
RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIM. 

POSTA RÉSZÉRE

KIADJA

I M. Klli. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER

1936. ÉVFOLYAM
SK

B U D A P E S T
F Ő V Á R O S I  N Y O M D A  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G





Ez az évfolyam  a 48 . számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

A Tárgym utató I. részében vezérszavak adnak tá jékoztatást — néha utalás ú tján  — a különböző tárgykö
rökről.

A  II. részben a postahivatalok és posta ügynökségek megnyitására, megszümitc tűsére, -egyesítésére, áthelyezé
sére, névváltoztatására, magasabb vagy alacsonyabb szervvé való átalakítására, alkalmi vagy időszaki hivatalokra és 
ügynökségekre vonatkozó adatok és az ellenőrző postahivatalok terén beálló változások foglaltatnak.

A  sorok végén levő számok a P. R. T. oldalszámát jelzik.

I .

Adatai az Európánkívülre szóló levélposta to- r 
vábbífásának 1. levélposta.

Adatgyűjtés — részletes — a levélpostai külde
mények külföldi forgalmáról 278.

— statisztikai — a külföldi levélpostai kül
demények átszállítási díjának megállapítá
sára 69.

------ a külföldi levélpostai küldemények át
szállítási díjának megállapítására 69.

— — a külföldről érkező hírlapokról és fo
lyóiratokról 279.

— a postai megbízásokról 290.
az összes postahivataloknál a különle

ges postai szolgálatokról 280.
— — az utánvételes küldeményekről 289.

A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 3. számú pótlék 
kiadása 38.

Ajánlottként külföldről érkező postautalványok 
kezelése 288.

Ajánlási ragjegyek — előnyomottak — buda
pesti díjbeszedő hivatal számláin 13.

Albániával utalvány, utánvételi, megbízási és 
díjjegyzéke« forgalom megszüntetése 235.

Alkalmi bélyegzők 1. bélyegzők alatt.
------ lenyomatainak gyűjtők részére való

megszerzése 23. •
— légiposta járat Budapest—Siófok és Siófok— 

Budapest között 223.
Állást kereső postakiadók 1. postakiadók.
„Általános munkaadói igazolvány“ című OTi- 

nyomtatványhoz „Igazolás“ felírású űrlap 
225.

--------------új szövegű OTI nyomtatvány for-
galomb ah oz at ala 241.

— — — űrlapok — 10 fillér árjelzésűek — to
vább forgalomban maradnak 3.

Angliából érkező utalványok 76.
Anyasági segély kiterjesztése postaszemélyzet 

jóléti alapítványánál 194.
„Árjegyzék“ néven a belföldi forgalomban új 

nyomtatványfaj rendszeresítése 97.
Áruminta küldemények zártan feladás, Bacder 

illatszertár 260.
Átszervezése Békéscsaba 2-nek kirendeltséggé 

33.
Átvételi határidő kiterjesztése behozatali tila

lom alá eső értékpapírt tartalmazó -külde
ményeknél 90.

Baeder illatszertár árumintaküldeményeinek 
zártan való feladása 260.

Befizetési lapok, különböző színben nyomott 
109.

Befizetések a „Munkaképtelen szegények gon
dozása, Budapest“ című, 1001. sz. postata- 
karékpénztári csekkszámlára 274.

Behozatali tilalom alá eső értékpapírt tartalma
zó postaküllemények átvételi határidejének 
kiterjesztése 90.

Bejelentési határidejének leszállítása a csomag- 
és szállítólevélhiányoknak 319.



IV

Belföldi forgalomban a visszahajtott címlappal 
ellátott levelezőlapok kezelése 145.

-------nyomtatványként feladott kéz- (gép-)
írással előállított névjegyekre, továbbá a 
húsvéti és pünkösdi üdvözlő kártyákra ír
ható feljegyzések 13.

— — új nyomtatványfaj rendszeresítése „Ár
jegyzék“ néven 97.

— postautalvány és a belföldi utánvételi díj
szabás módosítása 153.

Belga-Kongóba közlekedő légijáratok menet
rendjében változás 4.

Belgiummal való utalvány, utánvételi és megbí
zási forgalomban maximum felemelése 123.

Bélyegek, új rajzó légipostái 91.
— Budavára emlékbélyeg forgalomba bocsátá

sáról előzetes értesítés 156.
— Budavára emlékbélyegeknek forgalomba 

bocsátása 215.
— légipostabélyegeknek, portóbélyegeknek ki

vonása 252, 297.
— Pázmánybélyeg kivonása 45.
— a szállítólevelek szelvényére ragasztottaknak 

— érvényessége 55.
Bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez kiadott II. 

számú pótlék 38.
— — — — Ill.számú pótlék 156.

Bélyegzők: alkalmi bélyegzők:
kecskeméti „Hirös Hét“ 129.
„Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kon
gresszus“ 220.

— emlékbélyegző a Mohács 1. sz. postahiva
talnál 253.

— elveszett keletbélyegző (Debrecen 2. D) 180.
— — vonalfelvigyázói bélyegző 234.
— hirdető bélyegzők:

, Miskolci Hét 105.
Pécsi Ünnepi Játékok 105.
Szegedi Szabadtéri Játékok 158. 
Takarékossági nap 247.
Tiszántúli Ipari Vásár 110.
Tokaji szüreti nap 226.
Budapesten „Visitez Budapest“ 159. 
Sopron 1. sz. hivatalnál 100.

■ Csillaghegy postahivatalnál 175.
— különleges bélyegző a Budapest 57. sz. pos

tahivatalnál 172.
Bérleti ügyek intézésénél hatáskörök rendezése 

135.

Berlini csőposta felhasználása légipostái külde
mények kézbesítésére 211.

Beszolgáltatása, átvétele és megrendelése pos
tai és pénzügyi értékcikkeknek 61.

— okirati illetékbélyeggel kiegészített váltóiir- 
lapoknak 38.

Beviteli könnyítések Németországba szóló élel
miszerküldeményeknél 318.

Betegségi biztosító intézet közgyűlése 10, 18.
— — —- közgyűlési határozatai 52.

Betétkönyvek — postakarékpénztárhoz bekül
dőitek — kísérő lajstromba foglalása 319.

Betöltendő kiadói állás 1. postakiadók.
Biztosítása a karácsonyi és újévi csomagforga

lom lebonyolításának 311.
Budapesten, a Vár-ban lévő minisztériumokba 

címzett egyéni névre szóló levélpostai kül
demények kézbesítése 293.

Budapest és Bécs között postaszállítás vitorlázó 
repülőgéppel 109.

— 62. számú postahivatalnál új ellenőrző szám- 
bélyegző engedélyezése 92.

Budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal által 
feladott távbeszélő számlákon előnyomott 
ajánlási ragjegyek 13.

— nemzetközi baromfikiállításra szánt csórna 
gok súlyhatárának felemelése 274.

— Nemzetközi Vásár hirdető bélyegzőinek 
használatbavétele 14.

— 53. és 114. sz. postahivataloknál új ellenőrző 
számbélyegző engedélyezése 58.

— 57. számú postahivatalnál különleges bé
lyegző használata 172.

— postahivatalok megbízatása vasúti fuvarleve
lek árusításával 103.

Budapest—Siófok között alkalmi légipostajárat 
223.

Budapest 112. sz. postahivatal kézbesítő szolgá
lattal való megbízása 226.

— 112. sz. postahivatalnál új ellenőrző szám
bélyegző engedélyezése 293.

— XI. közigazgatási kerületébe szóló levelezés 
külön kötegben való elhelyezése 20.

— XIV. közigazgatási kerületébe szóló külde
mények kézbesítése 56.

Budavára emlékbélyeg 1. bélyeg.
Büntetés — pénzbírsággal a protekció igénybe

vételéért 303.



V

Csomag-díjszabásban változások 20, 55.
— díjszabás új kiadása 185.
— és szállítólevélhiányok bejelentési határide

jének leszállítása 319.
— forgalom Spanyolországba szünetel 216.
— házhozkézbesítő postahivatalok megjelölé

se a postahivatalok és ügynökségek névso
rában 149.

— házhozkézbesítő szolgálat megszüntetése 
Csongrádon 197.

— forgalom újévi lebonyolításának biztosítása
311.

— forgalom — filléres — kiterjesztése 297.
— súlyhatár felemelése — baromfikiállításra 

274.
Csekkszámlatulajdonosok — postatakarékpénz

tári — 41. jegyzékének kiadása 38.
Csongrádon a csomag-házhozkézbesítő szolgálat 

megszüntetése 197.
Csőposta felhasználása légipostái küldemények 

kézbesítésére Berlinben, Münchenben 211.

Dámával az utalványforgalom módosítása 321. 
— az utalvány-, utánvétek és megbízási for

galom módosítása 219.
Danziggal való utalvány-, utánvétek és megbí

zási forgalomban a maximum felemelése 90.
Dél-Afrikai Unió postaigazgatása által a johan

nesburgi birodalmi kiállítás alkalmával ki
adott különleges légipostái levelezőlapok 235.

Díjátalányozására jogosultak névjegyzékének 
helyesbítése 14, 39, 77, 103, 114, 124, 159, 
176, 224, 278, 326.

Díjak megszüntetése faluzó és tanyai levélhordók 
által kézbesített küldeményeknél 113.

Díjjegyzékforgalom megszüntetése Észtország
gal, Franciaországgal, Finnországgal, Ma
rokkóval, Németalfölddel, Tunisszal, Svájc
cal 235.

Díjváltozások a nemzetközi postaszolgálatban 
37.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 303.

Egyenruházati cikkek — leltári tárgyakat képe- 
zők — selejtezésének módosítása 312.

Egységes megállapítása a faluzó és a tanyai le
vélhordók által hivatalból beszállítandó és 
kézbesítendő postai küldeményeknek és az 
e küldemények után eddig szedett különle
ges díjak megszüntetése 113.

Élelmiszer-küldeményeknél — Németországba 
szólóknál — beviteli könnyítések 318.

Elévülése az 1925. évi kibocsátású magyar jára- 
dékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 6. 
számú szelvényeinek 155.

Elfogadása a 101,201. számlaszámmal ellátott 
különböző színben nyomott befizetésilapok
nak 109.

Eljárás a lakáspénz (lakbér) önkéntes elzálogo: 
sításának bejelentésénél 145.

Ellenőrző számbélyegző engedélyezése a buda
pesti 62. sz. postahivatalnál 92.

—  -----a budapesti 53. és 114. sz. postahiva
taloknál 58.

— — — a budapesti 112. számú postahivatal
nál 293.

Előnyomott rágj egyek a budapesti távbeszélő 
díjbeszedő hivatal által feladott távbeszélő 
számlákon 13.

Előzetes értesítés a Budavára emlékbélyeg for
galomba bocsátásáról 156.

— lerovása a közúti pótdíjnak 311.
Eltiltása protekció igénybevételének szolgálati 

ügyekben 209.
Elveszett hírlaptudósítói igazolványok 242.
— igazolvány 44, 52, 151, 213, 234, 238, 248, 285.
— pecsétnyomó 238, 284.
— bélyegző 1. bélyegző alatt.

Elzálogosítása lakáspénznek (lakbér), köve
tendő eljárás 145.

Emlékbélyegző használata a mohácsi 1. sz. 
postahivatalnál 253.

Engedély külföldi rendjel elfogadására és vi
selésére 263.

Eredménye a postairányító versenyeknek
177.

Értékcikkbeszolgáltatások módja 288.
Értékcikkek beszolgáltatása, átvétele és meg

rendelése 61.
Értékpapírok behozatalának tilalma 11.
Értékpapírt — behozatali tilalom alá esőt — 

tartalmazó küldemény átvételi határideje
90.

Értékpapírküldemények — külföldre címzet
tek — valamint az azokhoz megkívánt 
kiviteli engedélyek kezelése 123.



VI

Értéktelen ócska anyagok beszállításának 
megszüntetése 298.

Érvényessége szállítólevelek szelvényére ra
gasztott bélyegeknek 55.

Észak-amerikai útjai a „Hindenburg“ (LZ
129.) léghajónak 98.

Észak-Irországba szóló küldeményekhez nem 
kell származási bizonyítvány 186.

------ csomagok továbbítása 65.
Észtországgal az utalványforgalom újrafelvé- 

tele 263.
— utalvány, utánvétek, megbízási és díj- 

jegyzékes forgalom megszüntetése 235.
Európa—Délamerika légijárat menetrendjé

ben változás 4.
Európánkívülre szóló levélposta továbbításá

nak adatai 1. levélposta.
Európánkívüli országokba szóló légipostái 

küldemények irányítása 124.
Expresszkézbesítés kiterjesztése a vidéki 

postahivatalok helyi forgalmában és az 
expressz levélpostai küldemények díja 
318.

Ezüstérmék — új 2 pengős Rákóczi — kibo-_. 
csátása 2.

— új 2 pengős Liszt Ferenc — kibocsátása
210.

Faiskolai termesztvények belföldi postai szál
lítására vonatkozó rendelkezések módo
sítása 264.

Faluzó és a tanyai levélhordók által hivatalból 
beszállítandó és kézbesítendő postai kül
demények egységes megállapítása és az 
e küldemények után eddig szedett kü
lönleges díjak megszüntetése 113.

Fekete másoló irón minőségi változása 115.
Feláras képes levelezőlapok készletének meg

állapítása 233.
Felemelése a budapesti nemzetközi baromfi- 

kiállításra szánt csomagok súlyhatárá
nak 274.

Felfüggesztése az Olaszországból érkező utal
ványok forgalmának 155.

Feloldása sajtótermék lefoglalásának 1. lapok 
lefoglalása.

Felszámítása munkaegységeknek a filléres 
postamegbízások után 12.

Feltételes bevitele az olasz bankjegyeknek 
és állam jegyeknek Olaszországba 65.

Felülvizsgálás és kamatbejegyzés céljából a 
postatakarékpénztárhoz beküldött be
tétkönyvek kísérőlajstromba foglalása 
319.

Figyelmeztetés légiposta, valamint portóbé
lyegek és a 20 filléres képes levelezőla
pok forgalomból kivonására 297.

Filléres csomagforgalom kiterjesztése 297.
— postamegbízások után munkaegységek 

felszámítása 12.
Finnországgal az utalvány, utánvételi, meg

bízási és díjjegyzékes forgalom meg
szüntetése 235.

— az utalványforgalom újrafelvétele 263.
Forgalma postatakarékpénztárnak 1. postata

karékpénztár.
Forgalomból kivonása a 20 filléres kénes le

velezőlapoknak 287.
------ a Pázmány-bélyegeknek 45.
— — légipostabélyegeknek, portóbélyegek

nek 252.
Forgalomköri változások 6, 16, 25, 47, 51, 77, 

101, 105, 133, 137, 181, 192, 198, 205, 254, 
284, 299.

Francia-Marokkóval az utalványforgalom ú j
rafelvétele 277.

Franciaországgal az utalványforgalom újra
felvétele 251.

— az utalvány, utánvételi, megbízási és díj
jegyzékes forgalom megszüntetése 235.

Futura R. T. búzabevásárlójának nevét és la
kását tartalmazó hirdetményeknek ki
függesztése 197.

Fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahi
vatalokhoz kiküldetés 99.

Gépkocsijáratok jegyzéke — postaszállításra 
felhasznált —̂ 89.

Gép- (kéz-) írással előállított névjegyekre 
írható feljegyzések 13.

Gépkocsival fenntartott közúti járatoknál az 
átadás-átvétel szabályozása 89.

Gyűjtők részére való megszerzése alkalmi 
bélyegzők lenyomatainak 23.



VII

Gyümölcsöt tartalmazó, külföldre szóló cso
magok felvétele a kőszegi postahivatal
nál 186.

Hatáskörök rendezése a ház- és bérleti ügyek 
intézésénél 135.

Havi forgalma postatakarékpénztárnak 1. 
Postatakarékpénztár.

Ház- és bérleti ügyek intézésénél a hatáskö
rök rendezése 135.

Hegyeshalom—Budapest 52. sz. mozgóposta 
berendezése 299.

Helyi forgalomban expresszkézbesítés vidéki 
hivataloknál 318.

Helyesbítés 305.
— a Helységnévtárban 150, 220, 231, 239, 

254, 314.
— a postahivatalok és ügynökségek névso

rában, valamint a Helységnévtárban 6, 
9, 15, 16, 24, 34, 58, 67, 92, 133, 192, 212, 
284, 309, 319.

— díj átalány ozásra jogosultak névjegyzéké
ben 1. díjátalány.

Hévízszentandrási postás üdülőtelep gyógy
fürdőjének kedvezményes díjai 105.

„Hindenburg“ léghajó északamerikai útjai
nak menetrendjében változás 210.

— — olympiai körrepülése 186.
— — újabb északamerikai útjai 174.
— (LZ 129) léghajó észak-amerikai útjai 

98.
— német léghajóval továbbítandó külde

mények rendeltetési helye 210.
Hird postahivatalnál vasúti fuvarlevelek áru

sítása 246.
Hirdetmény kifüggesztése Futura R. T. búza

bevásárlójának nevéről és lakásáról 197.
Hirdető bélyegzők használata Budapesten 

„Visitez Budapest“ 159.
Hirdetőbélyegző 1. bélyegző.
Hírlaptudósítói igazolványok — elveszettek 

242.
Hitelezése Mabi csekkszámlái terhére kibo

csátott csekkfizetési utalványok kézbesí
tési (kifizetési) díjának 318.

— OTI csekkszámlái terhére kibocsátott 
csekkfizetési utalványok kézbesítési (ki
fizetési) díjának hitelezése 289.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1. Pályázati 
hirdetmény alatt.

Hivatalos levelezés díjátalányozása 1. Díj
átalány.

„Horthy Miklósné segélyakcióival kapcso
latban postára adott 20 P-t meg nem ha
ladó összegek felvétele 251.

Húsvéti üdvözlő kártyákra írható feljegyzések
13.

„Igazolás“ felírású űrlap használata az „Álta
lános munkaadói igazolvány“ című OTI- 
nyomtatványhoz 225.

Igénylése Közszolgálati Jogszabályok Gyűj
teményének 95.

Illetmény- stb. utalványok kezelési rendjé
nek megváltoztatása 65.

Iránba szóló értékek bevitelének korlátozása 
131.

Irányítása az európánkívüli országokba szóló 
légipostái küldeményeknek 124.

Irányítási füzetben változások 15, 16, 34, 40, 
51, 92, 116, 125, 132, 179, 198, 212, 220, 
231, 248, 254, 284, 314.

Ir-szabadállamba szóló csomagok továbbítása 
65.

Iskolai filmoktatás céljaira készült és nem 
robbanva égő anyagból előállított filmek 
postai szállítása 98.

Január havában két belföldi postautalvány- 
kifizetési napló vezetése 263.

Járadék (kényszer) kölcsönkötvények szel
vényutalványainak becserélése 154, 246.

Járati adatok közlése Európánkívülre szóló 
levélpostáról 1. Levélposta.

Járatoknál — közúti gépkocsi — átadás-átvé
tel szabályozása 89.

Jegyzéke a magyar mozgóposták, jegyzckelő- 
menetek és postaszállításra felhasznált 
gépkocsi járatoknak 105.

Johannesburgi birodalmi kiállítás alkalmával 
kiadott különleges légipostái levelezőla
pok 235.
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Jóléti alapítvány tulajdonát képező üdülőte
lepek igénybevétele 82.

— — által nyújtott kiegészítő anyasági se
gély kiterjesztése 194.

------ ------- temetési segélynél közös ház
tartásban élés igazolása 58.

— — — nyújtott nyári fürdőkedvezmények 
143.

Jogügyi igazgatóság — kincstári — által fel
adott küldeményeinek kettős elismerése 
246.

Kamatbejegyzés céljából a postatakarékpénz
tárhoz beküldött betétkönyveknek kí
sérőlajstromba foglalása 319.

Kanadából érkező utalványok 76.
Karácsonyi és újévi csomagforgalom lebo

nyolításának biztosítása 311.
------ — rendkívüli forgalom idején mozgó

postái menetek közlekedése 305.
Kedvezményes díjak a hévízszentandrási 

postás üdülőtelep gyógyfürdőjében 105.
Keletbélyegző 1. bélyegzők alatt.
Képeslevelezőlap 1. Levelezőlap.
Két belföldi postautalvány-kifizetési napló 

vezetése január havában 263.
Kettős elismerése a kincstári jogügyi igaz

gatóság által feladott könyvelt küldemé
nyeknek 246.

Kézbesítés — expressz — kiterjesztése vi
déki postahivatalok helyi forgalmában 
3§ .

Kézbesítése a Budapesten, a Vár-ban lévő 
minisztériumokba címzett egyéni névre 
szóló levélpostai küldeményeknek 293.

— Budapest XIV. közigazgatási kerületébe 
szóló küldeményeknek 56.

Kézbesítési (kifizetési) díjának hitelezése 
Mabi csekkszámlái terhére kibocsátott . 
csekkfizetési utalványoknak 318.

--------------Oti csekkszámláknál 289.
Kézbesítése a légipostái küldeményeknek

211.
— a Margitszigetre szóló levélpostai külde

ményeknek 156.
Kézbesíthetetlenség miatt visszaérkező, kül

földre feladott utalványok 154.
Kézbesítő szolgálattal való megbízása a Bu

dapest 112. sz. postahivatalnak 226.

Kezelési rendjének megváltoztatása az illet
mény- stb. utalványoknak 65.

Kéz- (gép-) írással előállított névjegyekre ír
ható feljegyzések 13.

Kiadók 1. Postakiadók.
Kiadói lappéldányok — Németországból ere

dők — kezelésével kapcsolatos változá
sok 4.

Kibocsátása új kétpengős Rákóczi ezüst
érméknek 2.

----- — Liszt Ferenc ezüstérméknek 210.
Kiegészítése a P. R. T. tárgymutatójának 46.
Kifizetése a dohánybeváltási járandóságok

nak 303.
— a nyugellátási utalványoknak 153.
— a postapénzforgalomba bekapcsolt pénz

intézetek, stb. részére kiutalt összegek
nek 2.

Kifizetési naplót — postautalvány — január
ban kettőt kell vezetni 263.

Kifüggesztése a Futura R. T. búzabevásárló
jának nevét és lakását tartalmazó hirdet
ményeknek 197.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken műkö
dő postahivatalokhoz 99.

Kimutatás új kiadása a külföldről érkező le
vélpostai légiküldemények pót díjáról 9.

Kincstári jogügyi igazgatóság által feladott 
könyvelt küldemények kettős elismerése 

246.
Kísérőlajstromba foglalása a felülvizsgálás és 

kamatbejegyzés céljából a postatakarék
pénztárhoz beküldött betétkönyveknek 
319.

Kitiltott lapok I. Lapok alatt.
Kiviteli engedélyek külföldre címzett érták- 

papírküldeményeknél 123.
Kivonása a forgalomból a 20 filléres képes 

levelezőlapoknak 287.
— — — az Lx 1. jelzésű táviratlapoknak 

187.
—  -----légipostabélyegeknek, portóbélye

geknek 252.
Kóczy-féle kötegelő zsineg visszatartá

sának tilalma 281.
Korlátozása a Németországba való váltópénz 

bevitelének 136.
— a postaforgalomnak Spanyolországgal 

223.
— az Iránba és Lengyelországba szóló érté

kek bevitelének 131.
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Könyvelt küldemények — a kincstári jog
ügyi igazgatóság által feladottak — ket
tős elismerése 246.

Kőszegi postahivatal megbízatása külföldre 
szóló, gyümölcsöt tartalmazó csomagok 
felvételével 186.

Köszöneté a pénzügyminiszter úrnak a posta
takarékpénztár 50 éves jubileuma alkal
mából 19.

Közigazgatási és névváltozások 6, 16, 25, 190, 
267, 299.

— változások 24, 51, 67, 77.
Közlekedése a mozgópostái meneteknek a

karácsonyi és újévi rendkívüli forgalom 
idején 305.

Közlemény a postaszemélyzet jóléti alapít
ványának tulajdonát képező üdülőtele
pek igénybevételéről 82.

Közös háztartásban élés igazolásának meg
könnyítése a posta személyzetének jó
léti alapítványa által nyújtott temetési 
segély iránti kérelmeknél 58.

Közszolgálati Jogszabályok gyűjteményének I 
igénylése 95.

Közúti járatoknál — gépkocsival fenntartot- 
taknál — az átadás-átvétel szabályozása 
89.

— pótdíj előzetes lerovása 311.
Külföldi levélpostai küldemények átszállítási 

díjának megállapítására statisztikai adat
gyűjtés 69.

- rendjel elfogadására és viselésére enge
dély 263.

Külföldre címzett értékpapírküldemények, 
valamint az azokhoz megkívánt kiviteli 
engedélyek kezelése 123. 
feladott, kézbesíthetetlenség miatt vissza
érkező utalványok 154.

— szóló, gyümölcsöt tartalmazó csomagok 
felvétele a kőszegi postahivatalnál 186.

— — küldeményekhez a Magyar Nemzeti 
Bank által kiállított tanúsítványok 45.

Külföldről ajánlottként érkező postautalvá
nyok kezelése 288.

— érkezett levélpostai küldemények díjá
ban beállott változás 1. Levélposta alatt.

— érkező hírlapokról és folyóiratokról sta
tisztikai adatgyűjtés 279.

— — levélpostai légiküldemények pótdíját 
tartalmazó Kimutatás új kiadása 9.

Különböző színben nyomott 101.201. számla- 
számmal ellátott befizetési lapok elfoga
dása 109.

Külön kötegben elhelyezése Budapest XI. 
közigazgatási kerületébe szóló levelezés
nek 20.

Különleges bélyegző használata a budapesti 
57. számú postahivatalnál 172.

— légipostái levelezőlapok a johannesburgi 
birodalmi kiállítás alkalmával 235.

— postai szolgálatokról statisztikai adat
gyűjtés az összes postahivataloknál 280.

„Különlenyomat a posta-, távíró-, távbeszél
és rádiódíjszabásokból“ kiadása 197.

Lakáspénz (lakbér) önkéntes elzálogosításá
nak bejelentésénél követendő eljárás 145.

Lapok és más sajtótermékek kitiltása:
„Abendländische Revolution“ 217. 
„Abesszinia“ 131.
„Amíg nem késő“ 230.
„A patronati“ 230.
„Arbeiter Sängerzeitung“ 283.
„Arbeiter Turn und Sport Zeitung“ 283. 
„Avant Garde Syndicale (L‘)“ 230. 
„Bátran a jövő elébe“ 230.
„Bérmunkás naptár 1936“ 77.
„B‘Nai B‘Rith“ 205.
„Bolseva Komuno de Ogpu“ 115.
„Braune Netz, (Das)“ (Wie Hitlers 

Agenten im Auslände arbeiten und 
den Krieg vorbereiten) 5. 

„Burgenland-Führer“ 92.
„Communist, (The)“ 24.
„Communist International, (The)“ 24. 
„Constitution of the Union of Soviet 

Socialist Republics“ 313.
„Controversy Power“ 230.
„Daily Worker“ 24.
„Drei Grundsätze des Mister Kung 

(Die)“ 313.
„Deutsche Revolution, (Die)“ 230.
„Dzz, Deutsche Zentral Zeitung“ 313. 
„Fervojstacio Znamenka“ 115.
„Fight Against War and Fascism“ 24. 
„Fight for Labor's Rights (The)“ 24. 
„Flammenzeichen über den Feldern“ 313. 
„Foundations of Leninism“ 24.



„Harcos Egységfront“ 205.
„6 órai Újság“ 24.
„Hatzfelder Zeitung“ 313.
„Inside Europe“ 313.
„Kaiserin Elisabeth und ich“ 15. 
„Kanadai Magyar 1936. évi naptára“ 205. 
„Kommunizmus és Kereszténység“ 24. 
„Lenin és a leninizmus“ 230.
„Magyar Nap“ 175.
„Magyar tanácsköztársaság“ 292. 
„Megvásárolt Magyarok“ 115.
„Merker, (Der)“ 326.
„Militär Inquisition in Ungarn 1934— 

35“ 261.
„Miért csatlakozzon minden munkás a 

kommunista párthoz?“ 230.
„Mit akar a Kommunista Párt“ 230. 
„Morto de Asúar (La)“ 253.
„Moscow Daily News“ 313.
„Moscow News“ 24.
„Neue Front“ 230.
„New Leader“ 230.
„New Masses“ 24.
„Odyssée de 1‘Impératrice Zita (L‘)“ 230. 
„Pariser Tageblatt“ 15.
„Party Organizer“ 24.
„Peuple hongrois accuse (Le)“ 130. 
„Pilotes de 1‘Europe, (Les)“ 313. 
„Polgárháború Ausztriában“ 175. 
„Program of the Negro People, (The)“ 

24.
„Program of the Unemployed, (The)“ 24. 
„Rache des Kabunauri, (Die)“ 313. 
„Religion und Kirche in der UD S S R“ 

46.
„Spartacus“ 230.
„Stalin“ 230.
„Sunday Worker“ 205.
„Szabad Szó“ 42.
„Szovjetföld“ 46.
„Túl a rácson“ 205.
„Üj Előre Naptár“ 42.
„Új út“ 100.
„Unser Wort“ 230.
„Untergang des Judentums, (Der)“ 205. 
„Vérité, (La)“ 230.
„Világ“ 110.
„Volks-Illustrierte, (Die)“ 242.
„Wie der Arbeiter in Sovietunion Inge

nieur wird“ 313.
„Women's for Equality, (The)“ 24. 
„Worker, (The)“ 261.

„Working class unity-bulwark against 
fascism“ 77.

„Zwischen zwei Weltkriegen“ 292.
Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:

„Aki zsidónál vásárol, a magyar faj gyil
kosa“ 159.

„Amíg a fiúból férfi lesz“ 253.
„Balsors, amely régen tép“ 50. 
„Deutscher Volksbote“ 238.
„Egy hónap a rossz lányoknál“ 267.
„Egy nő, aki nem tud nem-et mondani“ 

319.
„Egy színházi görl tündöklése és nyomo

rúsága“ 283, 319.
„Érdekli ön t az erotika? ha igen, úgy ez 

Önnek szól“ 267.
„Értesítés, ő  apostoli királyi Felsége 

II. Ottó királyunk“ 292.
„Magasan repül a daru“ 50.
„Magyar Testvér“ 50.
„Magyarok, keresztények“ 50. 
„Magyarország nem volt“ 50.
„Matild szeretői“ 137.
„Meghívó“. „Magyar nők és magyar fér

fiak szent korona szövetségei“ 292. 
„Minden érdek előtt a nemzet érdeke“ 

283.
„Ne csiak szónokolj“ 50.
„Ne higyj magyar a zsidónak“ 50. 
„Orgia rt.“ 23.
„Pártszervezet“ 137.
„Pilotes de 1‘Europe, (les)“ 234.
„Sehonnai bitang ember“ 50. 
„Sütőmunkások“ 238.
„Szerelem albérletben“ 313.
„Sztálin munkájának: a leninizmus alap

elemeinek nemzetközi jelentőségéről 
Kun Bélától“ 253.

„Szülőföldem szép határa“ 50.
„Talpra magyar“ 50.
„U. R. ss. en construction“ 159.
„Vallás a tanácsköztársaságban, (a) 47. 
„Világhírű írók válogatott novellái“ 291. 
„Vörös lámpa“ 159.
„Zsidó verésben a mi fejünk nem fő“ 50. 

Lapok lefoglalásának feloldása:
„Két szempillantás“ 100.
„Pártszervezet“ 186.

Lapok megjelenésének és terjesztésének meg
tiltása:
„Alföldi függetlenség“ 57.
„Hétfői Újság, Sopron“ 274.



Léghajó — Hindenburg — újabb északame
rikai útjai 174.

Léghajóval — LZ 129 — postaszállítás 49.
Légiküldemények — külföldről érkező levél

postaiak — pótdíját tartalmazó Kimuta
tás új kiadása 9.

Légipostabélyegek — új rajzúak — forga
lomba bocsátása 91.

— forgalomból való kivonása 252, 297.
Légipostái Díjszabásban változások 109, 124
— küldemények — európánkívüli országok 

ba szólók — irányítása 124.
— küldemények kézbesítésének gyorsítá

sára a berlini és müncheni esőposta fel
használása 211.

— Menetrend kiadása 99, 246.
— Menetrendben változás 14, 32, 41, 174, 

211, 225, 260, 278.
— Menetrend és díjszabásban változás 49, 

203, 264.
Leltári tárgyat képező egyenruházati cikkek 

selejtezésének módosítása 312.
Lengyelországba értékek bevitelének korlá

tozása 131.
Lengyelországgal az utánvételi forgalom 

megszüntetése 145.
Leszállítása a csomag- és szállítólevélhiányok 

bejelentési határidejének 319.
— a Luxemburgba szóló utánvételes külde

mények maximumának 13.
Létszámból törölt postakiadók 1. Postaki

adók.
Levelezőlapok — képes, felárasak — készle

tének megállapítása 233.
— 10 f-es, képes — új megrendelési módja 

31.
— húsz (20) filléres — kivonása 297.

— visszabaitott címlannal ellátott — keze
lése a belföldi forgalomban 145.

Levelezés díiátalánvozása 1. díjátalány.
Levélpostadíjszabás időközi változásainak 

közzététele 216.
Levélposta — Európánkívülre szóló — továb

bításának adatai 252, 260, 264, 308, 313, 
326.

Levélpostai küldemények külföldi forgalmá
ról részletes adatgyűjtés 278.

— — külföldről érkezők — díjában beállott 
változás 42, 114, 175, 203, 277. 303, 321.

