alberga (Leppävaara) 2 Äggelby (Oulunkylä) 2 Päivölä (Solberg)
Dalsbruk (Taalintehdas) 2 Brändö (Kulosaari) 9 östersundom ......... 2
Degerby Ä .................... 1 9

Eckerö ....................... 1 Dickursby (Tikkurila) 2 (Helsingin ympäristö. Sjundeä (Siuntio) . . . .
Ekenäs (Tammisaari) .. 2 Drumsö (Lauttasaari) 2 banlieue de Helsinki) 2 Solberg (Päivölä) . . . .
Elimäki .................... 3 Haaga (Haüa) ......... 9 Helsinkin ympäristö
Elisenvaara ................ 3 flags (Haaga) ......... 2 (Helsingfors omnejd, Tähtelä (Täkter) . . . .
Engelsby .................... 2 9 2

Eno ........................... 4 Helkinlaakso Baggböle (Pakinkylä) 2 Vanda (Vantaa) . . . .
Enontekiö ................ 5 (Henriksdal) . . . . 2 Degerby U. 1............. 2 Vantaa (Vanda) . . . .
Enso ........................... 3 Helsinge K:by (Hel- Esbo (Espoo) ......... 2 Viherlaakso
Enso-Gutzeit ............. 3 singin K. k.) . . . . 9 Esbo mellersta (Espoo
Etelä-Pirkkala, lásd Helsingin K. k. (Hel- keskim.) ................ 2

Pirkkala ................ 9 singe K:by) ......... 2 Espoo (Esbo) ......... 9

Eura ........................... 9 Henriksdal Espoo keskim. (Esbo
Eurajoki .................... 2 (Heikinlaakso) . . .. 2 mellersta) ............ 2
Ferraria .................... 9 2 9

2 Kallvik .................... 9 Evitskog ................ 9

Finbv Ä ........................ i Klemetskog ............. 9 9

Finpyy ........................ 2 Korso .................... 2 Grankulla. Hotlola
Fiskari (Fiskars) ......... 2 Kotthy (Käpylä) . . . . 2 (Kauniainen) . . . 2

Fiskars (Fiskari) ......... 2 Kulosaari (Brändö) 2 Gröndal
Fiaka ........................... 1 Käpylä (Koltby) . . . . 2 (Viherlaakso) . . . . 2

Forsbv, Perná ............. 2 Lauttasaari {Drumsö) 2 Inga (Inkoo) ............ 2

Forssa ....................... 2 Leppävaara (Alberga) 2 Inkoo (Inga) ............ 2

Gamlakarleby Maantienkylä ......... 2 Järvenpää ................ 2

(Kokkola) ................ 4 Malm (Malmi) ......... 2 Kauklahli (Köklaks) 2

Geta ........................... 1 Malmi (Malm) ......... 2 Kauniainen (Grankulla 1 2

Godbv ....................... 1 Mellungsby Kela (Käla) ............ 2

Gottbv ....................... 1 ( Mellunkylä ) . . . . 2 Kerava .................... 2

FTaapajärvi O. I............ 4 Mellunkylä Kilo ....................... 2

Haapamäki ................ 4 (Mellungsby) . . . . 9 Kirkkonummi II
Haapavesi ................ 4 Kyrkslätt ................ 2 lisalmi ....................... ^
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D
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0 4 K u h m oin en  ...................... 2 L e m la n d  ........................... 1

4 K a r ttu la  ........................... 4 K u h m o n iem i ...................... L e m p ä ä lä  ...................... 9
4 5 K uivakan gas .................

4
L em u  .................................... 9

3 4 K u ivan to  ...........................
D

L e p p ä k o sk i ...................... 9
3 4 K ulla .....................................

J
L e p p ä v ir ta  ...................... 4

5 4 K u ok k ala  ......................
1

L ie k sa  ............................... 4
3 4 K u olajárv i ......................

0
L ie to  .................................... 9

o
J 3 K uop io  ..............................

5
A L ie v e stu o r e  ...................... 4

4 3 K u ortan e ........................... A L iik o la  ............................... 3

5 5 K urikka ........................... A L ilje n d a l ........................... 3
4 3 K urk ijok i ......................... X L im in k a  ........................... 5
4 5 K urtakko ........................... L in d k o sk i ........................... 3
4 3 Kuru ..................................... 0 L itto in e n  ........................... 9

4 2 K u stav i ........................... 9 L o h ijä r v i ........................... 5
1 2 K u u k asjárv í ...................... Loh'iniva ........................... 5
4 3 K uusam o ........................... 5 L o h ia  (L o jo )  ...................... 2
2 5 K u u san k osk i ................. 3 L o im aa  ................................ 2
4 2 K u u sisto  ........................... 2 L o im o la  ........................... 3
4 4 K ym i ................................ 3 L o jo  (L o h ja ) ................. 2
3 4 K y m in teh d a s ................. L o k a la h ti ........................... 2
3 5 (K y m m en eb ru k ) 3 L o p p i ............................... 2

4 K iik a la  ................................ 2 K y m m en eb ru k L o v iisa  (L ov isa ) ............. 3
1 2 (K y m in te h d a s)  . . . . L o v isa  (L o v iisa ) ............. Ó

Ju k k ola  .......... .................... 3 2 K yrk stad , V ir k b y
J

L u m p arlan d  ...................... 1
4 5 (K irk o n k v la , L u u m ä k i ........................... 3
3 4 V ir k k a la ) .................... 9 L u v ia  .................................... 2

4 2 K yrö  .................................. 9 L ä sk e lä  ................................ 3
9 K y rö sk o sk i .................... 9 L ä y liä in e n  .................... 2
9 (K v rk sta d , V ir k b y )  . . 2 K y y rö lä  ................................ 3 M a a ttiv u o n o  ...................... 5
4 3 K äkisa lm i ........................... 3 M a la k s ................................ 4
3 K is k o  ................................ 2 K ä lv iä  ................................ 4 M arieh am n  ...................... 1

5 K it t i iá  ................................ 5 K äm m en n iem i 9 M a rk u sb ö le  ...................... 1
5 2 K ökar ................................ 1 M a rtin k y lä  ...................... 5

3 4 L a h d en p o h ja  ................. 3 M a rttila  T . 1......................... 2

5 K iv en n a p a  ....................... 3 L ahti ..................................... 9 M a tin lo m p o lo  .................. 3
2 3 Laihia ................................ 4 M a tk a se lk ä  ...................... 3

4 2 L aitakari ........................... 5 M e llilä  ................................ 2

3 L aitila  ................................ 9 M e lto s jä r v i ...................... 3
3 K o k c m á k i ....................... 2 L am m i ................................ 2 M er ik a rv ia  ...................... 2
9 5 M e su k y lä  ........................... 9

4 (G a m la k a rle b v ) . . . . 4 L an d scen tra len  ............ 1 M ie to in e n  ........................... 2
4 5 L apijoks ........................ 2 M ik k e li ................................ 3
5 K on ^ in k an gas 4 L apin järv i (L a p p irä sk ) 3 M u h o s  ................................ 5

K alvo la  .......................... 2 K o n n e v e s i ....................... 4 L ap in lah ti ........................... 4 M u n sa la  ........................... 4
9 2 L appea ............................... 5 M u o n io  : ......................... 5
3 K o rp ila h ti ........................... 4 L ap p een ran ta  ................. 3 M u stam äk i ...................... 3

2 K o rp o  ................................ 2 L ap p fjärd  (L a p v ä ä rti) 4 M u stio  (Svartá) ............. 2

3 K o"kenk orva  .................. 4 L appi ..................................... 2 M u sto la , Sa im aan  k a n a v a 3

4 K o sk i T . 1........... 2 L apptriisk  (L a p in jä rv i) 4 M uurla  ................................ 2

5 K o t  k a  ................................ 3 L app vik  ........................... 2 M y llv k o sk e n  T e h ta a t  . . 3

5 K o u v o la  . . . . 3 L apväärti (L a p p fjä rd ) 4 M y lly k o sk i ........................... 3

3 Lapua .................................. 4 M v n ä m ä k i ........................... 2

4 (K ristin estad ) ............. 4 L arsm o ................................ 4 M y r sk v lä  (M ö rsk o m ) . . 2

9 L au tiosaar i ...................... 5 M ä k k v lä  ................................ 2

2 4 L a u tta k v lä  ...................... 2 M ä n tsä lä  ........................... 2

2 4 La v ia  .................................... 2 M ä n ttä  ................................ 4
2 K ru u n u n k vlá  (K r o n o b v ) 4 L e h m ä jo k i ..................... 4 M än tvh arju  As.............. 3

K arkku ............................... 2 K u h m alah ti ....................... 2 L eh to jä rv i ...................... 5 M ä n tv h a rju  K. k.......... 3
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Távbeszélő központ > • 0 Távbeszélő központ > Távbeszélő központ >:P Távbeszélő központ
Q Q 5

M ä n ty lu o to  ...................... P irkkala  ........................... .
M ö c k e lö  ................................ 1

2

P isp a la  ................................
M ö rsk o m  (M y rsk y la ) . . P itk äran ta  ...........................
N a a n ta li  ............................... 2

9

P je la k s  ............
N a k k ila  ............................... P o h ja  (P o jo )  ............
N a r k a u s  .......................... s P o  jo  (P o h ja ) ......................
N ic k b y  ............................... 9

N ils b v  ...............................
c
9 P o ri .........................................
A P o rv o o  (B o rg á ) .

N iv a la  ............................... 4 P o sio  .............................
N iv a n k y lä  .......................... P u d a sjä rv i ...........................
N o k ia  .................................... 9 P u m m an k i . . . .
N o o r m a rk k u  A h ls trö m . 2 P u n k a la id u n  ......................
N o u s ia in e n  ...................... 9 P u n k asa lm i . . . .
N u m m e la  ........................... 2 P urm o ...............................
N u r m e s  ............................... 4 P usu la  ..................................
N y k a r le b y  (U u sik a a r . P uum ala  ................................

lepvv) ............................... 4 P y h tä ä  (P y ttis )  . . . .
N ä s b v , N ä r p e s  ................. 4 P y h ä jä r v i V i. 1..................
O in o lo , N u m m i ............ 9 P y h ä m a a  .................
O itt i .................................... 9

O ra v a in cn  (O ra v a is) . . 4 P v tt is  (P v h tä ä ) .............
O ra v a ls  (O ra v a in e n ) . . 4 P ä lk ä n e  ...............................
O rim a ttila  ........................... 9 P ö llä k k ä lä  ........................
O rism ala  ........................... 4 R aah e  ..........................
O riv esi ................................ 9 R aan u järv i .................
O sta m o  ................................ 3  

2
4

R a isio  ............
O ta lo m p i ........................... R a ivo la  ...........................
O u la in en  ........................... R a n g sb y  Su nd .................
O ulu ..................................... 5 R a n n a n k y lä , P ie la v es i . .
O u to k u m p u  ...................... 4 R an tasa lm i
P a a ttin en  . . . . 2 R an ua ...............................
P a dasjo k i ........................... 2 R a ta sjä rv i ......................
P a im io  ............................. 9 R au m a ...............
P a lo jo en su u  ...................... 3 R au n istu la  .....................
P anelia  ................................ 2 R au ta lam p i ..........
P a n k a k o sk i ...................... 4 R a u tila  ...............................
P ara in en  (P a rg a s) . . . . 2 Ra u tu ....................................
P argas (P a ra in en ) . . . . 2 R en k o  ...............................
Parikkala  .......................... 3 R ep osaari ..........................
P a to k o sk i ........................... 5 R iih im ä k i ...........................
P ek k ala  ........................... R istiin a  ...........................
P e lk o sen n iem i R istjä rv i .................
P ello  .................................... 5 R o v a n ie m e n  T a ip a le  . .
P e lto v u o m a  ...................... 5 R o v a n ie m i ...........................
P erk järv i ........................... 3 R o v a s tin a h o  ......................
P ern iö  .................................... 9 R u issa lo  ...............................
P em iö , A se m a se u tu 2 R u o k o jä r v i .....................
P eräp osio  ........................... 5 R u o sn ie m i ..........................
P erä se in ä jo k i ................. 4 R u o v e s i ...........................
P etsam o ............................... 5 R u sk o  ...............................
P etä jä rv i ........................... 3 R u uk ki ...............................
P iek säm äk i ...................... 4 R y m ä ttv lä  ..........................
P ietarsaari (J a k o b sta d ) 4 Saarela , R an u a  .................
P ih la ja v e si ........................... 4 Saarijärv i ...........................
P ih lava ............................... 2 S a h a la h ti ........................
P iik k iö  ................................ 2 Sairala  ...............................

2

2

3

Sakkola ....................... 3
3
5

T apionky lä .............
Salmi ...........................
Salmi järvi .................... Teijo ..........................
Salo ............................... Tenala ..................

9 Sammatti .................... Tenkeliö ....................
Satava ..............

Ci
Teri j oki .....................Ci

9 Sauvo ...........................
C

Terijiirvi .........Ci
2 Savitaipale ................

Ci
3 Tervajoki, Isokyrö ..

9 Savonlinna ................ Tervakoski ...............
Savukoski ................ ..

J
Tervola ......................

Seinäjoki .................... 4 Teuva ..........................
s Sibbv ........................... l Tiistenjoki ..................
9 Sieppijärvi ............ Tjudö .........................
3 Siilinjärvi .................... 4
4 Simo ...........................
9 Simojärvi .................... Tornio ......................
3 Simpele ....................... Tosarbv ......................
3 Sinettä ....................... 5
3 Sippola ........................ 3 Turenki ......................
2 Sirniö ............... 3
4 Siuro ......................... 2 Turtola ......................
3 Snappertuna ................ 2 Tyrnävä ......................
9 Sodankvlä .................... 5 Töfr-ö .........................
3 Solv ........................... 4 Uimaniemi ..................
o Somero .................... 9 Ulvila .........................
5 Sommarö, Föplö ......... 1 Unarin Luusua ...........
2 Sonboda ....................... 1 Urjala .........................
3 Sonka ...................... 5
1 Sorfanlahti ................ 3 Utti .............................
4 Sortavala .................... 3 Uuras .......................
4 Sotkamo .................... 4 Uusikaarlepyy (Nykar-
3 Sottunga .................... 1 lebv) ......................
3 Sulkava ...................... 3 Uusikaupunki . . .  .,
2 Suojärvi .................... 4 Uusikirkko T. 1...........
9 Suolahti ....................... 4 Uusikirkko Vi. 1..........
4 Suomusjärvi ................ 2 Vaahtola, Johannes . ..
9 Suomussalmi ..
a Suonenjoki ................ 4 Vaala .........................
9 Svartá (Mustio) . . . . o Vaalajärvi ..................
9 Svibv ....... . 1Ci
9 Svsmä ....................... 2 Vainikkala ..................c,
3 Syvajarvi .................... 5 Vaitokhti ..................
4 Säiniö .................... 3

Säkkijärvi ................... 3 Valkjarvi ..................
Säkvlä ........................... 2 Valtimo ....................

5 Särkisalo (F inbv)......... 2 Vammala ..................
9 Säynätsalo .................... 4 Vampula ..................
5 Taalintehdas (Dalsbruk) 2 Varkaus ......................
2 Taavetti ....................... 3 Vasa (Vaasa)..............
2 Tainionkoski ............. 3 Vehmaa ......................
9 Taipalsaari ................ 3 Veitsiluoto ..................
5 Taivalkoski ................ 5 Vesanto .....................
2 Taivassalo ................ 2 VesUahti
5 Takahai'ju .................... 3 Vessö .......................
4 Tammela .................... 9 Vestansunda ...............
2 Tammisaari (Ekenäs) .. 2 Vihti .........................
3 Tampere ....................... 2 Viiala .........................
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Távbeszélő központ >
: 0 Távbeszélő központ >

• 0 Távbeszélő központ > ■ 0 Távbeszélő központ
5 a Q

Viipuri .......................  3

Viiri .............................. i 5

Viitasaari ...................  4

Vilppula .......................  4

Virkby, lásd Kyrkstad 2

Virkkala, lásd Kirkon-
kylä .......................  2

Virojoki .......................  3

Virrat ........................... 4

Voikan Tehdas ............  3

Voikka ..............
Vuotso .............. .
Várdö ..............
Vähäheikkilä
Vähäkyrö ...........
Värtsilä ..............
Vääksy ..............
Vörá (Vöyri)
Vöyri (Vörá) 
Ykspihlaja (Yxpila)

Ylihärmä ....................
Ylikiiminki ....................
Ylikärppä ....................
Ylimuonio ....................
Ylistaro As.....................
Ylistaro K. k..................
Ylitornio . . .  ...............
Ylitornion Portimojärvi
Ylivieska ....................
Yttermark ....................

Yxpila (Ykspihlaja) 
Äbo (Turku) . . . .
Ähtäri ....................
Äyräpää ................
Äänekoski .............
Ödkarby ................
Ünningeby .........
övermark .............
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TÁRA
A MAGYAR KIR. | | |  POSTA RESZERE.

*' ADJA a  M. KIR. KERESKEDELEM- l | É p  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

EST, 1935. AUGUSZTUS 9. 81. szám.

T A R T A L O M

Megbízatás.
/ Szervezeti változás.

A „Levélpostadíjszabás“ kiadása.
Változás a lőport, illetőleg robbantóport tartalmazó 

csomagok belső csomagolásánál.
A feladók figyelmeztetése állati hullarészeket cs 

kóros-szerveket tartalmazó csomagok felvételénél.
Danzigba szóló utánvételes küldemények és megbí

zásé k forgalma.
A Ví. Főiskolai Világbajnokság alkalmával létesí

tendő alkalmi postahivatal hirdető bélyegzője.
Rádió tárgysorsjáték.
Helyesbítés a Postahivatalok és Postaügynőkségek 

Névsorában.
Baltavár postahivatal nevének megváltoztatása. 
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról, 
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Megbízatás.
126.284/1.

Ferenczy Zsigmond m. kir. postaműszaki 
főigazgató ma postavezérigazgatóság 9. ügyosztá
lyának vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 3-án.

Szervezeti változás.
126.509/1.

A kereskedelemügyi minisztérium kettévá
lasztása folytán a minisztérium elnevezése „M. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszté- 
rium“-ra változott meg.

A 8.732/1935. Ein. K. K. M. számú körrende
let értelmében a postavezérigazgatóság jövőben 
a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 
X. szakosztályaként működik.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 6-án.

A „Levélpostadíjszabás“ kiadása.
124.850/4.

A régi „Postai Tarifák és Postaüzleti Sza
bályzat“ I—IV. részének üzletszabályzati rendel
kezéseit a háború után a „Postaüzleti Szabályzat

(A. 1. Szab.)“, míg a díjszabással kapcsolatos in
tézkedései közül a csomagokra vonatkozókat a 
„Csomagdíjszabás“ tartalmazza. A többi díjsza
bási intézkedések pedig külön rendeletekben és 
összefoglalva a „Kivonatos Posta-, Távíró-, Táv
beszélő- és Rádiódíjszabás“-ban jelentek meg.

A szűkebb értelemben vett levélpostai kül
demények (levelek, levelezőlapok, üzleti papírok, 
nyomtatványok, áruminták, egybecsomagolt 
küldemények és kiscsomagok), továbbá a tágabb 
értelemben szintén levélpostai küldeményeknek 
mondott értéklevelek, értékdobozok, postautal
ványok és megbízások, valamint a különleges 
postai szolgálatok díjszabását, a kapcsolatos fon
tosabb üzletszabályzati rendelkezésekkel kiegé
szítve „Levélpostadíjszabás“ elnevezéssel külön 
kiadtam. Ezzel a postára vonatkozó összes díj
szabási intézkedések két kötetben, ú. m. „Levél
postadíjszabás“ és „Csomagdíjszabás“ állnak a 
hivatalok és a közönség rendelkezésére.

A Levélpostadíjszabásba vettem fel, de már 
önálló szövegként, az 1925. évi kiadású Posta
üzleti Szabályzatnak 1—8. függelékét, valamint a 
pénzügyi illetékekkel és a jövedéki birsággal 
kapcsolatos tudnivalókat is. Hasonlóképen a 
szállításból kizárt és a feltételesen szállítható 
tárgyakra, továbbá a behozatali és kiviteli korlá
tozásokra vonatkozó intézkedéseket is e díjsza
básba vettem fel, mert a szabályok jelentékeny 

' része nem küldeményfajonként, hanem az ősz-
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szes postai küldeményekre vonatkozóan egysé
gesen vannak megállapítva. Minthogy a Levél- 
postadíjszabásnak e része több vonatkozásában 
a csomagokra is érvényes, ez a rész a Csomag- 
díjszabást kiegészíti.

A Levélpostadíjszabás a jelenleg érvényes 
díjszabási tételeket változatlanul tartalmazza, 
tehát annak kiadása díjszabásváltozást nem je
lent.

A Levélpostadíjszabást a postai szervek cí
mére a szükséges példányszámban a m. kir. 
posta tudakozó irodájának külföldi hírlaposztá
lya hivatalból küldi meg. Az eladásra szükséges 
példányokat azonban a hivatalok közvetlenül a 
külföldi hírlaposztálytól szolgálati levelezőlapon 
rendeljék meg.

Az eladásra szánt kötött példányok árát 
mind a közönség, mind a postaszemélyzet ré
szére 3 pengőben, a fűzött példányokét pedig 
2 pengő 40 fillérben állapítom meg. Az eladási 
áron felül külön semmiféle címen (pl. forgalmi 
adó, csomagolási költség, stb.) díjat szedni nem 
kell.

A hivatalok az eladás céljából kapott példá
nyokat hivatalos kiadmányokként, mint postai 
értékcikkeket kezeljék (1. P. R. T. 1924. évi 64. 
számában megjelent 23.396. sz. rendelet 2. b) 
pontját).

A Levélpostadíjszabás megjelenéséig el nem 
adott „Kivonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és 
Rádiódíjszabás“-ból eladás céljából a hivatal
ban készletben lévő el nem adott példányokat a 
hivatalok bizonylat és ellenbizonylattal a köz
ponti anyagraktárnak szolgáltassák be.

A Levélpostadíjszabás kiadásával az 1925. 
évi kiadású Postaüzleti Szabályzatnak eddig ér
vényben maradt 1—8. Függelékét (tehát most 
már ezt az egész Üzletszabályzatot), valamint a 
Kivonatos Posta-, Távíró-, Távbeszélő- és Rádió
díjszabást e rendeletemmel hatályon kívül he
lyezem.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 8-án.

Változás a lőport, illetőleg robbantóport tartal
mazó csomagok belső csomagolásánál.

125.317/4.
Az 1925. évben megjelent Postaüzleti Sza

bályzatnak még érvényben levő 2. Függelék II.
7. e) pontja szerint vadászati lőport, fekete füs

tös lőport és robbantóport tartalmazó csoma
gokban a lőport, illetőleg a robbantóport olyan 
belső tartályként szereplő fémdobozokba kell el
helyezni, amelyek mindegyikébe legfeljebb 14 
kg lőpor (robbantópor) fér. Ezt a megszorító ren
delkezést akként változtatom meg, hogy jövő
ben egy-egy ilyen belső fémdoboz lőportartalma 
legfeljebb 1 kg lehet.

Fíangsúlyozom, hogy a fémdoboz lőpor, Il
letőleg robbantópor tartalmának súly szer A  
felemelése e csomagok súlyhatárát nem érii®  
tehát az egy-egy postacsomagban elhelyezett® 
por, illetőleg robbantópor tiszta összsúlya 
vábbra is maximum 2 kg, a csomag teljes súlya 
pedig legfeljebb 5 kg lehet.

E változást a kiadás alatt álló „Levélposta- 
díjszabás“-nak a „Feltételesen szállítható tár
gyak“ című 69. §-ában már felvettem.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 3-án.

A feladók figyelmeztetése állati hullarészeket 
és kóros-szerveket tartalmazó csomagok felvé

telénél.
125.768/4.

Az utóbbi időben ismételten előfordult, 
hogy állati hullarészeket és kóros-szerveket tar
talmazó csomag hiányos és elégtelen belső cso
magolás következtében kezelés közben megsé
rült és a tartalom nedves része kiszivárgott, ille
tőleg kifolyt. Az ilyen sérült csomag nemcsak 
más csomagokban tesz kárt, hanem az emberi 
életet is komolyan veszélyezteti.

Ezért utasítom a hivatalokat, hogy az állati 
hullarészeket és kóros-szerveket tartalmazó cso
magok felvételekor a feladó figyelmét hívják fel 
a régi Postaüzleti Szabályzat még érvényben 
lévő 2. Függelék II. 40. folyószáma alatt e külde
ményekre előírt csomagolási szabályokra és ha a 
csomagolás bármiféle tekintetben kifogás alá 
esik, a csomagolásra előírt szabályok legszigo
rúbb betartását határozottan követeljék meg és 
az ilyen küldeményt csak a hiányok pótlása után 
vegyék fel.

Budapest, 1935. évi július hó 31-én.
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Danzigba szóló utánvételes küldemények és 
megbízások forgalma.

126.618/4.
A Danzig szabad városba szóló utánvételes 

küldemények és megbízások csak abban az eset
ben kézbesíttetnek a címzetteknek, ha azok a 
külfölddel való devizaforgalom ellenőrzésére hi
vatott „Überwachungsstelle für den Zahlungs
verkehr mit dem Auslande“ erre vonatkozó en
gedélyét bemutatják. Ellenkező esetben az után
vételes küldeményt, vagy megbízást, mint nem 
kézbesíthetőt, feladási helyére visszaküldik.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet a 
„Levélpostadíjszabás“ 146. és 157. oldalán a 
„Danzig“ rovatban a következő szöveggel: „A 
küldeményeket csak a danzigi „Überwachungs
stelle für den Zahlungsverkehr mit dem Auslan
de“ engedélyének felmutatására kézbesítik a cím
zettnek. (P. R. T. 1935—31.)

Budapest, 1935. évi augusztus hó 8-án.

A VI. Főiskolai Világbajnokság alkalmával léte
sítendő akalmi postahivatal hirdető bélyegzője.

123.584/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda

pesten rendezendő VI. Főiskolai Világbajnokság 
alkalmával létesítendő alkalmi postahivatal meg
nyitásától augusztus 18-áig „Budapest, Beac 
pálya — VI. Főiskolai Világbajnokság, Budapest 
VIII. 10—18, — VI Jeux Universitaires Interna- 
tionaux“ feliratú kézi hengerhirdető bélyegzőt 
használ.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 1-én.

Rádió tárgysorsjáték.
126.418/8.

A magyar rádió működésének 10-ik évfor
dulója alkalmából a folyó évi szeptember hó 12— 
22 között rendezendő rádiókiállítás keretében 
szeptember 12-i kezdettel rádiótárgysorsjátékot 
is rendezek.

A rádiótárgysorsjátékon mindazok a rádió
előfizetők, -— beleértve a felemelt díjú, a kedvez
ményes és a díjmentes vevőberendezések enge

délyeseit is, — résztvesznek, akik folyó évi 
augusztus hó 22-én a postahivatalok rádió-díj
nyilvántartásában szer ep ein ek.

A nyereménytárgyak kisorsolása az e célra 
külön létesített és a postahivatalok által kiállí
tandó „Részvételi jegyek“ alapján történik.

A részvételi jegyek kitöltése a vidéki postaigaz
gatóságok alá tartozó postahivataloknál:

A részvételi jegyek kitöltésére szolgáló 
nyomtatványból a szükséges mennyiséget a vi
déki postaigazgatóságok alá tartozó postahiva
taloknak a m. kir. posta központi anyagraktára 
augusztus hó első felében hivatalból küldi meg. 
Ha a küldött mennyiség nem volna elegendő, a 
még szükséges darabszámot a hivatalok az 
anyagraktárból szolgálati levelezőlapon közvet
lenül rendeljék meg.

Minden egyes rádióelőfizető nevére, aki 
folyó évi augusztus hó 22-én a hivatal nyilvántar
tásában szerepel, külön részvételi jegyet kell ki
állítani, illetőleg az e célra szolgáló nyomtat
ványra a nyomtatvány rovatainak megfelelőleg 
a rádióelőfizető engedélyének számát, nevét, a 
postahivatal nevét, 100 előfizetőnél több előfize
tővel biró postahivatalnál az engedélyes köze
lebbi lakcímét is fel kell jegyezni (tehát 100 elő
fizetőnél kisebb hivataloknak az utca, házszám, 
hrsz. rovatait nem kell kitölteniük).

A részvételi jegyek kitöltésére nagy gond 
fordítandó. Olvashatatlan írással beérkező rész
vételi jegyek kiállítóival szemben szigorúan el
járok.

Egy-egy nyomtatványon öt rádióelőfizető ré
szére állítható ki részvételi jegy. Azokat a nyom
tatványokat, amelyekre öt előfizetőt jegyeztek 
fel a hivatalok, szétvágni nem kell, mert ezeknek 
szétvágása központilag történik.

Azokat a nyomtatványokat ellenben, ame
lyeknél ötnél kevesebb előfizető van feljegyezve, 
pontosan a vonással megjelölt helyen előfizetőn- 
kint szét kell vágni. Az üresen maradt nyomtat
ványt visszaküldeni nem szabad.

A kitöltés, illetve esetleges szétvágás után 
a kitöltött részvételi jegyeket sorszámszerint
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rendezve, gondosan össze kell csomagolni és leg- 
késöbh augusztus hó 23-án az első postaindítás
sal a postavezérigazgatóság 8. ügyosztálya cí
mére (Budapest, 114. számú postahivatal) be kell 
küldeni. A boríték címoldalán a hivatalok je-' 
gyezzék fel azt is, hogy a borítékban (csomag
ban) hány drb részvételi jegy van. Üres (meg
maradt) nyomtatványt (részvételi jegyet) visz- 
szaküldeni nem szabad.

A részvételi jegyek kitöltése a budapesti posta- 
igazgatóság alá tartozó postahivataloknál:

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok helyett a részvételi jegye
ket a szeptember havi nyugtáknak megfelelőleg 
a Budapest 741. számú postahivatal Adréma- 
géppel állítja elő. Ezek a postahivatalok tehát 
csak a díjmentes engedélyesekről, továbbá azok
ról az engedélyesekről állítsanak ki részvételi je
gyeket, akik folyó évi július hó 1-től léptek be a 
rádióelőfizetők sorába és a P. R. T. 1935. évi 23. 
számában közzétett 119.903/5. számú rendelet 
alapján — a rádiókiállítással kapcsolatos — díj- 
mentességben részesülnek.

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok a díjmentes engedélye
sekről kiállítandó részvételi jegyekhez szükséges 
nyomtatványokat a darabszám megjelölése mel
lett szolgálati levelezőlapon a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárától közvetlenül rendeljék 
meg. A részvételi jegyek kitöltése, a nyomtatvá
nyok esetleges szétvágása és beküldése ugyan
úgy történik, mint a vidéki postaigazgatóságok 
alá tartozó postahivataloknál (1. a vidéki posta 
igazgatóságok alá tartozó postahivatalok részére 
fent közölt rendeletet).

Valamennyi postahivatal figyelmébe:

Ismételtén felhívom a postahivatalok figyel
mét arra, hogy a részvételi jegyeket legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 23-án az első postaindí 
tással a postavezérigazgatóság 8. ügyosztálya cí
mére küldje be, a borítékra a részvételi jegyek

darabszámát jegyezze fel, mert az ellen a posta- 
hivatal ellen, mely e rendeletemet hanyagul 
hajtja végre, a legszigorúbban fogok eljárni.

A nyereménytárgyak átvétele:

A szeptember hó 12-én kezdődő tárgysors
játék nyerteseinek a nyeremény tárgyak átvéte
lére szolgáló utalványokat a postavezérigazga
tóság naponként ajánlott levélben annak a posta- 
hivatalnak küldi meg, amelyiknek kézbesítő ke
rületében a nyertes előfizető lakik. A postahiva
tal a beérkezett nyereményutalványokat egyen- 
kint beírja az ajánlott küldemények leadó-, ille 
tóiéig kézbesítőkönyvébe, és ajánlott küldemény 
módjára magának az előfizetőnek kézbesíti. Ha 
a kézbesítőhivatal egyenleget vezet, akkor a na
ponként beérkező nyereményutalványok darab
számával érkezési egyenlegében (postamesteri 
egyenlegben) magát „R.-nyeremény ut.“ címen, 
a sommás ajánlott levelek hasábjában megter
heli.

Azoknak a rádióelőfizetőknek, akik az elő
fizetési díjjal hátralékban vannak, vagy akiktől az 
engedélyt a hivatalok időközben visszavonták, 
avagy akik az előfizetésről időközben lemondtak, 
a nyereményutalványokat kézbesíteni nem sza
bad. A díjhátralékban levő előfizetőt azonban a 
nyereményről értesíteni kell, és ha díjhátralékát 
kiegyenlíti, a nyereményutalványt részére ki kell 
adni.

Azokat a nyereményutalványokat, amelye
ket a postahivatalok akár a fenti, akár pedig más 
okból kifolyólag október hó 7-ig kézbesíteni nem 
tudnak, esetenként tegyék borítékba és legké
sőbb október hó 10-ig a postavezérigazgatóság 
8 ügyosztálya címére (Budapest 114.) szolgálati 
ajánlott levélként küldjék vissza; megelőzőleg 
azonban a nem kézbesítés okát a nyeremény
utalványra ragasztott kézbesítési előjegyzésen 
fel kell tüntetni, illetőleg magát a nyeremény
utalványt a megfelelő szövegű kézbesíthetetlen- 
ségi jelzővel fel kell szerelni.

A tárgysorsjátékon az alábbi nyeremény
tárgyak kerülnek kisorsolásra:
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K I M U T A T Á S
a m kir. posta és a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt. 1935. évi szeptember havi tárgysors-

játéka nyereménytárgyairól.

S o r s

szám
Darab A  nyerem énytárgy megnevezése

1 1 Motorkerékpár, 500 kbcm., turakarosszériás oldalkocsival
2 1 Kombinált szobaberendezés a következő részekből és felszereléssel:

1 szekrény két részes: a kisebb 75 cm széles, 184 cm magas, a nagyobb
125 cm széles, 180 cm magas,

1 kihúzható asztal, 100X82 cm méretben,
4 clrb szék rugózva, kárpitozva,
2 drb mély fotel, kárpitozva,
1 drb két személyes recamier, kárpitozva, 250X95 cm méretben 
1 drb odalszekrény a recamierhez

1 drb szőnyeg, 2 drb paplan, 2 huzat-készlet
2 lepedő, 2 nagypárna, 2 kispárna, 1 függöny 
1 asztalterítő, 2 díszpárna 
1 étkező-készlet
1 rádió
2 italcsomag
1 Meinl-csomag
2 hentesáru-csomag 
1 Flóra-csomag
1 Dreher-csomag „
1 King dessert-csomag 
Konyhaberendezés, mely áll:

1 drb 180 cm magas, 120 cm széles, 50 cm mély szekrény,
1 asztal,
1 fa- és szenesláda

4
5
6
7
8 
9

10
11
12

13

14

15

16
17

18 

19

5
15
5 

10
1
3
3
3

10

6 

1

1

1
1

1

2

2 ülőke,
1 drb szemetesláda 

31/1. osztályú Csepel-varrógép 
Rapid kerékpár
3-fedelű 15 köves Anker arany férfi-zsebóra 
15 köves Anker arany női karóra zsinórral 
valódi ezüst kosár karral, csiszolt üvegbetéttel, 300 gr. 
valódi ezüst kosár karral, csiszolt üvegbetéttel, 110 gr. 
valódi ezüst kosár, ovális, golyós lábakkal, á 200 gramm 
valódi ezüst, kézzel kovácsolt szivardoboz, á 250 gramm 
valódi ezüst cigaretta-tárca, kézi véséssel, á 110 gramm 10.5X7.5 cm 

nagyságban
doboz valódi ezüst kávés kanál, dobozonként 6 drb,

6 darabonként 120 gramm súlyban 
6 személyes étkészlet. Herendi-gyártmányú, „Veronika“-minta 

25 darabból, továbbá
6 vizes pohár, 6 boros kehely, 1 vizeskancsó,
6 evőkanál, 6 nagy villa, 6 nagy kés, 1 levesmerő, 1 főzelékes kanál, 
1 pecsenye-villa, 1 virágváza művirággal 

6 személyes uzsonna-készlet, Zsolnay-gyártmányú, 16 drb-ból, továbbá: 
6 kávés-kanál, 6 dessert-kés, 6 dessert-villa, 1 szalvétatartó, 1 virág
váza művirággal

12 személyes gyiimölcsevő-készlet 
6 személyes mocca-készlet, Zsolnay, mely áll:

6 mocca-csésze aljjal, 1 mocca-kanna, 1 tejszín-kanna, 1 cukortartó, 
6 mocca-kanál

6 személyes bowle-készlet, „Magyar kristály“, mely áll:
6 bowle-kanna, 1 bowle-tál. 1 üveg-kanál 

6 személyes ital-készlet, „Magyar kristály“, mely áll:
6 vizespohár, 6 likőrkehely, 1 vizeskancsó, 6 borospohár, 1 boros
palack, 1 likőrpalack, 1 váza, 1 hamutartó, 1 fém szalvétatartó
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20 2

21 2

22 1

23 1
24 1
25 50

26 30

27 10

28 10

29 25

30 20

31 50

32 50

33 200

34 20
35 20
36 1
37 5
38 1
39 150
40 150

41 150

42 20
43 20
44 200
45 100
46 100
47 100
48 50
49 50
50 160
51 40
52 40
53 20
54 3
55 4
56 4
57 10
58 1

A nyereménytárgy megnevezése

6 személyes likőrkészlet, „Magyar kristály“, mely áll,
6 likőrkehely, hat színben, l likőrpalack 

6 személyes befőttes készlet, „Magyar kristály“, mely áll:
6 befőttes-tányér, 6 dessert-tányér, 1 befőttes-tál, 1 tésztás-tál 

6 személyes Zsolnay-gyártmányú tésztás-készlet, mely áll:
6 tésztás-tényér, 1 tésztás-tál (virágos minta) 

gyümölcs-állvány: 1 üvegtál, hozzávaló fémlappal 
gyümölcs-kosár kerámia
6 személyes Zsolnay-gyártmányú teás-készlet, mely áll:

6 teás-csésze aljjal, 1 teás-kanna, 1 tejes-kanna, 1 cukortartó 
6 személyes ozsonna-készlet, Granit kőedény, mely áll:

6 kis-tányér, 1 tál
6 személyes mokka-készlet, Zsolnay-gyártmány, mely áll:

mokka-csésze aljjal, 1 mokka-kanna, 1 cukortartó, 1 tejszín-kanna 
6 személyes jour-készlet, Gránit-kőedény, mely áll:

6 jour tányér, 1 jour-tál
6 személyes tésztás-készlet, „Magyar kristály“, színes üvegből, mely áll: 

6 lapos tányér, 1 mély tál
6 személyes likőr-készlet, „Magyar kristály1“, színes üvegből, mely áll: 

6 iikőrös pohár, 1 likőr-palack
6 személyes boros-készlet, „Magyar kristály“, színes üvegből, vagy egy

szerű csiszolásai, áll:
6 drb boros-pohár, 1 drb boros-palackból,

6 személyes vizes-készlet, „Magyar kristály“, színes üvegből, vagy egy
szerű csiszolással, áll:
6 drb vizes pohár, 1 vizes-kancsó,

Turul főzőedény-sorozat, áll:
1 drb % literes lábas, 1 drb 1 literes lábas,
1 drb 2 literes lábas, 1 drb 2 literes fazék,
1 drb 3 literes fazék, 3 drb 16, 20 és 22 cm fedő 

1502 típusú, Orion-rendszerü, 2+1 csöves külföldvevő rádiókészülék 
1001 típusú, Orion-rendszerű, 2+1 csöves külföldvevő rádiókészülék 
6 karú csészés, nikkel csillár 
bronzfigura szobadísz 
írókészlet márványból (6 drb)
3 kg-os kötözött sonka
hentesáru-csomag (tartalma: ^  kg téli szalámi, 1 kg finom száraz kol

bász, 1 kg csemege-szalonna)
Meinl családi-csomag (tartalma: 15 dkg pörkölt kávé, kg kocka-, 

y  kg kristálycukor, 5 dkg indiai tea, % kg keksz, % kg kakaó, 1/5 kg 
táblás csokoládé)

25 pengős vásárlási utalvány 
15 pengő vásárlási utalvány 
10 pengős vásárlási utalvány 
5 pengős vásárlási utalvány 

egyenként 3 pár női harisnya 
egyenként 3 pár férfi harisnya 
1 pár férfi cipő, fél vagy magas 
1 pár női cipő, fél vagy magas 
egyenként 3 pár női harisnya 
egyenként egy vég (12 m) vászon „Arany Egyps“ 
jour-készlet: 1 asztalterítő, 4 asztalkendő 
15 pengős vásárlási utalvány 
10 pengős vásárlási utalvány 
„Fixemp“ ragián 
„Navy“ gyermekkabát 
egyenként 3 m szövet (145 cm széles) 
női selyem ruha-marocain
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szám A nyereménytárgy megnevezése

59 2 női szövet őszi kabát
60 2 női szövet téli kabát
61 2 férfi sportöltöny
62 1 férfi átmeneti kabát
63 1 férfi télikabát 5
64 1 férfi bőrkabát
65 20 hordó sör á 1l8 hl. Dréher „Korona“
66 200 italcsomag, á 0.5 liter finom likőr, 0.5 liter szilvapálinka, 3.5 dl konyak
67 100 italcsomag, á 0.7 liter finom csemegebor, 0.7 liter finom ürmösbor,

0.7 liter 50%-os rum
68 250 Dreher csokoládécsomag, á 1 kg íVÍ
69 200 King vegyes dessert-csomag, 2 drb 0.5 kg-os doboz
70 50 Hunnia vegyes dessert, á 0.7 kg
71 200 % literes üveg kölni-víz, díszdobozban
72 5 „Hudnut“ szépségápoló kazetta (nagy)
73 15 „Hudnut“ szépségápoló kazetta (kicsi)
74 50 „Kodak—Nagel“ 6X9-es fényképezőgép
75 20 1 pár „Eszkimó“ hócipő ’
76 20 Hungária háztartási csomag, áll:

1 asztalterítő, 1 szappantartó, 1 kötény, 1 pár keztyü
77 19 mérleg, tolósúlyos . . .
78 26 húsdaráló, 5-ös számú
79 39 mandula-daráló i ,
80 39 kávé-daráló
81 1 Dióssy-fogas . . . . .
82 5 „Mackó“ hűtő-konzerváló szekrény
83 2 0 szerszámláda, 19 drb szerszámmal
84 4 „Haidekker“ csukszék
85 1 „Haidekker“ párnázott sodrony-ágy
86 1 „Haidekker“ gyermekkocsi vagy csőágy
87 300 Flóra háztartási csomag, tartalma:

2 kg terpentin-szappan, 5 drb kézmosó-szappan, 3 doboz mosószer,
2 drb antik gyertya, 1 drb ezüsttisztító-lemez

88 50 könyvcsomag, választható sorozat
89 30 irattáska
90 1 50 drb elsőrendű gyümölcsfa-csemete
91 1 30 drb elsőrendű gyümölcsfa-csemete
92 1 20 drb elsőrendű gyümölcsfa-csemete
93 1 50 drb bokorrózsa és tearózsa
94 1 30 drb bokorrózsa t.d
95 1 10 drb különféle futórózsa 1 r
96 1 20 drb vegves díszbokor
97 100 egyenként 10 doboz cigarettahüvely
98 20 „Mackó“ garnitúra (gyermek)
99 10 gyógysonka

100 20 bőr-retikül
101 6 műselyem vatta-paplan . . .
102 20 „Leton“ pipere-szappan, csomagonként á 4 drb'
103 20 gyermek gyógycipő
104 25 rézkarc
105 5 olajfestmény

A hivataloknak küldött nyereményutalvá- átvételéről a nyertesek maguk tartoznak gondos- 
nyok beváltásáról, illetőleg a nyereménytárgyak kodni.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 6-án.
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Helyesbítés a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában.

126.027/3.
Szolnok 4. sz. postahivatal ellenőrzőszáma 

helyesen: 2517, Kehidáé: 5308, Hortobágyi halas
tóé: 2418, Balatonkenesei fővárosi üdülőé: 6018 
és Budapest-Margitszigeté: 25/g.

Üjhartyán díjövmutató száma helyesen: 2.
A hivatalok a Névsorban a régi számokat 

helyesbítsék, illetve az új számokat jegyezzék 
be s ugyanott Hortobágyi halastó és Balatonke
nesei fővárosi üdülő neve mellől az „ü“ jelzést 
és az ellenőrző hivatal nevét, Iváné mellől pedig 
a „k“ jelzést töröljék.

Budapest, 1935. évi július hó 31-én.

Baltavár postahivatal nevének meg'változtatása.

ad. 123.293/3.

Baltavár és Hegyhátkisbér községek egyesí
téséből alakult kisközség nevének Bérbaltavár 
névben történt megállapításával kapcsolatban a 
baltavári postahivatal nevét is „Bérbaltavár“ 
névre változtatom meg. Említett postahivatal a 
m. kir. postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban már ezen új elnevezéssel szerepel.

A postahivatalok az „Irányítási Füzet“‘-ben 
a 18. oldalon „Baltavár“ adatait töröljék, a 22. 
oldalon pedig Bénye után jegyezzék elő „Bér
baltavár“, III. Vas, S., VII., Sárvár—Zalabér, 
112, h. Bp. 72/7423. v.“

Budapest, 1935. évi augusztus hó 7-én.

Közigazgatási változások.

ad. 123.293/3.

Árpádtelep v. mh. (104. 1.) összes adataival 
törlendő.

Avaserdei major (106. 1.) ezentúl rí  Bér
baltavár.

Baltavár (117. 1.) község nevénél bejegyzen

dő „Hegyhátkisbérrel Bérbaltavár néven egye
sült.“, a Helységnévtárban szereplő többi adat 
pedig törlendő.

Benzihercegnőmajor (130. 1.) ezentúl 'n  Bér
baltavár.

Bér után (130. 1.) Baltavár adataival beírandó 
„Bérbaltavár kk.“

Egyeduta község Letenye községgel egyesít- 
tetett. Ehhezképest Egyedutánál a „kk.“ törlése 
mellett beírandó „n  Letenye.“

Hegyhátkisbér közs'ég neve (251. 1.) összes 
adataival együtt törlendő.

Letenyénél (347. 1.) a )-( jelzésnél Bónyama- 
jor után beírandó „Egyeduta“.

Miksamajor (375. 1.) ezentúl n  Bérbaltavár.
Nagybákai liget íA Szabolcsbáka (385. 1.) 

összes adataival törlendő.
Szabolcsbákánál (488. 1.) a )-( jel után Nagy

bákai liget törlése mellett beírandó „.Szabolcs- 
bákai liget“.

Szabolcsbáka után (488. 1.) beírandó „Sza- 
bolcsbákai liget rí Szabolcsbáka, Szabolcs és 
Ung k. e. e. vm, kisvárdai j., u. p. és u. t. 
Anarcs.“

Budapest, 1935. évi augusztus hó 7-én.

Forgalomköri változások.

I.
125.485/3.

Csárdamajor (156. I), Jánositanya (274. 1.) 
és Pusztahidvég (447.1.) u. p. és u. t. Poroszló he
lyett ezentúl Sarud.

Budapest, 1935. évi július hó 31-én.

II.
125.905/3.

Alsónyéki tanyák r\  Nyékládháza (96. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Nyékládháza.

Balatonvilágos n  Balatonfőkajár (115. 1.) 
ezentúl u. t. Balatonvilágos (fürdőtelep).

Balatonvilágos (fürdőtelep) O Balatonfő
kajár (115. 1.) „BL. (VII/l.—IX/15.)“ törlendő s
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beírandó „L“, törlendő továbbá a C=3 után „p. u.“ 
és „u. t.“ (IX/16—VI/30.) Balatonaliga“.

Bergervincellérház rr \  Mátészalka (132. 1.) 
összes adataival törlendő.

Burgertanya o  Nyirtura (148. 1.) összes ada
taival törlendő.

Bükkmogyorósd kk. (149. 1.) helyesen kj. 
Csernely, u. p. és u. t. Csernely.

Csete (Kéthalom része) Dévaványa (163. 
1.) ezentúl u. p. Kéthalom.

Görögszőllő G  Diósgyőr (232. 1.) u. p. és 
u. t. Üjdiósgyőr.

Hejőkeresztúr kk. (252. 1.) u. p. Nyéklád- 
háza.

Kanázsalja G  Recsk (284. 1.) összes adatai
val törlendő.

Kaszálótanya G  Nyékládháza (290. 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Nyékládháza.

Kavicsbánya O Mályi (291. 1.) u. p. és u. t. 
helyesen Nyékládháza.

Kengyeltótanya Muhi (295. 1.) u. p. és u.
t. helyesen Nyékládháza.

Király tag (Mandeltanya) G  Jánd (301. 1.) 
összes adataival törlendő.

Kistullus G Nyékládháza (318. 1.) u. p. és
u. t. helyesen Nyékládháza.

Konrádtanya G  Rakamaz (323. 1.) összes 
adataival törlendő.

Kutyavacoktanya G Mályi (338. 1.) u. p. és 
u. t. helyesen Nyékládháza.

Mablóca kk. (355.1.) ezentúl u.p. Bősárkány.
Magvaritanya G  Szamossály (358. 1.) összes 

adataival törlendő.
Mályi kk. (360. 1.) kj. korv. és u. p. és u. t. he

lyesen Nyékládháza.
Mánditanya (Mandeltanya) G Jánd (360. 1.) 

összes adataival törlendő.
Mocsárytanya (Koboláktanya) G  Átány 

(377. 1.) u. p. és u. t. Kömlő.
Mosontakert G Vértes (381. 1.) összes ada

taival törlendő.

Nagytullus 'n  Nyékládháza (399. 1.) u. p. és 
u. t. helyesen Nyékládháza.

Nagyvölgytanya 1. Nagy völgy téglagyár G  
Edelény (400. 1.) összes adataival törlendő.

Nagy völgytéglagyár (Nagyvölgytanya) G 
Edelény (400. 1.) összes adataival törlendő.

Perespuszta G  Nyékládháza (435. 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Nyékládháza.

Rákospuszta G Nyékládháza (456 1.) u. p. 
és u. t. helyesen Nyékládháza.

Salamon G  Püspökladány (468. 1.) összes 
adataival törlendő.

Szabómalom (Barvamalom) G Nyéklád
háza (489. 1.) u. p. és u. t. helyesen Nyékládháza.

Szajhánpuszta G  Gáborján (489. 1.) összes 
adataival törlendő.

Szerelmcstanya G  Sényő (507. 1.) összes ada
taival törlendő.

Szikszótanya 'n  Kishódos (509. I.) összes 
adataival törlendő.

Tornyó G Bicske (540. 1.) ezentúl u. p. Felső- 
galla.

Törzsökkert G  Vértes (544. 1.) összes ada
taival törlendő.

Vakarácspuszta G Mályi (560. 1.) u. p. és u. 
t. helyesen Nyékládháza.

Várbükk G  Domoszló (562. 1.) összes ada
taival törlendő.

Vénkert G Vértes (569. 1.) összes adataival 
törlendő.

Vigyorgótanya (Bagolytanya) G Homrogd 
(572. 1.) összes adataival törlendő.

Xifkovits major G  Mályi (579. 1.) u. p. és u. 
t. Nyékládháza.

Zodon G  Püspökladány (584. 1.) összes ada
taival törlendő.

Zöldhalom G> Biharugra (585. 1.) összes ada
taival törlendő.

Zserchát Tárcái (586. 1.) összes adataival 
törlendő.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 6-án. i
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K im utatás
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

Budapest Párdányi Amália kiadó T árdány 
1870. Rákospalota 2 . Aggkora miatt nyug

díjazását kérte.

Debrecen Bálint Gábornc postakiadó
díjnok

Nagytalmács
1896. Debrecen 1 . j Postakezelőnővé ne» 

veztetett ki.

Debrecen Tóth Andrásné szül, 
Vas.s Emerencia kiadó Egercsehi

1905. Üjdiósgyőr Lemondott.

Sopron Ambrus Teréz kiadó Répceszentgyörgy
1898. Vép | Betegsége miatt alkal

mazást nem vállal.

Sop ron Mátyássy Mária kiadó Bánhida
1906. Felsőgalla Lemondott.

Betöltendő postakiadói állások.
Naszály postahivatal két heti helyettesítésre gyakor

lott kiadónőt keres, a fizetés megjelölésével.
Vasvár postahivatal távirda, távbeszélő kezelésre 

kiadójelöltet vagy kiadónőt keres, augusztus 15-re.
Pusztapó postahivatal helyettest keres augusztus 21- 

től szeptember végéig.
Sziics postahivatal kiadónőt keres azonnali belépés

sel.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Korzsinek László Gy őrszemére 1935. szept. 1. helyettesítést is vállal

Magyar Vilma Géderlak 6 1935 szept. 15.

Rádi Piroska Debrecen 10. 1 1 1935. szept. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v.: D uchon  J.



Fedőlap a PRT. 1935. évi 32-ik számához. (126.239/5. sz. r.)

Izland-sziget. (Islan de).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről az összes 
izland -szigeti távbeszélő előfizetői állomások közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja 53.50 P, minden további percért 17.85 P fizetendő. 
Előkészítési díj 12.50 P.
Beszélgetések 11—13 óra és 16—17 óra közt válthatók, vasárnap kivételével.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebonyolítá

sának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélő forgalomban.
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TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- m m

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . A U G U S Z T U S  3 3 . 3 3 . szám .

T A R T

Felmentések és megbízás.
Iparügyi, valamint kereskedelem- és közlekedésügyi 

minisztérium levélpostai küldeményeinek díjátalány ter
hére való felvétele.

"Lettországgal való utalvány-, utánvételi és megbízási 
forgalom.

Távbeszélőforgalom megnyitása Island-szigettel.
A rádiókiállítás elhalasztása.
Rádiókiállítás Budapesten feliratú hirdetőbélyegzők

nek használatból való kivonása.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek

Felmentések és megbízás.
127.180/1.

Barthonek Károly postaműszaki tanácsos a 
belvárosi távbeszélő központ vezetése alól fel
mentetett.

Pászti János postaműszaki tanácsos a Teréz 
távbeszélő központ helyettes vezetői megbízatása 
alól felmentetett és a belvárosi távbeszélő köz
pont vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 13-án.

Iparügyi, valamint kereskedelem- és közleke
désügyi minisztérium levélpostai küldeményei

nek díjátalány terhére való felvétele.
126.992/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1935. 
július hó 31-én a kereskedelemügyi minisz
térium helyébe lépő iparügyi, illetőleg keres
kedelem- és közlekedésügyi minisztérium, va
lamint az ezek alá tartozó és a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §. VI. pontjában felsorolt szervek külde
ményeiket továbbra is díjátalány terhére adhat
ják fel.

Addig is, amíg e minisztériumok díjátalá
nyozásban résztvevő szerveinek pontos név

A L O M

névsorában.
Lengyelkápolna új postaügynökség megnyitása. 
Közigazgatási változások.
Változások az Irányítási Füzetben.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi június havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kedvezményes üdülés a hévizszentandrási üdülőtele

pen az utóidényben.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

jegyzéke megjelenik, a hivatalok ne kifogásol
ják a két új minisztérium szerveinek elnevezé
sében esetleg mutatkozó eltérést és a küldemé
nyeiket vegyék fel akadálytalanul a díjátalány 
terhére.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 13-án.

Lettországgal való utalvány-, utánvételi- és 
megbízási forg'alom.

126.858/4.
A Lettországgal való mindkét irányú utal

vány-, utánvételi és megbízási szolgálatban a 
forgalmat az eddigi 100 amerikai dolláros maxi
mum helyett 2.500 francia frank maximummal 
francia frank alapon állapítom meg.

A hivatalok a „Levélposta-Díjszabás“ 124.,
149. és 159. oldalán Lettországnál a már francia 
frankban feltüntetett 1.200-as max^umot min 
denütt 2500 francia frankra javítsák.

Megjegyzem, hogy a Lettországgal való 
mindkét irányú utalvány utánvételi és megbí
zási forgalom továbbra is szünetel.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 9-én.
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Távbeszélőforgalom megnyitása Island-szigettel.
126.239/8.

Magyarország és Island-sziget közt a távbe
szélő forgalom megnyílt. A forgalomban Ma
gyarország részéről az összes távbeszélő köz
pontok, Island-sziget részéről az összes távbe
szélő előfizetői állomások vesznek részt.

A beszélgetések London közvetítésével a 
Budapest—londoni közvetlen távbeszélő össze
köttetésen, továbbá London és Island-sziget 
közt rádiótávbeszélő útján bonyolíttatnak le.

A háromperces beszélgetés díja 53.50 P, 
minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 17.85 P fizetendő.

Csak közönséges állami és magánbeszélge
tések, valamint meghatározott személyek közti 
beszélgetések (person to person call) válthatók, 
még pedig 11—13 óra és 16—17 óra közt; vasár
nap beszélgetések nem folytathatók.

Előkészítési díj 12.50 P.
Egyébként a beszélgetések bejelentése és a 

forgalom lebonyolítása ugyanúgy történik, mint 
az Amerikai Egyesült-Államokkal való távbe
szélő forgalomban.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 25. oldalán Görögország után 
ragasszák be.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 10-én.

A rádiókiállítás elhalasztása.
127.399/8.

A folyó évi augusztus hó 13-iki központi kö- 
rözvénytáviratban foglaltakra való hivatkozás
sal ezúton is értesítem a postahivatalokat és ügy
nökségeket, hogy a szeptember hó 12—22. kö
zötti időre tervezett rádiókiállítást bizonytalan 
időre elhalasztottam.

A kiállítás falragaszait, amelyeket a folyó 
évi P. R. T. 30. számában közzétett 125.705/5. sz. 
rendeletemmel küldöttem ki kifüggesztés végett, 
a postahivatalok (ügynökségek) gondosan cso
magolva a központi anyagraktárba bizonylat- 
ellenbizonylat csatolása nélkül küldjék be.

A kiállítás elhalasztása nincs befolyással a 
P. R. T. 23. számában közzétett 119.903/5. sz. 
alatt engedélyezett rádiódíjmentességre, amelyet 
az idézett rendeletem értelmében a folyó évi 
szeptember hó 22-ig belépő új előfzetőknek to
vábbra; is akadálytalanul meg kell adni.

Ugyancsak változatlanul érvényben marad 
a rádiótárgysorsjáték rendezése tárgyában kh 
adott és a folyó évi P. R. T. 31. számában közzé
tett 126,418/8. sz. rendeletem is. A hivatalok az 
utóbbi rendelet értelmében a részvételi jegyeket 
az előírt határidőig pontosan küldjék be.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 17-én,

Rádiókiállítás Budapesten feliratú hirdető
bélyegzőknek használatból való kivonása.

127.598/3.
Az ad. 124.762/3. számú rendelettel kapcso

latban értesítem a postahivatalokat, hogy a 
rádiókiállítás elhalasztására való tekintettel a Bu
dapest 62. és 72. számú postahivataloknál hasz
nálatban volt „Rádiókiállítás Budapesten szep
tember 12—22“ feliratú hirdető bélyegzőket a 
használatból kivonattam. Ä Ég

Budapest, 1935. évi augusztus hó 19-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
127.334/3.

F. évi augusztus hó 15-től kezdve a Tisza
füred—Karcag 232. sz. mozgóposta nem közle
kedik.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. Tára 
folyó évi 17. számában 116.142/3. sz. rendelettel 
közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 19-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában.

L
ad. 126.027/3.

Kőröshegynél (72. 1.) az x)-re vonatkozó 
jegyzetben Miskolc helyett Balatonföldvár íran
dó. —~ Szabolcs (118. 1.) díjnégyszögszáma helye
sen „1235.“, Tabé (126. 1.) „324.“ és Tiszaföldvát- 
Ószőllőé (131. 1.) „304.“. — Üjhartyán postahiva
talnál a „Díjöv“ rovatba Nyáregyháza díjöv ha
sábjában szereplő szám jegyzendő be. (135. 1.)

Budapest, 1935. évi augusztus hó 19-én.
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127.158/3.
Monok postahivatal díjövszáma helyesen 

5, Monoré 2, Tiszaigaré 4, Tompáé 4 és Zomba 
postahivatalé 4.

A budapesti m. kir. postahivatalok a név
sort ennek megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 13-án.

II.

Lengyelkápolna új postaügynökség' megnyitása.

126.647/3.
Szeged szab. kir. város külterületén, a Len

gyelkápolna nevű tanyasürüsödésen „Lengyel- 
kápolna“ elnevezéssel új postaügynökség lépett 
életbe. 1 ' (

Az új postaügynökség forgalmi köre neve
zett tanyasürüsödésre és a közigazgatásilag Sze
gedhez tartozó Zákány kapitányság területére 
terjed ki, ellenőrző hivatala Szeged 1., díj négy
szögszáma 765.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Lengyelkápolna 'r\ Sze
ged (346. 1.) „u. p. Csórva“ törlése mellett be
írandó „ isi Eh. Szeged 1., Szeged ~ a™ fflf 
Pusztamérges, 765., postáig. Sz.“ ördögtanya O 
Szeged (420. 1.) ezentúl u. p. Lengyelkápolna. — 
Szögihegy v. mh. r\ Szeged (514. 1.) ezentúl u. p. 
Lengyelkápolna. — Zákány o  Szeged (580. 1.) 
ezentúl u. p. Lengyelkápolna.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Lengyelfalva után (76. 1.) beírandó: 
—, 765, —, Lengyelkápolna ü. (Eh. Szeged 1.),

Csongrád, Szeged, Szeged "'ÜT Pusztamérges.
Az Irányítási füzetben Lengyelfalva után ' 

(90. 1.) bejegyzendő: Lengyelkápolna Ü., Cson
grád, Sz. IV., Szeged—Pusztamérges, Eh Szeged 
1. (122. v,, 1. Szeged 1.) 124. v. —

Budapest, 1935. év augusztus hó 12-én.

Közigazgatási változások.

127.274/3.
A Vas vármegyébe kebelezett Pusztarádóc 

és Kiskölked községek egyesíttettek. Az új köz
ség szervezeti jellege kisközség, neve Rádócköl- 
ked.

Ehhez képest a Helységnévtárban Kisköl- 
kednél (309. 1.) az összes adatok törlése mellett 
beírandó: „Pusztarádóccal Rádóckölked néven 
egyesült.“ Pusztarádócnál (449. 1.) az adatok tör
lése mellett bejegyzendő: „Kiskölkeddel Rádóc
kölked néven egyesült.“ A 454. oldalon Rádóc- 
újfalu elé pedig beírandó: „Rádóckölked kk., Vas 
vm., körmend—németújvári j., u..p. és u. t. Egy- 
házasrádóc.“

Budapest, 1935. évi augusztus hó 14-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

I.
126.902/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv ada
taiban bekövetkezett változásokat tudomás, ke- 
resztülvezetés és a helyes irányítás iránti intéz
kedés céljából az alábbi kimutatásban közlöm:

Postahivatal (ügynökség)
M C

>» S3 T ö r l e n d ő B e í r a n d ó
O

X M

Bag 7 ' Aszód 22, j- 34

Balatonalmádi 7 1 1 0  előtt az „1.“ —

Hcjőszalonta 7 Eh. Mezőnyék 50 utáni Eh. Miskolc 2 , 9423 v. 
után f5 0

Kunhegyes 7 — 177 után Kisújszállás/5031 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

Lillafüred 7 (cs. nem) 2 v. helyett 34 v., 6  v. helyett 36,

Pusztataskony-Abádszalók 7 — f 77 után Kisújszállás/5031 v.

Pusztagyenda 7 — 2 0

1

Szapárfalú 7 — 2 0

Szilasbalhás 7 f  32/ gk. Veszprém 1/gk után (K.)