— légiküldemények — külföldről érkezők
— pótdíját tartalmazó Kimutatás új ki
adása 9.

Liszt Ferenc új kétpengős ezüstérmék kibo
csátása 210.

Luxemburga szóló utánvételes küldemények 
maximumának leszállítása 13.

Lx 1. jelzésű dísztáviratlapok kivonása a for
galomból 187.

„LZ 129“ léghajóval postaszállítás 49.

Magánalkalmazottak Biztosító Intézete 
(Mabi) csekkszámlái terhére kibocsátott 
csekkfizetési utalványok kézbesítési (ki
fizetési) díjának hitelezése 318.

M. Á. V. hivatalos menetrendkönyv eladási 
árának megváltozása 312.

Magyar és német légi jármű vekkel száraz
földről légijárműre irányuló utas rádió
távíró forgalom 103.

— Nemzeti Bank által külföldre szóló kül
deményekhez kiállított tausítványok 45.

Margitszigetre szóló levélpostai küldemények 
kézbesítése 156.

Marokkóval utalvány, utánvételi, megbízási 
és díjjegyzékes forgalom megszüntetése 
235.

Másoló írón — fekete és lila — minőségi vál
tozása 115.

Megbízásokról adatgyűjtés 290.
Megbízási forgalom megszüntetése

Albániával 235.
Észtországgal 235.
Finnországgal 235.
Franciaországgal 235.
Marokkóval 235.
Németalfölddel 235.
Tunisszal 235.
Svájccal 235.

------ módosítása Dániával 219.
---------- Németalfölddel 136.

Megbízási forgalomban összeg felemelése
Belgiummal 123.
Danziggal 90.

Megbízatása Budapest 112. sz. postahivatal
nak kézbesítő szolgálattal 226.

— budapesti postahivataloknak vasúti fu
varlevelek árusításával 103.

— Hird postahivatalnak vasúti fuvarlevelek 
árusításával 246.
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— kőszegi postahivatalnak külföldre szóló 
gyümölcsöt tartalmazó csomagok felvé
telével 186.

— Sopron 2. számú postahivatalnak vasúti 
fuvarlevelek árusításával 123.

Meghívó a posta állami személyzetének se- 
gélyző és nyugdíjpótló egyesülete XXX. 
rendes közgyűlésére 58.

— a posta betegségi biztosító intézet XI. 
rendes évi közgyűlésére 18.

— a Postamesterek és Postamesteri Alkal
mazottak Országos Egyesülete 66-ik évi 
rendes közgyűlésére 95.

— a posta személyzetének méhészeti egye
sülete évi rendes közgyűlésére 302.

Megjelölése a csomagházhozkézbesítő posta- 
hivataloknak a postahivatalok és ügy
nökségek névsorában 149.

Megjelenésének és terjesztésének eltiltása az 
„Alföldi Függetlenség“ című sajtótermék
nek 57.

—  --------  a „Hétfői Újság“ (Sopron) című
hetilapnak 274.

Megkönnyítése a jóléti alapítvány által nyúj
tott temetési segély iránti kérelmeknél a 
közös háztartásban élés igazolásának 58.

Megküldése az 1924. évben kibocsátott 5%-os 
magyar járadék (kényszer) kölcsönköt- 
vények új szelvényíveinek 281, 298.

Megrendelése postai és pénzügyi értékcikkek
nek 61.

— az újévi postakönyvecskéknek 292.
Megrendelési módja a 10 f-es képes levelező

lapoknak 31.
Megszerzése alkalmi bélyegzők lenyomatai

nak gyűjtők részére 23.
Megszüntetése a csomag-házhozkézbesítő 

szolgálatnak Csongrádon 197.
— a faluzó és a tanyai levélhordók által hi

vatalból beszállítandó és kézbesítendő 
postai küldemények után eddig szedett 
különleges díjaknak 113.

— a Franciaországgal, Svájccal és Német
alfölddel az utalvány, utánvételi, megbí
zási és díjjegyzékes forgalomnak 235.

— a posta jóléti alapítványa által nyújtott 
természetbeni csecsemőkelengyesegélye- 
zésnek és kiegészítő anyasági segélyek 
rendszeresítése 163.

— az Albániával, Észtországgal, Finnor
szággal, Marokkóval és Tunisszal az 
utalvány, utánvételi, megbízási és díj
jegyzékes forgalomnak 235.

— az értéktelen ócska anyagok beszállításá
nak 298.

— az utánvételi forgalomnak Lengyelor
szággal 145.

Menetrendkönyv — M. Á. V. hivatalos — 
eladási árának megváltozása 312.

Méhészeti egyesület évi rendes közgyűlésére 
meghívó 302.

Minőségi változása a fekete és lila másoló 
irónnak 115.

Módja az értékcikkbeszolgáltatásoknak 288.
Módosítása a belföldi postautalvány és a bel

földi utánvételi díjszabásnak 153.
— a faiskolai termesztvények belföldi postai 

szállítására vonatkozó rendelkezéseknek 
264.

— a leltári tárgyat képező egyenruházati 
cikkek selejtezésének 312.

— a m. kir. postamesterek .szolgálati sza
bályzata egyes rendelkezéseinek 173.

— az utalványforgalomnak Dániával 321.
— az utalványforgalomnak Németalföldi 

Indiával 251.
— az utalvány-, utánvételi és megbízási for

galomnak Dániával 219.
— az utalvány-, utánvételi és megbízási for

galomnak Németalfölddel 136.
Mohácsi 1. sz. postahivatalnál emlékbélyegző 

használata 253.
Mozgópostái menetek közlekedése a kará

csonyi s újévi rendkívüli forgalom idején 
305.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és posta
szállításra felhasznált gépkocsij áratok 
jegyzéke 105.

— és jegyzékelő menetek közlekedésében 
változás 158, 181, 190, 237.

— új, Hegyeshalom—Bpest 52. berendezése 
299.

Munkaegységek felszámítása a filléres posta
megbízások után 12.

„Munkaképtelen szegények gondozása — Bu
dapest“ című, 1001. sz. postatakarékpénz
tári csekkszámlára történő befizetések 
274.

Müncheni csőposta felhasználása légipostái 
küldemények kézbesítésére 211.
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Nagybritanniába szóló küldeményekhez nem 
kell származási bizonyítvány 186.

— — csomagok továbbítása 65.
Naplót — postautalvány kifizetésit — ja

nuárban kettőt kell vezetni 263.
Németalfölddel az utalvány-, után vételi és 

megbízási forgalom módosítása 136.
--------- megbízási és díjjegyzékes forga

lom megszüntetése 235. 
az utalványforgalom újrafelvétele 241.

Németalföldi Indiával az utalványforgalom 
módosítása 251.

— — — Németalföld közvetítésével 288.
Német és magyar légi járművekkel száraz

földről légijárműre irányuló utas rádió
távíró forgalom 103.

— nyelv használatának kiterjesztése az 
osztrák-magyar kölcsönös forgalomban 
20.

Németországba szóló élelmiszerküldemé
nyeknél beviteli könnyítések 318.

Németországból eredő kiadói lappéldányok 
kezelésével kapcsolatos változások 4.

Német váltópénz bevitelének korlátozása 
Németországba 136.

Nemzeti Bank 1. Magyar Nemzeti.
Nemzetközi posta-, távíró- és távbeszélőszol

gálatban díjváltozások 37.
Nemzetközi válaszdíj szelvények újból való 

árusítása 273.
Névjegyekre — kéz- (gép-) írással előállítot

takra — írható feljegyzések 13.
Névváltozások 1. személyzetiek.
— 1. közigazgatási változások.

Növényvédelmi körzetekben beállott válto
zás 236.

Nyaraltatása a postaalkalmazottak gyerme
keinek 107.

Nyaralóhelyeken működő postahivatalokhoz 
kiküldetés 99.

Nyelvvizsgabizottságok ügyrendje 53.
Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény sze

mélyszállító gépkocsi eladására 29.
----- teherszállító gépkocsi eladására 111.

Nyomtatvány — 651. számú „Pénztárszám- 
adás“ című — használatának szabályo
zása 259.

Nyomtatványfaj — új — rendszeresítése a 
belföldi forgalomban „Árjegyzék“ néven 
97.

Nyomtatványjegyzékben változások 289.

Nyomtatványként a belföldi forgalomban fel
adott kéz- (gép-) írással előállított név
jegyekre, továbbá a húsvéti és pünkösdi 
üdvözlő kártyákra írható feljegyzések 13.

Nyomtatványküldeményekhez táviratlapok 
csatolásának engedélyezése 277.

Nyugatafrikába közlekedő légijáratok menet
rendjében változás 4.

Nyugellátási utalványok kifizetése 153.

Ócska anyagok beszállításának megszünte
tése 298.

Okirati illetékbélyeggel kiegészített váltó űr
lapok beszolgáltatása 38.

Olaszországba való feltételes bevitele az 
olasz bankjegyeknek és állam jegyeknek 
65.

Olaszországból érkező utalványok forgalmá
nak felfüggesztése 155.

Olympiai körrepülése a „Hindenburg“ légha
jónak 186.

Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) 
csekkszámlái terhére kibocsátott csekk- 
fizetési utalványok kézbesítési (kifize
tési) díjának hitelezése 289.

OTI nyomtatvány — új szövegű, „Általános 
munkaadói igazolvány“ című — forga- 
lombahozatala 241.

Osztrák-magyar kölcsönös forgalomban a né
met nyelv használatának kiterjesztése 
20.

österreichischer Aero-Club által „Pünkösdi 
repülés 1936.“ néven rendezett alkalmi 
légi járatával postaszállítás 114.

Pályázati hirdetmény posta altiszti, vonalfel
vigyázói, kocsikezelői és kisegítő szolgai 
állásokra 205.

— — üzemi és műszaki üzemi tisztviselők 
országos egyesülete Varga István nevét 
viselő középiskolai ösztöndíj-alapítványa 
egyik részének elnyerésére 195.

------a pécsi egyetemi Szent Mór kollé
giumban lévő alapítványi kedvezményre 
201.
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— — a Postatisztviselők Országos Kaszinó
ja kezelésében levő egyesített tanulmányi

segély alapítvány elnyerésére 310.
—- — hivatalvezetői állásra 28, 43, 52, 67, 

116, 213, 257.
— — ösztöndíjra 183.
------postamesteri állásra 28, 35, 43, 182,

271.
.— — postaügynöki állásra 7, 17, 29, 35, 44, 

79, 94, 102, 106, 130, 134, 141, 151, 161, 
199, 207, 213, 217, 227, 239, 249, 272, 320.

Párttagsági díjak fizetésének szabályozása 
287.

Pázmány-bélyegek forgalomból való kivo
nása 45.

Pecsétnyomó — elveszett — 238, 284.
Pénzbírsággal való büntetés a protekció 

igénybevételéért 303.
Pénzintézetek., istb. — postapénzforgalomba 

bekapcsoltak — részére kiutalt összegek 
kifizetése 2.

„Pénztárszámadás“ című 651. számú nyom
tatvány használatának szabályozása 259.

Pénzügyi értékcikkek megrendelése, átvétele 
és beszolgáltatása 61.

Pénzügyminiszter úr köszöneté a m. kir. 
postatakarékpénztár 50 éves jubileuma 
alkalmából 19.

Portóbélyegek forgalomból való kivonása 
252, 297.

Posta-alkalmazottak gyermekeinek nyaralta- 
tása 107.

— — üdülése a Postás Nyugdíjjáriűék- 
Alap hévízszentandrási üdülőtelepén 80.

— forgalom korlátozása Spanyolországgal
223.

— hivatalokban való kifüggesztése a Futura 
R. T. búzabevásárlójának nevét tartal
mazó hirdetményeknek 197.

— hivatalok és ügynökségek névsorában, 
valamint a helységnévtárban helyesbítés 
6, 9, 15, 16, 24, 34, 58, 67, 92, 133, 192, 212, 
284, 309, 319.

Postakiadói betöltendő állások 18, 36, 44, 52, 
59, 68, 95, 102, 108, 112, 122, 134, 144, 152, 
164, 172, 184, 195, 202, 208, 214, 218, 222,
224, 228, 232, 234, 240, 250, 258, 262,
272, 276, 286, 296, 310, 316, 328.

Postakiadók — állást keresők — 8, 10, 18, 30, 
36, 44, 48, 59, 68, 88, 96, 102, 108, 112, 
122, 144, 152, 164, 184, 196, 202, 208, 214,
218, 222, 232, 234, 240, 250, 258, 272, 276,
286, 296, 302, 310, 316, 328.

Postakiadók — létszámból törölt — 8, 18, 30, 
36, 44. 48, 52, 94, 107, 112, 121, 130, 142. 
152, 163, 172, 182, 193, 201, 207, 218, 221,
224, 228, 232, 234, 240, 244, 250, 257, 262,
276, 285, 301, 309, 315, 328.

Posta állami személyzetének segélyző és
nyugdíj pótló egyesülete XXX. rendes 
közgyűlésére meghívó 58.

— betegségi biztosító intézetének közgyű
lése 10.

; — — biztosító intézetének közgyűlési hatá
rozatai 52.

—• hivatalok és ügynökségek névsorában a 
csomagházhozkézbesítő postahivatalok 
megjelölése 149.

— mesterek szolgálati szabályzata egyes 
rendelkezéseinek módosítása 173.

— nyelvvizsgabizottságának ügyrendje 53.
— személyzetének jóléti alapítványa által 

nyújtott temetési segély iránti kérelmek
nél a közös háztartásban élés igazolásá
nak megkönnyítése 58.

— jóléti alapítványa által nyújtott kiegé
szítő anyasági segélyek kiterjesztése 194.

—  --- által nyújtott természetbeni cse-
csemőkelengyesegélyezés megszüntetése 
és kiegészítő anyasági segélyek rendsze
resítése 163.

■ — — — nyári fürdőkedvezménye 143.
Postatakarékpénztárhoz felülvizsgálás és ka

matbejegyzés céljából beküldött betét 
könyveknek kisérőlajstromba foglalása’ 
319.'

Postatakarékpénztári csekkszámlatulajdono
sok 41. jegyzékének kiadása 38.

Postai értékcikkek megrendelése, átvétele és 
beszolgáltatása 61.

— megbízásokról statisztikai adatgyűjtés 
290.

Postairányító versenyek eredményei 177.
— szállításból kitiltott sajtótermékek 1. La
pok.

— szállítása az iskolai filmoktatás céljaira 
készült és nem robbanva égő anyagból 
előállított filmeknek 98.
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Postamesterek és Postamesteri Alkalmazot
tak Országos Egyesülete 66-ik évi rendes 
közgyűlésére meghívó 95.

— szolgálati szabályzata egyes rendelkezé
seinek módosítása 173.

Postaszállítás az „LZ 129“ léghajóval 49.
— az österreichischer Aero-Club által „Pün

kösdi körrepülés 1936“ néven rendezett 
alkalmi légijáratával 114.

Postaküldemények — behozatali tilalom alá 
eső értékpapírt tartalmazók — átvételi 
határidejének kiterjesztése 90.

Postamesteri állásra pályázat 1. Pályázati hir
detmény.

Postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
tek, stb. részére kiutalt összegek kifize
tése 2.

Postás Nyugdíjjárulék-Alap hévizszentand- 
rási üdülőtelepén postaalkalmazottak üdü

lése 80.
Postatakarékpénztár havi forgalma 10, 27, 47, 

79, 111. 140, 193, 214, 231, 249, 275, 315.
— 50 éves jubileuma alkalmával pénzügymi- 

nister köszöneté 19.
Postatakarékpénztári csekkszámlatulajdono- 

sok 41. jegyzékének kiadása 38.
Postatakarékpénztárhoz kamatbejegyzésre és 

felülvizsgálatra beküldött betétkönyvek 
kisérőlajstromba foglalása 319.

Postautalványforgalom megszüntetése:
Albániával 235.
Észtországgal 235.
Finnországgal 235.
Marokkóval 235.
Németalfölddel 235.
Svájccal 235.
Tunisszal 235.

— módosítása Dániával 219. 321.
Németalfölddel 136.
Németalföldi Indiával 251.

— újrafelvétele Észtországgal 263.
Finnországgal 263.
Franciaországgal 251.
Francia-Marokkóval 277.
Németalfölddel 263.
Svájccal 241.

Postautalványforgalomban összeg felemelése
Belgiummal 123.
Danziggal 90,

Postautalványok — Angliából és Kanadából 
érkezők 76.

— külföldről ajánlottként érkezők kezelése 
288.

Postaügynöki állásra pályázat 1. Pályázat.
Pótlék — 3. számú — kiadása A. 1, 2., 3. sza

bályzatokhoz 38.
— II. és III. számú bélyegértékesítő iroda 

árjegyzékéhez 38, 156.
Protekció igénybevételének eltiltása szolgá

lati ügyekben 209.
— igénybevételéért pénzbírsággal való bün

tetés 303.
P. R. T. tárgymutatójának kiegészítése 46.
„Pünkösdi repülés 1936.“ néven az österrei

chischer Aero-Club által rendezett afkal- 
mi légijáratával postaszállítás 114.

— üdvözlő kártyákra írható feljegyzések 13.

Rádió:
— díjak befizetésére felszólítás 291.
— Díjfizetési kötelezettség a rádióengedé

lyes elhalálozása esetén 92.
— Díjmentessége hadirokkantaknak 290.
— Engedélyek visszavonásánál tapasztalt

rendellenességek megszüntetése 32.
— Engedélves elhalálozása esetében díjfize

tési kötelezettség 92.
— Felszólítás rádiódíjak befizetésére 291.
— Fladir okkan tak rádió díjmentessége 290.
— Hirdetmény kifüggesztése a postahivata

lokban 177.
— Kiállítás hirdető bélyegzőjének haszná

lata 217.
— Készülék sorsának nem igazolása ese

tében a kihágási eljárás megindítása 157.
— Kihágási eljárás megindítása a rádióké

szülék sorsának nem igazolása eseté
ben 157.

— „Különlenyomat a posta-, távíró-, távbe
szélő és rádió díjszabásokból“ kiadása
197.

— Nyugták kiállítása 136.
— Tárgysorsjáték 188.
— Rádiót népszerűsítő hirdetménynek a

postahivatalokban való kifüggesztése
177,
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Rádió:
— Rádiót népszerűsítő hirdetmény szöve

gének átragasztása 212.

Rendeltetési helye a „Hindenburg“ német lég
hajóval továbbítandó küldeményeknek 
210.

Rendezése a hatásköröknek a ház- és bérleti 
ügyek intézésénél 135.

Rákóczi új kétpengős ezüstérmék kibocsá
tása 2.

Rendszeresítése a belföldi forgalomban új 
nyomtatványfajnak „Árjegyzék“ néven 
97.

— mérsékelt távbeszélő díjszabásnak a ba
latoni fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint 
a mátravidéki postahivatalokkal és a 
Lillafüreddel való forgalomban 110.

Sajtóhiba-helyesbítés 115, 261, 262.
Sajtótermék kitiltása,
— lefoglalása,
— lefoglalásának feloldása 1. Lapok alatt.

Sátoraljaújhelyi postahivatal megbízatása
vasúti fuvarlevelek árusításával 13.

Selejtezése leltári tárgyat képező egyenruhá
zati cikkeknek 312.

Siófok—Budapest és Budapest—Siófok kö
zött alkalmi légipostajárat 223.

Sopronban megjelenő „Hétfői Újság“ című 
hetilap megjelenésének és terjesztésének 
megtiltása 274.

Soproni 1. számú postahivatalnál hirdetőbé
lyegző használata 100.

— 2. számú postahivatal megbízatása vasúti 
fuvarlevelek árusításával 123.

Soproni 4. számú időszaki kincstári kirendelt
ség folytatólagos működése 274.

Spanyol bankjegyek bevitelének tilalma Spa
nyolországba 65.

Spanyolországba a csomagforgalom szünetel 
216.

— a spanyol bankjegyek bevitelének tilalma 
65.

Spanyolországgal a postaforgalomnak korlá
tozása 223.

Statisztikai adatgyűjtés 1. Adatgyűjtés alatt.
— Zsebkönyv megrendeléséről tájékoztató

17.
Súlyhatárának felemelése a budapesti nemzet

közi baromfikiállítáisra szánt csomagok
nak 274.

Svájccal az utalványforgalom újrafelvétele 
241.

— utalvány, utánvételi, megbízási és díj- 
jegyzékes forgalom megszüntetése 235.

Szabályozása a párttagsági díjak fizetésének 
287.

— a „Pénztárszámadás“ című, 651. számú 
nyomtatvány használatának 259.

— az átadás-átvételnek a gépkocsival fenn
tartott közúti járatoknál 89.

Szállitójegyzék — új — kiadása 12.
— utánvételes — felhasználása 12.

Szállítólevelek szelvényére ragasztott bélye
gek érvényessége 55.

Szárazföldről légijárműre irányuló utas rádió 
távíró forgalom magyar és német légi
járművekkel 103.

i Származási bizonyítvány a Nagybritanniába 
és Észak-Irországba szóló küldemények
hez nem kell 186.

Szegedi Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek 
használatba vétele 31.

— Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzőinek 
használata 158.

Szelvényívek — újak — megküldése az 1924. 
évben kibocsátott 5%-os magyar járadék 
(kényszer) kölcsönkötvényeknek 246, 281.

Szelvényutalványok (járadék-kényszerköl- 
csönkötvénv) becserélése 154.

Személyzetiek:
— áthelyezések 6, 25, 47, 78, 105, 141, 160,

199, 220, 243, 275, 327.
— cím- és jellegadományozások 1, 135, 165,

273, 317.
— elbocsáttatások 26, 47, 78, 161, 327.
— felmentések 26, 67, 78, 97, 131, 135, 157,

172, 187, 200, 203, 212, 221.
— halálozások 7, 26, 47, 78, 106, 141, 161,

200, 221, 243, 276, 327.
— kinevezések 165, 166.
— kitüntetések 173.
— köszönetek és elismerések 89, 131, 263,

303.
— lemondások 243.
— más állami ágazatba kineveztetett 7, 221.
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— megbízatások 24, 31, 33, 40, 51, 67, 78, 97,
111, 115, 116, 131, 135, 141, 151, 157,
187, 203, 212, 220, 241, 270, 320.

— névváltoztatások 7, 26, 47, 78, 106, 141,
161, 200, 221, 243, 276, 327.

— nyugdíjazások 6, 25, 47, 78, 106, 141, 160, 
200, 221, 243, 275, 327.

— végkielégítések 47, 141, 243, 276.
— véglegesítések 26, 47, 78, 141, 200, 243,

276, 328.
— egyéb változások 7, 26, 47, 78, 106, 141,

161, 200, 221, 243, 276, 328.
Szervezeti változás 287.
Szolgálati szabályzat — postamesteri — ren

delkezéseinek módosítása 173.
— ügyekben protekció igénybevételének el

tiltása 209.
Szorgalmazása az 1924. évben kibocsátott 

5%-os magyar járadék (kényszer) köl- 
csönkötvényekhez kiadandó új szelvény
ívek megküldésének 246.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zseb
könyv megrendeléséről 17.

„Takarékossági nap“ hirdető bélyegzőinak 
használata 247.

Takarékossági propaganda támogatása 259.
Tanúsítványok — a Magyar Nemzeti Bank 

által külföldre szóló küldeményekhez ki
állítottak — 45.

Tanyai levélhordók által hivatalból beszállí
tott és kézbesített küldemények egységes 
megállapítása 113.

Tárgymutató — P. R. T. — kiegészítése 46.
Temetési segélynél — jóléti alapítvány által 

nyújtott — közös háztartásban élés iga
zolása 58.

Tilalma a Kóczy-féle kötegelő zsineg vissza
tartásának 281.

— a spanyol bankjegyek bevitelének Spa
nyolországba 65.

— egyes értékpapírok behozatalának 11.
Tokaji szüreti nap bélyegzőinek használata 

226.

— Adatszolgáltatás szempontjából való
meghatározása távbeszélőn feladott
táviratok feladójának 115.

— Ajánlási ragjegyek előnyomása a buda
pesti díjbeszedő hivatal távbeszélő 
számláin 13.

— Angol-magyar távbeszélőforgalomban bé
relt beszélgetések 15.

— Áramkörökön (interurbán távbeszélőn)
irányok szerinti forgalmi felvétel 187.

— Átalányrendszerü — a balatoni egységes
távbeszélő hálózatba bevont — távbe
szélő központok időszakos nyári állo
másainak előfizetési díjai 66.

— Áthelyezésre vonatkozó rendelkezések
módosítása soros távbeszélő berende
zéseknél 290.

—• Átírás engedélyezése a távbeszélő beren
dezést befogadó helyiség átadása ese
tében 236.

— Balatoni egységes távbeszélő hálózatba
bevont átalányrendszerű távbeszélő 
központok időszakos nyári állomásai
nak előfizetési díjai 66.

— Balatoni fürdő- és üdülőhelyekkel mérsé
kelt távbeszélő díjszabás 110.

— Belföldi 3 percet meg nem haladó távol
sági beszélgetések egyeztetésének mel
lőzése 136.

— Bérelt beszélgetések magyar-angol táv
beszélőforgalomban 15.

— Beszedése a vidéki hatóságok és hivata
lok távbeszélő díjainak 246.

— Beszélgetés időtartamának közlése a tá
volsági beszélgetések befejezése után 
157.

— Bevételi és forgalmi adatok megállapí
tása a külföldi távbeszélőforgalomban 
75.

— Budapest és környéke 1936. évi május
havi betűrendes névsorához „Pótfüzet“ 
312.

— Budapesti 1936. május havi távbeszélő
névsor szétosztása 146.

— Budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal
által feladott távbeszélő számlákon elő
nyomott ajánlási ragjegyek 13.

— C. 1. Szab. 1. pótlékának szétosztása 312.

Távbeszélő:
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— Díjai a balatoni egységes távbeszélő há
lózatba bevont átalányrendszerű táv
beszélő központok időszakos nyári ál
lomásainak 66.

— Díjak beszedése vidéki hatóságoktól és
hivataloktól 246.

—■ Díjazása a Pétfürdővel kezdeményezett 
távolsági beszélgetéseknek 104.

■*- Díjkedvezménye I., II. és III. járadék
osztályba sorozott hadirokkantaknak 
40, 230.

— Díjkedvezményre való igényjogosultság
igazolása gyakorló orvosoknál 229.

— Díjszabásban változások 5, 9, 15, 23, 41,
46, 50, 99, 172, 176, 204, 230, 236, 266, 
274, 290, 326.

— Díjszabás mérséklése a balatoni fürdő-
és üdülőhelyekkel, valamint a mátravi- 
déki postahivatalokkal és Lillafüreddel 
való távbeszélő forgalomban 110.

— Díjszabásokból „Posta-, távíró-, távbe
szélő és rádió“-ból „Különlenyomat“ 
kiadása 197.

— Díjváltozások a nemzetközi távbeszélő
szolgálatban 37.

— Egyeztetés mellőzése a 3 percet meg nem
haladó belföldi távolsági beszélgetések
nél 136.

— Egységes távbeszélőhálózatba való bevo
nása Nádudvar és Bojárhollós távbe
szélő központoknak 125.

-- Előfizetési díjai a balatoni egységes táv
beszélőhálózatba bevont átalányrend
szerű távbeszélő központok időszakos 
nyári állomásainak 66.

— Előfizetői nyilvános távbeszélő állomá
sokra vonatkozó rendelkezések módo
sítása 176.

— Előnyomott ajánlási ragjegyek a díjbe
szedő hivatal által feladott távbeszélő 
számlákon 13.

— Érvénytelenítése hírlapbeszélgetések vál
tására jogosító igazolványnak 124.

— Feladó meghatározása távbeszélőn fel
adott táviratoknál, adatszolgáltatás 
szempontjából 115.

— Felvidékkel való távbeszélő forgalomban
a korlátozás megszüntetése 115.

Távbeszélő:
— Forgalmi és bevételi adatok megállapí

tása a külföldi távbeszélőforgalomban 
75.

— Forgalmi felvétel (irányok szerint) az
interurbán távbeszélő áramkörökön 
187.

— Hadirokkantak (I, II. és III. járadékosz
tályba tartozók) távbeszélő díjkedvez
ménye 40., 230.

— Három percet meg nem haladó belföldi
távolsági beszélgetések egyeztetésének 
mellőzése 136.

— Hatóságok és hivatalok távbeszélő díjai
nak beszedése vidéken 246.

—- „Hindenburg“ léghajóval a távbeszélő- 
forgalom 204.

— Hírlapbeszélgetések váltására jogosító
igazolvány érvénytelenítése 124.

— Időszakos nyári állomások előfizetési dí
jai a balatoni egységes távbeszélő há
lózatba bevont átalányrendszerű táv
beszélő központoknál 66.

— Időtartam közlése a távolsági beszélgeté
sek befejezése után a felekkel 157.

— Igazolása a gyakorló orvosok részére biz
tosított távbeszélő díjkedvezményre 
való igény jogosultságnak 229.

— Igazolvány — hírlapbeszélgetések váltá
sára jogosító — érvénytelenítése 124.

— Igényjogosultság igazolása a gyakorló or
vosok részére biztosított távbeszélő 
díjkedvezményre 229.

— Interurbán távbeszélő áramkörökön irá
nyok szerinti forgalmi felvétel 187.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel az inter
urbán távbeszélő áramkörökön 187.

— Járadékosztályba — I., II. és III. — soro
zott hadirokkantak távbeszélő díjked
vezménye 40, 230.

— Távbeszélő jegy eket a postahivatali nyil
vános állomásokon a kezelők állítják 
ki 57.

— Kezelők állítják ki a postai nyilvános ál
lomásról kezdeményezett beszélgeté
sek távbeszélő jegyeit 57.

— Kiegészítés a távíró- és távbeszélőhivata
lok névsorához 138, 294.

— Korlátozás megszüntetése a Felvidékkel
való távbeszélő forgalomban 115.

Távbeszélő:
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— Költözködés esetében távbeszélő beren
dezést befogadó helyiség átadásakor 
átírás engedélyezése 236.

— Közvetítése táviratoknak távbeszélőn,
módosíttatott 23.

— Külföldi távbeszélőforgalom forgalmi és
bevételi adatainak megállapítása 75.

— „Különlenyomat a posta-, távíró-, távbe
szélő és rádiódíjszabásokból“ kiadása 
197.

— Lillafüreddel mérsékelt távbeszélő díj
szabás 110.

— Mátravidéki postahivatalokkal mérsékelt
távbeszélő díjszabás 110.

— Megnyitása Szovjetoroszországgal távbe
szélőforgalomnak 110.

— Mellőzése a 3 percet meg nem haladó bel
földi távolsági beszélgetések egyezteté
sének 136.

— Mérsékelt távbeszélő díjszabása a bala
toni fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint 
a mátravidéki postahivatalokkal és 
Lillafüreddel 110.

Nemzetközi távbeszélő szolgálatban díj
változások 37.

— Névsor (budapesti, 1936 május havi)
szétosztása 146.

— Névsor, vidéki, betűrendes kiadása 282.
— Névsorához távíró és távbeszélő hivata

loknak kiegészítés 138, 294.
— Névsorhoz (Budapest és környéke, 1936.

évi május havihoz) „Pótfüzet“ 312.
— Névsorhoz, 1935. október havi vidékihez

„Pótfüzet“ 124.
— Nyári állomások — időszakosak — előfi

zetési díjai a balatoni egységes távbe
szélő hálózatba bevont átalányrend
szerű távbeszélőközpontoknál 66.

— Nyilvános állomásról kezdeményezett
beszélgetések távbeszélőiegyeit a keze
lők állítják ki 57.

— Nyilvános előfizetői távbeszélő állomá
sokra vonatkozó rendelkezések módo
sítása 176.

— Orvosok részére biztosított távbeszélő
díjkedvezményre való igényjogosultság 
igazolása 229.

Pétfürdővel kezdeményezett távolsági be
szélgetések díjazása 104.

Távbeszélő:
— Postai nyilvános állomásról kezdeménye

zett beszélgetések távbeszélőjegyeit a 
kezelők állítják ki 57.

— „Pótfüzet“ kiadása a Budapest és környé
ke — 1936. évi május havi — névsorá
hoz 312.

— „Pótfüzet“ kiadása a vidéki — 1935 ok
tóber havi — távbeszélő névsorhoz 124.

— Pótlék (1. sz.) szétosztása a C. 1. Szab.-
hoz 312.

— Soros távbeszélő berendezések áthelye
zésére vonatkozó rendelkezések módo
sítása 290.

— Számlákon a távbeszélő díjbeszedő hiva
tal által feladottakon, előnyomott aján
lási rágjegyek 13.

— Szovjetoroszországgal távbeszélőforga
lom 110.

— Társas távbeszélőállomásra megállapított
türelmi idő módosítása 308.

— Távbeszélőn feladott táviratok feladójá-
jának adatszolgáltatás szempontjából 
való meghatározása 115.

— Táviratok távbeszélőn történő közvetíté
sének módosítása 23.

— Távolsági beszélgetések befejezése után
beszélgetés időtartamának közlése 157.

— Távolsági beszélgetéseknek — a Pétfür
dővel kezdeményezettek — díjazása 
104.

— Távolsági távbeszélőforgalomban válto
zások 322.

— Távolsági távbeszélgetések egyeztetésé
nek mellőzése, ha 3 percet nem halad
nak meg 136.

— Türelmi idő módosítása társas távbeszélő
állomásoknál 308.

— Üzletszabályzathoz 1. „Pótlék“ 312.
— Változások a Távbeszélő-Díjszabásban

1. Díjszabás alatt.
— Változások a távolsági távbeszélőforga

lomban 322.
— Vidéki betűrendes távbeszélő névsor ki

adása 282.
— Vidéki, 1935. október havi betűrendes

távbeszélő névsorhoz „Pótfüzet“ ki
adása 124.

— Vidéki hatóságok és hivatalok távbeszélő
díjainak beszedése 246.

Távbeszélő:
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Távíró:
— Adatok — forgalmiak és bevételiek —

megállapítása a külföldi távíróforga
lomban 75.

— Adatszolgáltatás szempontjából való
meghatározása távbeszélőn feladott 
táviratok feladójának 115.

— Belföldi táviratlevél szódíjának leszállí
tása 114.

— Bevételi és forgalmi adatok megállapítása
a külföldi távíróforgalomban 75.

— Díjváltozások a nemzetközi távírószol
gálatban 37.

— Díjszabásban változások 5, 15, 46, 50, 77,
91, 114, 146, 158, 176, 211, 217, 226, 233, 
243, 282, 321.

— Feladó meghatározása távbeszélőn fel
adott táviratnál adatszolgáltatás szem
pontjából 115.

— Forgalmi és bevételi adatok megállapí
tása a külföldi távíróforgalomban 75.

— Forgalomból való kivonása az Lx. 1. jel
zésű dísztáviratlapoknak 187.

— Forgalomból való kivonása Lx 4. jelzésű 1
dísztáviratlapoknak 308.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táv
íróvezetékeken 187.

— Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókíván
ságot tartalmazó táviratok 306.

— Kézbesítése az üdvözlő táviratnak rendes
távirat módján 307.

— Kiegészítés a távíró- és távbeszélőhiva
talok névsorához 138, 294.

— Kiterjesztése a légi rádiótávíró forga
lomnak 233.

— Kivonása a forgalomból az Lx 1. jelzésű
dísztáviratlapoknak 187.

— Kivonása a forgalomból az Lx 4. jelzésű
dísztáviratlapoknak 308.

— Külföldi távíróforgalom forgalmi és be
vételi adatainak megállapítása 75.

— „Különlenyomat a posta-, távíró-, távbe
szélő- és rádiódíjszabásokból“ kiadása 
197.

— Légi rádiótávíró forgalom kiterjesztése
233.

— Lx 1. jelzésű táviratlapok kivonása a for
galomból 187.

— Lx 4. jelzésű dísztáviratlapok kivonása a
forgalomból 308.

1 aviro:
— Magyar és német légi járművekkel szá

razföldről légijárműre irányuló utas
rádiótávíró forgalom 103.

r

— Módosítása táviratok távbeszélőn történő
közvetítésének 23.

— Nemzetközi távíró szolgálatban díjválto
zások 37.

— Német és magyar légi jár mű vekkel szá
razföldről légijárműre irányuló utas
rádiótávíró forgalom 103.

— Rádiótávíróforgalom — légi — kiterjesz
tése 233.

— Szárazföldről légijárműre irányuló utas
rádiótávíró forgalom magyar és német 
légi jár művekkel 103.

— Szódíj leszállítása a belföldi táviratlevél
nél 114.

— Távbeszélőn feladott táviratok feladójá
nak adatszolgáltatás szempontjából 
való meghatározása 115.

— Táviratlapok csatolásának engedélyezése
nyomtatványküldeményekhez 277.

— Táviratlevél (belföldi) szódíjának leszál
lítása 114.

— Táviratok távbeszélőn történő közvetíté
sének módosítása 23.

— Távíró- és távbeszélőhivatalok névsorá
hoz kiegészítés 138, 294.

— Újévi és karácsonyi üdvözletei s jókíván
ságot tartalmazó táviratok rendszere
sítése 306.

— Utas rádiótávíró forgalom — szárazföld
ről légijárműre irányuló — magyar és 
német légi járművekkel 103.

— Üdvözlő táviratnak rendes távirat mód
ján való kézbesítése 307.

— Változás a Távíródíjszabásban 1. Díjsza
bás.

— Vezetékeken irányok szerinti forgalmi
felvétel 187.

Továbbítása a Nagybritanniába és Észak- 
Irországba, valamint az Ir-szabadállamba 
szóló csomagoknak 65.

Tunisszal utalvány-, utánvételi, megbízási és 
díjjegyzékes forgalom megszüntetése 235.
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Üjévi csomagforgalom lebonyolításának biz
tosítása 311.

— forgalomban mozgóposták közlekedése 
305.

— postakönyvecskék megrendelése 292.
Üjrafelvétele a Svájccal és Németalfölddel

való utalványforgalomnak 241.
— az Észtországgal és Finnországgal való 

utalványforgalomnak 263.
— az utalványforgalomnak Francia-Marok

kóval 277.
— — Franciaországgal 251.

Utalvány 1. Postautalvány.
Utánvételes küldeményekről statisztikai adat

gyűjtés 289.
Utánvételes szállító jegyzékek felhasználása

12.

Utánvételi forgalomban összeg felemelése 
Belgiummal 123.

-------------- Danziggal 90.
— díjszabás módosítása belföldön 153.
— forgalom megszüntetése Albániával 235.
------  — Észtországgal 235.
.— — — Finnországgal 235.
------ — Franciaországgal 235.
----------Lengyelországgal 145.
— — — Marokkóval 145.
—  -----Németalfölddel 235.
------ — Tunisszal 235.
—  -----Svájccal 235.
— — módosítása Dániával 219.
------ Németalfölddel 136.

Utas rádiótávíró forgalom — szárazföldről 
légijárműre irányuló — magyar és német 
légij árművekkel 103.

Üdülése postaalkalmazottaknak a Postás 
Nyugdíjjárulék Alap hévizszentandrási 
üdülőtelepén 80.

Üdülőtelepek — a jóléti alapítvány tulajdo
nát képezők — igénybevétele 82.

Üdvözlő kártyákra — húsvéti és pünkösdi — 
írható feljegyzések 13.

Ügynöki állásra pályázati hirdetmény 1. pá
lyázat alatt.

Ügyrendje a m. kir. posta nyelvvizsgabizott
ságának 53.

Válaszdíjszelvényeknek — nemzetközi — új
ból való árusítása 273.

Változás — szervezeti — 287.
Változások Csomagdíjszabásban 1. ott.
— forgalomköriek 1. ott.
— Irányítási füzetben 1. ott.
— közigazgatásiak 1. ott.
— Légipostadíjszabásban 1. ott.
— Légipostái Menetrendben 1. ott.
— Lcvélpostadíjszabásban 1. ott.
— mozgóposták rendjében 1. mozgóposta.
— névváltozások 1. Közigazgatási változá

sok.
— nyomtatványjegyzékben 289.

Vasúti fuvarlevelek árusítása
a sátoraljaújhelyi postahivatalnál 13.

— — — a Sopron 2. sz. postahivatalnál 123.
--------- budapesti postahivataloknál 103.
-------- Fürd postahivatalnál 246.

Vezetése két belföldi postautalvány-kifizetési 
naplónak az év január havában 263.

Vidéki postahivatalok helyi forgalmában az 
expresszkézbesítés kiterjesztése és az ex
pressz levélpostai küldemények díjának 
megállapítása 318.

Vidéki postahivatalok közreműködése az 
1924. évben kibocsátott 5%-os magyar 
járadék (kényszer) kölcsönkötvények 
szelvényutalványainak becserélésénél 154.

Visszahajtott címlappal ellátott levelezőlapok 
kezelése a belföldi forgalomban 145.

Vitéz jákfai Gömbös Gyula 245.
Vitorlázó repülőgéppel postaszállítás Buda

pest és Bécs között 109.
Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése 234.

Zártan való feladása a Baeder illatszergyár 
rt. árumintaküldeményeinek 260.
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1. Postahivatalok,

a) Alkalmi postahivatalok:

II.

Budapesti Nemzetközi Vásár ................... 100
Debreceni Kiállítás és Vásár ..................  216
Grand Prix verseny ..................................  150
VI. Filprok Bélyegkiállítás ........................ 100
IX. Budapesti Nemzetközi Automobil, Mo

torkerékpár és Motorcsónak Kiállítás .. 57
Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kon

gresszus ................................................  219
VIII. Országos Frontharcos Találkozó ___ 247
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 46 
Őszi Lakberendezési Vásár és Rádiókiállítás 224 
Szanatóriumok és Magángyógyintézetek I. 

Nemzetközi Kongresszusa ....................  230

b) Áthelyezett postahivatalok:

Bánréve ..........................  253 j Budapest 80.......................  234 [ Budapest 99.......................  248

c) Időszaki postahivatal állandósítása:

Balatonfűzfő 247

d) Időszaki postahivatali kirendeltség megnyitása és megszüntetése:

Hajdúszoboszló (VI. 1.—IX. 15.) __  131, 254

e) Időszaki postahivatalok megnyitása és megszüntetése:

Balatonakarattya (VI. 1.—IX. 30.) ....132, 254
Balatonaliga (VI. 16.—IX. 15.) .................... 254
Balatonkenesei fővárosi üdülőhely (VI. 1.—

IX. 30.) .........................................  132, 254
Budapest—Margitsziget (V. 26.—IX. 30.).. 129 
Budapest—Zugliget (V. 1.—X. 10.) .. 93, 254
Görömbölytapolca (VI. 1.—IX. 30.) .........  132

Hévizfürdő (V 16.—IX. 30.) .. 
Mátrafüred (VI. l.-IX . 30.) .. 
Parádfürdő (V. 16.-IX. 30.) .. 
Siófokfürdő (VI. 16.—IX. 15.)
Sopron 4. (V. 16.— ) ..............
Sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII 31.)

. . . .  110 

. . . .  132 

. . . .  110
---- 254
132, 274 
. . . .  160

f) Postahivatalok nevének megváltoztatása:

Ráró — Ásványráró ..................................  51 j kenősei fővárosi üdülőhely ................  132
Balatonkenesei fővárosi üdülő — Balaton- Homokszentlőrinc — Bösztör .................... 295

g) Postaügynökséggé átalakított postahivatalok:

Darnózseli 
Macs

293 Szentkirály ................................................  319
212 Versend ......................................................  320
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h) Távbeszélővel egyesített postahivatalok:

Ászár ...........................  133
Bakonybánk .................... 133
Belsőböcs .......................  51
Biharugra .......................  133
Dunakömlöd ................  133
Felsődabas .................... 181

Ganztelep . ...................... 77
Inárcs ................................  181
Lábatlan .......................  254
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T A R T A T O M :

tb.

Címadományozás.
85.339/1.

A m. (kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter előterjesztésére a m. kir. posta

fogalmazási szakán Léstyán István postafő
igazgatói címmel felruházott postaigazgatónak a 
postafőigazgatói jelleget, Sebestyén István és dr. 
Kőszeghy Antal postaigazgatói címmel felruhá
zott postatanácsosoknak a postaigazgatói jelle
get, dr. Szerelemhegyi Béla postatanácsosnak a 
postaigazgatói címet, dr. Vérfy Aladár, Fray Já
nos és Kismányoky Károly postaigazgatói cím
mel felruházott postatanácsosoknak a postaigaz
gatói jelleget, dr. Kulcsár Bertalan, dr. Albrecht 
Gyula és Márton Béla postatanácsosokmak a 
postaigazgatói címet és jelleget, Plachy Károly 
és dr. Vass Zsigmond postatitkároknak a posta- 
tanácsosi címet és jelleget, Plauder József, dr. 
Kobulszky Károly és dr. vitéz Derec.-key György 
posta tanácsosi címmel felruházott postatitkárok- 
nak a postatanácsosi jelleget, Hanták András 
postatitkárnak a postatanácsosi címet és jelle
get;

műszaki szakán Aigner Dezső postaműszaki 
igazgatónak a postaműszaki főigazgatói címet és 
jelleget, Jurcsek Viktor és Mattanovich Géza

postaifőmérnököknek a postaműszaki tanácsosi cí
met és jelleget, Baczynski István postamérnök
nek a postafőmérnöki címet és jelleget;

számvevőségi szakán Buttkay Bertalan posta- 
számvevőségi II. osztályú főtanácsosnak a posta- 
számvevőségi I. osztályú főtanácsosi címet és 
jelleget, Váczy Mihály postaszámvevőségi taná
csosnak a postaszámvevőségi II. osztályú főtaná
csosi címet és jelleget, Táray Károly postaszám 
vizsgálónak a postaszámvevőségi tanácsosi cí
met és jelleget, Lechner Gyula és Pongrácz Ist
ván postaszámellenőröknek a postaszámvizsgá
lói címet és jelleget;

forgalmi szakán vitéz Kapitánffy Dániel és 
dr. Zelleny Vince postaifőfelügyelőknek a posta- 
hivatali igazgatói címet és jelleget, Győrffy Iván, 
Fábri Ferenc, Kassay Bertalan, Gábor József, 
Germarz Aladár és dr. Andrédes István posta- 
felügyelőknek a postafőfelügyelői címet és jelle
get, Scholcz László, Szénási Gyula, Gyulafia 
Géza, Mayhe.rr Rezső, Berczy Lajos, Jónitz Jenő, 
Rátz András, Laczi József, Dömötör Sándor és 
Kiss József postafőtiszteknek a postafelügyelői 
címet és jelleget;

üzemi férfi szakán Leszek Miklós, Hauke 
Dezső, Szlanyics István, Lipthay Elek, Ditrói Fe
renc, Garai Lajos, Csepreghy Ernő, Zaviadszky
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József és Csiszár Sándor postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Kiss Károly, 
Megyaszai Árpád, Czakó Lajos, Suszt Kálmán, 
Rontó György, Vimmer Zsigimond, Huszár Sán
dor, Varga István, Endresz Antal és Szathmáry 
János postasegédellenőröknek a postaellenőri cí
met és jelleget;

üzemi női tisztviselők szakán Harta Rezsőné 
és Goga Etel postaellenőrnőknek a postafőellen- 
őrniöi címet és jelleget, Koszicsák Ilona, Tóber 
Adél, Pallós Ida, Nagy Ilona, Farkas Lajosné, 
Mcimmer Mária, Nagy Dezsőné, Heller Szidónia, 
Kardoss Ágnes, Hudák Irén, Kuczik Mária, Far
kas Erzsébet, Flack Róza, Baletkay Aranka, 
Füstér Mária, Windberger Lujza, Kuczik Ilona, 
Rácz Margit, Hack Erzsébet, özv. Kendik Ist
vánná, Knefély Julia és Deák Lajosné postásé- 
gédellenőrnőknek a postaellenőrnői címet és jel
leget;

műszaki üzemi szakán Konvicny János és 
Schaden Károly postaműszaki főellenőri címmel 
felruházott postaműszaki ellenőröknek a posta- 
műszaki főellenőri jelleget, Valló Gusztáv, Li
geti József, Stoics József és Stanek Lajos posta- 
műszaki ellenőröknek a postaműszaki főellenőri 
címet és jelleget, Selmeci Ferenc, Ma-ndl János, 
Pelsőci Emil, Nagy László, Dobos József és 
Györgyi Rezső postaműszaki segédellenőröknek 
a postaműszaki ellenőri címet és jelleget adomá
nyozom.

gadni még akkor sem, ha ugyanaznap többször 
is történnék pénzfelvétel.

Egyúttal elrendelem, hogy a m. kir. posta 
központi számvevősége által a postapénzforga- 
loimbia bekapcsolt pénzintézetek stb. részére 
távbeszélőn történő kiutalásokról az érdekelt 
postahivatalok 1936. január hó 1-től kezdve ve
zessenek pontos nyilvántartást a következő ro
vatokkal: a kiutalás kelte, pontos ideje (óra, 
perc), a pénzintézet stb. neve, kiutalt összeg, a 
bemondó számvevőségi tisztviselő neve, a  kiuta
lást a hivatalnál vette, a távbeszélő-kezelő iga
zolása, hogy a beszélgetés tényleg a számvevőség 
56-9-67 állomásáról indult ki. A nyilvántartásba 
a hivatalvezető (postamester), illetve távollété
ben helyettese, a vonatkozó adatokat sajátkezű- 
leg tartozik bejegyezni, a távbeszélő kezelője pe
dig a nyilvántartás e célra szolgáló rovatán kéz
jegyével igazolja, hogy a m. kir. posta központi 
számvevőség illetékes osztályától kiindult távol
sági beszélgetést kapcsolta (pénzforgalmi ügyek 
56-9-67). A főpénztáros (pénztáros) csakis a 
nyilvántartásba bevezetett fenti adatok — tehát 
nem a hivatalvezető szóbeli közlése —- alapján, 
teljesíthet az igényjogosult pénzintézet stb. ré
szére kifizetést.

Ezt a rendelkezést a postahivatalok jegyez
zék elő a Posta Rendeletek Tára 1931. évi 48. 
számában közzétett ad. 95.372/2. sz. rendelet 4. 
pontjánál.

Kelt Budapesten, 1935. évi december hó 31. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Winchkler István s. k.

A postapénzforgalomba bekapcsolt pénzintéze
tek, stb. részére kiutalt összegek kifizetése.

ad. 135.830/2.

Figyelmeztetem az érdekelt postahivatalo
kat, hogy a Pénzintézeti Központ által a pénz
intézetek, valamint a kereskedelmi és iparválla
latok és a „Futura“ bizományosai részére „Ki
utalási Értesítés“ vagy „Kifizetési Értesítvény“ 
alapján kiutalt összegek kizárólag a P. R. T. 
1928. évi 7. számában közzétett 858. sz. alatt 
rendszeresített elismervénypár ellenében fizet
hetők ki. Másféle — bár cégszerűen aláírt — 
nyugtát részletfelvétei esetén sem szabad elfo

Budapest, 1935. évi december hó 27-én.

Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása.
141.154/2.

A Budapesti Közlöny folyó évi 291. és 296. 
számaiban a m. kir. pénzügyminiszter úrnak az 
alábbi rendeleté és hirdetménye jelent meg:

I.
A m. kir. pénzügyminiszternek 1935. évi 191.569. 
számú rendelete a 11. Rákóczi Ferenc fejedelem 
emlékét megörökítő kétpengős ezüstérmék veré
séről szóló 1935. évi XI. törvénycikk alapján 
vert kétpengős ezüstérmék külalakjának szabá

lyozása tárgyában.
Az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről 

szóló 1929. évi XXVI. törvénycikk 3. §-ának ne
gyedik bekezdéséiben foglalt felhatalmazás alap
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ján és a II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét 
megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről 
szóló 1935. évi XI. törvénycikk 1. §-ában foglalt 
intézkedés végrehajtásaként a következőket ren
delem.

I .  §.
A II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét 

megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről 
szóló 1935. évi XI. törvénycikk alapján vert két
pengős ezüstérmék külalakja a következő:

Az érme egyik lapján II. Rákóczi Ferenc 
fejedelemnek domborművű mellképe van. Arca 
jobbra néz, hullámos haja vállára omlik, ruhá
zata: mell,vért, vállán palást.

E lap körirata: „II. RÁKÓCZI FERENC. 
1676—1735.“

A palást alsó részén az érme kerületével 
párhuzamosan apró betűkkel a tervező művész 
neve „.BERÁN. L.“ van feltüntetve.

Az érme másik lapján a magyar címer a 
Szent Koronával Rákóczi-korabcli virágdíszes 
barokk keretben van elhelyezve. A címer felett 
körív alakban „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ fel
írat, amelynek elején és végén hat pontból álló 
csillag van. A címer alatt szintén körív alakban 
az értékjelzés: „.2 PENGŐ.“ foglaltatik. A cí
merpajzs alsó csúcsán megosztva a m. kir. állami 
pénzverő jelzése: „B. P.“ van. A címerkeret alatt 
a címerkeret középső virága által megosztva „19 
35“ veretési évszám van feltüntetve.

Mindkét lap pereme síma, kissé emelkedett 
és azon belül gyöngysor fut végig. Az érme síma 
széle bemélyített ékítménnyel van ellátva.

, 2. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba.
Budapest, 1935. évi december hó 20-án.

Dr. Fabinyí Tihamér s. k.
m. kir. pénzügyminiszter

II.
3.150/1935. P. M. IV. b. szám.

Hirdetmény
a 11. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét megörö
kítő kétpengős ezüstérmék veréséről szóló 1935. 
évi XI. törvénycikk alapján vert kétpengős ezüst

érmék kibocsátása tárgyában.
1935. évi 3.150. P. M. szám.

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét 
megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről

szóló 1935. évi XI. törvénycikk alapján vert két
pengős ezüstérmék forgalombahozatalát a Ma
gyar Nemzeti Bank 1935. évi december hó 30-án 
kezdi meg.

Az érme külalakja a következő:
Az érme egyik lapján II. Rákóczi Ferenc fe

jedelemnek domborművű mellképe van. Arca 
jobbra néz, hullámos haja vállára omlik, ruhá
zata: mellvért, vállán palást.

E lap körírata: ,, • II • RÁKÓCZI • FERENC 
• 1676—1735 • “.

A palást alsó részén az érme kerületével pár
huzamosan apró betűkkel a tervező művész 
neve: „ • BERAN • L • “ van feltüntetve.

Az érme másik lapján a magyar címer a 
Szent Koronával Rákóczi-korabeli virágdíszes 
barokk keretben van elhelyezve. A címer felett 
körív alakban „MAGYAR ■ KIRÁLYSÁG“ fel
írat, amelynek elején és végén hat pontból álló 
csillag van. A címer alatt szintén körív alakban 
az értékjelzés: „ • 2 PENGŐ • “ foglaltatik. A cí
merpajzs alsó csúcsán megosztva a m. kir. állami 
pénzverő jelzése: „B. P.“ van. A címerkeret alatt 
a címerkeret középső virága által megosztva 
„1935“ veretési évszám van feltüntetve.

Mindkét lap pereme síma, kissé emelkedett 
és azon belül gyöngysor fut végig. Az érme sírna 
széle bemélyített ékítménnyel van ellátva.

Az érme súlya 10 gramm, átmérője 27 milli
méter.

Ezeket az érméket az állami és egyéb köz- 
pénztárak korlátlanul, magánosok pedig 100 
pengő összegig kötelesek fizetésként elfogadni.

Budapest, 1935. évi december hó 28-án.

Dr. Fabinyi Tihamér s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a postahivatalokat, hogy 1935. de
cember hó 30-tól kezdve fizetésképen ezeket az 
új kétpengős ezüstérméket is fogadják el.

Budapest, 1935. évi december hó 30-án.

A 10 fillér árjelzésű „Általános munkaadói iga
zolvány“ űrlapok további forgalomba maradása.

141.320/4.
Az „Általános munkaadói igazolvány“ OTI 

űrlapok árának mérséklése tárgyában a P. R. T.
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1935. évi 37. számában megjelent 130.919j4. sz. 
rendelet kapcsán értesítem a postahivatalokat, 
hogy a 10 fillér árjelzésű „Általános munkaadói 
igazolvány“ című űrlapok további rendelkezésig
1935. évi december hó 31-én túl is forgalomban 
maradnak.

Erről egyébként a postahivatalokat előzete
sen központi körözvény útján is értesítettem.

Ezt a változást a postahivatalok a hivatko
zott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1935. évi december hó 31-én.

Németországból eredő kiadói lappéldányok ke
zelésével kapcsolatos változások.

140.732/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy 1936. ja
nuár hó 1-től kezdődőleg a Németországból 
eredő kiadói lappéldányok negyedévet megha
ladó, határozatlan időre is szállíthatók.

Az ilyen állandó jellegű előfizetésről a német 
postai hirlaphivatal a kézbesítő magyar postahi
vatalokat a jelzett időtől kezdődőleg nem fehér, 
hanem sárgaszínű papíron nyomott szállítóiraton 
(Feuille de livraison, Lief er schreiben) értesíti. Az 
állandó jellegű szállításnak megfelelően ezeken a 
szállítóiratokon a jelenlegi „Seront fournis pen
dant .......“ (Szállítandó . . .  Mól . : . .  .-ig) szöveg
„Seront fournis ä partir d u .........jusqu a nou-
vel avis“-ra (Szállítandó......... -tói újabb értesíté
sig) változik.

A lap küldésének a kiadók által történő be
szüntetéséről szóló levelezőlapok színe pedig fe
hér helyett kékesszürke lesz.

Az állandó jellegű szállítást a papír színe 
mellett az említett szállítóiraton, illetve levelező
lapon alkalmazott vastag nyomású D (durable) 
betű is mutatja.

A fentiek alapján a jövőben a postahivata
loknak az állandó jellegű kiadói lappéldányok 
nyilvántartása céljából nem kell negyedévenként 
új hírlapkézbesiítő naplót kiállítani, hanem ezek 
folytatólag használhatók.

A határozott időre történő előfizetésekkel 
kapcsolatos értesítések továbbra is fehér színű 
papíron készülnek.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő az

A. 3. Szab. 148. §-ának 5. pontjánál, amelynek 
módosítása iránt pótlék útján intézkedem. 

Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

Változás a Nyugatafrikába és Belga-Kongóba 
közlekedő légijáratok menetrendjében.

138.920/4.

A Francia-Nyugat-Afrika és Belga-Kongó 
felé közlekedő repülőgépek 1936. január 1-től 
kezdve egy nappal későbben indulnak el Európá
ból, illetőleg érkeznek meg a vonal mentén fekvő 
leszállóhelyekre. A hivatalok ennek következté
ben a Légipostái Menetrend 5. oldalán a II. me
netrendtábla d) hasáb fejében a feladás határ
idejét „sze“-ről javítsák „csü“-re. A d) hasábban 
levő menetrendi adatokat pedig töröljék és he
lyébe írják be a következő új adatokat:

b d
Budapest i 23 ó 40
Colomb Béchar é. va
El Goliéa é. va
Aoulef é. va
Reggan é. hé
Gao é. hé
Niamey é. ke
Niamey i. ke
Cotonou é. ke
Zinder é. ke
Fort Lamy é. sze
Fort Archambault é. sze
Bangui Libenge é. sze
Coquilhatville é. csü
Brazzaville é. csü
Leopoldville é. csü
Elisabethville é. pé

Budapest, 1935. évi december hó 27

Változás az Európa—Délamerika légi járat 
menetrendjében.

141.201/4.
Az Air Francé légitársaság délamerikai légi

vonalán a szállítás 1936. január 1-től kezdve 
rendszeresen légiúton történik. A hivatalok eh-
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hezképest a Légipostái Menetrendben a 8. olda
lon a VI. sz. menetrendtábla d) hasábjában levő 
metnetrendi adatokat töröljék és helyettük írják 
be a következő új adatokat:

a d
Budapest i. 23 ó 40 )
Natal é. hé
Eortalezza é. hé
Para (Belem) é. ke
Natal i. hé
Bahia é. hé
Rio de Janeiro, é. ke
Santos é. ke
Florianopolis é. ke
Porto Alegre é. ke
Montevideo é. ke
Buenos Aires é. ke
Mendoza é. sze
Santiago é. sze
Antofagasta é. csü
Arica é. pé
Lima é. pé
La Paz (vasúton) é. szó
Guayaquil é. szó
Quito (vasúton) é. ke

menetrendtábla oldalán levő °) je:
teljes egészében töröljék.

Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
140.986/4.

A párisi Editions du Carrefour kiadásában 
az 1935. év folyamán megjelent „Das braune 
Netz“ című (alcíme: „Wie Hitlers Agenten im 
Auslande arbeiten und den Krieg vorbereiten) 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a kitiltott sajtótermé
kek módjára kezeljék.

Budapest, 1935. évi december hó 27-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

I.
140.345/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

23. o. Venezuelánál a 6. hasábban töröljék: 
Ouvert. Az oldal alján a ") jegyzet szövegét a 
következőképen helyesbítsék: ,,9) =  MP — és 
=  Ouvert =  csak Caracas, Coro, La Guayra, és 
Maracaibo-ba küldhető; =  TMx =  ezekre a he
lyekre nem küldhető.“

25. o. Irán, 1. Gharbar, Henjam, Jask-nál az 
1. hasábban lévő °) jegyzet jelölést s az oldal al
ján a n) jegyzetet töröljék.

Budapest, 1935. évi december hó 30-án.

II.
138.892/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

11. o. Eritreához az 1. hasábba 7) jegyzetje
lölést s az oldal aljára a következő jegyzetet ír
ják: ,,7) Via Roma Radio, hírlaptávirat is küld
hető. Szódíja 1.02 'P.“

14. o. Szomáliföld (olasz)-hoz az 1. hasábba 
5) jegyzet jelölést s az oldal aljára a következő 
jegyzetet írják: ,,r') Via Roma Radio hírlaptáv
irat is küldhető. Szódíja 1.11 P.“

Budapest, 1935. évi december hó 19-én.

5

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
140.869/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

25. o. Görögország (1. sz. fedőlap a P. R. T. 
1935. évi 49. sz.-hoz) II., IV., V. díjöveinél felso
rolt hivatalok közé betűrendben a következő hi
vatalok neveit szúrják be:

II. díjöv: Jannina, Tricala,
IV. díjöv: Missolonghi (Messolonghion),
V. díjöv: Argos, Pyrgos, Sparti (Sparte).
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A III. díjöv hivatalaiként a következőket ír
ják be: Amphissa, Chalkis, Lamia, Levadia. 

Budapest, 1936. évi január hó 2-án.

K e r ü le t i  biztosi felmentés és megbízatás.
141.311/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatósági kerü
letben dr. Szabó Gusztáv postatanácsos és Plachy 
Károly postatitkár kerületi biztosi megbízatása 
az 1935. évi december hó 31-ével megszűnt.

Dr. Melles Simon és Toronyay Géza posta- 
segédtitkárok folyó évi január hó 1-től kezdődő 
hatállyal kerületi biztosi teendőkkel bízattak meg.

Budapest, 1936. évi január hó 3-án.

f.'

Közigazgatási változások.
139.647/3.

A Vas vármegyébe bekebelezett Alsómes
teri és Felsőmesteri községek egyesítettek. Az 
új község szervezeti jellege kisközség, neve Mes
teri.

Ehhez képest a Helységnévtárban Alsómes
terinél (95. 1.) az adatok törlése mellett beírandó: 
„Felsőmesterivel Mesteri néven egyesült.“ Felső- 
mesterinél (208. 1.) az adatok törlése mellett be
írandó: „Alsómesterivel Mesteri néven egyesült.“ 
A 374. oldalon Mesterszállás elé pedig beírandó: 
„Mesteri kk„ Vas vm., celldömölki j„ u. p. és u. 
t. Celildömölk.“

Mánfa (360. 1.) és Pécsbudafa (433. 1.) kisköz
ségek a Mánfa székhellyel létesített mán fai kör
jegyzőséghez osztattak be.

Pusztamiske (448. 1.) kisközségnél kj. „Pad- 
rag“ helyett beírandó: „Devecser“.

A Miskolc (376. 1.) tj. városhoz tartozóként 
kimutatott Bugyiktanya (Veresbugyiktanya) 
[148. 1. és 569. l.j, Csorbatelep (168. 1.), Városi
tanya (563. 1.), továbbá a Hejőcsaba (252. 1.) köz
ségtől Miskolc tj. városhoz csatolt Juhásztanya 
(Martintelep) [279. 1. és 364. 1.] és Máhrtelep 
(358. 1.) a várossal összeépültek, szabályszerű 
utcanevekkel vannak ellátva, ennélfogva a Hely
ségnévtárban szereplő adatok törlendők.

Vértesdoboz (570. 1.) nagyközség kisköz
séggé alakult át és az alcsúti körjegyzőséghez 
osztatott be.

Budapest, 1936. évi január hó 2-án.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában és a Helységnévtárban.

139.461/3.
A hivatalok a M. kir. postahivatalok és ügy

nökségek névsorában Pórszombat-nál (105. oldal) 
a 4. hasábban a név után „gy“-t, — a Helységnév- 
tárban pedig (443. oldal) az 1455. szám elé „pd“-t 
írjanak.

Budapest, 1936. évi január hó 4-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában, valamint a Helységnévtárban.

85.012/3.
A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában a hivatalok Istenmezejé-nél (59. ol
dal) a 4. hasábban az ellenőrző hivatal után „gy“-t 
— a Helységnévtárban pedig (269. oldal) a 225. 
szám elé „pd“-t írjanak.

Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

Forgalomköri változások.
140.916/3.

Cirkó i 'e Csökmő (153. 1.) ezentúl u. p. 
Csökmő.

Darusziget .D Csökmő (173. 1.) ezentúl u. t. 
Csökmő.

Pereemajor A  Vassurány (434. 1.) ezentúl u. 
t. Acsád.

Vassurány kk. (566. 1.) ezentúl u. t. Acsád. 
Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

Személyzetiek.
140.777/1.

A. m. kir. postaszemélyzet körében 1935. no
vember havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kosztkievicz Ferenc mérnök 
24 Debrecenből Budapestre, Mán doki József se- 
gédmérnök 36 Sopronból Pécsre, Szeniczey Aurél 
II. o. tiszt 131 Hatvanból Budapestre, Hentschel 
Lajos ellenőri címmel felruházott segédellenőr 
29 Hódmezővásárhelyről Kiskunfélegyházára, 
Szilvási József segédtiszt 255 Szerencsről Nyír
egyházára, Székelyhidi Karácson segédtiszt 410 
Budapestről Hatvanba, Gál József segédtiszt 470 

| Békéscsabáról Budapestre, Devich Sára segéd
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tisztnő 366 Debrecenből Budapestre, Szabó Olga 
segédtisztnő 614 Budafokról Budapestre, Sass 
Pál műsz. segédtiszt 91 Debrecenből Miskolcra, 
Argay Róza kezelőnő 12 Tatáról Budapestre, Ko
vács Irén kezelőnő 155 Vácról Székesfehérvárra, 
Kemény Erzsébet kezelőnő 445 Esztergomból 
Vác.ra, Pénzes Ferenc II. o. altiszt 2857 Székesfe
hérvárról Budapestre, Fehér János rácegresi II.
o. altiszt 3087 Budapestről Jászberénybe, Kassai 
István II. o. altiszt 3343 Székesfehérvárról Buda
pestre, Gondos István jászberényi II. o. altiszt 
3444 Budapestről Jászberénybe, Jámbor Ferenc 
II. o. vonalfelvigyázó 299 Barcsról Letenyére, 
Sziács Imre II. o. vonalfelvigyázó 351 Pécsről 
Barcsra.