Tiszából 7 — 2 0

Tiszabura 7 177 Pusztataskony Abádszalók/gk., 
2 0 /gk.

Tiszaroff 7 177 Pusztataskony Abádszalók/gk., 
2 0 /gk.

Ujhuta 7 — 34

Zsadány 7 — 1. f  164 elé 1. 2 9 2 -

( ' r '  i , '■ yrO í

Budapest, 1935. évi augusztus hó 9-én.

taiban bekövetkezett változásokat tudomás, ke- 
resztülvezetés és a helyes irányítás iránti intéz
kedés 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

Alsónémedi 2 III. II.

Bácsbokod 2 I. II. ... _____ ............

Békéscsaba 2. 7 — 1. 1 123 után 1. Hódmvh. 1.

Békéssámson 2 II. III.

II.
127.579/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv ada-
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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

Bugyi 2 II. III.

Ecséd 7 — f  34

Gyulavári 2 II. III.

Hort 7 . — f  34

Kakucs 2 II. III.

Kelebia 2 I. II.

Kisszállás 2 II. III.

Kunmadaras 7 f  232 (K. ü.) — ‘

Ókécske 2 II. III.

Orgovány 2 II. III.

Orosháza 7 196 után 1. Hmvh. 1/1624 v.

Öcsöd 2 I. II.

Pusztamérges 2 II. III.

Tiszaszentimre 7 f  232 (K. ü.) —

Tiszaszöllős 7 |232  (K. ü.) —

Tompa 2 I. II.

Zagyvarékas 2 II. III.

1

Budapest, 1935. évi augusztus hó 19-én.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi 
június havi forgalma.
5.500. ein. ptk szám.

A takaréküzletágban a betéteket 2,192.904 P 
67 f-rel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya 1935. évi június hó végén 97,739.146 P 
62 f. volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 13,045.147 P 95 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén: 377.383.

A csekk- és klíringüzletben a betétek 
44,263.675 P 26 f-rel múlták felül a visszafizetése
ket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935. évi június hó végén 160,459.925 P 42 f. volt. 
A csekkszámlatulajdonosok száma a hó végén 
34.687.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi június hó végén névértékben 105,628.671 
P 41 f-t tett ki, az intézetnél idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig

88,011.099 P 90 f. értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma: 90.234.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 223.653 darab új zálogfelvétel, 
4,711.392.— P kölcsönnel és 191.258 darab zálog- 
kiváltás 4,098.946 P kölcsönvisszafizetéssel. A 
zálogtárgyak álladéka 1935. évi június hó végén 
1,197.242 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
25,740.785 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.619 darab, kényszerárverésre pedig 
6.271 darab különféle zálogtárgy került. Elada
tott összesen 7.088 darab, a befolyt vételár 
138.912 P 01 f. volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összes for
galma 1935 június hó folyamán a takarék-, csekk- 
és zálogüzletágban 2,665.336 tétel s 1.476,376.729 
P 41 f, s az Összes betéteinek állománya pedig 
258,199.072 P 04 f.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

126.924/3—127.342/3.
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* A szállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi szeptember hó 6-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi augusztus hó 19-én.
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pengő 80 fillérig, altiszteknél 1 pengőtől 1 pengő 
60 fillérig terjednek. (Részletesebben 1. a P. R. T. 
fenti számát.)

Különösen felhívja az Alap intéző fizott- 
sága a személyzet figyelmét arra, hogy az üdülő
telepen a gyógyfürdőzés az őszi hónapokban is 
igen eredményes, mert épúgy, mint a fővárosi 
Császár- és Lukács-fürdőkben, a gyógykúra 
rossz időjárás esetén is meghűlés veszélye nél
kül lehetséges.

Az Alap intéző bizottsága kéri a hivatalve
zetőket és postamestereket, hogy a hozzájuk be
osztott személyzet figyelmét fentiekre külön is 
hívják fel.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 6-án.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

So

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
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

Budapest Eich Mária kiadó —----- Újpest
1910. Budapest 33.

Több mint egy 1 éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Debrecen Teszár Katalin hivatali kisegítő Tiszadob
1913. Jászapáti Lemondás.

Szeged Dékány Etelka kiadó Szeged
1902.

Szeged posta
igazgatóság

Kincveztctett nostakc- 
zelőnővé.

Kedvezményes üdülés a hévizszentandrási 
üdülőtelepen az utóidényben.

546. p. ny.

A P. R. T. folyó évi 14. számában közzétett 
77/Nyj. számú közleménnyel kapcsolatban a 
Postás Nyugdíjjárulék Alap intéző bizottsága 
felhívja a személyzet figyelmét arra, hogy a hé- 
vízszentandrási üdülőtelep a f. évi szeptember 
hó 1-től elkezdődő utóidényben lényegesen ki
sebb üdülési díjak mellett vehető igénybe, mint 
a főidényben.

Az üdülési díjak — amelyek a napi szoba
árat, háromszori étkezést és a gyógydíjat maguk
ban foglalják, — tisztviselőknél 2 pengőtől 3
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Betöltendő kiadói állások,

Bakonyszentlászló postahivatal szeptember hónapra 
helyettesítésre gyakorlott kiadónőt keres, fizetés megjelö
lésével.

Kiadónő állandó állást kaphat azonnal vagy szeptem
ber elsejei belépéssel: Postahivatal Nagydorog.

Pilis postahivatal pénztárkezelő kiadónőt keres szep
tember végére. Kizárólag írásbeli ajánlatokat kér, lehető
leg pesti kerületbeli kiadónőktől.

Szabadhidvég postahivatal aug. 1-től állandó alkalma
zásra önálló kezelésre képes kiadónőt keres.

Gyakorlott férfi és esetleg nőkiadót keres szept. else
jére: Tótkomlósi postahivatal.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
m neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Demkó Mária Nyírbogát 1935. szept. 15. helyettesítést is vállal

Homyik Gabriella Szabadhidvég 1935. szept. 1.

Csete Mária Girincs 1935. aug. 15. Helyettesítést is vállal.

Deén Etel Tótkomlós 1935. szept. 1.

Szemes Eleonóra Szepetnek 11 1935. szept. 15. Helyettesítést is vállal.

Paál János Budapest 93. 10 1935. szept. 1.

Ligethy Angela Kaposvár 2. 5 1935. szept. 1. Helyettesítést is vállal.

Farkas Ilona Tarnaména 8 1935. szept. 15.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. Felelős v.: D uchoo J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | § | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I jg g lr  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

BUDAPEST, 1935. SZEPTEMBER 7 . 33. szám.

T A R  T A T  OM
Megbízatások és felmentések.
Németországba szóló, húst tartalmazó postakülde

mények gondos felszerelése.
Változások a Légipostái Menetrendben és Légipos

tái Díjszabásban.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szer

vek névjegyzékének kiegészítése.
A ^Nagykőrösi Közlöny“ c. politikai hetilap meg

jelenésének és terjesztésének megtiltása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
Helyesbítés a helységnévtárban és az irányítási 

füzetben.
Egyházaskesző ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

megnyitása.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában és a helységnévtárban.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltoz
tatása.

Forgalomköri változások.
Közigazgatási változások.
Személyzetiek.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi július havi 

forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
K im u ta tá s  á llá s tk e r e ső  p o s ta k ia d ó k r ó l.

Megbízatások és felmentések.

127.748/1.

Dr. Meskó Oszkár postafőigazgató a posta
vezérigazgatóság 1., dr. Orbán Lajos postataná
csos az 5., Aigner Dezső postaműszaki igazgató 
a 6. és báró Nyáry Gyula postafőigazgató a 9. 
ügyosztály vezetőjének állandó helyettesítésével 
megbízattak.

Schiffler Ottmár postaműszaki főigazgató 
saját kérelmére történt nyugalomba helyezése 
folytán a posta központi anyagraktárának veze
tése alól felmentetett.

Fritz Jenő postaműszaki igazgató a posta 
központi anyagraktárának vezetésével megbíza
tott.

Gyarmathy Béla postaműszaki igazgató a 
távíró és távbeszélő igazgatóságnál, a helyettes 
vezetői megbízatása alól felmentetett.

Rimótzy Mihály postaműszaki igazgató a 
távíró és távbeszélő igazgatóság vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 23-án.

Németországba szóló, húst tartalmazó posta- 
küldemények gondos felszerelése.

127.735/4.
Felmerült esetekből kifolyólag a P. R. T. 

folyó évi 18. számában megjelenít 116.308/4. számú 
rendelet kapcsán figyelmeztetem a postahivata
lokat, hogy a Németországba címzett, elkészí
tett, nevezetesen főtt, sült, pirított vagy párolt, 
valamint pácolt vagy pácoltan füstölt sertéshúst, 
sonkát, szalonnát és sertészsírt tartalmazó pos
taküldeményeket szállításra csak akkor fogadja
nak el, ha azokhoz a feladó az illetékes helyi 
hatóság által kiállított és az illetékes hatósági 
állatorvos által egészségügyi igazolással ellátott 
származási bizonyítványt csatol. Ennek hiányá
ban ugyanis az ilyen árú Németországban az el
kobzás veszélyének van kitéve.

A postahivatalok adott esetben erre a feladó 
figyelmét külön is hívják fel. A postahivatalok 
tehát ebből a szempontból a Németországba 
szóló húst tartalmazó küldemények felvételénél 
a legnagyobb gondossággal járjanak el.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 26-án.



214 33. szám.

Változások a Légipostái Menetrendben 
és a Légipostái Díjszabásban.

128.950/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2. o. Aden, a 2. és 3. hasábban levő adatok 
helyett írják: Légiszállítás Asmará-ig, 1. Eritrea.

7. o. Brit-Nyasszaföld, Salisbury és Blantyre 
között a légijárat ezentúl hetenkint kétszer köz
lekedik. A hivatalok ennek következtében a Bu
dapestről hétfőn induló járat menetrendi adatait 
a következőképen egészítsék ki: Salisbury é. va, 
Blantyre é. hé.

7. o. Brit-Szomáliföld, a 2. és 3. hasábban 
levő adatokat töröljék és helyette írják: Légi
szállítás Asmárá-ig, 1. Eritrea.

10. o. Eritrea, a 2. és 3. hasábban levő ada
tokat töröljék és helyette írják be a következő
ket :

Budapest i. hé, csü 11.05
Athén é. ke, pé
Khartoum é. sze, szó
Asmara é. csü, va

A 4. hasábban a feladás határidejeként a 
Budapest 72. sz. hivatalnál; „hétfőn ill. csütörtö
kön 9.50“ írandó.

19. o. Mozambik, az a) északi rész és b) déli 
rész között az 1—3. hasábban „középső rész“ 
megjelöléssel írják be a következőket: 
b) középső rész Budapest i. hé, csü 11.05 

Athén i. ke, pé 
Salisbury 'é. va, sze 
Beira é. hé, csü

A „déli rész“ előtt levő b) jelzést töröljék és he
lyette írják: c). A 4. hasábban a feladás határ
idejeként a Budapest 72. sz. hivatalnál: „hétfőn 
illetőleg csütörtökön 9.50“ írandó.

21. o. Olasz-Szomáliföld, a 2. és 3. hasábban 
levő adatokat töröljék és helyette írják: Légi
szállítás Asmará-ig, 1. Eritrea.

27. o. Yemen, a 2. és 3. hasábban levő adato
kat töröljék és helyette írják: Légiszállítás As
mará-ig, 1. Eritrea.

A hivatalok a Légipostái Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

8. o. Aden a 3. és 4. hasábban levő megjegy
zéseket töröljék és helyette írják Asmara-ig, 1. 
Eritrea.

9. o. Brit-Szomáliföld, a 3. és 4. hasábban

levő megjegyzéseket töröljék és helyette írják: 
Asmará-ig, 1. Eritrea.

10. o. Eritrea a 2—4. hasábban levő megjegy
zéseket töröljék, helyette írják a 2. hasábba: 30 
fillér, a 3. hasábba: 30 fillér.

14. o. Olasz-Szomáliföld a 3. és 4. hasábban 
levő megjegyzéseket töröljék és helyette írják: 
Asmará-ig, 1. Eritrea.

18. o. Yemen a 3. és 4. hasábban levő ada
tokat töröljék és helyette írják: Asmará-ig, 1. 
Eritrea.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 3.-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

124.417/4.
A postahivatalok a díjátalányozásban rész

vevő szervek sorába az 1935. évi október hó 1-től 
felvett „Debreceni Tisza István tudomány egye
tem valamennyi kara, intézete és hivatala, vala
mint a Horthy Miklós közkórháza“ nevű szervet 
a Levélposta Díjszabás 67. §-ának X. pontjánál 
(Díjátalányozásban részvevő szervek; M. kir. 
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium) 12. téte
leként írják be.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 20-án.

A „Nagykőrösi Közlöny“ c. politikai hetilap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

127.818/2.
A belügyminiszter úr a Nagykőrösön Faragó 

Zs. Dezső kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő és Kiséri-Nagy Sándor nagykőrösi 
nyomdájában előállított „Nagykőrösi Közlöny“ 
című politikai hetilap további megjelenését és 
terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivatalo
kat, hogy a szóban levő 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 értelmében 
a szóban levő időszaki lap részére kifejezetten 
előfizetésekről szóló postautalványokat és csekk- 
befizetéseket addig, amíg ez a rendelet érvény
ben van, felvenni illetve elfogadni tilos.

Budapest. 1935. évi augusztus hó 23.-án.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
127.832/2.

A „Cistokrevni“ a „Sest odváznyh“, a 
„Kariéra“ és a „Divadelni Ochotnik“ című cseh 
nyelvű sajtótermékektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 23.-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
128.884/2.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1935. évi szeptember hó 1-én kelt B. 5705/2—1935. 
számú végzésével a Debrecenben 1935. augusztus 
havában Nagy Károly és társai nyomdájában 
Pór Leó szerzőségében megjelent „így vitt az 
útunk“ című sajtóterméknek lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít

sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 3-án.

Helyesbítés a helységnévtárban és az irányítási 
füzetben.
128.589/3.

A helységnévtár és az irányítási füzet ada
tainak kiegészítése, illetve helyesbítése céljából 
azokat a postahivatalokat és ügynökségeket, 
amelyek anyagának szállítása részben, vagy tel
jes egészében gépkocsi járatok útján történik, az 
alábbi kimutatásban közlöm.

A hivatalok a kimutatásban feltüntetett ada
tokat említett segédkönyvekben vezessék ké
részül. Az irányítási füzetben (annak 5. hasábjá
ban) csak a gépkocsijárat kezdő és végállomá
sának nevét és „gk.“ jelzést kell bejegyezni (pl. 
Dióskálnál: „Keszthely — Zalaegerszeg gk.“) .— 
Egyúttal a helységnévtár VIII. oldalán a „ S Z !  
=  vasúti vonal“ után jegyezzék be „ —
=  gépkocsijárat vonal“, az irányítási füzetben 
pedig a „Tudnivalók“ között felsorolt rövidíté
sek után írják be „gk. =  gépkocsijárat“.
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1 Ácsa 8 6 igen Vác pu. = =  Bércéi 7

2 Aggtelek 87 nemi Putnok pu. = =  Aggtelek 8

3 Alattyán 89 - Üjszász pu. = =  Alattyán 8

4 Albertfalva 89 >» Budapest 72. = =  Budafok 8

5 Alsópáfiok 96 » Keszthely =  Zalaegerszeg 1 0

6 Arló 104 ” Salgótarján === Ózd 1 2

7 Ászár 105' »> Győr pu. = =  Kisbér 1 2

8 Baja-Szentistván 109* Baja = =  Kalocsa 14
* Baja- 
szentistván

9 Bakonyjákó 1 1 1 »> ■ Veszprém = =  Pápa 15

I J
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1 0 Balaton 113 nem Salgótarján = =  Ózd, 
Borsodnádasdi lemezgyár . . . 16

1 1 Bana 117 Győr pu. = =  Nagyigmánd 18

1 2 Bánokszentgyörgy 118 Nagykanizsa pu. =  Letenye, 
Becsehely . . . 19

13 Barabásszeg 119 Nova = =  Bak, Nova . » . 19

14 Baranyajenő 119 Pécs = =  Kaposvár 19

15 Bátya 124 »» Kalocsa = =  Dusnok 2 0

16 Becsehely 125 tt Nagykanizsa pu. = =  Letenye 2 0

17 Becske 125 »» Balassagyarmat = =  Ácsa 2 0

18 Békéssámson 126 it Tótkomlás : Békéssámson 2 1

19 Belvárdgyula 130 »»1 Pécs = =  Mohács 2 2

2 0 Bénye 130 ft Monor —=  Pánd 2 2

2 1 Bércéi 130 ti Vác pu. - Bércéi 2 2

2 2 Berettyószentmárton 132 tt Berettyóújfalu =  Szeghalom 2 2

23 Bernecebaráti 133 tt
Vámosmikola = =  Drégelypalánk 
pu., Kemence . 23

24 Besenyszög 133 tr Szolnok = =  Besenyszög 23

25 Boconád 136 tt Heves =  Ludas pu. 24

26 Borsfa 142 tt
Nagykanizsa pu. = =  Letenye, 
Becsehely . . . 26

27 Borsodnádasdi lemezgyár 143 tt Salgótarján = =  Ózd 26

28 Botpalád 144 tt
Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 
Kölese . . , 26

26 Bölcske 145 tt Szekszárd = =  Dunaföldvár 26

3C Bőnyrétalap 145 tt Győr pu. = =  Nagyigmánd 27
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Jegyzet

31 Budafok 147 igen Budapest 72. =  Budafok 27

32 Budajenő 147 nem Budapest 114. =  Zsámbék, 
Páty . . . 27

33 Budakeszi 147 »> Budapest 114. = =  Zsámbék 27

34 Budatétény 148 »» Budapest 72. = =  Budafok 27

35 Buják 148 * *t Aszód pu. =  Szirák . . . 28

36 Bükkszenterzsébet 150 Salgótarján = =  Ózd 28

37 Cibakháza 151 - Szolnok s =  Cibakháza 30

38 Csákvár 155 tf Bicske pu. = =  Csákvár 31

39 Császártöltés 157 11 Baja =  Kalocsa, Hajós . . . 31

40 Csávoly 157 11 Baja =  Kelebia 31

41 Csepel 160 »» Budapest 72. = =  Csepel 32

42 Csökmő 169 11 Berettyóújfalu = =  Szeghalom 34

43 Darvas 173 11 Berettyóújfalu = =  Szeghalom 36

: 44 Dég 175 ti Veszprém = =  Enying 
= =  Simontornya 36

45 Dióskál 178 11 Keszthely = =  Zalaegerszeg, 
Pacsa . . . 38

46 Díszei 178 11 Nagyvázsony = =  Tapolca 38

47 Dombegyház 181 igen Battonya =  Lökösháza 38

48 Dunabogdány 185 nem Szentendre pu. = =  Viscgrád 39

! 49 Dunaszeg 186 -- Győr pu. = =  Hédervár 40

50 Dunaszentbenedek 186 ii Kalocsa = =  Dupapataj 40

51 Dunaszentgyörgy 186 ii Szekszárd = =  Dunaföldvár 40
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Jegyzet

52 Dusnok 186 nem Kalocsa =  Dusnok 41

53 Egeraracsa 188
•

Keszthely = =  Zalaegerszeg, 
Pacsa . . . 42

54 Enying 192 igen Veszprém = =  Enying 
= — Simontornya 43

55 Erdőtarcsa 194 nem Aszód pu. = = : Szirák. Kálló . . . 44

56 Érsekcsanád 195 Baja = =  Kalocsa 44

57 Érsekvadkert 195 » Vác pu. =  Balassagyarmat 44

58 Erzsébetkirályné szanatórium 196 77 Budapest 114. = =  Zsámbék 44

59 Eszteregnye 197 77 Nagykanizsa pu. =  Letenye . 44

60 Fájsz 199 77 Kalocsa = =  Dusnok 46

61 Felsőcsatár 205 77 Szombathely = =  Felsőcsatár 47

62 Felsőireg 207 77 Szekszárd = =  Nagyszokoly 47

63 Felsőin ána 209 77 Szekszárd = =  Nagyszokoly, 
Kéty . . . 47

64 Felsőszemenye 2 1 1 77 Nagykanizsa pu. = =  Letenye . . . 48

65 Felsőszentiván 2 1 1 77 Baja = =  Kelebia 48

6 6 Foktő 215 77 Kalocsa = =  Dunapataj 49

67 Fúrta 218 77 Berettyóújfalu = =  Szeghalom 50

6 8 Galgaguta 2 2 2 igen Vác pu. = =  Aszód = =  Bércéi 51

A  p o s ta h iv a 
ta lo k  n é v so 
rá b a n  (47. 1.)

»  ■ he- 
ly e t t  = ± =  
je lz é s  íra n d ó

69 Galgagyörk 2 2 2 77 Vác pu. = =  Aszód = =  Bércéi 52

70 Galgajnácsa 2 2 2 77 Vác pu. = =  Aszód = =  Bércéi 52

71 Ganztelep 223 nem Budapest 72. =  Ganztelep 52
»

72 Géderlak 225 77 Kalocsa = =  Dunapataj 53
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Jegyzet

73 Gomba 229 nem Monor = =  Pánd 54

74 Gödre
1

231 << Pécs = =  Kaposvár 54

75 Gödreszentmárton 231 ” Pécs = =  Kaposvár 54

76 Gyermely 235 -■ Budapest 114. = =  Zsámbék . . . 55

77 Győrság 239 - Győr pu. =  Tápszentmiklós 57

78 Győrzámoly 240 » Győr pu. = =  Hédervár 57

79 Hajós 244 >> Baja = =  Kalocsa 60

80 Harc 247 Szekszárd =  Nagyszokoly 60

81 Hédervár 250 ” Győr pu. =  Hédervár 61

82 Hévízfürdő 256 >> Keszthely = =  Zalaegerszeg 63

83 Hévízszentandrás 256 Keszthely = =  Zalaegerszeg 63

84 Hodoscsépány 258 -- Salgótarján = =  Ózd 64

85 Igái 264 Kaposvár = =  Igái = =  Somogy- 
szil 6 6

8 6 Iharosberény 265 Kaposvár = =  Nagykanizsa 6 6

87 Inke 267 -■ Kaposvár = =  Nagykanizsa 67

8 8 Ipolydamásd 268 - Szob pu. = =  Vámosmikola 67

89 Ipolytölgyes 268 >> Szob pu. = =  Vámosmikola 67

90 Istenmezeje 269 >>
Salgótarján = =  Ózd, Péter- 
vására . . . 67

91 Ivád 270 - Salgótarján =  Ózd 67

92 Jánosháda 274 ” Ujszász pu. = =  Alattyán 69

93 Jászalsószentgyörgy 275 » Üjszász pu. = =  Alattyán 69
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94 Jászberény 275 igen Nagykáta pu. = =  Jászberény 69

95 Jász jákó alma 276 nem Jászberény =  Jászapáti 70

96 Kakasd 281 »» Szekszárd =  Bonyhád 71

97 Kálló 282 »» Aszód pu. = =  Szirák 72

98 Kapolcs 285 »> Nagyvázsony = =  Tapolca 72

99 Kartal 289 »» Aszód pu. = =  Szirák 74

1 0 0 Káva 291 »> Monor = =  Pánd 74

1 0 1 Kékestető 292 -
Gyöngyös = =  Mátraháza 
=  Kékestető 75

1 0 2 Kelemér 293 »> Putnok pu. = =  Aggtelek 75

103 Kelenvölgy 293 ♦> Budapest 2. = =  Kelenvölgy 75

104 Kemence 293 t t
Vámosmikola = =  Drégelypalánk 
pu. . 75

105 Kenderes 294 igen Kisújszállás pu. = =  Tiszaderzs 76

106 Keszeg 299 nem Vác pu. = =  Bércéi, Penc . . . 77

107 Kéty 300 - Szekszárd = =  Nagyszokoly 78

108 Kisoroszi 312 »♦ Szentendre pu. = =  Visegrád 80

109 Kispest 313 »» Budapest 72. = =  Ganztelep 80

1 1 0 Kocs 320 *» Komárom = =  Tata 52

1 1 1 Kölese 329 t y Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 84

1 1 2 Kömörő 329 t y Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 85

113 Kőtelek 332 yy Szolnok = =  Tiszaderzs, Tiszabő... 8 6

114 Letenye 347 yy Nagykanizsa pu. = =  Letenye 91
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115 LetkéS 547 nem Szob pu. = =  Vámosmikola 91

116 Lillafüred 349 igen Miskolc = =  Lillafüred 91

117 Liter 350 Veszprém = =  Enying 
= =  Simontornya 91 V eszp rém  . . .

118 Madocsa 354 nem Szekszárd === Dunaföldvár 93

119 Magyaratád 355 ”
Kaposvár = =  Igái = = ' Somogy- 
szil 93

1 2 0 Magyarkeszi 356 ” Szekszárd = =  Nagyszokoly . . . 93

1 2 1 Magyarnándor 357 igen Balassagyarmat = =  Ácsa 93

1 2 2 Máriakéménd 362 nem, Pécs = =  Mohács, Szederkény... 95

123
•

Mátételke 365 •> Baja —=  Kelebia 96

124 Mátraháza 366 ”
Gyöngyös = =  Mátraháza 
= =  Kékestető 96

125 Mátyásföld ;— Repülőtér 367 igen Budapest 72. = =  Mátyásföld- 
Repülőtér —

126 Mecsekszabolcs 368 nem Pécs = =  Kaposvár 97

127 Mezőőrs 373 ” Győr pú. = =  Kisbér 99 j

128 Miske 376 Baja = =  Kalocsa 1 0 0

129 Mocsa 377 - Komárom = =  Tata 1 0 1

130

131

132

Mohóra 378 igen Balassagyarmat = =  Ácsa 1 0 1

Monostorapáti . 379 nemV,** _ , Nagyvázsony = =  Tapolca 1 0 1

Murga 382 -
Szekszárd = =  Nagyszokoly, 
Kéty . . . 1 0 2

133 Nagybarátfalu 385 -
Győr pu. = =  Tápszentmiklós, 
Nyúlfalu . . . 105

134 Nagyécsfalu 387 »» Győr pu. = =  Tápszentmiklós , 106

135 Nagyfüged 388 - Heves = =  Ludas pu. 106
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136 Nagykovácsi 391 nem Budapest 114. = =  Remetekert
város . . . 107

137 Nagyszokoly 397 V Szekszárd = =  Nagyszokoly 1 1 0

138 Nagyvázsony 399 Veszprém = =  Nagyvázsony 1 1 0

139 Nárai 400 ” Szombathely = =  Felsőcsatár 1 1 1

140 N emesnádudvar 402 ” Baja = =  Kalocsa 1 1 1

141 Nemes vámos 403 ” Veszprém = =  Nagyvázsony 1 1 1

142 Nézsa 405 igen Vác pu. = =  Bércéi, Galga- 
guta . . . 1 1 2

143 Nógrádsáp 405 Vác pu. =  Bércéi, Galga- 
guta . . . 1 1 2

144 Nova 406
%

Nova = =  Bak 113

145 Nőtincs 406 nem Vác pu. = =  Balassagyarmat 113

146 Nyúlfalu 412 »» Győr pu. —=  Tápszentmiklós 116

147 Olasz 414
j

„ Pécs = =  Mohács, Belvárdgyula 117

148 Ordas 416 Kalocsa = =  Dunapataj 118

149 Ózd 418 igen Salgótarján = =  Ózd és 
Miskolc = =  Ózd 119

150 Pacsa 424 nem Keszthely = =  Zalaegerszeg 1 2 1

151 Pánd
✓

427 *> Monor = =  Pánd 1 2 2

152 Páty 432 - Budapest 114. = =  Zsámbék 124

153 Pázmándfalu 432 *- Győr pu. = =  Tápszentmiklós 124

154 Penc 433 »» Vác pu. = =  Bércéi 125

155 Penyige 434 " Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 125

156 Per 434 « Győr pu. =  Kisbér 125
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157 Pesthidegkút 436 nem Budapest 114. = =  Remetekert. 
város . . . 125

158 Pestszenterzsébet 436 *» Budapest 72. = =  Csepel 125

159 Pestszentlőrinc 436 »> Budapest 72. = •  Ganztelep 125

160 Pestújhely 436 Budapest 72. = =  Pestújhely 125

161 Pétervására 437 a Salgótarján = =  Ózd 126

162 Pócsmegyer — Leányfalu 441 »» Szentendre pu. = =  Visegrád 127

163 Pornóapáti 443 a Szombathely = =  Felsőcsatár 128

164 Pusztagyenda 447 tt Szolnok = =  Tiszaderzs 128

165 Püspökhatvan 451 igen Vác pu. = = ' Bércéi 130

166 Rád 454 nem Vác pu. = =  Bcrcel 132

167 Ragály 455 tt Putnok pu. = =  Aggtelek 132

168 Rákóczifalva 455 a Szolnok =  Rákóczifalva 133

169 Rákospalota 456 ” Budapest 62. = =  Rákospalota 133

170 Ráró 457 a Győr pu. = =  Hédervár 133

171 Rém 458 tt Baja = =  Kelebia. Felsőszent- 
iván . . . 134

172 Remetekertváros 459 t t
Budapest 114. =  Remetekert
város . . . 134

173 Rútság 460 igen Vác pu. =  Balassagyarmat 134

174 Sióagárd 478 nem Szekszárd = =  Nagyszokoly 140

175 Solt 479 igen Dunaföldvár = =  Solt = =  Fülöp- 
szállás 141

176 Somogyszil 481 nem Kaposvár = =  Igái = =  Somogy
szil 142

177 Sonkád 482 n
Fehérgyarmat =  Tiszabecs, 
Kölese . . . 142

* |
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178 Sormás 483 nem Nagykanizsa pu. = =  Letenye 143

179 Sükösd 487 »» Baja = =  Kalocsa 144

180 Szapárfalu 493 Szolnok = =  Tiszaderzs 147

181 Szatmárcseke 495 tf
Fehérgyarmat = =  Tiszabecs, 
Túristvándi . . . 148

A p o s ta h iv a ta 
lok  n é v s o rá 
é n  (119. 1.) a 
lead ó állo m ás  
h e ly e sb íten d ő

182 Szederkény 496 »> Pécs = =  Mohács 148

183 Szendehely 500 »* Vác pu. = =  Balassagyarmat 150

184 Szentpéterúr 506 »> Keszthely =  Zalaegerszeg, Pacsa 152

185 Szirák 512 n Aszód pu. === Szirák 154

186 Szomor 513 a Budapest 114. =  Zsámbék 156

187 Szügy 519 igen Balassagyarmat = =  Ácsa 157

188 Tahi 520 nem Szentendre pu. =  Visegrád 158

189 Tahitótfalu 520 a Szentendre pu. = =  Visegrád 258

190 Taliándörögd 521 ti

Nagyvázsony =  Tapolca, 
Kapolcs . . . 159

191 Táp 521 ti
Győr pü. =  Tápszentmiklós 159

192 Tápióbicske 521 ti

Nagykáta pu. =  Tápiószent- 
márton 159

193 Tápdószentmárton 522 Nagykáta pu. =  Tápiószent- 
márton 160

194 Tapolcafő 523 1i
Veszprém = =  Pápa 160

195 Tapolcai ürdő 523 ti
Miskolc =  Görömbölytapolca 55

A p o s ta h iv a ta l  
neve: G öröm 
b ö ly ta p o lc a  .

19f Tárnáméra 524 a Heves = =  Ludas pu. 161

197 Tarnazsadány 524 ti
Heves = =  Ludas pu. 161

198 Tataháza 526
«

ti Baja = =  Kelebia 162
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199 Tengőd 529 nem Szekszárd = =  Nagyszokoly, Fel- 
sőireg . . . 162

2 0 0 Tereske 529 ff Vác pu. = =  Balassagyarmat 162

2 0 1 Terpes 530 tf Salgótarján === Ózd, Péter- 
vására . . . 162

2 0 2 Tiszabecs 532 ff Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 163

203 Tiszabő 533 ” Szolnok ===== Tiszaderzs 163

204 Tiszabura 533 ff Szolnok ===== Tiszaderzs 163

205 Tiszaderzs 533 ff Szolnok = =  Tiszaderzs és 
Kisújszállás pu. = =  Tiszaderzs 164

206 Tiszaföldvár 533 igen Szolnok = =  Cibakháza 164

207 Tiszaföldvár — Ószőllő 
(Ószőllő lakott helyen) 418 nem Szolnok =  Cibakháza 164

A p o s ta h iv a 
ta lo k  n é v s o rá 
ban  is (131. 1.) 

ja v íta n d ó .

208 Tiszakóród 535 ff Fehérgyarmat = =  Tiszabecs, Túr- 
istvándi . . . 164

209 Tiszároff 541
mm

ff Szolnok === Tiszaderzs 165

2 1 0 Tótvázsony 542 ff Veszprém = =  Nagyvázsony 168

2 1 1 Tök 542 >« Budapest 114. === Zsámbék . . . 
•1

168

2 1 2 Töltéstava 542 ff Győr pu. '= =  Kisbér 168

213 Túristvándi 545 ff Fehérgyarmat = =  Tiszabecs 168

214 Üjhuta 549 igen Miskolc ===== Üjhuta 171

215 Üjpest 552 nem Budapest 62. =  Rákospalota 171

216 Úszód 556 tf Kalocsa ===== Dunapataj 171

217 Vál 560 igen (Baracska pu. ===== Vál 173

218 Vámosmikola 561 nem Szob pu. = =  Vámosmikola 173

219 Vanyarc 561 tt Aszód pu. = =  Szirák 174



2 2 6 33. szám
Fo

ly
ó 

sz
ám A postahivatal (ügynökség) 

neve

A
 h

el
ys

ég
né

v-
 

tá
r 

ol
da

ls
zá

m
a

A vasútvo
nal meg
jelölés 
megha

gyandó-e?

Mely gépkocsijárat mentén fek
szik; leadóállomás neve

A
z 

Ir
án

yí
tá

si
 

fü
ze

t 
ol

da
ls

zá
m

a

Jegyzet

2 2 0 Váraszó 562 igen Salgótarján = =  Ózd, Péter- 
vására . . . 174

2 2 1 Vaskeresztes 565 tt Szombathely = =  Felsőcsatár 175

2 2 2 Verseg 570 ft Aszód pu. = =  Szirák 176

223 Vcrtesboglár 570 rt Bicske pu. = =  Csákvár 176

224 Visegrád 574 igen Szentendre pu. = =  Visegrád 177

225 Zabar 579 nem Salgótarján = =  Ózd, Pcter- 
vására . . . 179

226 Zádorfalva 579 »» Putnok pu. = =  Aggtelek 179

227 Zalatárnok 583 »» Nova = =  Bak 181

228 Zomba 585 *» Szekszárd = =  Nagyszokoly 182

229 Zsáka 585 »» Berettyóújfalu = =  Szeghalom 182

230 Zsámbék 586 ft Budapest 114. = =  Zsámbék 182

Budapest, 1935. évi augusztus hó 30.-án.

Egyházaskesző ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség megnyitása.

127.858/3.
Vas vármegye celldömölki járásában fekvő 

Egyházaskesző kisközségben a községre és 
Várkesző községre, továbbá Liliommajor és Ké
szei vár elnevezésű lakott helyekre terjedő for
galmi körrel a szünetelő postaügynökség újból 
életbe lépett. Ellenőrző hivatala „Marcaltő“, díj- 
négyszögszáma „689“.

Ehhezképest a Helységnévtárban Egyházas- 
keszőnél (190. 1.) „up. és“ törlése mellett beíran
dó: „ esi Eh. Marcaltő, Pápa ■ I Csorna, Mar- 
ca-ltő ..., 689, postáig. S.“, Várkesző községnél 
(563 1.), Liliommajornál (349. 1.) és Keszői várnál 
!(299. 1.) „up. Egyházaskesző“.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában a 4L oldalon ellenőrző hivatalként 
Pápa helyett Marcaltő írandó be és a csillag 
törlendő.

Az Irányítási füzetben Egyházashollós után 
(43. 1.) bejegyzendő: Egyházaskesző, Ü., Vas, S. 
VII., Pápa—Csorna, Eh. Marcaltő.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 30.-án.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában.

ad. 118.354/3.
A Szolnok és Tiszaderzs között közlekedő 

gépkocsi járatokat postaszállításra is felhaszná-
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lom. Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 7. hasáb
ban Pusztagyenda (106. 1.), Szapárfalu (119. 1.) 
postaügynökségeknél, Tiszabő (130. 1.), Tisza- 
bura (130. 1.) és Tiszaroff (132. 1.) postahivata
loknál a feltüntetett vasútvonal és leadóállomás 
helyett „Szolnok = =  Tiszaderzs“, Kőtelek 
postahivatalnál pedig (73. 1.) „Szolnok---- Ti
szaderzs, Tiszabő . . . “ megjelölést alkalmazzák.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 29.-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában és a helységnévtárban.

128.046/3.
Borjád postaügynökségnél a „gy.“ illetve 

„pd.“ jelzés törlendő. (20. és 142. 1.)
A postahivatalok névsorának 8 6 . oldalán 

Nádasladány helyett „Nádasdladány“, a 1 0 2 . ol
dalon Peremarton postaügynökségnél Veszprém 
1 . helyett „Lepsény“, Somogyacsánál pedig (115. 
1.) a második hasábba 339 helyett „399“ szám 
írandó.

Budapest, 1935. évi augusztu hó 27.-én.

Postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

127.626/3.
Kisoroszi postaügynökség ellenőrző hivatala 

f. évi szeptember hó 1-től kezdve Budapest 62. 
sz. postahivatal.

A hivatalok ezt a változást a helységnévtár 
312. és a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora 6 8 . oldalán Kisoroszinál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 23-án.

Forgalomköri változások.
I.

127.712/3.
Bolyok (141. 1.) ezentúl C/2. 
Budatétény (148. 1.) ezentúl #£9 L. 
Hajdúszoboszló (244. 1.) ezentúl C/2 . 
Ivád (270. 1.) ezentúl ÜÖ L.

Királd (301.'1.) a jelzés után a „pu.“
törlendő.

Torbágy (539. 1.) ezentúl 0 ^  L.
Üllő (556. 1.) f. évi november hó 15.-ig C. 
Vecsés (567. 1.) ezentúl C.
Budapest, 1935. évi augusztus hó 22.-én.

II.
128.048/3.

Ciframajor d  Szigliget (152. 1.) ezentúl u. t. 
Szigliget.

Patacspuszta (A Szigliget (431. 1.) ezentúl u. t. 
Szigliget.

Szigliget (509. 1.) ezentúl L., u. t. Ne-
mestördemic törlendő.

Szigligeti szőlőhegy d  Szigliget (509. 1.) 
ezentúl u. t. Szigliget.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 27.-én.

Közigazgatási változások.
127.971/3.

Belsőfecskéspuszta után (129. 1.) beírandó: 
Belsőgalambos (Galambos része) d  Kiskunfél
egyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., u. p. és u. t. 
Kiskunfélegyháza.

Bikád után (135. 1.) beírandó: Bikahegy d  
Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., u. 
p. és u. t. Kiskunfélegyháza.

Csorcsán után (168. 1.) beírandó: Csordajá
rás d  Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., u. p. és u. t. Kiskunfélegyháza.

Farkimajor (201. 1.) a d  jelzés utáni szöveg
rész törlendő s helyette beírandó: (Gyevitanyák 
része) d  Algyő, Csongrád vm., kiskundorözsmai 
j., u. p. és u. t. Algyő.

Galambos d  Kiskunfélegyháza (222. 1.) a d  
jelzés elé beírandó (Részei Belsőgalambos, Kül
sőgalambos.)

Gyevimajor után (236. 1.) beírandó: Gyevi
tanyák (Részei Farkimajor, Szomolva) d  Algyő, 
Csongrád vm., kiskundorozsmai j., u. p. és u. t. 
Algyő.

Közalapítványi erdőőrlak után (333. 1.) be
írandó: Közelszőlők d  Kiskunfélegyháza, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm., u. p. és u. t. Kiskunfélegy
háza.

Külsőfövenypuszta után (339. 1.) beírandó: 
Külsőgalambos (Galambos része) ‘d  Kiskunfél
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egyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., u. p. és u. t. 
Kiskunfélegyháza.

Sártó v. mh. (473. 1.) rs Hódmezővásárhely 
helyett Algyő.

Szomolya Tápé elé (513. 1.) beírandó: Szo- 
molya (Gyevitanvák része) o  Algyő, Csongrád 
vm., kiskundorozsmai j., u. p. és u. t. Algyő.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 27.-én.

Személyzetiek.
128.324.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Polgár Géza segédtitkár 52 
Pécsről Szegedre, Makay Jenő felügyelő 275 
Kecskemétről Hódmezővásárhelyre, Ungi Vince 
felügyelő 336 Békéscsabáról Budapestre, Szabó 
Ernő felügyelői címmel és jelleggel ellátott fő
tiszt 170 Budapestről Dunaföldvárra, Kiss Pál 
Imre főtiszt 235 Hódmezővásárhelyről Szegedre, 
Bornemisza Imre I. o. tiszt 162 Mezőtúrról Ma
kóra, Farkas Márton I. o. tiszt 376 Nyíregyházá
ról Szolnokra, Koska Zoltán II. o. tiszt 132 Kar
cagról Miskolcra, Lantos László II. o. tiszt 238 
Szentesről Hódmezővásárhelyre, Tarr Béla II. o. 
tiszt 294 Hódmezővásárhelyről Szentesre, Béki 
Ferenc II. o. tiszt 306 Komáromból Budapestre, 
Nagy László II. o. tiszt id. 57 Hódmezővásárhely
ről Zalaegerszegre, Barabás Ödön II. o. tiszt id. 
71 Orosházáról Hódmezővásárhelyre, Várkúti 
Károly II. o. tiszt id. 84 Zalaegerszegről Nagy
kanizsára, Bóvári János II. o. altiszt 2424 Szom
bathelyről Körmendre, Farkas Ferenc II. o. al
tiszt 2498 Körmendről Szombathelyre, Szabó La
jos makói II. oszt. altiszt 2597 Békéscsabáról 
Makóra.

Nyugdíjaztattak: báró Szalay Gábor dr. ál
lamtitkár, a posta vezérigazgatója, Voit Pál dr. 
2 főigazgató, Horváth Ferenc 142 és Pálfi István 
190 főfelügyelők, Böszörményi Zoltán főtiszt 60, 
Tassy Gyula főellenőr 148, Hozmán Péter ellen
őr 123, Varga Mária 17 és Rajczy Vilma 18 fő- 
ellenőrnők, Turmann Andorné 22, Neverkla 
Anna 26, Dankó Ilona 133, Barkóczy Ilona 136, 
Kővágó Stefánia 149, Sagmeister Janka 151, Ko- 
vách Sarolta 153, Szelczer Ilona 154, Marsovszky 
Mária 163, Petres Anna 166, özv. Bauer Sándor- 
né 168 és Vörösvári Istvánná 171 ellenőrnők, 
Muzsik Ferencné 659, Fodor Lászlóné 682, Pong-

rácz Istvánná 688, Zilahi Kiss Ernőné 691, Kiss 
Elemérné 692, Meng Pálné 693, Ács Sándorné 
695, Furuglyás Mária 699, dr. Fuchs Vilmosné 
702 és Kőmives Ferencné 703 segédellenőrnők, 
Eged Istvánná kezelőnő 189, Kovács József he
gyespusztai 54, Csubik István 199 és Varga Já
nos géderlaki 278 II. o. szakaltisztek, Kamarás 
János 121, Baki János 205, Jámbor József 318, 
Bokányi Károly 462, Keck József 522, Boda Ist
ván 682, Gál Géza 1225, Kővári Jakab 1558 és 
László Lajos mezőbándi 1636 I. o. altisztek, Gaz
dag József 415 és Molnár Ferenc velencei 1404 
II. o. altisztek, Nagy Dániel I. o.vonalfelvigyázó 
106, Fülöp Károly II. o. szakmester 190.

Meghaltak: Serényi Miklós 253 és Abonyi 
László 371 II. o. tisztek.

Lemondott: Gerléi István II. o. altiszt 3113.
Felmentetett: Tölgyesi József II. o. altiszt 

3000.
Elbocsáttattak: György György 1141, Pá- 

viács Antal 1424 és Székely Ödön 2670 II. o. al
tisztek.

Névváltozások: Ramocsai (Rigell) László 
gyakornok 179, Somkúti (Streit) Sebestyén I. o. 
altiszt 495, Zalavári (Malek) István 1414, Magosi 
(Marosa) Ferenc 1622, Erdősi (Gell) Lajos 1699 
és Siklósi (Sinkovits) Kálmán 2622 II. o. altisz
tek, Zentai (Zimmermann) Mihály I. o. szak
mester 5, Laborcai (Latinovits) János II. o. szak
mester 48, Lugosi (Luczky) Ferenc I. o. csoport- 
vezető 79, Ivánfi (Petzold) Antal 121 és Bánhegyi 
(Beck) Péter 133 II. o. szakmesterek, Tátrai 
(Trapp) János anyagkezelő 165, Nagyvári (Ju- 
hancsik) János 180, Erdősi (Gell) Ferenc 236 és 
Bolvári (Petrus) József 242 kocsikezelők.

Véglegesíttettek: Boronkay Ákos számellen
őr 20/a, Valentin Pál szám tiszt 24, Dimeth László 
455, Kassai Elemér 456, Lévay Géza 457, Nemes 
Ferenc 458, Wieser Miklós 459, Bártfai Antal 460 
és Adamovits János 461 segédtisztek — az itt 
feltüntetett rangszámmal.

Más állami ágazatba kineveztettek: Fehér 
István dr. 27, Fluck István dr. 63 és Tóbiás Kor
nél dr. 76 segédtitkárok, Jenei Ferenc 1608 és 
Daróczi Sándor 3128 II. o. altisztek.

Egyéb változások: Schwarcz János mérnök- 
gyakornok 10 helyett Schwarz János, Bölcs 
Sándor főtiszt 458 helyett Bölcs Sándor dr., Kürti 
László I. o. tiszt 155 helyett Kürti László dr., 
Ollexik Mátyás I. o. tiszt 400 helyett Ollexik 
Mátyás dr., Bihari Béla gyakornok 128 helyett 
Bihary Béla, Beringer Istvánné segédtisztnő 228 
helyett Besenyőy Istvánné, Blázsovics Lajosné
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kezelőnő 75 helyett Barotai Lajosné, Guttenber- 
ger Lujza kezelőnő 394 helyett Bárót Frigyesné, 
Moszczynszky Angela kezelőnő 563 helyett Ke
lemen Lajosné, Laczi István I. o. csoportvezető 
306 helyett Laczy István írandó.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 28-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi július 
havi forgalma.

5.955/eln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betéteket 260.870 P 
89 f-rel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya 1935. évi július hó végén 97,478.275 P 
73 f. volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 12,894.164 P 54 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén: 382.546.

A csekk- és klíringüzletben a betéteket 
44,470.231 P 20 f-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935, évi július hó végén 115,989.694 P 22 f. volt. 
A csekkszámlatulajdonosok száma a hó végén: 
34.722.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi július hó végén névértékben 105,789.641 
P 41 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 89,522.836 P 29 f. értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma: 90.211.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 247.127 darab új zálogfelvétel 
5,168.153 P kölcsönnel és 220.571 darab zálogki
váltás 4,684.132 P kölcsönvisszafizetéssel. A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi július hó végén 
1,223.798 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
26,224.806 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.402 darab, kényszerárverésre pedig 
8.025 darab, különféle zálogtárgy került. Elada
tott összesen 8.231 darab, a befolyt vételár 
157.905 P 01 f. volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi július hó folyamán a takarék-, csekk-
és zálogüzletágban 2,904.546 t é t e l ..................
1.081,495.312 P 05 f, az összes betéteinek állomá
nya pedig 213,467.969 P 95 f.

Budapest, 1935. évi augusztus hó 21.-én.

Kim utatás
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

Budapest Rácz Zsuzsanna kiadó Torontálvásár
1897. Pestszenterzsébet 1 Homokterenyei posta

mester lett.

Debrecen Széplaki János kiadó Vámosgyörk
1903. Kál

Tiszabezdédi posta
mesterré neveztetett 

ki.
*

Pécs Boncz Margit kiadó Kaposvár
1910. Hidas Elhalálozás.
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Betöltendő postakiadói állások.

Alpár postahivatal kiadónőt keres, azonnali belé
pésre.

Monostorpályi postahivatal október 1-re gyakorlott 
kiadót keres. írásbeli ajánlatot kér a fizetés megjelölésé
vel.

Kunhegyes postahivatal pénztárkezelő kiadónőt ke
res szept. 15-re. írásbeli ajánlatot kér és az arcképes 
igazolvány beküldését.

Gyakorlott, szakképzett kiadó állandó állást kap
hat azonnali belépéssel Szirák postahivatalnál.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Rigó Verőn
•

Nyírtass 1935. szept. 15.

Sallay Péter Debrecen 7. 1 azonnal

Horváth Gizella Újpest, Kölcsey-u. 8 . azonnal

Hornyik Gabriella Szabadhídvég azonnal

Boróczy Ilona Mezőberény 5»/2 Helyettesítést is vállal.

Vargha Erzsébet Záhony azonnal

Péterfi Zoltán Pétervására 1935. okt. 1.

Cserna Ferenc Pestújhely, Báthory Győző u. 12 5 1935. okt. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi híriaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yo m d a  R t. Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g j | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM. * t ||§ l  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.' 

BlDAPENT, UK*5. SZEPTEMBER 13. 34. szám.

'S’ A  IC T  A L Ó  M

A m. kir, posta személyzetéhez.
Vámkezelési igazolvány rendszeresítése a magyar

olasz kölcsönös csomagforgalomban.
Változások a Táviró-Díjs'zab'ásban.
Alkalmi postahivatal felállítása a IX-ik nemzetközi 

dermatológiai tanácskozások színhelyén.
Úhíd új postaügynökség megnyitása.

Változások az irányítási füzetben.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynöksé 

gek névsorában.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A m. kir. posta személyzetéhez.
129.060/1.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter úr Ö 
Nagyméltósága a kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi minisztérium ideiglenes vezetése alól tör
tént felmentése alkalmából az alábbi körrende- 
lelet bocsátotta ki:

„A Főméltóságú Kormányzó Ür folyó évi 
szeptember hó 2-án kelt legfelsőbb elhatározá 
sával a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium ideiglenes vezetése alól felmenteni 
méltóztatott.

Amidőn a kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésétől megválók, kedves kö
telességemnek tartom, hogy a minisztérium, va
lamint az alárendelt hatóságok, hivatalok és 
intézetek minden egyes tisztviselőjének és al
kalmazottjának őszinte szívből hálás köszöne
tét mondjak azért a teljes odaadással kifejtett 
értékes és eredményes tevékenységért, arnely- 
lyel engem — miniszteri működésem egész ideje 
alatt — a reám bízott nagy és fontos feladatok 
megoldására irányuló törekvésemben támogat
ni szívesek voltak.

Biztosítom a minisztérium, valamint az 
alárendelt hatóságok személyzetének minden 
egyes tagját, hogy mindenkor jóleső érzéssel 
fogok visszaemlékezni arra az időre, amelyet az 
ország gazdasági érdekeinek szolgálatában 
együtt töltöttünk.“

Budapest, 1935. évi szeptember hó 7-én.

Vámkezelési igazolvány rendszeresítése a 
magyar-olasz kölcsönös csomagforgalomban.

128.801/4.

Magyarország és Olaszország között a ki
vitelre vonatkozóan kötött Megállapodással 
kapcsolatban a hitelkedvezményben részesít
hető áruk vámkezelésének igazolására, a m. 
kir. pénzügyminiszter külön nyomtatványt, a 
vámkezelési igazolványt (Certificato di sdoga- 
namento) rendszeresített.

A postahivatalok az Olaszországba címzett 
csomagok szállítóleveléhez ilyen vámkezelési 
igazolvány csatolását ne kifogásolják, és azokat 
a szállítólevélhez csatolva továbbítsák. Továb
bítás előtt a vámkezelési igazolványt a bal alsó 
sarkon, az arra kijelölt helyen a felvevő posta- 
hivatal keletbélyegző lenyomatával lássa el.

A behozatalban az ilyen igazolványokat a 
vámkezelési postahivatalok a mellettük mű
ködő fő vámhivatali kirendeltségnek, illetőleg a 
vám elé állító postahivatalok a fővámhivatal
nak adják át további eljárásra.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 
1931. évi 32. és 1934. évi 31. számában levő 
88.956/1931. sz., illetőleg 114.715/1934. sz. rende
leteknél.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 9-én.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.

128.978/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabás-ban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:
♦

A 15., ló., 17. és 18. oldalon a 6. hasábban 
MP-t töröljék.

24. o. alján az *) jegyzet szövegét a követ
kezőképen módosítsák: Szám vagy betűjegyes 
nyelvű magántávirat nem küldhető, összebe- 
beszéltnyelvű távirat csak általánosan . . .“

25. o. a fejrovatban az Ütirányok-nál a VI. 
útirány „via France TSF—Siam“-ra helyesbí
tendő.

Malakka-félsziget és Penang-szigetnél a VI. 
útirány díja 3.83 helyett 3.59.

28. o. Fidzsi-szigeteknél az 1. hasábban Töb
bi sziget alcímet „Többi hivatal“-ra javítsák.

Fülöp-szigeteknél a 6. hasábban FS, TMx, 
Ouvert elé írják: „via II., VI., VII.“.

Hawai-szigeteknél a 6. hasábban MP, FS, 
Ouvert törlendő.

30. o. a fejrovatban az Ütirányok-nál a II. 
via France TSF—Hanoi útiránynál Ha
noi’“ törlendő.

Szamoa-szigetekhez az 1. hasábba jelet
írjanak és a 6. hasábban lévő szolgálati korláto
zást a következőképen egészítsék ki: „D: via
III., IV; FS; Tutuila-ba LC.“

Budapest, 1935. évi szeptember hó 9-én.

Alkalmi postahivatal felállítása a IX-ik nemzet
közi dermatológiai tanácskozások színhelyén.

129.409/3.

A IX-ik nemzetközi dermatológiai tanács
kozások színhelyén és pedig 1935. évi szeptem
ber hó 13., 14. és 15-én a Magyar Tudományos 
Akadémia épületében (Budapest, V., Akadémia
utca 2. sz.), folytatólag 16—21-ig pedig a Vi
gadó épületében (Budapest, V., Vigadó-tér 2. 
sz.) 8—13 és 15—19 óráig tartó szolgálattal a

budapesti 72. számú postahivatal kirendeltsége 
ként működő távbeszélővel egyesített alkalmi 
postahivatal lép életbe.

Az alkalmi postahivatal működési köre, 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények és táviratok, belföldre szóló 
postautalványok, értéklevelek és csomagok fel
vételére, takarékbetétek és csekk-befizetések 
elfogadására, helyi- és helyközi távbeszélgetések 
lebonyolítására, valamint postai és pénzügyi 
bélyegek, továbbá értékcikkek árusítására ter
jed ki.

Az alkalmi postahivatal ellenőrző száma 
„7. f.“, távbeszélő állomásainak hívószáma szep
tember hó 13., 14.. és 15-én 28-3-27, 16-tól 21-ig 
pedig 81-0-82.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 9-én.

Óhíd új postaügynökség megnyitása.

128.733/3.

A Zala vármegyében fekvő Óhid község
ben a község területére kiterjedő forgalmi kör
rel új postaügynökség lépett életbe.

Ehhez képest a helységnévtárban Óhidnál 
(413. oldal) az „u. p. és“ törlése mellett beiran- 
dó: „ IS! Eh. Mihályfa, Tapolca |6ü_ j b Z. Ukk, 
Sümeg. . . ,  793, postáig. P.“, az irányítási füzet
ben pedig a 117. oldalon Óhát-Pusztakócs után 
„Óhid, Ü., Zala, P., VI.; Tapolca-Ukk, Eh. Mi
hályfa.“

Budapest, 1935. évi szeptember hó 6-án.

Változások az irányítási füzetben.

129.174/3.

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)

H
án

\ a
di

k 
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Dunapataj 6

/
Kalocsa—Dunapataj gk.

Dunapataj 7 — Kalocsa/gk.

Gógánfa 7 — 7523 v. után t 197

Göböljárás 7 t  18 —

Harkány 7 — 228 elé 1. Pécs 2/6724 v.

Kiskunfélegyháza 7 1. t 27/717 v. —

Kisoroszi 7 Dunabogdány Budapest 62.

Kösd után

1
2

3
4
5
6  

7

—

Kóspallag
Ü.
Hont
Bp.
I.
Budapest—Szob 
Eh. Márianosztra

Ókecske 7 — 260, 1. Szolnok 2/7662 v.

Pestszentimre 7 — 152 után 1. Bp. 62/3724 v. (K.)

Pusztagyenda 7 — 20 helyett Törökszentmikjós

Siklós 7 — 154 után 1. Bp. 72/6732 v.

Szapárfalu 7 — 20 helyett Törökszentmiklós

Szob 7 — 2 után cs. Bp. 62/202 v. (eseten- 
kint)

Tiszabő 7 — 2 0  helyett Törökszentmiklós

Tiszabura 7 gk- 2 0 /gk. helyett Törökszentmiklós

Tiszaroff 7 gk. 20/gk. helyett Törökszentmiklós

Budapest, 1935. évi szeptember hó 6-án.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában.

128.947/3.
Cserhátszentiván postahivatal neve mellett

(33. oldal) „gy.“ helyett „k.“ jelzés írandó, Pi 
lisszentlászló postaügynökség neve mellől pedig 
(104. oldal) a „gy.“ jelzés törlendő.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 6-án.



234 34. szám.

Mimutatás
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, 
hói utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Hazdra Károly :kiadó Semse
1904. Budapest 703.

Több mint egy éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Budapest Sziklai Margit

i

kiadó Igái 1908. Kesztölc Saját kérésére.

Debrecen Schmidt Margit kiadó Gyula 1910. Polgár Meghalt.

Sopron Baranyai Jánosné kiadó Tardos 1903. Tarján Nem vállalt alkalma
zást.

Betöltendő postakiadói állás.
Balatonmáriafürdő postahivatal kiadónőt keres. Le

het kezdő is. Pályázók az igényelt fizetést is közöljék.

K im u ta tá s
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Csete Mária Vizsoly 6 1935. X. 1.

Hornyik Gabriella Szabadhídvég (Somogy m.) 1935. október 1.

Komáromy Anna Csepel, 1-es posta 1935. október 1.

Kranyecz Géza Dunapataj 1935. október 1. Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v .: D uchon  J.
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G ö rö g o rszá g  (G réce).
Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható.
Igen sürgős (éclair) beszélgetés: nem vált

ható.
Meghatározott időre kért beszélgetés (com

munication fortuite ä heure fixe): nem 
váltható.

Bérelt beszélgetés: nem folytatható.
A forgalomban egyrészről az összes : 

Patrai (Patras, Patrasso), Pireusz (Pirée) és 
részt.

A háromperces beszélgetés díja:

Meghívás (avis d’appel): kérhető.
Külön meghívás (préavis): kérhető.
Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 

száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): kérhető.

I Gyengeforgalmú órák: 19—8 óra közt.
gyár, másrészről Athén, Thessaloniki (Szaloniki), 
oíos (Volo) görög távbeszélőközpontok vesznek

Thessaloniki: 8.65 P
Volos: 9.30 P
Athén, Pireusz, Patrai: 10.65 P.

A hosszabb ideig tartó beszélgetéseknél három percen vagy annak többszörösén túl per
cenként és a gyengeforgalmú órákban folytatott beszélgetések után az alábbi I—III. hasábok 
szerint a következő díjak számítandók:

i. II III.

Ha a díjegység az erős forgalmú 
órákban percenként 

számítandó

a gyengeforgalmú 
órákban az első három 

percért számítandó

a gyengeforgalmú 
órákban percenként 

számítandó

P f P f P f P f

8 65 2 90 5 2 0 1 75

9 30 3 1 0 5 60 1 90

1 0 65 3 55 6 40 2 15
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A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett taka
rékbetétek kamatlábának újabb megállapítása.

Pázmány-emlékbélyegek forgalomba bocsátása. 
„Tokaji szüret“ keletbélyegző használata.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

A zalakoppányi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett 
takarékbetétek kamatlábának újabb megállapí

tása.

129.294/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úr 1935. évi 
augusztus hó 30-án 155.005/1935. IV. a. szám alatt 
kelt rendeletével 1935. évi szeptember hó 1. nap
jától kezdődően a m. kir. postatakarékpénztár 
takaréküzletágában

a) a rendes betétek után fizetendő törzska
matlábat évi 3% -ban,

b) a különleges kamatozású betétek kamat
lábát pedig évi 3 és 1/4%-ban állapította meg.

A kamatláb újabb megállapítása folytán a hi
vatalok a jelenleg kifüggesztett 3 és 1/2%-os ka
mattáblázatokat vonják be és azok helyett a kö
zeljövőben a m. kir. postatakarékpénztártól ér
kező új kamattáblázatokat függesszék ki.

Budapest, 1935. évi szeptember hó ll.én.

Pázmány-emlékbélyegek forgalomba bocsátása.

129.744/3.

A P. R. T. folyó évi 23. számában közzétett 
122.309/3. számú rendeletemmel kapcsolatban

értesítem a postahivatalokat, hogy a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem alapításának 
300-ik évfordulójára szeptember 25-én 6, 10, 16, 
20, 32 és 40 f-es értékjelzésű Pázmány-emlékbé- 
lyegeket bocsátók forgalomba.

A bélyegek vízjeles (vízjel rajza a P. R. T. 
1927 :49. számában) fehér papíron készültek.

A 6, 16 és 20 f-es bélyegek 22X29 mm alak- 
nagyságban, régies keretben, Pázmány Péternek 
— egy régi metszet után készült — mellképét 
ábrázolják. A bélyegkép felső szélén sötét hát
térben, fehér betűkkel „Magyarország“ felírás, 
az alsó jobb- és balsarkában, négyszögletes, vi
lágos mezőkben, sötét színben az értékjelzés 
látható. E világos mezők közötti sötét háttér
ben, 4 sorban, világos betűkkel „Petrus Pázmány 
fundator universitatis Hungaricae 1635“ szö
veg van.

A 10, 32 és 40 f-es bélyegek 25X30 mm alak
nagyságban (fekvő alak) az egyetem tulajdonát 
képező Temple-féle kép után azt a jelenetet áb
rázolják, amikor Pázmány Péter az egyetem ala
pító levelét aláírja. A bélyegképet diszítményes 
keret veszi körül, amelynek felső lécén világos 
háttérben, sötét betűkkel „Magyarország“ fel
írás, a baloldali lécen alulról felfelé olvashatóan 
„1635“, a jobboldalon felülről lefelé „1935“ évszá
mok vannak elhelyezve világos háttérben, sötét
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betűkkel. Az alsó keretléc közepén 3 sorban 
„Pázmány aláírja az egyetem alapító levelét'“ 
felírás, ennek kétoldalán az értékjelzés van vilá
gos háttérben sötét betűkkel elhelyezve.

A 6 f-es bélyeg sötétkékes zöld, a 10 f-es 
sötét olajzöld, a 16 f-es sötét szürkés lila, a 20 
f-es sötét kékes piros, a 32 f-es sötét lilás piros 
s a 40 f-es sötétkék színű.

A Pázrüány-emlékbélyegek folyó évi szep
tember hó 25-étől 1936. évi március 31-éig bár
hova szóló, bármily postai küldemény bérmente
sítésére használhatók.

E bélyegeket a kincstári postahivatalok és 
ezeken kívül a berettyóújfalui, szikszói, máté
szalkai, csornai, győrszentmártoni és zirci pos
tamesteri hivatalok árusítják.

E postahivatalokat korlátolt mennyiségű 
első készlettel a m. kir. posta értékcikkraktára 
hivatalból látja el.

A korlátolt mennyiségre való tekintettel 
egy-egy vásárlónak csak 1 sorozat Pázmánv- 
emlékbélyeg szolgáltatható ki.

A 10 és 20 f-es bélyegek a készlet kimerü
léséig korlátozás nélkül árusíthatók; ügyeljenek 
azonban a hivatalok arra, hogy ezekből is 
ugyanoly mennyiség maradjon készletükben, 
mint amennyi a többi értékekből van. A 6, 16, 
32 és 40 f-es Pázmány-emlékbélyegeket soroza
ton kívül árusítani, valamint Pázmány-bélyeget 
szeptember 25-ike előtt kiszolgáltatni szigorúan 
tilos.

Az egyetemi ünnepségek tartama alatt, vagy
is szeptember 25—29. napjain, a budapesti 4. szá.- 
mú postahivatal külön e célra készült alkalmi bé
lyegzőket is használ a nála feladott közönséges 
és ajánlott levélpostai küldemények, valamint 
lebélyegzés végett bemutatott, papírlapra (nem 
borítékra!) felragasztott, forgalomban levő le
vél- és légiposta (portó nem!) bélyegek lebélyeg
zéséhez.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy általában, de különösen az emlékbé
lyegek érvénytelenítésénél tiszta, éles bélyegző

lenyomatokat alkalmazzanak és hogy az emlék
bélyegekkel ellátott küldeményeket — főként a 
bélyegértékesítő iroda által feladott közönséges 
és ajánlott leveleket — a kezelés egész menete 
alatt gondosan kezeljék és azokat kötegelés köz
ben ne törjék meg.

Végül felhívom a postahivatalokat, hogy — 
amennyiben a hozzájuk leküldött bélyegmennyi
ség november hó közepéig egészben vagy rész
ben nem fogyott volna el — készletüket az ér
tékcikkraktárnak jelentsék be. A feleslegesnek 
mutatkozó bélyegmennyiségeket olyan posta- 
hivatalokhoz adatom majd ki, amelyeknél e bé
lyegek iránt nagyobb érdeklődés mutatkozott.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 16-án.

„Tokaji szüret“ keletbélyegző használata.

129.745/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a tokaji 
postahivatal és kirendeltsége a folyó évben 
szeptember 22-én tartandó szüreti ünnepély al
kalmával „Tokaj—Tokaji szüret 1935. szeptem
ber 22.“ feliratú keletbélyegzőket is használ.. E 
bélyegzők az előző években már használtakból 

* alakíttattak át.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 16-án.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

129.800/1.

A soproni postaigazgatósági kerületben 
Menczel Tihamér postatitkár (57) a kerületi biz
tosi teendők alól felmentetett. Ugyanott dr. 
Stroné Béla1 postasegédtitkár (56) a kerületi biz
tosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 14-én.
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A zalakoppányi postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

129.366/3.

A zalakoppányi távbeszélővel egyesített 
postaügynökség folyó évi szeptember hó l-ével 
változatlan forgalmi körrel postahivatallá ala
kíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma 5696.
Ehhezképest a Helységnévtárban (581. old.) 

„ ISI Eh. Zalaszentgrót“ helyett írandó.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában a 144. oldalon Zalakoppánynál 
az első hasábba „56%“ írandó, a 4-ik hasábban 
„ü. (Eh. Zalaszentgrót)“ törlendő, a 182. olda
lon pedig az 56% után „Zalakoppány“ írandó 
be.

Az Irányítási Füzetben (181. old.) a máso
dik hasábban „Ü“ helyett „IV.“ írandó, a hete
dik hasábban pedig „Eh.“ törlendő.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 11-én.

Pályázati hirdetmény.

129.424/3.
Postamesteri állásra a m. kir. postameste

rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos egyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépésnek a kötelezettsége mellett:
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Az általános feltételek a Posta Rendeletek 
Tára 1926. évi 2. és 1928. évi 24. számában tétet
tek közzé.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket a budapesti m. kir. posta- 
igazgatósághoz 1935. évi október hó 4-ig nyújt
sák be.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 11-én.
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Kimutatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A létszámból törölt egyén

A  létszámból való 
törlés ok an e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Szeged ifj Böszörményi Zoltán kiadó Bpest 1913, Kemence Postaforgalmi díj- 
nokká felvétetett

Szeged Metzing Ede hivatali kisegítő Szanád 1915. Szeged 3. Meghalt.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve, elme

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Demkó Mária Medgyesegyháza azonnal Helyettesítést is vállal.

Kemenes Mária Balatonszabadi 1935. nov. 1.

Pfendler Mária Ráckeve 4 azonnal

Stahly Kamilla Ráckeve
♦

5 azonnal

Szűcs Iván Apostag, szept. 30-a után 
Horthy-liget, Aradi-u. 53. 4 1935. okt. 5. Helyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek  szá n t k ü ld em én yek  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóh ivata lnak  szánt k ü ld em én y ek  cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R t. Felelős v .: D uchon J.
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Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok é. ügynöksé-

gek névsorában és a helységnévtárban. 
Forgalomköri változások. 
Személyzetiek.

Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása.
130.757/2.

A Budapesti Közlöny: f. évi 205. és 216. szá
maiban pénzügyminiszter úrnak az alábbi ren
deleté és hirdetménye jelent tneg:

I.
A m. kir. pénzügyminiszternek

1935. évi 2.222/P. M. számú rendelete
a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tu
dományegyetem alapításának háromszázadik év
fordulójáról szóló 1935. évi V. törvénycikk alap
ján vert kétpengős ezüstérmék külalakjának 

szabályozása tárgyában.

Az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről 
•szóló 1929. évi XXVI. törvénycikk 3. §-ának 
negyedik bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján és a Budapesti Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem alapításának három
századik évfordulójáról szóló 1935. évi V. tör
vénycikk 3. §-ában foglalt intézkedés végrehaj
tásaként a következőket rendelem:

L §•
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Pé

ter Tudományegyetem háromszázadik évfordu
lójáról szóló 1935. évi V. törvénycikk alapján 
vert kétpengős ezüstérmék külalakja a követ
kező:

Az érmék egyik lapján az egyetem alapítá
sát ábrázoló csoportkép van. Középen áll Páz
mány Péter alakja, jobbkezében az egyetem

alapítólevelével, balkezében a főpapi kettőske
reszttel. Bal oldalán kissé mögötte áll íródeákja, 
jobb oldalán kissé előtte pedig az alapító iránt 
érzett háláját és hódolatát kifejező ifjú egye
temi, polgár.

E lap körirata: „A ■ 300 • ÉVES • KIR * 
M • PÁZMÁNY • PÉTER • TUD • EGYE
TEMI • ALAPÍTÁSÁNAK • EMLÉKÉRE.“ A 
körirat találkozásában hét pontból álló csillag 
van.

Az egyetemi polgár jobb karjától balra 
apró betűkkel a tervező művész neve: „BERÁN 
L.“ van feltüntetve.

Az érme másik lapján a magyar címer a 
Szent Koronával Pázmány-korabeli bárok ke
retben van elhelyezve. A  címer felett körívalak
ban „MAGYAR • KIRÁLYSÁG“ felirat, amely
nek elején és végén hat pontból álló csillag 
van. A címer alatt szintén körívalakban az ér
tékjelzés: „2 PENGŐ“ foglaltatik. A címer alsó 
részének jobb- és baloldalán megosztva „19—35“ 
veretési évszám van feltüntetve: a címer alsó 
csúcsán pedig ugyancsak megosztva a m. kir. 
állami pénzverő jelzése: „B—P.“ van.

Mindkét lap emelkedett, peremük sima és 
azonbelül gyöngysor fut végig. Az érme sima 
széle bemélyített ékítménnyel van ellátva. Az 
érme patinázva van.

2. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 9-én.
Dr. Fabinyí Tihamér s. k„

m. kir. pénzügyminiszter.
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1935. évi 2.400/P. M. szám.

HIRDETMÉNY

a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tu
dományegyetem alapításának háromszázadik év
fordulójáról szóló 1935. évi V. törvénycikk alap
ján vert kétpengős ezüstérmék kibocsátási tár

gyában.
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Pé

ter Tudományegyetem alapításának háromszá
zadik évfordulójáról szóló 1935. évi V. törvény
cikk alapján vert kétpengős ezüstérmék forga- 
lombahozatalát a Magyar Nemzeti Bank 1935. 
évi szeptember hó 25-én kezdi meg.

Az érmék külalakja a következő:
Az érmék egyik lapján az egyetem alapítá

sát ábrázoló csoportkép van. Középen áll Páz
mány Péter alakja, jobbkezében az egyetem 
■alapító levelével, balkezében a főpapi kettőske
reszttel. Bal oldalán kissé mögötte áll íródeákja, 
jobb oldalán kissé előtte pedig az alapító iránt 
érzett háláját és hódolatát kifejező ifjú egye
temi polgár.

E lap körirata: „A • 300 • ÉVES • KIR • 
M • PÁZMÁNY • PÉTER • TUD • EGYE
TEM • ALAPÍTÁSÁNAK • EMLÉKÉRE.“ A 
körirat találkozásában hét pontból álló csillag 
van.

Az egyetemi polgár jobb karjától balra 
apró betűkkel a tervező művész neve: „BERÁN 
L.“ van feltüntetve.

Az érmék másik lapján a magyar címer a 
Szent Koronával Pázmány-korabeli bárok ke
retben van elhelyezve. A címer felett körívalak
ban „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ felirat, amely
nek elején és végén hat pontból álló csillag 
van. A címer alatt szintén körívalakban az ér
tékjelzés: „2 PENGŐ“ foglaltatik. A címer alsó 
részének jobb- és baloldalán megosztva „19—35“ 
veretési évszám van feltüntetve: a címer alsó 
csúcsán pedig ugyancsak megosztva a m. kir. 
állami pénzverő jelzése: „B—P7‘ van.

Mindkét lap emelkedett, peremük sima és 
azonbelül gyöngysor fut végig. Az érme sima 
széle bemélyített ékítménnyel van ellátva. Az 
érme patinázva van.

Az érmék súlya 10 gramm, átmérője 27 mil
liméter.

Ezeket az érméket az állami és egyéb köz

II. pénztárak korlátlanul, magánosok pedig 100 
pengő összegig kötelesek fizetéskép elfogadni.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 21-én.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k.,

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a postahivatalokat, hogy 1935. 
szeptember hó 25-től kezdve fizetésképen eze
ket az új kétpengős ezüstérméket is fogadják 
el.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
129.558/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 25. oldalon a Görögországra vonatkozó 
összes adatokat töröljék s helyükbe ragasszák a 
csatolt fedőlapot.

Az 53. oldalon Nómetalföldi-Indiánál a ne
gyedik bekezdéshez folytatólagosan a következő 
két mondatot írják: „A beszélgetések bejelen
tésénél a hívó fél legfeljebb két szóval megje
lölheti a tárgyat, amelyről a hívott féllel beszél
ni kíván. Ezt a hívottal az összeköttetés létesí
tése előtt díjmentesen közlik.“

Budapest, 1935. évi szeptember hó 16-án.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában és a helységnévtárban.

129.794/3.
Abasár postahivatal neve után (5., illetve 

85. oldal) „k.“, illetve „pd.“ jelzés írandó, Tisza- 
nagyfalu neve mellől (132. 1.) a „k.“ jelzés tör
lendő, Tiszanána neve után (132. 1.) „k.“, a név
sor 126. oldalán „Szűcs“ ügynökség helyett pe
dig „Szűcsi“ írandó.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 21-én.

Forgalomköri változások.
130.076/3.

Agárd IS! (87.1.) ezentúl |§£9 „L.“
Bia (134. 1.) ezentúl C/2.
Csiribmajor f~\ Gárdony (166. 1.) ezentúl 

u. t. Agárd.
Gazos o  Verseg (225. 1.) ezentúl up. és ut. 

Hatvan 1.
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Kishantos o  Nagylók (307. 1.) ezentúl up. 
Nagyhantos.

Pálmaj or Tt Gárdony (426. 1.) ezentúl u. t. 
Agárd.

Torbágy (539. 1.) ezentúl @ £ 3  C/2.
Világos Nagylók (572. 1.) ezentúl u. p. 

Nagyhantos.
Világos Ol Nagylók (573. 1.) ezentúl u. p. 

Nagyhantos.
Budapest, 1935. évi szeptember hó 21-én.

Személyzetiek
130.661/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok) az alkalmazottak rangsorszámát jelentik.)

Áthelyeztettek: Bally István dr. igazgató 
40 Szegedről Budapestre, Varga Pál dr. fogal
mazó 54 Budapestről Pécsre, Szalai János se
gédmérnök 15 Budapestről Szegedre, Monus 
Ferenc dr. főfelügyelő 95 Miskolcról Debrecen
be, Sin Sándor felügyelő 319 Orosházáról Sze
gedre, Dénesfai Ferenc I. o. tiszt 213 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Kalmár Dénes gyakor
nok 107 Esztergomból Budapestre, Koza János 
gyakornok 148 Szolnokról Miskolcra, Kovács 
József segédtiszt 90 Győrből Budapestre, Balás 
Tibor segédtiszt 482 Budapestről Egerbe, Mo- 
gyorósy Irén segédtisztnő 620 Karcagról Vác- 
ra, Bárdos Ignác műsz. segédellenőr 42 Szeged
ről Hódmezővásárhelyre, Keszler Izsó műsz. se
gédellenőr 49 Hódmezővásárhelyről Kecskemét
re, Szabó Gyula műsz. segédtiszt 46 Szolnokról 
Debrecenbe, Glatz Ödön műsz. segédtiszt 74 
Debrecenből Nyíregyházára, Szende Péter I. o. 
altiszt 50 Újpestről Budapestre, Ambrus György 
I. o. altiszt 1872 Kisújszállásról Debrecenbe, 
Lencse György II. o. altiszt 470 Egerből Jászbe
rénybe, Szelei István II. o. altiszt 1903 Komá
romból Győrbe, Lajosi Mátyás II. o. altiszt 
2185 Komáromból Magyaróvárra, Végvári Dí
ván II. o. altiszt 2456 Budapestről Salgótarján
ba, Hegyi Kálmán II. o. altiszt 2541 Uj dombó
várról Zalaegerszegre, Pálmai István II. o. al
tiszt 2543 Tapolcáról Bajára, Benkő János II. 
o. altiszt 2577 Szentesről Szegedre, Varsányi 
Lajos II. o. altiszt 2795 Győrből Sopronba, Su
lyok Andor II. o. altiszt 3080 Mohácsról Győr
be, Takács József felsőmérai II. o. altiszt 3108 
Szentesről Miskolcra és vitéz Hajdú József II. 
o. altiszt 3251 Kisújszállásról Debrecenbe.

N yugdíjaztattak: Schiffer Ottmár műsz. fő
igazgató 6 , Laicha Gyula I. o. számv. főtanácsos 
3, Csatt Géza főfelügyelő 168, Kitzinger Ferenc 
22, Filláry István 24 és Hajdú Kálmán 90 fő
ellenőrök, Forster Jenő segédellenőr 234, Kovácli 
Gizella ellenőrnő 107, özv. dr. Brassoványi Já- 
nosné 261, Bartók Szidónia 469 és Magyarósy 
Istvánná 664 segédellenőrök, Méry Ferenc II. o. 
szakaltiszt 40, Kőszeghy János 10, Dobro- 
vodszky Lázár 29, Járossy Sándor 33, Almási 
József gácsi 296, Molnár Mihály 375, Demeter 
Elek 521, Ferenczi Gyula 541, Róna Bálint 1663 
és Futó Ignác 1722 I. o. altisztek.

Meghaltak: Pázmándi József 64 és Lányi 
Dezső 182/g főfelügyelők, Fiola János műsz. se
gédellenőr 5, Dani Péter 299 és Papp János üllői 
1581 I. o. altisztek.

V égkielégít tettek: Dezse Mihály I. o. tiszt 
334 és Bodzái Győző segédtiszt 382.

Névváltozások: Rády (Rádi) Győző hiva
tali igazgató 7, Solymáry (Schaffer) József fel
ügyelő 302, Rády (Rádi) Károly 209, Gallyas 
(Nagy) István 332 és Rády (Rádi) Győző 488
I. o. tisztek, Udvarhelyi (Strestik) Károly dr. 
gyakornok 195, Bokros (Brodik) Béla 223, Heves 
(Heilmann) István 381 és Darnói (Dorn) Samu 
428 segódellenőrök, Pálfai (Pódinger) József 
műsz. segédtiszt 56, Simonyi (Hirschberger) 
Margit (segédellenőrnő 642, Pánczél (Pre- 
czechtján) Olga 163 segédtisztnő, Környei 
(Krautsack) Jánosné 148 és Szécsányi (Prokle) 
Lajosné 347 kezelőnők, Tóvizi (Lipták) Flórián
II. o. szakaltiszt 264, Krasznai (Kinszler) Aurél 
814 és Várfi (Valuska) András 1118 I. o. al
tisztek, Tevesz (Tihanyi) László 1342, Lenti 
(Léhner) Károly 1898, Lugosi (Lipták Fegó) Pál 
2269, Örhalmi (Ocskó) Kálmán 2390 és Rózsa
völgyi (Rikovics) Simon 2912 II. o. altisztek, 
Rétfalvi (Reitter) Tófor II. o. vonalmester 58, 
Kisházi (Kishans) Emil gépkocsivezető 74 és 
Abonyi (Amfer) István kocsikezelő 370.

Egyéb változások: Sári Etel kezelőnő 453 
helyett Tóth Lajosné, Gavalik Eduárdné keze
lőnő 596 helyett Rudits Mária.

Véglegesíttettek: Bolla István 2812, Jankó 
Imre 2813, Monos Pál 2814, Kárai Dezső 2815, 
Edelényi Ferenc 2816, Döbörhegyi Lajos 2817, 
Fazekas Gyula mezőtelegdi 2818, Temesvári 
Gyula 2820, Béres Ferenc 2821, Balga István 
2822, Tóth Sándor nagyécshegyi 2823, Honti 
András 2824, Magyar András 2825, Montvai 
József 2826, Bordás Imre tapsonyi 2827, Palotás 
János 2828, Marostordai Lajos 2829, Balogh Jó
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zsef 2831, Bobák Szaniszló 2832, Jármai Lajos 
Ottó 2833, Einvachter Ferenc 2834, Szilágyi La
jos püspökladányi 2835, Kapuvári József 2836, 
Bölönyi János 2837, Baranyai Ferenc alpári 
2838, Szabó József kocsi 2839, Szabó Pál István 
2840, Polgár József újmalomsoki 2841, Tóth 
József adonyi 2842, Kerkay Jenő 2843, Katona 
István bpesti 2844, Varga József héregi 2845, 
Kovács Imre nagysitkei 2846, Seres József tö
rökszentmiklósi 2847, Szentesi Ernő 2848, Moj- 
zes Mihály 2849, Domboróczki István 2850, 
Maglódi Pál 2851, vitéz Lukács János 2852, Sze
gedi Sándor 2853, Konkoly Gábor 2854, Király 
Rezső 2855, Szeredi József 2856, Pénzes Ferenc 
2857, Honfi János 2858, Simon Sándor 2859, Fr- 
dősi Márton 2860, Beleki Sándor 2861, Radnai 
Gyula 2862, Virág János püspökladányi 2863, 
Tenke József 2864, Kovács Ferenc gyöngyösi 
2865, Rácz János 2866, Harhály Ferenc 2867, Bé
res István 2868, Pesti Vince 2869, Farkas György 
2870, Fábián István 2871, Bujdák Gergely 
2872, Farkas István 2873, Minta György 2874, 
Üveges János 2875, Nagy János pálfai 2876, 
Mölnár János sárszentmiklósi 2877, Gálfai Fe
renc 2878, Kármán László 2879, Kis József 
gyömrői 2880, Csengődi József 2881, Egyed Gá
bor 2882, Tolnai János 2883, Kis János teme- 
rin: 2884, Mamrovits Gyula 2885, Mészáros Já
nos biai 2886, Molnár István enyingi 2887, Pau- 
lusz József 2888, Rénes Gyula 2889, Szigetvári 
István 2890, Solymosi József 2891, Suplicz János 
2892, Szabó Lajos lajosmizsei 2893, Vörös 
György rácalmási 2894, Burger Gyula 2895, Ge- 
recs József 2896, Gerlei Sándor 2897, Kis Gyula 
alcsuti 2898, Lovagi János 2899, Mohai György 
2900, Réti György 2901, Füredi József budapesti 
2902, Bocsi Lajos 2903, Nagy Károly dákai 
2904, Nemes István székesfehérvári 2905, Szak- 
mány József 2906, Szúnyog István 2907, Ughi 
Márton 2908, Böröcz Lajos 2909, Bauer József 
2910, Nagy János polgári 2911, Rózsavölgyi Si
mon 2912, Sumi János 2914, Varga Lajos alsó-

józsai 2915, Varsányi Nándor 2916, Kis István 
hernádnémeti 2917, Kiss János ludasi 2918, Kiss 
László győri 2919, Molnár Miklós makiári 2920, 
Váradi József mezőpeterdi 2921, Áldott János 
2922, Baranyai Antal rákospalotai 2923, Bengyel 
Béla 2925, Dombóvári László 2926, Gácsi János 
2927, Fiavasi Ede 2928, Herczeg Gábor 2929, 
Jálics Béla 2930, Kecskés Gábor 2931, Kiss Imre 
tápiógyörgyei 2932, Kovács Gyula budapesti 
2933, Kovács Kálmán pestújhelyi 2934, Kővári 
Ferenc 2935, Pajor Nándor 2936, Rátkai Károly 
2937, Szabó T. Gábor 2938, Szilágyi Dániel 2939, 
Varga Ferenc tiszaföldvári 2940, Rákóczi Ferenc 
2941, Danyikó Bertalan 2942, Fehér János zala
egerszegi 2943, Gál László ondi 2944, Kaposvári 
Mihály 2945, Korsós István 2946, Miklós József 
kaposfüredi 2947, Nechlich Károly 2948, Varga 
Lajos I. 2949, Idei István 2950, Kővári Pál Pé
ter 2951. Rácz József szegedi 2952, Szőke Illés 
2953, Kapitány Antal 2954,Zimonyi István 2955, 
Bállá József szegedi 2956, Győrfi János kapós- 
újlaki 2957, Lukács Lajos újpesti 2958, Berta 
Géza 2960, vitéz Iker János 2961, Kardos Zsig- 
mond 2962, Laczi István 2963, Leszenyei János 
2964, Darnyik Ferenc 2965, Solymosi Rezső 
2966, Varga Lajos szombathelyi 2967, vitéz Pé
csi Zsigmond 2968, Galántai Ferenc 2969, Péter 
Pál 2970, Ivánka Sándor 2971, Szabó Mihály 
soltszentimrei 2972, Kincses Antal 2973, Ká
poszta Mihály 2974, Kovács András budapesti 
2975, Benkő László 2976, Pecze Gábor 2977, 
Bánhegyi Ferenc 2978, Pap Antal 2979, Ke- 
ménvfi László 2980, Kiss Béla nagykörűi 2981, 
Fekete Béla budapesti 2982, Hajnal József 2983, 
Egri Pál 2984, Tímár László 2985, Márkus Amb
rus 2986, Tóth Imre 2987, Virág János gyön
gyösi 2988, Kis P. István 2989, Kunhegyi Lajos 
2990, Újvári Pál 2991, Imrei János 2992, Kiss 
Imre solti 2993, Füleki Imre 2994, Bállá István 
kókai 2995 és Szendi Ferenc 2996 II. o. altisztek.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 2 2 -én.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da  Rt. Felelős  v.: D uchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1935. SZEPTEMBER 28. 37. szám.

T A R T A L O M

Az „Általános munkaadói igazolvány-űrlapok“ árá
nak mérséklése.

A „Vasúti Útmutató“ menetrendkönyvek postai 
árusításának megszüntetése és a MÁV „Hivatalos Me- 
netrendkönyvei“-nek árusítása.

A MAGYAR EGÉSZSÉG HETE hirdető bélyeg
zőinek használata.

Czinderybogád postaügynökség nevének megváltoz
tatása.

A  m . k ir . p o s ta ta k a r é k p é n z tá r  1935. é v i  a u g u s z tu s  

h a v i fo r g a lm a .

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Az „Általános munkaadói igazolvány“-ürlapok 
árának mérséklése.

130.919/4.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
(O. T. I.) a 20 fillér árjelzéssel ellátott „Általá
nos munkaadói igazolvány“-ürlapokat 1935. évi 
szeptember hó végével a forgalomból ideiglene
sen kivonja és 1935. évi október hó 1-től kezdve 
átmenetileg 1935. évi december hó 31-ig 10 fillér 
árjelzésű új „Általános munkaadói igazolvány“- 
ürlapokat hoz forgalomba 10 filléres árban.

A „Háztartási alkalmazott munkaadói iga- 
zolványa“-ürlapok azonban továbbra is forga
lomban maradnak és azoknak 20 filléres ára sem 
változik.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. A m. kir. posta értékcikkraktára az új űr
lapokból az eddigi forgalomnak megfelelő kész
letet az O. T. I. központi intézetétől szabályszerű 
bizonylatpárral haladéktalanul rendelje meg. 
Ebből a kincstári és az I. o. postamesteri hiva
taloknak 100—100 darabot, a többi postahivata

loknak pedig 50—50 darabot hivatalból sürgő
sen küldjön meg.

2. A postahivatalok 1935. szeptember 30-ig 
a régi űrlapokat, 1935. évi október hó 1-től pedig 
az új űrlapokat árusítsák. Ezeket az új kiadású 
űrlapokat is — miként a postahivatalok útján 
eladásra kerülő többi O. T. I. űrlapokat — az 
eladás alkalmával a jobb felső részen keletbé
lyegző-lenyomattal kell ellátni.

3. A postahivatalok 1935. évi szeptember 
hó végén a forgalomból kivont űrlapokból a hi
vatal főpénztárában, a kezelési osztályoknál, az 
ellenőrzésük alá tartozó postaügynökségeknél 
és a hozzájuk beosztott magánértékcikkárusok- 
nál meglevő készletet vegyék számba és ezt a 
készletet bizonylatpárral 1935. évi október hó 
10-ig a m. kir. posta értékcikkraktárához szol
gáltassák be. A beszolgáltatott űrlapok érték- 
összegét pedig az 1935. évi október havi postai 
értékcikkmérlegükbe a m. kir. posta értékcikk
raktára által visszaküldött bizonylat alapján fel
mentésként állítsák be.

A postahivatalok magánosoktól forgalom
ból kivont űrlapot becserélésre nem fogadhat
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nak el. Az ily célból náluk jelentkezőket irányít
sák az O. T. I. legközelebbi helyi szervéhez (ke
rületi pénztárához, kirendeltségéhez, vagy szer
ződtetett megbízottjához).

4. A ni. kir. posta értékcikkraktára a posta- 
hivatalok által oda beszolgáltatott régi űrlapo
kat, valamint a raktárában levő ilyen űrlapokat 
1935. évi október hó 30-ig bizonylatpárral az O. 
T. I. központi intézetének küldje meg és azok 
értékösszegét az október havi postai értékcikk
mérlegében felmentésként állítsa be.

5. A m. kir. posta központi számvevősége 
az eladott O. T. I. nyomtatványokról leszámo
lás céljából készítendő negyedévi mérlegében a 
m. kir. posta értékcikkraktára által az O. T. I. 
központi intézetének beszolgáltatott űrlapok ér
tékösszegét felmentésként tüntesse fel.

A postahivatalok ezt a változást a P. R. T. 
1933. évi 3. számában megjelent 70.800/4. számú 
rendelet I. b) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 25-én.

A „Vasúti Útmutató“ menetrendkönyvek pos
tai árusításának megszüntetése és a MÁV „Hi

vatalos Menetrendkönyvei“-nek árusítása.

130.059/4.

A „Vasúti Útmutató“ című menetrendköny
vek postai árusítását folyó évi október 5-ével 
megszüntetem. A postahivatalok tehát ezentúl 
a „Vasúti Útmutató“ menetrendkönyveit ne áru
sítsák.

Ezzel kapcsolatban felhívom a postahivata
lokat, hogy a „Vasúti Útmutató“ eladatlanul 
maradt példányait folyó évi október hó 6-án bi
zonylatpár mellett a m. kir. posta központi ér
tékcikkraktárának szolgáltassák be, az e menet
rendkönyvek árusítására vonatkozó tájékoztató 
táblákat vonják be és azt az irattárukban őriz
zék meg.

A m. kir. posta folyó évi október 6-tól kezd

ve elvállalta a MÁV kiadásában megjelenő „Hi
vatalos Menetrend“-könyvek árusítását.

A posta közvetítésével eladásra kerülő 1—1 
menetrendkönyv eladási ára:

1 P 30 fillér.
A MÁV „Hivatalos Menetrendkönyvek“ 

árusításával a P. R. T. 1934. évi 19. számában 
megjelent 11.137/4. sz. rendeletben előírt eljárás 
mellett az összes postahivatalokat és postaügy
nökségeket megbízom.

A postahivatalok e menetrendkönyvekből a 
szükségletet a „Vasúti Útmutató“ menetrend- 
könyveinek eddigi forgalma arányában a m. kir. 
posta értékcikkraktárától soronkívül rendeljék 
meg.

Azok- a postahivatalok, amelyeknél menet
rendkönyvet a múltban sem kerestek, a MÁV 
„Hivatalos Menetrend“-könyveiből is csak ak
kor rendeljenek, ha eziránt náluk kereslet je
lentkezik.

A MÁV hivatalos menetrendkönyvek pos
tai árusítására vonatkozó tájékoztató táblát a m. 
kir. posta értékcikkraktára közvetlenül küldi 
meg a postahivataloknak. A postahivatalok ezt 
a táblát a közönség részére fenntartott helyen 
annak a munkahelynek a közelében függesszék 
ki, ahol a menetrendkönyveket árusítják.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 26-án.

A MAGYAR EGÉSZSÉG HETE hirdető bé
lyegzőinek használata.

130.855/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti 62. és 72. számú postahivatalok Krag-rend- 
szerű bélyegzőgépükhöz, a henger elkészülésé
től bezárólag október hó 28-áig egy turul rajzá
val is ellátott „Turul szövetség —- A magyar 
egészség hete. 1935. okt. 19—28 — 50% vasúti 
kedvezmény“ felírású hirdető hengereket is
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használnak a náluk feladott levélpostai külde
mények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1933. évi szeptember hó 24-én.

i li .......... - - .

Czindervbogád postaügynökség' nevének meg
változtatása.

130.496/3.

Czindervbogád és Üjmindszent községek
nek Bogádmindszent néven történt egyesítésé
vel kapcsolatban a czinderybogádi postaügy
nökség nevét is „Bogádmindszent“ névre változ
tatom meg.

Ehhezképest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorába a 19. oldalon Bogács 
után beírandó: „ —, 1287, —, Bogádmindszent 
ü. (Eh. Vajszló), Baranya, Pécs, Barcs, TSSTZJ 
Harkányfürdő, Vajszló,“, a 34. oldalon Czin- 
derybogád összes adataival törlendő, a 160. ol
dalon pedig az 1287. számnál Czindervbogád he
lyett Bogádmindszent írandó.

A Helységnévtár 139. oldalán Bogács után 
Czinderybogád adataival beírandó „Bogádmind
szent“, a 171. odalon Czinderybogádnál az ada
tok törlése mellett „L. Bogádmindszent“, az 551. 
oldalon Üjmindszentnél pedig az adatok törlése 
mellett „Bogádmindszent néven Czinderybogád- 
dal egyesült“.

Az Irányítási Füzet 25. oldalán Bogács után 
felveendő „Bogádmindszent, Ü. Baranya, P., V., 
Barcs—Harkányfürdő, Eh. Vajszló“, a 35. olda
lon pedig Czinderybogádnál az adatok törlése 
mellett beírandó: „L. Bogádmindszent“.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 25-én.

A m kir. postatakarékpénztár 1935- évi augusztus 
havi forgalma.

6.566/ieln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 1,158.770 P 
88 f-rel múlták felül a visszafizetéseket- A beté
tek áiladéka a hó végén 98,637.046 P 61 f volt. 
A különleges takarékbetétek áiladéka a fenti 
álladókban 13,187.539 P 99 f-rel szerepel. A be? 
tevők száma a hó végén: 386.193.

A csekküzletágban a betétek 12,555.706 P 
54 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A 
csekkbetétek áiladéka a hó végén 128,545.400 P 
76 f volt. A csekkszámlatulajdonosok száma a 
hó végén 34.801.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya a 
hó végén névértékben 105,928.095 P 41 f-t tett 
ki, az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek pedig 88,922.078 

I P 98 f értéket képviseltek. A hó végén forga
lomban volt járadékkönyvek, illetve letéti je
gyek száma: 90.185.

A zálogüzletág forgalma e hóban 229.240 
darab új zálogfelvétel, 4,658.813 P kölcsönnel és 
217.505 darab zálogkiváltás 4,461.467 P kölcsön-j 
visszafizetéssel. A zálogtárgyak áiladéka a hó 
végén 1,235.533 darab, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka 26,422.152 P.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.692 darab, kényszerárverésre pedig 
6.114 darab különféle tárgy került. Eladatott 
összesen 7.030 darab, a befolyt vételár 130.541 
P 74 f volt. !

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi augusztus hó folyamán a takarék-, 
csekk- és zálogüzletágban 2,899.261 tétel, s 
1.403,837.124 P 02 f, az összes betéteinek álla- 
déka pedig 227,182.447 P 37 fillér.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 18-án.
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A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.
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A Távbeszélőüzleti Szabályzat új kiadása.
Az új „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ rendelkezései

nek végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.
A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és pos

taszállításra felhasznált gépkocsi járatok jegyzéke.
Pusztagyenda postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon kí
vül helyezése.

A „Makói Friss Újság“ című politikai napilap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat új kiadása.
131.476/8.

A Távbeszélőüzleti Szabályzatot újból ki
adtam és az a Budapesti Közlöny 1935. évi szep
tember hó 29-i 222. számában megjelent. A köz
zététellel kapcsolatban a Budapesti Közlönyben 
kiadott 128.323. számú rendeletem szövege a 
következő:

„A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 5. és 15. 
§-aiban, továbbá a Madridban 1932. évi decem
ber hó 9. napján kelt „Távközlés Nemzetközi 
Egyezményéinek becikkelyezéséről szóló 1935: 
XV. te. 3. és 4. §-aiban kapott felhatalmazás 
alapján az 562/1927. K. M. sz. rendelettel élet
beléptetett Távbeszélőüzleti Szabályzatot, vala
mint annak pótlékait hatályon kívül helyezem 
s annak helyébe a mellékelt Távbeszélőüzleti 
Szabályzatot léptetem életbe.“

E rendeletem kapcsán közlöm, hogy a Táv
beszélőüzleti Szabályzatot könyv alakban is ki
adtam és az egyes példányokat a postai szer
veknek a m. kir. posta tudakozó irodája már 
megküldte. Az eladásra kerülő példányok árát 
postaalkalmazott részére 1 P-ben, a közönség 
részére 1.50 P-ben állapítom meg. Az eladási 
áron felül semmiféle címen (pl. forgalmi adó, 
csomagolási költség) díjat szedni nem kell, mert 
ezek már az eladási árban foglaltatnak,

A hivatalok a megvenni kívánt példányo
kat a m. kir. posta tudakozó irodájának kül

földi hirlaposztályánál (Bpest 4.) rendeljék meg 
az eladási árnak postaszolgálati utalványon 
való egyidejű beküldése mellett. A külföldi hir- 
laphivatal a megrendelt példányokat ajánlott 
levélben fogja a hivatalnak megküldeni. A meg
rendelőkről a hivatalok vezessenek pontos elő
jegyzést, hogy a szóbanforgó segédkönyv ké
sőbbi pótlékait ennek alapján megrendelhessék 
és a könyv megrendelői közt szétoszthassák.

Az új Távbeszélőüzleti Szabályzat csakis a 
posta és az előfizetők (felek) közti jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A ke 
zelési és eljárási szabályokat külön Távbeszélő- 
kezelési Utasításban adom ki s mindaddig, amíg 
ez a segédkönyv meg nem jelenik, a hivatalok 
e tekintetben a régi Távbeszélőüzleti Szabály
zatban foglaltakat tartsák szem előtt.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 30-án.

Az új „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ rendelkezé
seinek végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.

131.477/8.

Az új „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ a Bu
dapesti Közlönyben való közzététel napjától 
kezdve érvényes. Ettől a naptól tehát az új sza
bályzatban foglalt rendelkezéseket kell a’kal- 
mazni.

Az 1934. évi P. R. T. 13. számában megje
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lent 108.505/5. számú rendelettel csak átmene
tileg életbeléptetett díjak és rendelkezések kö
zül azok, amelyek közbenső rendelettel hatályon 
kívül nem helyeztettek, vagy amelyek helyett az 
új Távbeszélőüzleti Szabályzat nagyobb ked
vezményt nem állapít meg, további intézkedésig 
érvényben maradnak. Továbbra is érvényes te
hát ennek a rendeletnek II. 3. B. a), b), c) pont
jában és a 4. pontban adott az az átmeneti ked
vezmény, hogy a vidéki hálózatokban az alap- 
és kötelező beszélgetési díj együttes összegéért 
30, 40, illetőleg 45 helyi beszélgetést lehet kez
deményezni. Ezzel szemben a rendelet I. 1. pont
jának első bekezdésében a telkenkívüli első 
mellékállomásért járó belépési díjra vonatkozó 
rendelkezést, továbbá a IV. 10 pontban foglalt 
rendelkezést új állomásra vonatkozóan hatályon 
kívül helyezem, illetőleg a négy havi díjkötele
zettséget csak azoknál az időszakos állomások
nál hagyom meg, amelyeket az ebben a pont
ban megállapított feltételek mellett kapcsoltak 
be.

A szabályzatból a következő alakban kell 
idézni: pl. „C. 1. Szab. 26. §. 7. p. 2. bek.“, ami 
a Távbeszélőüzleti Szabályzat 26. §. 7. pontjá
nak 2. bekezdését jelenti.

A szabályzat régi és új kiadása közötti lé
nyegesebb eltérések a következők:

A 4. §. 1. pontja egyetemleges felelősséget 
állapít meg az előfizető és a berendezést hasz
náló között.

A 4. §. 2. pontja az előfizetők és felek 
visszakövetelési igényét, illetőleg a 3. pont a 
posta követelési jogát a régi rendelkezéstől el- 
térőleg teljesen újból szabályozza.

A 9. §. 3., 10. §. 2., és a 33. §. 2. pontja 
szerint a postahivatalokban (ügynökségeknél) 
berendezett nyilvános állomás elnevezése ezen
túl: postahivatali nyilvános állomás.

A 9. §. 9. és a 33. §. 4. pontja szerint az 
előfizetőnél berendezett nyilvános állomás ne
ve: előfizetői nyilvános állomás.

A 9. §. 20. pontja szerint az áramkörbérlet 
neve ezentúl: távolsági közvetlen összeköttetés 
s a Budapest nullás díjövbeli áramkörbérlet a 
budapesti helyi közvetlen összeköttetés fogalma 
alá tartozik. (38. §. 2. p.)

A 10. §. 1. pont 3. bekezdése kimondja a 
gyakorlatban eddig is alkalmazott 50%-os hoz
zájárulást.

A 10. §. 3. pontja szerint a bevételt akkor 
sem kell biztosítani, ha a központhoz legalább 
5 előfizető csatlakozik.

A 10. §. 4. pontja megszünteti a postahiva
tali nyilvános állomáshoz hármas kapcsoló út
ján kapcsolható mellékállomás fogalmát. Az 
új szabályzat ezt a berendezést is központnak 
tekinti s a vonal átengedése feletti döntést a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ha
táskörébe utalja. Az áramkört ilyen központ 
részére ezentúl átengedő előfizető régi központ
jával legfeljebb csak 5 évig marad helyi vi
szonylatban. (40. §. 1. p.)

A 11. §. 2. pont 5. bekezdése megengedi, 
hogy az epületek belsejében szükséges veze- 
rékszerelési munkát szakiparos is végezhesse.

A 11. §. 6. pontja belterületnek minősíti azt 
a területet is, amelyet legfeljebb 300 méter 
hosszban be nem épített terület megszakít.

A 11. §.7. pontja szerint a postának ezen
túl jogában áll az engedélyes magánvállalatok
nak az előfizetőkkel kötött megállapodásaiba 
betekinteni.

A 12. §-ban a postai alkalmazottak és pos
tás orvosok 5Ö%-os belépési díjkedvezménye 
nincs felvéve, de a kedvezmény továbbra is ér 
vényben marad.

A 12. §. 1. és 3. pontja szerint a telkenkí
vüli mellékállomásért nem az állomás, hanem a 
mellékállomás belépési díját kell fizetni, illető
leg a tényleges költséget, ha ez a belépési díj 
kétszeresét meghaladja.

A 12. §. 2. pontja megszünteti a hálózatok 
szerinti megkülönböztetést s a 200 méteres szá
mítást felsorolt hálózatokhoz köti.

A 12. §. 6. és 8. c. pontja szerint a vonalát 
társas berendezés létesítésére átengedő előfi
zető mindennemű költség alól mentésül.

A 12. §. 8. e) pont szerint a díjmentes visz- 
szaszerelés határideje az eddigi 6 hónap helyett 
3 hónap. (27. §. 10. pont.)

A 13. §. 1. e) pont szerint időleges állomás
nál csak a használható anyagok értékét lehet 
beszámítani.

A 14. §. 2. pontja szerint kiskorú és gond
nokság alá helyezett elfogadásához a törvényes 
képviselő beleegyezése is elegendő. A készfi
zető kezesség nem szükséges.

A 16. §. 5. pontja szerint díjtalan névsor-  
az állomás átírása esetében nem jár.

A 16. §. 6. pontjának 4. bekezdése szerint 
a névsorba az idegen helyen berendezett állo
más használóját is fel lehet venni.

A 16. §. 14. pontja szerint a titkos állomás 
kapcsolási számát adatszolgáltatás esetében 
közölni lehet.



38. szám . 249

A 17. §. szerint általában megszűnt az elő
fizetőnek az a joga, hogy az első berendezés 
alkalmával szabadon választhat a rendelkezés
re álló készüléktípusok között.

A 17. §. 6. pontja szerint megszűnt az' a 
rendelkezés, hogy az egységes típusú készülék 
külön díja nem jár akkor, ha az előfizető két 
konnektort szereltet fel.

A 17. §. 10. pontja szerint a magánvállala
tok készülékei csak magyar gyártmányúak le
hetnek.

A 18. §. 1. pontja szerint az állomás hasz
nálatát általában a beszélgetésenként! díjsza
bás alá tartozó hálózatokban bárkinek meg le
het engedni s a használatért díjat lehet szedni.

A 20. §. és 21. §. 1. pontja szerint egy hor
dozható készülék és az első konnektor nem 
esik külön díjazás alá.

A 20. §. és 21. §. 2. pontja megszünteti a 
főállomás fogalmát. Ezentúl az a berendezés is 
alközpont, amelyhez csak egy mellékállomás 
csatlakozik. Ennek következménye, hogy az 
olyan kapcsolónál, amelynél nincs külön beszé
lő (kiszolgáló) készülék, a kapcsolóhoz kapcsolt 
egyik (lényegében mellék ) állomást kiszolgáló 
készüléknek kell minősíteni.

A 20. §. 2. pontja megszünteti a fővonalak
nak az alközponthoz csatlakozó mellékállomá
sok száma szerint megállapított fokozatosan 
emelkedő díjazását. Ennek viszont az a követ
kezménye, hogy a c) alpont szerint ezentúl az 
átalányrendszerű hálózatokban is kell az alköz
ponti kapcsoló után használati és fenntartási, 
illetőleg fenntartási díjat fizetni. LB hálózatok
ban a kapcsolóért járó díjat nemcsak 5 mellék- 
állomásig, hanem általában a tényleg bekapcsolt 
mellékállomások után kell megállapítani.

A 21. §. 1. pont 4. bekezdése szerint a kö
telező beszélgetési számra kiegészítő beszélge
tések számát csak az év végén keli jóváírni.

A 22. §-ban a postaalkalmazottak és postás- 
orvosok díjkedvezménye nincs felvéve, de az 
ezeknek kedvezményére vonatkozó rendelkezé
sek továbbra is érvényben maradnak.

Ä 22. §. 4. ponthoz: Az 1933. november hó 
ló-ika előtt bekapcsolt kedvezményes állomások 
előfizetői további intézkedésig továbbra is csak 
a tényleg kezdeményezett beszélgetések díját 
fizetik. fi 1 1 i

A 22. §. 5. pontja szerint kedvezményes ál
lomáshoz mellékállomást csak az ebben a pont
ban meghatározott helyiségben lehet bekap

csolni. Kedvezmény kétkészülékes soros beren
dezés után is jár.

A 23. §. 1. pont 3. bekezdése szerint az elő
fizetőnél szedik be a díjat a postautalványokat 
házhoz kézbesítő I. osztályú postamesteri hi
vatalok is.

A 25. §. 1. pont 3. bekezdése szerint a bel: 
területi alközpont telkenkívüli mellékállomásá
nál a vonalfenntartási díj alá eső áramkörhosszt 
az átalányrendszerű hálózatokban is 400 méter
től kezdve kell számítani.

A 26. §. 3. a) pont 2. bekezdése szerint al
központ házonbelüli áthelyezése esetében az 
áthelyezési költségbe a kapcsoló áthelyezésének 
költségét is be kell számítani.

A 26. §. 3. b) pontja, úgyanúgy, mint a be
lépési díjnál, megszünteti a hálózatok szerinti 
megkülönböztetést s a 200 méteres számítást fel
sorolt hálózatokhoz köti. Ugyanennek a pont
nak 4. bekezdése szerint a telkenkívüli mellék- 
állomás házonkívüli áthelyezéséért ezentúl a 
tényleges költséget kell megfizetni, ha ez a költ
ség a mellékállomásra megállapított áthelyezési 
díj kétszeresét meghaladja.

A 26. §. 4. pontja szerint a soros berende
zés áthelyezési díja megváltozott. Külön szere
lési díjat kell fizetni s ezenkívül csak az újból 
felhasználható kábel hosszán felül beépített 
többletkábel értékének 50%-át kell megtéríteni.

A 27. §. 4. pontja szerint ezentúl két külön- 
vonalú állomást is lehet ikerberendezésben 
egyesíteni az ebben a pontban megállapított 
feltételek mellett.

A 27. §. 5. pont 2. bekezdése szerint na
gyobb soros berendezést nem sorossá csak ak
kor lehet átalakítani, ha a soros berendezésért 
vállalt hosszabb kötelezettségi idő letelt, vagy 
az előfizető a külön nyilatkozatban kikötött 
%-os térítést megfizeti.

A 27. §. 6. pontja az alközponti kapcsoló
nak az előfizető kérelmére történő átalakítását 
és cseréjét újból szabályozza.

A 27. §. 7. pontja szerint a hivatalból való 
átalakítás a kötelező előfizetési idő letelte 
előtt is lehetséges. Ugyanennek a pontnak 2. 
bekezdése az alközponti kapcsoló hivatalból 
való átalakítását, illetőleg cseréjét szabályozza.

A 27. §. 9. pontja szerint külön díj alá tar
tozó készülékre való csere esetében a csere
díj nem jár.

A 27. §. 10. pontja szerint a leszerelt állo
más díjmentes visszaszerelési határideje 3 hó
nap s a közbeeső időre csak az alapdíj felét kö
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telező beszélgetési díj nélkül, illetőleg az előfi
zetési díj felét kell megfizetni.

A 28. §. 2. b) pontja szerint átírás após és 
vő közt is engedélyezhető.

A 28. §. 3. pontja, a bejegyzett cégek vál
tozásai esetében kötelező átírási eseteket újból 
szabályozza.

A 30. §. szerint az állomások szünetelteté
sére vonatkozó rendelkezések teljesen megvál
toztak.

A 31. §. 1. e) pontja a gépi kapcsolású és 
nagyobb alközponti kapcsolóra, valamint a na
gyobb soros berendezésre külön kötelező időt 
állapít meg s ugyanennek a pontnak utolsó be
kezdése szabályozza az ezeknek leszerelése vagy 
cseréje esetében a hátralévő időre fizetendő dí
jat.

A 33. §. 3. pontja alapján berendezett nyil
vános állomás neve: postai nyilvános állomás. 
Ilyen nyilvános állomást a lakók használatára 
bérházakban is lehet berendezni.

A 34. §. 1. pontja szerint a társas állomás 
még akkor is lehet időszakos, ha a többi tár
sas állomás állandó üzemű.

A 34. §. 3. pontja szerint az időszakos ál
lomás használatát a 6 hónap letelte után ugyan
abban az évben megszakításokkal is meg lehet 
hosszabbítani.

A 35. §. 1. pontja szerint a társas állomás 
még akkor is lehet időleges, ha a többi társas 
állomás állandó üzemű.

A 36. §. 4. pontja szerint a készülékhez tar
tozó konnektor nem esik díjazás alá.

A 37. §. az újonnan rendszeresített szelek- 
toros berendezés feltételeit is tartalmazza. A 
régi szabályzat 22. §-ában megállapított feltéte
lek mellett a közös vezetékre már bekapcsolt 
állomások továbbra is megmaradnak.

A 38. §. a közvetlen összeköttetések fogal
mát, elnevezését, díjazását s különösen az a) 
és b) díjcsoportba való beosztást teljesen újból 
szabályozza.

A 40. §. 1. pont 2. bekezdése újból szabá
lyozza azt a kérdést, hogy a vonalát központ 
(és nem nyilvános állomás) létesítésére áten
gedő előfizető régi központjával meddig beszél
het helyi díjért? Az ebben a pontban foglalt 
rendelkezés csakis az ezentúl előforduló ilyen 
esetekre vonatkozik. Az ettől eltérő korábbi 
megállapodások továbbra is érvényben marad
nak.

A 40. §. 5. pont 3. bekezdése szerint a nyil
vános állomásról kezdeményezett helyi beszél

getés időtartama a régi szabályzattól eltérőleg 
csak abban az esetben van 3 percre korlátozva, 
ha más is várakozik beszélgetés végett. Ugyan
ennek a §-nak 8. pontja szerint a helyi beszél
getés díja nem 3 percenkint, hanem beszélgeté- 
senkint jár.

A 44. §. szerint az igen sürgős beszélgetést 
a bejelentéstől számított nem 30, hanem 15 
perc alatt kell lebonyolítani.

A 45. §. szerint az azonnali beszélgetést a 
bejelentéstől számított nem 10, hanem 6 perc 
alatt kell lebonyolítani.

A 46. §. 3. pontja a hét napra köthető bér
letet is szabályozza.

A -63. §. 1. pontja szerint a gyengeforgalmú 
időben kezdeményezett beszélgetéseket mindig, 
tehát még akkor is a gyengeforgalmú díjszabás 
szerint kell díjazni, ha a beszélgetést lebonyo
lító központ nem tart rendszeresített szolgála
tot.

A 65. §. 5. pontja a 16—19 óra közti időre 
kért bérelt beszélgetésekre új díjazást állapít 
meg.

A 65. §. 6. pont 4. bekezdése szerint meg
hívással vagy külön meghívással kapcsolatos 
beszélgetést meghatározott időre is lehet kérni 
a meghatározott időre szóló beszélgetésre ér
vényes díj mellett.

A 65. §. 9. pontja szerint a tőzsde beszélge
tés pótdíja megszűnt.

A 66. §. 2. pontja szerint a külön meghívás
ért, meghívásért és tudakozódásért könyvelési 
díj nem jár, ha azokat beszélgetés követi.

A 67. §. 3. c) pontja szerint a téves szám
mal bejelentett beszélgetésért csak egyperenvi 
díjat kell fizetni, ha a hívó a tévedés megállapí
tása után azonnal kér a helyes számmal ugyan
olyan osztályú összeköttetést.

A 68. §. 3. pontja szerint az ébresztés díja 
nem jár, ha a megbízást nem teljesítették.

A 69. §. 6. pontja szerint díjtérítésnek üze
netközvetítés esetében is van helye.

A 70. §. szerint az állandó összeköttetés el
nevezése megváltozott.

A 70. §. 5. pontja szerint díjtérítésnek van 
helye, ha a posta visszavonja az engedélyt.

A 71. §. 1. és 2. pontja szerint titkos állo
másra vonatkozó tudakozódásra nem szabad 
felvilágosítást adni.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 30-án.
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A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegy

zéke.

130.950/3.

Magyarország területén f. évi október hó 
ó-tól közlekedő mozgópostákat, jegyzék előme- 
neteket és postaszállításra felhasznált gépkocsi
járatokat a csatolt jegyzékben közlöm.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 25-én.

Pusztagyenda postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása.

131.229/3.
Pusztagyenda postaügynökség ellenőrző hi

vatala ezentúl Törökszentmiklós.
A hivatalok ezt a változást a helységnév- 

tárban (235. 1.), a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában (106. 1.) és az irányítási 
füzetben (128. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1935. évi október hó 1-én.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése.

130.880/2.

A Detroitban megjelenő „Magyar Bányász
lap“ című sajtótermék postai szállítására vo
natkozó tilalmat további rendelkezésig hatályon 
kívül helyeztem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1935. 
évi 15. számában 112.081/2. szám alatt közölt 
rendelettel kapcsolatban azzal értesítem, hogy 
a megnevezett sajtótermék postára adott példá
nyait akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

A postahivatalok e rendeletemet a postai

szállításból kitiltott sajtótermékek jegyzékében 
jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 27-én.

A „Makói Friss Újság“ című politikai napilap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

131.136/2.
Belügyminiszter úr a Makón a Huszti La

jos kiadásában és dr. Gyenge Miklós szerkesz
tésében megjelenő és a Makói Friss Újság 
nyomdájában előállított „Makói Friss Újság“ 
című politikai napilap további megjelenését 
azonnali hatállyal megtiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivata
lokat, hogy a szóban levő lap esetleg postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesít
sék, hanem azokat a m. kir. államrendőrség 
budapesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az „A. 
1. Szab.“ 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmé
ben, a szóban levő időszaki lap részére kifeje
zetten előfizetésekről szóló postautalványokat 
és csekkbefizetéseket addig, amíg ez a rendelet 
érvényben van, felvenni, illetve elfogadni tilos.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 28-án.

Forgalomköri változások.
131.093/3.

Átokháza r*» Kiskundorozsma (106. 1.)
északi része ezentúl u. t. Csórva.

Csórva (168. 1.) ezentúl (§ö  L.
Honvéderdő v. mh. Cí Szeged (260. 1.) 

ezentúl u. t. Csórva.
Jakushegy v. mh. Szeged (273. 1.) ezen

túl u. t. Csórva.
Merke puszta Vese (370. 1.) ezentúl u. p. 

és u. t. Vése.
Vágó v. mh. O Szeged (559. 1.) ezentúl u. 

t  Csórva.
Budapest, 1935. évi október hó 1-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

131.102/3.
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* A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

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 1935.

évi október hó 18-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi október hó 1-én.

K im u ta tá s
állástkereső posta,kiadókról.

Az állást kereső postakiadó

M egjegyzés

n eve címe
(je len leg i tartózk od ási h elye)

szolgálati
éveinek
száma

m e ly  időponttó l 
k ezd ve vállal 

állást

Ács Juliánná Nágyar 1935. nov. 1-től Kezdőkiadó

Bodnár Rózsa Báránd (Bihar m.) 6 Helyettesítést is vállal.

Demkó Mária Medgyesegyháza azonnal Helyettesítést is vállal.

Gajdán Zsuzsa Hódmezővásárhely 
Damjanich u. 13. sz.

• azonnal Helyettesítést is vállal.

Garassy Margit Saj ószöged 9 y. 1935. okt. 15-től

Készéi Teréz Várkesző, up. Marcaltő 6 l/a 1935. nov. 1 . Helyettesítést is vállal.

Tarsoly Margit Törökszentmiklós 7

Tóth Károly László Pccel, Thököly út 21. 5
Helyettesítést is vállal, 

lehetőleg
Pesten vagy környékén

A szerkesztőségnek szánt küldemények cimzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. Felelős v.: D uchon J.



Az 1935. 38-iki P. R. T. melléklete. — 130.950/3. sz. rend.

A magyar mozgóposták, jegyzékeid menetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1935. évi október hó 6-tól.
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2 t

i
t

Budapest ny. pu.—
Szob

(56)
1 2 2

Szob—
Budapest ny. pu.—

131 a) 
133 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp a) k ö z n a p  

t )  V .  Ü. és 
m á rc .  15-én.

3 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(71, 100)
720 Szeged—

Budapest ny. pu.

719 , 
749 a)
7 1 9  M 
729 b)

Bp a) V .
b) egyéb  
n a p o k o n

4 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(71, 100)

732
712

Szeged—
Budapest ny. pu. 711 ” Bp

5 t Budapest k. pu.— 
Decebal

(79, 96)

620
CFK 2166

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 619

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

6 t Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(79, 96)
612 Decebal— 

Budapest k. pu.
CFR 2167 

611 *1 Bp

. 7 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(25)
1 2 2 0

Nagykanizsa— 
Budapest déli pu. 1219 ** Bp

8 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(25)
1 2 1 2

Nagykanizsa— 
Budapest déli pu. 1 2 1 1 •• Bp

1 2

13

14

a Nyíregyháza—
Szerencs

( 1 0 0 )
1720 Szerencs—Nyíregyháza 1719 a) 

1713 b) Nyíregyháza 1. D
a)  k ö z n a p  !
b) V .  Ü. és 
m á rc .  15-én.

t Budapest k. pu.—
- Bruckneudorf

(1 )

10/830 Bruckneudorf— 
Budapest k. pu.

B.B.Ö.527 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

BpB. B. Ö.
538|5528 9

t
Budapest k. pu. — 
Hegyeshalom

( 1 )
2 2 / 1 2  a)

Hegyeshalom— 
Budapest k.pu.

15 b) 
1 1  c) »» Bp

a) n a p o n ta .
b )  V.  Ü.
c) h é t k ö z 

n a p o k o n .

17 t
Budapest ny. pu.— 

Subotica
(49)

910 Subotica— 
Budapest ny. pu. 909

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

*
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18 t
Budapest k. pu.— 

Kelebia
(49)

912 Kelebia—
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

19 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
( 1 0 0 )

1720 N yiregyháza— 
Budapest ny. pu. 1719

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

2 0 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
( 1 0 0 )

1702 Nyíregyháza— 
Budapest ny. pu. 1701 *» Bp

2 2 t
Budapest k. pu.— 

Somoskőújfalu
(62)

312 Somoskőújfalu— 
Budapest k. pu. 311

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

23 a
Szombathely—

Sopron
(2 2 )

1434 Sopron—
Nagykanizsa 1411 Nagyka

n izsai.
P

24 a
Nagykanizsa—

Sopron
(2 2 )

1412 Sopron— 
Nagykanizsa 1413 » P

25 a
Pécs—

Barcs
(23)

2413 Barcs— 
Pécs 2414 Pécs 2. P

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(23)

2420 Pécs—
Nagykanizsa 2421 Nagyka

nizsa 2 . P

27 a
Békéscsaba—

Szeged
(72)

1617 Szeged— 
Békéscsaba 1618 Békéscsaba 2. Sz

28 a
Szeged—

Békéscsaba
(72)

1620 Békéscsaba— 
Szeged

1 6 4 3 a)
1641
1643b)

Szeged 2. Sz.

a) Köznap és 
nem munka- 
szünetes Ü.
b) V. és mun- 
kasziinetes Ü.

29 t
Nagykanizsa— 

Üjdombóvár ®
(2, 23)

2448 Üjdombóvár— 
Nagykanizsa*)

1 0 2 0 Nagyka
nizsa 2 . p

*) H. és mun- 
kaszünetes 
ünnepnap 
utáni napon 
nem közle
kedik.

1019 2447

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(2 , 16)

1 0 2 0 Pécs—
Budapest k. pu.

1919 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp1920 1019
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32 t ■ Budapest k. pu.— 
Pécs

(2 , 16)

1 0 1 2

1912
Pécs

Budapest k. pu.
1913
1 0 1 1

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

33 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(62, 95)
420 Sátoraljaújhely— 

Budapest k. pu. 419 •• B p

34 t Budapest k. pu.— 
Sátoraljaújhely

(62. 95)

402
432

Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu.

411
321 •• Bp

38 a Budapest k. pu.— 
Miskolc

(62, 95)
412 Miskolc—

Budapest k. pu. *)
401 »> B p

*) V .  Ü. és 
m á rc .  15-én 
nem  köz le 
k e d ik

42 a Miskolc—Özd
(89, 102) 9512 Ózd—Miskolc 9511 Miskolc 2. D

43
#

a Ujdombóvár— Baja
(17) 2 1 2 0 — —

Ujdombóvár
pu. P

44 a
Gyékényes
Ujdombóvár

(2 )
1015 Ujdombóvár— 

Gyékényes 1 0 1 2 Nagykanizsa 2 P

48 a
Budapest k. pu.—  

Tapolca
(2, 24, 25)

1 1 1 2
Tapolca—  

Budapest k. pu.
1 1 1 1

1811
Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

Bp

M ene t  M a r to n  
v á s á ro n ,  jöve l 
P u s z ta s z a b o l -  

c son  á t

50 a Miskolc— Mezőcsát
(107) 9427 Mezőcsát—Miskolc

9428a)
9424b) Miskolc 2 D

a) K ö z n ap
b) V. Ü. és 
m á rc .  15 én

53 t
Budapest k. pu.—

Szentgotthárd
(1 , 2 1 )

1320 Szentgotthárd— 
Budapest k. pu. 1319

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

i

54 a Győr—Szombathely
(2 1 ) 1312 Szombathely— 

Győr 1313 Győr 2. S

56 a
Nyíregyháza—

Zajta
(98, 106)

6120
6662

Zajta—
Nyíregyháza

6665 
6121 
6665 b) 
6123 ’

Nyíregyháza 1 D

a) K ö z n a p  és 
nem  m unka  

szüne tes  Ü. 
és m árc .  15-én 
b) V .  és  műi. 

ka szüne te s  Ü.
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57 a
Győr—

Sopron
(130)

14 Sopron— 
Győr 15 Győr 2 S

58 a
Győr—

Sopron
(130)

1 2
Sopron— 

Győr 13 " S

64 a
Barcika—

Ormospuszta
( 1 1 2 )

9672 Ormospuszta— 
Barcika

9681 a )  

9 0 6 7  b )
Miskolc 2 D

o
a) Köznap 

b) N em  mun- 
kaszünetes  U. 
és márc .  15-én

6 6 a
Kaposvár—

Fonyód
(31)

5532 Fonyód— 
Kaposvár

5525 Kaposvár 1 P

6 8 a
Kál Kápolna— 

Kistcren.ye
(8 8 )

8925 Kisterenye— 
Kál Kápolna

8924 a) 
8926 b)

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

a) V .  é s  m u n k a -  
s z ü n e t e s  0 .

b )  E g y é b  n a p o 
k o n

69 a
Balassagyarmat—

Aszód
(59)

4235 Aszód—
Balassagyarmat 4236 Balassagyarmat B p

77 a
Kisújszállás—

Kál Kápolna
(8 8 )

5031 Kál Kápolna— 
Kisújszállás 5036 Kisújszállás D

78 a
Kisújszállás—•

Kál Kápolna
(8 8 )

5037 Kál Kápolna—
Kisújszállás 5032 D

80 a
Komárom— 

Székesfehérvár
(1 0 )

2817 a) Székesfehérvár— 
Komárom

2868 c) 
2814 d)

Komárom 4 S
a) N a p o n ta
b) K öznap
c) V. Ü. és 

márc .  15-én

81 a
Celldömölk— 

Székesfehérvár-
(15)

1817 — —
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp C s a k  j ö v e t  k ö z 
l e k e d i k

82 a
Celldömölk— 

Székesfehérvár
(15)

1811 — — Székesfe
hérvár 1

Bp M

S3 a
Zalaegerszeg— 

Celldömölk
(33)

7424 Celldömölk— 
Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P
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8 6 a Zalaegerszeg—
Rédics

(33)
7427 Rédics— 

Zalaegerszeg 7424 Zalaegerszeg P

92 a Kaposvár—
Siófok

(39)
5424 Siófok— 

Kaposvár
5427 a) 
5461 b)

Kaposvár 1. P
a )  H.  Ü. 
u t á n  és III . 
16-án nem
b)  V. Ü. és 
m áre .  15.én

95 a Székesfehérvár— 
Bicske

(9)

7025 Bicske— 
Székesfehérvár

7028 a) 
7024 b)

Székesfehérvár
1 Bp

a) K ö zn ap  
b j  V .  U. és 
m árc .  15-én

96 a Székesfehérvár— 
Sárbogárd

d l )
5127 Sárbogárd— 

Székesfehérvár 5128 1)
Bp

1 0 0 a
Szolnok—

Hatvan
(113)

2017 Hatvan— 
Szolnok 2014

\

Szolnok 2 D

1 0 2 a
Szolnok—

Szentes
(6 6 )

7720 Szentes—
Szolnok

7721 a.) 
7723 b.) ” D

a) K öznap,
b) V. Ü,
és m á rc . l5 - tn

103 a
Sárvár—

Csepreg,
(18)

8025 Csepreg— 
Sárvár

8026 Szombathely 2 S

106 a
Pápa—

Bánhida
(43)

7337 Bánhida— 
Pápa

7332
7332a Pápa s

108 a
Budapest k. pu.— 

Dunapata j
(49, 77)

912
4622 Dunapata j—

Budapest k. pu.
4621
931

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

1 1 0 a Győr—Alsóörs— 
Balatonfüred

(3, 24)

7120 Balatonfüred— 
Alsóörs—Győr

7113 Győr 2 S

1 1 2 a
Sárvár—

Zalabér
(18)

8067 * Zalabér— 
Sárvár 8066 Szombathely 2 S . v  i

114 a Pápa—
Csorna

(36)
8174 Csorna— 

Pápa 8173
• '■*{ i :

Pápa ; 'S
,
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115
*

a Nyíregyháza—Záhony 
—Mátészalka

(104, 108)

2314
6523 — — Nyíregyháza 1 D

116 a Nyíregyháza—
Záhony

(108)
2320 Záhony— 

Nyíregyháza
2321 a) 
2313 b) »» D

a) K ö z n ap ,  
b) V .  Ü.