Nyugdíjaztalak: Varga István 77 és Barcza 
Lázár 138 főellenőrök, Bánsági Árpád segédcllen- 
őr 282, özv. Pogonyi Béláné ellenőrnő 46. Lénárth 
Anna 88 és Izsák Margit 324 segédellenőrnők, 
özv. Okrona Istvánná 387 és özv. Lehel Mihály- 
né 477 segédtisztnők, Lantos Vince műsz. főellen
őr 2, Szigethy Pálné kezelőnő 401, Vesztróczi Ká
roly I. o. szaikalfciszt 49, Mohi Gyula 21, Góczán 
Sándor 33 és Fiók Ferenc 34 II. o. szakaltisztek, 
Svarba András 48, Szabó István sárszentmihályi 
99, Berki Ferenc 160, Kántor János sárkeresztúri 
270, Fekete Mihály tósokberéndi 289, Török 
András 352, Pfneisz Sándor 413, Szabó Ferenc

fehértói 504, Gál Sándor csongrádi 585, Besze 
György 802, Talált József 1027, Wolf János 1048 
és Ozsváth Gábor 1532 I. o. altisztek, Faragó 
Márton II. o. altiszt 804, Molnár Mihály felsőtúri 
II. o. garagemester 91.

Meghaltak: Kusztos Béla segédellenőr 500, 
Varga Sándor segédtiszt 138.

Névváltozások: Szittya (Szopkó) Árpád fel
ügyelő 361, Gerendás (Goldmann) Mihály főtiszt 
97, Újvári (Ulics) György I. o. altiszt 263, Jávori 
(Javorniczkv) József II. o. altiszt 1527, Egervári 
(Krajcsovics) Jenő II. o. szakmester 128.

Egyéb változások: Cserkúti Imre I. o. tiszt 
452 helyett Cserkúti Imre dr., Eihmann Aladár II. 
o. tiszt 163 helyett Ehmann Aladár dr., Horváth 
Dezlső II. o. tiszt 179 helyett Horváth Dezső dr., 
Werner Mária segédellenőrnő 238 helyett Ráso- 
nyi Béláné, Stella Felicia segédtisztnő 246 helyett 
dr. Kosztolányi Pálné írandó.

Más állami ágazatba kineveztetett: Udvari 
János gépkocsivezető 365.

Helyesbítés: A P. R. T. 47. számában „Sze
mélyzetiek“ című 136.452/1935. számú közlemény
ben közzétett, Gondos István II. o. altiszt 1290 
Budapestről Jászberénybe történt áthelyezése 
törlendő.

Budapest, 1936. évi január hó 2-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

139.735/3.
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Általános feltételek: Pályázhatnak az illető 
község- (telep)-tiek magyar honos, 18 éves élet
kort betöltött lakosai {nők és férfiak), kiknek 
más foglalkozásuk, illetve jövedelmük is van; 
továbbá minden nyugdíjas tisztviselő, altiszt és 
más nyugdíjas egyének.

Előnyben részesülnek a rokkant katonák, 
továbbá az olyan pályázók, kik különben egyen

lő feltételek mellett a postamesteri állásra meg
szabott minősültséggel is rendelkeznek.

A sajátkezííleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonvítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
íllapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1936. 
évi január hó 24-ig nyújtandók be.

Budapest, 1935. évi december hó 31-én.
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K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszám ból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állom áshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

Debrecen Paris Arnoldné kiadó A lcsut 1890. M éhkerék Lemondás.

Több m int 6 hónapja
Szeged Sümegi Ilona kiadó Tass 1908. Tass nem vállalt alkalma-

zást.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

B odnár Rózsa B áránd, Gellcrt-u. 157. 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

D ancsó Ilona Cscpa 8 1936. febr. 1-től

E rdőssy  Irma R ákospalota, Wesselényi-u. 1. 4Vs azonnal

G ergye Anna Egyházasrádoc (Vas m.) 6 1936. febr. 1-től
K isgyörgy Etel P ctervására ü‘/2 1936. jan. 15-től

M akaró  Júlia
K óny (G yőr m.) 

P lébánia hivatal azonnal

N ém eth  Margit Bársonyos (Veszprém m.) 8 azonnal H elyettesítést is vállal.
P erlak i Ilona Pincehely 6 1936. jan. 15-től

Siha Rozália K iszom bor 1936. febr. 1-től

A  »zerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi nírlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro si N yom da R észvény társaság  (Felelős v.: D uchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

« U D A P E 8 T ,  1 0 3 0  J A N U Á R  ÍO . 2. szám.

T A R T A L O M :
A külföldről érkező levélpostai légiküldemények pót

díját tartalm azó Kimutatás új kiadása.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A  bernecebaráti postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Helyesbítések a M. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsorában.
A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi december havi 

forgalma.
A  m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A külföldről érkező levélpostai légiküldemények 
pótdíját tartalmazó Kimutatás új kiadása.

133.992/4.
A külföldről érkező levélpostai légiküldemé

nyek légipostái pótdíját tartalmazó Kimutatást 
újból kiadtam.

A hivatalok a P. R. T. 1932. évi 33. számá
ban megjelent 89.385/4. sz. rendelettel kiadott Ki
mutatás helyett ezentúl az új kiadványt használ
ják.

Budapest, 1935. december hó 16-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
141.071/8.

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

A 11. oldalon lévő „Jegyzékében 1. Európá
nál Baleári-szigetek mellé írják: „(Lásd Spanyol- 
országnál).“ Az itt lévő „15“ oldalszám-jelzést 
töröljék.

Ugyanezen az oldalon II. Afrika-nál, Fran
cia-Marokkó és Kanári-szigetek közzé új tétel
ként szúrják be: „Spanyol-Marokkó, (Lásd Spa
nyolországnál)“.

A 15. oldalon a Baleári-szigetekre vonatkozó 
összes adatokat töröljék.

A 39. oldalon a Spanyolországra vonatkozó 
összes adatokat töröljék és helyükbe ragasszák 
a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1936. évi január hó 13-án.

A bernecebaráti postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

86.313/3.
A bernecebaráti távbeszélővel egyesített 

postaügynökséget 1936. évi január hó 16-tól kez
dődően változatlan forgalmi körrel postahiva
tallá alakíttattam át.

Az új postahivatal ellenőrző száma „395“.
A hivatalok a segédkönyvekben Bernece- 

barátinál az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban (133. old.) „GE3 Eh. 
Kemence“ helyett írandó, a Vámosmikola 
= =  Drégelypalánk pu.“ bejegyzés után a 
„Kemence.......... “ bejegyzés pedig törlendő.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában a 18. oldalon az első hasábba 
„395“ írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. Ke
mence)“, a hetedik hasábban pedig „Kemence 
.........“ törlendő, a 168. oldalon a „395“ után be
írandó „Bernecebaráti“.

Az Irányítási-Füzetben (23. old.) a második 
hasábban „U“ helyett „IV“ írandó, a hetedik ha
sábban „Eh. Kemence“ törlendő és beírandó 
„Vámosmlkola, Drégelypalánk“.

Budapest, 1936. évi január hó 14-én.

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

85.263/3.
A hivatalok a m. kir. postahivatalok és ügy

nökségek névsorában a Budapesti 9. számú hiva
tal mellől (22. oldal első hasáb) és ennek „Ellen



10 2. szám.

őrző számok jegyzéke“ című mellékletében (165. 
oldal, harmadik hasáb) a „C“ jelzést töröljék.

Budapest, 1936. évi január hó 11-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1935. évi 
december havi forgalma.

57/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 998.896 P 77 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1935. évi dec. hó végén 101,613.593 P 
63 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 24,902.327 P 55 fillérrel szere
pel. A betevők száma a hó végén: 399.365.

A csekk- és klíringüzletben a betéteket 
6,855.009 P 04 f-rel múlták felül a visszafizetések. 
A csekkbetétek állománya 1935. évi december 
hó végén 135,253.107 P 04 f volt. A csekkszámla- 
tulajdonosok száma a hó végén 35.117.

Az értékpapír-üzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpiapírok állománya 
1935. évi december hó végén névértékben 
106,105.637 P 06 f-t tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 89,077.422 P 93 f értéket képvisel
tek. A hó végén forgalomban volt járadókköny- 
vek, illetve letéti jegyek száma 90.118.

A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti 
forgalma e hóban 222.427 drb új zálogfelvétel 
4,561.693 P kölcsönnel és 224.754 drb zálogkivál
tás 4,807.966 P kölcsönvisszafizetéssel. A zálog
tárgyak álladéka 1935. december hó végén

1,214.928 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
25,646.743 P volt.

A z árverési csarnok forgalmában önkéntes 
árverésre 2.969 drb, kényszer árverésre pedig 
4.823 drb különféle ingóság került. Eladatott ösz- 
szesen 5.806 drb, a befolyt vételár 83.774 P 57 
fillér volt.

A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 
1935. évi december hó folyamán a takarék-, 
csekk- és zálogüzletágban 3,148.093 tétel s 
1.380,923.052 P 53 fillér, az öszes betéteinek állo
mánya pedig 236,866.700 P 67 fillér.

Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.

Az intézet választmányának 1936. évi ja
nuár hó 15-én tartott ülésében hozott határozata 
szerint az intézet 1934/35. évi rendes közgyűlé
sét 1936. évi február hó 16-án (vasárnap) dél
előtt 10 órakor, Budapesten, a m. kir. postavezér- 
igazgatóság tanácstermében tartja.

Az alapszabály 44. §-a értelmében a köz
gyűlés tárgysorozatát is feltüntető meghívót az 
intézet a P. R. T-ban a közgyűlés napját megelő
zően 15 nappal közzéteszi.

Ugyancsak a 44. §. rendelkezése szerint a 
közgyűlés tárgysorozatába csak azok az indítvá
nyok vehetők fel, amelyek a közgyűlés napja 
előtt legalább húsz (20) nappal az intézethez be
érkeznek.

Budapest, 1936. évi január hó 15-én.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve elme

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Á cs Juliánná Saj ószentpéter azonnal H elyettesítést is vállal.

E lb e rt Erzsébet E szterháza 1936. febr. 1-től

K észéi Teréz
V árkesző, u. p. Egyházas- 

kesző 7 1936. febr. 1-től
K orzsinek  László G yőrszem ere 2 azonnal

P aál János Szirák 10 1936. febr. 1-től
ifj. Papp Endre B ácsbokod 1936. febr. 1-től
P rincz  Julianna • V ízvár (Somogy m.) azonnal H elyettesítést is vállal.
Szabó Terézia B iharkeresztes (Bihar m.) azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek színt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da R észv én y társaság  (F ele lős v .: D uchon  J.)



Fedőlap a P. R. T, 1936, évi 2, sz.-hoz (141.07118. sz. r.)

Spanyolország (Espagne) Gibraltárral, Spanyol M arokkóval
és BaJeári-szigetekkel.

Sürgős (urgent) beszélgetés: nem váltható.
Igen sürgős {éclair) beszélgetés: nem váltható. 
Meghatározott időre kért beszélgetés (com

munication fortuite ä heure fixe): váltható. 
Bérelt beszélgetés: úgy az erős, mint a

gyengeforgalmú órákban folytatható. 
Meghívás (avis d’appel): kérhető.

A forgalomban az összes magyar és az öf 
Spanyolország területe nyolc díjövre oszlik 

spanyol díjövek szerint a következők:

az I. díjövbe tartozó hivataloknál 12 P 65 f
a II. „ „ „ 14 P 35 f
a III. „ „ „ 17 P 70 f
a IV. „ „ 19 P 95 f

Meghívásnak a rendeltetési helyen az ingye
nes táviratkézbesítés körzetén kívül való 
kézbesítése: nem kérhető.

Külön meghívás i(préavis): kérhető.
Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 

száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): kérhető.

Gyengeforgalmú órák: 21—8 óra közt.

:s spanyol távbeszélő központok résztvesznek.
A háromperces beszélgetési díjak a különböző

az V. díjövbe tartozó hivataloknál 22 P 20 f
a VI. „ „ „ 22 P 65 f
a VII. „ „ „ 34 P 05 f
a VIII. „ „ „ 25 P 85 f

A díjövbeosztás a következő:

Az I. díjöv: G erona és Guipozcoa tartom ányok távbeszélő központjai.
A  II. díjöv: A lava, Barcelona, Burgos, Huesca, Lérida, Logrono, N avarra, Palencia, Santander, Soria, T arra

gona, Vizcaya és Zaragoza tartom ányok távbeszélő központjai.
A  III. díjöv: Avila, Castellón, Coruna, Cuenca, G uadalajara, Leon, Lugo, M adrid, O rense, Ovideo, Ponte 

vcdra, Salamanca, Segovia, Teruel, Valencia, V alladolid és Zam ora tartom ányok távbeszélő központjai.
A IV. díjöv: A lbacete, A licante, Badajoz, Cácceres, Ciudad, Real, M urcia és Toledo tartom ányok távbe

szélő központjai.
Az V. díjöv: A lm eria, Cadiz, Córdoba, G ranada, Huelya, Jaen, Málaga és Sevilla tartom ányok távbeszélő 

központjai.
A  VI. díjöv: G ibraltár.
A  VII. díjöv: C euta (Spanyol Marokkó).
A  VIII. díjöv*): Mellila (Spanyol M arokkó), Baleári szigetek távbeszélő központjai.

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:

Ha a díjegység

I. II. III.

az erős forgalmú 
órákban percenként 

számítandó

a gyenge forgalmú 
órákban az első három 

percért szám ítandó

a gyenge forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

P f P f P f P f

12 65 4 25 7 60 2 55
14 35 4 80 8 65 2 90
17 70 5 90 10 65 3 55
19 95 6 65 12 — 4 —

22 20 7 40 13 35 4 45
22 65 7 55 13 60 4 55
25 85 8 65 15 55 5 20
34 05 11 35 20 45 6 85

*) Melillával és Baleári szigetekkel csak közönséges állami és m agánbeszélgetések válthatók , mégpedig Me- 
lillával 10—14 és 17—21 óra közt, a Baleári szigetekkel pedig 9—01 óra közt (középeurópai időszám ítás szerint).





Melléklet a P. R. T. 1936. évi 2. sz-ban közölt 133.992/4. sz. rendelethez.

Kimutatás
a külföldről érkező levélpostai légiküldemények és postautalványok

légipostái pótdíjáról.

A légipostái küldemények díja a rendes pos
tai díjból és a légipostái pótdíjból alakul.

Az elégtelenül bérmentesítve érkező levél
postai légiküldemények portózására általában 
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nem 
légipostái küldeményekre, vagyis a teljes bér- 
mentesítési díj (rendes postai díj és légi pótdíj) 
hiányzó részének a kétszeresét kell a címzettől 
beszedni. Kivétel az ajánlott légipostái külde
mény, amelyet a hiányzó díj egyszeres összegé
vel kell megportózni, továbbá a légipostával ér
kezett postautalvány, amelyért a hivatalok csak 
az esetleg hiányzó légipostái pótdíjnak az egy
szeres összegét szedik be.

Az alábbi kimutatás a légipostái pótdíjakat 
tartalmazza. A légipostái küldeményen hiányzó

díjrészt e kimutatás és a Levélpostadíjszabás 
23. §-ában közölt táblázat adatainak segítségével 
kell megállapítani. A beszedendő portóösszeget 
ügy számítjuk ki, hogy a hiányzó díjrészeket 
(rendes és légidíj összege) a Levélpostadíjszabás 
említett táblázatának 7. hasábjában levő egység- 
számmal megszorozzuk.

Egyes külföldi postaigazgatások a légiposta- 
járatokat oly közönséges és ajánlott küldemé
nyek szállítására is igénybeveszik, amelyeken a 
légipostái pótdíj nincsen leróva. Ezeket a külde
ményeket, amennyiben a kekszínü légipostái 
ragjeggyel nincsenek ellátva, nem szabad légi
postái küldeményeknek tekinteni és a légipostái 
pótdíj hiánya címén megportózni. (P. R. T. 1932. 
évi 19. számában megjelent ad. 80.464/4. sz. ren
delet.)

Fo
lyó

sz
ám

O R S Z Á G (pénzegysóg) L ev

—

é 1
Le

ve
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őla
p
Egyéb levélpostai 

küldemény

Ut
alv

án
y

1 2 3 L 4 I  5 6

1 Algír ......................... 10 g-ként ......... i

1

í 25 g-ként . . 0.50 1
2 Argentína ................ 5 g-ként . 1001) 100') 5 g-ként .. 1001) ! —
3 Ausztráliai Államszövetség .. (pence) '/i unciáig 

további % 
ként . . . .

.. 21*) 
uncián- 
.. 20*)

íi*) hS unciáig
további Vz 
ként . . . .

.. 21*) 
uncián- 
.. 20*)

—

4 Ausztria .................... . . . .  (groschen) 20 g-ként . . . .  40 20 20 g-ként . . . .  40 20
5 Belgium .................... .. (belga frank) 20 g-ként ....... 1 1 20 g-ként ......... 1 1
6 Belga-Kongó ............. .. (belga frank) 5 g-ként . . . .  3.50 3 50 25 g-ként . . . .  3.50 350
7 Bolívia ..................... 5 g-ként .. 140 140 5 g-ként .. 140 —

8 Brazília ..................... 5 g-ként 4200 ) 4200’) 25 g-ként 4200*)
9 Brit-India ................ Vi unciánként .. 6 4*) y  unciánként .. 6 —

10 Bulgária .................... 20 g-ként .......  4 4 20 g-ként .......4 | 4 j
11 Chile ......................... 5 g-ként . . . .  6.50 6.50 50 g-ként .. 16.20 —
12 Cseh-Szlovákország . . (cseh korona) 20 g-ként ....... 1 1 20 g-ként ....... 1 1
13 Dánia ....................... ................  (őre) 20 g-ként . . . .  20 15 20 g-ként . . . .  20 15
14 Danzig .................... . . . . .  (pfennig) 20 g-ként . . . .  25 25 20 g-ként . . . .  25/ 25

*) a rendes d íjjal együtt.
0  Argentínából légipostái pótdíj nélkül is érkezhetnek légi úton küldem ények. Ezeket különleges bélyegzővel 

bélyegzik le.
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Egyéb levélpostai 
küldemény
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alv
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y

1 2 3 5 6
í

15 I Délafrikai Unió ................ ia unciánként 12*) 6*) is unciánként 12*)

16 Domii úkánus köztársaság . (centavo) 15 g-ként1 .. .  10 | 10 15 g-ként . . . .1 0 —
17 Egyesült Államok ............. 1. a kimutatás végén

18 Fülöp- szigetek ............. (centavo) 5 g-ként . . . .  30 39 5 g-ként . . . . 3 0 —
19 Egyiptom ........................... (milliéme)

légi úton: Athénig ......... 20 g-ként . . . .  9 9 20 g-ként . . . .  9 9
légi úton Budapestig ---- 20 g-ként ... 16 16 20 g-ként . .. 16 16

20 | Egyiptomi Szudán ............. (milliéme) 20 g-ként . . . .  30 30 20 g-ként . . . . 3 0 30
21 Ekuador ............... ................ (centavo) 5 g-ként . ... 140 140 5 g-ként .. .. 140 —
22 Észtország ......................... 20 g-ként . . . .  40 10 20 g-ként . . . . 4 0 10
23 Finnország ......................... 20 g-ként . .......2 1 50 g-ként . . . .  4 1
24 Franciaország ............. (fr centime) 20 g-ként . . . .  75 75 20 g-ként . . . . 7 5 75
25 Francia Egyenlítői Afrika (fr. frank) 5 g-ként . .......2 2 25 g-ként . . . . . 2 —
26 Francia Indokína (indokíriái piaster) 20 g-ként . 0.075 0075 20 g-ként . 0.075 —
27 Francia Guinea ............. (fr. frank) 10 g-ként ........ 3 3 25 g-ként .. . 1.50 —
28 Guadeloupe.................... (fr. frank) 10 g-ként .. 2.50 2.50 10 g-ként . . 2.50 —
29 Levanltei államok (Szíriái,

Libanon) ......................... (piaster) 10 g-ként .......6 6 10 g-ként .. .. 1.20
30 Madagaszkár ................ (fr. frank) 5 g-ként . .............2 2 5 g-ként . . . . . . 2 —

31 Görögország ..................................... (drachma) 10 g-ként . .............7 7 10 g-ként . . . . . .  7 '7
32 Guatemala ............................................ (centavo) 10 g-ként . . . .  15 15 10 g-ként • . . . 1 5 15
33 Haiti köztársaság ........................ (centime) 10 g-ként . . . .  20 .0 10 g-ként . . . . 2 0
34 Irak ....................................................................... . . . .  (fils) 10 g-ként . .  18l) 10 10 g-ként . . . . 1 8 —

35 Kuwait ...................................................... 10 g-ként . . . .  4 2 10 g-ként . . . .  4 —

36 Irán ....................................................................... 20 g-ként . . . .  4 4 20 g-ként . . .  4 —

37 ír szabadállam .................................. unciánként . .  2'A l 1/* unciánként . .  2% —

38 Japán ................................................................ 20 g-ként . . . .  60 60 20 g-ként . . . . 6 0 —

39 Korea .......................................................... 20 g-ként . . . .  60 60 20 g-ként . . . . 6 0 —

40 Japánhoz tartozó mellék-
területek ......................................... 20 g-ként . . . .  60 60 20 g-ként . . . . 6 0 —

41 Jugoszláv királyság..................... 20 g-ként . . . .  2 2 25 g-ként . . . . . .  1 2
42 Kanada ......................................................... unciánként . .  10*) 10*), unciánként . . 10*) —

*) a rendes d íjjal együtt.
9  Irakból zárt levelezőlap d íja a rendes díjjal egy ü tt 21 fils.
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Egyéb levélpostai 
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1 2 3 4 5 6

43 Kína ............................ 5 g-ként .. 0.31

1

0 31 5 g-ként . .  0.31
44 Kolombia ..................... 10 g-ként . . . .  30 30 10 g-ként --------------- 30 —
43 Lengyelország ............ .......  (grosz) 20 g-ként . . . .  25 20 ! 20 g-ként . . . .  25 20
46 Lettország ................... 20 g-ként . . . .  25 10 20 g-ként . . . .  25 10
47 Litvánia ....................... 20 g-ként . . . .  30 30 20 g-kén t ---------------  30 30
48 Marokkó francia rész . . . .  (fr. frank)

légiúton Marokkó és Franciaország 
között ................................................ 10 g-ként ................................1 1 50 g-ként .. 1.25 1
légió ton Párizs és Budapest között 20 g-ként .. 0.75 0.75 20 g-ként . .  0.75 0.7 5

49 Mexikó ......................... 20 g-ként . . . .  80 80 20 g-ként . . . .  80 —

50 Nagybritannia ........... --------------- (penny) 1 unciáig __  4*)
további uncián

ként ......... 3*)

2 1  / 2 *) 1 unciáig . . . .  4*) 
további uncián

ként .................................  3*)
51 Brit-Nyasiaföld ....... 14 unciánként 12*) 6*) 34 unciánként 12*)
52 Ceylon ..................... 14 unciánként 35 14 34 unciánként 35 —

53 Dél-Rhodézia ....................................... ........................... (penny) 14 unciáig 
további 14 

ként . . .

. .  11*) 
uncián- 

. . .  10*)

34 unciáig . .  11*) 
további 34 uncián

ként .................................10*)
54 Észak-Rhodézia .......................... ........................... (penny) 14 unciánként 11*) S ^ * , 34 unciánként 11*)
55 I Kénya és Uganda . . ! 34 unciánként 75*) 30*) 1 34 unciánként 75*)
56 Malaya ............................................................................ 14 unciánként 25*) 15*) l 34 unciánként 25*) _

57 Palesztina .................. 10 g-ig . . . .  15*) 
tov. 10 g-ként 10*)

io* ; 10 g-ig . . . .  15*) 
tov. 10 g-ként 10 )

_____

58 Tanganyika-terület . ................................. (cent) 14 unciánként 75*) 30*) 34 unciánként 75*)
59 Németalföld .............. J) 20 g-ként......... 5 5
60 Németalföldi-Antillák (Curasao) . .

10 g-ként . . . .  70 70 10 g-ként . . . .  70
61 Németalföldi-Guyana (Surinam) . .

-  ’  í

5 g-ként . . . .  80 80 5 g-ként . . . .  80 —

62 Németalföldi-India . ......................................  (cent)

a) K. L. M. útján . .

(Folyt, a köv. oldalon.)

j

5 g-ig .  

10 „  .  

20 „  .  

40 „  .  

60 „  .  

80 „  .  

100 „  .  

I 120 „  .  

140 „  .

. . . .  30 
. . . .  50 
. . . .  75 
....125 
. . . .175 
. . . .225 
. . . .275

..........................315
. . .  .355

20 légipostái pótdija 
a levélével azonos

20

*) a rendes díjjal együtt.
0  légipostái pótdíj levelekre és levelezőlapokra nincs.
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a *cd*0NJ Egyéb levélpostai C2'«1>
küldemény "cd

pH Ówj D

1 2 3 4 5 6

(Németalf.-India, a) folyt.)

160 „ ....... .395
180 „ ....... .435

a) K. L. M. útjáii — ............................  . 200 ..............
220 „ .......
240 .............

.475

.515

.555
20 légipostái pótdíja 

a- levélével azonos 20

további 20 g-ként
30 cent-tel több

5 g-ig ......... 60
b) Imperial Airways Ltd. 10 ......................

00
.100
.150
.ént

50 légipostái pótdíja 50légitársaság útján további 20 g-ls a levélével azonos
150 cent-tel több '

63 Németország .............  (Reichspfennig) 20 g-kónt . . . . 15 15 20 g-kónt . . . .  15 15
64 Nikaragua .................... 14 g-ként ... . 15 15 14 g-ként . . . .  15 —
65 Norvégia ...................... 20 g-ként . . . . 15 15 20 g-ként . . . .  15 15
66 Olaszország ........................ . (centesimi) 20 g-ként . . . . 60 60 20 g-ként . . . .  60 60
67 Cirenaika ........................ . (centesimi) 20 g-ként . . . . 60 60 20 g-ként . . . .  60 60
68 Tripolitáníia ................... . (centesimi) 20 g-ként . . . . 60 60 20 g-ként . . . .  60 60
69 Oroszország .......................... 20 g-ként . . . . 20 10 20 g-ként . . . .  20 —

i-kcnt
70 Paraguay ............................... grammonként 3.40 3.40 50 g-ként . 33.75 —

71 Peru .......................................... 5 g-ként . . 0.90 0 90 50 g-ként . .  1.80 —

72 Románia .................................. .................. (lei) 20 g-ként . .  5 5 20 g-ként . . . .  5 5
73 Salvador.................................. 20 g-ként . . . . 30 30 20 g-ként . . . .  30 —

74 Spanyolország ............. 20 g-ként . . . . 75 75 20 g-ként . . . .  75 75
75 Svájc ............................. 20 g-ként ... . 10 ! 10 50 g-ként 10 10
76 Svédország...................... 20 g-ként . . . . 10 10 20 g-ként . . . .  10 ! 10
77 Törökország ................. 20 g-ként .. 12.5 12.5 20 g-kónt .. 12.5
78 Tunisz ........................... 10 g-ként . . . . . .  1 1 50 g-ként . . . .  1.25 1
79 Üj-Zéland .................... 14 unciánként 9 1 2 14 unciánként . .  2 j
80 Venezuela .................... 10 g-ként ... 18 IS 10 g-ként . . .  18 —

Egyesült Államok.

1. f ia  a küldem ényt csak az Egyesült Államok belterüle tén  szállítják légi úton:
a légipostái pótdíj unciánként 3 cent.

2. H a a küldem ényt csak E urópában  szállítják légi ú ton:
a légipostái pótdíj i / t  unciánként 3 cent.

3. H a a küldem ényt az Egyesült Államok belterületén és Európában is légi úton szállítják, a légipostái pótdíj
az előbbi 1. és 2. pon tban  közölt díjak együttes összege, vagyis

V* unciáig
1
IV2
2

>»

»>

6 cent
9 „ 

15 „
18 „

m inden további unciáért az 1. pontban em lített 3 cen t, azonkívül V* unciánként a 2. pontban közölt 3 cent.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193«. JANUÁR 30. 3. szám.

T A R T A T Ó  » I :
Egyes értékpapírok behozatalának tilalma.
M unkaegységek felszámítása a filléres postam egbí

zások után.
Üj szállítójegyzékek kiadása. Az utánvételes szál

lítójegyzékek felhasználása.
A  budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő hivatal 

által feladott távbeszélő számlák előnyom ott ajánlási 
ragjegyekkel való kezelése.

A  belföldi forgalomban nyom tatványként feladott 
kéz- (gép) írással előálllított névjegyekre, továbbá a hús
véti és pünkösdi üdvözlő kártyákra irható feljegyzések.

Luxem burgba szóló utánvételes küldem ények maxi
mumának leszállítása.

A  sátoraljaújhelyi postahivatal megbízatása vasúti 
fuvarlevelek árusításával.

A  hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

V áltozás a Légipostái M enetrendben.
A  Budapesti Nemzetközi V ásár hirdető' bélyegzői

nek használatba vétele.
Dunakeszi műhelytelep új postaügynökség meg

nyitása. ,

Postai szállításból k izárt sajtóterm ékek.
Egy vagy több  hétre szóló bérelt beszélgetések 

rendszeresítése a m agyar—angol távbeszélő forgalomban.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsorában, az Irányítási Füzetben és a Helységnév- 
tárban. i

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában, valam in t a Helységnévtárban.

Közigazgatási és névváltozások.
Forgalomköri változások.
Változások az irányítási füzetben.
Pályázati h irdetm ények postaügynöki állásokra.
Tájékoztató a M agyar Statisztikai Z sebkönyv meg

rendeléséről.
Meghívó.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Egyes értékpapírok behozatalának tilalma.
88.205/4.

A m. kir. minisztériumnak 1936. évi január 
hó 21-én kelt 300'1936. M. E. sz. rendelete ér
telmében 1936. évi január hó 22-től kezdve tilos 
Magyarország területére behozni akár belföldi, 
akár külföldi kibocsátású részvényt, zálogleve
let, államadóssági vagy más kötvényt, pénztár
jegyet, kincstári váltót, vagy kincstári jegyet.

A tilalom kiterjed az említett értékpapírok 
szelvényeinek és .szelvényutalványainak behoza
talára is, de nem vonatkozik a behozatal idejé
ben miár lejárt osztalék- és kamatszelvényekre. 
A belföldi kibocsátású részvénynél lejártnak kell 
tekinteni minden olyan osztalékszelvényt, amely 
az 1934H935., az 1935. vagy ennél korábbi üzlet
évre járó osztalék felvételére jogosít.

A behozatali tilalom alól a Magyar Nemzeti 
Bank felmentést adhat.

A postahivatalok, főleg a kicserélő és vám
közvetítő postahivatalok a külföldről érkező kö

zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
különösen azonban az értékleveleket kísérjék 
kellő figyelemmel abból a szempontból, vájjon 
azok nem tartalmaznak-e a fentidézett kormány- 
rendeletben említett, behozatali tilalom alá eső 
tárgyakat.

A fennforgó nagy közérdekre való tekintet
tel a hivatalok a küldeményeknek e szempont
ból való kezelését fokozott figyelemmel végez
zék.

Ha tehát akár a tartalombevallás folytán, 
akár egyéb körülményekből arra lehet következ
tetni, hogy a küldemény tartalma a fenti tilalom 
alá esik, a küldeményeket „Behozatali tilalom alá 
eső tartalom, vagy annak gyanúja miatt vámke
zelés végett“ megjegyzéssel a legközelebbi vám 
közvetítő postahivatalhoz kell irányítani. Ez a 
hivatal a továbbiakban az A. 1. Szab. 86. §. 1.
p. 2. bek. értelmében jár el.

Budapest, 1936. évi január hó 30-án.
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Munkaegységek felszámítása a filléres posta* 
megbízások után.

87.097/2.
A Posta Rendeletek Tára 1935. évi 49. szá

mában megjelent 136.764/4. sz. rendelettel életbe
léptetett „Filléres postamegbízási szolgálat“-tal 
kapcsolatban felszámítható munkaegységeket a 
végzett munka arányában a következőkben álla
pítom meg:

1. A postahivatalok a hivatalban kézbesítte- 
tett (beszedett) filléres megbízások után a mun
kaegységkimutatás I. Posta B) „Kézbesítés a 
postahivatalban“ részében nyugtánként T0 mun
kaegységet,

2. a házhoz kézbesített (háznál beszedett) 
filléres postamegbízások után a munkaegységki
mutatás I. Posta C) „Házhoz kézbesítés“ részé
ben nyugtánként 1.5 munkaegységet,

3. a bemutatott, de be nem szedett, tehát a 
megbízónak kiváltatlanul visszaküldött filléres 
megbízások után a munkaegységkimutatás I. 
Posta D) „Vissza- és utánküldés“ részében nyug
tánként 1 -5 munkaegységet számíthatnak fel.

Addig is, amíg az új munkaegységkimuta
tást kiadom, a postahivatalok a munkaegységki
mutatásnak a postai megbízási jegyzékekhez csa
tolt okiratok és a postai megbízási lapok bejegy
zésére szolgáló I. B) 16., I. C) 28. és I. D) 39. ro
vatait válasszák ketté és a kettéválasztott rova
tok a) betűvel megjelölendő felső sorába a pos
tai megbízási jegyzékekhez csatolt megbízási ok
iratok és a postai megbízási lapok darabszámát, 
a b) betűvel megjelölendő alsó sorba pedig a fil
léres postamegbízásokhoz csatolt nyugták darab
számát jegyezzék be.

A postamesteri hivatalok a filléres megbízá
sok kiváltott nyugtáinak darabszámát a munka
egységkimutatás I. C) 28. b) rovatába írják be, 
tekintet nélkül arra, hogy a kézbesítés (besze
dés) a hivatalban, vagy pedig háznál történt-e.

Budapest, 1936. évi január hó 29-én.

Üj szállítójegyzékek kiadása. Az utánvételes 
szállítójegyzékek felhasználása.

85.883/4.
A nem utánvételes szállító jegyzékek kész

lete elfogyott. Az új szállítójegyzékek a P. R. T. 
1933. évi 49. számában megjelent 105.983. sz. ren
deletnek megfelelő, módosított alakban készül
tek.

A) Az új kiadású szállítójegyzék kezelését 
illetőleg a következőket rendelem:

1. E szállítójegyzékek mind az utánvétellel 
terhelt, mind pedig az utánvétel nélkül feladott 
csomagoknál egyaránt használhatók.

2. A szállítójegyzékeket — tekintet nélkül 
arra, hogy a csomagok címzettje egy vagy több 
személy, — mindig a csomagok közös rendelte
tési hivatalához kell címezni; az egyes csomagok 
címzettjének nevét, lakását és egyéb adatait az 
e célra előnyomott hasábokba kell bejegyezni.

Ha a szállítójegyzékhez tartozó valamennyi 
csomag egyetlen közös címzettnek szól, a cím
zett nevét a szállítójegyzéken csak egyszer kell 
feltüntetni.

3. Ha a szállítójegyzékkel feladott több cso
mag különböző címzettnek szól, az egyébként a 
címzett részére szánt szelvényt a felvevő alkal
mazott, — minthogy arra a feladó a különböző 
címzetteknek szánt esetleges közleményét úgy 
sem jegyezheti fel, — a felvétel alkalmával távo
lítsa el. A felvevő hivatal a szállítójegyzéket a 
felső sarkán, az okirati illetékbélyegtől balra, az 
e célra előnyomott helyen, keletbélyegzőjének 
lenyomatával köteles ellátni.

4. Abból a célból, hogy a szállítójegyzék a 
továbbítás alatt ne rongyolódjék el, a felvevő 
tisztviselő a felvétel után kétszer hajtsa össze, — 
egyszer vízszintes irányban a 3. és 4. rovat ha
tárán, azután függőlegesen a „súlya“ és „utánvé
tele“ című hasáb határán, — úgy, hogy a rendel
tetési postahivatal neve felül maradjon. Ebben 
iaz alakban kell a szállítójegyzéket továbbítani 
és az okmányok között megőrizni.

Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy a hi
vatalok a régi kiadású szállítójegyzékeket is egy
szer összehajtva oly módon továbbítsák, hogy a 
rendeltetési hivatal neve kívül maradjon.

B) Átmeneti intézkedésképeti a régi szállító
jegyzékek egyelőre forgalomban maradnak. De 
az eddig kevésbbé fogyott utánvételes szállító
jegyzékek készletének gyorsabb felhasználása 
érdekében megengedem, hogy azokat ezentúl 
nem utánvételes csomagok feladásához is fel
használják. Ezzel kapcsolatban az utánvételes 
szállító jegyzékek árát 13 f-ről 11 f-re — azaz 
ugyanarra az összegre, mint az új szállítójegyzék 
ára, — szállítom le.

A hivatalok e rendelet vételekor a főpénz
tárban, a kézipénztárakban, az ellenőrzésük alá 
tartozó postaügynökségeknél és a magánérték- 
cikkárusoknál található utánvételes szállítój egy- 

' zékek készletét vegyék számba, foglalják kimu
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tatásba és az árkülönbözeti összeggel magukat a 
kimutatás csatolásával a postai értékcikkmér
legben „Árkülönbözet szállító jegyzék éknél“ in
dokolással mentsék fel.

Azok a hivatalok, amelyeknél az utánvéte
le« szállítójegyzékből teljes (100 darabból álló) 
csomag van készletben és az eddigi fogyasztás 
alapján nincs kilátás arra, hogy a készletet két 
éven belül felhasználják, a felesleget mielőbb 
szolgáltassák be az értékcikkraktárba.

Ha az átmeneti idő alatt nem utánvételes 
csomagok feladásához utánvételes szállítójegy
zéket használnak, az utánvételi hasábot erős vo
nással át kell húzni. Ilyen esetben, valamint ak
kor is, ha a szállítójegyzékkel több címzettnek 
szóló csomagot adnak fel, a felvételkor az után
vételi lapot és a felvevőjegyzékmásolatot, vala
mint az esetleg fel nem használt „feladójegyzék“ 
részt a szálítójegyzékről — mint feleslegeset — 
e! kel! távolítani.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő a 
P. R. T. 1927. évi 50. számában megjelent 15.693, 
valamint az 1933. évi 49. számában megjelent 
105.983/4. számú rendeleteknél.

Budapest, 1936. évi január hó 18-án.

A budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő hiva
tal által feladott távbeszélő számlák előnyomott 

ajánlási ragjegyekkel való kezelése.
86.707/4.

A budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő 
hivataltól az egyes távbeszélő előfizetőknek kül
dött távbeszélő számlák címoldalára az ajánlási 
ragjegyet ezentúl nyomdai úton állítják elő. 
Ezekre az előnyomott ragjegyű távbeszélő szám
lákra ajánlási ragszámként a távbeszélő előfizető 
kapcsolási számát fogják géppel felírni. A posta- 
hivatalok ezeket az előnyomott ragszámú táv
beszélő számlákat az ajánlási ragjeggyel felsze
relt ajánlott küldemények módjára kezeljék.

A hivatalok e rendeletemet az A. 2. Szab.
36. §. 1. pontjánál jegyezzék elő. A szöveg meg
felelő kiegészítéséről pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1936. évi január hó 16-án.

A belföldi forgalomban nyomtatványként fel
adott kéz- (gép)írással előállított névjegyekre, 
továbbá a húsvéti és pünkösdi üdvözlő kártyákra 

írható feljegyzések.
85.476/4.

A Postaüzleti Szabályzat 32. §. 2. d) pontja 
szerint a nyomtatványként feladott „képesleve
lezőlapokra, nyomtatott névjegyekre, továbbá 
karácsonyi és újévi üdvözlő kártyákra legfeljebb 
5 szóból vagy 5 szokásos kezdőbetűből álló sze- 
rencsekívánatot, üdvözlést, köszönetét, részvét
nyilatkozatot vagy más udvariassági kifejezést“ 
szabad írni. Az Üzletszabályzatnak ezt a rendel
kezését a belföldi forgalomban nyomtatványként 
postára adott kéz- (gép) írással előállított név
jegyekre, továbbá a húsvéti és pünkösdi üdvözlő 
kártyákra is kiterjesztem.

A hivatalok az A. 1. Szab. 32. §. 2. pontjánál, 
továbbá „A nyomtatványküldeményekre vonat
kozó szabályok ismertetése“ című füzet III. feje
zetében — mindkét helyen — új p) alpontként 
írják be a következő szöveget:

,,p) kéz-, gépírással készített névjegyeken, 
továbbá húsvéti és pünkösdi üdvözlő kártyákon 
felírni a d) alpontban megengedett bejegyzése
ket.“ A szöveg kiegészítése iránt annak idején 
pótlék útján is gondoskodom.

Budapest, 1936. évi január hó 14-én.

Luxemburgba szóló utánvételes küldemények 
maximumának leszállítása.

86.891/4.
A luxemburgi postaigazgatás felkérésére a 

Luxemburgba szóló utánvételes küldemények 
utánvételi összegének maximumát további intéz
kedésig 1.200 P-ről 12. —P-re szállítom le.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Levélpostadíjszabás 149. oldalán Luxemburg
nál a 6. hasábban.

Budapest, 1936. évi január hó 28-án.

A sátoraljaújhelyi postahivatal megbízatása 
vasúti fuvarlevelek árusításával.

140.056/4.
A sátoraljaújhelyi postahivatalt megbíztam 

a vasúti fuvarlevelek árusításával.
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Jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1925. évi 9. szá
mában közölt 1.561. sz. rendelet 6. pontjánál.

Budapest, 1936. évi január hó 24-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

87.000/4.
Győr szabad királyi várost 1936. évi március 

hó 1-től kezdődő érvénnyel a. díjátalányozásban 
résztvevő szervek sorába felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának 19. pontjánál (Díjátalányozásban rész
vevő szervek: Törvényhatósági joggal felruhá
zott városok) 2. a) tételként, Debrecen után ír
ják be: „Győr“.

Budapest, 1936. évi január hó 25-én.

Változás a Légipostái Menetrendben.

85.361/4.

A Lufthansa légitársaság bécs—budapest— 
athéni légijárata ezentúl csak Szófiáig közleke
dik. A hivatalok ennek következtében a Légi
postái Menetrendben vezessék keresztül a követ
kező változásokat:

Az A) Európa menetrendtáblázatban Gö
rögországnál a II. hasábban töröljék a Szaloniki 
és Athénre vonatkozó érkezési időpontokat.

6. oldal, III. sz. menetrendtábla, a b—h ha
sábokban a feladási határidőre és az első három 
légiállomásra vonatkozó adatokat helyesbítsék 
az alábbi táblázat szerint:

A feladás h a tá rid e je  a B pest 72- sz. hiv.-nál
Légiállom ás SZÓ

22 ó. 30
hé

22 ó. 30
ke

22 ó. 30
csü

22 ó. 30
pé

22 ó. 30

h c d e f g h

B udapest i 
Alexandria é 
Kairó é

l )

23 ó. 46 
ke 
sze

*)
23 ó. 46 

csü 
csü

x )

23 ó. 46 
csü 
csü

n
23 ó. 46 

va

0
23 ó. 46 

hé

7. oldal, IV. sz. menetrendtábia, a b—g ha
sábokban a feladási határidőre és az első három

légiállomásra vonatkozó adatokat helyesbítsék 
az alábbi táblázat szerint:

A feladás'határideje a Bpest'72. sz. hiv.-nál
Légiállomás hé

22 ó. 30
hé

22 ó. 30
csü.

22 ó. 30
né

22 ó. 30
ke

22 ó. 30

b c d e f g

Budapest i 
Beyrouth é 
Damas é

0
23 ó. 46

0
23 o. 46 

pé 
Pé2)

*)
23 ó 46 

ke=) 
ke3)

•)
23 ó. 46 

4)
4)

23 ó. 46 
pé 
pé

Ugyancsak a IV. menetrendtáblánál a 7. 
Francia-Indókínára, a d) hasábban a Bangkok és 
Saigon közötti szakaszra vonatkozó indulási, ill. 
érkezési időpontokat töröljék és ugyanazokat ír
ják be az újból érvényes g) hasábba.

Budapest, 1936. évi január hó 22-én.

A Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető bélyeg
zőinek használatbavétele.

88.038/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda

pesti 4., 5., 62., 72. és 741. számú postahivatalok 
folyó évi február hó 1-től bezárólag május 18-áig 
„Nemzetközi Vásár — Messe főire — 1936. má
jus 8—18.“ feliratú hirdető bélyegzőket használ
nak Krag (Budapest 62, 72, 741.), Standard (Bu
dapest 4. és 72.), illetőleg Frankotyp (Budapest
5.) rendszerű bélyegzőgépeikhez a kezelésükben 
megfordult levélpostai küldemények egy részé
nek lebélyegzésére.

Budapect, 1936. évi január hó 28-án.

Dunakeszi műhelytelep új postaügynökség 
megnyitása,

85.796/3.
A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fekvő 

Dunakeszi nagyközséghez tartozó Máv. műhely- 
telepen 1936. évi január hó 11-én „Dunakeszi mű
helytelep“ néven, csupán felvételi szolgálatot 
végző új postaügynökség lépett életbe.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Dunakeszi.
Díjnégyszögszáma: 24.
Ehhezképest a hivatalok a segédkönyvekben 

az alábbi változtatásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban a 185. oldalon, Duna-



Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 3, sz.-hoz. (86.47018. sz. r.)

G örögország (G réce).
Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható.
Igen sürgős (éclair) beszélgetés: nem vált

ható.
Meghatározott időre kért beszélgetés (com

munication fortuite á heure fixe): nem
váltható.
Bérelt beszélgetés: nem folytatható.

Meghívás {avis d’appel): kérhető.
Külön meghívás (préavis): kérhető.
Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 

száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): kérhető.

Gyengeforgalmú órák: 19—8 óra közt.

A forgalomban az összes magyar és az alább felsorolt görög távbeszélő központok részt 
vesznek.

A beszélgetési díjak — aszerint, hogy a beszélgetés melyik görög díjövbe tartozó hiva
tallal történik, Magyarország bármely központjától kiindulólag — a következők:

Az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 9.30 'P
A II. díjövbe tartozó hivatalokkal 10.65 P

Az  /. díjöv hivatalai: Alexandroupolis (Alexandrople), Cavalla, Castoria (Nyugat-Mace- 
donia), Cozani, Drama, Edessa, Fiorina (Nyugat-Macedonia). Jannina, Komotini (Thracia), La
rissa, Serrai, Sidirocastron (Közép-Macedonia), Thessaloniki, Tricala, Verria, Volos, Xanthi 
(Xanthe).

A II. díjöv hivatalai: Amphissa, Argos, Athén, Corinthos {Corinthe), Calamai (Calamata), 
Chalkis, Lamia, Levadia, Missolonghi (Messolonghion), Nafplion (Nauplie), Patrai, Pireusz, 
Pyrgos, Sparti (Sparte), Tripolis (Tripolitza).

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:

Ha a díjegység

i. II- III.

az erős forgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

a gyengeforgalmú 
órákban az első három 

percért számítandó

a gyengeforgalmú 
órákban percenként 

szám ítandó

P f P f P f P f

9 30 3 10 5 60 1 90

10 65 3 55 6 40 2 15
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keszi műhelytelep o  Dunakeszi-nél írják be: 
ISI Eh. Dunakeszi, Budapest 1 Szob., Duna
keszi __ 24, postaigazgatóság Bp., „u. p. és“
megjelölés törlendő.

A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában a 39. oldalon Dunakeszi után írják 
be: —, 24, Dunakeszi műhelytelep ü. (Eh. Duna
keszi), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest, Buda
pest ^ saa~ Szob, Dunakeszi ....... . a 146. olda
lon pedig a 24. számnál Alsógöd után Dunakeszi 
műhelytelep.

Az Irányítási Füzetben a 40. oldalon Duna
keszi után jegyezzék be: Dunakeszi műhely telep, 
— ü, — Pest, — Bp. — I, — Budapest—Szob, — 
Eh. Dunakeszi.

Budapest, 1936. évi január hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
85.78814.

A „Kaiserin Elisabeth und ich“ című sajtó
terméktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a kitiltott sajtótermé
kek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi január hó 14-én.

II.
87.693/4.

A „Pariser Tageblatt“ című külföldi sajtóter
méktől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a kitiltott sajtótermé
kek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi január hó 25-én.

Egy vagy több hétre szóló bérelt beszélgetések 
rendszeresítése a magyar-angol távbeszélőforga

lomban.
139.186/8.

Egy vagy több hétre szóló beszélgetési bér
leteket, a P. R. T. 1935. évi 19. számában megje
lent 117.452/5. sz. rendelet 1. pont második be
kezdésében felsorolt országokon kívül, ezentúl 
Angliával való távbeszélőforgalomban is lehet 
kötni.

A hivatalok az idézett rendelet 1. pont má
sodik bekezdését a fentiek értelmében egészítsék
ki.

Budapest, 1936. évi január hó 18-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
87.096/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás-ban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

20. o. Dominikánus köztársaságnál az 1. 
San Domingo City stb. alcímben „San Domingo 
City“-t töröljék és helyébe írják: „Ciudad Tru
jillo“.

21. o. Dominique és Grenade közé új tétel
ként írják be:
„A Grand Cayman (Ile). . .  |I-, II-|4.90,| 1.64 |—

25. o. Irán-nál az 1. Charbar, Hen jam, Jask 
alcímből Henjam-ot töröljék.

Budapest, 1936. évi január hó 25-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
86.470/8.

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

A 25. oldalon Görögországra (1. sz. fedőlap 
a P. R. T. 1935. évi 49. sz.-hoz) vonatkozó összes 
adatokat töröljék és helyükre ragasszák a csatolt 
fedőlapot. A fedőlapon lévő díjak és díjövbe
osztás csak 1936 február 1-től kezdve érvényes.

Az 53. oldalon Németalföldi-Indiánál (Fedő
lap a P. R. T. 1935. évi 42. sz.-hoz) a második be
kezdésben az I. díjövnél Jáva elé írják: „Báli,“.

Budapest, 1936. évi január hó 22-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök 
ségek névsorában, az Irányítási Füzetben és a 

Helységnévtárban.
86.872/3.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A névsorban: Jakabszállásnál (60. 1.) pü. he
lyett „pu. ü.“-t, Kapolcs (63. 1.) és Monostorapá
tinál (85. 1.) Nagyvázsony ------- ■ ■— Tapolca,
Nagyvázsonynál (91. 1.) és Nemesvámosnál (93.
1.) Veszprém = = = = =  Nagyvázsony, Talián- 
dörögdnél (127. 1.) Nagyvázsony =  Ta
polca, végül Tótvázsonynál (134. 1.) Veszprém 
= = = = =  Nagyvázsony helyett Veszprém 
= = = = =  Tapolca megjelölést írjanak, Telek- 
tanyánál pedig (129. 1.) az ü. előtt a „pu.“ jelzést 
töröljék.
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AA Irányítási Füzetben a 162. oldalon Telek- 
tanyánál a „pu.“ megjelölést töröljék, a 166. ol
dalon pedig Tolmács után jegyezzék be „pu.“

A Helységnévtárban Díszeinél (178. 1.), Ka- 
polcsnál (285. 1.) és Monostorapátinál (379. 1.) 
Nagyvázsony = = = = =  Tapolca, Nagyvázsony- 
nál (399. 1.) és Nemesvámosnál (403. 1.) Vesz
prém = = = = =  Nagyvázsony, Taliándörögdnél 
(521. 1.) Nagyvázsony • =  Tapolca, végül
Tótvázsonynál (542. 1.) Veszprém = = = = =  
Nagyvázsony helyett Veszprém —: Ta
polca megjelölést írjanak, Telektanyánál pedig 
(528. 1.) a „pu.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1936. évi január hó 17-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában, valamint a Helységnévtárban.

87.428/3.
A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában Nyírtura (96. 1.) postahivatal neve 
mellé „gy.‘\ a Helységnévtárban pedig Nyírturá
nál (411. 1.) Nyírbogdány. . .  után „pd.“ írandó.

Budapest, 1936. évi január hó 25-én.

Közigazgatási és névváltozások.
86.941/3.

Kisgerge és Liptagerge községek Egyházas
gerge néven egyesítettek. Ehhez képest a hiva
talok ia Helységnévtárban Egyházasfalu után 
(190. 1.) írják be: „Egyházasgerge kk., Nógrád és 
Hont k. e.e. vm., szécsényi j., u. p. és u. t. Litke.

Kiscsömöte községnél (304. 1.) „kk.“ helyett 
írják be „ o  Lukácsháza“; Vas vm., szombat- 
helyi j., u. p. és u. t. Nagycsömöte bejegyzés ki
vételével a többi adatokat töröljék és jegyezzék 
be „Lukácsháza községgel egyesült".

Kisgerge községnél (306. 1.) az összes adato
kat töröljék és jegyezzék be: „Liptagerge köz
séggel Egyházasgerge néven egyesült.“

Kispirit községnél (313. 1.) „kj.” után Csögle 
helyett írják be: Nagypirit.

Kistata községnél (317. 1.) „kk.“ helyet írják 
be: „ r\ Szil“, Sopron vm., csornai j., u. p. és
u. t. Szil kivételével a többi adatokat töröljék és 
jegyezzék be: „Szil községgel egyesült".

Liptagerge községnél (349. 1.) az összes ada
tokat töröljék és jegyezzék be: „Kisgerge köz
séggel Egyházasgerge néven egyesült.“

Lukácsháza községnél (353. 1.) a )-( jel után 
jegyezzék be „Kiscsömöte.“

Nagypirit községnél (395. 1.) „kj." után 
Csögle helyett írják be „Nagypirit.“

Rábaszentandrás községnél (453. 1.) „kj.“ 
után Egyed helyett írják be „Szuny.“

Szil községnél (510. 1.) a )-( jel után írják be 
„Kistata.“

Budapest, 1936. évi január hó 27-én.

Forgalomköri változások.
ad. I. 86.077/3.

Alsógöd (93. 1.) ezentúl „J^C “.
Érd (193. 1.) ezentúl „C/2.“
Érdliget (193. 1.) ezentúl „C/2.“ 
Orosháza (416. 1.) ezentúl „N.“ 
Tordas (539. 1.) ezentúl „ L.“
Budapest, 1936. évi január hó 23-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
87.276/3.

A kir. hivatalok az „Irányítási Füzet“ című 
segédkönyv 7-ik hasábjában az alábbi változá
sokat vezessék keresztül:

23. oldal, Bernecebarátinál Drégelypalánk 
bejegyzést töröljék.

33. oldal, Csongrádnál h. Hódmvh. 1 (H.), 
Szentes/7431 v. (k. ü.) töröljék, 1. Bp. 62. elé ír
ják be f  173 (k. ü.), 173 (k. ü.), 7438 v. után pe
dig (V. U.).

52. oldal, Gátérnél utolsó tételnek írják be 173 
(k. ü.).

58. oldal, Gyulánál 1. 6 elé írják be 1. Bcsaba 
2 — 1. 28/1632 v. (V. Ü.).

64. oldal, Hódmezővásárhely 1-nél Szentes 
elől az „l.“-t és 7712 v. után (k. ü.) töröljék.

75. oldal, Kecskemétnél h. Hódmvh. 1. töröl
jék.

76. oldal, Kenézlőnél 118 v. helyett 103. v. ír
janak.

79. oldal, Kiskúnfélegyházánál 1. Szentes/ 
7431 v. (k. ü.) helyett 173. (k. ü.) írjanak, h. Hód
mvh. 1. (H.) pedig töröljék.

86. oldal, Középrigócnál f  25 helyett f  130-at 
írjanak.

87. oldal. Kúnszentmártonnál h. Hódmvh. 1. 
(H.) töröljék.
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94. oldal, Makónál h. Hódmvh. 1. (iH.) tö
röljék.

95. oldal, Martélynál a 7732 v. után írják be 
f  173 (k. ü.) a 7733 v. után pedig (V. Ü.), 173 
(k. ü.).

100. oldal, Mindszentnél 7732 v. után írják 
be f  173 (k. ü.), 7733 v. után 173 (k. ü.), 1. Szeg. 2. 
helyett cs. Szeg. 2. írjanak, a 7733 v. előtt levő 
Hódmvh. 1. elé „cs“-t írjanak.

116. oldal, Nyúlfalunál Győr 2. elé írják be
1. Győr 2/7152 v.

132. oldal, Ragálynál az 1. 34 után írják be
(H.).

149. oldal, 1. Hódmvh. 1. helyett 1. 4-t írja
nak, Hódmvh. 1. elé írják be „1.”, 7732 v. után 
írják be + 173 (k. ü.), a 7733 v. után pedig (V. Ü.), 
173 (k. ü.).

151. oldal, Szentesnél a 7724 v. után írják be 
173 (k. ü.), Hódmv. 1 -el. Sze. 2 7733 v. (k. ü.) és 
Kkfh./7738 v. (k. ü.) töröljék, a 77.58 v. után pe
dig írják be (V. Ü.), f  173 (k. ü.).

Budapest, 1936. évi január hó 21-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

85.888/3. — 86.499/3. — 87.014/3.
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*) És községi hozzájárulás. **) A  szállítást a község díjtalanul lá tja  el.

Általános felfételek: Pályázhatnak az illető 
község- (telep)-nek magyar honos, 18 éves élet
kort betöltött lakosai (nők és férfiak), kiknek 
más foglalkozásuk, illetve jövedelmük is van; 
továbbá minden nyugdíjas tisztviselő, altiszt és 
más nyugdíjas egyének.

Előnyben részesülnek a rokkant katonák, 
továbbá az olyan pályázók, kik különben egyen

lő feltételek mellett a postamesteri állásra meg
szabott minősültséggel is rendelkeznek.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az- 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1936. 
évi február hó 14-ig nyújtandók be.

Budapest, 1936. évi január hó 23-án.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megrendeléséről.

86.848/2.
Magyarország és az egyes külföldi államok 

legfontosabb demográfiai, szociális és gazdasági 
adatait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zseb
könyv“ IV. (1936. évi) évfolyama megjelent. A

sokoldalú, könnyen áttekinthető és értékes se
gédeszközül használható nyolcadív nagyságú 
könyv 1 P-ért a m. kir. központi statisztikai hi
vatalnál (Budapest, II., Keleti Károly-u. 5—7. sz., 
távbeszélőn 50-0-20) rendelhető meg. A megren
delés akár hivatalonként csoportosan, akár egyé
nenként, írásban vagy távbeszélőn is történhetik.

Budapest, 1936. évi január hó 25-én.



18 3. szám.

Meghívó.

A M. kir. posta betegségi biztosító intézet
1936. évi február hó 16-án (vasárnap) délelőtt 10 
órakor a m. kir. postavezérigazgatóság tanács
termében, Budapesten, I., Krisztina-körút 12. sz. 
alatt tartja a

XI. rendes évi közgyűlését, 

amelyre a közgyűlés t. tagjait meghívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1934/

35. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az 1934/35. 

évi zárószámaidások megvizsgálásáról és ezzel 
kapcsolatban határozás a felmentvény megadása, 
valamint a kezelési felesleg elszámolása tárgyá
ban.

Budapest, 1936. évi január hó 29-én.
Elnök.

K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszám ból tö rö lt  egyén

A létszám ból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

Budapest Lapos Árpád kiadó Szencz 1901, Budapest 502.

........

Több m int 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

Budapest Márton Szilárdné kiadó N agydobra 1896. K ispest 1. Több m int 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

Debrecen Gálffy Erzsébet

»

kiadó Temcsliget 1906. Búj Lemondás.

Betöltendő postakiadói állás.
Felsősegesd postahivatal szerény igényű, érettségizett 

férfi kiadót keres.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

•

m ely  időponttól 
kezdve vállal 

állást

Baloghy Olga
Hódm ezővásárhely 

Éva-utca 2. 1936. febr. 15-től H elyettesítést is vállal.

Deén E tel A pátfalva feb. 1., esetleg 15 H elyettesítést is vállal.

Keller Erzsébet K ülsővat 1936. febr. 15-től H elyettesítést is vállal.
Z ubó A nna Kunszentm árton 4 azonnal H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114.
A kiadóhivatalnak azánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R é s z v é n y tá ra s á g  (Felelős D uchon  J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1036. FEIIR U ÍR  14. 1. szám.

T A R T A L O M :
A m. kir. pénzügym iniszter úr köszöneté a m. kir. 

postatakarékpénztár 50 éves jubileum a alkalmából
A ném et nyelv használatának kiterjesztése az oszt

rák-m agyar kölcsönös forgalomban.
Budapest XI. közigazgatási kerületébe szóló leve

lezés külön kötegben elhelyezése.
V áltozások a Csomagdíjszabásban.
Alkalmi bélyegzők lenyom atainak gyűjtők részére 

való megszerzése.
A táviratok távbeszélőn tö rténő közvetítésének 

módosítása.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Hivatalvezetői megbízatás.
Kerületi biztosi felmentés.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában.

Helyesbítés a helységnévtárban és a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában.

Közigazgatási változások.
Közigazgatási és névváltozások.
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
Az ideiglenesen szünetelő borsodnádasdi postaügy

nökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi ja 

nuár havi forgalma.
Pályázati hirdetm ény.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásokra. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A m. kir. pénzügyminiszter úr köszöneté a m. 
kir. postatakarékpénztár 50 éves jubileuma al

kalmából.
88.700/2.

A m. kir. pénzügyminiszter úr önagyméltó- 
sága a következő átiratot intézte hozzám:

219/1936.

Nagyméltóságú
dr. Winchkler István úrnak, 

m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter

B u d a p e s t .
Abból az alkalomból, hogy a m. kir. posta

takarékpénztár 50 éves fennállását érte el, visz- 
szatekintve az intézet múltjára, megállapítom, 
hogy azok a gazdaságilag nagy jelentőségű ered
mények, amelyeket a postatakarékpénztár főleg 
a kistőkék összegyűjtése és a csekkrendszer 
meghonosítása által a készpénzkímélő forgalom 
kifejlesztése terén elért, annak a harmonikus 
együttműködésnek köszönhetők, amely a posta-

igazgatás és a postatakarékpénztár között min
denkor fennállott.

Az ország legtávolabbi községét is összekötő 
postai hálózatnak a postatakarékpénztári szol
gálat ellátásába való beállítása a lakosság legszé
lesebb rétegei részére a postatakarékpénztár ta
karék- és csekkrendszerének igénybevételét 
könnyen hozzáférhetővé tette, ami az egyenkint 
csekély, de összegyűjtve nagy gazdasági erőfor
rást jelentő tőkéknek az öszegyüjtését és a kész- 
pénzkímélő forgalom kiépítéséhez vezető csekk- 
rendszer útján a gazdasági élet megélénkülését 
eredményezte.

E szolgálat ellátásánál a postaigazgatás és 
annak közvetítő szervei mindenkor dicséretet 
érdemlő buzgalmat fejtettek ki, amelyért a pos
tatakarékpénztár 50 éves jubileuma alkalmából 
kötelességemnek tartom a postaigazgatás egész 
tisztikarának, valamint a közvetítő szolgálatot 
ellátó valamennyi postahivatal vezetőjének és 
alkalmazottainak teljes elismerésem kifejezése 
mellett őszinte köszönetét mondani. Ez alka
lommal egyben annak a reményemnek adok ki
fejezést, hogy a céltudatos együttműködés a jő-



20 4 szám.

vőben is teljes mértékben biztosítani fogja a m. 
kir. postatakarékpénztár eredményes működé
sét.

Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy 
a fentieket a postaigazgatás egész személyzeté
nek tudomására adni méltóztassék.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1936. évi január hó 31-én.
dr. Fabinyi s. k.

Amidőn az átiratban foglaltakat a m. kir. 
posta személyzetével örömmel közlöm, egyben 
a postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellá
tásánál teljes odaadással kifejtett értékes és 
eredményes tevékenységért a m. kir. posta igaz
gatási és végrehajtó szolgálatot teljesítő sze
mélyzetének a magam részéről is elismerésemet 
és köszönetemet nyilvánítom.

Budapest, 1936. évi február hó 6-án.
Winchkler.

A német nyelv használatának kiterjesztése az 
osztrák-magyar kölcsönös forgalomban.

89.610/4.
Az osztrák postaigazgatással történt meg

egyezés alapján az osztrák-magyar kölcsönös 
forgalomban ezentúl a központi igazgatások is 
használhatják a német nyelvet a hivatalos érint
kezésben.

Ennek következtében a P. R. T. 1925. évi 4. 
számában az 1.130. sz. rendelettel kiadott ma
gyar-osztrák postaegyezmény foganatosító sza
bályzat 9. cikk első bekezdésének második mon
datát a következőképpen kell helyesbíteni:

„Mindazonáltal a postai szervek, beleértve

a központi igazgatásokat, a német nyelvet is 
használhatják.“

Budapest, 1936. évi február hó 5-én.

Budapest XI. közigazgatási kerületébe szóló le
velezés külön kötegben elhelyezése.

88.242/3.
A budapesti I., II. és XI. közigazgatási ke

rületekbe szóló levélpostai küldemények kézbe
sítésével megbízott Budapest 2. sz. postahivatal
nál a levelezés könnyebb feldolgozásának bizto
sítása érdekében elrendelem, hogy ezentúl a kir. 
hivatalok (mozgóposták) nemcsak az I. és II., 
hanem a XI. kerületbe címzett közönséges leve
lezést is külön kötegben elhelyezve továbbítsák 
nevezett hivatalhoz.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
a P. R. Tára 1925. évi 38. számában „A Buda
pestre szóló közönséges levélpostai küldemé
nyek feldolgozása“ tárgyában 13.099. sz. alatt 
közölt rendeletnél. — Az „Irányítási Füzet“-teí 
ellátott postahivatalok ezenkívül említett segéd
könyv 184. oldalán a Budapestre szóló postakül
demények irányítására és feldolgozására vonat
kozóan adott „Utasítás“ a) és b) részében a „I.‘ 
után „és“ helyett vesszőt tegyenek, a „11“ után 
pedig írják be „és XI.“

Budapest, 1936. évi február hó 7-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
89.004/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban az alábbi 
táblázatban felsorolt országoknál töröljék a 4. 
hasábban levő súlydíjakat és helyettük írják be 
a feltüntetett új súlydíjakat:

O ldal Ország Ú tirány Régi súlydíj Ú j súlydíj

1 2.75, 4.55, 8.85 2.60, 4.30, 8.30
74 Dahomey 2 2.90f, 4.55, 8.85 2.70f. 4.30, 8.30

1 2.75, 4.55, 8.85, 13.30, 17.70 2.65, 4.40, 8.55, 12.80, 17.05
85 Elefántcsontpart 2 2.90f, 4.55, 8.85, 13.30,17.70 2.75f, 4.40, 8.55, 12.80, 17.05

1 2.65, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.55, 4.10, 8.05, 12.05, 16.05
91 Francia Guinea 2 2.75f, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.65f, 4.10, 8.05, 12.05, 16.05

1 2.90, 4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.70, 4.50, 8.70, 13.25, 17.50
92 Francia Középkongó 2 3.—f, 4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.80f, 4.50, 8.70, 13.25, 17.50



Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 4. számában m egjelent 89.004/4, sz. rendelethez
(A Csomagdíjszabás 138. oldal, Olaszországhoz.)