118 a Debrecen—
Tiszalök

(85)
5620 Tiszalök— 

Debrecen
5621 a) 

15633 b) Debrecen 2 D

a) K öznap ,
b) V .  O. és 
m árc .  15-én

1 2 0 a Nyíregyháza—
V ásárosnaménv

(93)
6220 V ásárosnamény— 

Nyíregyháza
6221a)
6223b) Nyíregyháza 1 D

O
a) Köznap .

; b) nem  mun- 
k a szü n e te s  U 

és miire. 15-én.

1 2 1 a Pécs—
Mohács

(16, 137)

1912 Mohács— 
Pécs

7
Pécs 2 P

6 1919

1 2 2

*
a

Pécs—
Mohács

( í 6 , 137)

1930
2

— — »» P

123 a
Szeged—

—Kétegyháza
(133)

4 Kétegyháza— 
Szeged 7 Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(41)

5630 Szigetvár— 
Kaposvár 5623 Kaposvár 1 p

130 a Barcs — Kaposvár
(42)

5720/a
5727 Kaposvár — Barcs

5724
5723/a Barcs 1. p

134 a
Herminatanya— 

Dombrád
(139)

2 1 2
Dombrád—

Herminatanya 219 Nyíregyháza 1 D

135

+
a Sárbogárd—

Baja
(17, 20)

5212 — — Szekszárd P

136 a Sárbogárd—
Bátaszék

(2 0 )
5230

Baja—
Sárbogárd

(17, 20)
5211 // P

138
*

a Nagykanizsa—
Szombathely

(2 2 )
1424 — — Nagykanizsa 2 P

140 a
Mátészalka—
Csenger

(98)
6162

Csenger—  
Mátészalka 6165 Nyíregyháza 1 D

-
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142 a Miskolc—
Hidasnémeti

(83)
1512 Hidasnémeti— 

Miskolc
1511 a) 
1515 b)

Miskolc 2 D
o

a) Köznap 
b)  N em  munka  

szünete s  U. 
és márc .  15-én

143 a Üjdombóvár— 
Kiskunfélegyháza

(17, 50, 69)

2114 Kiskunfélegyháza— 
Üjdombóvár

7327 Üjdombóvár
pu. P7326 2113

144 a Eger—
Putnok

(97)
9232 Putnok— 

Eger 9225 Eger 1. D o

146 a Szombathely—
Kőszeg

(5)
8322 Kőszeg— 

Szombathely
8331*) Szombathely 2 S

* )  V .  U. 
nem közleke

dik

148 Budapest ny. pu.— 1 2 2 Balassagyarmat—
3921 
2 2 1  a) Budapest 

nyugati pu. 
mpfőn.

Bp
a) Köznap 

b) V .  Ü. és 
márc ius  15-énBalassagyarmat

(56, 57)
3922 Budapest ny. pu. 3933 

133 b)

150 a Szerencs—
Hidasnémeti

(99)
9922 Hidasnémeti—  

Szerencs
9921 a)

Szerencs D
a) Köznap 

b) V .  U. és 
márc ius  15-én9923 b)

152 a
Budapest ny. pu. —

Lajosmizse—  
Kecskemét

(51)

3722
Kecskemét—  

Lajosmizse—  
Budapest ny. pu.

3723 a) Budapest 
nyugati pu.

mpfőn.
Bp

a) N ap o n ta  La- 
josmizséig, V .

U. és márc. 
15-én Bpestig

b) k öznap  
La josm iz se— 
B udapes t  közt

3731 b)

154 a Barcs—
Siklós

(4)
6630 Siklós— 

Barcs 6623 Barcs 1 P

156 a Debrecen—
Nagykereki

(91)
5772 N agykereki— 

Debrecen 5775 Debrecen 2 D O

158 a
Szolnok—

Ojszász— 
Vámosgyörk

(92)

527 Vámosgyörk— 
Üj szász— 
Szolnok

8724 Szolnok 2 D8727 2014

159 a Barcs—
Somogyszob

(8)
5925 Somogyszob— 

Barcs 5962 Barcs 1 P

161 a Kiskunhalas—Ba j a
(17, 50)

2117 Baja—Kiskunhalas 2132 Kiskunhalas Sz

162 a Pécs—Bátaszék-
(19)

6432 Bátaszék—Pécs 6431 Pécs 2 p

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(72, 110, 114)
1632 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1631 Békéscsaba 2 Sz V .  Ü. és márc .  
15-én nem 

közlekedik.
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164 a Békéscsaba—•
Kötegyán—Gyoma

(72, 110, 114)
1630 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 Békéscsaba 2 Sz

165 a 1 Miskolc—
Tornanádaska

( 1 0 1 )
9822 Tornanádaska—

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

168

170

a j Debrecen—
Füzesabony

(84)
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 Debrecen 2 D

a ! Debrecen—
Nyírbátor

(158)
14 Nyírbátor— 

Debrecen 1 1 *» D

172 a
Nyíregyháza—

Balsa—Sátoralja
újhely

038)
114

Sátoraljaújhely— 
Balsa— 
Nyíregyháza

115 Nyíregyháza 1 D .

174 a Orosháza—
Szentes

(67)
7447 Szentes— 

Orosháza
7524
7428

Orosháza Sz
A 7524/7525 sz. 

vonatokban  
Árpádhalom 
érin tésével.

176 a Szombathely—
Oroszvár

(14)

8427
7932

Oroszvár— 
Szombathely

7937
8426

Szombathely 2
•

s

178 a Esztergom—
Komárom

(1, 58)

7527 
3532/K

Komárom — 
Esztergom

3531K / 
3528 a) 
3535K/ 
3524 b)

Esztergom Bp
a) Köznap
b) V .  Ü. és 
márc ius 15-én

180 a Baja—
Hercegszántó

(27)
6824 Hercegszántó— 

Baja 6821 Baja Sz o

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(162)

162
174

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 183

Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
B p

185 a Kalocsa—
Kiskőrös O

(76)
4721 Kiskőrös— 

Kalocsa 4732 Kalocsa Sz

186- a Kalocsa—Kiskőrös
(76)

4729 Kiskőrös—Kalocsa 4722 N Sz

188 a Pécs—
Beremend

(4, 30, 46)

6712
6522

Beremend— 
Pécs

6525
6723;

Pécs 2 p

190 a Rákospalota Újpest—
Vác r  , •

(54)
4422 V ác—R ákospalota 

Újpest
4423 a) 
4425 b)

Budapest 
nyugati pu. 
, mpfőn.

Bp
a) Köznap
b) V ,  Ü.
és márc .  15-én

___  . ll
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•

192 a Diósjenő—
Romhánv

(63)
4022 Romhánv— 

Diósjenő 4021 a) 
4033 b)

Vác Bp
Ö

a) K öznap
b) nem m unka -  

s z ü n e te s  U. 
és m á rc .  15-én

194 a Kecskemét—
Tiszaua

(74)
7262 Tiszaug— 

Kecskemét 7221 Kecskemét Sz

196 a Mezőtúr— Mezőhegyes 
(6 8 )

7832
7-824 Mezőhegyes—Mezőtúr

7823
7831 Mezőtúr Sz.

M er .e t- jöve t  
K o n d o ro s t  is 
é r in t i

197 a Keszthely—
Celldömölk

(15, 33, 38)

7511
1338

Celldömölk—  
Keszthely

1337
7512

Keszthely p

2 0 0 a Kecskemét—  
Fülöpszállás

(75)
7161 Fülöpszállás—  

Kecskemét 7124 Kecskemét Sz

203 a Debrecen—
Nagyiéta Vértes

(90)
5824 Nagyiéta Vértes—  

Debrecen 5823 Debrecen 2 D O

206 a Debrecen—
Nyirábrány

(94)
2424 Nyirábrány—  

Debrecen 2423 »» D O

208 a Üjdombóvár —
Komló

(6 , 16)

T 1980 
6162

Komló—
Bakóca Godisa 6125 Üjdombóvár

pu. P

2 1 2 a Sátoraljaújhely—  
Zemplénagárd

(138, 141)

1 0 1

311
Zemplénagárd—  

Sátoraljaújhely
316
104

Sátoraljaújhely D

i

216 a Körmend— Dávidháza 
Kotormány

(37)
8624 Dávidháza Kotormány 

— Körmend 8621 Körmend s

218 a Budapest ny. pu.—  
Esztergom

(47)
3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu.
3421 a) 
3425 b)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn. Bp
a)  K öznap
b) V.  Ü. és 
m árc .  15-én

2 2 0 a
Debrecen—

Ohát Pusztakócs—  
Polgár

(84, 103)

5524
6023

Polgár—
Ohát Pusztakócs—  
Debrecen

6036
5521

Debrecen 2 D
V. U. és már 
15-én nem 
köz leked ik

2 2 2 a Baja—
Gara

(26)
6924 Gara—  

Baja 6921 Baja Sz o

224 a Keszthely—
Tűrje

(29, 38)

7630
7627

Tűrje—  
Keszthely

7626
7633

Keszthely P

226 a
Üjdombóvár— 

Veszprém külső pu.
(7)

6052 Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár 6021 Üjdombóvár pu P
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(4, 16, 30, 40)

1913
6323
6624

Siklós—Görcsöny— 
Pécs

(5 3 ,  54)
6731 Pécs 2. P

232
*

a
Karcag—

Tiszafüred
(109)

5264 — — Karcag D
| V .  Ü. és márc .  

15-én nem 
közleked ik .

235 a
Balassagyarmat— 

Ipolytarnóc
(59)

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(100, 105)

6022 Polgár—
Görögszállás 6023 Nyíregyháza 1 . D

240 a
Mátészalka— 

Ágerdőmajor
(104)

6535 Ágerdőmajor— 
Mátészalka 6534 Nyíregyháza 1. D

0

241 a Paks—Pusztaszabolcs
(35) 5021 { Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

244 a
Keszthely—

Somogyszob
(32, 38)

5840
5827

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5843 Keszthely

252 a
Szombathely—

Rum
0 2 )

8264 Rum— 
Szombathely 8263 Szombathely 2. S

260 a
Szolnok— 

Kiskunfélegyháza
(70)

7620 Kiskunfélegyháza— 
Szolnok 7621 Szolnok 2. D

1

264 a
Sopron—

Celldömölk
(130. 131)

231 Celldömölk— 
Sopron 232 Sopron 1. s

278 a
Püspökladány— 

Szeghalom
( 1  ló)

5370 Szeghalom— 
Püspökladány 5373 Karcag D

292 a
Vésztő—

Körösszakái
( 1 1 0 )

8267 Körösszakái— 
Vésztő 8246 Békéscsaba 2. Sz V. U. és márc . 

15-én nem 
közlekedik .

298 t
Püspökladány— 

Episcopia Bihoi
(82)

520 Episcopia Bihor— 
Püspökladány 515

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

299 t*
Budapest keleti pu.—

Nyíregyháza
(96, 100)

510
1722

Nyíregyháza— 
Budapest keleti pu.

1713
1725
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

*M enetPüspök- 
ladányig  t isz t i ,  
o n n an  és t é r t i  
ú tb a n  a l t isz t i  
m ozgóposta

jp. Budapest—
Kerepes

(161)
352 Kerepes— 

Budapest*)
361a)
311b)

Budapest 72. Bp.

*) V. és munka- 
s züne te s  U. 
nem közi.

a) köznapokon
b) nem munka- 
szü n e te s  U. és 
I I I .  15-én.

11
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— ÍP
Budapest—

Szentendre
(163)

402 Szentendre
Budapest 435

Budapest 
nyug. pu. 
mp. főn.

BP.

— »
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp 
(47, 60)

3445m
3676

Annavölgyibánya Sári-
sáp—Tokod 3673 ” Bp. V .  és Ü. nem 

k ö z le k e d ik

— »»
Püspökladány— 

Biharkeresztes
(82)

532 Biharkeresztes— 
Püspökladány 523 »» Bp.

— --
Balassagyarmat— 

Aszód
(59)

4231 Aszód—
Balassagyarmat - 4238 Balassagyarmat Bp.

V .  és mun- 
kaszünetes  U. 
nem  közleke
d ik .

— »» Budapest k. pu.—
Komárom 8 Komárom— 

Budapest k. pu.
7

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— —
Budapest k. pu.— 

Győr
f i)

4 Győr—
Budapest k. pu. 1 »». Bp. V. és ü n n ep 

n a p  nem

— "
Sárbogárd—

Budapest k. pu. (2 ) 1 0 0 1 — — Bp. C sa k  j ö v e t  
kö z lek ed ik

—
Budapest k. pu.— 

Subotica 904 Subotica— 
Budapest k. pu. 903

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp.

— »>
*

Székesfehérvár— 
Pusztaszabolcs

(24)
1027 Pusztaszabolcs— 

Székesfehérvár 1 0 2 2
Székes- 

fehérvár 1
Bp.

*
Pusztaszabolcs— 

Székesfehérvár
(24)

4982 — — Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

Kál Kápolna— 
Budapest k. pu.

(62, 95)
401 — — Bp.

C sak  jö v e t  
k ö z le k ed ik .  

N em  munka- 
s zü n e te s  ü n 
n e p n a p o n  és 
m á rc iu s  15-én

— "
Budapest ny. pu.—

Vác
(56)

150 — — Vác Bp. H. és  U. nem 
köz leked ik .

* "
Székesfehérvár— 

Veszprém külső pu.
(15)

1814 — — Székesfe
hérvár 1 . Bp.

— ti

Balassagyarmat— 
Ipolytarnóc

(59)
4242 Ipolytarnóc— 

Balassagyarmat 4245 Balassa
gyarmat Bp.

H. és Ü. u tá n  i 
n a p o n  nem 
köz leked ik .

— ”
Szolnok—

Cegléd
(1 0 0 )

2723 — —
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp.
Csak jö v e t  

köz lek ed ik  
V. és munka- 

s zü n e te s  U» 
k iv é te lév e l

— ”
Gyöngyös— 

Vámosgyörk
(103)

8831
8847

8827*)
8823

Vámosgyörk— 
Gyöngyös

8840
8832

8842*)
8846

Gyöngyös D.■

♦) V .  Ü. 
és márc .  15-én

nem köz leked ik

— »J
Eger—

Füzesabony
(97)

9179
9127

9167*)
9123

9131*)

Füzesabony—Eger

9192
9132

9142*)
9126

9138*)

Eger 1 . D.
*) V . Ü. 
és márc .  15-én 
aem .közlekedik

— Hatvan—Salgótarján
(62) 370 — — Hatvan 1. E>-

V. és m unka  
s zü n e te s  U. H. 
és m u n k a sz ü -  

le tes  ü nnepnap  
u tá n i  napon  

íem köz leked ik
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— JP- Szolnok—
Cegléd ( 1 0 0 ) 2729 Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. j D.

— »>
Miskolc—

Hidasnémeti
(83)

1502 Hidasnémeti— 
Miskolc 1501 Miskolc 2. D

— ”
T ornanádaska— 

Bodvavendégi
( 1 0 1

9874 Bodvavendégi— 
Tornanádaska 9873 Miskolc 2. D

— »1
Mátészalka—

Zajta
(106)

6636 Zajta— 
Mátészalka 6633 Nyíregyháza 1 D

V .  Ü. és  márc .  
15-én nem 
közlekedik.

— »> Barcika—Miskolc
(89)

9515 — — Miskolc 2 D N em  munka- 
szünetes  Ü.

— //
Ózd—Borsodnádasdi 

lemezgyár — Borsodnádasdi lemez
gyár—Ózd — >» D

— »} Sátoraljaújhely— 
Slovenské N. Mesto

(95)

J. 432
Slovenské N. Mesto— 

Sátoraljaújhely

J: 445
Sátoralja

újhely DJ. 420 
J 426

J. 411 
J. 419

— »» Jászberény—
Hatvan

(113)
2 0 1 1

Hatvan— 
Jászberény 2018 Jászberény D V. U. nem 

közleked ik .

— 11 Záhony—Cop (108) 2314 Cop—Záhony 2321 Nyíregy
háza 1 . D

V . U. nem
közleked ik .

-
I

»»
Püspökladány— 

Biharkeresztes
(82)

536 Biharkeresztes— 
Püspökladány 519 Karcag D O

— Szerencs—
Nyíregyháza

(1 0 0 )
1713 Nyíregyháza— 

Szerencs 1 1 1 2
Nyíregy
háza 1 . D K öznapokon .

— "
Kiskunfélegyháza— 

Szentes
(67)

7432 Szentes—
Kiskunfélegyháza 7423 Szolnok 2. D

— »» j Zalaegerszeg— 
Zalaszentiván

(34)

7720
Zalaszentiván— 

Zalaegerszeg

7727

Zalaegerszeg
7734 7723
7726 7733
7728 7721

— --
Keszthely—Balaton- 

szentgyörgy
(38)

5882
Balatonszentgyörgy— 

Keszthely
5235

Keszthely P523+ .+233
5220 5239

— ••
Somogyszob— 

Nagyatád (8 ) 5972 Nagyatád— 
Somogyszob 5977 11 P

— — Komló—
Bakóca Godisa (6 ) 6167 Bakóca Godisa— 

Komló 6124 Üjdombóvár
pu. P

— ”
Bátaszék—

Szekszárd
(2 0 )

5217 # — Szekszárd P C sak  jö v e t  
kö z lek ed ik

— II
Pusztaszabolcs —

Paks
(35)

5052 — — Paks P

C sak  jövet,
V. és munka- 
szü n e te s  U. és 
e ze k e t  k ö v e tő  

n a p o n  nem 
köz leked ik .
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- iP

1
Pécs— Bátaszék

(19)
6434 Bátaszék—Pécs 6435 Pécs 2. P.

—
3 9

Tapolca—

Ukk
(38)

7523 Ukk—
Tapolca

7526 Tapolca P.

— »

Zalaegerszeg—  

Zalalövő
(44)

7825 Zalalövő— 
Zalaegerszeg

7868 Zalaegerszeg P

— 33
Baja—

Üjdombóvár
(17)

2119 — —
Üjdombóvár

p u .
P. Csak jövet 

közlekedik

— »

Mohács—
Pécs

(16, 137)
3

1937 — — Pécs 2. P Csak jövet 
közlekedik

— »

Nagykanizsa—  

Murakeresztúr
(23)

1292
2414

Murakeresztúr—  

Nagykanizsa
1297
2413

Nagy
kanizsa 2 .

P

— 33
Moson Magyaróvár—  

Győr
( 1 )

831 — — Magyaróvár S. Csak jövet 
közlekedik

— 33
Celldömölk—

Győr
(2 1 )

1301 — — Győr 2. S.
V . Ü .  és márc 

15-én nem k ö z 
leked ik .  Csak 
j ö v e t  közi-

— 33
Szomb athely— Búcsú

(13) 8724 Búcsú— Szombathely 8725 Szombathely
2.

s.

— *3
Szombathely— Kőszeg

(3) 8328 Kőszeg— Szombathely
8325a)
8327b); M

s.
a) V. U.
b) V .  Ü. és 
m a rc .  15-én 
nem  közlekedik

— 33
Szombathely-

Sárvár
(2 1 )

1317
1315

Sárvár—  

Szombathely 1316 Szombat
hely 2 . s.

— 93
Cscpreg —

Répcevis
(18)

8023 Répcevis—
Csepreg 8026 Szombat

hely 2 . s.

— ■3
Békéscsaba—  

Lökösháza
(79)

612 Lökösháza—  

Békéscsaba
619 Békéscsaba 2. Sz.

—
”

Békéscsaba— Kasza
perpuszta alsó mh.

(146)
510 Kaszaperpuszta alsó 

mh.— Békéscsaba 507 »» Sz.

— 93 T 1684 
T 8362

Gyula— Békéscsaba
1635

»» Sz. V. és Ü. nem 
közlekedik(72) T 1681

— 33 Békés— Békésföldvár
(81)

8125
8131

Békésföldvár— Békés 8120
8124 Békés Sz.

—

3-9
8032

Turkeve— Mezőtúr
8027

Mezőtúr Sz.
* )  V. Ü. és 
márc. 15-én 
nem közle
kedik

Mezőtúr— Turkeve
(80) 8024 

8028 )

8025
8021')

9 9

Mezőtúr— Szarvas
(6 8 ) 7834 Szarvas— Mezőtúr 7835 »♦ Sz.
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— JP-
Szarvas—Mezőtúr

(6 8 )
7841 Mezőtúr— Szarvas 7830 Szarvas , Sz.

— - V észtő—Kőrösszakái 
(1 1 0 )

8243 Kőrösszakái—Vésztő 8272 Békéscsaba 2. Sz Köznapokon

—
Kiskunhalas—

Baja
(17, 501

2119 — — Baja Sz. Csak jövet. 
V. U. nem 
közlekedik

— »» Kiskunfélegyháza— 
Szentes

(67)

7430 Szentes— 
Kiskunfélegyháza 7437 Kiskun

félegyháza Sz.

— »>
Cegléd— 

Kiskunfélegyháza
(71)

712 Kiskunfélegyháza—
Cegléd 733 Cegléd 1. Sz.

»J
Szeged—

Mezőhegyes
(133)

16 — — Szeged 2. Sz.

— Szeged—
Battonya

(133, 134)
1 2

Battonya— 
Szeged l l l j l l Szeged 2. Sz.

— ”
Fábiánsebestyén— 

Árpádhalom
'65)

7524 Árpádhalom— 
Szentes 7425 Orosháza Sz.

— ”
Kalocsa—

Kiskőrös
(76)

4727 Kiskőrös— 
Kalocsa 4728*) Kalocsa Sz. *) ©

— »>
Orosháza—• 

Mezőhegyes
( 6 8 )

7822 Mezőhegyes—
Orosháza 7827 Orosháza 1. Sz.

— *>
Hódmezővásárhely— 

Szentes
( 6 6 )

7737 Szentes— 
Hódmezővásárhely 7712 Hódmező

vásárhely 1 . Sz.7733

— >♦ Hódmezővásárhely— 
Kiskunfélegyháza

(6 6 , 67)

7737 Kiskunfélegyháza— 
Hódmezővásárhely

7438
” Sz. O7431 7738

— jv
Kisterenye— 

Mátranovák— 
Homokterenye

(87)
9084

Mátranovák— 
Homokterenye— 
Kisterenye

9091 — Bp.

—
”

Vác—
Balassagyarmat

(57)
3930 — — — Bp.

H. és Ü. 
után nem

"
Karácsond—

Hatvan
(95)

425 — — — D. . .

/
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— jv Kisújszállás— 
Dévaványa

(8 6 )
5164 Dévaványa— 

Kisújszállás 5163 — D

— Kaba—
Nádudvar

( 1 1 1 )

5432a)
5422b)
5424

Nádudvar— 
Kaba

5429a)
5427b)
5425
5423

— D a) köznap
b) V. Ü.

— f f

Miskolc faraktár— 
Lillafüred-Palota-
szálló

(143)

2

“<T
Lillafüred-Palota- 

szálló—Miskolc 
Faraktár

5
9 — D

— f f

Sátoraljaújhely- 
Átrakodó— 
Füzérkomlós

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Átrakodó

— — D

— f f
Nyíregyháza— 

Nyiradony
(115)

6372 Nyiradony — 
Nyíregyháza

6335 — D
6123

■ — f f
Kisvárda— 

Baktalórántháza
(117)

6424 Baktalórántháza—
Kisvárda 6463 — D

— »* Körmend—
Pinkám indszent

(28)

8532
8576|

Pinkamindszent— 
Körmend 8573 — S

— f f
Veszprém—

Győr
(3)

7121 — — — S

— f f
Csepreg—

Bük
(18)

8078 — — S
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— jv
Oroszvár— 

Hegyeshalom
(14)

7931
%

— — S

— »»
Kecskemét Rávágy-tér 

Szánk
(156)

1 2
Szánk—Kecskemét 

Rávágy-tér 1 1 — Sz

— •
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(51, 52)

3839 Kerekegyháza— 
Kecskemét

3828
3728

— Sz

- n
Cegléd—

Kupái Kovácsmajor 
(53) 4932

Kupái Kovácsmajor— 
Cegléd*)

4933
4921

4921a)
4941
4931

— Sz

*) A megjes 
tölt vonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.

— »»
Cegléd—

Vezseny
(155) 4

Vezseny—- 
Cegléd 2 1 — Sz

— >>
Hódmezővásárhely— 

Földeák
(64)

8462 Földeák— 
Hódmezővásárhely 8461 — Sz

— »»
Szeged—

Vedresháza
(73)

7020 Vedresháza— 
Szeged

7025
7021

— Sz

— »»
Szeged—

Röszke
(78)

1620 Röszke—
Szeged-Rókus 2821 — Sz

2820

— t»
Szeged—

Várostanya
(154)

2 2
Várostanya— 

Szeged 25 — Sz

— n
Kunhalom— 

Pusztamérges
(154)

1 2 2
Kunhalom— 

Pusztamérges 125 — Sz

— "
Békéscsaba—

Bélmegyer
(153)

706 Bélmegyer—
Békéscsaba 709 — Sz
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mely vonalon közlekedik Postaigazgatós 
sági kerület Jegyzet

1 . Vác—Balassagyarmat Budapest .
2 . Vác—Bércéi
3. Szob pu.—Vámosmikola
4. Vámosmikola—Drégelypalánk
5. Aszód pu.—Szirák
6 . Monor—Pánd
7. Nagykáta pu.—Tápiószentmárton •
8 . Szentendre pu.—Visegrád
9. Bicske pu.—Csákvár

1 0 . Budapest 114.—Zsámbék
1 1 . Baracska pu.—Vál
1 2 . Putnok pu.—Aggtelek Debrecen
13. Salgótarján—Ózd
14. Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető yy

15. Miskolc—Lillafüred
16. Miskolc—Görömböly—Tapolca »» Nyáron (V/16.—IX/30.)
17. Miskolc—Ózd , ,

18. Párád—Parádfürdő—Párád pu. >» Nyáron (V/16-IX/30)
19. Heves—Ludas pu. »»
2 0 . Berettyóújfalu—Szeghalom , ,

2 1 . Szolnok—Rákóczifalva
2 2 . . Szolnok—Tiszaderzs „
23. Szolnok—Besenyszög >»
24. Szolnok—Cibakháza »>
25. Nagykáta pu.—Jászberény
26. Jászberény—Jászapáti
27. Üjszász pu.—Alattyán »>
28. Kisújszállás pu.—Tiszaderzs >y
29. F ehérgyarmat—T iszabecs
30. Törökszentmiklós—Tiszaroff
31. Szekszárd—Bonyhád Pécs
32. Szekszárd— Dunaföldvár „

33. Szekszárd—Nagyszokoly „

34. Dunaföldvár— Solt—Fülöpszállás pu. »  .

35. Pécs—Mohács yy

36. Mohács—Bátaszék yy

37. Pécs—Kaposvár yy

38. Kaposvár—Igái—Somogyszil yy

39. Kaposvár—Nagykanizsa yy

40. Nagybajom—Jákó Nagybajom pu. yy

41. Gyönk—Keszőhidegkút Gyönk pu. yy

42. Nagykanizsa pu.—Letenye yy

43. Keszthely—Zalaegerszeg >y

44, Keszthely—Hévízfürdő 9» Nyáron (V/16.— IX/30.)
45. Nova— Bak . yy

46. Nagyvázsony— Tapolca Sopron
47. Veszprém külső pu.— Veszprém ”

48. Veszprém— Nagyvázsony »»

49. Veszprém— Pápa yy

50. Veszprém— Enying— Szilasbalhás yy

51. Lepsény pu.— Enying
52. Veszprém— Balatonfüred yy

53. Győr pu.— Hédervár yy

54. Győr pu.— Kisbér ”

55. Győr pu.— Nagyigmánd yy

56. Győr pu.— Tápszentmiklós yy

57. Tata— Komárom yy

58. Szombathely—Felsőcsatár r .  ”  i

59. Baja—Kalocsa Szeged
60. Baja—Kelebia yy

61. Kalocsa—Dusnok yy

62 Kalocsa—Dunapataj yy

63. Dombegyháza—Lökösháza y>

64. Tótkomlós—Békéssámson



J E L M A G Y A R Á Z A T :

nt =  tiszti mozgóposta 
ea =  altiszti mozgóposta
jp =  jegyzékeit! menet postaalkalmazott kíséretében 
jv =  jegyzékeit! menet vasúti alkalmazott ,,
*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap 
Ü =  ünnepnap 
H =  hétfő

0  =  vasárnap és munkaszünetes 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 zárójelben levő szám a „Hivatalos Menetrendkönyv“ vonatkozó menet
rendtáblázatának sorszáma. A „Hivatalos Menetrendkönyv“ menetrend i részébaz egyes vona
toknál az óra- és percszámok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállí
tásra mily módon vanfelhasználva.

Főváros i  Nyomda Rt.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- %jgjlr ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 0 3 5 . O K T Ó B E R  11. 3 9 .  szám .

T  A R  T A  L O M

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés.
Miniszteri biztosi megbízatás.
Felmentések és megbizacások.
A rádiódíjhátralékok behajtása a díjfizetési kötele

zettség tartama alatt.
A postaszolgálat ellátásával kapcsolatos találmányok

bejelentése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról. 
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés.

131.312/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úr dr. Kiss József postafőigazgatót a 
Magyar Királyi Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Egyesületénél viselt 
miniszteri biztosi megbízatása alól saját kérel
mére felmentette és neki ebben a minőségben ki
fejtett buzgó és odaadó működéséért elismeré
sét és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1935. évi október hó 3-án.

Miniszteri biztosi megbízatás.

131.312/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úr a Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Egyesületéhez minisz

teri biztosul Lengyel Sándor postaigazgatót ki
rendelte.

Budapest, 1935. évi október hó 3-án.

Felmentések és megbízatások.
I .

132.057/1.

Dr. Márfalvy Jenő postaigazgató a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztálya vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbízatott.

Dr. Schoepflin Lajos postafőigazgató a táv
író és távbeszélő igazgatóságnál a személyzeti 
osztály vezetése alól felmentetett és a postave
zérigazgatóság 3. ügyosztálya vezetőjének állan
dó helyettesítésével megbízatott.

Lőrincz Sándor postaigazgató a postavezér
igazgatóság 8. ügyosztálya vezetőjének állandó 
helyettesítésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi október hó 5-én.
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II.

1324)60/1.

Dr. Felleg Róbert postaigazgató a budapesti 
távbeszélő díjbeszedő hivatal vezetése alól fel
mentetett és a szóbanlévő hivatal vezetésével dr. 
Hencz Lajos postaigazgató megbízatott.

Budapest, 1935. évi október hó 5-én.

III.

131.617/1.

Sebök Dezső postaműszaki tanácsos a Krisz
tina távbeszélő-központ vezetése alól felmente
tett.

Toffler Gyula postaműszaki igazgató a 
Krisztina távbeszélő-központ vezetésével meg
bízatott.

Budapest, 1935. évi október hó 2-án.

A rádiódíjhátralékok behajtása a díjfizetési 
kötelezettség tartama alatt.

125.874/8.

Azoktól a rádióelőfizetőktől, akiknek a 
rádiórendelet (1927. évi P. R. T. 20. szám) 11. 
§-ában meghatározott hat havi díjfizetési köte
lezettsége még nem járt le, nemfizetés esetén 
az engedélyt nem szabad visszavonni, hanem a 
következőleg kell eljárni: s

Az ilyen előfizetőt, ha egy havi díjjal adós 
marad, szolgálati levelezőlapon fel kell kérni a 
hátralékos díjnak 8 napon belül való befizetésére.
Figyelmeztetni kell az előfizetőt egyidejűleg arra

*

is, hogy a díjakat a kiadott engedélyokirat ér
telmében legalább hab hónapon át köteles meg
fizetni s amennyiben nem fizetne, a hivatal a 
díjaknak közadók módjára való beszedése iránt 
intézkedik.

Ha az előfizető e felszólításra sem egyenlí
tené ki díjtartozását, a következő havi nyugtát 
az előző havi nyugtával együtt újból be kell neki 
mutatni. Ha az engedélyes ekkor sem fizetne, a 
be nem váltott’ nyugtákat a díjaknak közadók 
módjára leendő behajtása végett az illetékes, 
közigazgatási hatósághoz kell áttenni.

Folytatólagos nemfizetés esetében a fentiek 
szerint kell eljárni mindaddig, amíg a hat havi díj
fizetési kötelezettség le nem jár. A díjfizetési 
kötelezettség lejártának utolsó hónapjának vé
gére az engedélyt a rádiórendelet végrehajtási 
utasításának 4. b) pontja szerint tértivevényes 
ajánlott levélben vissza kell vonni.

A hivatalok a fentebb ismertetett eljárásról 
csak az előttes igazgatóságuk rendeletére térhet
nek el, és az igazgatóság a díjfizetési kötelezett
ség alól méltánylást érdemlő esetekben továbbra 
is felmentést adhat.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok a rádió- 
rendelet 11. §-ánál és a Rrvu. 4. b. pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1935. évi szeptember hó 28-án.

A postaszolgálat ellátásával kapcsolatos talál
mányok bejelentése.

120.517/5.

Kötelességévé teszem a m. kir. posta összes 
alkalmazottainak, hogy a posta (távíró, távbe
szélő, rádió) szolgálat ellátásával kapcsolatos 
esetleges találmányaikat, szabadalmazás végett 
való bejelentés előtt, vagy a bejelentés megtör
téntével egyidejűleg a m. kir. postavezérigazga
tóságnak hozzák tudomására.

Budapest, 1935. évi október hó 3-án..
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Lefoglalandó sajtótermék.

131.706/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1935. évi október hó 1-én kelt B. I. 
11.247/1935. számú végzésével a Budapesten az
S. I. Lázár-u. alatti nyomdában előállított „Ma
gyar Testvéreim“ című Griger Miklós aláírásé,

Barinkovics István kiadásában 1935. szeptember 
hó 30. napján megjelent sajtótermék lefoglalá
sát 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, 1935. évi október hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett.

131.968/3.
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Borsodnádasd p. Borsód 204 * Borsodnádasdi
lemezgyár 3-5 gyalog

1
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* A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi október hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1935. évi október hó 8-án.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

Po
st

ai
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at

ós
ág

!
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

Szeged Barta László hiv. kisegítő Baja 1912. Dávod Posta forgalmi díj- 
nokká felvétetett.

Betöltendő postakiadói állás.

Lengyeltóti postahivatal keres október 15-ére egy 
több évi gyakorlattal biró kiadót, írásbeli ajánlatokat kér, 
lehetőleg a pécsi kerületből.

K im u ta tá s
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Rákosszentmihály, 
Rózsa-u. 28/b.

3 azonnal

Peredi Gyula Bánhida 8 azonnal Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yo m d a  R t. Felelős v .: D uchon  J.
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T A B T i L O M
Meghatalmazás alapján kiállított igazolványok díj- 

mentessége.
Zöldszínű zsákfiiggvények használata a külfölddel való 

forgalomban.
A Légipostái Menetrend új kiadása.
A hivatalos levelezés átalányozására jogosult szervek 

névjegyzékének kiegészítése és helyesbítése.
Az udvari szünetelő postaügynökség megnyitása.
Időszaki postahivatalok és ügynökségek működésének 

megszüntetése.
Balatonvilágos időszaki postaügynökség megnyitása.

Postaügynökségek ellenőrző hivatalának megváltoz
tatása.

Postajárati térkép helyesbítése.
Változások az „Irányítási Füzet“-ben.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa ál

tal nyújtott temetési segély iránti kérelmeknél a közös ház
tartásban élés igazolása.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa által 
nyújtott fürdőkedvezmény.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.

Meghatalmazás alapján kiállított igazolványok 
díjmentessége.

132.317/4.
Felmerült eset kapcsán közlöm a hivatalok

kal, hogy a meghatalmazás alapján kiállított iga
zolványokért külön díj nem jár, mert a megha.- 
talmazás nyilvántartási díja az igazolvány ki
állítási díját már magában foglalja. (L. az A. 3. 
Szab. 105. §. 9. pontjához beragasztott 457. sz. 
fedőlapot.)

Az ilyen igazolványok kiállításáért akkor 
sem szabad díjat szedni, ha valamely okból — 
pl. lakásváltoztatás miatt, — új igazolvány ki
állítása válik szükségessé.

A hivatalok e rendeletemet a Levélpostadíj- 
szahás 56. §. utolsó bekezdésénél jegyezzék elő. 
A szöveg megfelelő helyesbítéséről pótlék útján 
gondoskodom.

Budapest, 1935. évi október hó 15-én.

Zöldszinű zsakfüggvény használata a külfölddel 
való forgalomban.

132.552/4.
Hivatkozással a P. R. T. 1934. évi 55. szá

mában megjelent 136.906/4. sz. rendeletem VI.

részének 33% §-ára, közlöm a hivatalokkal, hogy 
az alább felsorolt országokkal való forgalomban 
az üres zsákokat zöldszínü zsákfüggvénnyel el
látott zsákban kell származási helyükre vissza
küldeni. Az ilyen zöldszínű zsákfüggvénnyel el
látott zsákban kizárólag visszaküldött* üres zsá
kokat szabad továbbítani.

Az országok a következők:
Abesszínia 
Argentina 
Ausztráliai állam- 

szövetség 
Ausztria 
Chile
Cseh-Szlovákország
Egyesült-Államok

(amerikai)
Egyiptom
Franciaország
Francia-Óceánia
Görögország
Guatemallf*
Haiti
Irak
Irán
ír szabadállam 
Japán és Korea

Budapest; 1935. évi

Japánhoz tartozó 
mellékterületek 

Jugoszláv királyság 
Kína
Lengyelország 
Levantei államok 

(Szíria és Libanon) 
Németalföld 
Németalföldi Gu

yana (Surinam) 
Olaszország 
Olaszország gyar

matai 
Peru 
Románia 
Törökország 
Uruguay
Vatikánváros állam 
Venezuela 

október hó 10-én.

VA
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A Légipostái Menetrend új kiadása.
132.613/4.

Az 1935. évi téli időszakra érvényes Légi
postái Menetrendet e rendelet mellékleteként 
kiadtam.

A hivatalok az 1935. évi nyári időszakra 
kiadott Légipostái Menetrend helyett ezentúl ezt 
a menetrendet használják.

Megjegyzem, hogy az új menetrendből a 
m. kir. posta külföldi hírlaposztályánál korlátolt 
mennyiségben külön példányok állnak rendel
kezésre s azokat a nagyobb szállodák és a légi
postát fokozottabb mértékben igénybevevő vál
lalatok és felek között való szétosztás végett a 
hivatalok szolgálati levelezőlapon a külföldi hír
laposztálytól megrendelhetik.

Budapest, 1935. évi október hó 10-én.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése és helyes

bítése.
130.404/4.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának XVI. pontjánál (Díjátalányozásban 
résztvevő szervek; M. kir. államvasútak) a 3.,
5. és 6. tétel alatt felvett szervek névéit a kö
vetkezőképpen helyesbítsék: „3. MÁV. leszá
moló hivatala, Budapest“, „5. MÁV. leánynevelő 
intézete és árvaháza, Kőszeg"; „6. MÁV fiúne
velő intézete és árvaháza, Szeged, Kaposvár“.

A 9. tétel alatti szervet (MÁV. olaj gázgyár, 
Rákospalota) pedig töröljék.

A X. pont (M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium) 8. tétele alatt felvett szervnél pe
dig a VII/B-t VII/3-ra helyesbítsék.

Budapest, 1935. évi október hó 7-én.

Az udvari szünetelő postaügynökség meg
nyitása.

132.180/3. «►
Az ideiglenesen szünetelő udvari ügynök

ség működését ismét megkezdte.
Ehhezképest a Postahivatalok Névsorában 

(135. oldal) Udvari neve mellől — az „u“ betű
nek „ü“-re való helyesbítése mellett — a jel 
törlendő. Ugyancsak törlendő e jelzés a Hely

ségnévtárban (547. oldal) is, valamint „u. p. 
Gyönk“ megjelölés is.

Az Irányítási Füzetben (170. oldal) pedig 
Ugod előtt felveendő: „Udvari, Ü. Tolna, P. V, 
Budapest—Üjdombóvár, Eh. Gyönk.“

Felsőpél O  Udvari (209.) u. p. ezentúl Ud
vari.

Budapest, 1935. évi október hó 10-én.

Időszaki postahivatalok és ügynökségek műkö
désének megszüntetése.

133.081/3.
Balatonakarattya, Balatonaliga, Balatonke

nesei fővárosi üdülő, Balatonszabadi fürdőtelep, 
Balatonvilágos,Hévizfürdő, Siófokfürdő időszaki 
postahivatalok, Horány és Velem időszaki pos
taügynökségek működése megszűnt.

Budapest, 1935. évi október hó 15-én.

Balatonvilágos időszaki postaügynökség meg
nyitása.

133.081/3.
Balatonvilágos időszaki postaügynökség 

működését ismét megkezdte.
Budapest, 1935. évi október hó 15-én.

Postaügynökségek ellenőrző hivatalának meg
változtatása.

132.958/3.
Budai-út postaügynökség ellenőrző hivatala 

ezentúl Cegléd 2. helyett Cegléd 1., Pinnye posta- 
ügynökségé pedig Sopron 1. helyett Győr 2.

A hivatalok ezeket a változásokat a Hely
ségnévtárban (147. és 440. 1.), továbbá a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában (21. 
és 104. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1935. évi október hó 16-án.

Postajárati térkép helyesbítése.
132.079/3.

Az 1935. évi kiadású postajárati térképen 
Almáskamarás és Nagykamarás postahivatalok 
neve (F. 4. mezőny) fel van cserélve. A hivata
lok a térképet megfelelően helyesbítsék. 

Budapest, 1935. évi október hó 16-án.
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Változások az „Irányítási Füzet“-ben.
133.127/3.

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

Ab a 7 összes adat 96, 1. 32/5124 v„ f  96

Adony 7 összes adat
lp. 31—Ip. f  31/5052 v. (V. Ü. és 

ezeket követő napon nem), 241, 
f241

Baross Gábor-telep 7 — 48 helyett 32, f  48 helyett f  32

Bodakajtor Felsőszentiván 7 összes adat 96, Eh. Székesfehérvár 2, 1. 32/ 
5124 v„ f  96

Börgönd 7 — 48 helyett 32/1022 v.

Dunapentele 7 1. 32—1. Pszabolcs/5022 v. —

Előszállás 7 1. 32—1. Pszabolcs/5022 v. —

Ercsi 7 48, t 48 32, f  32

Herczegfalva 7 1. 32—1. Pszabolcs/5022 v. —

Nógrádmegyer 6

7
Balassagyarmat—Ipoly tarnóc 
Szécsény

1 latvan—Salgótarján 
Karancsság

Pusztaszabolcs 7 1. Bp. 72/1002 v., Szfvár 2 clöl 
az „1 : — .

Rácalmás 7 1. 32—1. Pszabolcs/5022 v. —

Sárbogárd 7 1. Bp. 72/1002. v„ 96 (K. ü.) t 31 után 96,

Sárkercsztúr 7 összes adat 96, 1. 32/5124 v„ f96

Sárszentágota 7 összes adat 96, Eh. Székesfehérvár 2, 1. 32/ 
5124 v., f  96

Seregélyes 7 — 48 helyett 32—1. Pszabolcs/1022
V .

Százhalombatta 7

7

48, t 48 32, |3 2

Zichyújfalu — 48 helyett 32—1. Pszabolcs/1022
V .

Abádszalók 7 177 f  78

Atány 7 t 77 f 78
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Postahivatal (ügynökség)

H
an

za
di

k
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Ecséd 7 t 34 Hort

Erdőtelek 7 t  34/5036 v. t 77

Heves 7 1. Bp. 72/5036 v. 77 helyett 78, f  77 helyett f  78, 
1 77

Hort 7 t 34 —

Kát 7 —
77 helyett 78, 38 után 1. Bp. 72/ 
404 v., f  78 helyett f  6 8 , 77, f  38 
(K.) után f  6 8

Karcag 7 232 után az „U.“ 232 után (K.)/5223 v.

Kenderes 7 5031 v„ 1. Bp. 72/5041 v.
77 helyett 78, Kisújszállás helyett 

77, f  77 helyett f  78, 1. Bp. 72/ 
5036 V .  helyett f  77

Kisköre 7 77, t 77 78, f  78

Kisújszállás . 7 — f  77 helyett f  78, f  20 ele f  77

Kömlő 7 t 77 t  78

Kunhegyes 7 összes adat 78, f78, 77, f  77

Kunmadaras 7 — „Ü.“ helyett ), U. után ,,ü."

Pély 7 t  77 t  78

Pusztataskony Abádszalók 7 összes adat 78, f78, 77, f  77

T arnaszentmiklós 7 77, t  77 78, f  78

Tiszabura 7 T örökszentmiklós |7 8

Tiszaderzs 7 Kisújszállás elől az „1.“ —

Tiszanána 7 — f  77 helyett f  78

Tiszaszentimre 7 — „Ü.“ helyett ), U. után „ü.“

Tiszaszöllős 7 — „ü.“ helyett ), Ü. után „ü.“

Üjhuta 7 Miskolc 2, 34 Lillafüred
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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

Alsóörs 7 1. Bp. 72/1102 v. —

Balatonboglár 7 1207 v. után (VI/23—IX/8.-) —

Balatonederics 7 — 1111 v. helyett 5225 v.

Balatoni üredfürdő 7
1. 8—1. Bp. 72/1102 v., 1. f  8 —1. 

Bp. 72/1118 v. (VI/23—IX/8 
nem)

1124 helyett 1114

Balatongyörök 7

7

— 1111 v. helyett 5225 v.

Balatonszcntgyörgy (VI/23—IX/8 nem) —

Balcsapuszta 7 — t  26 elé 25

Csurgó 7 — 44 elé 1. Bp. 72/1002 v.

Díszei 7 — 1. Bp 72 helyett 48.

Dombóvár 7 — 32 és 1. Bp. 72/1002 v. a f  44 után 
Írandó

Dunaföldvár 7 összes adat
31— f  31/5052 v. (K. ü.). 1. 31-1. 

1 31/5052 v. (V. Ü. H.), 241, 
Szekszárd/gk., f  241 1. Bp. 72— 
1. Pszab/5018 v.

Dunakömlőd 7 1. 32—1. Pszabolcs/5022 v. —

Gyenesdiás 7 — 1111 helyett 5225

Gyékényes 2. 7 — 1. Nkanizsa elé 1. Bp. 72/1002 v.

Harkány 7 1. Pécs 2/6724 v. 6732 v. helyett 6724 v., 1. Bp. 72 
elé 1. Pécs 2.

Kapolcs 7 — 48

Keszthely 7 1. Bp. 72-1. Tapolca/ 1124 v.
1. Tapolca után 1. 54—, 8  után 

5233 helyett 5235, f  8  utált 5235 
helyett 5233, 5241 helyett 1231

Lengyeltóti 7 5537 —

Monostorapáti 7 — 48

Nova 7 — 2 gk. helyett 3 gk. (K. P. nem)

Pacsa 7 gk. előtt II. 5 gk. helyett 4 és 4a gk.
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Postahivatal (ügynökség)

H
á

n
y

a
d

ik
ro

va
tb

an

T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

P a k s 7 ö s s z e s  a d a t

1. D fö ld v /g k .,  31—  f  31/5052  v . 
(V . U . H . é s  Ü . u tá n  n e m ) 1. 
31— 1. f  31 /5 0 5 2  v . (V . Ü . H . é s  
é s  U . u tá n ) , 241, S z e k sz á r d /g k ,  
1. B p. 72 /5 0 2 5  v ., 1. P sz a b — 1. 
B p. 7 2 /5018  v .

P é c s  2. 7

1. 122, 1. 1 8 8 -1 .  154/6737 v ., 1. 
S o p r . 2— 1. S z o m b h  2— 1. Z e g —  
1. N k a n  2— B arcs 1— 1. S z ig e tv /  
2414  v .

1. B a ja — 1. 162— 1. 136/6435 v . a z  
1937 V . u tá n  Írandó, 1951 v .  
u tá n  f  25.

P in c e h e ly 7 1. B p . 72 /1002  v. —

S ik ló s 7 1. B p. 72/6732 v. 1. P é c s  2 u tá n  1. Bp. 72.

S im o n to r n y a 7 1. B p. 72/1002  V. —

S z e n tlő r in c 7 — f  26 e lé  25.

S z ig e tv á r 7 — f  26 e lé  25.

T a p o lc a 7 1. B p. 72— 1. 110/1102 v.
48  u tá n  1. 54 /7524  v„ 1111 h e ly e t t  

5225, 1124 h e ly e t t  1114, 197 
u to lsó  t é te ln e k

Ü jd o m b ó v á r 7 ■ ■ —
1. Bp. 72 /1002  V .  a 32 u tá n  ír a n d ó ,  

f  143 u tá n  1. K a p o sv á r  1/1001
V .

V o n y a r c v a sh e g y 7 — 1111 h e ly e t t  5225

Z a la e g e r sz e g 7 — 138 e lé  K e s z th e ly /g k .,  1. B p . 72. 
u tá n  1. 54

A b d a 7 ö s s z e s  a d a t 14, E h. G y ő r  2, f  14

B a k o n y já k ó 7 ö s s z e s  a d a t V e sz p r é m  1 /4  gk ., 1. P á p a /3  gk . 
(K .)

B a la to n a lm á d i 7 1. B p . 72/1114  v. —

B a la to n k e n e se 7 1. B p . 72/1114  v. —
. — 'r  f . ~

f  176 h e ly e t t  176B e z e n y e 7

B o b a 7 — f  81 h e ly e t t  f  197

B ú c sú 7 — 1. S zo m b h . 2. h e ly e t t  1. 54

E n ese 7 — f  57 h e ly e t t  f  58

F e lp é c 7 G y ő r  2 /1 322a. 54

l
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P o s t a h i v a t a l  ( ü g y n ö k s é g )
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

F ü z fő g y  á r te lep 7 — 1124 h e ly e t t  1114

G e c se 7 — 1322 v . h e ly e t t  54

G y a rm a t 7
\

1. G y ő r  2 /1322 v . —

G y o m o r é 7 1. G y ő r  2/1322 v . —

G y ő r  2. 7 ---  (*

1 58 a f 5 4  u tán  íra n d ó , f i i  a 
f 5 8  u tá n  íran d ó, 1. S z h . 2— 1. 
P á p a — 1. 1 1 1 4 /1 3 0 1  v . a 103 v . 
u tá n  ír a n d ó

G y ő r a s sz o n y fa 7 — 7122 h e ly e t t  7152

G y ő r sz e m e r e 7 G y ő r  2 /1322a. —

G y ő r sz e n tm á r to n 7 — 7122 h e ly e t t  7152

J á n o sh á za 7 — 8 3  u tá n  1. 197

K ap u vár 7 — f 5 8  u tá n  1. G y ő r  2 /1 6  v.

K o m á ro m  2. 7 1. G y ő r  2— 1. f  5 8 - 1 .  f  54— 1. 
1  110/803 v .

1. G y ő r  2  u tá n  1. S op r. 1, f  14 a 
3 9 3 6 /k . v . (K .) u tán  ír a n d ó

K ó n y 7 — t  57 h e ly e t t  f  58

K ö rm en d 7 — 1302 h e ly e t t  1354, 1354 h e ly e t t  
1316

K ő sz e g 7 —
1. S z h e ly  2. h e ly e t t  1. c s . S z o m b h  

2— 1. c s .  54— , 8328 v . e lé  1. B p. 
72—

K ü lső v a t 7

t
f  54 54

L é b é n y 7 ö s s z e s  a d a t 1 14 (V . Ü . ü .), 14 (K .)

L e v é l 7 f  14 (V I . 15.— IX . 15.) —

L o v á sz p a to n a 7 — 54

M a g y a rk im le 7 (V I . 15.— IX . 15.) f  14 u tá n  (V . Ü . ü .), 14 u tá n  
(K .)

M a g y a ró v á r 7 • — f  14 a 14 u tá n  íran d ó

M ecsér 7 (V I . 15.— IX . 15.)
f  14 u tá n  (V . Ü . ü .), 14 u tá n  

(K .)
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Postahivatal (ügynökség)

H
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

M én fő c sa n a k 7 1. G y ő r  2/1322. a. —

M e z ő la k 7 1. G y ő r  2/1302. v. f  54 e lé  54

M ih á ly h á za 7 — f 5 4  h e ly e t t  54

M o so n i — f  14 a 14 u tá n  Írandó

M o so n sz e n tm ik ló s 7 V I. 15.— IX . 15. f  14 u tá n  (V . (J. ü .), 14 u tá n  
(K .)

N a g y é c s fa lu 7 — 7122 h e ly e t t  7152

N a g y ló z s 7 f  58 ., f  57. —

N a g y s im o n y i 7 f  54. 54

N  e m e sk e r e sz tú r 7 — 83 h e ly e t t  197

N y á r á d 7 t  54. 2)4

O s t f fy a s s z o n y fa 7 t  54. 54

O s t f fy a s s z o n y fa  pu. / (V I . 5. 15.— IX . 14. n em ) —

Ö tte v é n y 7 (V I . 15.— IX . 15.) 14 u tá n  (K .)

P áp a 7 1. G y ő r  2— 1 Bp. 72. csg /1 3 0 2 . v. 54 a 8427 v . u tá n  Írand ó, 1318  
h e ly e t t  1308

P e c ö l 7 t  54. 54

P in k a m in d sz e n t 7 ö s s z e s  a d a t E h K ö rm e n d /8 5 3 2  v„  1. K ö r m .—  
1. S z o m b h . 2 /8576  v.

P in n y e 7 f  58 . N ló z s  h e ly e t t  G y ő r  2.

P o rp á c 7 ö s s z e s  a d a t 1. S zo m b h . 2 /1317  v., E h . S árvár  
2., 54

Sárvár 2. 7 1. G y ő r  2— 1 Bp 72— esg /1 3 0 2 . v. 1339 h e ly e t t  1337, f  54 a f  112 
e lé  íra n d ó

S z e n tg o tth á r d 7 — 1302 h e ly e t t  1354, 1. B p. 72— 1. 
S z h e ly  2 /1 3 1 6  v . (K .)

S z o m b a th e ly  2. 7
8325 v . u tá n  (K .), 1. K örm ./1301  v ., 

1318 v . e lő t t  f  103

24 az 1437 v . u tá n  íran d ó, 54  az  
1415 v . u tán , 1. 83  u tá n  1.
f  106— f  103— , f  146 a f 2 3  e lé , 
1318 v . h e ly e t t  1308 v .

i
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P o sta h iv a ta l (ügynökség )
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Szőny 7 f  14 f  178

Takácsi 7 Győr 2/1322a. 54

Tarjánpuszta 7 — 7122 helyett 7152

Tét 7 Győr 2/1322a. —

Torony 7 1. Bp. 72. 8724 v. elé 1. 54

Ugod 7 — 106 elé f  106

Uraiújfalu 7 — 1. Szombh. 2. elé 1. 54

Vasalja 7 — 1. Körm.—1. Szombh. 2/8576 v.

Vaszar 7 Győr 2/1322a. 54

Nép 7 1 54 54

Veszprém 7 —
1. f48/7233 v. a gk. ele írandó, 

226 után 1. Bp. 72/1816 v„ 1. 
Szív 2—1. Bp. 72/1828 v.

Veszprémvarsány 7 ' - — 7122 helyett 7152

Vinár 7 f  54 54

Vitnyéd 7 — 58 után 57

Ambrózfalva 7 — 1. 3 helyett 28, f  27 helyett 27

Bácsalmás 7 — f  143 elé f  161

Bácsbokod 7 összes adat f  161, 161, f  143, 143

Bácsborsód 7 — f 161 után 161

Baja-Szentiván 7 Baja elé Kalocsa/gk.

Békéscsaba 2 . 7 összes adat

5, 28, 1. Orosh.—1. 196/1622 v., 
t  6 , 6 , Gyula/1635 v., 1. Bp. 72— 
1. 163 (K.)/602 v., 1. 1 123-1. 
Hmvh. 1/1624 v„ f  164, 1. Sze. 
2—1. Hmvh. 1—1. Orosh./1614 
v., 1. Bp. 72—1. Szarvas—1. 
Mtúr/614 v„ 123/619 v„ 1. Bp. 
72—1. f  196, f  163 (K.), 1. f  292 
(K.), 1. Gyula/1631 v. (K.), 
Gvula/1681 v. (K.), f  27
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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

Békéscsaba Felsőnyomás 7 — 1643 v. helyett f  28

Békéssámson 7 . 1. 3 helyett 28, f  27 helyett 27

Csanádalberti 7 — 1. 3 helyett 28, f  27 helyett 27

Csikéria 7 — 1. f  161 helyett 1. 161

Csorvás 7 Bcsaba/1643 v. 6  helyett f  28

Érsekcsanád 7 Baja/gk. —

Földeák 7 — Szeg. 2 helyett 28, f  27 helyett 
27

Hódmezővásárhely 7
Szeg 2—1. Bp. 62/1620 v„ 1. Bé

késcsaba 2—Orosh/1643 v., 1648 
v. után (K. ü.)

3 helyett 28, 7712 v. után (K. ü.) 
7732 helyett 7734, 6  helyett f  28

Jánoshalma 7 Baja/2132 v. f  143 ele f  161

Kalocsa 7 186 előtt Baja/3 gk., f  185 után 
(K. ü.)

4728 után (K. ü.), 1. f  18—1. Bp, 
72/4728 v. (V. U.)

Kardoskút 7 — 1. 3 helyett 1. 28, 1. f  27 helyett 1. 27

Kiskushalas 7 — 18 után f  161, f  18 a 143 után 
írandó

Kondoros 7 — 1. f  27 helyett 1. 27, után a I. 28

Kunbaja 7 — 1. t 161 helyett 1. 161.

Kútvölgy 7 — f  27 elé 28, 27 elé t 28.

Martély 7 1. 3, 1. Szentcs/7738 v. Szeg. 2 helyett 28, f  27 helyett 
27

Mezőtúr 7 1. Szeg. 2. 1. 3 helyett 1. 28

Mélykút 7 — 143 elé f  161

Mindszent 7 Szeged 2. 3 helyett 28, f  27 helyett 27

Monostorfalva 7 —
4 elé „1.“ „Eh.“ helyett „1.“ 12 

v. előtti Kecsk. helyett Eh. 
Kecskemét

Nagymajláth 7 1. 3 helyett 28, + 27 helyett 27

Nagyszénás 7 — 1. f  27 helyett 1. 27—1. 28
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Postahivatal, (ügynökség)

H
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T ö r l e n d ő B e í r a n d ó

Nemesnádudvar • 7 Baja/3 gk. —

Orosháza 7 1. Sz. 2—1. Hmvh 1/1620 v., 6 — 
Bcs 2/1643 v., 1. Bp. 72. 1. 3 helyett 28, f  6  helyett f  28

Pitvaros 7 — 1. 3 helyett 28, + 27 helyett 27

Sükösd 7 Baja/3 gk. —

Szarvas 7 1. Szeg. 2. 1. f  27 helyett 1. 27, 1. 3 helyett 
1. 28

Szeged 2. 7 1. f  6 —1. 6 —1. Bcs 2—1. Orosh— 
1. Hódmvh 1/1643 v., Szentes

f  27 helyett 27, 1645 v. után f  28, 
1641. v. előtt levő Hódmezővá
sárhely 1  elé „1.“, a „v.“ után 
(V. U.) Írandó

Szegvár 7 3 Szeg. 2 helyett 28, f27 helyett 
27 1. 4 helyett 1. Hmvh. 1.

Tótkomlós 7 1. Szeg. 2. f  27 helyett 27, 3 helyett 28

Vásárhelykutas 7 — f  27 elé 28, 27 elé f  28

Budapest, 1935. évi október hó 16-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

132.825/3. — 132.849/3.
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Jut j P. Somogy 204 * —
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Kerékteleki P. Veszprém 204 ** — Bakony-
szombathely [4.76 kerékpárral tH
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* A szállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. ** A szállítást a bársonyosi postaügynökség látja el

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

1935. évi november hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi október hó 16-án.
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A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa által nyújtott temetési segély iránti ké
relmeknél a közös háztartásban élés igazolása.

Az alapítvány kezelési bizottsága a követ
kezőkről értesíti a személyzetet:

Az alapítvány által nyújtott temetési se
gélyre vonatkozó ügyviteli szabályzat 9. pontjá
ban foglalt rendelkezés szerint a temetési segély 
annak a legközelebbi hozzátartozónak (törvé
nyes házastárs, lemenő-, felmenő-, oldalági ro
kon elsőfokon) fizettetik ki, aki elfogadható mó
don igazolja, hogy az elhunyttal az elhalálozás 
idejében közös háztartásban élt és az eltemette
tésről gondoskodott.

Ismételten előfordult, hogy a kérelmezők az 
elhunyttal való együttélést egyáltalában nem, 
vagy nem kellő módon igazolták s e miatt a te
metési segély kiutalása késedelmet szenvedett.

Az alapítvány kezelési bizottsága ennél
fogva felhívja a személyzet figyelmét, hogy a 
szabályzat eme rendelkezéséhez saját érdekében 
alkalmazkodjék s felkéri egyúttal a postahiva
talok vezetőit (postamestereit), hogy adandó 
esetekben az érdekelt hozzátartozók figyelmét 
erre hívják fel. Különös fontossággal bir ez a

nyugállományban levő postaalkalmazottakra 
nézve, akiknek nincs módjukban a P. R. T.-ban 
foglaltakról tudomást szerezni.