É rtéknyilvánítás Díjöv 1 5 6 10 12 15 16 18 20
kg-ig kg-ig kg-ig kg-ig kg-'g kg-<g kg-ig kg-ig

1. 545 625 825 9 95 1 2 - 14 — 15 70
336* pengőig 2, 545 6 25 825 1080 12-85 14-85 17 35

(300* frankig) i . 8 10 890 10 90 15 10 17 15 19 15 22 55
c. 635 7 15 9 15 11-40 13-45 15-45 17 35
í. 5'95 6 75 8-75 1080 12 50 14 50

55999* pengőig i 6 65 7-45 9 45 11 50 1405 16 05
(499 99 frankig) 3.

c.
1465
685

15-45
7-65

17 45
965

19-50 
11 70

23 70 
13 95

25 70 
15-95

í. 6 15 6 95 895 11 — 12-70 14 70
560—672 pengőig 2__ 685 765 965 11 70 1425 16 25
(500—600 frankig) 3. 14-85 15-65 17 65 19 70 2390 25 90

c. 705 785 9-85 11 90 1415 16 15
1. 6 65 7 45 9 45 11 50 13 50 15 20

1008 pengőig 2__ 9 40 1120 12 20 1425 1625 18-80
(900 frankig) 3. 21 40 2220 24-20 26-25 28-25 32 45

c. 7-55 8-35 1035 12 40 14-40 10 65
I. 7 15 7-95 995 12 — 14 —

1344 pengőig 2. 11-95 1275 1475 16-80 18 80
(1200 frankig) 3. 2795 2875 30 75 32-80 34 80

c. 835 9 15 11 15 13 20 15 20
1. 7 65 8-45 10-45 1250 14 50

1680 pengőig 2. 1450 15.30 17-30 19'35 21-35
(1500 frankig) 3. 3450 3530 37 30 3935 41 35

c. 10 — 1080 12-80 14 85 16 85
1. 8 15 8 95 10 95 13 — ín .—

2016 pengőig 2. 1705 17 85 19-85 21 90 23 90
(1800 frankig) 3. 41 05 41-85 43 85 4590 47 90

c. 11 65 12-45 1445 16-50 18 50
1. 910 9 90 11 90 13 95 15-95

2352 pengőig 2. 19 60 20 40 22-40 24 45 2445
(2100 frankig) 3. 47 60 4840 5040 52-45 54 45

c. 13.30 1410 1610 1815 20 15
1. 10 15 1095 1295 1505 17 —

2688 pengőig 2__ 22 15 2295 24-95 27 — 29 —
(2400 frankig) 3. 5415 54 95 56-95 5 9 - 61 —

c. 1495 1575 1775 19 80 21-80
1. 11-20 12 — 14 — 1605 18 05

3024 pengőig 2. 24 70 25-50 27 50 2915 31-55
(2700 frankig) 3. 60 70 61-50 63-50 6555 67-55

c. 16 60 17 40 1940 21 45 23-45
1. 1225 1305 15 05 1710 19 10

3360 pengőig 2. 27-25 28 05 30 05 3210 3410
(3000 frankig) 3. 6725 68 05 70 05 72 10 7410

c. 1825 1905 21 05 23 10 2510





1. sz. fedőlap a P, R. T, 1936. évi 4. sz.-hoz. (87.51418. sz. r.)

Dom inikánus köztársaság (République Dom inicaine).
A forgalomban egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről a Domini, 

kánus köztársaság összes távbeszélő előfizetői résztvesznek.
A háromperces beszélgetés díja 173.50 P, minden további percért ennek egyharmada, 

vagyis 57.85 P fizetendő.
Az előkészítési díj (taxe de préparation) 25.20 P.
A beszélgetések naponkint 16—24 óra közt {középeurópai idő) válthatók.
A beszélgetések bejelentése és lebonyolítása ugyanúgy történik, mint az Északamerikai 

Egyesült-Államokkal való távbeszélő forgalomban,

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 4. sz.-hoz. (87.51418. sz. r.)

H onduras-köztársaság (République de H onduras).
A forgalomban Magyarország részéről az összes távbeszélő központok, Honduras részé

ről Tegucigalpa, San Pedro és La Lima különleges távbeszélő központok vesznek részt.
A háromperces beszélgetés díja 185.75 P minden további percért ennek egyharmada, 

vagyis 61.95 P fizetendő.
Előkészítési díj {taxe de préparation): 25.20 P.
A beszélgetések hétfőtől szombatig 16—24 óra közt, vasárnap 16—18 és 23—24 óra közt 

(középeurópai idő) válthatók.
A beszélgetések bejelentése alkalmával a hívónak a hívott fél nevét, teljes postai címét és 

ha van, távbeszélő kapcsolási számát is be kell jelentenie.
Egyébként a beszélgetések bejelentése és lebonyolítása ugyanúgy történik, mint az Észak

amerikai Egyesült-Államokkal való forgalomban.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 4. sz.-hoz. (87.51418. sz. r.)

c) francia tengeri hajókkal.

A forgalomban egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről a Le Havre és 
New-York között közlekedő „Normandie“ és „Ile de France“ francia óceánjáró hajók vesznek 
részt.

A beszélgetési dijak a következők:
1. díjöv: (a La Manche csatorna és az Atlanti Óceán nyugati hosszúság 18°, északi széles

ség 35° közti vízterület):
a háromperces beszélgetés díja: 46.15 P,
a három percnél hosszabb beszélgetésnél percenként fizetendő: 15.40 P, 
előkészítési díj (taxe de préparation): 10.90 P.

2. díjöv (az Atlanti Óceánnak az első díjövtől nyugatra és délre eső része):
a három perces beszélgetés díja: 76.40 P,
a három peronéi hosszabb beszélgetésnél percenként fizetendő: 25.50 P, 
előkészítési díj (taxe de préparation): 16.50 P.

A beszélgetések Budapest—Páris között a rendes kábeltávbeszélő összeköttetésen, Páris 
és a hajók között rádiótávbeszélő segítségével bonyolíttatnak le.

A forgalom feltételei egyébként ugyanazok,mint az angol hajókkal való távbeszélő forga
lomban.
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Oldal Ország Útirány Régi súlydíj Új súlydíj

1 2.65, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.45, 4.10, 8.05, 12.05, 16.0594 Francia-Szudán
2 2.75f, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.55+, 4.10, 8.05, 12.05, 16.05

94 Gabon
1 2.90, 4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.70, 4.50, 8.70, 13.25, 17.50

j 2 3 .- t ,  4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.80+, 4.50, 8.70, 13.25, 17.50

97 Honduras b 3.50+, 5.45, 10.20 3.95+, 5.95, 10.95
c 3.90, 6.25, 11.80 4.15, 6.50, 12.05

104 Kamerun a) 1 2.90, 4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.80, 4.60, 8.80, 13.25
a) 2 3.—+, 4.80, 9.25, 14.10, 18.60 2.95+, 4.60, 8.80, 13.25, 17.50

121 Martinique 1 2.60, 4.30, 8.30 2.75, 4.55, 8.55
2 2.70+, 4.30, 8.30 2.90+, 4.55, 8.55

122 Mauritania 1 2.65, 4.35, 8.50 2.55, 4.10, 8.05
2 2.75+, 4.35, 8.50 2.65+, 4.10, 8.05

137 Szenegál 1 2.65, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.55, 4.10, 8.05, 12.05, 16.05
2 7.75+, 4.35, 8.50, 12.75, 16.95 2.65+, 4.10, 8.05, 12.05, 16.05

161 Togo a) 1 2.75, 4.55, 8.85 2.60, 4.30, 8.30
a) 2 2.90+, 4.55, 8.85 2.70+, 4.30, 8.30

Az alább felsorolt országoknál, a jelzett út
irány 3. hasábjában a hivatkozást és a 7. hasáb
ban a vonatkozó jegyzetet itöröljék:

Oldal Ország Ú tirány H ivatkozás

71 Cevlon I. 1. 0
67 Brit-India 1. 1.2, 3, 4. *
70 Brit-Szomáliföld 1. ‘)
95 G ibraltár 1. 2. *
99 Irak 1. =)

1)0 Kina 1. 1. * *
B. 2. >)

120 M arokkó C. a, b. *)
152 Sevchelles-sziget 1. 0
158 Sziám a. 0

A hivatalok ezenkívül vezessék keresztül a 
következő változásokat:

65. oldal, Bolivia, a d) útirány jelzését javít
sák e)-re és a c) útirány után új d) útiránynak 
írják be a következőket:

1 2 3 4 5 6

d) csak Béni és 
N oroeste kerüle-

A usztria v. 
Cseh,

1 4.95f j 5 f,
tekbe2) Ném et,

Brazília
5

10
7.85

12.60 i
sp

A 7. hasábban jegyzetnek írják be a követ
kezőket: 2) Béni és Noroeste kerületekben a kö
vetkező helyek vannak: Baures, Bolpebra, Cach, 
Esperanza, Cobija, El Carmen, Esperanza, Exal

tation, Guayaramerin, Hucaraje, Limoquije, Lo
reto, Magdalena, Manoa, Mategua, Nuovo Ber
lin, Porvenir, Puerto Ballivian, Puerto Heath, 
Puerto Rico en el rio Orton, Reyes, Riberalta, 
Rurrenbaque, San Borja, San Ignacio, San Jan
vier, San Joaquin, San Pedro, San Ramon, Santa 
Ana, Santa Clara, Santa Rosa, Torno Largo, Tri
nidad, Villa Bella.

65. oldal, Brazília, I. posta útján, a 2) jegy
zetben (fedőlap) felsorolt helyek közé a megfe
lelő helyre írják be: Sao Paolo.

69. oldali Brit-Nyasaföld, az 5. hasábban 
levő *)-ot és a 7. hasábban levő *) jegyzetet tö
röljék.

72. oldal, Chile, a 7. hasábba írják be a kö
vetkezőket: ,,A Chilé-be szóló csomagokhoz
származási bizonyítványt kell mellékelni, ame
lyet a chilei konzulátussal láttamoztatni kell.“

79. oldal, Egyesült-Államok, a táblázatban 
(fedőlap) Wyoming államnál az 5 kg-os csoma
gok súlydíja 68.00 helyett 19.60, a 15 kg-os cso
magok súlvdíja 34.65 helyett 32.65 P.

84. oldal, Egyptom, a TU. M. A. S. útján az a) 
és b) útirányokon az 5. hasábban az 5.600 P ér
tékhatárt töröljék és helyette írják: 11.200 P.

92. oldal, Francia-Közép-Kongó, az 1. és 2. 
útirányon ezentúl újból lehet értéknyilvánítással 
ellátott csomagot küldeni. Mindkét útiránynál az
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5. hasábba értékhatárnak írják be 22401). A 7. 
hasábba pedig jegyzetnek írják be a következő
ket: *) Értéknyilvánítás6al csomagot csak a kö
vetkező helyekre lehet küldeni: 2240 P-ig Brazza
ville- és Pointe Noire-ba és 1120 P-ig Bambari- 
és Bangui-ba.

94. oldal, Gabon, a 7. hasábban a jegyzet 
szövegébe Libreville elé írják be: „Lambaréné“.

104. oldal, Kamerun', az 5. hasábban az a) 1. 
és 2. útiránynál új értékhatárnak írják be 1120") 
P. — A 7. hasábba pedig jegyzetnek írják be: 
2) Értéknyilvánítással ellátott csomag csak 
Doualá-ba és Yaoundé-ba küldhető.

113. oldal, Lengyelország, a 7. hasábba írják 
be a következő megjegyzést: „Bizonyos árucik
kek kedvezményes elvámolása céljából szárma
zási bizonyítvány szükséges. A származási bizo
nyítványt a szállítólevélhez kell csatolni. — Bi
zonyos áruknak Lengyelországba való bevitelé
hez engedély szükséges. Ajánlatos, ha a feladók 
ez iránt a kereskedelmi kamaráknál előre érdek
lődnek.“

122. oldal, Mexiko, a 3. útirányt teljes egé
szében töröljék.

123. oldal, Mozambik, a d) útirányon az 1 
kg-os csomagok súly díja 4.35 helyett 4.45 P.

126. oldal, Nagvbritannia, III. Brit posta út
ján, a 7. hasábban levő következő szöveget tel
jes egészében töröljék: „Azokat a csomagokat, 
amelyek 100 font sterling . . . . .  együttvéve leg
alább 1.05 m.“

135. oldal, Olaszország, II. az olasz vasütak 
útján, az értéknyilvánítás nélkül feladott csoma
goknál az eddigi 3. díjöv adatai alá új díjövnek 
jegyezzék be a következőket:

1 2 3 4 5 6

a c) d íjövben1 levő A usztria, 1 3 50
vasútállom ásokra Svájc 5 4 30

(Chiasso v. 10 6 30 3 f, 
olLuino) 15 10 20 \

20 12 25

A 7. hasábban a terjedelmes csomagokra vo
natkozó súlydíjtáblázatban a 3. díjöv adatai 
mellé jegyezzék be a c) díjövbe szóló terjedel
mes csomagok súlydíjait, amelyek a következők:

136. oldal, Olaszország, II. az olasz vasútak 
útján feladott értényilvánítással ellátott csoma
gok olasz súlydíjának kiszámítására szolgáló B) 
táblázatnál a 3. díjöv után ragasszanak be meg
felelően elkészített fedőlapot s arra az új c) díj 
öv adatait írják be:

Súly c.
kg-ig díjöv1

10 2 P 25
20 4 P 15

137. oldal, Olaszország, (folyt.) a „2. Bizto 
sítási díj“ táblázatnál az összes biztosítási díjak 
megváltoznak. Üj táblázatként írják be a követ 
kezőket:

E rték 1
díjöv1

2
díjöv1

3
díjöv1

c
díjöv1 Jegyzet

336 55 2 P 05 f 1 P 15 f A z értéknvilvá-
tJ-ként de de leg- 6 P de leg- n ításra  vonatko:

(300 leg- legalább 05 f alább korlá tozásokat 1.
ír 

ként)
alább 
3 P 
40 f

3 P 40 f 4 P 30 f fentebb

Az ugyanezen oldalon levő példáknál az 
olasz biztosítási díjat az 1. példánál 3.40-ről 
4.10-re, a 2. példánál 10.10-ről 12.10 P-re javítsák 
és a végösszegeket ennek megfelelően javítsák 
(8 P 70 f és 25 P 90 f-re).

138. oldal, Olaszország, az olasz vasutak út
ján küldhető értéknyilvánításos csomagok együt
tes díját tartalmazó táblázatot töröljék és he
lyette ragasszák be a csatolt fedőlapon levő új 
táblázatot.

198. oldal, A fontosabb olasz vasútállomá
sok díjövmutatójában az alább felsorolt helyne
veknél a díjöv hasábban feltüntetett számot tö
röljék és helyette írják: „c“. Acquaseria. Ar- 
gegno, Azzano, Bellagio, Blevio, Brienno, Cade- 
nabbia, Campo, Carate Lario, Careno, Cernob- 
bio et Villa d’Este, Colonno, Cremia, Domaso, 
Dongo, Gera, Gravedona, Lenno, Lezzeno, Li- 
monta, Menaggio, Moltrasio, Musso, Nesso, 
Onna, Palanzo, Pescau, Pianello Lario, Pognana, 
Rezzonico, Sala Comacina, S. Giovanni di Bel
lagio, Torno, Tremezzo, Urio, Vassena.

143—145. oldal, Irán, Mohammerah iráni 
postahivatal neve ezentúl „Khorramcháhre“. Je
gyezzék ezt elő a 143—145. oldalon a megfelelő 
helyeken, olyanképpen, hogy „Mohammerah“
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nevét zárójelbe foglalva hagyják a szövegben.
151. oldal, Salvador, az 1. útirányon ezentúl 

értéknyilvánítással ellátott csomagot is lehet 
küldeni. Az 5. hasábba új értékhatárnak írják be 
1120 P.

165. oldal, Üj-Zéland, az 1. hasábban „Ra- 
kaanga“ helyett írják „Rakahanga“.

167. oldal, Zanzibár, az 1. útirányon a 2. ha
sábban az útirányjelzésből töröljék: „Belgium 
Nbrit, Aden“-t. Ugyancsak itt az 1—10 kg-os 
csomagok súlydíja 4.50f, 7.65, 9.90 és 18.95 he
lyett 3.05+, 5.20, 5.85 és 10.60 P. A 2. útirányon 
a 3. hasábban az 1 és az 5 kg-os súlyfokozat közé 
új súlyfokozatnak írják be: 3; a meglevő 3.20, 
4.80 és 9.00 P súlydíjakat töröljék és helyettük 
írják be: 3.05, 5.30 i(3 kg), 5.95 és 10.95 P.

Budapest, 1936. évi február hó 5-én.

Alkalmi bélyegzők lenyomatainak gyűjtők ré
szére való megszerzése.

85.709/3.
Az A. 2. Szab. 16. §. 9. és 9/a pontjaival kap

csolatban értesítem a postahivatalokat, hogy az 
alkalmi (légiposta és hirdető) bélyegzők lenyo
matainak gyűjtők részére való megszerzésével 
és közvetítésével a m. kir. posta bélyegértékesítő 
irodáját bíztam meg.

A bélyegértékesítő iroda e szolgálatára hív
ják fel a bélyeg- illetőleg lebélyegzés-gyűjtők fi
gyelmét azzal, hogy a feltételek iránt közvetle
nül „A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája Bu
dapest 114“ címen érdeklődjenek.

Azokat a postahivatalokat pedig, amelyek 
a jövőben alkalmi bélyegzőt használnak, már 
most felhívom, hogy az iroda megkereséseinek 
különös gonddal és haladéktalanul tegyenek 
eleget.

Budapest, 1936. évi január hó 30-án.

A táviratok távbeszélőn történő közvetítésének 
módosítása.

137.595/8.
A távírótitok hathatósabb megvédése érde

kében elrendelem, hogy a hivatalok jövőben a 
táviratoknak távbeszélőn való közvetítésénél a

távirat címét és aláírását, valamint azt a szöveg
részt, amelynek illetéktelen kihallgatásából a 
távirat feladójára vagy címzettjére hátrány szár
mazhatnék, betűzve adják, illetőleg mondják 
vissza. ó

Ez az eljárás főleg akkor szükséges, amikor 
az adó, vagy vevő hivatal helyiségében felek tar
tózkodnak, akik a távirat tartalmáról, a közve
títésre berendezett helyiség (fülke) nem teljes 
hangzárása következtében tudomást szerezhet
nek.

Budapest, 1936. évi január hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

87.514/8.

Honduras köztársasággal, Dominikánus köz
társasággal és a Le Havre és New-York közt 
közlekedő „Normandie“ és „Ile de France“ fran
cia óceánjáró hajókkal a távbeszélőforgalom 
megnyílt.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a Távbe
szélő-Díjszabásban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

A mellékelt 1. és 2. sz. fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 46. oldalán Mexico után, a 3. sz. 
fedőlapot pedig az 55. oldalon VI. Oceángőzö- 
söknél a ,,b) német tengeri hajókkal“ után ra
gasszák be.

Budapest, 1936. évi január hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

88.796/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1936. évi február hó 3-án kelt B. I. 
1401/1.—1936. számú végzésével a Budapesten 
az Egyesült nyomda részvénytársaság nyomdá
jában (V., Tátra-u. 4.) előállított, Gróf Zichy Ti
vadar: Orgia rt. című sajtótermék (regény) le
foglalását 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, 1936. évi február hó 6-án.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

89.202/4.
A Londonban megjelenő „Daily Worker“, 

a Temesvárott megjelenő „6 Órai Újság“, New- 
Yorkban megjelenő „New Masses“, „The Pro
gram of the Unemployed“, „The Fight for La
bor’s Rights“, „The Program of the Negro 
People“, „The Women’s for Equality“, „Party 
Organizer“, „Foundations of Leninism“, „The 
Communist“, „The Communist International“, 
„Fight Against war and Fascism“, „Young Wor
ker“, „Daily Worker“, valamint a Moszkvában 
megjelenő „Moskow News“ című sajtótermékek
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a kitiltott sajtóter
mékek módjára kezeljék.

Budapes, 1936. évi február hó 7-én.

II.
89.334/4.

A „Kommunizmus és Kereszténység“ című 
külföldi sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a kitiltott sajtótermé
kek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi február hó 10-én.

Hivatalvezetői megbízás.
87.960/1.

Vereczkei Ferenc postafőtiszt (311) a mar
cali postahivatal vezetésével megbízatott. 

Budapest, 1936. évi február hó 5-én.

Kerületi biztosi felmentés.
88. 668/ 1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság kerületében 
dr. Dénes Ferenc postasegédtitkár kerületi biz
tosi:. megbízatása, Budapestre történt áthelyezése 
folytán, 1936. évi január hó 28-ával megszűnt.

Budapest, 1936. évi február hó 4-én.

Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában.

89.719/3.
A kir. hivatalok a M. kir. postahivatalok és 

ügynökségek névsora című segédkönyv 123. ol
dalán Szentistvántelep után írják be: „6586, 1312, 
—, Szentkirály pu. Vas, Sopron, Szombathely 
~ ia  Mm ~ Rum“, a 144. oldalon Zarkaszent-' 
király pu. postahivatalra vonatkozó összes ada
toka ("töröljék, a 160. oldalon az „1312“, a 187. 
oldalon pedig a „6586“ számnál Zarkaszentkirály 
helyett „Szentkirályát írjanak.

Budapest, 1936. évi február hó 11-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában.

89.612/3.
A hivatalok a Helységnévtárban Almamellé- 

lék-nél (90. oldal) jelzés után „pu.“-t írja
nak. A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában csak a budapesti hivatalok Tárd 
(128. oldal) díjövét „2“ helyett „4“-re és Tardos 
ü (128. oldal) díjövét „4” helyett „2“-re javít
sák.

Budapest, 1936. évi február hó 11-én.

Közigazgatási változások.
85.453/3.

Nagyláng község 1936 január hó 1-ével meg
szűnt és Soponya községgel egyesíttetett. Ehhez- 
képest a Helységnévtárban (392. 1.) Nagyláng
nál „nk“ helyett írják be: „ o  Soponya“, „)-( 
Alsótarnóca.............és Szabadbattyán“ bejegy
zéseket töröljék, a „143“ díjnégyszögszám he
lyett pedig „100“-at írjanak.

Alsótarnóca (Tarnócapuszta része) rs Nagy
láng (98. 1.) ezentúl „O Soponya“.

Alsótéglaház ős Nagyláng (98. 1.) ezentúl 
„ős Soponya“.

Felsősárréti major Nagyláng (210. 1.) 
ezentúl „ŐS Soponya“, Felsőtarnóca (Tarnóca- 
puszta része) ŐS Nagyláng (211. 1.) ezentúl „/'s 
Soponya“.

Felsőtéglaház ős Nagyláng (211 1.) ezentúl 
„Vs Soponya“.
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Kispuszta Nagyláng (314 1.) ezentúl „ o  
Soponya“.

Lobbmajor (O Nagyláng (350. 1.) ezentúl „ o  
Soponya“.

Mecsekszabolcs-nál (368. 1.) ,,‘kk.“ helyett 
„nk.“-t írjanak.

Pestszentlőrinc „nk“ {436. 1.) ezentúl „m v.“
Selyemmajor O Nagyláng (475. 1.) ezentúl 

„í̂  Soponya“.
Soponyánál (482. 1.) írják be: „)j( Alsótar- 

nóca, — Alsótéglaház, — Felsősárrétmajor, — 
Felsőtarnóca, — Felsőtéglaház, — Kispuszta, — 
Lobbmajor, — Nagyláng, — Selyemmajor, — 
Tarnócapuszta, — Vázsony.

Tarnócapuszta (részei: Alsótarnóca, Felső
tarnóca, Vázsony) O Nagyláng (524. 1.) ezentúl 
„G Soponya“.

Vázsony (Tarnócapuszta részei) ^  Nagy- 
láng {567. 1.) ezentúl „<D Soponya“.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Nagylángnál (90. oldal) a díjnágy- 
szögszámot „143“-ról „100“-ra helyesbítsék, a 
díjöv rovatba Soponya díjöv rovatában szereplő 
számot jegyezzék be, a 149. oldalon a „100“-as 
számnál Soponya elé írják be „Nagyláng“, a 
143. számnál pedig „Nagyláng“-ot töröljék.

Budapest, 1936. évi január hó 31-én.

Közigazgatási és névváltozások.
89.738/3.

A hivatalok a Flelységnévtár 133. oldalán 
Bersénytanya után írják be: „Bertaháza O 
Noszvaj, Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm.. 
mezőkövesdi j., u. p. és u. t. Bogács, Bertamajor

Noszvaj-ra vonatkozó összes adatokat töröl
jék, a 216. oldalon Fonyód-nál a )-{ jelnél Fo- 
nyódliget után írják be „Fonyódszéplak“, Fo- 
nyódliget O Fonyód után „Fonyódszéplak 
Fonyód, Somogy vm., lengyeltóti j„ u. p. és u. t. 
Fonyód, a 406. oldalon pedig Noszvajnál a )-( jel 
után Bertamajor helyett Bertaháza.

Budapest, 1936. évi február hó 11-én.

Forgalomköri változások.
89.427/3.

Drávasztára (184. 1.) ezentúl u. p. Sellye. 
Koromla r\ Csatka (325. 1.) ezentúl u. p. 

Ácsteszér.

Kulcs C\ Rácalmás (336. 1.) ezentúl L. 
Szada (489. 1.) ezentúl J? L. helyett (§>£3 L.
Budapest, 1936. évi február hó 10-én.

Személyzetiek.
88.247/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1935. évi 
december havában előfordult változások. {A 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik.)

Áthelyeztettek: Barabás Ödön II. o. tiszt 
374 Szolnokról Kisújszállásra, Major István se
gédellenőr 387 Budapestről Székesfehérvárra 
Kandó Berta kezelőnő 25 Dunaföldvárról Nagy
kanizsára, Major Istvánná kezelőnő 69 Eszter
gomból Budapestre, Hollósy Sándor II. o. altiszt 
1909 Budapestről Bajára, Pap Imre biharpüspöki
II. o. altiszt 2378 Miskolcról Budapestre, Varga 
Lajos szombathelyi II. o. altiszt 2967 Komárom
ból Szombathelyre, Újvári Pál II. o. altiszt 2991 
Budapestről Székesfehérvárra, Seres János 
oroszlámosi II. o. altiszt 3183 Bajáról Budapestre, 
vitéz Borbély János II. o. altiszt 3230 Kaposvár
ról Budapestre, Orosz Lukács II. o. altiszt 3381 
Budapestről Miskolcra, Bessenyei Géza II. o. al
tiszt 3439 Kisújszállásról Debrecenbe, Szita Jó
zsef II. o. altiszt 3455 Budapestről Kaposvárra, 
Komóczi György II. o. altiszt 3458 Salgótarján
ból Budapestre, Ambrus József I. o. vonalfelv. 
316 Nagykanizsáról Siklósra, Szilárd Jenő II. o. 
vonalfelv. 253 Siklósról Pécsre, Erdélyi József 
szabadkai II. o. vonalfelv. 274 Szécsényből Buda
pestre, Bróz György II. o. vonalfelv. 343 Nagy
atádról Nagykanizsára.

Nyugdíj azt attak: 'vitéz Makray Ferenc hiv. 
igazgató 37, Somlai Kálmán főellenőr 114, Nagy 
Károly főellenőri cím- és jelleggel ellátott ellen
őr 122, Vincze József segédellenőr 448, özv. dr. 
Dusinszky Józsefné főellenőrnő 20, Martini 
Anna ellenőrnő 70, Jankovics Jánosné 134 és 
Lang Margit 201 segédellenőrnők, Zborovszky 
Sándorné 202 és dr. Kosztolányi Pálné 246 segéd
tisztnők, Kőszegi Gusztáv II. o. szakaltiszt 66, 
Odor Ignác 61, Kökény Sándor 79, Still József 
85, Kertész Ferenc 254, Kovács Lajos mányi 282, 
Fekete Imre nagycenki 618 és Molnár Pál felső- 
nemeskeresztúri 892 I. o. altisztek, Tóth András 
sarkadi 1066 és Biai József 1226 II. o. altisztek. 
Szlanina István II. o. garagemester 41.
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Meghaltak: Gyenes Dezső felügyelő 154, 
Kovács József főtiszt 380, Moszmann Belizárné 
segédellenőrnő 567, Andó Antal II. o. szakal
tiszt 51, Gál János királyfiakarcsai 312 és Gelen
csér András 1750 I. o. altisztek, Rábóczki An
drás II. o. altiszt 3281.

Elbocsáttattak: Kajdi Imre segédellenőr 283, 
Molnár Béla segédtiszt 153.

Felmentetett: Beke Károly II. o. altiszt id. 
3161.

Névváltozások: Hortobágyi (Frank) Zoltán 
felügyelői cím- és jelleggel felruházott főtiszt 
103, Pengő (Pupek) János II. o. altiszt 1090, Ma 
gyári (Matécska) Pál II. o. vonalfelv. 124.

Egyéb változások: Szőnyi Sándor számtiszt 
16 helyett Szőnyi Sándor dr., Hortobágyi Ferenc 
I. o. tiszt 481 helyett Hortobágyi Ferenc dr., 
Norgauer János II. o. tiszt 198 helyett Norgauer 
János dr., Brezina Frida segédtisztnő 482 helyett 
Szombach Péterné, Growaíd Károlyné kezelőnő 
361 helyett Gárdái Károlyné írandó.