Az érdekelt személyzet tájékoztatásául szol
gáljon, hogy a közös háztartásban élést helyha
tósági bizonyítványai kell igazolni. A helyi vi
szonyok tüzetes ismeretében ezt a körülményt 
kellő gondosság kifejtése mellett a kérvényre 
vezetett záradékkal a hivatalvezető (postames
ter) is igazolhatja.

Budapest, 1935. évi október hó 7-én.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa 
által nyújtott fürdőkedvezmény.

Az alapítvány kezelési bizottsága értesíti a 
személyzetet, hogy az alapítvány központi iro
dájában (I., Krisztina-körút 12. sz. II. emelet 
206. sz. ajtó) 40 fillérért vásárolható utalvány és 
a fürdő pénztáránál fizetendő további 30 fillér 
ellenében a Rudasfürdő uszodájában az 1935. 
év végéig kabinjegyet 1 P 20 fill, rendes ár he
lyett 70 fillér kedvezményes áron veheti 
igénybe.

Budapest, 1935. évi október hó 7-én.

K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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t

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Ocskay Sándomé kiadó Kaposvár 1905. Budapest 502.
Több mint 6  hónapja 
nem vállalt alkalma

zást.

Budapest Selymessy Zsigmondné kiadó Brünn 1908. Budapest 115.
Több mint V* éve 

nem vállalt alkalma
zást.

Betötendő postakiadói állások.
Elek (Arad m.) postahivatal második kiadói állásra 

gyakorlott férfikiadó ajánlatát kéri. Állás november 1 -re 
ibetöltendő.

Vállaj postahivatal kiadót keres, ajánlatot kérem 
Kádár Gizella postamester, Kőtelek, címre küldeni.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R t. Felelős v.: D uchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I g j ! -  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1935. OKTÓBER 36. 41. szám.

T A R T A L O  M
Takarékossági propaganda támogatása. 
Bulgáriai csomagok lezárása.
Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámla. 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalt sajtótermék.
Hejőkeresztúr új postaügynökség megnyitása.

Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

Takarékossági propaganda támogatása.
133.692/1.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is ok
tóber hó 31-én lesz az országos takarékossági 
nap, amelyet a m. kir. postatakarékpénztár a m. 
kir. kormány megbízásából rendez.

Az idén is támogatni kívánom ezt az orszá
gos akciót, és elvárom a postahivataloktól, 
hogy ennek sikere érdekében az idén is mindent 
megtegyenek.

A hivataloknak megküldött takarékosságra 
buzdító röplapokból egy-egy példányt a novem
ber havi járandóság kifizetése alkalmával min
den egyes ottani postaalkalmazottnak (órabére- 
seknék és postamesteri alkalmazottaknak is) ad
janak át s az esetleg még fenmaradó röplapokat 
a postát igénybevevő felek között osszák ki. 
Ugyanakkor a' lehetőséghez képest élőszóval is 
fejtsenek ki propagandáit a takarékosság mellett.

A hivatalok között szétosztott plakátokat f. 
évi október hó 31-én hivatali helyiségükben a kö
zönség által hozzáférhető, feltűnő helyen füg
gesszék ki, vigyázva azonban arra, hogy a kifüg
gesztéssel a hivatali helyiség falát (szeggel, ra
gasztóanyaggal) ne rontsák és ne piszkítsák el.

Budapest, 1935. évi október hó 23-án.

Bulgáriai csomagok lezárása.
132.374/4.

A bolgár igazgatás azit kívánja, hogy a Bul
gáriába szóló, illetőleg rajta keresztül szállított

csomagokat a feladó minden esetben viaszpe
cséttel vagy ólomzárral zárja le.

A hivatalok figyelmeztessék e rendelkezésre 
az érdekelt feladókat és a Bulgáriába szóló vagy 
bolgár útirányon szállított csomagok megfelelő 
lezárását gondosan ellenőrizzék.

Budapest, 1935. évi október hó 18-án.

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámla.
132.745/4.

A „Baranya vármegye községeinek villamo
sítási alapja, Pécs“ elnevezéssel vezetett, 10.389. 
sz. csekkszámlára történő befizetések a csekk
befizetési díj alól mentesek.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 141. oldalán.

Budapest, 1935. évi október hó 15-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
132.091/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

10. o. A fejlécben az útirányokhoz írják: 
„VII. via Radio Orient.“.

Belga-Kongónál a 2. hasábba a II elé írja
nak VII-et.

11. o. Egyiptom I., II. és III. díjövéhez az 1. 
hasábba 5) jegyzetjelölést, s az oldal aljára a 
következő jegyzetet írják: ,,5) Via Eastern hir-
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laptávirat is küldhető. Szódíj: Alexandria, Kairo, 
Szuez, Port-Said és Pont Tewfik-be 0.69 P, az I. 
díjöv többi hivatalaihoz 0.77 P, a II. díjövbe 
0.86 P, a III. díjövbe 1 P.“

Ethiopiához az 1. hasábba 6) jegyzetjelölést 
s az oldal aljára a következő jegyzetet írják: 
,,6) A táviratokat cenzúrázzák. Szám- és betű je
gyes táviratok nem küldhetők. CDE táviratok 
csak az ethiop igazgatásnál előzőleg letétbe he
lyezett code alapján szerkesztve küldhetők.’*

12. o. A fejlécben az útirányokhoz írják: 
„VIII. via Radio Orient“. Kenya-ra és a 14. o. 
Uganda-ra vonatkozó összes adatokat töröljék 
s helyükbe ragasszák be a csatolt 1. sz., ill. 2. sz. 
fedőlapot.

13. o. A fejlécben az útirányokhoz írják: 
„VIII. via Radio Orient“.

Portugál-Nyugat-Afrika: a) Angola és b) 
Guinea-nál. továbbá Rhodesia: I. Dél-Rhodesia 
és II. Észak-Rhodesiá-nál a 2. hasábba a II. elé 
írjanak VlII-at.

14. o. Tanganyika-iterület: a) Dar-es-Saalam 
és b) Többi hivatal-nál a 2. hasábba I. elé írja
nak Vl-ot.

24. o. Brit-India ... Népal-hoz az 1. hasábba 
8) jegyzet jelölést s az oldal aljára a következő 
jegyzetet írják: ,,8) Brit-Indiába és Birmába via 
Eastern hírlaptávirat is küldhető. Szódíja 0.73 
P“.

25. o. Japán . . .  és Kwantung félsziget ja
pán hivatalaihoz az 1. hasábba B) jegyzetjelö
lést s az oldal aljára a következő jegyzetet ír
ják: ,,5) Via Eastern hírlaptávírat is küldhető. 
Szódíja 0.93 P“.

27. o. Ausztráliai államszövetséghez az 1. 
hasábba 7) jegyzet jelölést s az oldal aljára a kö
vetkező jegyzetet írják: ,,7) Via Eastern hírlap- 
távirat is küldhető. Szódíja 1.29 P”.

31. o. Üj-Zéland-hoz az 1. hasábba 4) jegy
zet jelölést s az oldal aljára a következő jegyze
tet írják: ,,4) Via Eastern hírlaptávirat is küld
hető. Szódíja 1.29 P.“

Budapest, 1935. évi október hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
133.014/2.

A debreceni kir. ítélőtábla folyó évi szep
tember hó 18-án kelt B. J. 1822/9.—1935. sz. vég
zésével a Beke-féle nyomdában Debrecenben, 
Koltai Lajos felelős kiadásában megjelent „Ma

gyar Testvér“ cimű röpirat lefoglalását rendelte 
el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészségnek küldjék be.

Budapest, 1935. évi október hó 17-én.

Hejőkeresztúr új postaügynökség megnyitása. 
132.606/3.

A Borsod vármegyében fekvő Hejőkeresz
túr községben új postaügynökség lépett életbe.

Az új postaügynökség forgalmi köre a köz
ség területére terjed ki, ellenőrző hivatala Mis
kolc 2., díjnégyszögszáma 738.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Hejőkeresztúrnál (252.
1. ) „u. p. Nyékládháza“ törlése mellett beíran
dó: „r5<3 Eh. Miskolc 2., Miskolc M & Mező- 
csát, 738., postáig. D.“

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Hejőcsaba után (55. 1.) beírandó: 
-----  738, ----- , Hejőkeresztúr ti. (Eh. Miskolc
2. ), Borsod, Debrecen, Mickolc Mezőcsát,
a 738. szám után (155. 1.) beírandó: Hejőkeresz
túr.

Az Irányítási Füzetben Hejőcsaba után (62. 
1.) beírandó: Hejőkeresztúr Ü., Borsod, D., I., 
Miskolc—Mezőcsát, Eh. Miskolc 2., 50., 1. M. 2. 
/9423. v„ f  50.

Budapest, 1935. évi október hó 19-én.

Forgalomköri változások.
132.587/3.

Bia (134. 1.) ezentúl C!2.
Inárcs C\ Kakucs (267. 1.) „3?. L.’* helyett 

ezentúl „3? L. K.“, u. t. Kakucs.
Királyhalom (301. 1.) ezentúl L. 
öreghegy f~\ Balatonfüred (420. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Balatonfüred (belterület).
Torbágy (539. 1.) ezentúl C/2.

»Budapest, 1935. évi október hó 17-én.
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* A község látja el

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi november hó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Bulapest, 1935. évi október hó 18-án.

K im utatás

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

Budapest Szabó Paula kiadó Vajta 1908. Tápiószent-
márton.

Több mint 1 éve 
nem vállalt alkalma

zást.

Debrecen Tóth Erzsébet hiv. kisegítő T örökszentmik- 
lós 1912. Fegyvernek 2. Férjhezmenetele miatt 

saját kérelmére.

Debrecen Vankó Róza hiv. kisegítő Tiszanána 1914. Tiszanána Elhalálozás.
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Betöltendő postakiadói állások.
Kenderes postahivatal november elsejére gyakorlott 

férfikiadót keres.
Kunmadarast I. oszt. hivatal november 15-re teljesen 

perfekt, különösen pénztárt kifogástalanul kezelő kiadónőt 
alkalmaz. írásbeli ajánlatokat fizetési igény megjelölésével 
kér.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

M egjegyzés

neve elme
(je len leg i tartózk od ási h e ly e )

1

szolgálati
éveinek
száma

m e ly  id őp on ttó l 
kezdve válla l 

állást

Chován Erzsébet Szalonna 14 azonnal

Farkas Ilona Dormánd 8 ' azonnal

Eülep István Medgyesbodzás azonnal

Garassy Margit Kecskemét, Kisfaludy 
utca 36. 9Vs azonnal

Garzó Margit Mány (Fejér vm.) 5V= azonnal

Hornyik Gabriella Rákosszentmihály, 
Rózsa utca 28/b. 3 azonnal

Magyar Béla Seregélyes 6 azonnal Helyettesítést is vállal.

Paál János Balatonboglár 1 0 1935. dec. 1-től

Stipala Matild Csurgó 9 1935. nov. 1.

Szabó Emilia Kocsord 6 azonnal

Tornai József Mándok azonnal

Zsembery Jenő Bércéi azonnal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Badapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Badapest 4.

Fővárosi N yo m d a  R t. Felelős v .: D uchon  J.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1935. évi 41. számában megjelent 132.091/8. sz. r.-hez.

t VIII. 3.48
Kenya .......... ..............................  j

III. VII. 3.56
MP. Ouverí

2. sz. fedőlap a P. R, T. 1935. évi 41. számában megjelent 132.091/8, sz. r.-hez.

VI. 3 48
Uganda ............................................

I. III. 3.56
MP Ouvert





Fedőlap a P. R. T. 1935. évi 42. számában m egjelent 130.180/8. sz. r.-hez.

N ém etalfö ld i-In d ia  (In d es-N éerlan d a ise).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről az alább 
felsorolt s díjövek szerint csoportosított németalföldi-indiai távbeszélő állomások közt válthatók:

1. díjöv: Jáva és Madura szigetek összes nyilvános és előfizetői állomásai, továbbá Ban
doeng, Buitenzborg, Cheribon, Djember, Djokjakarta, Garoet, Kediri. Malang, Semarang, Soe- 
kaboemi, Soerabaja, Solo (Soerakarta), Tjepoe és Weltevreden különleges rádiótávbeszélő 
állomásai.

III. díjöv: Északszumatra összes nyilvános és előfizetői állomásai (Szumatra keleti part
jának, valamint Atchin és a hozzátartozó és hozzácsatolt területeken lévő kormány-távbe- 
szélőhálózatok, a Deli vasúttársaság tábeszélőhálózata és Macassar (Celebes-szigeten).

Szumatra szigetnek a forgalomba bevont helyei a következők:
Bandarbaroe
Belawan
Bindjei
Bireuen
Blang Rakal
Brastagi
Dolokmerangir
Galang
Goenoeng Melajoe 
Idi
Kebondjahe 
Kisaran 
Koeta Radja 
Kotapinang

Kotatjane
Kwala
Kwalasimpang
Laboeanbilik
Laboeanroekoe
Langsa
Lhó—Seumawe 
Lhó—Soekon 
Loeboekpakam 
Marbau 
Medan 
Negribaroe 
Qeléé—Lheué 
Pangkalanbrandan

Pangkalansoesoe
Perlanaán
Peureula
Rampah
Rantauprapat
Seulimeum
Siantar (Pematangsiantar) 
Sigli
Takengon
Tandjongbalei
T and jongmorawa
Tandiongpasir
Tandjongpoera
Tebingtingideli

A II. és a IV. díjöv a nemzetközi távbeszélőforgalomra még nincs megnyitva. 
A háromperces beszélgetés díja:

I. díjöv: 105.30 P, minden további percért 35.10 P fizetendő.
III. díjöv: 112.— P, minden további percért 37.35 P fizetendő.

Előkészítési díj: 26.15 P.
Csak közönséges állami és magánbeszélgetések válthatók köznapokon a nyári időszámítási 

időben 8—14.30 órák közt, a téli időszámítási időben 9—15.30 órák közt (greenwichi időszámítás 
szerint). Vasár- és ünnepnapokon a szolgálat szünetel.

A beszélgetéseket külön díj felszámítása nélkül kell kezelni, mint a meghívással bejelentett beszélgetéseket. 
A bejelentésben a kívánt személyt, (esetleg azt, akivel a kívánt személy akadályoztatása esetén beszélni kí
ván) pontosan kell megjelölni, hogy azt idejében értesíteni lehessen. A beszélgetések bejelentésénél a hívó legfel
jebb két szóval megjelölheti a tárgyat, amelyről a hívott féllel beszélni kíván. Ezt a hívottal az összeköttetés lé
tesítése előtt díjmentesen közlik.

Abban az esetben, ha a beszélgetés a bejelentés napján nem bonyolítható le, annak a következő napra 
való elhalasztását lehet kérni. Ha ezen a napon sem sikerül a beszélgetést lebonyolítani, azt az előkészítési díj 
felszámítása mellett hivatalból törlik.

A beszélgetések tartama általában nincs korlátozva, ha azonban más beszélgetés is vár lebonyolításra, az 
1 2  percnél hosszabb nem lehet, de kivételes esetben 6  percre is korlátozható.





1. sz. Fedőlap a Csom agdíjszabás 65. odaiához.

A P. R. T. 1935. évi 42. számához *(134.641/4. sz. r.)

2) Az alábbi tengeri kikötőkbe és partmenti helyekre 1.10 
pengővel kevesebb: Antonina [Paraná], Aracaju [Sergipe], Bahia 
(Cidade de San Salvador) [Bahia], Barra do Pirahy [Rio de Ja
neiro], Belem (Pará) [Pará], Gachveira [Bahia], Campos [Rio de 
Janeiro], Ceará (Fortaleza) [Ceará], Cidade de San Salvador (Ba
hia) [Bahia], Florianopolis [S. Catharina], Fortaleza (Ceará) 
[Ceará], Ilhéos [Bahia], Laguna [S. Catharina], Macahé [Rio de 
Janeiro], Maceió [Alagoas], Manáos [Amazonas], Natal [Rio 
Grande do Norte], Nictheroy [Rio de Janeiro], Nova Friburgo 
[Rio de Janeiro], Pará (Belem) [Pará], Paranaguá [Parana], Pelotas 
[Rio Grande do Sul], Penedo [Alagoas], Pernambuco (Recife) 
[Pernambuco], Petropolis [Rio de Janeiro], Porto Alegre [Rio 
Grande do Sul], Recife (Pernambuco) [Pernambuco], Rio de Ja
neiro [Districto Federal], Rio Grande do Sul [Rio Grande do Sul], 
San Felix [Bahia], San Francisco [S. Catharina], San Luiz do Ma- 
ranhao [Maranhao], Santos [S. Paulo], Victoria [Espirito Santo]





A P. R. T. 1935. évi 42. számához (134.641/4. sz. r.)

2. sz. Fedőlap a Csomagdíjszabás 79. oldalához.

Súlydíjak „Wien 101 -Schenkers E.P.D." útján ax Amerikai-
Egyesült Államokba. *)

A z á l l a m  n e v e
1

kg-ig
3

kg-ig
5

kg-ig
1 0

kg-ig
15

kg-ig
2 0

kg-ig
P I P f P f P f P f P f

1 2 3 4 5 6 7

1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Arkansas ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
California ......................................... 1 1 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

Carolina (északi és déli) ................ 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Colorado ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Columbia D istric t............................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Connecticut ................................ 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Dakota (északi és déli) .................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Delaware .......................................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Florida ............................................. 1 0 1 0 18 30 19 6 0 24 15 32 65 41 35
1 0 1 0 18 30 19 6 0 24 15 32 65 41 35
1 1 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

Illinois ............................................. 1 0 1 0 18 30 19 6 0 ■ 24 15 32 65 41 35
Indiana ............................................. 1 0 1 0 18 30 19 6 0 24 15 32 65 41 35
Indian Terr........................................... 1 0 1 0 18 30 19 6 0 24 15 32 65 41 35
Iowa ................................................. 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Kansas ............................................. 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Kentucky ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Louisiana ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 6 0 24 15 32 65 41 35
Maine ................................................. 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Maryland ......................................... 9 0 0 1 2 70 15 55 1 8 75 24 55 30 2 0

Massachusetts ...............................• 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Michigan ................ ......................... < 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Minnesota ......................................... 1 0 1 0 1 8 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Missisippi ................ ........................ 1 0 1 0 1 8 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Missouri ............., .............................. 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Montana ......................................... 1 1 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

Nebraska ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Nevada ............................................. 1 1 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

New Hampshire ............................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

New Jersey (állam)1) .................... 9 0 0 1 2 70 in 55 18 75 24 55 30 2 0

New Mexico ...................................... 1 1 2 0 19 95 2 6 60 33 8 0 46 95 58 0 0

New-York (állam)2) ....................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Ohio ................................................. 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 80 2 0

Oklahama, Terr.................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Oregon ............................................. 1 1 2 0 19 95 26 60 33 8 0 46 95- 58 0 0

Pennsylvania ...................................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Rhode Island ...................................... 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

T ennessee ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Texas ................................................. 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32 65 41 35
Utah ................................................. 1 1 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

Vermont ............................................. 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Virginia és West Virginia ................ 9 0 0 1 2 70 15 55 18 75 24 55 30 2 0

Washington, Terr............................... 11 2 0 19 95 26 60 33 80 46 95 58 0 0

Wisconsin ......................................... 1 0 1 0 18 30 19 60 24 15 32165 41 35
Wyoming ......................................... 1 0 1 0 18 30 6 8 0 0 24 15 3465

1

41 35

Terjedelmes csomag súlydíja
50°/o-kal több.

*) Kivéve az a) pontban felsorolt: Bayonne, Jersey City és Weehawken váro
sokat.

-) Kivéve az a) pontban felsorolt: New York City, Belham, Bronx, Brooklyn, 
Long Island City, Staten Island városokat.





3. sz. Fedőlap a Csom agdíjszabás 106. oldalához.

A. P. R. T. 1935. évi 42. számához (134.641/4. sz. r.)

Súlydíjak „Wien 101 -Schenkers & Co., A.G." útján
Kanadába.

A v á r o s  n e v e
1

kg-ig kg
3
-ig

5
kg-ig

1 0
kg-ig

15
kg»ig

2 0

kg*ig
P 1 f P f P 1 f P 1 f P f f P 1 f

1 2 3 4 5 6 7

Brantford (Ontario) ........................ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Calgarv (Alberta) ............................ 1 0 85 J 6 50 29 80 41 — 56 75 71 70

Chatham (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Edmonton (Alberta) ........................ 1 0 85 16 50 29 80 4! — 56 75 71 70

Guelp (Ontario) ............................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Halifax (New-Scotland) .................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Hamilton (Ontario) ............................ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Kingston (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Kitchener (Ontario) ............... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

London (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Niagara Falls (Ontario) .................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Ottawa (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Perth (Ontario) .................. ............ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Peterboro (Ontario) ......................... . 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Quebec (Quebec) ............................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Regina (Saskatchewan) .................... 1 0 85 16 50 29 80 41 — 56 75 71 70

Sherbrooke (Quebec) ........................ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

St. John (New Brunswick) ............. 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

St. Johns (Quebec) ............................ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Toronto (Ontario) ............................ 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Vancouver (British Columbia) ......... 1 0 85 16 50 29 80 41 — 56 75 71 70

Victoria (British Columbia) ............. 1 0 85 16 50 29 80 41 — 56 75 71 70

Waterloo (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 50

Windsor (Ontario) ........................... 9 40 1 2 95 2 2 — 27 85 39 1 0 47 55

Winnipeg (Manitoba) ........................ 1 0 85 16 50 29 80 41 — 56 75 71 70





RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. gíju POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- % ||p ' ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . O K T Ó B E R  31 . 1 2 . szám .

T A B T á L O M
Talapatka pu. postaügynökség nevének megváltoz

tatása.
Helyesbítés a Helységnévtárban, a m. kir. Postahiva

talok és ügynökségek névsorában és az Irányítási füzetben. 
Változások az Irányítási füzetben.
Forgalomköri változások.
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A m. kir. postavezérigazgatóság egyes ügyosz
tályai hatásköréinek és ügybeosztásának módo- 

. /  sítása. i

131.001/1.

A P. R. T. 1926. évi 9. számában közzétett 
1780. számú rendelet A/IV. fejezetének 1. pont
jában foglalt rendelkezést, amely a költségve
tési személyzeti létszám megállapítását és az ille
tékes ügyosztályok hozzászólása után a személy
zeti létszám kiosztását, valamint a P. R. T. 1923. 
évi 61. számában közzétett 24.759. számú rende
letnek intézkedését, amely a postai küldemények 
lefoglalását és a postai szállítás megvonását a m. 
kir. postavezérigazgatóság 2. ügyosztályának 
ügykörébe utalja, hatályon kívül helyezem.

Ezzel egyidejűleg a személyzet létszámának 
megállapítását és kiosztását az 1. ügyosztály ha
táskörébe utalom azzal, hogy az 1. ügyosztály 
ezt az ügykört a 2. ügyosztály közreműködésé
vel gyakorolja.

A postaküldemények lefoglalásával, sajtó
termékeknek a postai szállításból való kitiltásá
val, valamint a megjelenéstől és terjesztéstől el
tiltásával kapcsolatos ügyek tárgyalását a 4. ügy
osztály ügykörébe utalom.

Budapest, 1935. évi október hó 8-án.

Takarékossági Nap hirdető-bélyegzőinek hasz 
nálata.

134.152/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Taka

rékossági Nap hirdetése céljából a budapesti 2.,
4., 10., 54. és 114. számú postahivatalok „Orszá
gos Takarékosági Nap — Október 31. — Szerezz 
Takarékbetétkönyvet“ feliratú kézi henger- 
bélyegzőt, a budapesti 62. és 72. számú postahi
vatalok Krag-féle bélyegzőgépüknél ugyanilv 
felírású hirdető-hengereket használtak a náluk 
október hó 18—31. napjain feladott küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1935. évi október hó 28-án.

Változások a Csomag'díjszabásban.
134.641/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

55. oldal, Abesszinia: a 3. útirányon egye
lőre nem lehet csomagot küldeni. A hivatalok 
ceruzával töröljék és írják oda: Egyelőre ezen 
az útirányon a szállítás szünetel.

Az Elkán hamburgi szállító cég elnevezése 
..Transport A. G. Hamburgéra változott. Ennek 
következtében az alább felsorolt útirányoknál a 
7. hasáb *) jegyzet szövegében az eddigi „Durch
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Elkan Hamburg" útirányjelzés helyett „Durch 
Transport A. G. Hamburg“ jelzést kell írni. (A 
Durch Würtemberger Bremen jelzés változatlan 
marad.) 59. oldal, Ausztráliai Államszövetség II.: 
64. oldal Belga-Kongó II., 66. oldal Brazília II., 
72. oldal Ceylon II., 75. oldal Délafrikai-Unió II., 
81. oldal Egyesült-Államok IV.. 98. oldal Hong
kong II., 103. oldal Japán III., 108. oldal Kanada
IV., 111. oldal Kína II., 118. oldal Málta II., 131. 
oldal Németalföldi-India II.

63. oldal, Belga-Kongó: a I. b) 2. útirányon 
ezentúl 20 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj 
súlydíjnak írják be a 3., ill. 4. hasábba 15 (kg)
17.95 és 20 (kg) 23.90 P.

64. oldal, Bismarck-szigetcsoport: a 2. útirá
nyon az 1—5 kg-os csomagok súlydíja 5.75, 
11.65 és 16.95 helyett 5.05, 10.35 és 15.35 P.

65. oldal, Brazília: a P. R. T. 1935. 26. számá
ban kiadott fedőlap helyébe ragasszák be a mel
lékelt 1. számú fedőlapot.

66. oldal, Brit-Észak-Borneo: a 7. hasábban a 
*) jegyzet szövegében levő „Papar“ helységne
vet töröljék.

67. oldal, Brit-India: a I. 1—4. útiránynál az
5. hasábban az értékhatár összegei mellé tegye
nek *) jelet és a 7. hasábba írják a következő
ket : ,2) Pasni-ba szóló csomagoknál értéknyil- 
vánítás csak Bombay-ig érvényes.“

68. oldal. Brit-India, II. osztrák szállító útján, 
az 1. hasábban Karachi után írják be: „és Mad
ras“; az 1—20 kg-os csomagok súlydíja ugyanitt 
5.50, 7.10, 12.55. 20.50 és 28.60 helyett 7.00, 7.60.
13.00. 19.70 és 25.80 P. A 2) jegyzet szövegébe 
„Karachi-ig” után írják be: „Madras-ig“.

70. oldal, Brit-Szomáliföld: az 1. hasábban 
levő helynevekhez a megfelelő helyre írják be: 
Borama, Erigavo.

71. oldal, Ceylon: az I. 2. útirányon az 1—10 
kg-os csomagok súlydíja 3.85, 6.65, 8.15 és 15.20 
helyett 3.60, 6.30, 7.70 és 14.60 P.

73. oldal, Cyprus: a 2. útirányon a 3. hasáb
ban a 10 kg után levő *) hivatkozást és a 7. ha
sábban levő *) jegyzetet törölj ék.

75. oldal, Délafrikai-Unio I.: az 1. hasábban 
az „Amantongafölddel és Zulufölddel“ szöveg
részt töröljék.

76. oldal, Dominikánus-Köztársaság: az 1. 
és 2. útirányon ezentúl 20 kg súlyig lehet csoma
got küldeni. Üj súlydíjnak írják be a 3„ ill. a 4. 
hasábba az 1. útiránynál: 20 (kg) 20.85, a 2. út
iránynál: 20 (kg) 17.70 P.

78. oldal, Egyesült-Államok: a II. a) útirá
nyon az 1. hasábban felsorolt városokhoz, a meg
felelő helyre írják be a következő új városneve
ket: Bayonne, Belham, Bronx, Long-Island City, 
Staten-Island, Weehawken.

79. oldal, Egyesült-Államok: az ezen az ol
dalon levő táblázatot töröljék és helyette ragasz
szák be a mellékelt 2. számú fedőlapot.

84. oldal, Egyiptom, II.: osztrák szállító út
ján, az a) útirányon az 1 —20 kg-os csomagok 
súlydíja 3.95, 6.35, 10.10, 14.40 és 19.20 helyett 
3.20, 4.80, 9.15, 15.40 és 19.25 P.

85 oldal, Ellice és Gilbert szigetek: az 1—5 
kg-os csomagok súlydíja 4.60, 9.20 és 12.00 he
lyett 4.601) 10.001) és 14.251) P. Ugyanitt a 7. ha
sábba írják be a következőket: ,2) Gilbert és az 
Óceán-szigetre a súly díjak a következők:

kg. p f

1 4 2 0

3 8 95
5 1 2 —

88. oldal, Finnország: az 1. és 2. útirányon 
ezentúl sürgős csomagot 20 kg súlyig lehet kül
deni. Üj súly díjnak írják be a 3„ ill. 4. hasábba 
az 1. útiránynál: 15 (kg) 26.40 és 20 (kg) 35.75, 
a 2. útiránynál: 15 (kg) 22.30 és 20 (kg) 30.25 P.

95. oldal, Gibraltár: az 1. és a 2. útirányon 
töröljék a 3 kg-os súlyfokozat díjait. A többi díj 
változatlan marad.

95. oldal, Görögország: a II. osztrák szállító 
útján, az 1—20 kg-os csomagok súlydíja 5.55, 
6.20, 12.20, 18.00 és 23.00 helyett 3.20, 4.80, 9.15,
15.40 és 19.25 P.

93. oldal, Francia Óceánia, 146 oldal, Pit
cairn sziget, 156. oldal, Samoa szigetek és 161. 
oldal, Tonga szigetek, a 7. hasábban a jegyzet 
szövegében 121 cm és 182 cm helyett írják 122 
cm és 183 cm.

97. oldal. Honduras: a c) útirányon az 1—10 
kg-os csomagok súlydíja 4.30, 6.40 és 11.20 he
lyett 3.90. 6.25 és 1Ü80 P.

98. oldal, Hongkong: TI. német szállítók út
ján. az 1—7. hasábban levő összes adatok tör
lendők.

100. oldal, Ir-szabadállam: IT. az ír posta út
ján, az I. útirányt töröljék és a 2. és 3. útirány 
számozását helvesbítsék 1.. ill. 2-re.

102. oldal, Japán: az I. 4. útirányon az 1—5 
kg-os csomagok súly díja 6.75f, 11.15 és 15.35 he-
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Ivett 6.65f, 11.05 és 15.30 P. Az 5. útirányt (2—6. 
hasábban) és az arra vonatkozó, a 7. hasábban 
levő 2) jegyzetet töröljék.

106. oldal, Kanada: II. osztrák szállító útján a 
b) ponthoz tartozó táblázat helyébe ragasszák 
be a mellékelt 3. sz. fedőlapot.

108. oldal, Kanári-szigetek: az 1. útirányon 
az 1—20 kg-os csomagok súlydíja 3.65, 5.45, 9.90, 
14.85 és 19.45 helyett 3.55, 5.30, 9.60, 14.55 és 
18.90 P.

120. oldal, Marokkó, B) Spanyol hivatalok: 
a b) a spanyol részben levő hivatalok közül tö 
röljék Dar-Drius hivatalt.

122. oldal, Mauritánia: az 1. és 2. útirányon 
ezentúl csak 10 kg súlyig lehet csomagot kül
deni. A 15. és 20 kg-os súlyfokozatokra vonat
kozó súly díjakat töröljék.

123. oldal, Mozambik: az a) 2. útirányon
ezentúl 10 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj 
súlydíjnak írják be a 3., ill. 4. hasábba 10 (kg)
16.00 P.

126. oldal, Nagybritannia: II. Brit postahiva
talok útján a 2. és az ideiglenesen törölt-3. út
irányt a 2—6. hasábban véglegesen töröljék.

128. oldal. Németalföld: II. útirányon (Van 
Gend és Loos), a terjedelmes csomagok súlydíja 
ezentúl a következő: 1 kg 2.75tf, 5 kg 3.65, 10 
kg 6.95, 15 kg 10.45 és 20 kg 13.50 P. Jegyezzék 
be ezeket az adatokat a 3. és 4. hasábba. A lap 
aljára jegyzetként írják be: „ ff Az Ausztrián 
át való szállítás esetén az 1 kg súlyú terjedel
mes csomag díja 15 f-rel kevesebb.“

141. oldal, Paraguay-ba ezentúl 20 kg súlyig 
lehet csomagot küldeni. Üj súlydíjnak írják be 
a 3., ill. 4. hasábba az 1. útiránynál: 20 (kg) 23.25, 
a 2. útiránynál: 20 (kg) 24.35 P.

148. oldal, Portugál-Indiába ezentúl csak 5 
kg súlyig lehet csomagot küldeni. A hivatalok a
3., ill. 4. hasábban a 9 kg-os csomagokra vonat
kozó súlydíjat töröljék.

149. oldal, Rhodésia: a b) 1. útirányon az 
1—5 kg-os csomagok súlydíja 3.85, 6.30 és 7.70 
helyett 4.15, 6.75 és 8.15 P.

152. oldal, Spanyol-gyarmatok a Guinea- 
öbölben: a 2. útirányon az 1—20 kg-os csoma
gok súlydíja 4.10, 6.60. 12.45, 18.35 és 24.55 he
lyett 4.00, 6.40, 12.20, 18.00 és 24.00 P.

155 oldal, S. Tómé és Principe: a 3. útirány 
adatait a 2—6. hasábban teljes egészében töröl
jék. Ügyszintén töröljék a 7. hasábban az ü 
jegyzetet.

158. oldal, Sziám: az a) és a b) 1. és 2. út

irányokat teljes egészükben töröljék. Az 1. ha
sábban a c) útirány c) jelzését is töröljék és he
lyette írják b); a d) útirány d) jelzését ugyan
csak töröljék és helyette írják a), és ezt az út
irányt a b) útirány elé hozzák.

159. oldal, Szíria, Libanon-köztársaság és La- 
takia kormányzóság: II. osztrák szállító útján, 
az 1—20 kg-os csomagok súlydíja 5.55, 6.20, 12.20,
18.00 és 23.00 helyett 3.20, 4.80, 9.15, 15.40 és 
19.25 P.

160. oldal, Tibet: az 1—4. útirányon ezentúl 
csak 5 kg súlyig lehet csomagot küldeni. A 3. és
4. hasábban a 9 kg-os csomagok súlydíját, és a 
7. hasábban az *) jegyzet szövegét töröljék.

161. oldal, Togo: b) angol részbe ezentúl 
értéknyilvánításos csomagot is lehet küldeni. A 
hivatalok az 5. hasábban értékhatárnak írják be 
az útiránynál 1.680 P.

164. oldal, Üj-Hebridák: az a) útirányon az 
1 és 3 kg-os csomagok súlydíja 4.60 és 9.20 he
lyett 4.20 és 8.95 P.

165. oldal, Üj-Zéland: az 1. hasábban „Toke- 
lan“ szigetnevet töröljék. A 7. hasábban a jegy
zet szövegében mindenütt 121 cm helyett 122 
cm-t és 182 cm helyett 183 cm-t írjanak. Ugyan
csak itt a 2. útirányon az 1 és 3 kg-os csomagok 
súlydíja 4.80 és 9.55 helyett 4.40 és 9.25 P.

Budapest, 1935. évi október hó 25-én.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostái Díjszabásban.

132.907/4.
A Stuttgart—Délamerika légi járatával a 

Guyanák-ba, Kolombiá-ba, Trinidad-szigetre, 
Venezuelá-ba és a Németalföldi-Antillák-ra 
egyelőre nem lehet légipostái küldeményeket to
vábbítani. A hivatalok ennek következtében a 
Légipostái Menetrendben a következő változá
sokat vezessék keresztül:

8. oldal, V. sz. menetrendtábla, a 2. bekez
dést „A Trinidadba,........... lehet továbbítani.“
ceruzával töröljék és megjegyzésként írják mel
léje: Egyelőre szünetel. *

8. oldal, VI. sz. menetrendtábla, az a) hasáb
ban 8—13-ig felsorolt országokat és a vonatkozó 
menetrendi adatokat ceruzával töröljék és írják 
oda: Egyelőre szünetel. Ugyancsak ennél a me
netrendtáblánál a 2) jegyzet szövegét a követ
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kezőre javítsák: Bécsig gyorsvonaton, onnan 
Stuttgarton keresztül légiúton.

A hivatalok ezenkívül a Légipostái menet
rendben az alábbi változásokat is vezessék ke
resztül:

5. oldal, 1. Tunisz, a d) 
alá írják: 3. nap; 2. Algír, a 
ban a menetrendi adatokat 
vítsák:

hasábban 23 ó 40 
b), c) és a d) hasáb- 
a következőkre ja-

b C d
ke, szó ke, szó

Oran é 12 ó 50 12 ó 50
naponta hé. kív. naponta hé. kiv.

Algír é 14 ó 15 14 ó 15

5. oldal, II. sz. menetrendtábla: az e) és t) 
hasábban a repülőgép Elisabethville-be vasárnap 
ill. szerda helyett hétfőn, ill. csütörtökön érke
zik.

6. oldal, III. sz. menetrendtábla: a d) és az
f) hasábban levő menetrendi adatokat teljes egé
szében töröljék. A c) hasábban Kassalánál az ér
kezési nap sze helyett csü, Blantyre-nál pedig 
új érkezési napnak írják be: hé. Az e) ha
sábban Alexandriánál és Kairónál az érkezési 
nap pé, ill. szó helyett mindkét esetben csü; 
Kassalánál pedig szó helyett va.

7. oldalj IV. sz. menetrendtábla: a c) hasáb 
fejében a „X. 31-ig’‘ megjegyzést töröljék. A fel 
adás határideje a Budapest 72. 9 ó 50 helyett 
7 ó 45; Budapest i. 11 ó 45 helyett 9 ó. Ugyan
csak a c) hasábban az érkezési napokat végig tö
röljék és új érkezési napoknak, csak Bangkok
tól kezdve (8. Malaya) írják be a következőket: 
Bangkok, Alor Star, Singapore, Medan é. hé, 
Palembang Batávia, Bandoeng, Semarang és Soe- 
rabaja é. ke. A d) hasábban Bevrouth-hoz új 
érkezési napnak írják pé, Damas-hoz pé2) Bou- 
chir-hoz szó. Djask-hoz va, Bangkok-hoz (7. Fran- 
cia-Indokina) indulási (új) idő csü, Vientiane é. 
csü, Hanoi pé, Bangkok i. csü, Angkor é. csü, 
Saigon é, csü. Az e) hasábban Beyrouth-hoz új 
érkezési napnak írják be3), Damas-hoz ke3) Az 
f) hasábban Beyrouth-hoz és Damas-hoz írják: 
4) A g) hasáb összes adatait töröljék. Ugyancsak 
ennél a menetrendtáblánál a lap aljára jegyzet
nek írják a következőket: 2) Beyrouth-tól autó
busszal. 3) Gazá tól vasúton és autóbusszal. 4) E 
menettel a Szíriába szóló küldeményeket vasúton 
(a Taurusz-expresszel) továbbítják.

A Légipostái Díjszabásban Brit-Németal
földi- és Francia Guyana, Curasao, Kolombia, 
Trinidad és Venezuelánál az ]) jegyzetben a 
Stuttgart—Délamerika légij áraira vonatkozó 
szövegrészt ceruzával töröljék és megjegyzés
ként írják oda: Ezen az útirányon a szállítás 
egyelőre szünetel.

9. oldal, Bolivia: a 3. hasábban a legkisebb 
díj 2 P 20 f helyett 2 P 60 f.

8. oldal, Abesszínia, és 11. oldal Francia- 
Szomálipart, a 2—4. hasábban levő megjegyzése
ket töröljék és helyette írják: Légiszállítás As- 
mará-ig 1. Eritrea.

Budapest, 1935. évi október hó 31-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I.

130.180/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

25. o. Görögországnál (Fedőlap a P. R. T. 
1935. évi 36. sz.-hoz) a második bekezdésben a 
forgalomban résztvevő görög távbeszélőközpon
tok közé az abc sorrendnek megfelelően iktas
sák be: Cavalla, Cozani, Drama, Edessa, Larissa, 
Serrai, \ Terria. A következő bekezdésben a 8.65 
P beszélgetési díjhoz Thessaloniki elé írják: Ca
valla, Cozani, Drama, Edessa, Serrai, Verrai, a 
9.30 pengő beszélgetési díjhoz Volos elé pedig: 
Larissa.

53. o. A Németalföldi-In diára vonatkozó 
összes adatokat töröljék s helyükbe ragasszák 
a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1935. évi október hó 19-én.

II.
133.485/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 55. ol
dalán VI. Óceángőzösöknél az első bekezdés 
második sorában, valamint a negyedik bekezdés 
első sorában Olympic után szúrják be: Tran
sylvania.

Budapest, 1935. évi október hó 28-án.
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Időszaki postahivatalok, -ügynökség és levél- 
felvevő állomások működésének megszüntetése.

134.024/3.

Görömbölytapolca, Mátrafüred és Parád- 
fürdő időszaki kincstári postahivatalok műkö
dése f. évi szeptember hó 30-án, Kolop-fiirdő 
időszaki postaügynökségé f. évi szeptember hó 
15-én, Gárdony-fürdőtelep időszaki levélfelvevő 
állomásé f. évi szeptember hó 10-én, Velence- 
fürdőtelepé pedig szeptember hó 16-án meg
szűnt.

Budapest, 1935. évi október hó 26-án.

Talapatka pu. postaügynökség nevének meg
változtatása.

133.888/3.

Talapatka és Rábakisfalud községeknek 
Máriaújfalu néven történt egyesítésével kapcso
latban a talapatkai postaügynökség nevét is f. 
évi november hó 1-től „Máriaújfalu“ névre vál
toztatom meg.

Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 80. olda
lon Máriapócs után jegyezzék be: „—. 1780, Má
riaújfalu pu. ü (Eh. Szentgotthárd), Vas, Sopron, 
Szombathely te? g C  Szentgotthárd“. — a 127. 
oldalon Talapatka ügynökségre vonatkozó ösz- 
szes adatokat töröljék, — a 162. oldalon pedig 
az 1780. számnál Talapatka helyett Máriaújfalu 
nevet írjanak.

A Helységnévtár 363. oldalán Máriaudvar 
(része Peskómajor) o  Vác után írják be: „Má
riaújfalu kk. Vas vm, szentgotthárd—mura- 
szombati j„ IS2 pu. Eh. Szentgotthárd, Szombat
hely /ESZZMI Szentgotthárd, 1780, ut. Szentgott
hárd postáig. S.“ — A 452. oldalon Rábakisfalud- 
nál a szereplő adatok törlése mellett írják be: 
„O Máriaújfalu, Vas vm. Szentgotthárd—mura- 
szombati j. u. p. és u. t. Szentgotthárd, — az 525. 
oldalon pedig Talapatkánál az összes adatok tör
lése mellett jegyezzék elő: „Rábakisfaluddal Má
riaújfalu néven egyesíttetett.“

Az Irányítási füzet 95. oldalán Máriapócs 
után jegyezzék be: — Máriaújfalu pu. Ü., Vas., 
S„ VII., Szombathely—Szentgotthárd, Eh. Szent

gotthárd, 53, f  53., — a 159. oldalon Talapatkára 
vonatkozó összes adatokat pedig töröljék.

Budapest, 1935. évi október hó 29-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, a m. kir. Posta- 
hivatalok és ügynökségek névsorában és az Irá

nyítási füzetben.

133.113/3.

A Helységnévtárban Páhi postahivatal neve 
után (424. 1.) „pd.'‘ jelzés, Tolmács postaügynök
ségnél (538. 1.) a isi jelzés után „pu.“ jelzés 
írandó. -t

A m. kir. Postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Gyálpuszta postahivatal neve mel
lől (50. 1.) a „pu.“ jelzés, Mátraszőllős postaügy
nökség neve mellől (81. 1.) a „gy.“ jelzés törlen
dő, Páhi postahivatal neve után (99. 1.) „k.“ jel
zés, Tolmács postaügynökségnél (133. 1.) az „ü.’‘ 
jelzés előtt „pu.“ jelzés írandó.

Az Irányítási füzetben Hont postahivatalnál 
(57. 1.) az 5. hasábban Nógrád helyett Hont, Tol
mács postaügynökségnél (166. 1.) az 1. hasábban 
„pu.“ jelzés írandó.

Budapest, 1935. évi október hó 25-én.

Változások az Irányítási füzetben.

134.589/3.

A hivatalok az „Irányítási füzet“ című se
gédkönyv 7. hasábjában vezessék keresztül a kö
vetkező változásokat:

14. oldal: Bajánál + 161 után írják be Ka
locsa gk.

22. oldal: Beivárdgyulánál Pécs 1. után írják 
be: „—1. Bp. 72“, Bereksuránynál pedig Vásáros- 
namény törlése mellett 1. Nyh. 2 (V. Ü.), (k. ü.) 
után 1.20. hr.

31. oldal: Csarodánál Vásárosnamény he
lyett írják be 1. Nyh. 2 (V. Ü.) (k. ü.) után 1.20.

43. oldal: Enesenél f  58 helyett f  5 7  írar-’ó
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44. oldal: Érdligetnél a szereplő adatok tör
lése mellett írják be 32, t  32.

53. oldal: Gergelyinél Vásárosnamény után (V. 
nem), 1. Nyh. 2 (V. Ü.), 120 (k. ü.) írandó.

54. oldal: Görgetegnél 159 elé írják be 1. t  
29/5930 v. (H. és Ü. után nem).

117. oldal: Olasznál Pécs 1. után írják be (V. 
nem), 1. Bp. 72. (V. nem).

148. oldal: Szederkénynél Pécs 1. után írják 
be 1. Bp. 72.

150. oldal: Székesfehérvár 2-nél az összes 
adatok törlése mellett jegyezzék be: 7, t  7, f  31/ 
4982 v. (H. és Ü. után nem), 1. Bp. 72 — 1. Kom. 
2. — 1. t  13/2867 v., 80, 8, f  81, 32 — Pszabolcs/ 
1022 v., 48,1,32/5124 v., 1. Kom. 2/2815 v„ 1. Veszpr. 
1/1825 v„ 1. 8/1213 v„ 1. Bp. 72/1114 — 1214. v., 
t  48, 1. Bp. 72/1216 v„ + 82, f  8, f  95, 
t  96, 1. Pszabolcsí4978 v., 1. Veszpr. 1/1821 v„ 
1. Bp. 72/1208 v.

161. oldal: Tarpánál Vásárosnamény törlése 
mellett írják be 1. Nyh. 2. (V. Ü.), (k. ü.) után 
pedig 1.20.

162. oldal: Téglásnál f  299 helyett 299 írja
nak.

164. oldal: Tiszafürednél 6037 v. után írják 
be (V. nem).

Budapest, 1935. évi október hó 29-én.

Forgalomköri változások.

ad. I. 133.804/3.

Apponyi Albert-telep ÓS Csömör (102. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Árpádföld; Baglyasipuszta 
^  Mátranovák (108. 1.) ezentúl u. t. Homokte- 
renye, Barnavölgy-újbányatelep G» Mátranovák 
(122. 1.) ezentúl u. t. Homokterenye; Becske k. k. 
(125. 1.) ezentúl „ f ^ L "  — és a „ fL “ jelzés he
lyett „ f  L. K.“ írandó; Csibajbánya O Mátra- 
szele (164. 1.) ezentúl u. t. Homokterenye; Dré- 
gelypalánk-nál (184. 1.) bejegyzendő ,._[? L ‘; 
Felsőpakony c  Alsónémedi (209. 1.) ezentúl u. 
p. és u. t. Gyálpuszta; Flóra! nya (Káldytanya

része) ("■ Tápiószele (215. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
Tápiószele-Halesz (belterület); Fótújfalu O Fó̂  
(216. 1.) ezentúl „u. p. és u. t. Főt (belterület); Já- 
nosakna r*'. Mátraszele (273. 1.) ezentúl u. t. Ho
mokterenye; Gyáli szőllők fS Alsónémedi (234. 
1.) ezentúl u. p. és u. t. Gyálpuszta (belterület); 
Jálicsmajor .A Alsónémedi (273. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Gyálpuszta; Káldytanya (része Flóra
tanya) f~\ Tápiószele (282. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
Tápiószele-Halesz (belterület); Kisalag (302 1.) 
ezentúl „ © ö  L.“ — u. t. Fót törlendő; Kisszent- 
mihálvmajor Cl Csömör (315. 1.) ezentúl u. p. 
és U- t. Árpádföld, Kristófmajor Cs Nógrádkö- 
vesd (335. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Nógrádkövesd 
(belterület; Lakihegy r . Szigetszentmiklós (342. 
1.) ezentúl u. p. Csepel 1.; Lászlómajor C\ Alsó- 
némedi (343. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Gyálpuszta; 
Lászlómajor Nógrádkövesd (344. 1.) ezentúl 
u. p. és u. t. Nógrádkövesd (belterület); Mátra- 
novákbányatelep fv -Mátranovák (366. 1.) ezen
túl u. p. Homokterenye; Mizserfabánya Cl Ho
mokterenye (376. 1.) ezentúl u. t. Homokterenye; 
Mátranovák kk. (366. 1.) ezentúl u. t. Homokte
renye; Nagymajor c. Alsónémedi (393. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Gyálpuszta; Nyirmegyipuszta 
f~\ Mátranovák (411. 1.) ezentúl u. t. Homokte
renye; Pétervölgypuszta Ci Homokterenye (437. 
1.) ezentúl u. t. Homokterenye; Szabótelep c  
Csepel (489. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Csepel 1. 
(belterület); Szárazvölgy o  Homokterenye (494. 
1.) ezentúl u. t. Homokterenye; Szelényitelep o  
Csömör (499. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Árpádföld; 
Szépfapuszta .A Mátranovák (507. 1.) ezentúl 
u. t. Homokterenye; Szoroslápapuszta Mátra
novák (514. 1.) ezentúl u. t. Homokterenye; Szőllő- 
hegy Decs (515. 1.) ezentúl u. p. Várdomb: 
Szőllőhegyi újsor ci Decs (515. 1.) ezentúl u. p. 
Várdomb.

Budapest, 1935 .évi október hó 28-án.

Személyzetiek.
133.058/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
szeptember havában előfordult változások (i
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számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen 
tik).

Áthelyeztettek: Baráth Lajos dr. fogalmazó 
52 Budapestről Sopronba, Schwartz János mérn. 
gyakornok 10 Budapestről Szegedre, Végvári 
András számtiszt id. 12 Vácról Budapestre, Csi- 
kesz Lajos dr. főfelügyelő 186 Debrecenből Mis
kolcra, Géhl Miklós főtiszt 374 Salgótarjánból 
Budapestre, Gyulai László dr. I. o. tiszt 316 Pécs
ről Szegedre, Oláh Sándor II. o. tiszt id. 66 Kis
kunfélegyházáról Sátoraljaújhelyre, Papp László 
gyakornok 145 Budapestről Dombóvárra, Má
tyás István gyakornok 181 Komáromból Ma
gyaróvárra, Sallay Dezső gyakornok 200 Barcs
ról Pécsre, Zsigmondy Zsigmond főellenőr 101 
Szegedről Budapestre, Rolkó Géza segédellenőr 
145 Nyíregyházáról Miskolcra, Szokolay Miklós 
segédtiszt 234 Sátoraljaújelyről Kiskunfélegyhá
zára, dr. Halász Béláné kezelőnő 598 Debrecen 
bői Budapestre, Lévai Máté II. o. altiszt 855 
Pécsről Bajára, Hegedűs Béla pátyi II. o. altiszt 
2273 Budapestről Vácra, Sárkány Mihály II. o. 
altiszt 2346 Vácról Balassagyarmatra, Siklósi 
Kálmán II. o. altiszt 2622 Győrből Sopronba, 
Farkas István II. o. altiszt 2873 Budapestről Szi
getvárra, Fekete László kecskeméti II. o. altiszt 
3011 Vácról Budapestre, és Szabó Péter sormási 
II. o. vonalfelvigyázó 269 Sümegről Keszthelyre.

Nyugdíjaztattak: Balás Alajos 212 és Békefi 
István 332 felügyelők, Szentkirályi József 19, Pá- 
pay Lajos 25 és Szalay Ferenc 26 főellenőrök, 
Kovács János ellenőr 106, Patkóczi József segéd
ellenőr 92, Bedő Áron 122 és Varga Mihály 403 
segédtisztek, Schnetzler Józsa 21 és Kovács Her
mán 82 ellenőrnők, özv. Göndöcs Jenőné segéd-

ellencrnő 452 Ángyán Dániel I. o. szakaltiszt 35, 
Gál Ernő ágói 55, Pataki Mihály pócspetri 69 és 
Takács György lovászpatonai 272 II. o. szakai
tisztek, Lőrincz József keszüi 162, Füvesi Gyula 
272, Ujvárv Ferenc 285, Bokor István 466, Ger
gely József dercsikai 794, Takács Ferenc kónyi 
924, Téglás Lajos 992, Pelyhe István 993 és Vár
szegi István 1165 I. o. altisztek, Kemény János 
II. o. altiszt 1067 és Molnár János szepetneki I.
o. vonalfelvigyázó 29.

Végkielégíttetett: Repka Pál II. o. altiszt
2333.

Meghaltak: Gyarmati Lajos I. o. altiszt 989 
és Nagy Mihály budapesti II. o. altiszt 421.

Elbocsáttatott: Rácz István debreceni II. o. 
altiszt 2158.

Névváltozások: Hetényi (Heller) Béla dr.
segédtitkár 82, Palotai (Preszer) Vilmos főfel
ügyelő 188, Görög (Grünwald) Eszter segéd- 
ellenőrnő 551, Görög (Grünwald) Ella segédtiszt
nő 357, Balatoni (Badics) István I. o. altiszt 1834 
és Alagi (Vukovics) István II. o. altiszt 992.

Egyéb változások: Fritz Etel segédtisztnő 
437 helyett Rajkai Lászlóné, Hegedűs Róza se
gédtisztnő 527 helyett Precsinszky Mihályné, 
Nagy Andrásné kezelőnő 451 helyett özv. Nagy 
Andrásné, Szokoli Ilona kezelőnő 548 helyett 
Breuer Lajosné, Balog Sándor II. o. vonalfelvi
gyázó id. 322 helyett Balogh Sándor.

Véglegesítettek: Varga Mihály sárszentmik- 
lósi 2913 és Bátsi István 2924 II. o. altisztek.

Budapest, 1935. évi október hó 15-én.
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K im utatás

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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n e v e á llá sa s z ü le t é s i  h e ly e  

é s  é v e

á l lo m á s h e ly e ,  
h o l u to ljá r a  

a lk a lm a z v a  v o l t

D eb r ec e n Mikó Tivadar kiadó Kisköre 1908. Erdőtelek Postaforgalmi dijnokká 
vétetett fel.

K im u ta tá s
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
n e v e c ím e

(jelenlegi tartózkodási helye)
s z o lg á la t i
é v e in e k
sz á m a

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Simányi Anna Hodoscsépány 1 azonnal

Stipala Matild Csurgó 9 1935. nov. 1.

Vízvári Anna Bánhida 1935. nov. 1-től Helyettesítést is vállal.

A izerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v .: D uchon  J.



281

DELETEK TARA
A MAGYAR KIR. gMík POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . N O V E M B E R  8 . 4 3 -  szám .

T  A B T A L O  M
Miniszteri elismerés.
A távíró és távbeszélő igazgatóság 4/2. (táviró üzemi 

és műhely) csoportjának a központi távíróhívatalba való 
beolvasztása.

Az üdvözlést tartalmazó táviratok felvételénél kö
vetendő eljárás.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező hírla
pokról és folyóiratokról.

Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba küldött 
könyvekhez.

Rovatlap vámküldemények rovatolásához. 
Távbeszélőforgalom megnyitása Ceylonnal. 
Nemesbük új postaügynökség megnyitása.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi szptember 

havi forgalma.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Miniszteri elismerés.
130.121/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Kovács Lajos gyomai főpostamester
nek nyugalomba vonulása alkalmával közel hat 
évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért 
elismerését fejezte ki.

Budapest, 1935. évi október hó 8-án.

A távíró és távbeszélő igazgatóság 4/2. (távíró 
üzemi és műhely) csoportjának a központi táv

íróhivatalba való beolvasztása.
131.434/1.

A távíró és távbeszélő igazgatóság 4. ügy
osztályának 2. (távíró üzemi és műhely) csoport
ját a központi távíróhivatalba olvasztom be. En
nek következtében a P. R. T. 1929. évi 17. szá
mában közzétett 20.863. számú rendeletnek a táv
író és távbeszélő igazgatóság ügybeosztására vo
natkozó részét odamódosítom, hogy a 4. ügyosz
tálynak ezentúl csak egy csoportja lesz: a rádió
zavarelhárító csoport.

Budapest, 1935. évi október hó 31-én.

Az üdvözlést tartalmazó táviratok felvételénél 
követendő eljárás.

134.244/8.
Tapasztaltam, hogy a postahivatalok az üd

vözlést és szerencsekivánatokat tartalmazó táv

iratok feladóinak figyelmét nem hívják fel arra 
a körülményre, hogy az ilyen táviratokat a bel
földi, valamint az Ausztriával és Cseh-Szlovák- 
országgal való forgalomban XLT jelzéssel — 
mint üdvözlő táviratokat — mérsékelt díjszabás 
mellett is fel lehet adni. A kellő tájékoztatás 
hiányában a közönség egyrészt teljes díjat fizet 
az ilyen táviratokért, amiért utólag panaszkod
nak, másrészt a kedvezményes díjszabásról tudo
mása nem lévén, csak a legszükségesebb esetekre 
korlátozza az üdvözlést vagy szerencsekivánatot 
tartalmazó táviratok feladását.

A táviratfelvétellel megbízott tisztviselők 
ugyanis a legtöbbször csak abban az esetben ad
nak egyes érdeklődőknek bizonyos irányban fel
világosítást, ha az illetők valamilyen kérdéssel 
fordulnak hozzájuk; egyébként azonban a rend
szerint tájékozatlan feladó táviratát, nem tö
rődve annak tartalmával, vagy a feladóra nézve 
esetleg kedvező kezelési vagy díjazási lehetősé
gekkel, egyszerűen mint teljes díjú közönséges 
táviratot veszik fel.

Minthogy a távíróforgalom fellendítésére s 
általában a távírószolgálat javítására különös 
súlyt helyezek, felhívom a hivatalokat, hogy en
nek a szolgálatnak népszerűsítésére, a különböző 
olcsó táviratfajták (üdvözlőtávirat, táviratlevél, 
táviratnyomtatvány, stb.) ismertetésére minden 
alkalmat ragadjanak meg, a táviratok felvétele 
alkalmával, azok tartalmához képest, tájékoz
tassák a feladót, hogy a táviratot milyen célsze
rűnek látszó különleges kikötéssel adhatná fel.
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műyen módon biztosíthatja — a távirat fontos- 
saganoz Képest — a gyorsabb célhozjutást, vagy 
az Olcsóbb díjtételek mellett való kezelést.

Különösképpen az üdvözlést és szerencsekí- 
vánatot tartalmazó táviratok feladóinak a figyel
mét dívjak iel az ilyen táviratoknál alkalmazna tó 
olcsó díjszabásra és az alkalmazandó jelzésre; 
természetesen közölni kell a feladóval azt is, 
hogy az ily táviratokat csak a renaes díjú távira
tok után továbbítják és a táviratlevelekre meg
állapított módon kézbesítik.

Adott esetben a felvevő tisztviselő a megfe
lelő jelzés alkalmazásánál a T. U. Sz. 8. §. 4. 
pontja értelmében legyen a feladó segítségére.

A hivatalvezetők kötelességévé teszem, hogy 
a táviratfelvételhez beosztott tisztviselők a díj
kedvezményes táviratokra érvényes szabályokat 
a legtökéletesebben ismerjék és hogy a felvétel
nél e rendeletem szellemének megfelelő propa
ganda-tevékenységet fejtsenek ki.

Budapest, 1935. évi november hó 2-án.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező 
hírlapokról és folyóiratokról.

135.383/2.
Kizárólag azok a beléptető kicserélő posta- 

hivatalok (,mozg óposták), amelyekdez vaiameiy 
közvetlen küiiofui zárlatban Magyarorszag terü
letére szóló nirlapok vagy folyóiratok érkeznek, 
a külföldi hírlapokról és folyóiratokról folyó évi 
november hó 18-tól folyó évi december hó 15-ig 
bezárólag statisztikai adatokat gyűjtenek oly 
módon, hogy minden hírlapnak és folyóiratnak 
csak egy lapszámát veszik számba.

Az adatok gyűjtésére és az 1.508. sz. nyom
tatvány kitöltésére a következőket rendelem:

1. A havonta, kéthavonta vagy negyedéven
ként érkező hírlapokat és folyóiratokat érkezé
sük napján,

a hetenként egyszer vagy többször érkező 
hírlapokat és folyóiratokat folyó évi november 
hó 18-tól 24-ig terjedő idő bármely napján,

a naponként érkező hírlapokat és folyóira
tokat pedig az adatgyűjtés tartama alatt bármely 
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 hírlapra 
és folyóiratra nézve azt tünteti fel, hogy annak 
egy lapszámából postán hány példány érkezett.

Azokat a külföldről érkező hírlapokat és fo
lyóiratokat, amelyeket magánegyének — tehát 
nem kiadóhivatalok vagy szerkesztőségek — ad
nak fel, nem szabad felvenni. Ezek a lappéldá
nyok ugyanis nem a hírlapstatisztika, hanem a 
levélpostastatisztika (nyomtatványok) közé tar
toznak.

2. Ha több hírlapnak vagy folyóiratnak kö
zös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy egy 
szalag alatt többféle lap érkezik. Figyelni kell te
hát arra, hogy az ugyanazon szalag alá helyezett 
különféle lapok címük szerint külön-külön vétes
senek számba.

3. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja nem képezi statisztikai 
számlálás tárgyát. A mutatványszámokat azon
ban rendes példányoknak kell tekinteni.

4. Ha az esti lap a reggeli lappal közös szalag 
alatt érkezik, mind a két lapot csak egy példány
nak, ha pedig a reggeli és az esti lap külön sza
lag alatt érkezik, mindegyik lapot külön példány
nak kell számítani.

5. Az 1508. sz. nyomtatványba minden hír
lapnak és folyóiratnak teljes címét kell beírni.

6. Az adatgyűjtés befejezése után az adato
kat 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 foglalja. 
Az összesítés előtt külön a hírlapokat és folyó
iratokat és külön az egyéb időszaki sajtótermé
keket azok

a) származási országa (pl. Ausztria, Német
ország, stb.) szerint, majd ennek keretén belül 
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 ada
tokat összegezni.

7. Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvá
nyokat az érdekelt beléptető kicserélő postahi
vataloknak a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tálya közvetlenül küldi meg.
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8. A gyüjtőívek tisztázati példányait a kelet
bélyegző és az ellenőrző szám lenyomatának al
kalmazása, valamint a hivatalvezető aláírása után 
f. évi december hó 31-ig az előttes igazgatóság
hoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket 1936. évi január hó lü-ig a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék 
fel.

Budapest, 1935. évi november hó 6-án.

Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba 
küldött könyvekhez.

133.231/4.
Az Olaszországba levélpostai küldemények

ként feladott könyvekhez két vámárunyilatkoza- 
íot kell csatolni. A vámárunyilatkozatokat fran
cia nyelven vagy pedig egyet olasz, egyet ma
gyar nyelven kell kiállítani.

A hivatalok ezt a rendelkezést jegyezzék elő 
a Levélpostadíjszabás 62. oldalán Olaszország
nál.

Budapest, 1935. évi október hó 29-én.

Rovatlap vámküldemények rovatolásához.
131.937/4.

A vámközvetítő és vámelőállító hivatalok, 
illetőleg a Budapest 70. és Budapest 78. számú 
hivataloknak a fővámhivatalokkal, továbbá az 
egymásközt való forgalmukban, a vámküldemé
nyek rovatolására kétféle nagyságban új rovat
lapot rendszeresítettem. Az új nyomtatvány 
címe: „Rovatlap vámküldemények rovatolásá
hoz“. A V* íves nagyság 83., a % íves nagyság 
pedig 8 4 . nyomtatványszámmal kerül haszná
latba.

A hivatalok az új nyomtatványok rendszere
sítését jegyezzék elő az A. 2. Szab. 59. §. 6. pont
jánál.

Ebből az alkalomból a feleslegessé vált 273. 
számú nyomtatványt (L íves Átadókönyv) meg
szüntetem. A 272. számú nyomtatvány (Átadó
könyv V* íves) azonban változatlanul használat
ban megmarad.

E változást jegyezzék elő a hivatalok az A. 
2. Szab. 7. §. 10. és 15. pontjánál és a „Nyomtat
ványjegyzék“ megfelelő tételeinél..

Budapest, 1935. évi november hó 1-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása Ceylonnal.
134.445/8.

Magyarország és Ceylon között a távbeszélő 
forgalom 19ó5. évi november hó 10-én megnyílik. 
A  forgalomban Magyarország részéről az összes 
távbeszélő központok, Ceylon részéről pedig va
lamennyi fontosabb helység részt vesz.

A beszélgetések London közvetítésével a bu- 
dapest—londoni közvetlen távbeszélő összeköt
tetésen, London es Brit-lnüia közt rádiótávbe
szélő, Brit-India és Ceylon közt pedig kábel út
ján bonyolíttatnak le.

A háromperces beszélgetés díja 161.— P, 
minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 53.70 P fizetendő.

Csak közönséges állami és magánbeszélgeté
sek, valamint meghatározott személyek közti be
szélgetések (person to. person cal) válthatók hét
köznapokon 10—14 óra közt. (Középeurópai idő 
szerint.)

Előkészítési díj 28.50 P.
Egyébként a beszélgetések bejelentése és a 

forgalom lebonyolítása ugyanúgy történik, mint 
az Északamerikai Egyesült-Államokkal való táv
beszélőforgalomban.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 52. oldalán Brit-India után ra
gasszák be.

Budapest, 1935. évi november hó 4-én.

Nemesbük új postaügynökség megnyitása.
134.265/3.

A Zala vármegyében fekvő Nemesbük köz
ségben új postaügynökség lépett életbe.

Az új postaügynökség forgalmi köre Nemes
bük községre és Zalaköveskút elnevezésű lakott 
helyre terjed ki, ellenőrző hivatala Hévizszent- 
andrás, díj négyszögszáma 791 .

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Nemesbüknél (401. 1.) 
„u. p. Hévizszentandrás“ törlése mellett beíran
dó: „ I S I ,  Eh. Hévizszentandrás, Keszthely ------
Zalaegerszeg, Hévizszentandrás ............ , 791.,
postáig., P.“. Zalaköveskút r \  Nemesbük (581. 1.) 
u. p. ezentúl Nemesbük.

A m. kir postahivatalok és ügynökségek név
sorában Nemesbikk után (92. 1.) beírandó:-----
'91., ----- , Nemesbük ii. (Eh. Hévizszentandrás),
Zala, Pécs, Keszthely ------ Zalaegerszeg, a 791.
szám után (156. 1.) beírandó: Nemesbük.
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Az Irányítási Füzetben Nemesbikk után 
(111. i.) beírandó: Nemesbük Ü., Zala, P., VI., 
Keszthely—Zalaegerszeg gk., Eh. Hévizszent- 
andrás.

Budapest, 1935. évi október hó 30-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi szep
tember havi forgalma.
7.560(1935. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 1,076.924 P 
22 fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1935. évi szeptember hó végén 
99,713.970 P 83 í volt. A különleges takarékbeté
tek álladéka a fenti álladókban 14,018.075 P 05 
fillérrel szerepel. A betevők száma a hó végén: 
389.932.

A csekk- és kliringüzletben a betétek 
2,112.340 P 95 fillérrel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935. évi szeptember hó végén 130,657.741 P 71 
fillér volt. A csekkszámla tulajdonosok száma e 
hó végén 34.889.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya

1935. évi szeptember hó végén névértékben 
106,040.542 P 61 fillért tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 89,662.222 P 25 fillér értéket képvi
seltek. A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma: 90.176.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 221.498 darab új zálogfelvétel, 
4,600.446 P kölcsönnel és 226.567 darab zálogki
váltás 4,659.806 P kölcsönvisszafizetéssel. A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi szeptember hó vé
gén 1,230.464 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
26,362.792. P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.822 darab, kényszerárverésre pedig 
8.066 darab különféle tárgy került. Eladatott ösz- 
szesen 8.974 darab, a befolyt vételár 170.019 P 58 
fillér volt.

Am. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi szeptember hó folyamán a takarék-, 
csekk- és zálogüzetágban 2,780.890 tétel s 
1.219,815.926 P 09 fillér s az összes betéteinek ál
lománya pedig 230,371.712 P 54 fillér.

Budapest, 1935. évi október hó 27-én.

Kim utatás
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

Debrecen Kovács Mária kiadó 1875. Tiszaluc Meghalt.

Sopron Nagy József kiadó

I

Celldömölk 1910. Alsógalla A postaszolgálatra al
kalmatlanná vált.

Sopron Szánd Fercncné kiadó Jánosháza 1895. Jánosháza Szolgálatképtelesinsége 
miatt törölve.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. Felelős v .: D uchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- * % f g l

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1935. NOVEMBER 15. 4 4 .  szám .

T A R T A E O M :
Címadományozás.
Nemzetközi postacsoport és Nemzetközi távközlési 

csoport felállítása a postavezérigazgatóságnál.
Megbízás.
A Kormányzósági távíróhivatal ügykörének kiter

jesztése.
A faiskolai termesztvények belföldi postai szállítá

sára vonatkozó rendelkezések módosítása.
A budapesti nemzetközi baromfikiállításra szánt cso

magok súlyhatára.
Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivataloknál 

a különleges postai szolgálatokról.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hírla

pokról és folyóiratokról.
Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szórakoztató 

rádióvevő berendezésekről.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című szak
lapra.

Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 
díjában.

Változások a Légipostái Menetrendben.
A külföldről érkező levélpostai küldemények díjsza

bását tartalmazó táblázat új kiadása.
Az „Erő“ című időszaki sajtótermék megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Iíelyesbítések a m. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsorában.
Kimutatás létszámból törölt ;postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Címadományozás.
134.846/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter előterjesztésére nyugalomba- 
helyezésük alkalmából Zandt Győző, 'Pál Dénes 
és Halász Gábor nyugalmazott postaigazgatók
nak a postafőigazgatói címet, Szeredi József nyu
galmazott postafőifelügyelőnek pedig a postahiva
tali igazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 26 án
Horthy s. k.

Winchkler s. k.

Nemzetközi postacsoport és Nemzetközi táv
közlési csoport felállítása a postavezérig’azgató- 

ságnál.
135.355/1.

A postavezérigazgatóság 4. ügyosztályának 
keretében „Nemzetközi postacsoport“-ot és a 
8. ügyosztály keretében „Nemzetközi távközlési 
csoport“-ot állítok fel.

A nemzetközi postacsoportba:
a nemzetközi postaszerződések és egyezmé

nyek; a postadíjszabásoknak, a postaüzletsza
bályzatnak és a postakezelési utasításnak a nem
zetközi szolgálatra vonatkozó részei; a kártérí
tési ügyek a nemzetközi postaforgalomban, a 
külföldi postaigazgatásokkal és a nemzetközi 
postairodával való tárgyalás; a postaszolgálatra 
vonatkozó nemzetközi leszámolások; mind a 
a postai, mind a távközlési nemzetközi számadá
sok kiegyenlítése, végül a nyelvpótlék-vizsgák és 
az idegennyelvű tanfolyamok ügyei;

a nemzetközi távközlési csoportba pedig:
a nemzetközi távközlésre vonatkozó egyez

mények, szabályzatok, külön egyezmények ügyei, 
a távíró, távbeszélő és rádió díjszabásoknak, üz
letszabályzatoknak és a kezelési utasításoknak a 
nemzetközi szolgálatra vonatkozó részei; kárté
rítési ügyek a nemzetközi távíró, távbeszélő és 
rádió forgalomban, a külföldi postaigazgatások
kal és a távközlés nemzetközi egyesületének iro
dájával való tárgyalás; a távíró, távbeszélő és 
rádiószolgálatra vonatkozó nemzetközi leszámo
lások, új nemzetközi viszonylatok megnyitása,
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a rádiótávíró és rádióműsor ügykörben külföldi 
levelezés tartoznak.

Budapest, 1935. évi november hó 9-én.

. Megbízás.
135.355/1.

Dr. Albrecht Gyula postatanácsos a posta
vezérigazgatóság 4. ügyosztálya keretében fel
állított nemzetközi postacsoport, dr. Havas Fe
renc postaigazgató pedig a postavezérigazgató
ság 8. ügyosztálya keretében felállított nemzet
közi távközlési csoport vezetésével megbízatott.

Budapest, 1935. évi november hó 9-én.

A  Kormányzósági távíróhivatal ügykörének 
kiterjesztése.

125.484/1.
A kormányzósági és a miniszterelnökségi 

távbeszélő alközpontnál a kezelési szolgálatot a 
„Kormányzósági távíróhivatal“ ügykörébe uta
lom és a „Kormányzósági távíróhivatal“ elneve
zését „Kormányzósági távíró és távbeszélő hiva- 
tal“-ra változtatom meg.

Budapest, 1935. évi november hó 4-én.

A  faiskolai termesztvények belföldi postai szál
lítására vonatkozó rendelkezések módosítása.

135.186/4.
A földmívelésügyi miniszter úr 1935. évi 

szeptember hó 25-én kelt 69.000/1935. sz. rende 
létével a faiskolai termesztvények forgalomba- 
hozatalára az eddigi 3-féle jellegű (fehér, szürke
sávos fehér, piros színű) szállítási igazolványok 
helyett a belföldi forgalomban egységes — fehér- 
színű — szállítási igazolványt rendszeresített. 
Ezeken az egységes szállítási igazolványokon a 
postai szállításra feladott faiskolai termesztvé
nyek kézbesítésének keltét a kézbesítő postahi
vatalnak aláírással és keletbélyegzőlenyomattal 
igazolnia kell.

Ennélfogva elrendelem, hogy a csomagot 
házhoz nem kézbesítő postahivatalok az ilyen 
csomagoknak a postahivatalban történt kézbesí 
tésekor a szállítási igazolvány előnyomott rova

tába a csomag kiadásának, illetőleg átvételének 
keltét jegyezzék be, a bejegyzést írják alá és az 
aláírás mellett a keletbélyegző lenyomatát alkal
mazzák. A csomagot házhozkézbesítő hivatalok 
a szállítási igazolványokat keletbélyegzővel már 
a kézbesítőnek történt kiosztáskor lássák el és a 
kézbesítő a megtörtént kézbesítéskor a szállítási 
igazolvány megfelelő rovatába a kézbesítés kel
tét jegyezze be, a keletbélyegző mellett pedig 
aláírását alkalmazza. Ha az első házhozkézbesí- 
tés valamely okból nem sikerült, a szállítási iga
zolványon az első kiosztáskor alkalmazott kelet
bélyegzőlenyomatot kék ceruzával át kell húzni 
és a következő kiosztáskor újabb keletbélyegző
lenyomatot kell alkalmazni. Után- vagy vissza
küldés esetében a szállítási igazolványon a ki
osztáskor alkalmazott keletbélyegzőlenyomato
kat szintén kékceruzás áthúzással érvénytelení
teni kell.

Tájékoztatás céljából közlöm, hogy a föld
mívelésügyi miniszter úr fentebb idézett rende
leté értelmében faiskolai termesztvény alatt min 
dennemű gyümölcsfa-csemetét, oltványt és gyü
mölcscserjét, bokrot, továbbá szaporítás, illető
leg nevelés alatt álló haszon-, gazdasági- és dísz
fát, valamint díszcserjét, bokrot (beleértve a ró
zsát is), ugyanezek alanyait, bujtatványait, dug
ványait, ‘szefnzőihajtásait és oltványait kell ér
teni.

A hivatalok e rendeletemet a Levélpostadíj- 
sz,abás 69. §. 11. pontjánál jegyezzék elő. A szö
veg megfelelő helyesbítéséről pótlék útján gon
doskodom.

Budapest 1935. évi november hó 6-án.

A  budapesti nemzetközi baromfikiállításra szánt 
csomagok súlyhatára.

132.574/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

1935. évi november hó 27-től december hó 2-ig 
bezárólag Budapesten, az országos tenyészállat- 
vásártelepen nemzetközi baromfikiállítást ren
dez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1935. évi 
november hó 25-én és 26-án „Baromfikiállítás 
Budapest“ címre bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1935. évi de
cember hó 3-án és 4-én a tenyésztők és gyárosok 
részére Budapesten feladásra kerülő élő állatokat 
vagy gépeket tartalmazó csomagok súlyhatárát a
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belföldi forgalomban kivételesen 50 kg-ra eme
lem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapított 
díjak járnak.

Budapest, 1935. évi november hó 8-án.

Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivata
loknál a különleges postai szolgálatokról.

136.171/2.

A különleges postai szolgálatokról az aláb
biakban megszabott időtartamra az összes posta- 
hivataloknál statisztikai adatokat kell gyűjteni. 
A postaügynökségek adatait az ellenőrző hivata
lok gyűjtik és saját gyüjtőívükön veszik fel.

Az adatok felvételére az 1527. sz. egy egész 
és egy fél ívből álló nyomtatvány (Gyüjtőív a 
különleges postai szolgálatokról) szolgál, amelyet 
a postahivataloknak a m. kir. posta központi 
anyagraktára hivatalból küldi meg. A nyomtat
vány egyik példányát házi használatra, míg a 
másik példányt a tisztázat elkészítésére kell fel
használni.

A különleges szolgálatokat a gyüjtőív 23 
táblázatban tünteti fel. Az 1—4. sz. táblázatok
ban feltüntetett különleges szolgálatok adatait 
csak f. évi december hó 9—15-ig terjedő időről, 
tehát 7 napon át, az 5—13. sz. táblázatokban fel
soroltakat a f. évi december hó 1-től 31-ig tér 
jedő időről, vagyis 31 napon át, a 14—23. sz. táb
lázatokban felsoroltakat pedig az egész 1935. év
ről kell felvenni.

Az egyes táblázatokban foglalt különleges 
szolgálatok adtagyüjtési idejére és a rovatok ki
töltésére vonatkozólag a táblázatok feliratai, íej- 
és jegyzet-rovatai kellő felvilágosítást adnak, 
ezeken kívül azonban általános tájékoztatásul 
még a következőket rendelem:

1. Az 1—13. sz. táblázatokban feltüntetett 
különleges szolgálatok adatait vagy indításkor, 
vagy a kézbesítés befejezése, vagy az esti pénz
tárzárlat elkészítése után kell felvenni. Azok a 
hivatalok, amelyek a táblázatok valamelyikébe 
feltüntetett különleges szolgálatot nem teljesítik, 
a számok bejegyzésére szolgáló rovatokat pon 
tozzák ki. A napi kezelésben előforduló adatok 
feljegyzésére célszerű külön papirost használni, 
és az adatgyűjtés 7, illetőleg 31 napjának eltelte 
után a feljegyzett napi adatokat ezen a külön pa
piroson összegezni, hogy a darabszámokat az 
összegezés után a nyomtatvány házi használa

tára -szolgáló példányába egy összegben lehessen 
beírni. Célszerű a fekbérrel terhelt csomagok (3. 
sz. táblázat), valamint a kézbesített közúti pót
díjas csomagok (4. sz. táblázat) szállító leveleit 
csak a 7 napi számlálás befejezése után beso
rozni, hogy az adatok a szállító levelek alapján a 
számlálás tartama alatt ellenőrizhetők legyenek, 
Ugyanebből a célból ajánlatos az is, hogy a hi
vatalok a csomag-felvevő jegyzékben a közúti 
pótdíjas csomagoknál (4. sz. táblázat) a pótdíjat 
a számlálás 7 napja alatt külön tüntessék fel.

2. Az egész évről egybeállítandó statisztikai 
adatokat (14—23. sz. táblázat) kívánatos először 
szintén külön papiroson elkészíteni, hogy a 
gyiijtőívbe csak az évi végösszegeket kelljen be
jegyezni. A kincstári, valamint az I. osztályú pos
tamesteri 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 gyüjtőív-ek házipéldá
nyával együtt a hivatal irattárában kell meg 
őrizni.

Az évi adatok összeállítását a hivatalok mi
előbb kezdjék meg, hogy a végeredmények a 
megfelelő táblázatokba az év végén késedelem 
nélkül bejegyezhetők legyenek.

3. A különleges postai szolgálatoknak évi 
adatgyűjtésével kapcsolatban (14—23. sz. táblá
zat) a vonatkozó táblázatok fejrovatait az ik
tatókönyvbe, a tudakozványok jegyzőkönyvébe, 
a visszajelentések könyvébe és a meghatalmazá
sok nyilvántartásába az utolsó oldalra le kell má
solni, hogy a jövő évben az adatok már kezdet
től fogva vezethetők és a jövő évi statisztikai 
adatgyűjtés elrendelésekor az 1527. sz. nyomtat
vány megfelelő táblázatába beírhatok legyenek.

A postaügynökségek az adatokat minden 
hónap végén levelezőkönyvük útján közöljék 
ellenőrző hivatalukkal.

4. Az 1527. sz. nyomtatvány házipéldányá
nak kitöltése után a táblázatok adatait a tisztá- 
zati példányba át kell másolni. A postahivatalok 
a tisztáz-atí példányt legkésőbb .̂936. évi január 
hó 20-ig előttes igazgatóságukhoz közönséges le
vélben terjesszék fel. A tisztázati példányt a hi
vatalvezető (postamester) írja -alá és lássa el a 
keletbélyegző, valamint az ellenőrzőszám olvas
ható lenyomatával.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és felül
vizsgált gyüjtőíveket 1936. évi február hó 1-ig a 
postaverérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesz-
s ék fel.

Budapest, 1935. évi november hó 13-án.



288 44. szám .

Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott 
hírlapokról és folyóiratokról.

136.172/2.
A belföldön feladott hírlapokról, folyóira

tokról és egyéb időszaki sajtótermékekről az 
ezek felvételére kijelölt postahivataloknál az
1936. évben havonkénti részletezéssel statiszti
kai adatokat kell gyűjteni. Az adatgyűjtéssel 
kapcsolatban a következőket rendelem:

1. Az adatgyűjtés tárgya Magyarország 
területén megjelenő és közvetlenül a szerkesztő
ségek, kiadóhivatalok, vagy bizományosok által 
hírlapdíjszabás kedvezménye mellett belföldre, 
Ausztriába és Lengyelországba, valamint mérsé
kelt, illetőleg nyomtatvány-díjszabással egyéb 
külföldre feladott minden hírlap, folyóirat vagy 
időszaki sajtótermék. (A következőkben röviden 
hírlap.)

A magánegyének által postabélyeggel való 
bérmentesítés mellett feladott hírlapoknál ada
tokat gyűjteni nem kell.

A közös szalag alatt feladott esti és reggeli 
lap csak 1 példánynak számít és az adatokat a ké
sőbb 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 hirlapok feladására kijelölt 
postahivatalok (mozgóposták) gyűjtik és pedig 
a belföldre, Ausztriába és Lengyelországba szóló 
hírlapokról a feladójegyzék, a többi külföldi or
szágokba szóló hírlapokról havi egyszeri szám
lálás alapján.

A gyüjtőívek vezetése annak a postahiva
talnak a feladata, amelyik a hírlapdíjakat be
szedi és a bárcalajstromban elszámolja. A moz
góposta az általa gyűjtött adatokat a díjakat be
szedő és elszámoló postahivatallal közölje.

3. A havonként gyűjtött adatok bejegyzé
sére az 1507. sz. nyomtatvány (Hírlap- és folyó 
iratstatisztika), a havonta feladott hírlapok da
rabszámának és a készpénzben beszedett, illető
leg a hírlapokon bélyegben lerótt bérmentesítési 
díjaknak az 1507. sz. nyomtatványban feltünte
tett adatok alapján történő bejelentésére az 
1511. sz. nyomtatvány (Kimutatás a belföldön 
feladott hírlapok havi forgalmának megállapítá
sára) szolgál.

4. Az 1507. sz. nyomtatványt (Hírlap- és 
folyóiratstatisztika) még az adatok bejegyzése 
előtt oly módon kell beosztani, hogy minden hír

lap egész évi adatai havonkénti részletezéssel 
egy helyen, vagyis más hírlap adataitól elkülö
nítve szerepeljenek.

A hivatalok a gyüjtőív 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 alkal
mával feljegyzett adatokat minden hónap végén 
sajtótermékenként külön-külön a 6—31. rovatok
nak megfelelően csoportosítani kell. A hivatalok 
a csoportosítás után az egynemű adatokat ösz- 
szegezzék és a végösszegeket a nyomtatvány 
megfelelő rovatába írják be.

6. A 6—8. rovatokba a legfeljebb 100, 250, 
illetőleg 500 g súlyú, a 9. rovatba pedig az éven
ként négyszer (újévkor, husvétkor, pünkösdkor 
és karácsonykor) engedélyezett 500 grammon 
felüli példányok darabszámát kell bejegyezni. 
Ebbe a rovatba kell feltüntetni az A. 1. Szab. 
35. §-ának 2. d) pontja értelmében az előfizetők
nek az előfizetési feltételekben ígért és évenként 
ugyancsak négyszer engedélyezett ajándékok 
szétküldésére szolgáló 500 grammon felüli példá
nyok darabszámát is.

A hivatalok az 500 grammon felüli példá
nyoknál 1 példány tényleges súlyát a 9. rovatban 
feltüntetett darabszám fölé írják be.

7. A nyomtatvány 10., 11. és 12. rovatait ki
tölteni nem kell, ezeket az adatokat tehát a hi
vatalok ne is gyűjtsék.

8. A 13—19. rovatok a díjköteles hírlapmel
lékletek adatainak bejegyzésére szolgálnak. A 13. 
rovatba beírandó darabszámot úgy kell megálla
pítani, hogy a hónap folyamán 1—1 példányhoz 
csatolva volt és a feladójegyzéken feltüntetett 
díjköteles mellékletek számát a hónap végén ösz- 
sze kell adni.

A 14. rovatba a hónap folyamán feladott 
összes díjköteles mellékletek darabszámát keli 
beírni. Ezt úgy lehet megállapítani, hogy az 1—1 
példányhoz csatolt díjköteles mellékletek számát 
meg kell szorozni azzal a példányszámmai, 
amelyhez díjköteles melléklet csatolva volt. Az 
így megállapított darabszámokat a hónap végén 
össze kell adni. Az összeadás eredménye fejezi 
ki az abban a hónapban feladott díjköteles mel
lékletek darabszámát. A 15—19. rovatokban a 
14. rovatba beírt díjköteles mellékletek számát 
súlyfokozatok szerint részletezni kell.

9. A 20—27. rovatokban a belföldi viszont- 
elárusítók címére feladott hírlapkötegek darab
számát súlyfokozatok szerint kell részletezni. A
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hivatalok a feladott hírlapkötegek darabszámát 
minden hónap végén súlycsoportonként külön- 
külön összegezzék és a rovatokba csak a vég
összegeket írják be.

A hírlapkötegekben elhelyezett példányok 
darabszámút minden hónapban egyszer meg kell 
számlálni. A hivatalvezetők, i(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
sének a számával és a szorzat eredményét, amely 
a hírlapkötegekben a tárgyhónapban elhelyezett 
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 megálla
pított darabszámot mindegyik lap saját gyűjtő- 
ívének 28. rovatába kell beírni. A hivatalok a 
közös hírlapkötegben elhelyezett mindegyik hír
lap gyüjtőívében jegyezzék meg, hogy melyik 
lappal van közös kiadóhivatala.

10. A 29., 30. és 31. rovatban feltüntetett osz- 
szegeknek a bárcalajsíromban ugyan ezen a cí
men elszámolt összegekkel egyezniök kell.

11. A 32—40. számú rovatok a külföldre 
szóló hírlapok darabszámainak bejegyzésére 
.szolgálnak. A rovatok kitölthetése végett a kül
földre szóló hírlapok darabszámát g gyüjtőív
32—40. rovatainak megfelelő csoportosításban 
minden hónapban egyszer meg kell számlálni. A 
számlálás alapján megállapított darabszámokat 
meg kell szorozni a hírlap tárgyhavi megjelené
seinek számával és a szorzat eredményét, amely 
az abban a hónapban valamelyik külföldi ország
ba továbbított hírlapok darabszámát képviseli, a 
gyüjtőívnek a megfelelő országot feltüntető ro
vatába be kell jegyezni. Hogy a hivatalok a 39. 
és 40. rovatokba mely országok adatait írják be, 
a Levélposta-díjszabás 21. §-ánalk 2. hasábja 
tünteti fel. A hivatalvezetők (postamesterek) a 
számlálás napját minden hírlapra vonatkozóan 
maguk állapíthatják meg.

12. A külföldre szóló hírlapok havi számlá
lása alkalmával a hírlapokon lerótt bélyegekből 
és bérmentesítőgép-lenyomatokból és az esetle
ges készpénzbérmentesítésekből meg kell állapí
tani az Ausztrián és Lengyelországon kívül egyéb

külföldre (34—40. sz. rovat) szóló hírlapok bér- 
mentesítési díját is. A hírlaponként megállapí
tott bérmentesítési díjakat meg kell szorozni az 
érdekelt hírlap tárgyhavi megjelenésének számá
val és az így megállapított összeget a gyüjtőív 
jegyzet (41. sz.) rovat melletti szélére be kell 
írni. Ez az összeg képviseli a tárgyhónapban kül
földre feladott hírlapok hozzávetőleges bérmen
tesítési 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. sz. rovatába (Jegyze:) 
írják be. Ez a darabszám adja az érdekelt hír
lap feladott összes példányainak havi darabszá
mát.

14. Minden hónap végén a hírlaponként kü
lön-külön megállapított adatok közül a gyüjtőív 
41. rovatában feltüntetett hírlapok összes darab
számát, a 32—40. sz. rovatokban feltüntetett kül
földi országokba szóló hírlapok darabszámút, a
29., 30. és 31. rovatokba beírt hírlapdíjak együt
tes összegét, valamint a gyüjtőívnek a jegyzet
rovat melletti szélén feltüntetett külföldre szóló 
hírlapok bérmentesítési díjait rovatonként kü
lön-külön össze kell adni és hírlaponkénti részle
tezés nélkül az 1511. sz. nyomtatvány („Kimuta
tás a belföldön feladott hírlapok havi forgalmá
nak megállapítására“) megfelelő rovataiba be 
kell írni.

A kimutatást minden hónapban a tárgyhavi 
munkaegységkimutatás mellékleteként az eíőttes 
igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatósá
gok a munkaegység-kimutatások felülvizsgálása 
alkalmával győződjenek meg arról, hogy az ér
dekelt postahivatalok a kimutatást a munkaegy- 
ségkimutatáshoz mellékelték-e és azokat — felül
vizsgálás után — a munkaegységkimutatásokkal 
együtt, de külön kötegelve, a postavezérigazgató
ság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

A Budapest 62. és 72. sz. postahivatalok a 
kimutatást a munkaegységkimutatástól függetle
nül a tárgyhónapot követő hó 10-ig a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához közvetlenül is fel
terjeszthetik.

15. Az 1507. sz. nyomtatványba bejegyzett 
összes adatokat az év végén összegezni kell és a 
hírlaponként összegezett adatokról egy üres 
gyüjtőíven összesítést kell készíteni oly módon, 
hogy az a hivatalnál az év folyamán feladott ösz-

I szes hírlapok adatait magában foglalja.
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Az összesítő gyűjtőivé« 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.), az
után 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 Szaklapok
heti hatszor 

(Itt kell felsorolni az 
ebbe a csoportba tar

tozó lapokat) 
heti kétszer 

stb.

havi kétszer 
heti egyszer 

stb.

Német nyelven:
Politikai lapok Tudományos lapok

heti hatszor, stb. havi egyszer, 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 gyüj tőívről tisztázatot kell 
készíteni. A hivatalvezetők (postamesterek) 
mind ezt, mind az eredeti példányt és a hírla
ponként külön vezetett gyüj tőíveket vizsgálják 
felül.

Az összesítő gyüj tőív tisztázati példányát a 
hivatalvezető (postamester) aláírásával, vala
mint a keletbélyegző és az ellenőrző szám olvas
ható lenyomatával ellátva 1937 január hó 10-ig 
az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok a gvüjtőíveket 1937 január hó 
20-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

A hivatalok az összesítő gyüjtőív eredeti 
példányát, valamint a hírlaponként külön veze
tett gvüjtőíveket irattárukban őrizzék meg.

Az érdekelt postahivatalokat a szükséges 
nyomtatványokkal a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya fogja ellátni.

Budapest, 1935. évi november hó 13-án.

Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szóra
koztató rádióvevő berendezésekről.

136.173/2.
A postahivataloknál 1935. évi december hó 

31-én nyilvántartott összes szórakoztató rádió- 
vevőberendezésekről és az engedélyesek foglal
kozások szerinti megoszlásáról az 1532. sz. nyom
tatványon (Gyüjtőív a nyilvántartott rádióvevő- 
berendezésekről) statisztikai adatokat kell gyűj
teni.

A nyomtatvány egyik példánya házi haszná
latra, míg a másik az eredeti gyüjtőív tisztázati 
példányának elkészítésére és felterjesztésére 
szolgál.

A gyüjtőív kitöltésére és felterjesztésére vo
natkozólag 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-díjnvilvántartás, a 3— 
14. rovatokat az engedély iránt beadott kérvé
nyek, a 27. rovatot a lepecsételt készülékek nyil
vántartása, a 28. rovatot a december hó 31-én 
még ki nem váltott nyugták, a 29. és 30. rovatot 
az előállítói és forgalombahozói engedélyek elő
jegyzése, a 31. és 32. rovatokat pedig az iktató
könyv és a bejelentések alapján kell kitölteni. 
Minthogy az engedélyesek foglalkozása, vala
mint az általuk használt készülék és antenna az 
1935. év folyamán változhatott, előbb a kartoték
lapok erre vonatkozó adatait a jelenlegi állapot
nak megfelelően helyesbíteni keli. A helyesbítés 
az engedélyes megkérdezése útján történjék.

2. A gyüjtőív pontos kitöltése végett cél
szerű az engedélyesekről kiállított kartotéklapo
kat előbb foglalkozások szerint csoportosítani, 
majd a csoportokat a készülékek és az antennák 
mineműsége és a használati díjak szerint újabb 
csoportokra osztani s az így megállapított darab
számokat a gyüjtőív megfelelő rovatába beírni. 
A gyüjtőív helyes kitöltése esetén a 3—9., a 
10—14. és a 15—18. rovatcsoportokba beírt szá
moknak mind az egyes foglalkozási ágaknál, 
mind az összesítésnél a 2. rovatba beírt darab
számmal egyezniök kell.

3. Ha az engedélyesnek több készüléke vagy 
több antennája van, akkor a készülékeknél csak 
a minőségileg legjobb (tehát a többlámpás) ké
szülékét, az antennáknál pedig csak a kisebb ro
vatszámú antennáját kell számításba venni. (Pl. 
külső és szoba-antenna esetén csak a külső an-
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termát, 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 
tolyó évi december hó 15-ike után belépett és a 
használati díjak fizetése alól 1936 január 1-éig 
felmentett engedélyesek vevőberendezéseit ne 
díjmentesnek tüntessék fel, hanem abban a ro
vatban vegyék számításba, amely az 1936 január 
hó 1-e után fizetendő díjnak megfelel.

5. A 19. rovat kitöltéséhez a foglalkozási 
áganként csoportosított kartotéklapokból ki kell 
válogatni azokat, amelyek az 1935. évben enge
délyt váltott, illetőleg az év folyamán odaköltö
zött engedélyesekre vonatkoznak. A hivatalok 
által az év folyamán akár új, akár más hivatal
tól odaköltözött engedélyesek részére kiállított 
engedélyek számát a 19. rovatban az engedélye
sek foglalkozása szerint külön-külön kell 'beírni.

6. A 20—26. rovatcsoport adatait az 1935. év 
folyamán kivált engedélyesek külön csomóban 
elhelyezett kartotéklapjaiból kell megállapítani. 
Ezeket a kortotéklapokat először szintén foglal
kozásonként, majd a megszűnés oka szerint kell 
csoportosítani s a darabszámot ezeknek megfe
lelően beírni.

7. A 27. rovatban a hivatalok az 1935. évi de
cember hó 31-én lepecsételve volt készülékek 
darabszámát tüntessék fel.

8: A 28. rovat kitölthetése végett a posta- 
hivatalok a december hó 31-én még kiváltatlan 
(maradvány) rádiódíjnyugtákat a díjhátraléko
sok foglalkozása szerint csoportosítsák és a díj
hátralék összegét foglalkozásonként külön-külön 
írják be. A 28. rovat végösszegének a december 
havi rádiómérleg felmentési oldalának 3. tétele
ként szereplő összeggel egyeznie kell.

9. A 29. és 30. rovatba a rádiókészülékek elő
állítására, illetőleg forgalombahozatalára kiadott 
és december hó 31-én érvényben volt engedé
lyek darabszámát kell beírni. Az előállításra jo
gosító engedélyek csak az „Ipar“, a forgalomba- 
hozatalra jogosító engedélyek csak a „Kereske 
delem és hitel“ megjelölésű rovatban szerepel
hetnek.

10. A próbaidőre történt felszerelések beje
lentéseinek (31. rovat) úgyszintén az ezek közül 
engedélyt váltottak (32. rovat) számát foglalko
zási áganként részletezni nem kell, hanem egy 
tételben csak az összesen rovatba kell beírni.

11. A „Múlt évben volt“ sorba az adatokat a

hivatalok irattárában házipéldányként őrzött 
gyüjtőívből 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 (ügy
nökségek) kézbesítőkerületébe tartozó községe
ket. Minden község mellett zárójelben tüntessék 
fel, hogy az mely vármegyéhez tartozik, a köz
ségben hány rádióengedélyest tartanak nyilván, 
továbbá azt is, hogy a községnek az utolsó nép- 
számlálás adatai szerint hány lakosa van. A la
kosság számára vonatkozó adatokat az érdekelt 
község elöljáróságától kell megtudni. A közsé
genként részletezett engedélyesek számát össze 
kell adni s a végösszegnek a címoldal 2. rovatá
nak 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. sz. posta- 
hivatalok minden közigazgatási kerület részére 
külön gyüjtőívet töltsenek ki s a kerületenként 
vezetett gyűjtőívekről készítsenek összesítést.

15. A házíipéidányként vezetett gyüjtőívet le 
kell másolni s a tisztázati példányt az ellenőrző
szám és i(a hátoldalon) a keletbélyegző olvasható 
lenyomatával, valamint a hivatalvezető (posta
mester) aláírásával ellátva 1936 január hó 20-ig 
az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. A 
hivatalok a gyüjtőív eredeti példányát irattáruk
ban őrizzék meg. Az igazgatóságok a gyüjtőíve- 
ket 1936 február hó l éig a vezérigazgatóság 2. 
ügyosztályához terjesszék fel.

A 14. pontban felsorolt budapesti postahiva
talok mind a közigazgatási kerületenként veze
tett gyűjtőívekről, mind az összesítésről készít
senek tisztázatot és azokat szintén terjesszék fel.

A szükséges nyomtatványokat a m. kir. 
posta központi anyagraktára fogja az érdekelt 
hivataloknak megküldeni.

Budapest, 1935. évi november hó 13-án.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című 
szaklapra.

135.292/4.
A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 

a kiadásában havonként megjelenő „L'Union
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Postale“ című hasábosán francia, német, angol és 
spanyol szövegű postai szaklap 1936. évi évfolya
mára.

A lap évi előfizetési ára postai alkalmazot
tak részére 6 pengő 92 fillér. Az előfizetést az ál
talános feltételek szerint a m. kir. posta külföldi 
hírlaposztálya közvetíti.

E szaklap különösen alkalmas arra, hogy az 
alkalmazottak a postai szakkifejezéseket a fenti 
idegen nyelveken elsajátíthassák.

Budapest, 1935. évi november hó 9-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde 
mények díjában.

135.315/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Levél- 
po'stadíj'szabás, 23. §.) a hivatalok az alábbiak 
szerint javítsák:

73. o. 3. fsz. Albánia: a 4. és 9—13. hasábban 12. 
5, —, —, 25, 25 helyett írják: 15, 3, 10, 50, 40, 40.

73. o. 9 fsz., Belga-Kongó: a 9. hasábban 50 
helyett: 30; a 10. és 11. hasábban ezentúl: 100 
és 500.

73. o., 14. fsz. Chile (az 1935. évi november 
hó 1-től feladott küldeményeknél): a 3—5., 7., 8., 
12—44. hasábban 120, 70, 70, 0.67, 30, 130, 130, 
240 helyett: 180, 110, 110, 0.44, 40, 180, 180, 360.

78. o., 86. fsz. Mauritius: a 10. és 11. hasáb
ban 12 és 35 helyett: 8 és 40.

78. o., 97. fsz. St. Vincent: a 10. és 11. hasáb
ban \ A  és 6 helyett: 1 és 5.

78. o., 100. fsz., Trinidad és Tobago: a 3—13. 
hasábban 3, \A,  VA, 12 pence =  1 shilling, 26.7, 
A, A, IA, 6, 3, 3 helyett: 6, 3, 3, 100 cents =  
1 dollár, 13.3, 1, l29), 3, 42, 6, 6.

78. oldal alján a 29) jegyzet helyébe írják: 
,,29) 2 fontig Iá penny; 5 fontig 1 penny; 8 fontig 
1 A pence; 11 fontig 2 pence.“

Budapest, 1935. évi november hó 5-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.

136.086/4.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve

zessék keresztül a következő változásokat:
2—3. oldal, A) Eur'pa, az egész menetrend-

táblázatot töröljék és helyette ragasszák be a 
mellékelt új táblázatot.

5. oldal, II. menetrendtábla, 7. Belga-Kongó,
c) déli rész,'Elisabethville, a d) hasábba új érke
zési napnak írják be: pé4). A lap alján jegyzet
nek írják be: 4) E légijárattal november 13-tól 
(szerda) kezdve minden második héten (novem
ber 13, 27, december 13, 27, s így tovább) lehet 
Elisabethville-be légiküldeményeket továbbítani.

Budapest, 1935. évi november hó 12-én.

A külföldről érkező levélpostai küldemények 
díjszabását tartalmazó táblázat új kiadása.

124.534/4.
Könnyebb kezelhetés céljából, kartonra 

nyomva, külön lenyomat készült a Levélposta- 
díj szabás 23. §-ban foglalt táblázatról „Díjtáblá
zat a külföldről érkező levélpostai küldemények 
portózásához“ címmel. E táblázatot a levélkéz
besítő hivatalok az érkezett levélpostai külde
ményeket feldolgozó munkahely közelében könv- 
nyen hozzáférhető helyen függesszék ki.

Ebből a táblázatból a kincstári hivatalok ál
talában 2, az I. o. postamesteri hivatalok pedig 
1 példányt kapnak. A példányokat a külföldi hír- 
laposztály küldi szét.

Ezzel a P. R. T. 1932. évi 12. számához csa
tolt hasonló célú Kimutatást hatályon kívül he
lyezem.

Budapest, 1935. évi november hó 4-én.

A z „Erő“ című időszaki sajtótermék meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

135.809/4.

A belügyminiszter úr a Pro Christo, Magyar 
Evangéliumi Kér. Diákszövetség kiadásában Bu
dapesten megjelenő és a Bethlen-nyomda rt. 
nyomdájában (IX., Kálvin-tér 8.) előállított 
„Erő“ című időszaki sajtótermék további meg
jelenését megtiltotta.

Ehhez képest felhívom a kir. postahivatalo
kat, hogy a szóbanlevő sajtótermék esetleg pos
tára kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbe
sítsék, hanem azokat a m. kir. államrendőrség bu
dapesti főkapitányságához küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a 
szóbanlevő lap részére kifejezetten előfizetések
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ről szóló postautalványokat és csekkbefizetése
ket addig, amíg ez a rendelet érvényben van, az 
A. 1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak szerint 
felvenni, illetőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1935. évi november hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
135.812/4.

I.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1935. évi november hó 9-én kelt B. I. 
13.241/1935. számú végzésével a Budapesten a 
Pallas nyomdájában előállított „Értesítés“ című 
nem időszaki sajtótermék 1935. évi november hó
9. napján kiadott példányának lefoglalását ren
delte 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, 1935. évi november hó 12-én.

135.978/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1935. évi november hó 11-én kelt B. 
13.297/1935. számú végzésével a Budapesten, a 
Szt. László-nyomdában előállított „Meghívó*’ 
című nyomtatvány bárhol található összes példá
nyainak 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, 1935. évi november hó 12-én.

II.

Helyesbítések a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában.

135.547/3.
Nógrádmegyer-nél (93. oldal), 7-ik hasábban: 

„Hatvan C Z S  Salgótarján,—- Zagyvapálfalvá- 
. . . .  “-t, Rábamolnári-nál (108. oldal) az 5. ha
sábba Sopron helyett Vas-t írjanak.

Budapest, 1935. évi november hó 11 ̂ én.

K im utatás
a létszám ból törölt postakiadók személyi adatairól.

So
'S j
co

'O
A létszámból 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

Budapest Özv. Bölöny Dénesné 
szül. Gergelyi Jolán kiadó Kéthalom 1883. Budapest 700. Állásáról lemondott,

Budapest Dvorzacsek Anna kiadó Üllő 1906. Diósjenő
Több mint 6  hónapig 
nem vállalt alkalma-

zást.

Pécs Ifj. Vajda Ákos hiv. kisegítő Hévízszent- 
andrás 1909. Hévízszent andrás Lemondás.
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Betöltendő postakiadói állások.
Á llandó a lk alm azásra női k iad ók  ajánlatát kori fize

tési igények megjelölésével a csanádpalotai postahivatal.

B ácsborsodi III. o szt. eg y esíte tt h ivatal azonnali be
lépésre önálló kezelésre képes k iad ón őt keres, állandó 
alkalmazásra. írásbeli- ajánlatokat, fizetési igény megjelö
lésével kér.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve cím e

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
é v e in e k
szám a

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bodnár Róza Nyírgelse 6 1935 dec. 1-től Helyettesítést is vállal.

Fuchs Sarolta Esztergom, Petőfi u. 6 . 1 2 Helyettesítést is vállal.

Garassy Margit Bpest, VIII., Nap-u. 25., I. 8 9‘/2

Hornyik Gabriella Budapest, Várfok u. 12. 4

Makaró Julia Kóny (Győr megye) 
Plébánia hivatal azonnal

Öveges Vince Kajár (posta).

Paál János Balatonboglár 1 0 1935. dec. 1-től

Salgó Zoltán Nyíregyháza, Víz-u. 32. 4 azonnal Helyettesítést is vállal.

Suttá Klarissza Bpest, 4. hiv., postán 
marad 2

Stipala Matild Csurgó 9 azonnal

A  azerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóség, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yo m d a  Rt. Felelős v .: D uchon J.
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RENDELETE
A MAGYAR K1R. g j j |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- % É p  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . N O V E M B E R  3 3 . 4 5 .  szám .

T A R T A L O M :

Megbízás.
A Madridi Távközlés Nemzetközi Egyezményének 

és a Kairói Egyetemes Postaszerződésnek törvénybe ikta
tása.

A vármegyei és városi tiszti ügyészek címére „a 
címzett saját kezéhez” kikötése nélkül feladott bírói hatá
rozatot tartalmazó tértivevényes ajánlott levelek kézbesí
tése.

A Nagybritanniába szóló csomagokhoz származási 
bizonyítvány csatolása.

Olaszországba szóló postai megbízások forgalmának 
felfüggesztése.

A vidéki betűrendes távbeszélő névsor kiadása. 
Esztergály új postaügynökség megnyitása. 
Forgalomköri változások.
Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatást állástkereső postakiadókról.

Megbízás.
I. ad. 132.265/1.

Pintér László postaszámvevőségi II. oszt. fő
tanácsos a számvevőség 5. (a tényleges alkalma
zottak állandó illetményeinek és nyugdíjak 
számfejtése) osztályának, Janny László posta
számvevőségi II. oszt. főtanácsos pedig a szám
vevőség 6. (postahivatalok pénztárszámadásai
nak vizsgálata) osztályának vezetésével megbí
zatott.

Budapest, 1935. évi november hó 16-án.

A Madridi Távközlés Nemzetközi Egyezményé
nek és a Kairói Egyetemes Postaszerződésnek 

törvénybe iktatása.
136.311/4.

A Madridban 1932. évi december hó 9. nap
ján kelt „Távközlés Nemzetközi Egyezmény“-ét 
az 1935 : XV. te., a Kairóban 1934. március hó 
20-án kelt „Egyetemes Postaszerződés“-t az 
1935 : XIII. te. iktatta törvénybe.

Mindazok a szervek, amelyek az „A. 4. 
Szab.“, illetőleg a „B. 3. Szab.“ kiadmányokat 
megkapták, jegyezzék ezt elő e kiadmányokban.

Budapest, 1935. évi november hó 13-án.

A vármegyei és városi tiszti ügyészek címére 
„a címzett saját kezéhez“ kikötése nélkül fel
adott bírói határozatot tartalmazó tértivevényes 

ajánlott levelek kézbesítése.
135.577/4.

Az A. 1.'Szab. 66. §. 4. pontja, valamint az 
A. 3. Szab. 130. §. 4/a. pontja szerint az ügyvé
dek vagy a kir. közjegyzők címére szóló, bírói 
határozatot tartalmazó, „a címzett saját kezé
hez“ kikötése nélkül feladott tértivevényes aján
lott leveleket, ha a címzett irodájában nem ta
lálható, az ottlévő segédének vagy Írnokának is 
lehet kézbesíteni.

Minthogy a vármegyei és városi tiszti fő
ügyészek és tiszti ügyészek az önkormányzati 
testület jogtanácsosai, és annak ügyeiben a bí
róság és más hatóságok előtt mint ügyvédek jár
nak el, a vármegyei és városi tiszti főügyészek 
és tiszti ügyészek nevére vagy hivatali címére 
„a címzett saját kezéhez“ kikötése nélkül fel
adott bírói határozatokat tartalmazó tértivevé
nyes ajánlott leveleket, ha a címzett irodájában 
nem található, az ügyész mellé beosztott fogal
mazó személyzet vagy az ügyész segédhivatalá
nak vezetője (helyettese) kezéhez is lehet kéz
besíteni.

A hivatalok e rendeletemet a fenthivatko- 
zott pontoknál jegyezzék elő. A szöveg megfe
lelő helyesbítéséről pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1935. évi november hó 14-én.
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A Nagybritanniába szóló csomagokhoz 
származási bizonyítvány csatolása.

Ad II. 136.612/4.
A Nagybritánniába szóló csomagokhoz 

ezentúl az áru eredetét igazoló származási bizo 
nyítványt kell csatolni.

Származási bizonyítványt nem kell azonban 
csatolni az olyan csomagokhoz, amelyek tar- 
talma :

arany és ezüst, rudakban vagy érmékben, 
hírlapok és folyóiratok, 
nyomtatott könyvek, 
hangjegyek,
földrajzi és vízrajzi térképek.
A származási bizonyítványt a kereskedelmi 

és iparkamarák állítják ki díjmentesen. Az angol 
konzul láttamozására nincsen szükség.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Csomagdíj
szabásban.

Budapest, 1935. évi november hó 20-án.

Olaszországba szóló postai megbízások forgal
mának felfüggesztése.

136.417/4.
Olaszországba további intézkedésig postai 

megbízások nem adhatók fel.
A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletét 

a „Levélpostadíjszabás“ 160. oldalán Olaszor
szágnál a jegyzet-rovatban a következő szöveg
gel: „A forgalom jelenleg szünetel. (P. R. T. 
1935 : 45.)“

Budapest, 1935. évi november hó 19-én.

A vidéki betűrendes távbeszélő névsor kiadása.
133.746/8.

A vidéki távbeszélő hálózatok állomásainak 
1935. évi október havi kiadású betűrendes név
sora az eddigi öt füzet helyett egy közös füzet
ben megjelent.

A C. 1. Szabályzat 16. §-ának 3. pontja ér
telmében a vidéki előfizető központját magában

foglaló névsorkötetet a közvetlenül megelőző hi
vatalos névsor beszolgáltatása ellenében díjtala
nul annyi példányban kapja, ahány állomása (fő
vonala) van.

Az előfizetőknek díjtalanul járó névsorokat, 
valamint a hivatalos használatra szükséges név
sorokat a hivataloknak elöljáró igazgatóságuk 
küldi meg. Az előfizetőknek járó névsort a hi
vatalok az 1934. évi március havi kiadású kerü
leti névsor bevonása mellett — átvételi elismer
vény re adják ki.

Ha az előfizetők mellékállomásaik részére is 
igényelnek vidéki névsort, annak árát a hivata
lok a P. R. T. 1934. évi 25. számában közölt 
117.038/5. sz. rendelet 5., 6. és 7 bekezdésében 
foglalt rendelkezéshez képest szedjék be, a pénz
társzámadás bevételi részének 27/b. hasábjában 
számolják el bevételben, a kívánt névsort pedig 
bizonylat és ellenbizonylattal a m. kir. posta 
központi anyagraktáránál rendeljék meg. Ily 
módon rendelhetik meg a vidéki névsort a Bu
dapesttől 15 km. távolságon belül eső környék
beli központok előfizetői is, akik díjtalanul csak 
a budapesti névsort kapják meg.

A vidéki névsorpéldányok ára 3 P 50 fillér.
Azok a vidéki előfizetők, akik az 1934. évi kerü

leti névsort nem -adják vissza, az új — 1935. évi 
október havi — vidéki névsort csak az 1934. évi 
kiadású kerületi névsor árának megfizetése ese
tén kaphatják meg, A névsor ilykép beszedett 
árát a hivatkozott rendeletem értelmében ugyan
csak a pénztárszámadás 27/b. hasábjában kell el
számolni, de jelezni kell azt, hogy mennyi esik 
ebből a térített névsorok árára?

A hivatalok a névsor kicseréléséről igazga
tóságuknak teendő jelentésben sorolják fel azok 
nevét, akik a névsor árát megtérítették, valamint 
azt is, hogy e címen a pénztárszámadás 27/b. ha
sábjában mennyit számoltak el.

A bevont 1934. évi március havi kerületi 
névsorokat, valamint a hivatal használatában 
volt vidéki névsorokat is a hivatalok darabszám 
szerint bizonylatpárral a központi anyagraktár
ba szolgáltassák be.

A budapesti hálózat előfizetői — mivel díj
talanul csak a „Budapest és környékén lévő táv
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beszélő hálózatok névsorá“-t kapják meg, a vi
déki névsort a névsorok árusításával megbízott 
s a P. R. T. 1935. évi 23. számában közölt 
119.899/5. sz. rendeletben felsorolt hivataloknál 
szerezhetik meg. E hivatalokat az első készlet
tel a központi anyagraktár látja el, annak el
fogyta esetén újabb készletet a központi anyag
raktártól kell az árusító hivataloknak igényelni.

Budapest, 1935. évi november hó 9-én.

Esztergály új postaügynökség megnyitása.

135.835/3.

A Zala vármegyében fekvő Esztergály köz
ségben 1935 november hó 1-én új postaügynök
ség lépett életbe.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Zalaapáti, 
díjnégyszögszáma: 907.

Az új postaügynökség forgalmi köre Esz
tergály községre, Gellérthegy-telepre, Báránd- 
pusztára, Bárándújtelepre és Miksa majorra ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az (197. 1.) Esztergály- 
nál beírandó „ ISI Eh. Zalaapáti Balatonszent- 
györgvT m  Tűrje Zalaapáti . . . .  907, postáig. 
P.“ „u. p. Zalaapáti“ pedig törlendő.

Bárándpuszta o  Esztergály (119. 1.) ezentúl 
u. p. Esztergály. Bárándújtelep O Esztergály 
(119. 1.) ezentúl u. p. Esztergály. Gellérthegy r\ 
Esztergály (226. 1.) ezentúl u. p. Esztergály. 
Miksamajor r\ Esztergály (375. 1.) u. p. Eszter
gály-

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Eszteregnye után (42. 1.) beírandó: 
—, 907, —, Esztergály ü. (Eh. Zalaapáti), Zala, 
Pécs, Balatonszentgyörgy a  ’ Ml Tűrje Zaia- 
apáti.. . . ,  a 157. oldalon a 907. számnál Eger- 
aracsa után Esztergály.

Az irányítási füzetben Eszteregnye után

(44. 1.) beírandó Esztergály ü., Zala, — P., — VI. 
— Balatonszentgyörgy, — Tűrje, — Eh. Zala
apáti.

Budapest, 1935. évi november hó 15-én.

Forgalomköri változások.

135.741/3.

Dobó-iskola v. mh. Szeged (179. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Királyhalom.

Kissor v. á. C\ Szeged (315. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Királyhalom.

Lillafüred (349. 1.) ezentúl L.
Rókabögyös v. mh. o  Szeged (462. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Királyhalom.
Ráczug Torbágy (454. 1.) ezentúl u. t. 

Torbágy.
Szinese r\ Herény (511. 1.) u. p. és u. t. ezen

túl Búcsú.
Várostanya v. á. O  Szeged (564. 1.) ezentúl 

u. p. és u. t. Királyhalom.

Budapest, 1935 évi november hó 15-én.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.

136.471/1.

Felhívom a hivatalokat, hogy az 1936. évre 
szóló újévi könyvecskéket darabonként 5 fillé
res árban haladéktalanul rendeljék meg. A 
könyvecskék tiszta jövedelme ez idén is a m. 
kir. postaaltisztek országos egyesülete árva- és 
özvegy-alapját fogja gyarapítani.

Egyebekben a hivatalok a P. R. T. 1934. évi 
50. számában megjelent 128.579. sz. rendeletben 
foglaltakat tartsák szem előtt.

Budapest, 1935. évi november hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

135.597/3.
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* A szállításTÓl és kézbesítésről a község gondoskodik

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi december hó 6-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi november hó 11-én.

Betöltendő postakiadói állások.
Kinevezés folytán megüresedett kiadói állásra róm. 

kát., mindenben perfekt, nőtlen férfikiadók ajánlatát ké
rem. Állás állandó. Azonnali belépés. Posta: Izsák.

Állandó alkalmazásra férfikiadók ajánlatát kéri: Gyé
kényes 2. p. u. Kiadói igazolvány melléklendő.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

M egjegyzés
neve. címe

(je len leg i tartózkodási h e ly e )

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Etel Baracska 1935 dec. 1-től Helyettesítést is vállal.

Deén Etel Csanádpalota dec. 1-ig, dec. 
után Apátfalva 1935. dec. 1-től Helyettesítést is vállal.

Magda Tivadar Siófok azonnal

Siha Rozália Kiszombor 1935. dec. 1-től

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v .: D uchon J.



1. sz. fedőlap, a P. R. T. 1935, évi 46. számához. 135.246/8. sz. r,)

K anada (C anada)

A forgalomban az összes magyar és az összes kanadai távbeszélő központok résztvesznek. 
A díjszabás, amely Magyarország valamennyi központjától kiindulólag azonos, a következő:

11—23 óra között 23—11 óra között

T e r ü l e t i  f e l o s z t á s
Három
perces

beszélgetés
díja

Három
percen 

túl per- 
cenkint 
számí
tandó

Három* 
perces 

beszélgetés 
díj a

Három 
percen 

túl per- 
cenkint 
számí
tandó

P P P P

I. díjöv: Quebec és Ontario délkeleti része (Hamilton, 
Kingston, Niagara Falls, Ottawa és Toronto városokkal) 149.— 49.70 112.30 37.45

II. díjöv: Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince 
Edward Island és Ontarionak az I. díjövbe nem tartozó 
része (Brantford, Fort William, London és Windsor 
városokkal) ........................................................................... 161.25 53 75 124.55 41.55

III. díjöv: Alberta és Saskatchewan tartományok ............ 173.50 57.85 136.80 45.60

IV. díjöv: Brit-Kolumbia ......................................................... 185.75 61.95 149.— 49.70

Előkészítési díj: 20.15 P.

Minthogy Ontario tartomány egyik része az I., másik része pedig a II. díjövbe tartozik, 
az e tartományban lévő hivatalok díjövszámát a hivatalok kétely esetén a budapesti helyközi 
távbeszélőközponttól kérdezzék meg.
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2. sz. fedőlap a P. R. T, 1935. évi 46. számához. (135.246/8. sz. r,)

A m erik ai E g y esü lb Á lla m o k  (Etats?U nis cTA m érique) és
K uba (C uba).

\A forgalomban az összes magyar távbeszélőközpontok, valamint az alant felsorolt észak
amerikai államok (tartományok) távbeszélőközpontjai vesznek részt. A díjszabás, mely Ma
gyarország valamennyi központjától kiindulólag azonos, a következő:

11-23 óra között 23—11 óra között

T e r ü l e t i  f e l o s z t á s
Három
perces

beszélgetés
díja

Három 
percen 

túl per- 
cenkint 

számítan
dó

Három
perces

beszélgetés
díja

Három 
percen 

túl per- 
cenkint 
számí

tandó
P P P P

Egyesült Államok:

I. díjöv: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Flo
rida, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New- 
Hampshire, New-Jersey, New - York, North Carolina, 
Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, 
Virginia és West Virginia .............................................. 149.— 49 70 112,30 37.45

II. díjöv: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Ken
tucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississipi, Mis
souri, Ohio, Tennessee és Wisconsin ................................ 161.25 53.75 124.55 41.55

III. díjöv: Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New- 
Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas 
és Wyoming ....................................................................... 173.50 57.85 136.80 45.60

IV. díjöv: Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, L'tah 
és Washington .................................................................... 185.75 61 95 149.— 49.70

Kuba (Cuba) .............................................................................. 185.75 61.95 149 — 49.70

Előkészítési díj: 20.15 P.
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T  A  R  T  A  E  O M  :

Származási bizonyítvány csatolása az Olaszországba 
szóló, árut tartalmazó küldeményekhez.

Nagybritanniába és Északirországba szóló küldemé
nyekhez származási bizonyítvány csatolása.

Németországba szóló, vajtermékeket tartalmazó 
küldemények vámkezelése.

A Rákóczi-bélyegek forgalomból való kivonása.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
Változások a Távíró-Díjszabás-ban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek jegy
zékében.

Változások az Irányítási Füzetben.
Helyesbítések a helységnévtárban, a m. kir. posta- 

hivatalok és ügynökségek névsorában és az irányítási fü
zetben.

Percmartongyártelep postaügynökség ellenőrző hi
vatalának megváltoztatása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Származási bizonyítvány csatolása az Olasz
országba szóló, árut tartalmazó küldemények

hez.
137.8.51/4.

Az Olaszországba (az olasz vámterületre) 
szóló, árut tartalmazó levélpostai és csomagkül
deményekhez további intézkedésig származási 
bizonyítványt kell csatolni. E nélkül a külde
ményt nem lehet felvenni. A bizonylatokat a ke
reskedelmi és iparkamarák díjtalanul állítják ki.

Budapest, 1935. évi november hó 27-én.

Nagybritanniába és Északirországba szoló kül
deményekhez származási bizonyítvány csato

lása.
137.416/4.

A P. R. T. 1935. évi 45. számában megjelent
ad. II. 136.612/4. sz. rendeletem kapcsán értesí
tem a hivatalokat, hogy Nagybritanniába és 
Északírországba nemcsak a csomagokhoz, hanem 
az árut tartalmazó levélpostai küldeményekhez 
is kell csatolni származási bizonyítványt. A ren
deletben felsorolt kivételek természetesen e kül
deményekre nézve is érvényesek.

Félreértések elkerülése végett egyben figyel
meztetem a hivatalokat arra, hogy a származási

bizonyítvány csatolása a fenti rendeletben meg
jelölt árukat tartalmazó levélpostai és csomag
küldeményeknél kötelező. Származási bizonyít
vány nélkül tehát ilyen küldeményeket a hivata
lok postai szállításra ne fogadjanak el.

Az ír szabadállamba szóló postai küldemé
nyekre a fenti rendelkezés nem vonatkozik. A 
Levélpostai díjszabás 56. oldalán vannak felso
rolva azok a grófságok (county), amelyek Észak
írországhoz tartoznak.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fenti rende
letnél és a Csomagdíjszabásban.

Budapest, 1935. évi november hó 27-én.

Németországba szóló, vajtermékeket tartalma 
zó küldemények vámkezelése.

134.098/4.
A német postaigazgatás értesítése szerint a 

vajtermékeket (vaj, sajt) tartalmazó postákul- . 
deményeket ezentúl az összes német vámhivata
loknál lehet vámkezeltetni.

Ezzel kapcsolatban a 'P. R. T. 1932. évi 51. 
számában közzétett 103.366/4. sz. rendeletemet 
hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1935. évi november hó 23-án.
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ARákóczi bélyegek forgalomból való kivonása.
135.825/3.

A P. R. T. 1935. évi 12. számában közzétett 
109.562/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy az április 8-án 
forgalomba bocsátott Rákóczi-emlékbélyegeket 
folyó évi december hó 31-ével a forgalomból ki 
vonom.

Ehhez képest e bélyegek 1936. évi január hó 
1-től bérmentesítésre már nem használhatók.

Alkalmilag közöljék e körülményt a Rákó- 
czi-bélyegek iránt érdeklődőkkel és figvelmez 
tessék őket arra is, hogy az esetleg még birto
kukban levő Rákóczi-bélyegeket az év végéig 
használják fel, mert e határidő.lejártával felhasz
nálatlanul maradt Rákóczi-bélyegeknek forga
lomban levő bélyegekre való becserélését nem 
engedélyezem.

Egyúttal felhívom a kincstári postahivata
lokat, vizsgálják felül bélyegkészletüket s az 
esetleg még készletükben levő Rákócz'i-bélvege- 
ket — előlhivatkozott rendeletem intézkedéseit 
szem előtt tartva — igyekezzenek mielőbb fel
használni.

A felhasználatlanul netán megmaradó bélye

geket 1933 december 1-én a mérlegben történő 
leírás mellett — bizonylat és ellenbizonylat kí
séretében — az értékcikkraktárnak kell bekül
deni.

Azok a kincstári postahivatalok pedig, ame
lyek beszolgáltatást nem eszközölnek, szolgálati 
levelezőlapon jelentsék a központi értékcikkrak
tárnak, hogy Rákóczi-bélyegük nincs.

Budapest, 1935. évi november hó 22-én.

Dohánybeváltási járandóságok kiűzetése
136.661/4.

A m. kir. dohányjövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a m. kir. 
dohánybeváltó hivatalok székhelyén működő 
postahivatalok az 1935/36. évi dohánybevál
tási idényben is a dohánybeváltási járandóságo
kat a m. kir. dohánybeváltó hivatalok által ki
állított dohánybeváltási utalványok ellenében a 
P. R. T. 1933. évi 50. számában megjelent 
108.066/4. számú rendeletben előírt módon fize
tik ki.

A dohánybeváltás időtartamát az alábbi ki
mutatás tünteti fel.

K I M U T A T Á S

az 1935. évben a m. kir. dohányjövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek bevál
tására kiküldött bizottságok működésének tartamáról.

e-cöN
uOGO

Beváltási állomás
Vármegye, melyben 
a beváltási állomás 

fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

1. Budapest Pest-Pilis-Solt-Kiskún 1935. dec. 16. 1936. jan. 31.

2. Battonya Csanád 1935. dec. 9. 1936. jan. 9.

3. Békéscsaba Békés 1935. dec. 9. 1936. jan. 2.

4. Debrecen Haj du 1935. dec. 16. 1936. jan. 29.

5- Fadd Tolna 1935. dec. 9. 1936. jan. 22.