Véglegesíttettek: 1935 december 1-től Pócsi 
Béla 2997, Szeles János 2998, Faragó György 
2999, Király Zoltán 3002, Monostori János La
jos 3003, B. Szabó Sándor 3004, Szécsi István 
3005, Orbán József 3006, Sándor József debre
ceni 3007, Géczi István 3008, Rostás János 3009, 
Simon János turterebesi 3010, Fekete László 
kecskeméti 3011, Fias Imre 3013, Lakatos An
drás 3014, Tóth Bertalan 3015, Tordai László Ká
roly 3016, Benedek Zoltán 3017, Micskei Sándor 
3018, Rédai János 3019, Barabás István 3020, Pet- 
róczki György 3021, Kávai József 3022, Sülé Kál
mán 3023, Aradi Lajos 3024, Benke József 3025, 
Vass György 3026, Arany Lajos 3027, Bodnár 
István egri 3029, Kovács Károly nagysitkei 3030, 
Fózer János 3031, Készéi János 3032, Takács Mi
hály 3034, Iván József 3035, Iván fi József 3036, 
Mácsai Lajos 3037, Törcsvári István 3038, Simon 
István magyarkeszi 3039, Szigetközi József 3040, 
B. Hörcsik József 3041, Balogh Károly potoki 
3042, Ligetfalvi János 3043, Vadász Antal 3044. 
Várkonyi László 3045, Varga Imre szentesi 3046, 
Bacsa György 3047, Bak Mihály 3048, Bíró De
zső 3049, Ragoncsa Ferenc 3050, Takács Pál 3051, 
Horváth János rábahidvégi 3052, Bera Ferenc 
3053, K. Takács Gyula 3054, Dánay József 3055, 
Ispán Ferenc 3056, Lévai János toldi 3057, Buj
dosó Sándor 3058, Rózsahegyi Alajos 3059, Gvü- 
rős János 3061, Bordos Andor 3062, Németh Já
nos csényei 3063, Vincze János 3064, Balogh Ist
ván szombathelyi 3065, Kovács József abai 3066, 
Avar János 3067, Bodnár Sándor 3068, Kovács

Sándor kercai 3069, Bárány Mátyás 3070, Mo
zsár Menyhért 3071, Várkonyi Mihály 3072, 
Nyirő József 3073, Bolló József 3074, Józsa Ig
nác 3075, Érczhegyi István 3076, Madarász 
György 3077, Bacsó Gábor 3078, Csada Sándor 
3079, Sulyok Andor 3080, Várföldi Géza 3081, 
Tőzsér Mihály 3082, Czintner Sándor 3083, Nyi
las Ádám 3084, Szegedi János 3085, Tanai László 
3086, Bóna József 3088, Gadányi János 3089, Be- 
reczki József kartali 3090, Palotai József 3091, 
Mészáros József gyöngyöstarjáni 3092, Baílogh 
János debreceni 3093, Márkus György 3094, Csu
haj Barna János 3095, Kajdi Ferenc 3096, Orosz 
Vince 3097, Szabó József pátkai 3098, Bajári 
András 3099, Málnai Ádám 3100, Nagyházi Sán
dor 3101, Nagy Sándor békási 3102, Varga Ist
ván söjtöri 3103, Vörös Lajos 3104, Mogyorósi 
Mihály 3105, Gyura Lajos 3106, Gecsei Lajos 
3107, Takács József felsőmérai 3108, Csizmazia 
Ferenc 3110, Balázsi József 3111, Horváth László 
budapesti 3112, Balogh László kunosvágásai 
3114, Varga József szőregi 3115, Csillag Ferenc 
3116, B. Juhász Ferenc 3117, Molnár Károly kiil- 
sővati 3118, Vizi István 3119, Vinnai Mihály 
3120, Nagy Dezső nemesvidi 3122, Juhász Ru
dolf 3123, Hüsfalvi Mihály 3124, Pásztor József 
3125, Nagyidai János 3126, Bakány József 3129, 
Szivák Imre 3130, Ludányi Márton 3131, Várnai 
Sándor 3132, Mucsi Miklós 3133, Bálint Imre 
3134, Kéri Gyula 3135, Agg Miklós 3136, Gesz- 
ler József 3137, Farkas Ferenc galamboki 3138, 
Németh Jcasef búcsúi 3139. Mózer Gvula 3140, 
Hoffmann Antal 3141, Kádas Miklós 3142, Tor
ma László 3143, Tátrai József 3144, Kovács Mi
hály nőtincsi 3145, Tamásfi Lénárd 3147, Farkas 
József letenyei 3148, Fehérváry László 3149, Hor
váth József nagykanizsai 3150, Greksa István 
3151, Nagy Gábor apostagi 3152, Udvardi János 
sárbogárdi 3154, Oláh Ferenc gyulai 3155, Nagy 
József püspökladányi 3156, Sipo-s Sándor 3157. 
Kasza József 3158, Mogyorós Imre 3159, Huszár 
Mihály 3160, Lőrincz István 3162, Jakab Bálint 
3163, Jármai János 3164, Szendi János 3165, 
Kovács József kenyéri 3166, Molnár István 
miskolci 3167, Horváth Pál taranyrigópusztai 
3168, Juhász Kálmán 3169, Liptai István 3170, 
Málnai Jakab 3172, Lakatos Sándor dunapataji 
3173, Pálfalvi János 3174, Velkei János 3175, Hu- 
nyadvári Árpád 3176, Alberti István 3177, Sze- 
beni János 3178, Vargacz József 3179, Császár 
Lajos 3180, Kelemen István tarnabódi 3181, Mess 
Gusztáv 3182, Seres János oroszlámosi 3183, Fü- 
löp Béla 3184, Pápai Imre 3185, Béták József 3188,
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Hegyi János homokbödögei 3189, Ihász Lajos 
3190. Menyházai József 3191, Zoltán István 3192. 
Kovács István dunapataji 3193, Tassy Antal 
3194, Iglói István 3195, Petró Pál 3196, Bognár 
Jenő 3197, Zsarkó Imre 3198, Szigeti János gyórói 
3199, Tóth István szilsárkányi 3201, vitéz Am
brus István 3202, Rózsahegyi István 3203, Somo
gyi István budapesti 3204, Lődi Lajos 3205, Ber- 
dó Miklós 3206, Rajkai Ágoston 3207, vitéz 
Barta József 3208, vitéz Nagy István 3209, Né
meth József váli 3210, vitéz Váczi Illés 3211, Zaj- 
nai Ferenc 3212, Veres Sándor egerfarmosi 3213, 
Timár István 3214, vitéz Halmos Lajos 3215, 
Dóka János 3216, vitéz Tömösvári József 3217, 
R. Farkas József 3218, Némethv Jenő 3219, Szen
tesi József 3220, Végh Imre 3221, vitéz Szilvási 
István 3222, Szűcs Sándor szaporcai 3223, Izsák 
Bertalan 3224, Sándorfi János 3225, Balázs Gyula 
bakonyszegi 3226, Hóka Sándor 3227, Szabó Ká
roly barabási 3228, vitéz Jenei Gergely 3229, vi
téz Borbély János 3230, vitéz Kurunczi Tamás 
3231, Hörömpöli Sándor 3232, Szatmári János 
zilahi 3233, Kökény Mihály 3234, vitéz Török 
Sándor 3235, Koncz András 3236, vitéz Jankó 
Lajos 3237, Fekete László békési 3238, Strenner 
Imre 3239, V. Tóth Bálint 3240. vitéz Kondor Já
nos 3241, vitéz Falvai Dezső 3242, Barr Sándor 
3243, Tulipán Gusztáv 3244, vitéz Cser János 
3245, Kerecsenyi Imre 3246, vitéz Mozga Károly 
3247. Gecse Gusztáv 3248, vitéz Hingvi Tstván 
3249, Na öv Lajos nvirmegyesi 3250, vitéz Hajdú 
József 3251, Besenvei Menyhért 3252, Viniczai 
János 3253, Molnár János kisszentpéteri 3254 
Balázs Imre 3255. Bereczkv Gyula 3256, Keresz
tes Jenő 3257. vitéz Rónai Laios 3258. vitéz Hor
váth István 3260. vitéz Madarassv Lajos 3261. 
vitéz Ács Imre 3262, vitéz Horváth Ferenc 3263 
vitéz Bencze István 3265, vitéz Dezsőházai 
György 3266, vitéz Kovács János 3267, vitéz Sár
kány Ferenc 3268. vitéz Borda Károly 3269 II. o. 
altisztek.

Budapest, 1936. évi január hó 31-én.

Az ideiglenesen szünetelő borsodnádasdi posta
ügynökség megnyitása.

87.997/3.
Az ideiglenesen szünetelő borsodnádasdi 

postaügynökség működését ismét megkezdte.
Ehhezképest a Postahivatalok Névsorában 

(20. oldal) a „* “ jel törlendő.

A Helységnévtárban a következő változá
sok jegyzendők elő:

Borsodnádasdnál (143. oldal) a „ ISI “ jelzés 
mellől a „* “ megjelölés, továbbá az „u. p. és“ 
jelzés törlendő. Utóbbi helyett beírandó: „291.“

Budaberkepuszta (147. o.), Karácsonylova- 
puszta (287. o.), Kétberekközipuszta (299. o.), 
Mocsolyáspuszta (377. o)., Óbükkhegypuszta
(412. o.) és Szekeresbükk (498. o.) Borsodná- 
dasd, valamennyinél u. p. ezentúl Borsodnádasd.

Az Irányítási Füzetben (26. oldal) Borsod- 
ivánka után beírandó: „Borsodnádasd, U, Bor
sod, D, L, Salgótarján—Ózd gk., Eh. Borsodná
dasdi lemezgyár“.

Budapest, 1936. évi február hó 1-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 
január havi forgalma.

940/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 2,834.553 

pengő 26 fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. 
A betétek állománya 1936 január hó végén 
104,448.146 P 89 fill. volt. A különleges takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 24,987.273 P 
17 fillérrel szerepel. A betevők száma a hó vé
gén 409.501.

A csekk- és kliringüzletágban a betéteket 
10,940.029 P 87 f-rel múlták felül a visszafizeté
sek. A csekkbetétek állománya 1936 január hó 
végén 125,213.077 P 17 fillér volt. A csekkszámla
tulajdonosok száma a hó végén 35.095.

Az értéknapírüzletágban az intézet tulajdo
nában lévő különféle értékpapírok állománya 
1936 január hó végén névértékben 111,276.205 P 
42 fillért tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 89,406.060 P 23 fillér értéket képviseltek. A 
hó végén forgalomban voT járadékkönyvek, il
letve letéti jegyek száma 90.110.

A zálogüzletágban 257.025 drb új zálogfel
vétel 5,082.380 P kölcsönnel és 224.930 drb zálog
kiváltás 4,889.604 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1936 január hó 
végén 1.247.023 drb, ia zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 25,839.519 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.929 drb, kényszerárverésre pedig 9.658 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 10.236 
drb, a befolyt vételár 207.216 P 95 fillért tett ki.
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Az összforgalom a (takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1936 január hó folyamán 3,112.241 
tétel s 1.296,854.128 P 41 fillér, az összes betétek 
állománya a hó végén 229,661.224 P 06 fillér volt.

Budapest, 1936, évi február hó 6-án.

Pályázati kirdetmény.
88. 221/ 1.

A Pécs 1. számú postahivatalnál lemondás 
folytán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgálati 
úton jelentkezhetnek fogalmazási tisztviselők

közül titkárok, tanácsosok és igazgatók, továbbá 
a forgalmi tisztviselők közül főfelügyelők és hi
vatali igazgatók.

Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésé
től számított 14 nap alatt, a javaslattételre hiva
tott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz küldendő 
folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbelii jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1936, évi január hó 29-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
87.819/1936. 1. sz. — 139.388/1935. 1. sz. — 141.216/1935. 1. sz.

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 
belépés kötelezettsége mellett:
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Az általános pályázati feltételek a Posta 
Rendeletek Tára 1928. évi 24. számában közzé
tett „A cm. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata“ 7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. 
kir. postaigazgatósághoz 1936. évi február hó 
28-ig nyújtsák be.

Budapest, 1936. évi február hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

88.115/1936. 1. sz.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

évi február hó 28-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi február hó 7-én.

Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.

A m. kir. posta központi jármüteleje 5 drb 
használt személyszállító gépkocsi eladására feb
ruár hó 20-iki határidővel nyilvános versenytár 
gyalást hirdet.

Az eladásra kerülő gépkocsik fenti hivatal-

I nál, XIV., Egressy-út 39/43., köznapokon d. e. 
9—12 óra között megtekinthetők és az ajánlati 
űrlapok díjtalanul átvehetők.

A m. kir. posta központi járműtelepe 

Budapest, XIV., Egressy-út 39/43. sz.
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K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

QL'BJGB'O A  létszámból- tö rö lt  egyén ' '

P
os

ta
ig

az
ga

ke
rü

le
t

n e v e állása szü le tési helye 
és éve

állom áshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

A  létszám ból való 
törlés oka

Budapest A ntal Stefánia kiadó S tettin  1911. Tápiószele Lem ondott.

Budapest | Soóky Piroska kiadó B udapest 1905. Pestszcnter-
zsébet

Több m int 1 évig nem 
vállalt alkalmazást.

Budapest Berkovits Johanna kiadó H idalm ás 1886. Budapest 23.
Több m int 6 hónapja 

nem vállalt alkalma-
zást.

Budapest

| '

Barna Erzsébet kiadó Pásztó  1904. Ü jpest 2. Bizalomvesztés.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

*

címe
(jelenlegi tartózkodási helye)

■

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bodnár Rózsa B áránd (Bihar vm.) 6 H elyettesítést is vállal.

Csobay M argit Penészlek (Szatmár vm. 4* /j febr. 15-től H elyettesítést is vállal.

H orváth Gizella Ü jpest, Kölcsey-u. 21. 1936. febr. 15-től

M arton Jolán Hosszúpályi 1936. febr. 15-től H elyettesítést is vállal.

Járvás M ária Lajosmizse 1936- márc. 1-től

Páll Jolán Hajdúszoboszló 7

T óth M argit N agyatád 12 azonnal H elyettesítést is vállal.

Vincze Dezső Tiszabura 11 azonnal

Svábi M argit G yom a 8 1936. márc. 1-től

Kiss L. Rezső Szombathely Nárai-u. 22. 2 azonnal H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro tl N yom da R észv én y társa ság  (F elelős D uchon J.)
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T A R T
Megbízatás.

A 10 f-es képes levelezőlapok új megrendelési módja.
A Szegedi Ipari V ásár hirdető bélyegzőinek haszná

latba vétele.
Változások u Légipostái M enetrendben.

A  rádióengedélyek visszavonásánál tapasztalt rend
ellenességek megszüntetése.

Hivatalvezetői megbízatás.
Átszervezés.
Ju t postaügynökség behelyezése a pályaudvarról a 

községbe.

5. szám .

A L O M :
Az igrici új postaügynökség megnyitása.

A perecesbányatelepi új postaügynökség megnyitása. 
Helyesbítés a H elységnévtárban, a M. kir. postahiva

talok és ügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben.
I lelycsbítés a Helységnévtárban és a postahivatalok 

és ügynökségek névsorában.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásokra. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból tö rö lt postakiadókról, 
Betöltendő postakiadói állás.
Kimutatás állástkereső postakiadókról. , .

Megbízatás.
89.458/1.

Dr. Polcnyi Ferenc postafőigazgató a posta
vezérigazgatóságnál nyugdíjazás folytán meg
üresedett 3. ügyosztály vezetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi február hó 18-án.

A 10 f-es képes levelezőlapok új megrendelési 
módja.

138.607/3.
A P. R. T. 1935. évi 15. számában közzétett 

109.869/3. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy a 10 f-es ér
tékjelzésű képes levelezőlapokat jövőben csak 
100 drb azonos képpel készült csomagokban ál
líttatom elő, az eddigi vegyes csomagolás tehát 
megszűnik.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

Vegyes csomagolású képeslevelezőlapokat a 
hivatalok ezután már ne rendeljenek. A még 
meglévő készletet az értékcikkraktár a kisebb 
forgalmú postahivatalok között fogja szétosztani.

Képeslevelezőlapok rendelésénél az esetleg 
óhajtott képeket a bizonylaton megjelölhetik, 
de semmiesetre se kifogásolják, ha az értékcikk

raktár nem az óhajtott képeket küldte, mert az 
értékcikkraktár a postahivatalok óhajait a lehe
tőség szerint kielégíti ugyan, azok teljesítésére 
azonban nem kötelezhető.

A 2 f-es felárral kiadott balatoni képesleve
lezőlapból megfelelő készlet van 25 drb-os cso
magolással, ezt a levelezőlapot tehát ezután is 
külön és a 25 drb-os csomagolás figyelembevéte
lével kell megrendelni.

A postahivatalok e rendeletemet előlhivat
kozott rendeletemnél jegyezzék elő és az ebben 
foglaltakhoz értékcikkmegrendeléseiknél alkal
mazkodjanak.

Budapest, 1936. évi február hó 14-én*.

A Szegedi Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek 
használatba vétele.

89.250/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők el
készülésétől bezárólag június hó 11-éig „VIII. 
Szegedi Ipari Vásár 1936. május 31—június 11.— 
Jöjjön Szegedre — Utazási kedvezmények“ fel
iratú kézi henger hirdető bélyegzőket használ
nak a náluk feladott levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi február hó 12-én.
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Változások a Légipostái Menetrendben.
87.965/4.

Az Imperial Airways angol légitársaság 
Khartoum (Egyiptomi-Szudán) és Kano (Nigé
ria) között új légijáratot helyezett üzembe. Köz
benső leszállóhelyek: El Obeid (Egyiptomi-Szu- 
dán), El Fasher (Egyiptomi-Szudán), Geneina, 
(Egyiptomi-Szudán), Fort Lamy (Csád) és Mai- 
dugari (Nigéria). Ez a légi járat, amely először 
február 13-án indul, hetenként egyszer, csütör
tökön közlekedik az Imperial Airways délafrikai 
járatához csatlakozva.

A hivatalok ezzel kapcsolatban a Légipostái 
Menetrendben vezessék keresztül a következő 
változásokat:

5. oldal, II. sz. menetrendtábla, a b) hasáb
ban Fort Lamy (1. 4. Niger) után új légiállomá
soknak írják be: Maidugari, Kano. A lap szóién 
pedig g) jelzéssel nyissanak új hasábot, amelybe 
az említett három állomással egy vonalban írják 
be a következő menetrendi adatokat:

A feladás határideje a 
Bp. 72. sz. hivatalnál

SZÓ
22 ó 30

g
Budapest i. 23 ó 46

W-
y

Fort Lamy é. pé
Maidugari é. pé
Kano é. pé

6. oldal, III. sz. menetrendtábla, a b) hasáb
ban Khartoum (1. 2. Egy.-Szudán) után új légi
állomásoknak, a c) hasábban pedig ezekkel egy 
vonalban új érkezési napoknak, írják be a kö
vetkezőket :

b c
El Obeid é. csü.
El Fasher é. csü.
Geneina é. csü.

Budapest, 1936. évi február hó 12-én.

A rádióengedélyek visszavonásánál tapasztalt 
rendellenességek megszüntetése.

136.847/8.

A rádiórendelet végrehajtása tárgyában ki
adott utasítás 4—b), illetőleg 8—c) pontjában 
(1927. évi P. R. T. 20. sz. 14.246. sz. r.) elrendel
tem, hogy a postahivatalok azoktól a rádió
engedélyesektől, akik két havi díjjal adósok ma
radnak, az engedélyt vonják vissza.

Az idézett rendeletem 8—c) pontjában fel
hatalmaztam a hivatalokat azonban arra is, hogy 
a fenti rendeletemtől méltánylást érdem1 ő ese
tekben az előttes igazgatóságuk hozzájárulásá
val eltekinthetnek. Ennek ellenére mégis meg
történik, hogy a hivatalok oly előfizetőktől, akik 
éveken át rendesen fizették az előfizetési díja
kat s akiknél minden feltétel mag van arra. hogy 
díjhátralékukat a jövőben is kiegyenlítik, az en
gedélyt két havi díjtartozás esetén azonnal visz- 
szavonják, tekintet nélkül arra, forog-e fenn va
lamely oly méhánvlást érdemlő ok, amelv a fent- 
idézett rendelkezéstől való eltérést indokolttá 
teszi.

Az ilyen, minden körültekintést mellőző el
járással a postahivatalok nemcsak maguknak, 
hanem az esetleges kihágási eljárás megindításá
val és a hátralékos díjaknak közadók módjára 
való behajtásával más hatóságoknak is csak fe
lesleges munkát okoznak. Az ilyen eljárás al
kalmas továbbá arra is, hogy a rádióengedélye
sek, általában a közönség körében a postát, ille
tőleg a rádiót ellenszenvessé tegye s azokat, akik 
egyszer már előfizetők voltak, visszatartsa attól, 
hogy újból belépjenek az engedélyesek sorába.

A rádió elterjedéséhez fűződő fontos kultu
rális és pénzügyi szempontokra való utalással fi
gyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a kiadott 
engedélyeknek nem fizetés miatt való visszavo
násánál a jövőben nagyobb figyelemmel és kö
rültekintéssel járjanak el. Minden esetben gon
dosan mérlegeljék, nem forog-e fenn oly mél
tánylást érdemlő ok, amely a fentemlített általá
nos rendelkezéstől való eltérést indokolttá teszi? 
Különösen a nyári hónapokban, amikor az en
gedélyesek elutaznak a nélkül, hoöv az esedékes 
díjakat kiegyenlítenék és távollétük miatt nin
csenek is abban a helyzetben, hogy az engedély 
visszavonásával járó kérdéseket (engedély visz- 
szaadása, díjhátralék kiegyenlítése, készülék sor
sának igazolása) rendezzék, várjanak az enge-
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dély visszavonásával mindaddig, amíg az enge
délyes lakóhelyére visszaérkezik.

Ez alkalommal figyelmeztetem a hivatalokat 
arra is, hogy az engedélyt, amikor a visszavonás
nak helye van, mindig úgy vonják vissza, hogy 
annak érvénye a hó végével szűnjön meg. A 
visszavonással egyidejűleg ne kérjék a kihágási 
eljárás megindítását, hanem a Rrvu., illetőleg az 
1932. évi P. R. T. 50. számában közzétett 96.385. 
sz. reijdeletem 6. pontja, valamint az 1934. évi P. 
R. T. 12 számában közzétett 107.446. sz. rendelet 
értelmében járjanak el.

A hivatalok a fenti rendeletemet a Rrvu. 
fentidézett pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi február hó 12-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
87.184/1.

Kisfaludy József m. kir. postafelügyelő (216) 
a tapolcai postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi február hó 12-én.

Átszervezés.
88.947/1.

A Békéscsaba 2. sz. postahivatalt 1936. évi 
március hó 1-től Békéscsaba 1. sz. postahivatal 
kincstári kirendeltségévé alakítom át.

Budapest, 1936. évi február hó 19-én.

Jut postaügynökség behelyezése a pályaudvarról 
a községbe.

89.505/3.
Jut postaügynökség a pályaudvarról a ha

sonló elnevezésű községbe helyeztetett be. Eh- 
hezképest a m. kir. postahivatalok és ügynöksé
gek névsorában a 61., az Irányítási füzetben pe
dig a 70. oldalon Jut postaügynökség neve mellől 
a „pu“ jelzés törlendő.

Budapest, 1936. évi február hó 12-én.

Az igrici új postaügynökség megnyitása.

90.494/3.

Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyékben fekvő Igrici községben 1936. évi január 
hó 1-én új postaügynökség lépett életbe.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Mezőcsát, 
díjnégyszögszáma: 739.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Igricinél (265. old.) „up. 
Mezőcsát“ törlése mellett beírandó: „ISI Eh. 
Mezőcsát, Miskolc ää__JßL.ZM Mezőcsát . . . 
739, postáig. D.“

Csiszártanya O  Igrici (166. old.), Édestanya 
r\ Nemesbikk {188. old.), Gajlatanya r\  Mező
csát (222. old.), Kovácstanya C\ Igrici (327. old.) 
és Szilvásytanya r \  Igrici (511. old.) valamennyi
nél up. ezentúl Igrici.

A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában (58. old.) Igar után beírandó: „ —, 
739, —, Igrici ü. (Eh. Mezőcsát), Borsód, Debre
cen, Miskolc 58 asa ""ESft Mezőcsát.............“, a
155. oldalon pedig „739“-nél Hejőpapi után; Ig
rici. —

Az Irányítási Füzetben (66. old.) Igar után 
felveendő: „Igrici, Ü. Borsód. D, I, Miskolc— 
Mezőcsát, Eh. Mezőcsát“.

Budapest, 1936. évf. február hó 20-án.

A perecesbányatelepi új postaügynökség meg
nyitása.

89.653/3.

Borosd, Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyékben fekvő Perecesbányatelepen 1936. évi 
február hó 1-én új postaügynökség lépett életbe.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Diósgyőri 
vasgyár, díjnégyszögszáma: 534.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Perecesbányatelepnél 
(434. oldal) „up. Diósgyőri vasgyár“ törlése mel
lett beírandó: „IS3 Eh. Diósgyőri vasgyár, Diós
győri vasgyár ga aa Perecesbányatelep, 
534. postáig. D.“.
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Barossakna o  Parasznys (122. old.), Cser- 
nalj ^  Diósgyőr (162. old.) és Kisbolló Diós
győr (304. old.) valamennyinél up. ezentúl Pere
ces bányatelep.

A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Perbál után (102. old.) beírandó: „—, 
534, —, Perecesbányatelep ü. (Eh. Diósgyőri vas
gyár), Borsód, Debrecen, Diósgyőri vasgyár 
WS — ül Perecesbányatelep.“, a 153. oldalon 
pedig „534“-nél Lillafüred után: Perecesbánya
telep.

Az Irányítási füzetben (125. old.) Perbál után 
felveendő: „Perecesbányatelep, Ü. Borsód, D, I, 
Diósgyőri vasgyár—Perecesbányatelep, Eh. Diós
győri vasgyár“.

Budapest, 1936. évi február hó 19-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, a M. kir. posta- 
hivatalok és ügynökségek névsorában és az Irá

nyítási Füzetben.
89.737/3.

A Kisvárda és Dombrád, Mezőtúr—Túrkeve 
és Abádszalók, továbbá Nyíregyháza és Ramo 
csaháza között közlekedő gépkocsijáratoknak 
postaszállításra történt igénybevételével kapcso
latban a kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Névsorban: Dombrádnál (37. 1.) az utolsó 
hasábba jegyezzék be Kisvárda ===== Dombrád. 
Nyirpazonynál (95. 1.) Eh. Oros helyett írják be 
Eh. Nyíregyháza 1., az utolsó hasábba pedig a 
vasútvonal jelzés törlése mellett: Nyíregyháza 
===== Ramocsaháza. Nyirturánál (96. 1.) a vas
útvonal helyett írják be Nyíregyháza ===== Ra
mocsaháza, Ramocsaházánál (109. 1.) az utolsó 
hasábba vasútvonal jelzés helyett jegyezzék be 
Nyíregyháza ===== Ramocsaháza, Székelynél 
(121. 1.) Eh. Demecser helyett Eh. Nyíregyháza 
Pét, az utolsó hasábba pedig a vasútvanol jelzés 
helyett Nyíregyháza ===== Ramocsaháza jel
zést írjanak.

A Helységnévtárban: Nyirpazonynál (411.
1.) Eh. Oros helyett Eh. Nyíregyháza 1., a vasút
vonal jelzés törlése mellett írják be Nyíregyháza
____  Ramocsaháza, Nyirturánál (411. 1.) és

>csaiházánál (456. 1.) a vasútvonal jelzés he
lyett írják be Nyíregyháza - ----  Ramocsaháza,

Székelynél (498. 1.) Eh. Demecser helyett Eh. 
Nyíregyháza 1., a vasútvonal helyett pedig Nyír
egyháza ===== Ramocsaháza írandó.

Az Irányítási Füzetben: Dombrádnál (38. 1.) 
a 6. hasábba írják be Kisvárda—Dombrád gk., 
Kisújszállásnál (81. 1.) a 6. hasábba írják be Me
zőtúr—Túrkeve—Abádszalók gk., a 7. hasábba 
pedig f  78 után 1. Mezőtúr/gk., Mezőtúrnál (99. 
1.) a 6. hasábba írják be Mezőtúr—Túrkeve— 
Abádszalók gk., a 7. hasábba 6 elé 1. Kisújszállás/ 
gk., Nyirbogdánynál a 6. hasábba írják be Nyír
egyháza — Ramocsaháza gk., Nyirpazonynál 
(115. 1.) a 6. hasábba Nyíregyháza—Vásárosna- 
mény helyett írják be Nyíregyháza—Ramocsa
háza gk., a 7. hasábba Oros helyett Nyíregyháza 

Nyirturánál (116. 1.) a 6. hasábba Záhony he
lyett Ramocsaháza gk., a 7. hasábba Nyirbog- 
dány helyett Nyíregyháza 1. Ramocsaházánál 
(133. 1.) a 6. hasábba Vásárosnamény helyett ír
ják be Ramocsaháza gk., a 7. hasábba pedig 
Baktalórándháza helyett Nyíregyháza 1., Szé
kelynél (150. 1.) a 6. hasábba Záhony helyetti je
gyezzék be Ramocsaháza gk., a 7. hasábba De
mecser helyett Nyíregyháza 1., Túrkevénél (168. 
1.) a 6. hasábba írják be Mezőtúr—Túrkeve— 
Abádszalók gk., a 7. hasábba pedig 6 elé 1. Kis- 
újszállás/gk.

A kir. hivatalok a P. R. Tára múlt évi 38. 
számában 130.950/3. sz. rendelettel közölt és a 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratokra 
vonatkozó jegyzékben a Vásárosnamény—T ar 
pa közt közlekedő járat után írják be: Mezőtúr 
—Túrkeve—Abádszalók, Debrecen, Kisvárda— 
Dombrád, Debrecen, és Nyíregyháza—Ramocsa
háza, Debrecen.

Budapest, 1936. évi február hó 19-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

90.518/3.

Porva postaügynökségnél a Helységnévtár
ban (443. 1.) a „pd.“, a M. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában pedig ((105. 1.) a „k.“ 
jelzés törlendő.

Budapest, 1936. évi február hó 18-án,
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Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

Postamesteri állásra a m. kir. postameste
rek szolgálati szabályzatában meghatározott 
jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir.

89.432/1- ............
postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
országos egyesületébe nyugdíjjogos tagként való 
belépés kötelezettsége mellett:

Az általános pályázati feltételek a Posta 
Rendeletek Tára 1928. évi 24. számában közzé
tett „A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata“ 7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. 
kir. postaigazgatósághoz 1936. évi március hó 
9-ig nyújtsák be.

Budapest, 1935. évi február hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

89.498/1.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

évi március hó 9-ignyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi február hó 15-én.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

A  létszámból törölt egyén

A  létszámból való 
törlés oka

D C V C állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Molnár Sándorné 
szül. Mikóczy A nna kiadó Nagytapol- 

csány 1908. Budapest 23.
T öbb m int egy évig 
nem vállalt alkalm a

zást.

Március elsejére keresek állandó alkalmazásba a 
posta minden ágában perfek t kath. férfikiadót. Ajánlko- 
zást feltételeket levélben kérek: Postahivatalhoz, Izsák.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve elme

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bonóczy Ilona Mezűberény 6 m árt. 1-től H elyettesítést is vállal.

Freiszléder Lujza Tápiógyörgve 12 márc. 1-től

Káldi János Csehm indszent 4 */j márc. 15-től

K iss Imréné 
Koller Erzsébet

Külsövat márc. 1-től H elyettesítést is vállal.

Raffay József E lek (Arad vra.) márc. 15-től H elyettesítést is vállal.

Szalay Józsefné Ú jpest, Árpád ú t 89. 
Telefon: 94-0-64. 15 H elyettesítést is vállal.

V ízvári Anna Pápateszér 9 márc. 1.-től H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek izánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak izánt küldemények címzése: Külföldi hlrlapoiztálv. Hudapeit 4

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős Duchon i.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030 FEBRUÁR 29. <». szám.

T A R T A L O M :

D íjváltozások a nem zetközi posta-, táv iró - és táv 
beszélő szolgálatban.

Az okirati illetékbélyeggel kiegészített váltóiirlapok 
beszolgáltatása.

A z A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 3. számú p ó t
lék kiadása.

A  bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez k iado tt II. 
számú pótlék életbeléptetése.

A m. kir. postatakarékpénztári csekkszám latulajdo
nosok 41. jegyzékének kiadása.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Az 50%-os és az azon felüli hadirokkantak  távbe
szélő díjkedvezm énye.

Hivatalvezetői megbízatás.
Változások az Irányítási Füzetben.

Díjváltozások a nemzetközi posta-, távíró- és 
távbeszélő szolgálatban.

91.560/4.

Tekintettel arra, hogy a m. kir. posta a 
nemzetközi távíró- és távbeszélő forgalomban, 
továbbá a légipostái szolgálatban az idegen igaz
gatásoknak járó díjakat külföldi értékben köte
les megfizetni, a nemzetközi távíró- és távbe
szélő forgalomban a közönségtől pengőben be 
szedendő díjakat 25%-kai felemelem; ugyanilyen 
százalékkal emelem az európai országokba szóló 
levélpostai légiküldemények pótdíjait, míg az 
Európán kívüli forgalomban érvényes légipostái 
pótdíjakat körülbelül 50%-kal magasabb összeg
ben állapítom meg.

Egyidejűleg a nemzetközi hírlapelőfizetési 
szolgálatban olyan felárakat léptetek életbe, 
amilyeneket az illető devizák e célra történő ki
utalásánál a Magyar Nemzeti Bank érvényesít.

A díjemelések 1936 március 1-én lépnek 
életbe.

Az új díjakat tartalmazó távíró-, távbeszél
és légipostái díjszabásokat egyidejűleg kiadtam. 
Ezeket a hivatalok a posta tudakozó iroda kül
földi hírlaposztálya útján kapják meg. A hivata
lok 1936. március 1-től az új kiadványokat ve
gyék használatba. A távíró-, illetőleg távbeszélő 
díjszabást magánfelek és magán-távíróhivatalok 
Budapesten a központi távíróhivatal táviratfel

adási osztályánál, vidéken pedig a helybeli posta- 
hivatal útján a posta tudakozó iroda külföldi hír
laposztályánál rendelhetik meg.

Mind a távíró-, mind a távbeszélő díjszabás 
ára 50 fillér.

A légipostái díjszabást ezúttal a közönség 
részére is hozzáférhetővé kívánom tenni, ezért 
a Budapest 4. sz. hivatalt megbízom, hogy a légi
posta-díjszabást magánfeleknek 20 f-ért árusítsa.

A távíró-, illetőleg távbeszélő díjszabásban 
a külföldi országokba szóló táviratok, illetőleg 
távbeszélgetések díjtételei aranyfrankban van
nak közzétéve. Azt, hogy a távirat, illetőleg be
szélgetési díj és az esetleges mellékdíjak össze
adása után nyert aranyfrank végösszeg fejében 
a hivatalok pengő értékben mennyit számítsa
nak, a távíródíjszabás 33. oldalán, illetőleg a táv
beszélő díjszabás 74. oldalán levő, 1 aranyfrank 
=  1 P 40 f egyenérték alapján készült átszámí
tási táblázat mutatja.

Tekintettel arra, hogy a Távíró Díjszabás
ban a különleges szolgálatok díjait a külföldi for
galomban szintén aranyfrankban tettem közzé 
(1. Általános tudnivalók), a P. R. T. 1933. évi 51. 
sz. közzétett 107.475/5. sz. rendelet 41., 42., 48. 
pontjaiban említett különleges szolgálatok pen
gő-díjtételeit a nemzetközi forgalomra vonatko
zólag az új díjszabás megfelelő aranyfrank díj
tételeivel kell helyettesíteni, továbbá a 49. e), g) 
és n) pontokban említett 2 P 24 f díjtételek he
lyébe 2 aranyfrank, végül az 55. pont 2. bekéz-
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désében említett 60 f díjtétel helyébe 0.50 arany
frank díjtételt kell írni.

A légiposta-díjszabásban a légipostái pót
díjakat ezúttal is pengő összegekben közöltem.

A nemzetközi hírlapelőfizetési szolgálatban 
a külföldről rendelhető hírlapok új előfizetési 
árait a hivatalok a posta tudakozó iroda kül
földi hírlaposztályától tudhatják meg.

Budapest, 1936. évi február hó 26-án.