6. Hajdudorog Hajdú 1935. dec. 9. 1936. jan. 21.

7. Jászberény Jász-N agyké n-Szolnok 1935. dec. 16. 1936. jan. 14.

8. Jászkisér Jász-N ag> kún-Szolnok 1935. dec. 16. 1936. jan. 7.

9. Kápolna Heves 1935. dec. 9. 1936. jan. 22.
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|  Beváltási állomás
Vármegye, melyben 
a beváltási állomás 

fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

1 0 . Kiskúnfélegyháza Pest-Pilis-Solt-Kiskún 1935. dec. 9. 1935. dec. 23.

1 1 . Kisvárda Szabolcs 1935. dec. 16. 1936. jan. 29.

1 2 . Mezőkövesd Borsod 1935. dec. 16. 1936. jan. 20.

13. Miskolc Borsod 1935. dec. 16. 1936. febr. 8 .

14. Nagyatád Somogy 1935. dec. 9. 1936. febr. 1.

15. Nagydorog Tolna 1935. dec. 9. 1936. jan. 16.

16. Nagykálló Szabolcs 1935. dec. 16. 1936. jan. 28.

17. Nagyiéta Bihar 1935. dec. 16. 1936. jan. 3.

18. Nyírbátor Szabolcs 1935. dec. 16. 1936. febr. 8 .

19. Nyíregyháza Szabolcs 1935. dec. 9. 1936. febr. 7.

2 0 . Polgár Szabolcs 1935. dec. 9. 1936. jan. 29.

2 1 . Rakamaz Szabolcs 1935. dec. 9. 1936. jan. 15.

2 2 . Szolnok Jász-Nagykún-Szolnok 1935. dec. 16. 1936. jan. 21.

23. Tiszaroff Jász-N agykún-Szolnok 1935. dec. 16. 1936. jan. 16.

24. Vásárosnamény Bereg 1935. dec. 9. 1936. jan. 16.

Ezúttal is nyomatékosan figyelmeztetem az 
érdekelt postahivatalokat, hogy a dohánybevál
tási utalványok zavartalan és késedelem nélküli 
kifizetésére nagy figyelmet fordítsanak és az 
ehhez szükséges pénzfedezetről idejében gondos
kodjanak.

Budapest, 1935. évi november hó 25-én.

Változások a Távíró-Díjszabás ban.
I.

135.17218.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat vezessék keresztül:
14. o., Tunisznál az 1. hasábban lévő je

let töröljék.
24. o. alján lévő 5) jegyzet második monda

tát a következőképen egészítsék ki: „Csak köz- 
értelmű, mégpedig francia vagy angol nyel
ven . . .“

25. o. Iran-nál az 1. Charbar, Henjam, Jask

alcímhez az 1. hasábban s) jegyzetjelölést, s az 
oldal aljára a következő jegyzetet írják: ,,6) Hen- 
jamba szóló táviratok csak a feladó felelősségére 
küldhetők, mert azok Karachiból vagy Bende- 
rabbasból postán továbbíttatnak.“

28. o., Gilbert- és Ellice-szigeteknél Butari- 
tari szódíja a 3. hasábban 4.68 helyett 4.92.

Budapest, 1935. évi november hó 19-én.
II.

136.684/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabás 28. oldalán 

Gilbert- és Ellice-szigeteknél a 6. hasábban lévő 
„Butaritariba LC“ szolgálati korlátozást töröl
jék.

Budapest, 1935. évi november hó 26-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
135.246/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

I
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A 45. oldalon Bahama-, Bermuda- és Hawai- 
szigeteknél (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1934. évi 11. 
számhoz), Bahama-szigetekkel a háromperces be
szélgetés díja 228 P 20 fillér helyett 173 P 50 fil
lér; minden további percért 76 P 10 fillér helyett 
57 P 85 fillér fizetendő. Az előkészítési díj 31 P 
30 fillér helyett 24 P 25 fillér. Bermuda-szigetek- 
nél a három perces beszélgetés díja 226 P 80 fil
lér helyett 173 P 50 fillér; minden további per
cért 75 P 60 fillér helyett 57 P 85 fillér fizetendő. 
Az előkészítési díj 30 P 80 fillér helyett 24 P 25 
fillér. Hawai-szigetekkel való forgalomban I. zóna 
háromperces beszélgetés díja ,277 P 20 fillér he
lyett 210 P 20 fillér; minden további percért 92 P 
40 fillér helyett 70 P 10 fillér fizetendő. A II. 
zóna háromperces beszélgetési díja 294 P helyett 
222 P 45 fillér; minden további percért 98 P he
lyett 74 P 15 fillér fizetendő. Az előkészítési díj 
mindkét hawái zónánál 36 P 40 fillér helyett 28 P 
35 fillér.

Ugyanezen az oldalon Costa Rica, Guate
mala, Nikaragua és Panama-nál (Fedőlap a P. R.
T. 1933. évi 40. számához) a háromperces beszél
getés díja valamennyi viszonylatban 245 P he
lyett 185 P 75 fillér, minden további percért 81 P 
70 fillér helyett 61 P 95 fillér fizetendő; előkészí
tési díj 31 P 30 fillér helyett 24 P 25 fillér.

Ugyanezen az oldalon Kanadára vonatkozó 
szöveget és a 46. oldalon Amerikai Egyesült- 
Államok és Kubára vonatkozó szöveget töröljék 
és Kanadánál a csatolt 1. számú fedőlapot, az 
Amerikai Egyesült-Államoknál pedig a 2. számú 
fedőlapot ragasszák be. Ugyanezen az oldalon 
Mexikó háromperces beszélgetés díja 243.60 P 
helyett 185.75 P, minden további percért 81.20 
P helyett 61.95 P fizetendő. Előkészítési díj 25.20 
P helyett 20.15 P.

A 47. oldalon az utolsó sor után a következő 
új bekezdést kell írni: „Az Egyesült-Államokkal 
és Kanadával való távbeszélő-forgalomban a nap
pali díjazási időben (11—23 óra) megkezdett s 
az éjjeli díjazási időbe (23—11 óra) átnyúló, 
vagy az éjjeli díjazási időben megkezdett s a 
nappali díjazási időbe átnyúló beszélgetést teljes 
egészében a beszélgetés megkezdésének időpont
jában a kiinduló országban érvényes díjszabás 
szerint kell díjazni.

Az 52. oldalon Ceylon nál (Fedőlap a P. R. 
T. 1935. évi 43. számához) a második bekezdést 
a következőképen kell kiegészíteni: „A három
perces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 161 P, 
szombaton pedig 119 P; minden további percért

hétfőtől péntekig 53.70 P, szombaton pedig 39.70 
P fizetendő.“

Budapest, 1935. évi november hó 16-án.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
jegyzékében.

137.56413.
A Kerepes és Budapest közt postai alkalma

zott ellátásában fenntartott jegyzékelőmenet 
ezentúl hétköznapokon a 361. sz. vonat helyett a 
361/229., -vasárnapokon és ünnepnapokon pedig 
a 311. sz. vonat helyett a 313. sz. vonatban közle
kedik.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. f. évi 
38. számában 130.950/3. sz. a. közölt mozgópostái 
jegyzékben vezessék keresztül.

Budapest, 1935. évi november hó 26-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
137.637/3.

A hivatalok az alábbi változásokat az „Irá
nyítási Füzet“ című segédkönyv 7. rovatában ve
zessék keresztül:

16. oldal, Bakonytamásinál a f  106 után ír
ják be 1. 54/7325 v. (ajl. nélkül, 1936. II. 28-ig).

17. oldal, Balatonfürednél töröljék fllO .
22. oldal, Bélmegyernél töröljék 1. Békés

csaba 2/702 v.
33. oldal, Csongrádnál az összes adatokat tö

röljék és írják be: Kkfélegyháza — 3 — f  3 — 
Szentes/7430 v., 4 — h. Fímvhely 1. (H) — 1. 20 
/7432 v., 1. Kkfháza/7424 v., Szentes/7431 v. (k. 
ü.), 1. Bp. 62—72/7438 v.

38. oldal, Diósviszlónál a 188. után írják be 
1. Bp. 72/6724 v.

54. oldal, Gic-Hathalomnál a + 106 után ír
ják be 1. 54/7325 v., (ajl. nélk.).

78. oldal, Kisbérnél a f80 elé írják be f  106.
87. oldal, Kúnszentmiklósnál a 18 elé írják 

be 1. 17.
91. oldal, Lillafürednél az összes adatokat 

töröljék és írják be: M. 2. — 33/2. v., M. 2. --- 
34/4 v. (Z. V.), M. 2—34/gk. (H. K. S. C. P.),
M. 2 — 1. 38/6 v„

110. oldal, Nagyvázsonynál a 6. rovatba 
Nagyvázsony helyett írják be Tapolca, a 7. ro
vatba pedig Veszprém 1. elé 48.

l
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111. oldal, Nemesvámosnál a 6. rovatba 
Nagyvázsony helyett írják be Tapolca, a 7 ro
vatba pedig Veszprém 1. helyett 48.

123. oldal, Pápateszérnél a 7 rovatba a t  106 
után írják be 1. 54/7325 v. (ajl. nélk.)

125. oldal, 'Peremarton gyártelepnél az 1. 7 
töröljék, Eh. Veszprém 1. után pedig írják be 
f  226.

129. oldal, Pusztagyimótnál a 106 elé írják be 
1. 54/7325 v. (ajl. nélk.)

141. oldal, Sokoeópátkánál töröljék 106.
161. oldal, Tarnaszentmiklósnál a f  78 után 

írják be +77.
168. oldal, Tótvázsonynál a 6. rovatba Nagy

vázsony helyett írják be Tapolca, a 7. rovatba 
pedig Veszprém 1. elé 48.

170. oldal, Ugodnál a f  106 után írják be a 
7. rovatba 1. 54/7325 v. (ajl. nélk.)

Budapest, 1935. évi november hó 26-án.

Helyesbítések a helységnévtárban, a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában és 

az irányítási füzetben.
137.538/3.

A hivatalok az alábbi változásokat a segéd
könyvekben vezessék keresztül és pedig:

A Helységnévtárban: Barabás (119. 1.) ezen
túl Vásárosnamény pu. ===== Tarpa, Csaroda . . . 
Beregdaróc (131. 1.) ezentúl Vásárosnamény pu. 
= =  Tarpa, Beregsurány .. . . ;  Beregsurány 
(131. 1.) ezentúl Vásárosnamény pu. ------ Tar
pa; Csaroda (157. 1.) ezentúl Vásárnamény pu.
-..... . Tarpa; Fövenypusztánál (217. 1.) a ISI
jelzés után írják be „pu.“; Gergelyi (227. 1.) ezen
túl Vásárosnamény pu. — ■ ~. Tarpa; Gulács 
(233. 1.) ezentúl Vásárosnamény p u .------Tar
p a ....;  Tarpa (525. 1.) ezentúl Vásárosnamény 
pu. = =  Tarpa; Tiszabura (533. 1.) ezentúl Kis
újszállás e Kálkápolna, Pusztataskony,
Abádszalók. . . .

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában: Barabás (14. 1.) ezentúl Vásárosna- 
mény pu. ===== Tarpa, Csaroda...; Beregda
róc (17. 1.) ezentúl Vásárosnamény pu. • 
Tarpa, Beregsurány .. . . ;  Beregsurány (17. 1.) 
ezentúl Vásárosnamény pu. .■ Tarpa; Csa
roda (31. 1.) ezentúl Vásárosnamény = = =  -Tar
pa; Fövenypusztánál (46. 1.) az „ü" elé írják be 
„pu.“; Gergelyi (49. 1.) ezentúl Vásárosnamény

pu. ■— Tarpa; Gulács (50. 1.) ezentúl Vásá
rosnamény p u . ----- - T arpa ....; Tarpa (129. 1.)
ezentúl Vásárosnamény pu. = =  Tarpa; Tisza
bura (130. 1.) ezentúl Kisújszállási fea Kál-Ká- 
polna, Pusztataskony, Abádszalók. . . .

Az Irányítási Füzetben Barabásnál (19. 1.), 
Beregdarócnál és Beregsuránynál (22. 1.), Csaro- 
dánál (31. 1.), Gergelyinél (53. 1.), Gulácsnál (55. 
1.), Talpánál (161. 1. a 6. hasábban feltüntetett 
vasútvonal jelzés helyett írják be: „Vásárosna
mény pu. — Tarpa gk.“, Tiszaburánái pedig 
(163. 1.) Törökszentmiklós—Tiszaderzs gk. he
lyett: „Kisújszállás—Kál-Kápolna“. Fövenypusz
tánál az első hasábba jegyezzék be: „pu.“.

Végül a hivatalok a postaszállításra felhasz
nált gépkocsij áratoknak a P. R. T. 1935. évi 38. 
számában 130.950/3. sz. alatt közölt jegyzékébe 
Fehérgyarmat—Tiszabecs után jegyezzék be 
„Vásárosnamény—Tarpa . . . .  Debrecen“.

Budapest, 1935. évi november hó 25-én.

Peremartongyártelep postaügynökség ellenőrző 
hivatalának megváltoztatása.

136.378/3.
Peremartongyártelep postaügynökség ellen

őrző hivatala ezentúl Veszprém 1.
A hivatalok ezt a változást a Helységnév- 

tárban (435. 1.), a m. kir. postahivatalok és ügy
nökségek névsorában (102. 1.) és az Irányítási fü
zetben (125. 1.) vezessék keresztül.

Budapest, 1935. évi november hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
137.800/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbír áj a 1935. 
évi november hó 26-án kelt 3476/1935.—2. számú 
végzésével a Szombathelyen, Deine László szer
kesztésében éh kiadásában megjelenő „Legitim 
Királyság“ című nem időszaki sajtóterméknek 
1935. évi november havában megjelent I. évf. 8. 
számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1935. november hó 27-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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B u d a p est Kiss János k ia d ó Turkeve 1907. Pilisvörösvár Bizalomvesztés.

K im u ta tá s
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
n e v e

c ím e
(jelenlegi tartózkodási helye)

szolgálati
é v e i n e k
sz á m a

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hornyik Gabriella Budapest, Várfok utca 12. 3 azonnal Helyettesítést is vállal.

Rózsa Edit Nyáregyháza 1935. dec. 1-től

Vizvári Anna Bánhida 9 1935. dec. 1-től

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Bndapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. Felelős v .: D uchon J.



A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, l»»ä. DECEMBER 6  47. szám.

Budapesti helyi forgalomban 
küldemények díjának mérséklése.

Olaszországba szóló 
utánvétel! összegének leszállítása.

Csekkbefizetésekről elismervénymásodlatokat kérő be
adványok pénzügyi illetékmentessége.

Érd és Érdliget bevonása budapesti nullás díjövbe.

A magángyártmányú befizetési lapok használatának el
tiltása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Változások a Légipostái Menetrendben,
Posta- és távközlési-díjszabások rövidítése. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 

Betöltendő postakiadói állás. *

T A R  T A I .  O M :
az expressz levélpostai 

ajánlott és értékküldemcnyck

Budapesti helyi forgalomban az expressz levél
postai küldemények díjának mérséklése.

136.765/4.
Folyó évi december hó 15-től a budapesti 

helyi forgalomban az expressz levélpostai külde
mények díját a helyi súly díj ötszöröse helyett 
annak háromszorosában, a legkisebb díjat pedig 
az eddigi 30 fillér helyett 20 fillérben állapítom 
meg.

A postahivatalok ezt a változást a Levélpos- 
ta-Díjszabás 41. §. 4. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi november hó 30-án.

Olaszországba szóló ajánlott és értékküldemé
nyek utánvételi összegének leszállítása,

137.276/4.
Az olasz postaigazgatás intézkedése folytán 

az Olaszországba szóló ajánlott és értékkülde
mények legmagasabb utánvételi összegét tocábbi 
intézkedésig az eddigi 300 P-ről 13 P-re szállítom 
le.

Ugyanattól a feladótól eredő és ugyanazon 
címzettnek szóló egyszerre feladott ily küldemé
nyek együttes utánvételi összege sem haladhatja 
meg az említett összeget.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet a 
„Levélposta-Díjszabás“ 150. oldalán Olaszország
nál a 6. rovatban.

Budapest, 1935. évi november hó 30-án.

Csekkbefizetésekről elismervénymásodlatokat 
kérő beadványok pénzügyi illetékmentessége.

132.875/4.
Felmerült eset kapcsán közlöm a hivatalok

kal, hogy a csekk- és klíring-forgalomról szóló 
1889. évi XXXIV. te. 10. §-a szerint a postataka
rékpénztári csekk- és klíringforgalomból eredő 
ügyletek bélyeg- és illetékmentesek. A csekkbe
fizetések elismervénymásodlatainak kiállítása tár
gyában intézett beadványok a hivatkozott tör
vényszakasz alá tartozó ügyletek, mint ilyenek 
tehát bélyeg- és illetékmentesek. Az a körül
mény, hogy a beadványt a másodlatot kérő fél a 
postatakarékpénztárhoz, vagy pedig a postai 
szervhez (postahivatalhoz, postaigazgatósághoz) 
címezte, az illetékmentesség szempontjából kö
zömbös.

A hivatalok e rendeletemet az A. 2. Szab.
47. §. 17. pontjánál jegyezzék elő. A szöveg meg
felelő helyesbítéséről pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1935. évi november hó 27-én.

Érd és Érdliget bevonása budapesti nullás
díjövbe.

126.096/8.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1935. 

évi december hó 1-ével Érdet és Érdligetet bê  
vonom a budapesti nullás díjövbe.
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Ezt a változást a budapesti nullás díjövbe 
tartozó hivatalok a Magyar kir. Postahivatalok 
és Ügynökségek Névsora című segédkönyvben 
jegyezzék elő, illetőleg Érdnél és Érdligetnél a 
díjövszámot 1-ről 0-ra helyesbítsék, a Távbe
szélő Díjszabás II. és VI. táblázatában pedig, an
nak Megjegyzés rovatába, a budapesti nullás díj
övbe tartozó hálózatok közé írják be Érdet és 
Érdligetet. A két hivatal díjnégyszögszáma nem 
változik.

Budapest, 1935. évi november hó 28-án.

A magángyártmányú befizetési lapok használa
tának eltiltása.

( 138.574/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Magyar Ál

talános Hitelbank győri fiókja 17.179. számú pos
tatakarékpénztári csekkszámlájával kapcsolat
ban magángyártmányú, téglaszínű befizetési la
pokat hozott forgalomba.

A Posta Rendeletek Tára 1925. évi 24. szá
mában a magángyártmányú befizetési lapok 
használatának eltiltása tárgyában kiadott 13.074. 
sz. rendelet kapcsán figyelmeztetem a hivatalo
kat, hogy az említett befizetési lapokkal teljesí
teni szándékolt befizetéseket ne fogadják el, ha
nem kérjék fel a befizető felet, hogy bianco be
fizetési lapot használjon.

Budapest, 1935. évi december hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
137.829/4.

A „Z mojich rozpomienok k áesdesiatinam“ 
című sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a kitiltott sajtótermé
kek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi november hó 28-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
137.083/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

Az Imperial Airways légitársaság budapest-

londoni légijárata ezentúl nem naponta, hanem 
csak hetenként kétszer, és pedig kedden és szom
baton közlekedik. Ehhezképest az ,,A) Európa“ 
táblázat fejében a IV. menetrend mindkét rova
tában töröljék az *) jegyzetet és helyette írják: 
„ke., szó.“

Cseh-Szlovákországnál, a III. menetrend ro
vatába új érkezési időpontnak írják be 20 ó 491), 
a VI. menetrend rovatába pedig 23 ó 248).

Franciaországnál a III. menetrend üres rova
tába írják be 6 ó 031).

Németországnál, a III. menetrend rovatába 
írják be a következő új érkezési időpontokat: 
Drezda 3 Ó501), Berlin 6 ó 501), Breslau 23 ó 531) 
Nürnberg 1 ó 251), München 22 ó 02T), Essen 
9 ó 131), Köln 7 ó 491), Frankfurt a/M. 4 ó 391), 
Stuttgart 1 ó 581) és Saarbrücken 11 ó 481)- A
IV. menetrend hasábjában, Stuttgartnál a 19 ó 04 
felett levő 8) hivatkozást javítsák D)-re.

Svájcnál a Ilii. menetrend rovatába írják 
5 ó 281).

Alap alján az *) jegyzet szövegét töröljék és 
helyette írják: *) Csak csütörtökön: Bécsig légi- 
útón, onnan vasúton.

5. oldal, II. sz. menetrendtábla, a d) hasábban 
Elisabethville-nél a pénteki érkezési idő mellett 
levő 4) hivatkozást és a lap alján levő ') jegy- * 
zetet töröljék.

Budapest, 1935. évi november hó 27 én.

Posta- és távközlési- díjszabások rövidítése.
136.730/4.

Egyöntetű eljárás biztosítása végett elrende
lem, hogy a hivatalok a belkezelésben az egyes 
díjszabásokra való hivatkozásoknál az alábbi rö
vidítéseket használják:

Levélpostadíjsziabás =  Ld;
Csomagdíjszabás =  Csd:
Légipostai-díjszabás =  Légid;
Távíró-Díjszabás =  Td;
Távbeszélő-Díjszabás — Tbd;
Rádió-Díjszabás =  Rd.
A hivatalok e rendeletemet az A. 2. Szab. 

1. §. 12. pontjánál jegyezzék elő
Budapest, 1935. évi november hó 29-én.
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Személyzetiek.

136.452/1.

A m» kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
október havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Worschitz Oszkár dr. fogal
mazó 39 Szegedről Budapestre, Kemény Miklós 
dr. fogalmazó id. 5 Budapestről Sopronba, Váczy 
Károly s.-mérnök 05 Budapestről Debrecenbe, 
Baranyai Gusztáv főtiszt 378 Szegedről Buda
pestre, Szilvái József dr. I. o. tiszt 189 Keszthely
ről Nagykanizsára, Bognár Lajos I. o. tiszt 227 
Szegedről Budapestre, Farkas Márton I. o. tiszt 
376 Szolnokról Budapestre, Nagy Ernő I. o. tiszt 
392 Szombathelyről Budapestre, Schneider Ká
roly II. o. tiszt 177 Komáromból Szombathelyre, 
Székely Béla II. o. tiszt 273 Szentesről Szegedre, 
Hajdú József II. o. tiszt 369 Mezőtúrról Kecske
métre, Varga Emil II. o. tiszt id. 75 Paksról Bu
dapestre, Wolffart László gyakornok 172 Kecs
kemétről Budapestre, Varga Zoltán gyakornok 
192 Kalocsáról Budapestre, Bikádi Lajos segéd
ellenőr 334 Orosházáról Budapestre, Darvas Bá
lint segédtiszt 198 Szarvasról Budapestre, Bach
man Ferenc segédtiszt 260 Gyuláról Szegedre, 
Murvai József segédtiszt 465 Debrecenből Buda
pestre, Ujlaky Júlia segédellenőrnő 391 Jászbe
rényből Miskolcra, Darvas Margit segédellenőr- 
nő 409 Kisújszállásról Miskolcra, Paulai Rozália 
segédtisztnő 124 Barcsról Kaposvárra, Prétor Jó
zsef műsz. főellenőr 12 Sopronból Budapestre, 
Gondos István II. o. altiszt 1290 Budapestről 
Jászberénybe, Szőke Péter II. o. altiszt 1603 Gyu
láról Békéscsabára, Sóspataki Sándor II. o. al
tiszt 1764 Jászberényből Budapestre, Nyerges 
Ferenc II. o. altiszt 1819 Szolnokról Budapestre, 
Hollósy Sándor II. o. altiszt 1909 Bajáról Buda
pestre, Sárvári János II. o. altiszt 2040 Dunaföld- 
várról Budapestre, Horváth Pál (páhi) II. o. al
tiszt 2307 Budapestről Szentesre, Baracsi Imre 
II. o. altiszt 2502 Szentesről Gyulára, Horváth 
József szigetvári II. o. altiszt 2689 Szigetvárról 
Űjdombóvárra, Varga Lajos szombathelyi TI. o. 
altiszt 2967 Szombathelyről Komáromba, Kis P. 
István II. o. altiszt 2989 Budapestről Kisújszál
lásra, Vincze János II. o. altiszt 3064 Budapest
ről Szolnokra, Kovács István dunapataji II. o. al
tiszt 3193 Budapestről Szegedre, v. Darnai István 
II. o. altiszt 3577 Budapestről Dunaföldvárra.

Nyugdíj azt attak: Szente Viktor felügyelő

278, Rieger Henrik 107 és Seitter Antal 136 ellen
őrök, Wirth Mihályné 41 és Szatmáry Jánosné 
83 ellenőrnők, Farkas Lajosné 425 és Mendel Vi- 
tuszné 509 segédellenőrnők, Filipinyi Mihályné 
355, Tóth Kálmánné 559 és özv. Schimpl Ödönné 
606 segédtisztnők, Fogarasi Alajos műsz. fő
ellenőr 33, Reich János műsz. s.-ellenőr 107, Ze- 
mann Edéné kezelőnő 373, Hegedűs Gergely 282 
és Szlonkai József 302 II. o. szakaltisztek, Kap 
ronczai Mihály 120, Tóth Ferenc kalocsai 164, Hol- 
lósi József 187, Kohajda Kálmán 188, Tobak Ist
ván 223, Wobits István 267, Szabó József bőnyi 
456, Ispán Lajos 588, Besse Miklós 742, Pap Sán
dor jászberényi 1231, Berta György 1239, Her- 
czeg Imre 1576, Márkus Ambrus zalavégi 1643, 
Bodó Ferenc szentkirályi 1751 és Kiss Lajos ug- 
rai 1785 I. o. altisztek, Papp Imre 841, Fekete Ist
ván rácalmási 1034, Kelemen János kürti 1077 
és Gábris Gyula 2712 II. o. altisztek, Aladi Jó
zsef gépkocsivezető 166, Veress József I. o. vo
nalfelvigyázó 237.

Végkielégíttetett: Freier Pál II. o. altiszt 
2462.

Meghaltak: Abszolon Márton felügyelői cím
mel és jelleggel ellátott főtiszt 17, Dudás Piroska 
segédellenőrnő 673, Takács Mátyás 659, Kertesi 
Sándor 1664 és Szomori Ede 1927 II. o. altisztek.

Névváltozások: Ágfalvi (Adler) József fel
ügyelő 394lé, Jávor (Jaszniger) Jeromos főellenőr 
93, Járosi (Jozsity) György ellenőr 185, Környei 
(Knöbl) Béla segédellenőr 333, Somkúti (Streit) 
József segédtiszt 272, Cserháti (Czingli) Emil se
gédtiszt 334, Sátori (Siepák) Irén segédtisztnő 
602, Barabás (Rokob) Gyula műsz. s.-tiszt 16, 
Somkúti (Streit) Mária kezelőnő 554, Borszéki 
(Sibau) Alajos I. o. altiszt 795, Enyedi (Mazu- 
rek) Elemér II. o. altiszt 604, Kőröshegyi (Ko
vács) János II. o. altiszt 2702, Galambos (Gálfai) 
Ferenc II. o. altiszt 2878, Széphelyi (Suplicz) Já
nos II. o. altiszt 2892, Vöigvesi (Volíány) István
I. o. garagemester 8, Zergényi (Zeberer) Nándor
II. o. vonalfelvigyázó 17, Báród! (Bandula) Mózes 
II. o. csoportvezető 256.

Egyéb változások: Falus József II. o. tiszt 
149 helyett Falus József dr., Hűvös Hermann el
lenőr 162 helyett Hűvös Ferenc Hermann, Ro- 
hács István segédellenőr 4o0 hely itt Lőrintz Ist
ván, Pocsubai Ernő segédtiszt 499 helyett Potsu- 
bay Ernő, Décsy Gizella segédellenőrnő 580 he
lyett Puskás Jánosné, Schuszter Róbertné segéd
tisztnő 292 helyett Szakolczay Róbertné, Glicska
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Jánpsné kezelőnő 306 helyett Lírányi Jánosné, 
Kuna Erzsébet kezelőnő 398 helyett Varga Tiva
darnál Keserű Mária kezelőnő -196 helyett Szent-

györgyi Gyuláné, Franta Rezső II. o. altiszt 2175 
helyett Franta Rudolf János írandó.

Budapest, 1935. évi november hó 30-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

136.635/3.
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* A szállításról és kézbesítésről S im község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935.

évi december hó 20-ig
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi november hó 28-án.

Kim utatás
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

Debrecen Liszkay Józsefné kiadó Nyíregyháza 1907. FJodász Kiadói állásáról lemon
dott.

Szeged Apró Ferenc kiadó Szeged, 1912. Üjszentiván Postaforgalmi dijnokká 
felvétetett.

Betöltendő postakiadói állás.
Férjhez menés folytán megüresedő kiadói állásra róm. 

kath., minden szakban gyakorlott, nő-postakiadók ajánlatát 
kérem, állás állandó. Belépés január hó 1-én. Posta Kerek
egyháza, Pestmegye.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Bndapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v .: D uchon J.



Díjtáblázat
a karácsonyi és újévi üdvözlő táviratokról. 

(1935. dec. 14— 1936 jan. 6.)

A belföldi forgalomban, továbbá Ausztriával és Csehszlovákországgal üdvözletei és jókívánságokat tartalmazó 
(XLT) táviratok egész éven át válthatók. Szódíj a belföldi forgalomban és Ausztriával 06 fillér, Csehszlovákország

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:

Európai forgalom.

Rendeltetési ország

A lb á n ia  .................................................................. - .....................
A lg ír  ...............................................................................................
A z ó r i  s z ig e te k  ...........................................................................
B e lg iu m  .................................... .....................................................
B u lg á r ia * ) .....................................................................................
C y r e n a ik a  .....................................................................................
D a n z ig  sz a b a d  v á r o s  .............................................................
D á n ia  ...............................................................................................
É sz to r szá g  .....................................................................................
F a r ö i-sz ig e te k  ..................................................................
F in n o r sz á g  ....................................................................■ • • • • • •
F ra n c ia o rszá g  M o n a c o v a l é s  A n d o r a  k ö z tá r sa 

sá g g a l .................................................................... * ...................
G ö r ö g o r sz á g  (v ia  J u g o s z lá v ia  v a g y  B u lg á r ia ):

1. S z á r a z fö ld , v a la m in t  P o r o s  é s  E u b o ea  s z i 
g e te k  ...........................................................................

2. T ö b b i  sz ig e t  .............................................................
G rö n la n d :

1. T o r g ilsb u  és M ygglb uk a (v ia  N o r v é g é  ts f )
2. T ö b b i  h iv a ta l .............................................................

Iz la n d  ...............................................................................................
.Tan M a y e n -sz ig e t  ..................................................................
J u g o s z lá v ia * )  ............................................................................
K a n á r i-s z ig e te k  .......................................................................
L e n g y e lo r sz á g  ............................................................................
L e tto r sz á g
L itv á n ia  ..........................................................................................
L u x e m b u r g  ............................................ ....................................
M a lta  ................................................................................ ..............
M a r o k k ó

1. T a n g e r  ...................... .....................................................
2. F ra n cia  h iv a ta lo k  ..............................................
3. S p a n y o l h iv a ta lo k  ...................................................

N a g y b r ita n n ia  ............................................................................
N é m e ta l fö ld  ...........................................................................
N é m e to r s z á g  ............................. ..................................................
N o r v é g ia  .....................................................................................
O la sz o r sz á g  ...........................................................T . ................
P o r tu g á lia  ......................................................................................
R o m á n ia  ...................................... ..............................................
S p a n y o lo r sz á g  ............................. ..............................................
S v a lb a rd  ......................................................................................
S v á jc , L ie c h te n s te in  h e r c e g s é g g e l  ................................
S v é d o r sz á g  .................................................................................
T r ip o lis z  ......................................................................................
T u n isz  ...............................................................................................
V a tik á n v á r o s -á lla m  ..............................................................

ódíj Díjminimum! 
( 1 0  szó) Megjegyzés

P P

014 1.40
0.25 2.50
0.59 5.90
0  18 1.80
0.14 1.40
0.30 3.00
0.18 1.80
0.18 1.80
0 . 2 2 2 . 2 0
0,34 3.40
024 2 40
0.19 1,90

0.14 1 40
0.17 1.70

0.23 2 3)
0.63 6  30
0.37 3 70
0.23 2 30
0.09 0.90
0.35 3.50
0 . 1 0 1 . 0 0 Díjköteles jelzés: =X L T  =
0,18 1 80
0.18 1.80
0.18 1.80
0.25 2.50

0.31 3.10
0.37 3.70
0.29 2.90
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
0.23 2.30
0.14 1.40
0.19 1.90 *) Jugoszláviával és Bul-
0,30 3.00 gáriával való forga-
0.25 2.50 lomban =X LT= táv-
0.16 1.60 iratok 1936. jan. 19-ig

válthatók.
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Európánkívüli forgalom

Ú t i r á n y o k , :
t . Közvetlen magyar—amerikai rádió- 
^ • összeköttetés (via Mackay Radio.)

TT [via Commercial (Cial), via Western Union 
11 : (WU), via Imperial, via Italcable, via Dat, 

(via Pq.

Alkalmaz
ható

útirány

! K ö tö t t  
szövegű 
|=GTG

Szabad  
szövegű 

= X L T  =
üdvözlő  t á v i r a t

Esy
t á v i r a t
díja Szódíj

1
D

íj
m

in
i-

 
1 

m
űm

 
(1

0 
sz

ó)

Rendeltetési ország p p p

Észak-Amerika:

Bahama-szigetek (lies de B.)............... 11.43 1.15 11,50

Bermuda-szigetek (lies de Bermudes) — 1 30 13 —
Egyesült-Államok (Etats-Unis d‘Amé-

rique)..................................................
Alabama .................................................... 5.60 0 74 7.40
Alaska ........................................................ 5.60 1.34 13.40
Arizona ........................................... ..... 5.60 0.85 8  50
Arkansas ................................................. 5 60 0  80 8 .—
California ................................................. 5.60 0.85 8.50 j
Carolina (Észak- és Dél-Carolina) . . . . 5 60 0,74 7 40 í;
Colorado ................................................. 5 60 080

8  — 1
Columbia (District) .................................. 5.60 0,67

6  7 0  ii
Connecticut ............................................. 5 60 0 59 5 90
Dakota (Észak- és Dél-Dakota) ............ 5.60 0  80 8 .—
Delaware .................................................... 5.60 0.67 6.70

Florida:
Key-West .................................................... 5.60 0.85 8.50
Pensacola .................................................... 5.60 0.74 7.40
Többi hivatal ............................................ I. II.

5.60 0.80 8 .—

Georgia .................................................................. 5.60 0.74 7.40
5 60 0.85 8.50

Illinois ...................................................................... 5.60 0,74 7.4°
Indiana ................................................................... 5.60 0.74 7.40

5.60 0.80 8 .—
5.60 0.80 8 . -
5 60 0.74 7.40 ||

Louisiana:
5.60 0.74 7.40

Többi hivatal ............................................. 5.60 0.80 8 .—
5.60 0.59 6.90
5,60 0.67 6.70 |
5.60 0 59 5.90
5.60 0.74 7,40

Minnesota:
Duluth, Minneapolis, St. Paul, South St.
Paul, St. Paul Stock Yard, Winona ......... 5.60 0.74 7,40

5.60 0.80 8 . -

Mississippi .................................................... .... ' ' ' 5.60 0-74 7.40

Missouri:
5.60 0.74 7.40
5.60 0 .8 o 8 .—

$.60
1

0.80 i

Megjegyzés

Kötött szövegű üdvözlő 
távirat jelzése = G T G =

Szabadszövegű üdvözlő 
távirat díjköteles jelzése 

=X LT=



3

Ú t i r á n y o k :
| . Közvetlen magyar—amerikai rádió

összeköttetés (via Mackay Radio.)
. T 1 via Commercial (Cial), via Western Union 
11: < (WU), via Imperial, via Italcable, via Dat, 

( via Pq.

Alkalmazható
útirány

Kötött
Szövegű
= GIG =

Szabad
. szövegű 

=  XLT =

Megjegyzés
üdvözlő távirat

Egy
távirat

dija
Szód! j

Dí
jm

in
i

mu
m 

(1
0
 s

zó
)

Rendeltetési ország p p p

Nebraska ............................................................... 5.60 0.80 8 .—
Nevada ................................................................... 5.60 0.85 8.50
New-Hampshire .................................................... 5.60 0.59 5.90
New-Jersey:

Hoboken, Jersey City, Union City ......... 5.60 0.59 5.90
Többi hivatal ............................................. 5.60 0.67 6.70

New-Mexico ........................................................... 5.60 0.80 8 .—
New-York:

New-York (City) és mindazok a hivatalok,
amelyek nevénél a Nomenclature 2. hasáb-
jában a „Tarif de New-York Citv“ meg-
jegyzés áll“ ................................................. 5.60 0.59 5.90
Többi hivatal ............................................. 5.60 0.67 6.70

Ohio ...................................................................... 5.60 0.74 7.40
Oklahoma ............................................................... 5.60 0.80 8 .—
Oregon ................................................................... 5.60 0.85 8.50
Pennsylvania ........................................................... 5.60 0.67 6.70
Rhode Island ........................................................ 5.60 0.59 5.90
Tennessee ............................................................... 5,60 0.74 7.40
Texas ...................................................................... 5.60 0.80 8 , -
Utah ...................................................................... .

5.60 0.85
n 5Q

8.50
5 QO Kötött szövegű üdvözlő

Vermont ................................................................... J . U U  I távirat jelzése = G T G =
Virginia ................................................................... 5.60 0.74 7.40

\ 5.60 0.85 8.50 V. Szabadszövegű üdvözlő
West-Virginia ........................................................ I, II. 5.60 074 7.40 távirat díjköteles jelzése 

—XLT—
Wisconsin ............................................................... 5.60 0.74 7.40
Wyoming ............................................................... 5.60 0.80 8 .—

Kanada (Canada):

Alberta ........................................................ 5.60 0.85 8.50
Colombie (britannique):

5.60 0.85 8.50
2  zóna 5.60 0.93 9.30
3 zóna 5.60 0.96 9.60
4. zóna ............................................. 5.60 1.04 10.40

Manitoba .................................................... 5.60 0.80 H
New-Brunswick ......................................... 5.60 0.59 5,90
New-Foundland (Terre Neuve):

Labrador ......................................... — —
Többi hivatal .................................. . 5.60 0.59 5.90

Nordwest—Territories (Canada) ................ — — —
Nova Scotia (Nouvelle Écosse) ................ 5.60 0.59 5.90
Ontario ........................................................ 5.60 0.59 5.90
Prince Edouard (Ile de) ............................... 5.60 0.59 5.90
Québec .......................................... 5.60 0.59 5.90
Saskatchevan ................ ........... ................ . 5,60 0.85 8.50
Yukon ........................................................

St. Pierre és Miquelon szigetek (lies) . . — 0.59 5.90

■ í i
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Ú t i r á n y o k :
t . Közvetlen magyar—amerikai rádió- 
1 ■ összeköttetés (via Mackay Radio.)

í via Commercial (Cial), via Western Union 
I I  : J (WU), via Imperial, via Italcable, via Dat, 

I via Pq.

Alkalmazható 
' útirány

Kötött 
szö
vegű 

=  GTG—

Szabad szö
vegű

=  XLT =

Megjegyzés
üdvözlő távirat

Egytávirat
dija Szódíj

Dí
jm

in
i

mu
m 

(1
0
 s

zó
)

Rendeltetési ország B P P

Közép-Amerika:
Costa Rica:

Limon, San Jose, Puntarenas ................ — 1.29 12.90
Többi hivatal .............................................. — 1.38 13.80

Guatemala:
San Jósé de Guatemala ........................... — 1 29 12.90
Többi hivatal .............................................. — 1.38 13.80 T*

Honduras (brit) 3) . . . , .................................... — 1.23 12.30
Honduras köztársaság (République de)......... — 1.38 13.80
Mexikó .............. ,............................................ 9.40 1 — 1 0 .—
Nicaragua:

San Juan del Sur ...................................... — 1 29 12.90
Többi hivatal .............................................. — 138 13.80

Panama:
Ancon, Balboa, Colon, Cristobal, Pa-

nama ...........,............................................. — 1 . 2 1 1 2 . 1 0

Almirante, Bocas del T o ro ........................ — — —
Többi hivatal .......................................... — 1.27 12.70

Salvador (San) .................................................. — 1.42 14.20
St. Andrews Island .......................................... — 1.25 12.50

Nyugat-India (Antillák):
Haiti köztársaság:

Cap Haitién, Port au Prince .................... — 1.38 13.80
Többi hivatal .......................................... — 1.47 14.70 Kötött szövegű üdvözlő

távirat jelzése = G T G =
Jamaika (Jamaique) ....................................... — 1.41 14.10

Kuba (Cuba):s) i, n. Szabadszövegű üdvözlő
Havanna ..................................................... 8.40 0.91 9.10 távirat díjköteles jelzése
Többi hivatal .......................................... 8.40 0.98 9.80 =X L T =

Puerto 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 ................................................. — 1.38 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 j
Dominique ..................................................... — 1.64 16.40,
Grenade ............................................................ — 1,64 16.40
Guadeloupe ................ ................................... — 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 U.70||
St. Lucie ........................................................... 1.64 16.401
St. Martin (Ile de) .......................................... 1.17 11.70

■ *) Táviratot csak a feladó felelősségére lehet elfogadni.
2) Havanna kivételével az összes Kubába szóló =  GTG =  táviratokat teljes postai címmel kell ellátni, mert 

azok Havannából a rendeltetési helyig postán továbbíttatnak. Kubába „via Italcable“ - CTG =  távirat nem

3) A z  ö sszes a lkalm azható  ú tirá n y je lzések et „—  N ew -O r lea n s  R a d io “ ú tirán yjelzéssel k e ll k iegészíten i.



Ú t i r á n y o k :
T . Közvetlen magyar—amerikai rádió- 
1  ‘ összeköttetés (via Mackay Radio.)

í via Commercial (Cial), via Western Union 
I I :  1 (WU), via Imperial, via Italcable, via Dat, 

( via Pq.

Alkalmazható
útirány

i  K ö tö t t  
s z ö 
vegű

= GTG

Szabad sző- j 
végű

=  XLi =

Megjegyzés
üdvöz lő  t á v i r a t

Egy 
táv i ra t  

díj  a
Szódíj

e a ' 0  •- E NS p « 1 ::E °  Q —

Rendeltetési ország p p p

St. Thomas .............................................. 1.38 13.80
St. Vincent .............................................. — 1.64 16.40
Tobago ..................................................... — 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 Bella1) 2) ......................... — 1.79 17.90

2. Többi hivatal2) ...................................... — 1.32 13.20

Brazília:
1 . Pernambuco (Recife) ........................... _ 0.95 9.50
2. Többi hivatal .................................... — 1 . 2 1 1 2 . 1 0

Chili:
Magallanes, Rio-Aysen, Rio Cisnes,
Huafo, Rapez, Borios, Puerto Natales,
Punta Delgada Magallanes, Punta Dun-
geness, Puerto Porvenir, Bahia Catalina 1 , 11  ̂ Díjköteles jelzés
(via Santiago radio) 3) .............................. ( — 1,39 13.90 ' =  XLT =
Többi hivatal .......................................... — 1.17 11.70 |

Columbia (République de): .......................... — 1.25 12 50

Ekuador (Equateur) ...................................... — 1.39 13.90

Guyana (angol) [Guyane brit]:
1. Georgetown .......................................... 1.64 16.40
2. Akyma, Mabaruma, Mackenzie City,

Morawhanna, Rockstone, Wismar2) .. — —

3. Apoteri, Enachu, Kamakusa, Kuru-
pung, Kurupukari, Potaro2) ................ _ — —

4. Többi hivatal ...................................... — 1.67 16.70
•

Paraguay ........................................................ — 1.17 11.70
Peru (Pérou):

Tacna ........................................................ 1.17 11.70
Arequipa, Callao, Cuzco, Jutiaca, Lima,
Mollendo, Payta, Piura, Pomata, Pucara,
Puno, Santa Lucia, Santa Rosa, Sicuani,
Tambo, Trujillo, Urcos, Vitor ................ — 1.36 13.60

Surinam .......................................................... _ 1,17 11.70
Uruguay ............................................................ _ 1.39 13.90
Venezuela4) .................................................... 1.41 14.10 /

*) Táviratot csak a feladó felelősségére lehet feladni, s címébe „Poste Lapaz“ díjköteles megjegyzést kell
írni.

2) Az összes alkalmazható útirányokat „— Viacha-Radio“ útirányjelzéssel1 kell kiegészíteni.
3) Az összes alkalmazható útirányokat „— Santiago-Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
*) Az összes alkalmazható útirányokat „— New York Radio“, vagy — Haiti“ útirányjelzéssel kell kiefészí-

te » i.
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Ú t i r á n y o k :
I. Közvetlen magyar—amerikai rádiő- 

összekötettés (via Mackay Radio.) 
II. via Radio Orient

III. „ Eastern
IV. „ London Marconi
V. „ Empiradio

VI. via France TSF-Siam

Alkalmazható
útirány

K ö tö t t
s z ö 

vegű
— GTG

Szabad szö 
vegű

=  X L T  =

Megjegyzés
üd v ö z lő  t á v i r a t

Egy
t á v i r a t

d í j a
Szódíj

tv
. 

. 
.

D
íj

m
in

i-
 !

m
ur

a 
(1

0 
sz

ó)

Rendeltetési ország p P p

Afrika: )
Egyiptom;

I. díjöv .................................................... .. II, III — 0.46 4.60

II. díjöv ........................................................ II, III — 0.52 5.20

III. díjöv ................................................... II, III — 0.61 6.10

Ethiopia ........................................................ III — 0.90 9.—

Ázsia:
Arábia:

1. Aden- és Périm-sziget ........................... III — 1 08 10.80

2. Saudi Arábia:

a) Djedda ............................................ III — 1.04 10.40

b) Mekka (Mekké), Taif (Tuf) ......... IIIy — 1.09 10.90

c) Többi hivatal2) .......................  . . ni — 1.43 14.30

Brit-India, Népal ............................................. III, IV, V _ 0.68 6.80
1 Díjköteles jelzés:

Ciprus-sziget ................................................. in — 0.62 6.20 ~X L T =

Francia-Indokína ............................................. II, VI, III — 1.44 14.40

Irak ............................................................. . II, III — 0.79 7.90

Japán, Chosen (Korea), Taiwan (Formósa),

Karafuto (Sakhalin), valamint Mandzsúria és

Kwantung-fclsziget japán hivatalai ............ I, II, III — . 1.29 12.90

Kína, Mandzsúria, Kwantung-félsziget:

1. Makao ......................................... . I, II, III — 1.39 13.90

2. Többi hivatal1) ...................................... I, II, III — 1.29 12.90

Malakka-félsziget és Penang-sziget ............ III — 1.31 13.10

Palesztina .................................................... . II, III — 0.52 5.20

Szíria és Libanon köztársaság ....................... II — 0.60 6.00

Sziam ............................................................... 1 III 0.90 9.00

Ausztrália (Oceania)::
í V _ 1,06 10.60 ,

Ausztráliai államszövetség .................... . .1
( III — 1.17 11,70

*) Kulangsuba (Fukien) szóló táviratokat „Amoy“ utolsó távíróhivatalhoz kell címezni, vagy „Poste Amoy“ 
jelzéssel ellátni.

a) A via Eastern útirányt „— Aden Radio“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.
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Útirányok:
1 Kötött 

szö- Szabad szö
vegű

I. Közvetlen magyar— amerikai rádió- —GTG =  X L T  =

összekötettés (via Mackay Radio.) üdvözlő távirat
11. via Radio Orient Vi. via Western Union 

III. „ Empiradio VII. ,, Imperial Alkalmazható
útirány Eöy

Szódíj
C
2 3 M

Megjegyzés
IV. „ Hollandradio Vili. „ Eastern
V. „ Commercial XI. ,, Transradio • díja ; : E o

X. „ London Marcon I  •

Rendeltetési ország P p p

Fidzsi-szigetek: \
III, VII, VIII. '---- 1.17 11.70 1

Többi hivatal ................................................. III, VII. VIII. 1.25 12.50

Fülöp-szigetek:
I, II, VIII 1,29 12.90

2. Lugon-sziget többi hivatala, továbbá Ba-
tam, Catanduanes, Corregidor, Marindu- 
que, Masbate, Mindoro, Rombion és Ti-

I, II, VIII 
I, II, Vili

1.39 13.90
16.303. Többi sziget ........................... .......... .......... — 1.63

Gilbert- és Ellice-szigetek:
1. Beru, Tarawa Island1) ............................. .. III, VII, Vili 

Hí, VII, VIII
1 64 16.40

14.101.41

Hawai- (Sandwich-) szig'etek:
Hawai, Kauai, Lanai, Mani, Molokai, szige
tek .................................................................................................. I, ,v. v i _ 1.54 15.40
Honolulu, Oahu-sziget és a többi hivatal . . 1, V, VI — 1.25 12.50

Loyauté-szigetek (Wé Lifou) ') ....................... III, VII, Vili — 1.77 17.70
Marianna-szigetek (Guam-sziget) ....................... VIII 1.59 15.90 Díjköteles jelzés:

< =X LT=
Marsall-szigetek: ■

Nauru1) ........................................................................  ........... VII. VIII - 1.52 15 20
Midway-sziget ................................................. III, IX 1.43 14.30 1
Németalföldi India ....................................... IV, VIÍI,VII, IX. III

X í ~ 1.50 15.00 I
Salamon-szigetek:

Tulagi, Vanikoro1) .................................... III, VII, VIII — 1.41 14.10

Tonga- vagy Barátság-szigetek:
Haapai, Niuafoou, Niuatobutabu, Nuku
alofa, Varau .................................... ............ III, VII, VIII 1.52 15.20

Üj-Kaledonia1) ................................................. III, VII, Vili — 1.54 15.40

Üj-Guinea-terület:
1 . Rábául, Kollopo ...................................... III — 1.25 12.50
2. Buka Passage, Bulolo, Lac ......... .......... III — 1.57 15.70
3. Többi hivatal ..............*....................... III — T49 14.90

Üj-Hebridák:
Port Vila1) .................................................... I I, VII, VIII 

III, VII, VIII
— 1.41

1.17
14.10
11.70

‘) Az összes alkalmazható útirányokat „— Suva“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.



A = - G T G  =  tá v ir a to k n á l  h a s z n á lh a tó  ü d v ö z lő  sz ö v eg e k :

1. Kellemes karácsonyt és boldog újévet.
2. Legőszintébb karácsonyi üdvözlet mindnyájunktól.
3. A legjobb kívánságokat karácsonyra és újévre.
4. Benső üdvözlet és jókívánságok karácsonyra és újévre.
5. Mindenkinek otthon legbensőbb üdvözlet és jókívánságok.
6. Legbensőbb üdvözlet és jókívánságok karácsonyra és újévre az összes itthoniaktól.
7. Kellemes karácsonyt és boldog újévet Önnek és övéinek.
8. Mindnyájan legbensőbb üdvözletünket és legjobb kívánságainkat küldjük az ünnepek 

alkalmával.
9. Egészséget és jó szerencsét karácsonyra és az újesztendőben.
10. Mily szívesen lennék ott, hogy személyesen kívánhassak kellemes karácsonyt és boldog 

újévet.
11. Hozzon az ünnep örömet, az újév szerencsét és sikert.
12. Hálás köszönet a szíves jókívánságokért, amelyeket őszintén viszonzunk.
13. Boldog és sikerekben dús újévet.
14. Hozzon az újév egészséget, bodogságot és sikert.
15. Hálás köszönet a jókívánságokért. Hozzon az újesztendő sikert mindnyájuknak.
16. Tengerentúli barátainknak legjobb kívánságainkat küldjük. Kellemes karácsonyt, boldog 

és sikerekben dús újévet.
17. Az ünnepek alkalmából szívesen emlékezünk szoros összeköttetésünkre és legjobb 

karácsonyi és újévi kívánságainkat küldjük.
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T A R T

Az ez évi december hó 22-re eső vasárnapon korlá
tolt felvevő és kézbesítő-szolgálat berendezése, valamint a 
karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolításának biz
tosítása.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 79. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlájának megszüntetése.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi s 
újévi rendkívüli forgalom idején.

Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókívánságokat 
tartalmazó táviratok rendszeresítése.

A 4.404. sz. csekkszámlára vonatkozó befizetési la
pok elfogadása.

Lefoglalandó sajtótermék.

A L O M :

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének helyesbítése és kiegészítése.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában, valamint a helységnévtárban.

Változás a mozgóposták és jegyzékelő menetek 
jegyzékében.

Pályázati hirdetmény.
A M. kir. postatakarékpénztár 1935. évi október havi 

forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Az ez évi december hó 22-re eső vasárnapon 
korlátolt felvevő és kézbesítő-szolgálat beren
dezése, valamint a karácsonyi és újévi csomag

forgalom lebonyolításának biztosítása.
136.443/4.

Tekintettel arra, hogy ebben az évben a ka
rácsony estéje keddre esik, a közönség érdeké
ben, valamint a karácsonyi postaforgalom zavar
talan lebonyolításának biztosítása céljából el
rendelem, hogy a folyó évi december hó 22-éré 
eső vasárnapon az összes kincstári és postames
teri hivatalok, Budapesten és vidéken egyaránt, 
8—11 óráig köznapi felvevő és pénztári szolgá
latot tartsanak, valamint egyszeri (köznapi) ál
talános kézbesítést végezzenek.

A postahivatalok egyebekben a közeledő ka
rácsonyi és újévi csomaforgalom zavartalan le
bonyolításának biztosítása érdekében az e tárgy
ban kiadott és a P. R. T. 1934. évi 54. számában 
megjelent 137.982/4. számú rendeletben foglal
takhoz ezúttal is szigorúan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1935. évi november hó 24-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 79. 
számú postatakarékpénztári csekkszámlájának 

megszüntetése.
138.606/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a bélyeg
értékesítő iroda 79. számú postatakarékpénz- 
tári csekkszámláját folyó év végével megszün
tetem.

Ehhez képest a m. kir. posta bélyegért ékesítő 
iroda címére a 79. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlára folyó évi december hó 27-étöl be
fizetéseket már ne fogadjanak el.

Az esetleg befizetni szándékozókat kérjék 
fel, hogy a P. R. T. folyó évi 25. számában közzé
tett 122.928/1935. X. 3. számú rendelettel rend
szeresített „bélyegrendelési postautalvány“-t sze
rezzék be a bélyegértékesítő irodától, vagy a bu
dapesti 4. számú postahivatalnál működő árusító 
helyétől. Ezzel a bélyegrendelési utalvánnyal az 
irodának szánt pénzküldeményeiket díjmente
sen beküldhetik.

Budapest,, 1935. évi december hó 9-én.
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Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
s újévi rendkívüli forgalom idején. 1

138.967/3.
Egyes mozgópostákat és jegyzékelőmenete- 

ket a rendes közlekedési rendjüktől eltérően a 
közeledő karácsonyi s újévi ünnepeket megelőző 
rendkívüli forgalom ideje alatt a következőkép
pen kell fenntartani:

1. Az 54. sz. mozgóposták Budapest—-Szom
bathely közt a 22/1312. és 1313/11., a 82. sz. moz
góposták Budapest keleti pu.—Székesfehérvár— 
Celldömölk és Celldömölk—Pusztaszabolcs — 
Budapest keleti pu. közt az 1114/1814, illetve 1811. 
a 29. sz. mozgóposták Budapest—Üjdombóvár— 
Nagykanizsa közt az 1020/2447. és 2448/1019, a 
Sárbogárd—Baja 135. sz. mozgóposta Budapest 
—Sárbogárd—Baja közt az 1012/5212 és a Baja— 
Sárbogárd 136 sz. mozgóposta Baja Sárbogárd 
—Budapest közt az 5211/1001. sz. vonatokban 
közlekedik.

A felsorolt mozgóposták Budapestre első
ízben december hó 19-én érkeznek s innen utol
jára 25-én fordulnak vissza.

2. December hó 19-től 25-ig a 44. sz. mozgó
posták Nagykanizsa—Gyékényes—Üjdombóvár 
közt a 2420/1015 és 1012/2413 sz. vonatokban 
közlekednek.

3. December hó 19-től 25-ig a 7124/7121. sz. 
vonatokban a „Győr—Veszprém 109“ és „Vesz
prém—Győr 109“ sz. mozgópostákat léptetem 
életbe.

4. December hó 18-tól 23-ig és 29-től I/l-ig 
a Baja—Üjdombóvár 2119 sz. jegyzékelőmenet 
helyett a Baja—Üjdombóvár 43. sz. mozgóposta 
közlekedik.

5. A 10. sz. gyorsvonatban Győrig közle
kedő Fa. kezelő mellékkocsi a 10/1322 és 1301/1 
számú vonatokban Budapest—Szombathely közt 
kerül szállításra s abban jegyzékelőmenet ren- 
deztetik be.

A jegyzékelőmenet Budapestről első ízben 
december hó 18-án indul s utoljára 24-én érkezik 
ide vissza.

6. Szombathely—Kőszeg közt december hó 
19-től 24-ig a 8324/8323. sz. vonatok vasúti szol
gálati kocsijában jegyzékelőmenet közlekedik.

7. Budapest nyugati pu.—Nyíregyháza közt 
az 1712. és 1719/749. sz. vonatokban Fa. kocsiban 
esomagszállítómenet közlekedik.

A menet Budapestről első ízben december

hó 19-én indul és 26-án érkezik ide vissza utol
jára.

8. Mezőtúr és Szarvas közt december hó 
20-tól 25-ig és 30-tól 31-ig a 7835/7834. sz. vona
tokban DFx kocsiban jegyzékelőmenet közle
kedik.

9. A Budapest—Kerepes közt a postaaltiszt 
kíséretében közlekedő jegyzékelőmenet decem
ber hó 18-tól 21-ig és 23-tól 24-ig a 312/311. sz. 
vonatokban is közlekedik.

10. A nem naponként és a nem állandóan 
egyazon menetrend szerint közlekedő mozgó
postái meneteket a következőképen kell fenntar
tani:

a) A Barcika—Ormospuszta 64., Nyíregy
háza—Vásárosnamény 120., Miskolc—Hidasné
meti 142. és a Diósjenő—Romhány 192. sz. moz
góposták december hó 22-én és 25-én, valamint 
1936. évi január hó 1-én a korlátolt szolgálatú 
ünnepnapokra előírt menetrendben közlekedje
nek.

b) Az Eger—Putnok 144., Debrecen—Nagy-
kereki 156., Baja—Hercegszántó 180., Kalocsa—- 
Kiskőrös 185., Debrecen—Nagyiéta—Vértes
203., Debrecen—Nyirábrány 206., Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma 163., Karcag - Tiszafüred
232., Vésztő—Kőrösszakái 292., Nyíregyháza— 
Szerencs 12., Baja—Gara 222., Debrecen—Polgár
220., Mátészalka—Ágerdőmajor 240., és a Szom
bathely—Kőszeg 146. sz. mozgóposta, valamint 
a Kiskőrös—Kalocsa 4728., Tiszafüred—Óhát- 
pusztakócs 5521/5528., Tiszafüred—Karcag 5223., 
Békéscsaba—Gyula 8362. és Vésztő—Kőrössza
kái 8243/8272. sz. jegyzékelőmenet, és végül a 
Hatvan—Salgótarján 370. sz. csomagszállítóme
net december hó 22-én, 25-én és január hó 1-én 
közlekedjék.

A Balassagyarmat—Aszód 4231/4238., Buda
pest nyugati pu.—Vác 150, sz. jegyzékelőmenet 
decemher hó 22-én, a Vác—Balassagyarmat 3930. 
és a Balassagyarmat—-Szécsény 4242/4245. sz. 
jegyzékelőmenetet december hó 23-án, a Gyön
gyös—Vámosgyörk 8827/8842. és az Eger—Füzes
abony 9167/9142. sz. jegyzékelőmenetek decem
ber hó 22-én és 25-én is járjanak.

c) A XII/22-én induló Kaposvár— Siófok 92. 
sz. mozgóposta Siófokról nem aznap, hanem 
csak következő nap az 5427. sz. vonattal fordul
jon vissza.

11. A szükséghez képest a rendkívüli forga
lom alatt a budapesti 78. sz. hivatal közvetlen
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mellékkocsit indít a következő vonatokban és hi
vatalok részére:

a) a 16. sz. vonatban Győr 2. részére;
b) a 938/60. sz. vonatokban Győr 2. részére;
c) a 1220. sz. vonatban Nagykanizsa 2. ré- 

széreí
d) az 548. sz. vonatban Szolnok 2. részére, és
e) a 328/a. sz. vonatban Hatvan 2. részére.
12. Kezelő mellékkocsival közlekedhetnek 

a következő mozgóposták:
a) Szentgotthárd—Budapest 53. Szombat

hely—Budapest közt;
b) a mindkét irányú 5. sz. mozgóposta és a 

Budapest—Békéscsaba 6. sz. mozgóposta Buda
pest—Békéscsaba közt;

c) a mindkét irányú 31. sz. mozgóposta, ki
véve azokat a napokat, mikor a 29. sz. mozgó
posták Budapestről, illetve Budapestig közleked
nek, — Budapestről—Pécsig, és

d) a Budapest—Pécs 32. sz. mozgóposta Bu
dapest—Pécs közt.

13. A Budapesten reggel megjelenő napi
lapokat Budapesten nem december hó 25-én 
reggel, Iranern már 24-én este adják postára. .Eh
hez képest Budapestről a 24-én induló Budapest 
-—Bruckneudorf 13., Budapest—Nagykanizsa 7., 
Budapest—Pécs 31., Budapest—Szabadka 17., 
Budapest—Szeged 3., Budapest—Nyíregyháza
299., Budapest—Sátoraljaújhely 33. sz. mozgó
posták és a Budapest-^Esztergom 3448. sz. levél- 
zárlat-közvetítőmenettel kerülnek e hírlapok to
vábbításra.

Azok a hivatalok, amelyek székhelyein kü
lön hírlapkézbesítés van berendezve, december 
hó 25-én a hírlapkézbesítést a korábbi érkezésnek 
megfelelő időpontban tartsák. A többi helyen a 
hivatalok a hírlapok korábbi érkezéséről az elő
fizetőket alkalmas módon, esetleg a helyi sajtó 
útján előre tájékoztassák.

14. A karácsonyi rendkívüli forgalommal 
kapcsolatban még az alábbiakat rendelem:

A mozgópostái meneteket ellátó hivatalok a 
mozgópostái menet kezdő és végső állomásainak 
főnökségével közöljék, hogy a rendestől eltérő 
menetrendben közlekedő mozgópostái menet 
melyik napon, mely vonatban közlekedik.

A pályaudvari küldöncök a rendkívüli for
galom ideje alatt érdeklődjenek az állomásfő- 
nökségnél, hogy a hosszabb vonatszerelvényben 
a mozgóposta kocsija pontosan mely helyen áll

meg. Erre azért van szükség, hogy a vonat meg
állása után az átadáshoz-átvételhez azonnal 
hozzá lehessen látni.

A pályaudvari járatokat fenntartó kincstári 
és postamesteri hivatalok egyaránt a rendkívüli 
forgalom ideje alatt a pályaudvari közvetítést 
hatályosan ellenőrizzék.

Budapest, 1935. évi december hó 9-én.

Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókívánságo
kat tartalmazó táviratok rendszeresítése.

138.209/8.
A karácsonyi és újévi üdvözlő távírószolgá

latot, az elmúlt esztendők gyakorlatához képest, 
az idén is rendszeresítem a következő feltételek 
mellett:

A karácsonyi és újévi üdvözletét s jókíván
ságokat tartalmazó távirat kétféle: előre megha
tározott kötött szövegű (=  GTG = ) és tetszés
szerinti szövegű (=  XLT = )  távirat.

Mind a - GTG = , mind az =  XLT =  táv
iratok Magyarországon az összes állami és ma- 
gán-távíróhivataloknál (távbeszélőn is) feladha
tók. Vasúti távíróhivatalok ilyen táviratokat nem 
vesznek fel.

Rövidített cím mind a =  GTG = , mind az 
— XLT =  táviratoknál használható.

A rendeltetési hivatalok a táviratokat ugyan
úgy kézbesítik, mint a táviratleveleket.

1. =  GTG — táviratok.
Előre meghatározott, kötött szövegű üd 

vözlő táviratok az Északamerikai Egyesült-Álla
mok, Kanada, New-Foundland (Terre Neuve), 
Bahama-szigetek, Mexiko és Kubával való forga
lomban válthatók. Jelzésük == GTG = , amelyet 
a távirat bevezető részében „A távirat osztálya“ 
rovatba kell írni.

A feladó a mellékelt 17 üdvözlő szövegminta 
közül kiválasztja és a minta számával feltünteti 
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 ezen
kívül 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
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kötőjellel elválasztva 4. aláírás,• amely legfeljebb 
3 szóból állhat.

Például:
13 angol Brown 23 Broad Street Newyork 

--  Sándor.
Külön szolgálat (RPx stb.) nem köthető ki.
A hivatalok a feleknek az ily táviratok meg

szerkesztésénél készséggel legyenek segítségére.
A =  GTG =  táviratok díjazása nem a sza

vak számbavételével történik; azokért — tekintet 
nélkül a szavak számára — a mellékelt díjtáblá
zatban feltüntetett mérsékelt díjat kell fizetni.

A =  GTG =  táviratok bevezető részét a 
felvevő hivatal ugyanolyan alakban állítja ki, 
mint a rendes táviratokét. Az összes — GTG -- 
táviratokat Budapesten át kell irányítani.

A rendeltetési hivatalok e táviratokat a kí
vánt nyelven, a kiválasztott üdvözlőminta sze
rinti szöveggel kézbesítik a címzettnek.

2. =  X LT  =  táviratok.
Tetszésszerinti szövegű karácsonyi és újévi 

üdvözletei s jókívánságokat tartalmazó táviratok 
a mellékelt díjtáblázatban felsorolt országokkal 
való forgalomban válthatók.

Ily táviratok tehát az idén azokkal az orszá
gokkal való forgalomban is válthatók, ahová kö
tött szövegű (— GTG —) táviratok is feladha
tók.

Az =  XLT =  táviratokat bármely, a köz
értelmű táviratozásra elfogadott közértelmü 
nyelven lehet szerkeszteni, a távirat szövege 
azonban a szokásos karácsonyi és újévi szeren
csekívánat okon és üdvözlésen kívül más közle
ményt nem tartalmazhat. A feladónak a pénztári 
táviratokra írt nyilatkozatban meg kell jelölnie 
a nyelvet, amelyen a táviratot szerkesztette és. ki
fejezetten ki kell jelentenie, hogy a szöveg mást, 
mint szerencsekivánatot és üdvözlést nem tartal
maz.

Díjköteles jelzésük =  XLT —, ezt a cím elé 
kell írni. Külön megjelölésként —RPx—, = G P ~  
és = T R =  alkalmazható.

Az —XLT= táviratok díjait lásd a mellé
kelt díjtáblázatban. Díjminimum 10 szó kedvez
ményes díja.

Jugoszláviával és Bulgáriával = X L T =  táv
iratok, a. görögkeleti karácsonyra és újévre való 
tekintettel, 1936 január hó 19-ig válthatók.

Felszólalás, esetén a feladó kérésére vissza
téríthető

a) teljes díja azoknak a —GTG=, illetőleg 
=X LT= táviatoknak, amelyek távírószolgálati 
hibából a címzetthez el nem juto'.t:k;

b) teljes díja a
december 14. és 24. közt feladott —GTG—, 

illetőleg =  XLT= táviratoknak, amelyeket dec. 
24-től számítva,

december 23. és 31. közt feladott =G T G =, 
illetőleg =X L T = táviratoknak, amelyeket a fel
adás napjától számítva 72 óra alatt távírószolgá
lati hiba következtében nem kézbesítettek.

Budapest, 1935. évi december hó 9-én.

A 4404. sz. csekkszámlára vonatkozó befizetési 
lapok elfogadása.

138.994/4.
A m. kir. postatakarékpénztár a 4404. számú 

csekkszámlaszámmal ellátott olyan befizetési la
pokat bocsátott forgalomba, amelyeknek elismer
vényén a csekkszámlatulajdonos neve nem sze
repel. A hivatalok ezeket a befizetési lapokat 
akadálytalanul fogadják el.

Budapest, 1935. évi december hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
138.725/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbírájia 1935. 
évi december hó 4-én kelt 3476/1935.—8. számú 
végzésével a Szombathelyen Deme László szer
kesztésében és kiadásában megjelenő „Legitim 
királyság“ című nem időszaki sajtótermék 1935. 
évi október havában megjelent I. évf. 7. számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1935. évi december hó 10-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének helyesbítése és kiegészítése.

134.958/4.'
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás. 07. 

§-ának (A díjáfcalányozásban részvevő szervek)
IV. pontjánál ( M. kir. Belügyminisztérium) 

87. tételként vegyék fel: „M. kir. élelmező rak
tárak“.

V. pontjánál (M. kir. Pénzügyminisztérium) 
a 35. tétel alatt felvett szervet (Határőrség . . . .) 
töröljék; a 36. tétel alatti szervet a következő- 
képen helyesbítsék: „Hiatárőrkerúleti parancs
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nokságok és helyetteseik, valamint gazdasági hi
vataluk“.

VI. pontjánál (M. kir. Kereskedelemügyi mi
nisztérium) a 36. tételtől 40. tételig (36. „Vezé
nyelt . . . 4 0 .  „Repülőposta . . .  “) és a 49. tétel 
(Légügyi hivatali . . . )  alatt felvett szerveket tö
röljék.

A 46., 47. és 52. tételnél felvett szervek ne
veit a következőképen helyesbítsék: 46. „M. kir. 
repülő-fényképészeti, repülőkisérleti, valamint ki 
képző telepvezetőség és gazdasági hivatala“, 47. 
„M. kir. repülő fényképészeti, kísérleti, posta és 
időjelző csoportok, alcsoportok és gazdasági hi
vataluk, valamint repülőgépvezető-, híradó-, re
pülőgép- és motorszerelő-iskola és repülőgép
javító üzem“, 52. „M. kir. műszaki anyagszertár 
és gazdasági hivatala“.

Üj szervekként a következőket jegyezzék 
be: 54. M. „kir. javítóműhelyek“. 55. „M. kir. 
ruhatár“. 56. „M. kir. híradó szertár“.

Vili. pontjánál (M. kir. Honvédelmi Minisz
térium) a 24. (javítóműhelyek), 46. (ruhatárak), 
47. (híradószertár) és 49. (élelmező raktárak) té
tel alatt felvett szerveket töröljék.

A- 4., 19., 24., 44. és 48. tétel alatt felvett szer
vek neveit a következőképen helyesbítsék: 4. „M. 
kir. Kinizsi Pál honvéd csapataltisztképző iskola“.
19. „M. kir. honvéd gyalogsági, lovas-, tüzér- és 
műszaki táborparancsnokságok és táborfelügye- 
lőségek“. 28. „M. kir. honvéd gázvédelmi iskola 
és gáztanszázad parancsnokság“. 44. „M. kir. 
honvéd mező- és bérgazdaságok“. 48. „M .kir. 
honvéd és közrendészeti egészségügyi intézmé
nyek és egészségügyi osztagok“.

X. pontjánál (M. kir. Vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium) a 8. (VII/3. ügyosztálya) té
tele alatt felvett szervet töröljék. Helyébe jegyez
zék bt: „Országos Testnevelési Tanács társ
elnöke és gazdasági hivatala“.

Budapest, 1935. december hó 5-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában, valamint a helységnévtárban.

137.991/3.
A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában: Miszla (84. 1.) postahivatal neve 
mellé „gy“, — a helységnévtárban pedig: Misz- 
lá-nál (376. 1.) Pincehely . . .  után „pd.“ írandó.

Budapest, 1935. december hó 9-én.

Változás a mozgóposták és jegyzékelő menetek 
jegyzékében.

136.978/3.
Folyó évi december hó 1-től a Szentendre és 

Budapest—Pálffy-tér közt postaaltiszt kiséreté- 
ben fenntartott jegyzékelő menet a 435. sz. vonat 
helyett a 435/565. sz. vonatokban közlekedik.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. f. évi 
38. számában 130.950/3. szám alatt közölt mozgó
postái jegyzékben vezessék át.

Budapest, 1935. évi december hó 4-én.

Pályázati hirdetmény.
139.533/1.

A marcali postahivatalnál áthelyezés foly
tán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügyelők 
és főtisztek. Jelentkezni lehet a közlemény meg
jelenésétől számított 8 nap alatt a javaslattételre 
hivatott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz kül
dendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1935. évi december hó 12.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi 
október havi forgalma.

8.335/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betéteket 169.179 P 

24 fillérrel haladták túl a visszafizetések. A be
tétek állománya 1935. évi október hó végén 
99,544.791 P 59 fillér volt. A különleges takarék- 
betétek álladéka a fenti álladékban 15,141.468 P 
20 fillérrel szerepel. A betevők száma a hó végén 
392.257.

A csekk- és klíringüzletben a betétek 
2,825.178 P 53 fillérrel múlták felül a visszafize
téseket. A csekkbetétek állománya ezek szerint 
1935. évi október hó végén 133,482.920 P 24 fillér 
volt. A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 35.023.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában lévő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi október hó végén névértékben 
106,079.647 P 06 fillért tett ki. Az intézetnél levő
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ide,gen .tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 89,479.259 P 01 fillér értéket kép
viseltek. A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 90.162.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 236.304 darab új zálogfelvétel 
4,923.938 P kölcsönnel és 253.240 darab zálogki
váltás 5,246.849 P kölcsönvisszafizetéssel. A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi október hó végén 
1,213.528 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
26,039.881 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.503 darab, kényszerárverésre pedig 
7.182 darab különféle zálogtárgy került. Elada
tott összesen 8.916 drb, a befolyt vételár 177.275 :
P 80 fillér volt. ,

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi október hó folyamán a takarék-, csekk- i 
és zálogüzletágban 3,225.524 tétel s 1.317,089.466 '*
P 99 fillér. Az összes betéteinek állománya pedig 
233,027.711 P 83 fillér.

Budapest, 1935. évi december hó 2-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

137.742/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1935

évi december hó 27-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1924. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1935. évi december hó 5-én.

Betöltendő postakiadói állás.
Második kiadói állásra mindenben perfekt, pontosan 

kezelő női kiadók ajánlatát kérem. Állás állandó. Belépés 
december 25—30. Posta: Kecel.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
aeve. címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Fejér Rózsa Pécs, Lánc-utca 6 . sz. 1 0 1936. jan. 1-től Helyettesítést is vállal,

Koptyik Ilona Kölesd azonnal Helyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd« Rt. Felelős v.: Duchon J.



315

Igény 
bevéte l

fe l t é 
telei.

RENDEI TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 5 . D E C E M B E R  3 0 . 4 9 .  szám .

T A R T A T O M :

„Filléres postamegbízási szolgálat“ rendszeresítése.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Budapest és környéke 1935. évi május havi távbe

szélő betűrendes névsorához „Pótfüzet“ kiadása.
Megbízás.
Helyi biztosi felmentés és megbízatás.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
„Adakozzunk Szilveszterkor a mentőknek“ szövegű 

hirdetőbélyegző használata.
Budapesti 13. sz. kincstári kirendeltségnél új ellen

őrzőszám engedélyezése.
Alkalmi postahivatal felállítása Újpesten a „Vidéki 

Bélyeggyűjtők Első Országos Kiállítása“ színhelyén.

Csabacsüd pu. postahivatalnak postaügynöksséggé 
való átalakítása.

Szenyér új postaügynökség megnyitása.
Kulcs új postaügynökség megnyitása.
Helyesbítések a M. kir. postahivatalok és ügynök

ségek névsorában.
Változások az Irányítási Füzetben.
Forgalomköri változások.
M. kir. postatakarékpénztár 1935. évi november havi 

forgalma.
A Balatonfüredi szobák igénybevétele a téli hóna

pokban.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

„Filléres postamegbízási szolgálat“ rendszere
sítése.

136.764/4.
1936. évi január hó 1-től kezdve az azonos 

összegekről szóló, de egyenként 5 pengőt meg 
nem haladó nyugtákon alapuló követelések besze
désére a postamegbízási szolgálat keretében ki- 
sérletképen további intézkedésig az alábbi felté
telek mellett ú. n. „Filléres postamegbízási“ szol
gálatot rendszeresítek.

A feltételek a következők:
1. A postahivatalok a filléres megbízási for

galomban csakis a saját belső kézbesítési kerüle
tükben lakó címzettek nyugtán alapuló tartozá
sainak beszedését vállalják.

2. A megbízó (hitelező) által egy időben a 
postahivatalnak beszedés végett megküldött 
nyugták csak azonos és 5 P-t meg nem haladó 
összegről szólhatnak, és az egyszerre feladott 
nyugták darabszáma 50-nél kevesebb nem lehet. 
Egy adós részére azonban egy és ugyanahhoz a 
megbízásihoz egynél több nyugta is csatolható.

3. Minden egyes nyugtának tartalmaznia 
kell:

a) az adós nevét és lakáscímét;
b) a beszendő összeget (számmal és betűvel) 

pengő (fillér) értékben kifejezve, és
c) a megbízó nevét és lakáscímét.

4. A megbízó (hitelező) köteles a beszeden
dő követelésekről kiállított nyugtákat — az 
alább közölt mintának megfelelően — két pél
dányban készített jegyzék kíséretében, bérmen
tesített ajánlott levélben közvetlenül a besze
désre illetékes postahivatalnak megküldeni. A 
borítékra fel kell írni: Filléres megbízás.

A jegyzéken fel kell tüntetni a megbízó (hi
telező) nevét, pontos lakáscímét, a beszedést 
végző postahivatal nevét, a jegyzékhez csatolt 
nyugták darabszámát, egy-egy nyugta összegét 
és a nyugták együttes összegét.

A jegyzék mintája a következő:

„Jegyzék filléres megbízásról.

A megbízó (hitelező) neve és pontos lakáscíme:

A beszedéssel megbízott postahivatal neve: ----

A jegyzékhez csatolt nyugták darabszáma: . . . .
Egy-egy nyugta összege: ..................... P . . . . f
A nyugták együttes összege:................ P. ■ ■ -f

................... 19..év ................ hó -----n.

A megbízó aláírása.“
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5. Az egy-egy jegyzékhez csatolt nyugták 
végöszege nincs korlátozva.

6. A beszedéssel megbízott postahivatal a 
nyugták beváltását a címzett lakásán (telepén) 
csak a hó 2.-a és 8.-a közötti időben és pedig leg
feljebb kétszer kísérli meg. A megbízó tehát 
nem rendelkezhetik akkép, hogy a nyugtákat be
váltásra valamely előre meghatározott napon, 
vagy pedig a hó 8-ika után is mutassák be.

7. A beváltásra megállapított időtartamon 
belül ki nem váltott nyugtákat a postahivatal 
kézbesíthetetlenekként kezeli. A filléres megbí
zási forgalomban utánküldésnek helye nincs, 
miért is a címzett elköltözése vagy átmeneti tá
volléte miatt ki nem váltott nyugtákat is kézbe
síthetetlenekként kezelik.

8. A filléres megbízásról a postahivatal a hó
9. napján számol el. Az erre vonatkozó leszámo
lást a jegyzék hátoldalán készíti el. A hivatal a 
leszámolás egyik példányát a beváltatlan nyug
tákkal együtt a megbízó (hitelező) címére posta
szolgálati ajánlott levélben, a beszedett összeget 
pedig a 9. pontban megállapított díjak levonásá
val díjmentes postaszolgálati utalvánnyal küldi 
meg, amelynek kézbesítéséért, illetőleg kifizeté
séért díj nem jár. (A. 3. Szab. 86. §. 10. p.)

du- 9. A filléres megbízás foganatosításáért a 
szabás. pOSf.a a következő díjakat számítja:

a) a beváltott nyugták után darabonként 14 
fillér beszedési díjat;

b) a be nem váltott nyugták után nyugtán
ként 6 fillér bemutatási díjat.

A végrehajtást illetőleg a következőket ren
delem el:

Foga- 10. A „Filléres postai megbízás“ rövidített 
jelzése „fmb.“. Ott, ahol azt a megbízási forga- 

v o n a t - lomban a szabályzatok előírják, e szolgálat meg
rendel jelölésére ezt a rövidített jelzést kell alkalmazni. 
kezé- 11. A postahivatalok az érkezett filléres 
sek' megbízásokat elsősorban abból a szempontból 

tartoznak megvizsgálni, vájjon azok ebben a 
rendeletben előírt feltételeknek és a nyugták az 
A. 1. Szab. 52. §. 2. pontjában megáik pított kellé
keknek megfelelnek-e? Az előírt feltételeknek és 
kellékeknek meg nem felelő filléres postai megbí
zást, mint szabályellenest, postaszolgálati ajánlott 
levélben a feladónak kell visszaküldeni.

12. Az érkezett filléres postai megbízásokat 
az A. 3. Szab. 94. §-ban előírt módon kell érkez
tetni, illetőleg nyilvántartásba venni azzal az el
téréssel, hogy

a) az érkeztetés alkalmával a jegyzékhez

csatolt és rendben talált nyugtákat a hátoldalon 
a hivatal keletbélyegzőlenyomatával kell ellátni;

b) a postamesteri hivatalok a filléres meg
bízási jegyzékhez tartozó valamennyi nyugtát a 
raktárkönyv egyetlen sorába írják be folytatóla
gos tételszámokkal, a feladó nevének, egy-egy 
nyugta összegének és a nyugták együttes össze
gének feltüntetésével; (pl. 1—50 fmb. =  50 drb 
Franklin-társulat á 3 P =  150 P.).

c) a kincstári postahivatalok a nyugtákat 
„fmb.“ jelzéssel a postai megbízási okiratok és 
megbízási lapok darabszámáról vezetett érke
zési egyenlegben külön tüntetik fel.

13. A nyugták beváltásával általában azo
kat az alkalmazottakat kell megbízni, akik a 
rádiódíjak beszedését végzik.

Azok a postahivatalok, ahol külön hírlap- 
kézbesítői szolgálat van, a hírlapelőfizetési díjra 
vonatkozó nyugták beváltásával a hírlapkézbe
sítőket is megbízhatják.

14. A kézbesítők a nekik beváltásra átadott 
nyugták átvételét a kézbesítőíven, illetőleg ott, 
ahol ilyet nem vezetnek, külön átadókönyvben 
ismerik el. A kézbesítőívbe (átadókönyvbe) az 
azonos összegről szóló nyugtákat csak sommá
san, a darabszám és egy-egy nyugta összegének 
feltüntetésével kell beírni (pl. 28 drb á 3 P, és 
41 drb á 4 P fmb.).

15. A postahivatalok a nyugták beváltását 
a címzett lakásán a beváltásra a 6. pontban 
megállapított határidőn belül legfeljebb két íz
ben kísérlik meg. Másodszori eredménytelen be
váltási kísérlet után a kézbesítő a címzett laká
sán értesítőt hagy, amelyben jelzi, hogy a 
nyugta beváltás céljából mely időpontig áll a 
kézbesítő postahivatalban a címzett rendelke
zésére.

16. A kézbesítővel való leszámolás a kézbe 
sítőíven (átadókönyvön) történik. Itt ismeri el 
a leszámoló tisztviselő (postamester) a kézbesí
tők által beszedett és beszolgáltatott összegek 
átvételét és a beváltatlanul visszahozott nyug
ták visszavételét.

17. A beváltásra megállapított határidő el
teltével, azaz a tárgyhó 9. napján a postahivatal 
a beszedett megbízási összegekről a feladóval 
leszámol. Ezt a leszámolást a jegyzék mindkét 
példányán a hátoldalon készítik el. Ebben a le
számolásban fel kell tüntetni a kiváltott nyug
ták darabszámát, egy-egy nyugta összegét és a 
beszedett összeget, továbbá a ki nem váltott 
nyugták darabszámát. A beszedett összegből le
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kell vonni a filléres megbízási szolgálat foganato
sításért a 9. pontban megszabott díjakat és a 
fennmaradó összeget, mint a feladó tiszta köve
telését, a leszámolásban számmal és betűvel ki 
kell írni.

Ezután a jegyzéket a beváltatlan nyugták
kal együtt, —- amelyeken a ki nem váltás okát 
megfelelő kézbesíthetetlenségi jelző felragasztá
sával kell jelezni, — postaszolgálati ajánlott le
vélben, a feladó tiszta követelésének Összegét 
pedig postaszolgálati utalvánnyal kell a feladó
nak megküldeni. Az utalvány jobb felső részén 
az utalványdíj helyére „fmb.“ rövidítést kell 
írni. Ha a megbízó (hitelező) átutalást kér, a 
postaszolgálati utalványt telepített utalványként 
kell kezelni.

Az összeg elszámolási adatait a jegyzéken 
szintén fel kell tüntetni.

Abban az esetben, ha az összes nyugtákat 
beváltották, a leszámolást a postaszolgálati utal
ványhoz csatolva kell továbbítani.

Abban az esetben pedig, ha a beszedett 
összegből az esedékes bemutatási díjat levonni 
nem lehet, a le nem vonható bemutatási díjjal a 
postaszolgálati ajánlott levelet portóként kell 
megterhelni és azt a kézbesítés alkalmával a fel
adótól beszedni.

Példa a leszámolás elkészítéséről.
„Leszámolás

A beváltásra megküldött 60 drb á 3 P-ről 
szóló nyugta közül beváltottak 20 darabot.

Beszedett összeg 60 P — f

A beszedett összegből levonásba jön:
a) 20 db beváltott nyugta

után á 14 f beszedési díj =  2 P 80 f
b) 40 db beváltatlan nyugta

után á 06 f bemutatási díj =  2 P 40 f
összesen: 5 P 20 f

Megbízó tiszta követelése: 54 P 80 f 
azaz ötvennégy pengő 80 fillér, amely összeget 
a hivatal 1935. évi november hó 20-án a megbízó 
címére, 65. sz. postaszolgálati utalvánnyal meg
küldött.
Csatolva: 40 drb 

beváltatlan nyugta.

18. A beszedett összegből levont beszedési 
(bemutatási) díjat a jegyzéknek a hivatalnál ma
radó példányán levélbélyeggel kell leróni és ezt 
a példányt a többi megbízási kezelési okirat kö
zött a tételszámok sorrendjében kell megőrizni.

A postahivatalok a filléres megbízási szol
gálat mérvéről és az e téren szerzett tapasztala 
taikról három hónap elteltével véleményes je
lentésben számoljanak be felettes igazgatósá
guknak, az igazgatóságok pedig azokat saját ész
leleteikkel kiegészítve hozzám terjesszék fel.

A postahivatalok az új szolgálat rendszere 
sítését jegyezzék elő az A. 1. Szab. 52. §., az A. 
3. Szab. 94. §., valamint a Levélpostadíjszabás 
38. §-ánál.

A Szabályzatok és a Levélpostadíjszabás 
vonatkozó szövegének módosítása iránt külön 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1935. évi december hó 16-án.

Vájtoíások a Távbeszélő-Díjszabás ban.
^  136.864/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
15. o. Baleári-szigeteknél a harmadik bekez

dés szövegét töröljék s annak helyébe a követ
kezőket írják:

„Csak közönséges állami és magánbeszélge
tések válthatók, kizárólag 9—01 óra közt (közép
európai időszámítás szerint).

Gyengeforgalmú órák: 21—8 óra közt.“
25. o. Görögországnál (Fedőlap a P. R. T. 

1935. évi 36. sz.-hoz) az összes adatokat töröl
jék, s helyükbe ragasszák a csatolt 1. sz. fedő
lapot.

43. o. Belga-Kongóra vonatkozó összes ada
tokat töröljék és helyükbe ragasszák a csatolt 
2. sz. fedőlapot.

44. o. Kanári-szigeteknél a harmadik bekez
dés szövegét a következőképen módosítsák: 
„Csak közönséges állami és magánbeszélgetések 
válthatók, mégpedig 10—13.30, 15—-17 és 20—22 
órák közt. (Középeurópai időszámítás szerint.)

Ugyanezen az oldalon Egyiptom és Francia- 
Marokkó közé ragasszák be a csatolt 3. sz. fedő
lapot.

Budapest, 1935. évi december hó 7-én.

Hivatali keletbélyegző 
lenyomat.

Nagy Péter 
m. kir. p. fl.“



318 49. szám.

Budapest és környéke 1935. évi május havi táv
beszélő betűrendes névsorához „Pótfüzet“ ki

adása.
137.942/8.

A Budapest és környéke 1935. május havi 
betűrendes távbeszélő névsorában .annak lezárá
sától 1935. évi november hó 15-ig bezárólag be
állott változásokról összeállított „Pótfüzet“ meg
jelent.

A pótfüzetet a budapesti távbeszélő hálózat 
előfizetői a távbeszélő díjbeszedő hivatal, a Bu
dapesttől 15 kilométer légtávolságon belül eső 
vidéki hálózatok előfizetői központjuk útján, 
végül azok, akik az 1935. évi május havi buda
pesti távbeszélő-névsort a vidéki postahivatalok 
útján rendelték meg, a megrendelésit közvetítő 
vidéki postahivatal útján díjtalanul annyi pél
dányban kapják meg, ahány budapesti, illetőleg 
környékbeli állomásuk (főállomásuk, fővezeté
kük) van, illetőleg ahány példányban az 1935. 
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 1935. évi május havi 
budapesti névsort annak árusításával megbízott 
hivataloknál vásárolták.

A szolgálati célra kiadott 1935. évi buda
pesti névsorhoz szükséges pótfüzetet a hivatalok 
előttes igazgatóságuktól, a központi hivatalok 
pedig a keb. segédhivatal útján kapják meg.

Budapest, 1935. évi december hó 7-én.

Megbízás.
139.628/1.

Dr. Jánó Gergely postatanácsos a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézeténél az intézeti 
igazgató állandó helyettesítésével megbízatott. 

Budapest, 1935. évi december hó 13-án.

Helyi biztosi felmentés és meg’bízatás.
139.389/1.

A budapesti postaigazgatósási kerületben 
dr. Balthazár Lajos postatanácsosi címmel és jel

leggel felruházott postatitkár az I. helyi biztosi 
teendők aló felmentetett, egyidejűleg folytatólag 
dr. Bodó Zoltán postasegédtitkár az I. helyi biz
tosi teendőkkel megbízatott.

Budapest; 1935. évi december hó 12-én.

/Postai szálításból kizárt sajtótermék.
Z  139.349/4.

A Párisban megjelenő „Üj Igazság“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvo
nom.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi december hó 11-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
136.694/3.

Folyó hó 15-ével a Hódmezővásárhely— 
Szentes—Kiskunfélegyháza között a 7733/7431. 
és 7438/7738. számú vonatokban postaaltiszt kí
séretében fenntartott jegyzékelőmenet meg
szűnt. Helyébe f. hó 16-tól kezdve ugyanazokban 
a vonatokban „Hódmezővásárhely—Szentes— 
Kiskúnfélegyháza 173“ és „Kiskúnfélegyháza— 
Szentes—'Hódmezővásárhely 173“ címmel moz 
góposta lépett életbe.

A mozgópostát 1 altiszttel a hódmezővásár
helyi 1. sz. postahivatal DFx. kocsiban látja el.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. f. évi 
38. számában 130.950/3. sz. alatt közölt mozgó
postái jegyzékben vezessék át.

Budapest, 1935. évi december hó 16-án.

„Adakozzunk Szilveszterkor a mentőknek“ szö
vegű hirdetőbélyegző használata.

I. ad. 138.312/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda

pesti 72. számú postahivatal Krag-rendszerű bé
lyegzőgépéhez folyó évi december hó 20-tól 
1936. évi január hó 15-ig „Adakozzunk Szilvesz
terkor a mentőknek“ feliratú hirdetőhengert is 
használ a nála feladott küldemények egy részé
nek lebélyegzésénél.

Budapest, 1935. évi december hó 12-én.
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Budapesti 13. sz. kincstári kirendeltségnél új 
ellenőrzőszám engedélyezése.

138.948/3.
A budapesti 114. sz. postahivatal kirendelt

ségeként működő „Budapest 13.“ sz. postahivatal
nál a jelenlegi „ ll“-es ellen ő.r z ő szá m b él végzőn 
kívül a „11a“ albetűs új számbélyegző használa
tát engedélyeztem.

A hivatalok a változást a m. kir. postahiva
talok és ügynökségek névsora 22. és 165. oldalain 
Budapest 13. sz. postahivatalnál jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi december hó 12-én.

Alkalmi postahivatal felállítása Újpesten a „Vi
déki Bélyeggyűjtők Első Országos Kiállítása“ 

színhelyén.
140.105/3.

Az Újpesti Bélyeggyűjtők Klubja által az 
Országos Szociálpolitikai Intézet székházában, 
Újpesten, Erkel-u. 26. szám alatt 1935. évi de
cember hó 25-től 29-ig rendezett „Vidéki Bélyeg- 
gyűjtők Első Országos Kiállítása“ színhelyén 
(Telefon 95-0-44) és tartama alatt naponta 9 órá
tól 19 óráig tartó szolgálattal az újpesti 1. számú 
postahivatal kirendeltségeként működő alkalmi 
postahivatal lép életbe.

Az alkalmi postahivatal működési köre bár
hova szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények felvételére, postai bélyegek és ér
tékcikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott levél
postai küldeményeken „Vidéki Bélyeggyűjtők 
Első Országos Kiállítása, XII. Magyar Filatelista 
Nap“ feliratú alkalmi bélyegzőt alkalmaz.

Budapest, 1935. évi december hó 17.-én.

^Cspfcácsüd pu. postahivatalnak postaügynök
séggé való átalakítása.

139.296/3.
Csabacsűd pu. IV. osztályú postahivatal vál

tozatlan forgalmi körrel postaügynökséggé ala
kíttatott át. Ellenőrző hivatala Szarvas.

Ehhezképest a Helységnévtárban Csaba- 
csűdnél (154. oldal) a pu.“ helyett „GESIpu.
(Eh. Szarvas)“ jelzés írandó.

A Postahivatalok és postaügynökségek név
sorában Csabacsűdnél (31. oldal) az első hasáb
ban a „4080“ ellenőrzőszám törlendő, a negyedik 
hasábban „pu.n után beírandó „ü. (Eh. Szarvas)“, 
a 174. oldalon pedig a „4080“ szám mellől 
„Csabacsűd“ törlendő.

Végül az Irányítási füzetben a 30. oldalon 
Csabacsűdnél a második hasábban „IV.“ helyett 
„Ü“, a hatodik hasábban pedig a „196“ elé „Eh. 
Szarvas“ írandó.

Budapest, 1935. évi december hó i6-án.

/ Séenyér új postaügynökség megnyitása.

136.27413.
A Somogy vármegyében fekvő Szenyér köz

ségben 1935. október hó 1-én új postaügynökség 
lépett életbe.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Böhönye, 
díjnégyszög száma: 678.

Az új postaügynökség forgalmi köre Sze
nyér és Nemeskisfalud községekre, valamint 
Aradpusztára és Felsőpusztára terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban (507. 1.) Szenyérnél be
írandó „ISI Eh. Böhönye, Somogyszobl B Ba~ 
Balatonszentgyörgy, Böhönye . . . . ,  678, postá
ig. P.“, „u. p. Böhönye“ pedig törlendő.

Aradpuszta o  Szenyér (103. 1.) ezentúl u. p. 
Szenyér. — Felsőpuszta íA Szenyér (210. 1.) ezen
túl u. p. Szenyér. Nemeskisfalud (402. 1.) ezentúl 
u. p. Szenyér.

A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában (123. 1.) Szenyér mellől a ") törlendő, 
az utolsó rovatba pedig Somogyszob B ü*' 
Balatonszentgyörgy után beírandó: Böhönye...

Az Irányítási füzetben Szentpéterúr után 
(152. 1.) beírandó Szenyér ü. Somogy, — P., —
VI. —- Somogyszob—Balatonszentgyörgy, Eh.
Böhönye.

Budapest, 1935. évi december hó 10-én.

Kulcs, új postaügynökség megnyitása.
139.758/3.

Fejér vármegyében fekvő Rácalmás község
hez tartozó Kulcs elnevezésű lakott helyen f. évi 
december hó 16-án új, távbeszélővel egyesített 
postaügynökség lépett életbe.
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Az ügynökség forgalmi köre a lakott helyre 
terjed ki, — ellenőrző hivatala: Rácalmás, — díj- 
négyszögszáma: 97.

Ehhezképest a hivatalok a segédkönyvben 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 336. oldalon Kulcs O 
Rácalmás-nál írják be: isi Eh. Rácalmás, Puszta
szabolcs esi Paks. Rácalmás... 97. postá
ig. Bp., u. p. Rácalmás pedig törlendő.

A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában a 74. oldalon Krasznokvajda után ír
ják be: —, 97, —, Kulcs ü. (Eh. Rácalmás), Fejér, 
Budapest, Pusztaszabolcs ''MS Paks., Rác
almás . . . ,  a 149. oldalon pedig a 97. számnál 
Makád elé Kulcs.

Az Irányítási füzetben a 87. oldalon Krasz
nokvajda után jegyezzék be: Kulcs ü., Fejér, — 
Bp., V., Pusztaszabolcs — Paks, Eh. Rácalmás.

Budapest, 1935. évi december hó 17-én.

Helyesbítések a M. kir. postahivatalok és ügy- 
/  nökségek névsorában.

139.938/3.
A hivatalok a M. kir. postahivatalok és ügy

nökségek névsorában az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

1. oldal. Csatárimajornál az ü. elé „pu.“-t, a 
37. oldalon Díszeinél Nagyvázsony = =  Ta
polca helyett Veszprém Tapolca, a 60. ol
dalon Jakabszállásnál pü. helyett pu. ü.-t, a 63. 
oldalon Kapolcsnál, a 85. oldalon Monostorapáti
nál, a 91. oldalon Nagyvázsonynál, a 93. oldalon 
Nemesvámosnál Nagyvázsony Tapolca
helyett Veszprém ■' ■ ■ Tapolca, a 124. oldalon 
Szigligeti helyett Szigliget, a 127. oldalon Talián-
dörögdnél Nagyvázsony —----  Tapolca helyett
Veszprém — ■ Tapolca, a 133. oldalon Tol
mácsnál az ü. elé pu., végül a 134. oldalon Tótvá- 
zsonynál Nagyvázsony = —— Tapolca helyett 
Veszprém--------Tapolca megjelölést írjanak.

Budapest, 1935. évi december hó 16-án.

z' Változások az Irányítási Füzetben.
139.937/3.

A hivatalok az Irányítási Füzetben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A 11. oldalon Anarcsnál a 7. hasábban Kis- 
várda elé írják be 1. 19/6427 v., 120/6427 v. (k. ü.).

12. oldal. Árpádföldnél Budapest 72 után ír
ják be /352. v.

30. oldal. Cinkotánál Budapest 72 után írják 
be 1352 v., 1. Bp. 72/312 v. (k.).

34. oldal. Csömörnél Budapest 72. után írják 
be /352 v., —

38. oldal. Díszeinél a 6. hasábba Nagyvá
zsony helyett Veszprém írandó.

48. oldal. Felsőnovajnál a 7. hasábba a sze
replő adatok törlése mellett jegyezzék be 1. 34 — 
1. Misk. 2 (V. U.) /1502 v., Eh. Garadna, f  142 
(k. ü.).

58. oldal. Gyulaházánál Kisvárda elé írják be 
1. 19/6427 v., 120/6427 v (k. ü.).

72. oldal Kálnál a f  34 után f  68-t töröljék, 
Kalocsánál a 186 elé írják be Baja/gk., Kapolcs
nál pedig a 6. hasábba Nagyvázsony helyett 
Veszprém-et írjanak.

76. oldal. Kerepesnél Budapest 72 után írják 
be /352 v., 1. Bp. 72/312 v. (k.).

81. oldal. Kistarcsánál Budapest 72 után írják 
be 1352 v., 1. Bp. 72/312 v. (k.).

96. oldal. Mátyásföldnél Budapest 72 után je
gyezzék be 1352 v., 1. Bp. 72/312 v. (k.).

101. oldal. Monostorapátinál a 6. hasábba 
Nagvyázsony helyett Veszprém írandó.
(/•'TIO. oldalon. Nagyvázsonynál 48 helyett 1. 

48 írjanak.
111. oldal. Nemesvámosnál 48 helyett Vesz

prém l.-et írjanak.
115. oldal. Nyírkárásznál Kisvárda elé írják 

be 1. 19/6427 v., 120/6427. v. (k. ü.).
116. oldal. Nyúlfalunál írják be f  110.
126. oldal. Petneházánál Kisvárda elé írják 

be 1. 19/6427 v., 1. 120/6427 v. (k. ü.).
133. oldal. Rákosszentmihálynái Budapest 72 

után írják be /352 v., 1. Bp. 72/312 v. (k.).
139. oldal. Sárospataknál a 172-t töröljék, 

Sashalomnál pedig Budapest 72 után jegyezzék 
be 1352 v , 1. Bp. 72/312 v. (k.).

147. oldal. Szarvasnál a 1. 27-et és a 6 előtt 1. 
és h-it töröljék.

159. oldal. Taliándörögdnél a 6. hasábban 
Nagyvázsony helyett Veszprém-et írjanak.

162. oldal. Telektanyánál írják be t  134. --
168. oldal Tótvázsonynál 48 helyett 1. 48 at 

írjanak.
Budapest, 1935. évi december hó 16-án.
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Forgalomköri változások.

I.
139.104/3.

Alsógöd (93. 1.) ezentúl „C“.
Göd (230.1.) ezentúl „L“.
Gyálpuszta (234. 1.) ezentúl „6 3 ® L“, a ,, f  L.“ 

jelzés után „K“ írandó.
Gyönk (238. 1.) ezentúl „C“.
Homokterenye (260. 1.) ezentúl „ 6 3 ® L1', a 

„ í  L “ jelzés után „K“ írandó.
Nógrádkövesd (405. 1.) ezentúl „ S3® L“, a 

„T  L.“ jelzés után ezentúl „K“ írandó.
Rakamaz (455. 1.) ezentúl „L“.
Sárszentlőrinc (473. 1.) JP L. törlendő.
Budapest, 1935. évi december hó 10-én.

II.
139.436/3.

Héhalom (252. 1.) ezentúl u. p. és u. t. Palo
tás. — Maglód (355. 1.) ezentúl „C“. — Pajta
puszta r\ Palotás (424.1.) ezentúl u. p. és u. t. Pa
lotás. — Palotás kk. (427. 1.) ezentúl L“. — 
u. t. Apc törlendő.

Budapest, 1935. december hó 12-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi 
november havi forgalma.

8334/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 1,069.905 P 

27 fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1935. évi november hó végén 
100,614.696 P 86 f volt. A különleges takarékbeté
tek álladéka a fenti álladékban 24,691.958 P 28 
f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
396.402.

A csekk- és klíringüzletben a betétek 
8,625.195 P 84 f-rel múlták felül a visszafizetése
ket. A csekkbetétek állománya 1935. november 
hó végén 142,108.116 P 08 f. volt. A csekkszámla
tulajdonosok száma a hó végén 35.094.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1935. évi november hó végén névértékben 
106,119.927 P 06 f-t tett ki, az intézetnél levő ide
gen tulajdont képező értékpapírok és egyéb ér
tékek pedig 89,402.012 P 39 f értéket képviseltek. 
A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, 
illetve letéti jegyek száma 90.127.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 236.898 darab új zálogfelvétel 
4,915.745 P kölcsönnel és 233.171 darab zálogki- 
váltás 5,062.610 P kölcsönvisszafizetéssel. A zá
logtárgyak álladéka 1935. évi november hó vé
gén 1,217.255 darab, a zálogkölcsöntőke álladéka 
25,893.016 P volt.

Az árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 3.408 darab, kényszerárverésre pedig 
6.872 darab különféle ingóság került. Eladatott 
összesen 8.333 darab, a befolyt vételár 171.293 P 
81 f volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi november hó folyamán a takarék-, 
csekk- és zálogüzletágban 3,088.764 tétel és
1.445,234.010 P 05 f, az összes betéteinek állomá
nya pedig 242,722.812 P 94 f.

Budapest, 1935. évi december hó 7-én.

A Balatonfüredi szobák igénybevétele a téli 
hónapokban.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa a Balatoni Szövetség Üdülőház Szövetke
zet balatonfüredi üdülőházában levő örökszobái
nak a téli hónapokban való igénybevételére nézve 
az alábbiakat hozza a személyzet tudomására:

A Szövetkezet igazgatósága az üdülőházat 
télen át is nyitva tartja s közli, hogy az ellátási 
díjak ugyanazok, mint amelyeket a folyó évre 
megállapított.

Ezek az ellátási dijak a következők:
A teljes napi ellátás (üzemi költségek, napi 

háromszori étkezés, könyvtárhasználat és kiszol
gálás) naponként 4 P 80 f, ugyanabban a szobá
ban a második személy után naponként 4 P 50 f. 
ugyanabban a szobában a harmadik személy után 
naponként 4 P 20 f, tíz éven aluli gyermek után 
naponként 3 P 20 f. Ha az üdülőházban való tar
tózkodás egyfolytában 72 órát nem halad meg, a 
teljes napi ellátásért személyenként 20 fillérrel 
többet kell fizetni.

Az ellátásért fizetendő összegre nincsen ki
hatással az, hogy egy vagy több ágyas szobáról 
van-e szó, illetőleg, hogy a második vagy harma
dik személy úgynevezett pótágyat vesz-e igénybe.

A szobának fűtése esetén a központi fűtéses 
egy-ágyas szoba után naponként 40 fillért, a köz
ponti fűtéses két-ágyas szoba után naponként 60 
fillért kell fizetni, a kályhafűtéses szobákban pe
dig a tényleg elhasznált fűtőanyagnak az árát 
kell megfizetni.
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Az étkezés ellenőrzése az iroda által kiszol
gáltatott étkezési jegyekkel történik.

Azokon a napokon, amelyeken az üdülőház
ban lakók megérkezés vagy elutazás miatt nem 
veszik a teljes napi háromszori étkezést igénybe, 
az étkezésért a következő árakat fizetik: 

reggeliért 70 fillért, 
ebédért 1 P 70 fillért, 
vacsoráért 1 P 10 fillért.
Ezekben az árakban a kiszolgálás díja is 

bennfoglaltatik.
Ugyanezeket az árakat fizetik az üdülőház

ban lakóknak olyan hozzátartozói is, akik nem 
laknak az üdülőházban, de ott óhajtanak étkezni.

A külön ételeknek, valamint az italoknak az 
árait az árlap tünteti fel, amely árakban a kiszol
gálás díja is bennfoglaltatik.

Amennyiben az üdülőház valamely lakója 
—1 kirándulás miatt, — valamely napon nem veszi 
mind a három étkezést igénybe és a megfelelő ét

kezési jegyeket legkésőbb reggeli 9 óráig, illető
leg a vacsorajegyet legkésőbb délutáni 4 óráig >az 
irodában visszaszolgáltatja, a reggeliért 50 fillér, 
az ebédért 1 P 40 fillér, a vacsoráért 80 fillér 
visszatérítésben részesül.

Az üdülőház lakói részére az üdülőházban 
szolgáltatott meleg vagy hideg fürdőnek az ára 
lepedővel együtt 1 pengő.

A balatonfüredi gyógyfürdő a téli idény alatt 
is üzemben van.

A szénsavas fürdők ára október 1-től április 
15-ig 2 pengő, lepedő használati díja 30 fillér. Az 
érdekeltek a szénsavas gyógyfürdőt a posta be
tegségi biztosító intézet igazgatóságától szak
orvos véleménye alapján külön kérhetik, mely 
esetben a fürdő árából 50% kedvezmény jár.

A gyógy díj fejenként és naponként 30 fillér, 
6—14 éves gyermekek részére 15 fillér.

Budapest, 1935. évi december hó 7-én.
Az alapítvány kezelési bizottsága.

K im utatás
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

Debrecen Györke Irén kiadó Hajdú-
böszörmény 1911. Tiszaladány Lemondás.

Kimutatás
álíástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bartha Laura Pilisszentkereszt 2 azonnal
Erdőssy Irma Rákospalota, Wesselény-u. 1. 4Vs 1936. jan. 1-től
Fülep István Medgyesbodzás azonnal Helyettesítést is vállal.
Sallay Péter Sarkad 1936. jan. 1-től

A «zerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Bndapest 4.

Fővárosi N yom da R t. Felelős v.: D uction J.
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T A R T
Címadományozás.
A mozgópostakocsik műszaki ügyeinek a posta köz

ponti járműtelep hatáskörébe való átadása.
A „Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásáéban 

elszámolt kiadások kiegészítése.
A magyar posta évi jelentéseinek árusítása.
Az összesítő forgalmi kimutatás vezetése és felterjesz

tése.
Német bankjegyek beviteli korlátozása Németországba.
Beviteli könnyítések a Németországba szóló élelmi- 

szerküldcményeknél.

Címadományozás.
140.323/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter előterjesztésére Antal Gyula újpesti 
postamesternek nyugalombahelyezése alkalmá
ból sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül 
a magyar királyi főpostamesteri címet adomá
nyozom.

Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 14. 
napján.

Horthy s. k.
Winchkler s. k.

A mozgópostakocsik műszaki ügyeinek a posta 
központi járműtelep hatáskörébe való átadása.

138.132/1.
A P. R. T. 1930. évi 23. számában közzétett 

71.491. számú rendelet II. részének 1. és 2. pont
ját odamódosítom, hogy a mozgópostakocsik 
nyilvántartásával, törzslapjainak vezetésével és' 
időközi javításával összefüggő, valamint a moz
gópostakocsik akkumulátorainak töltőállomásai
val kapcsolatos ügyek intézésével a budapesti 
postaigazgatóság helyett, 1936. évi január hó 
1-től a posta központi járműtelepét bízom meg.

5 0 .  szám .

A L O M :

Portugáliába légipostái csomagot nem lehet küldeni. 
Értéktárgyakat tartalmazó csomagok szállítása Nagy- 

britanniába.
Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba küldött 

zeneművekhez.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Az ügyek átadását és átvételét külön rende
lettel szabályozom.

Budapest, 1935. évi december hó 28-án.

A „Kisebb üzemi és egyéb kiadások számadásá“- 
ban elszámolt kiadások kiegészítése.

136.510/2.
A P. R. T- 1929. évi 26 számában közölt 

28.204. számú rendelet kiegészítéseként közlöm, 
’"hogy" 1936. évi január havától kezdődően a kincs

tári postahivatalok az alkalmazásukban álló óra
béres személyzet illetményeinek kifizetését és 

“elszámolását a „Kisebb üzemi és egyéb kiadá
sok számadása“ útján teljesíthetik.

Ezt a rendelkezést a fentebb hivatkozott 
rendeletnél elő kell jegyezni.

Budapest, 1935. évi december hó 18-án.

A magyar posta évi jelentéseinek árusítása.
139.536/2.

A magyar posta 1934. évi működéséről szóló 
jelentést az érdeklődők részére hozzáférhetővé 
kívánom tenni és ezért a könyvet postaalkalma-



324 50. szám.

zottak részére 1 pengőért, a postán kívül állók 
részére pedig 2 pengőért árusítom. Ebben az 
összegben a kezelési költség és a forgalmi adó 
benne van.

A könyvek árusításával a m. kir. posta tu
dakozó irodáját bízom meg. A postahivatalok 
tehát az igényelt példányokat a könyv árának 
szolgálati postautalvánnyal történő egyidejű 
megküldése mellett, a m. kir. posta tudakozó 
irodájánál (Budapest 4.) rendeljék meg.

Tekintettel arra, hogy a könyv a posta mű
ködésének megismerésére, és így a szakismere
tek fejlesztésére alkalmas, kívánatos, hogy azt 
a postaalkalmazottak, illetőleg a postahivatalok 
•minél nagyobb számban megrendeljék. Megjegy
zem, hogy a könyv egy-egy példányával hiva
talból csak a kincstári hivatalokat fogom ellátni.

A postahivatalok a könyv árusítására alkal
mas módon hívják fel a közönség figyelmét.

Budapest, 1935. évi december hó 26-án.

Az összesítő forgalmi kimutatás vezetése és fel- 
terjesztése.

140.756/2.
A P. R. T. 1933. évi 52. számában az össze

sítő forgalmi kimutatás vezetésére és felterjesz
tésére vonatkozó 105.520/2. sz. rendeletét tcli.es 
egészében hatályon kívül helyezem és a követ
kezőket rendelem:

A havi munkaegységkimutatásokban az 
igazgatóságnak jelentett forgalmi adatokat min
den postahivatal a nála naptári évenkint veze
tendő „összesítő forgalmi kimutatás“ c. 1492. sz. 
és ennek betétívét képező 1493. sz. nyomtatvá
nyon tartja nyilván.

Az összesítő forgalmi kimutatást, mely a 
forgalmi adatokat, illetőleg a havi munkaegység- 
kimutatások adatait tartalmazza, minden posta- 
hivatal a naptári év folyamán úgy, mint eddig 
is, egy példányban vezesse, és csak a naptári év 
végén, illetőleg a következő naptári év elején 
tisztázza le.

Az összesítő forgalmi kimutatás vezetésére, 
a tisztázati példány elkészítésére és felterjeszté
sére a következőket rendelem:

1. Az összesítő forgalmi kimutatást csak

postahivatalok vezetik. A postaügynökségek ki
mutatásának vezetése az ellenőrző postahivatalok 
feladata. Ha az ellenőrző hivatal az évközben 
változik, a régi ellenőrző hivatal az összesítő for
galmi kimutatást az új ellenőrző hivatalnak 
küldje meg, amely a kimutatást folytatólag ve
zesse.

2. A kimutatás címoldalát az előírt nyomta
tott szövegnek megfelelően pontosan, és-űlvasha 
tóan kell kitölteni. Az időszak megjelölésénél az 
egész éven át működött postahivataloknál (pos
taügynökségeknél) az év első és utolsó napját, 
az évközben megnyílt, megszűnt, továbbá az 
időszakos és alkalmi postahivataloknál a tényle
ges működés idejének első és utolsó napját kell 
feltüntetni. A címoldal „Tudnivalók“ ,szövege 
alatt, az adatok helyességének igazolásául, a hi
vatalvezető (postamester), illetve az ellenőrző 
hivatal változása esetén a korábbi és az új ellen
őrző hivatal vezetője (postamestere) aláírását és 
a keletbélyegző lenyomatát alkalmazza.

3. A kimutatás „Folyószám, év, hónap“ ha
sábjában a postahivatalok a naptári év hónap
jait időrendben, kézírással írják be. A nyomtat
vány új kiadása alkalmával a hónapok neveit 
már elő fogom nyomatni.

4. A forgalmi és statisztikai adatok bejegy
zése a hónap nevének megfelelő vízszintes és az 
egyes küldeményeket megnevező függőleges ro
vatok találkozási helyén történjék.

Az egyes hónapokban bejegyzett adatoknak 
az ugyanarról a hónapról vezetett munkaegység- 
kimutatás megfelelő folyószámai alatt beírt da
rabszámokkal és összegekkel egyezniük kell.

5. A december havi adatok bejegyzése után 
a havonként bejegyzett adatokat össze kell adni 
és a kimutatás „összesen“ sorába be kell írni.

Az év közben megszűnt postahivatalok 
(postaügynökségek), valamint az időszakos és 
alkalmi postahivatalok összesítő forgalmi kimu
tatását működésük utolsó napján kell lezárni és 
az összegezett forgalmi adatokat az „összesen“ 
sorba kiírni.

Az összesítő forgalmi kimutatás évi adatait 
az előző évi forgalommal küldeményenkint ősz-
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sze kell hasonlítani. Ha a két év forgalma között 
bármely küldeménynél nagyobb eltérés mutatko
zik, ezt az összesítő forgalmi kimutatáshoz csa
tolandó külön jelentésben részletesen indokolni 
keli. . * "

6. Az előző pontban említett lezárás után az 
összesítő forgalmi kimutatásról tisztázatot kell 
készíteni. A tisztázat elkészítése annak a posta- 
hivatalnak a feladata, amely az összesítő for
galmi kimutatást vezette. Vonatkozik ez az év 
közben megszűnt, az időszakos, valamint az al
kalmi postahivatalokra is.

A tisztázati példányt a hivatalvezető (posta
mester) a címoldalon írja alá és aláírása mellett 
a keletbélyegző lenyomatát alkalmazza.

7. A lezárt összesítő forgalmi kimutatásról 
a tisztázati példányon kívül egy munkaegységki- 
mutatást (1491. sz. ny.) is ki kell állítani, amely
nek 3. hasábjába (a VIJ/fészben a „Darabszám“ 
megnevezésű hasábba) az összesítő., forgalmi ki
mutatás „összesen“ sorába beírt és az évi for
galmat kifejező adatokat kell bejegyezni.

A munkaegységkimutatás címoldalát a hi
vatalok az előírt szövegnek megfelelően töltsék 
ki. Az időszak megjelölésénél ugyanúgy kell el
járni, amint azt e rendelet 2. pontja az össze
sítő forgalmi kimutatással kapcsolatban előírja.

A postamesteri hivatalok a december havi 
adatoknak megfelelően a munkaegységkimutatás
VI. részét (postamesteri járandóság és üzemi ju
talék) is pontosan töltsék ki.

Azok a postahivatalok, amelyek más posta
hivatal (ügynökség) részére táviratokat, vagy 
távbeszélgetéseket közvetítenek, a hivatalokat a 
munkaegységkimutatás hátoldalán, esetleg külöjj 
papírlapon sorolják feh -

A kincstári, továbbá az I. és II. oszt. posta- 
mesteri hivatalok a saját, valamint az ellenőrzé
sük alá tartozó postaügynökségek összesítő for
galmi kimutatásai alapján kiállított munkaegy
ségkimutatásokban a 3. hasábba bejegyzett da
rabszámoknak a 4. hasábban előnyomtatott szor- 
zószámokkal való beszorzása útján a feldolgozott 
munkaegységek számát is állapítsák meg. Eze
ket az adatokat a munkaegységkimutatás 5. ha

sábjába, az 5. hasábba beírt adatok Összeadott 
végösszegeit pedig a munkaegységkimutatás V. 
részébe kell bejegyezni.

A III. és IV. oszt. postamesteri hivatalok, 
valamint az ellenőrzésük alá tartozó postaügy 
nökségek munkaegységeit az igazgatóságok álla
pítják meg.

8. Az összesítő forgalmi kimutatás tisztázati 
példányát, valamint az ennek alapján kiállított 
munkaegységkimutatást az év végén működött 
postahivatalok a következő év január hónapjá
nak 5-ik napjáig, az év közben megszűnt, az idő
szakos és alkalmi postahivatalok pedig működé
sük utolsó napját követő 3 napon belül a rovat- 
lap III. részébe bejegyezve, előttes igazgatósá
gukhoz közönséges postaszolgálati levélben ter
jesszék fel.

9. Az igazgatóságok a részletesen felülvizs
gált összesítő forgalmi kimutatásokat és munka 
egységkimutatásokat kincstári, postamesteri hi
vatalonként és postaügynökségenként külön-kü- 
lön betűrendben csoportosítva minden év feb
ruár hó 15-ig terjesszék fel. A felülvizsgálás 
módját külön rendeletben szabályozom.

10. Az összesítő forgalmi kimutatás c. nyom
tatványból szükséges 2—2 példányt, ügynökséget 
is ellenőrző hivatal részére pedig ügynökségen
ként még külön 2—2 példányt a m. kir. posta 
központi anyagraktára a postahivataloknak min
den év december hónapjában hivatalból, vagyis 
külön megrendelés nélkül küldi meg. A központi 
anyagraktár ugyanakkor a postaigazgatóságokat 
30—30, a budapesti távíró és távbeszélő igazga
tóságot pedig a nyomtatvány 5 példányával is el
látja. A hivatalok a nyomtatványok egyik példá
nyát a következő naptári év forgalmi adatainak 
bejegyzésére, míg a másikat a tárgyév folyamán 
vezetett összesítő forgalmi kimutatás tisztázati 
példányának elkészítésére használják fel.

A postahivatalok az összesítő forgalmi ki
mutatás eredeti példányát — a nyomtatvány 
címoldalának 6. pontjától eitérőleg — irattáruk
ban őrizzék meg.

11. A folyó évi összesítő forgalmi kimutatás 
tisztázatát már e rendelet értelmében kell elké-
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szítom és a kiállítandó 'munkaegységkimutatás
sal együtt felterjeszteni.

Megjegyzem, hogy a jövőben a postamesteri 
hivatalok fenntartási költségeinek, az ügynökök 
munkajutalékának és a nem kincstári szervek 
üzemi jutalékának megállapításához külön össze
sítő forgalmi kimutatást felterjeszteni nem kell.

12. A P. R. T. 1933. évi 52. számában közzé
tett 105.520\2. sz. rendeletet teljes egészében ha
tályon kívül helyezem.

Budapest, 1935. évi december hó 27-én.

Német bankjegyek beviteli korlátozása Német
országba.

A német postaigazgatás értesítése szerint a 
német kormány a német birodalmi márka bank
jegyeknek ((Reichsbanknoten, Rentenbank
scheine és Privatbanknote) külföldről Német
országba való bevitelét tekintet nélkül az összeg 
nagyságára megtiltotta.

Ezzel szemben a jelzett bankjegyeket pos
tai küldeményekben ezentúl is lehet Német
országba küldeni, ha a küldemény valamely né
met belföldi hitelintézet címére szól s abban 
olyan utalás van, hogy az összeg zárolt bankjegy- 
számlán valamely külföldi egyén részére jóvá- 
írassék. Ebből a szempontból hitelintézetnek te
kintendők a német postacsekkhivatalok is.

Az ilyen jóváírás akadálytalan lebonyolítása 
céljából a német hatóságok megkívánják, hogy a 
feladók minden egyes esetben a jóváírásra vo
natkozó rendelkezést magában a küldeményben 
is elhelyezzék.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre a 
feladók figyelmét és jegyezzék elő e rendeletet 
a Levélpostadíjszabás 241. oldalán Németország
nál.

Budapest, 1935. évi december hó 18-án.

Beviteli könnyítések a Németországba szóló 
élelmiszerküldeményeknél.

139.839/4.
A német postaigazgatás közlése szerint a 

német birodalmi kormány élelmiszereknek ki
sebb mennyiségben való bevitelénél 1936. évi

február hó 29-ig bezárólag a következő időleges 
könnyítéseket léptette életbe:

Disznószalonnát, disznózsírt, vajat, sajtot, 
beleértve a kvarglit, valamint tojásokat, külön- 
külön egy kg. tiszta súlyig a német belső vámte
rület szabad forgalmában átvételi elismerés be
mutatása nélkül bárki saját háztartásában fel
használhatja, ha ezeket az árukat címére aján
dékként külföldről postai úton küldötték.

E küldemények vámkezeléséért a címzettől 
a következő illetéket szedik:

1 kg disznószalonnáért . . . 0.40 RM
1 kg disznózsírért..................0.30 RM
1 kg v a j é r t .......................... 0.60 RM

és 1 kg sajtért (kvargli) . . . .  0.25 RM

A postahivatalok erre az érdekelt feladók fi
gyelmét szükség esetében hívják fel.

Budapest, 1935. évi december hó 22-én.

Portugáliába légipostái csomagot nem lehet 
küldeni.

139.631/4.

Portugáliába ezentúl légipostái csomagot 
nem lehet küldeni.

A hivatalok a Légipostái Díjszabás 24. olda
lán a Portugáliába szóló légipostái csomagokra 
vonatkozó összes adatokat az 1—6. hasábokban 
töröljék.

Budapest, 1935. évi december hó 23-án.

Értéktárgyakat tartalmazó csomagok szállítása 
N agybritanniába.

136.026/4.

Nagybritanniába a brit postahivatalok útján 
(1. Csomagdíjszabás 126. o. III.) ezentúl

„ércpénzt, drágaköveket, ékszereket, to
vábbá arany-, ezüst- és platinatárgyakat csak ér- 
téknyilvánításos csomagban lehet küldeni. Még 
értéknyilvánításos csomagban sem lehet azonban
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elhelyezni: érmepénzt 5 fontnál nagyobb valósá
gos értékben (kivéve, ha az érmék díszítés cél
jaira szolgálnak), rúdaranyai 5 fontnál nagyobb 
valóságos értékben és rúdezüstöt vagy részben 
feldolgozott ezüstöt 20 fontnál nagyobb valósá
gos értékben.“

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Csomagdíj
szabás ifentjelölt oldalán a 7. hasábban.

Budapest, 1935. évi december hó 17-én.

Vámárunyilatkozat csatolása Olaszországba 
küldött zeneművekhez.

140.135/4.
A P. R. T. 1935. évi 43. számában megjelent 

133.231/4. s'Z. rendeletem kiegészítéseképen köz
löm a hivatalokkal, hogy az Olaszországba levél
postai küldeményekként feladott zenemüvekhez 
is kell csatolni két vámárunyilatkozatot.

Budapest, 1935. évi december hó 21-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban
138.892/8.

A hivatalok a Távíró Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

11. o. Eritreához az 1. hasábba 7) jegyzet- 
jelölést s az oldal aljára a következő jegyzetet 
írják: ,,7) Via Roma Radio hírlaptávirat is küld
hető. Szódíja 1.02 P.“

14. o. Szomáliföld (olasz)-hoz az 1. hasábba 
5) jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő 
jegyzetet írják: ,,5) Via Roma Radio hírlaptávirat 
is küldhető. Szódíja 1.11 P.“

Budapest, 1935. évi december hó 19-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

140.829/4.

A pécsi m. kir. postaigazgatósági kerületben 
vitéz Szivér Károly postatitkár, dr. Darvas Kál
mán és dr. Szikszay Kálmán postasegédtitkárok 
kerületi biztosi megbízatása folyó évi december 
hó 31-ével megszűnt.

Dr. Dénes Károly, dr. Vidos József és dr. 
Szőke László postasegédtitkárok pedig 1936. évi 
január hó 1-től kerületi biztosi teendőkkel bízat
tak meg.

Budapest, 1935. évi december hó 20-án.

Pályázati hirdetmény.

140.184/1.

A karcagi postahivatalnál lemondás folytán 
a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal szolgálati úton 
jelentkezhetnek főfelügyelők, felügyelők és fő
tisztek. Jelentkezni lehet e közlemény megjele
nésétől számított 14 nap alatt a javaslattételre 
hivatott debreceni m. kir. postaigazgatósághoz 
küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok 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 állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1935. évi december hó 19-én.
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K im utatás
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Debrecen Boldizsár Erzsébet kiadó Beregsurány 1905. Tornyospálca Szolgálatból clbocsát
tatott.

Pécs
i Wattamány Anna kiadó Gáva 1907. Pécs 5. Bizalomvesztés.

Pécs Wache Erzsébet kiadó Gyulakeszi 1910. Ukk Lemondás.

K im u ta tá s
állástkereső postakiadókról.

A z állást kereső postakiadó

Megjegyzés
n ev e cím e

(jelenlegi tartózkodási helye)
szo lg á la ti
é v e in e k
szám a

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária Peremarton 1936. jan. 15-től Helyettesítést is vállal.

Garassy Margit Ernőd 91/2 1936. jan. 15-től

Incze Erzsébet Bakonszeg (Bihar vm.) azonnal Helyettesítést is vállal.

Perlaki Ilona Pincehely 6 1936. jan. 15-től Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlriaposztily, Budapest 4.

Fővárosi N yo m d a  R t. Felelős y.: D uchon  J.
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