Az okirati illetékbélyeggel kiegészített váltó- 
űrlapok beszolgáltatása.

90.284/4.
A m. kir. postahivatalok a forgalomból ki

vont okirati illetékbélyeggel kiegészített váltó- 
űrlapok készletét legkésőbb folyó évi március hó 
10-éig bizonylatpárral a m. kir. posta értékcikk- 
raktárába szolgáltassák be. A  beszolgáltatott 
váltóürlapok névértékét pedig a folyó évi már
cius havi „váltóürlapok és váltóilletékbélyegek“ 
mérlegükbe felmentésként állítsák be.

A m. kir. posta értékcikkraktára a postahi
vatalok által oda beszolgáltatott, valamint a rak-> 
tárában levő, forgalomból kivont okirati bélyeg
gel kiegészített váltóürlapokat folyó évi március 
hó végén bizonylatpárral a m. kir. állami nyom
dába szolgáltassa be. Az értékcikkraktár a be
szolgáltatásnál hivatkozzék a m. kir. pénzügymi- 
njiniszter úrnak folyó évi február hó 13-án kelt 
163.751/XI. a/935. számú rendelkezésére.

Budapest, 1936. évi február hó 21-én.

Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 3. számú 
pótlék kiadása.

89.113/4.
A Postaüzleti Szabályzat és a Postakezelési 

Utasítás időközi változásait, mint 3. számú pót
lékot kiadtam (külön az A. 1. Szab.-hoz és külön 
az A. 2—3. Szab.-hoz) és a hivataloknak a m. 
kir. posta tudakozó irodájának külföldi hírlap
osztálya útján megküldetem. A hivatalok a vál
tozásokat a pótlék megérkezése után haladék
talanul vezessék keresztül és ennek megtörténtét 
a Szabályzatok végére e célból beragasztott elő
jegyzésen tartsák nyilván.

A pótlékot csakis a hivatalos használatra 
adott példányokhoz küldetem meg; a magáncélra 
vásárolt példányok helyesbítésére szükséges 
pótlékokat a hivatalok a külföldi hírlaposztály
tól szolgálati levelezőlapon díjmentesen igényel
jék. A pótlékot a Postaüzleti Szabályzat, illető

leg a Postakezelési Utasítás megrendelőinek is 
díjmentesen kell rendelkezésükre bocsátani. 

Budapest, 1936. évi február hó 23-án.

A bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez kiadott
II. számú pótlék életbeléptetése.

91.180/3.
A P. R. T. 1934. évi 57. számában közzétett 

140.084/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. posta 
bélyegértékesítő irodája részére 1934. évi októ
ber hó 1-én kiadott árjegyzékhez 1936. évi már
cius hó 1-től való érvényességgel II. számú pót
lékot adtam ki.

E pótlékot a budapesti postahivataloknak, 
valamint a vidéki kincstári postahivataloknak 
egyidejűleg külön megküldöm azzal, hogy ezt az 
előlhivatkozott rendeletem kapcsán annakidején 
megküldött árjegyzékbe fűzzék be.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét s következőkre:

A bé'lyegértékesítő irodának az alkalmi le
bélyegzések közvetítésére vonatkozó s a leadott 
pótlékban ismertetett tevékenysége az A. 2. 
Szab. 16. §. 9. és 9/a. pontjaiban szabályozott, bé
lyeggyűjtők részére történő lebélyegzések ki
szolgáltatását nem érinti. A bélyegértékesítő 
iroda csak letétesei részére közvetíti az alkalmi 
stb. bélyegzők lenyomatainak megszerzését.

Az alkalmi lebélyegzések iránt érdeklődők
nek tehát a postahivatalok oly értelmű felvilá
gosítást adjanak, hogy, ha a bélyegértékesítő 
iroda e szolgálatát igénybe óhajtják venni, a pót
lékban közöltek értelmében mindenekelőtt letét
összeget küldjenek be s ezzel kapcsolatban kö
zöljék kívánságaikat, alkalmi lebélyegzések ese- 
tenkint való megszerzését az iroda nem vállalja.

Azok a postahivatalok, amelyeknél a bé
lyeggyűjtők részéről a bélyegértékesítő iroda 
működése iránt érdeklődés mutatkozik, árjegy
zéket közvetlenül a bélyegértékesítő irodától 
igényeljenek.

Budapest, 1936. évi február hó 24-én.

A m. kir. postatakarékpénztári csekkszámla
tulajdonosok 41. jegyzékének kiadása.

90.517/4.
A m. kir. postatakarékpénztári csekkszámla

tulajdonosok most megjelent 41. jegyzékének 
1—1 példányát a m. kir. postatakarékpénztár a 
közvetítő hivataloknak közvetlenül megküldötte. 
Felhívom a hivatalokat, hogy a jegyzéket gon-
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-dósán őrizzék meg és a hivatalos használaton kí
vül az érdeklődő feleknek betekintésre minden 
esetben bocsássák rendelkezésre.

A jegyzék ára 2 pengő és megrendelés ese
tében ezt az összeget bianco befizetési lappal a 
„M. kir. postatakarékpénztári üzemi számla, Bu
dapest“ elnevezésű 65.504. számú csekkszámlára 
kell befizetni, az értesítőlap hátoldalára pedig a 
megrendelő olvasható nevén és pontos lakcímén 
kívül azt is fél kell jegyezni, hogy a befizetett 
összeg ellenében a befizető a m. kir. postataka
rékpénztári csckkszámlatulajdonosok 41. jegy
zékének megküldését kéri.

Jövőben az újonnan belépő csekkszámla tu
lajdonosokat a jegyzékkel 1 pengő térítés elle
nében a m. kir. postatakarékpénztár hivatalból 
fogja ellátni.

Végül felhívom a hivatalokat, hogy az érvé
nyét vesztett 40. számú jegyzéket a m. kir. posta
takarékpénztár gazdászati és műszaki hivatala 
címére külön csomagban haladéktalanul küldjék 
be.

Budapest, 1936. évi február hó 19-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

88.774/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás“ 

67. §-ának VI. pontját (Díjátalányozásban rész
vevő szervek; M. kir. Kereskedelemügyi Minisz
térium) egész terjedelmében töröljék s helyébe 
vegyék fel:

„Vila. M. kir. Iparügyi Minisztérium:
1. Iparügyi minisztérium elnöki iroda.
2. Iparügyi minisztérium kiadóhivatala.
3. Iparügyi minisztérium számvevősége.
4. Iparfelügyelőségek.
5. Háziipari felügyelőségek.
6. Technológiai és anyagvizsgáló intézet, 

Budapest.
7. Szabadalmi Bíróság.
8. Állami munkaközvetítő hivatal.
9. Acetylénipari vizsgáló bizottság.

10. Gőzgépkezelők és gőzkazánfűtők vizs
gáló bizottságai.

11. Építőmesteri, kőműves, ács és kőfaragó
mesteri vizsgáló bizottságok; az elektromos sze
relői ipari tanfolyam I. és II. részének vizsgáló 
bizottsága.

12. Budapest és vidéki ipari továbbképző 
tanfolyamának vezetője.

15. Bányakapitányságok.

14. Munkabérmegállapító bizottság.
15. Országos ipari és kereskedelmi oktatási

tanács.“
„VI\b. M. kir. Kereskedelem- és Közlekedés- 

ügyi Minisztérium.
1. Kereskedelem- és közlekedésügyi mi

nisztérium.
2. Kereskedelem- és közlekedésügyi mi

niszteri cégbiztos, illetve cégnyilvántartó hivatal.
3. Kereskedelem- és közlekedésügyi mi

nisztérium légügyi szakosztálya.
4. Országos magyar idegenforgalmi hiva

tal, a minisztérium III., idegenforgalmi szakosz
tálya.

5. Államépítészeti hivatalok.
6. Állami kőbánya és kőzúzó telep vezető

sége, Hosszúhetény.
7. Közúti kerületi királyi felügyelők.
8. Mértékhitelesítő hivatalok.
9. Központi mértékügyi intézet.

10. Budapesti hidak miniszteri megbízottja.
11. Közlekedésügyi tanfolyamok igazgató

sága.
12. Állami útmesterek.
13. Tengerészeti hivatal, Budapest.
14. Budapesti vámmentes kikötő.
15. Gépjárómű kerületi hivatalos szakértők: 

Debrecen, Eger, Győr, Gyula, Kaposvár, Kecs
kemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Pécs Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, 
Szombathely.

16. Légügyi hivatal és gazdasági hivatala.
17. Repülő-fényképészeti, repülőkisérleti, va

lamint kiképző telepvezetőség és gazdasági hi
vatala.

18. Repülő-fényképészeti, kísérleti, posta és 
időjelző csoportok, alcsoportok és gazdasági hi
vatalok, valamint repülő-gépvezető-, híradó-, re
pülőgép- és motorszerelő-iskola és repülőgép
javító üzem.

19. Légiforgalmi csoport, valamint légifor 
galmi kirendeltség és gazdasági hivatala.

20. Légügyi hivatal anyagszertára és ennek 
gazdasági hivatala.

21. Repülőtér gondnokságok.
22. Műszaki anyag- zertár és gazdasági hi

vatala.
23. Javítóműhelyek.
24. Ruhatár. --------
25. Híradó szertár.“
Egyidejűleg a hivatalok a X. pontnál (M. 

kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) 
folytatólagosan vegyék be:
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„13. Állami felső ipariskola igazgatósága: Bu
dapest, Szeged.

14. Állami felső építőipariskola igazgató
sága, Budapest.

15. Faipari szakiskola igazgatósága, Szeged.
16. Állami fa- és fémipari szakiskola igazga

tósága: Debrecen, Szolnok, Miskolc, Pécs, Új
pest.

17. Állami fém- és textilipariskola igazgató
sága, Győr.

18. Állami mechanikai és elektromos ipar
iskola igazgatósága, Budapest.

19. Állami női ipariskola igazgatósága, Bu
dapest.

20. Állami textilipari iskola, Budapest.“
A helyesbítés iránt pótlék útján is intézke

dem.
Budapest, 1936. évi február hó 20-án.

Az 50%-os és az azon felüli hadirokkantak táv
beszélő díjkedvezménye.

141.153/8. .
Az I., II. és III. járadékosztályba tartozó 

(50%-os és ezen felüli) hadirokkantak távbeszélő 
állomása után ugyanazt a díjkedvezményt enge
délyezem, amelyet a C. 1. Szab. 22. §. a gyakorló 
orvosok részére megállapít.

Ezenkívül azonban az általuk kért állomá
sok után még belépési díjai sem kell fizetni.

A díjkedvezmény nemcsak lakásul szolgáló 
helyiségben, hanem a hadirokkant üzletében 
vagy műhelyében bekapcsolt állomás után is jár.

A C. 1. Szab. 16. §. 6. pontjának azt a ren
delkezését, hogy a kedvezményes használati dí
jat fizető előfizetőknél a posta nem vesz fel a 
névsorba más állást, mint azt, amely a kedvez
ményre igényt ad, a hadirokkant előfizetőkkel 
szemben nem kell alkalmazni s őket kívánságuk
nak megfelelően kell a névsorba felvenni.

A díjkedvezmény alapjául szolgáló hadirok
kantságot a m. kir. központi illetményhivatal ta
núsítványával kell igazolni.

Megemlítem, hogy az I. járadékosztályba a 
a 100%-os, a II. osztályba a 75%-os, a III. jára
dékosztályba pedig az 50%-os hadirokkantak 
tartoznak.

Azok az 50%-os, illetőleg azon felüli hadi
rokkantak, akiknek távbeszélő állomása már 
üzemben van, s igényjogosultságukat szabálysze
rűen igazolják, alap- és előfizetési díjkedvez
ményt az igazolást követő legközelebbi számla, 
illetőleg nyugta esedékessége időpontjától kap
nak.

A már befizetett belépési, illetőleg haszná
lati díj visszatérítésére azonban nincsen igényük.

Budapest, 1936. évi február hó 23-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
90.282/1.

Dr. Bölcs Sándor postafőtiszt (458) a kar
cagi postahivatal vezetésével megbízatott. 

Budapest, 1936. évi február hó 24-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
91.277/3.

A kir. hivatalok az „Irányítási Füzet“ című. 
segédkönyv 7. hasábjában az alábbi változásokat 
vezessék keresztül.

16. oldalon, Baktalórántházánál a f  120 után 
az „ü.“-t töröljék.

22. oldalon Berettyóújfalunál f  20 után írják 
be (k. ü.), 536 v. után pedig töröljék (k. ü.).

40. oldalon Dunaharasztinál 180 után írják 
be (k.).

45. oldalon Etyeknél Bia helyett írják be 
„14“.

62. oldalon Hejőpapinál 9423 v. után írják 
be (V. Ü. ü.), f  50.

90. oldalon, Légrád pu.-nál 26 után írják be 
(H. és Ü. után), f  29 (EÍ. és Ü. után nem), f  26 
pedig törlendő.

98. oldalon, Mezőcsátnál f  50-t töröljék.
111. oldalon, Nemesbikknél a 50— elől az 

„1.“ törlendő.
147. oldalon, Szanynál a 6. hasábban Bán- 

hida bejegyzést töröljék, Pápa után pedig írják 
be „—Csorna“.

181. oldalon Zalaszentgrótnál 224 után írják 
be 1. 8/7625 v.

182. oldalon, Zsadánynál f  164 elé írják be 
292 (k.), 1. 292-t pedig töröljék.

Budapest, 1936. évi február hó 24-én.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Kői földi hlrlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős Duchon J.)
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VI(alános tudnivalók.
A légipostái küldeményekre általában ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 

a nem légipostával továbbított küldeményekre.
A különleges szabályokat az alábbiak tartalmazzák.

Légipostái küldemények.

A magyar posta a feladó kívánságára légiúton a következő küldeményfajokat 
továbbítja:

a) levélpostai küldeményeket, azaz: leveleket, egyszerű és válaszos levelezőla
pokat, üzletipapírokat, nyomtatványokat (ideértve a vakok részére készült dombor- 
nyomású küldeményeket), a hírlapokat és a folyóiratokat, árumintákat, egybecsoma
golt küldeményeket és kiscsomagokat;

b) postautalványokat azokba az országokba, amelyekkel postautalványforgalom 
van (kivéve azokat az országokat, amelyekkel jegyzékrendszerű utalványforgalmunk 
van: Egyesült-Államok, Kanada, Nagybritannia, stb., 1. a Levélpostadíjszabást) és meg
bízásokat;

c) csomagokat (a Légipostái Csomagdíjszabásban felsorolt országokba).
A levélpostai küldeményeket ajánlottként is lehet kezelni és az utánvétek szol

gálatban résztvevő országokkal való forgalomban (1. Levélpostadíjszabást) utánvé
tellel lehet megterhelni.

Értékleveleket és értékdobozokat egyelőre nem lehet légi úton küldeni.
A posta a feladó kérelmére a légipostái pótdíj lerovása ellenében légiúton továb

bítja a tudakozványokat, továbbá a visszavételre, a címváltoztatásra, vagy az után- 
vételi összeg megváltoztatására vonatkozó kérelmeket és végül az utólag kért díjjegy
zékeket.

Levélpostai küldemények, postautalványok és megbízások.

1. Címzés. A feladó köteles a küldemény címoldalának bal felső részére szembe
ötlő betűkkel „Par avion“ (a belföldi forgalomban „Légipostával“) megjegyzést írni 
s a küldemény hátoldalán nevét és lakását feltüntetni.

Légipostával továbbítandó küldeményekre a feladáskor „Légiposta” jelzőt kell 
ragasztani. Az olyan borítékokra, amelyeken a kékszínű „Légiposta“ jelző be van 
nyomtatva, újabb jelzőt nem kell alkalmazni.

2. Az útirány jelzése. Azt, hogy a küldeményt a rendelkezésre álló mindenkori 
útirányok közül melyik útirányon kell továbbítani, általában a posta állapítja meg. A 
küldeményeken tehát az útirányt a címzésben nem kell feltüntetni.

Mindazonáltal a feladó maga is kikötheti, hogy küldeményét melyik útirányon 
szállítsák. Ebben az esetben a küldemények címiratában a kért útirányt jelezheti. Az 
útirányjelzést azonban a posta csak akkor veszi figyelembe, ha az illető útszakaszt 
postai szállításra rendszeresen felhasználja. Az igénybe vehető útirányokat a Légi
postái Menetrend közli.

Ha a feladó olyan útirányt jegyez a küldeményre, amely téves, hátrányos vagy 
amelyet a magyar posta nem használ, a jelzést a felvevő hivatal törli, illetőleg he
lyesbíti.

3. Bérmentesítés. A levélpostai légiküldeményeket a feladáskor teljesen bérmen
tesíteni kell.



A díj alakul:
a) a rendes postai díjakból1),
b) légipostái pótdíjból. A légipostái pótdíj addig a légiállomásig, illetőleg or

szágig jár, ameddig a küldeményt légi úton kell továbbítani. A légipostái pótdíjakat 
a díjszabási rész tünteti fel. A légipostái pótdíj belföldre 20 grammos (hírlapnál 50 
grammos), Ausztriába, Bulgáriába, Cseh-Szlovákországba, Jugoszláv királyságba, Né
metországba, Romániába és Svájcba szóló küldeményeknél ugyancsak 20 grammos, 
Európa egyéb országaiba 10 grammos és az Európán kívül fekvő országokba szóló 
küldeményeknél 5 grammos súlyfokozatonként van megállapítva.

A küldemények súlyát grammnyi pontossággal kell megállapítani. A külde
ményre ragasztott bélyegek és jelzők súlyát, valamint az esetleges tértivevény vagy 
utánvételi lap súlyát a küldeménynek a díjazás alapjául szolgáló összsúlyába bele 
kell számítani.

Példa légipostái küldemény díjának kiszám ítására:

Svájcba egy 28 gramm súlyú légipostái közönséges levél díja a következő:

a) rendesdíj .................................................................... — P 60 fillér
b) légipótdíj (2x20 f i l l é r ) ........................................... ■ ■ — P 40 fillér

Összesen: I P  — fillér

Néhány Európán kívüli országba üzletipapír-, nyomtatvány-, áruminta- és kis- 
csomag-küldeménveket a rendes légipótdíjnál olcsóbb díjszabással lehet küldeni. Azost- 
ban e küldemények legkisebb légipótdíj a nem lehet kevesebb, mint az ugyanabba az 
országba szóló 5 g súlyú levélé.

Pl. egy Braziliába szóló 15 g súlyú nyom tatvány  légipostái p ó td íja  3 pengőnél nem lehet keve
sebb, ho lo tt a súlyszerinti pó td íj csak (3X 80= ) 2 P 40 fillér volna.

A levelezőlapok, illetőleg a postautalványok légipótdíj a az ugyanarra a helyre 
szóló legkisebb súlyfokozatú levél légipótdíjával eövenlő. Az Eurói->"~ 
gokba szóló levelezőlapokat mindazonáltal mérlegelni kell, és ba a súlyúk 5 gramm
nál több (pl. válaszos levelezőlap), a valódi súly szerint kell őket díjazni.

A  beföldi forgalom kivételével a hírlapokért és folyóiratokért a nyomtatvá
nyokra alkalmazandó légipótdíjat kell leróni.

A megbízásokra, a tudakozványokra, a visszavételre, a címváltoztatásra, az 
utánvételi összeg megváltoztatására vonatkozó kérelemre és az utólag kért díjjegy
zékre a légipótdíjat a küldemény valódi súlya szerint kell beszedni.

Légipostán küldött válaszos levelezőlap válaszlapjának légipótdíj át csak a vá
laszlap feladásakor lehet leróni.

A légipostaküldemények bérmentesítésére általában légipostabélyegeket kell 
használni. A feladók azonban a légipostaküldemények bérmentesítési díját egészben 
vagy részben rendes levélbélyegekkel is leróhatják.

Ha valamely légipostái küldeményért annyi díjat kell leróni, hogy a megfelelő 
bélyegek a küldeményen nem férnek el, a postadíjakat (mind a rendes díjakat, mind 
a légipostái pótdíjakat) készpénzben kell leróni. Ez esetben a hivatal a küldeményen 
feljegyzi a bérmentesítés tényét és összegét ilyen alakban: „Taxe perdue . . . . P . . . f.“ 
E feljegyzést a felvevő tisztviselő aláírja és kincstári hivataloknál a „Készpénzzel bér
mentesítve“ bélyegzőnek, postamesteri hivataloknál pedig az ellenőrző számnak és a 
keletbélyegzőnek lenyomatával látja el.

A készpénzzel bérmentesített légipostái küldemény díját a bárcalajsíromban 
kell elszámolni. *)

*) Expresszkikötés nem  kötelező, de ajánlatos, m ert ha a küldem ényen az expresszdíj nincs le
róva, a küldem ényt csak a rendes kézbesítő jára tta l kézbesítik.
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Helyesen felszerelt légipostái levél mintájául szolgáljon a következő példa:

Csak készpénz 
bérmentesítés 

esetében

m ----------

Par avion

Taxe perdue: 14 P 40 f
A

B é l a  T á b o r y

Bélyeg, ill. 
készpénz- 

bérm entesí
tés esetében: 
a bélyegző 
és a lá írás 

helve.

18 g 
14.00 

40 
14.40

Légiposta 
Par avion

BUENOS AIRES.
Sarmiento 1148.

Célszerű, ha a felvevő tisztviselő az Európán kívüli forgalomban a küldemény 
súlyát és a díj részletezését a boríték balsarkában apró számjegyekkel feltünteti.

4. Feladás. A légipostával továbbítandó levélpostai küldeményeket bármely 
postahivatalban vagy levélszekrény útján lehet feladni. Budapesten ajánlatos a légi 
küldeményeket a következő postahivatalok egyikénél feladni:

Budapest 2. (II., Fő-utca 6. sz.),
Budapest 4. (IV., Városház-utca 18. sz.),
Budapest 62. (VI., Teréz-kőrút 45. sz.) és
Budapest 72. (VII., Keleti pályaudvar).

5. A levélpostai légiküldemények indítása. Légipostái levélzárlatokat a Buda
pest 72. sz. és a Mátyásföld-repülőtéri postahivatal indít. A zárlatokat a Budapest 72. 
sz. postahivatal a repülőgépek indulási ideje előtt 1 órával, a Mátyásföld-repülőtéri 
postahivatal pedig a gép indulása előtt 10 perccel zárja le. Abból a célból tehát, hogy 
a küldeményeket a kívánt repülőjáratokkal továbbítsák, oly időben kell postára adni, 
hogy azok a zárlatok lezárása előtt érkezzenek a Budapest 72. sz., illetőleg a Mátyás
föld-repülőtéri postahivatalhoz.

A légiküldeményeket szállító társaság autóbuszai 45 perccel a gép indulása előtt 
indulnak IV., Váci-utca 1., illetőleg IV., VörÖsmarty-tér 2. sz. alól, és ugyanakkor ki
ürítik az itt elhelyezett kékszínű levélszekrényeket.

A légiküldemények feladásának határidejét a Légipostái Menetrend közli.
A vidéki postahivatalok a külföldre szóló légiküldeményeket a Budapest 72. sz. 

postahivatalhoz irányítják.

6. A légiküldemények szállítása. A küldemények oly módon továbbíthatók, 
hogy a szállítás vagy az egész útvonalon, vagy csak annak egy részén történik légiúton.
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A részleges légipostái szállításra a következő esetekben lehet szükség:
a) Ha a küldemény oly országba vagy rendeltetési helyre szól, ahova légiposta

járat nem közlekedik. Ilyen esetben a küldeményen az utolsó repülőállomást, illetőleg 
azt az országot, ameddig a küldeményt légiúton kell szállítani, a következőképpen kell 
feltüntetni: „Par avion jusqu‘á . . . .  (repülőállomás, illetőleg ország neve).“ Pl. Ango
lába szóló küldeményen, amelyet Belga-Kongóig lehet légiúton továbbítani: „Pár
avion jusqu'á Congo-beige.“

b) Ha a feladó kiköti, hogy a küldeményt csak az útvonal egy részén szállítsák 
légiúton; pl. ha valamely Dél-Amerikába szóló légipostái küldeményt Párizsig légi
úton, onnan pedig rendes postai úton kell szállítani. Ezt a kikötést a küldeményen a 
következő módon kell jelezni: „Pár avionde . . . . a . . . .“ Pl. „Par avion de Budapest 
ä Paris.“

Az a) és b) alatt feltüntetett esetekben a légipostái pótdíjat csak addig a helyig 
kell leróni, ameddig a szállítás légiúton történik.

Oly esetekben, amikor a feladó különösen fontosnak tartja, hogy küldeményét 
minden körülmények között légipostával továbbítsák, ezt a küldemény címoldalára írt: 
„Csak légipostával“, franciául: „Seulement par poste aérienne“ szavakkal kérheti.

7. Bérmentetlen vagy hiányosan bérmentesített légipostái küldemények. A légi
postái küldeményeket a feladó általában a feladás előtt teljesen bérmentesíteni köteles.

A teljesen bérmentetlen légipostái leveleket és levelezőlapokat rendes postai 
úton kell továbbítani. A  teljesen bérmentetlen egyéb léginek jelzett levélpostai külde
ményt a feladónak vissza kell adni, esetleg tértiként kell kezelni.

Hiányos bérmentesítés esetében légiúton kell továbbítani a légipostáinak jelzett 
küldeményt, ha a lerótt díj legalábbis a szabályszerű légipostái pótdíjat fedezi.

Ha a lerótt díj a légipostái díjat nem fedezi, de legalább a rendes postai díjnak 
megfelel, a küldeményt rendes postai útra kell terelni. Ugyanígy kell eljárni, ha vala 
mely levélen vagy levelezőlapon még ez a díj sincs teljesen leróva, míg az egyéb levél
postai küldeményeket ilyen esetben a feladónak vissza kell adni, esetleg tértiként ke
zelni.

Abban az esetben, ha a felvevőhivatal valamely légipostáinak jelzett küldeményt 
a fenti okból a rendes postai útra terel, a küldeményen lévő „Par avion“ feljegyzést 
és a légiposta-jelzőt erős keresztvonással törli és a közönséges útra való terelés okát 
a küldeményre a következőképpen feljegyzi:

belföldre: „Bérmentesítés elégtelen“,
külföldre: „Affranchissement insuffissnt.“'

A hiányzó díjra vonatkozólag egyébként mind az indításnál, mind az érkezésnél 
úgy kell eljárni, mint az egyéb nem légipostái küldeményeknél.

8. Utánküldés. Azokat a légipostái küldeményeket, amelyeknek címzettje a ren
deltetési helyről eltávozott, rendes postai úton kell utánküldeni, hacsak a címzett a 
hivatalnál előre nem kérte a légiúton való utánküldést. A kérelmet a postahivatal csak 
akkor fogadja el, ha a címzett az új útért járó légipostái pótdíjat előre lefizette. Ha a 
küldeményt rendes postai úton kell továbbítani, az utánküldő hivatal a légiposta
jelzőt és a légiútra vonatkozó egyéb feljegyzéseket keresztvonással érvényteleníti.

9. Postaszolgálati ügyben váltott levelezés légipostái pótdíj alá esik.



Légipostai t! íj sza has.
Légi levélpostai küldemények.

A) BELFÖLD:

Légipostái pótdíj:

1. Levélpostai küldeményekért:

levelekért,
üzletipapírokért,
nyomtatványokért,
vakok részére készült dombornyomásé küldeményekéit és
árumintákért 20 grammonként .................................................... —  4 fillér;

levelezőlapokért és
postautalványokért (megbízási lapokért) darabonként ............................... 4 fillér;

2. Hírlapokért és időszaki folyóiratokért: 50 grammonként ......................  2 fill.*)

B) KÜLFÖLD.

I. Európa.

A légipostái pótdíj, bármilyen levélpostai küldeményért, ideértve a hirlapokat is.

a) Ausztriába,
Bulgáriába,
Cseh-Szlovákországba,
Jugoszláv királyságba. 20 grammonként .............................................  20 fillér
Németországba,
Romániába,
Svájcba,

b) Európa egyéb országaiba 10 grammonként ................................. .......  20 fillér

*) E p ó td íja t csak a kedvezm ényes hírlapdíjszabás alapján feladott hírlapokra és folyóiratokra le
het alkalmazni. Az egyéb h írlapokat és folyóiratokat nyom tatványként kell díjazni.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
orsz-ág

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 grammonként
i 2 | 3 4

Abesszínia Légi szállítás Asmara-ig 1. Eritrea

Aden Asmara-ig 1. Eritrea

Afganisztán Brit-Indiáig 1. Brit-India

Alaszka Amerikai
Egy.-Államokig

1. Amerikai
Egyesült Államok

Algír 30 fillér
20 fillér, 

legkisebb díj 
30 fillér

Amerikai
Egyesült Államok *)
a) New-York és New-Jersey 

államok

b) a többi helyre

Légi szállítás csak Európában 10 g-ként 20 fillér

40 fillér 40 fillér

Angola Légi szállítás Belga-Kongóig 1. Belga-Kongó

Antigua *) 1 pengő 1 pengő

Arábia — — 1. Szaudi-Arábia

Aranypart Légi szállítás Cotonou-ig 1. Dahomey

Argentina 3 P 50 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

Ascension Légi szállítás Dakarig 1. Francia-
Nyugat-Afrika

Ausztráliai Államszövetség 1 P 40 fillér 1 P 40 fillér

Azóri-szigetek Légi szállítás Barcelonáig 10 g-ként 20 fillér

Bahama szigetek *) 70 fillér 70 fillér

*) A szállítás gyorsítására szolgííló ú. n, repítőszolgálat c íját 1. a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótd  j

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír,
nyom tatvány, árus 

minta, kiscsomag)
5 gram m onként

1 2 3 4

Bahrein-sziget — — 1. Irán

Bálna-öböl — — 1. Délnyugat-Afrika

Barátság-szigetek — 1. Tonga-szigetek

Barbados *) 1 pengő 1 pengő

Becsuana-föld — — 1. Délafrikai Unió

Belga-Kongó 90 fillér 90 fillér >)

Bcludzsisztán — — 1. Brit-India

Bermuda-szigetek *) Légi szállítás csak Európában 10 g-ként 20 fillér

Birma — — 1. Brit-India

Bi'Smarck-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Bolívia 3 P 30 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

Borneo — — 1. Németalföldi-India

Brazília 3 pengő
80 fillér, 

legkisebb díj 
3 pengő *

Brit-Észak-Borneo — — 1. Németalföldi-India

Brit-Guyana *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. rcpítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
' )  A Marseille—Léopoldville légijárattal egyéb küldemények 5 -g-ként 30 fillérért (legkisebb díj 90 fillér) szállít

hatók. A  küldeményre ebben az esetben a következő útirányjelzést kell írni: „Par avion Marseille—Congo beige.“ 
Ez az ú t azonban nem előnyös a Belga-Kongó északkeleti és délkeleti részébe (Elisabeth vilié) szóló küldeményekre.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzet

I

levél, levelezőlap 1 egyéb (üzletipapír.
’ , , nyom tatvány, aru- 

utalvainy minta, kiscsomag)
1

5 gramm onként
1 2 | 3 4

Brit-Honduras * ) 90 fillér 90 fillér

Brit-India
-

70 fillér 70 fillér

Brit-Keletafrika — 1. Kénya

Brit-Nyasszaföld
'

90 fillér 90 fillér

Brit-SzomálifölJ 80 fillér 80 fillér

Brit-Üj-Guinea (Pápua) — 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Brunei — — 1. Maláji nem szöv. 
államok

Caicos-szigetek * ) 70 fillér 70 fillér

Celebes — — 1. Németalföldi-India

Ceylon Légi szállítás Madras-ig 1. Brit-India

Chile 3 P 30 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

Chosen — — 1. Korea

Ciprus 24 fillér 24 fillér

Cirenaika — — 1 . Libia

Costa-Rica * ) 1 pengő 1 pengő

Cuba — — 1. Kuba

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n, repítőszolgá lat díját 1, a 22. oldalon,
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzet
levél, levelezőlap, 

utalvány
egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 gram m onként
i 2 | 3 4

CuraQao *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Csád 1. Francia- 
Egyenlítői-Afrika

Dahomey 70 fillér
30 fillér, 

legkisebb díj 
70 fillér

Délafrikai-Unió 90 fillér 90 fillér

Dél-Georgia és Falkland- 
szigetek Légi szállítás Argentínáig 1. Argentina

Délnyugat-Afrika 90 fillér 90 fillér

Dél-Rhodésia — — 1. Rhodésia

Dominika *) 1 pengő 1 pengő

Dominikánus- 
köztársaság *) — 1. Santo Domingo

Ecuador *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Egyenlítői Afrika — — 1. Francia- 
Egyenlítői-Afrika

Egyesült Államok — — 1. Amerikai
Egyesült-Államok

Egyiptom
a) Alexandria és Kairó1)
b) a többi helyre *)

16 fillér 
20 fillér

16 fillér 
20 fillér

Egyiptomi Szudán 40 fillér 40 fillér

Elefántcsontpart Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia-
Nuygat-Afrika

*) A  szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. rcpítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
i) A Luxor-tól északra fekvő helyekre szóló küldeményeket az a) pont szerint, a Luxorba és ettő l délre eső 

helyekre szóló küldem ényeket a b) pont szerint kell díjazni.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 gram m onként
i 2 | 3 ‘4

Ellice-sziget — — 1. Gilbert-sziget

Eritrea 50 fillér 50 fillér

Észak-Rhodésia — — 1. Rhodésia

Etiópia — — 1. Abesszínia

Falkland-szigetek — — 1. Dél-Georgia

Fanning-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Fidzsi-szigetek >> >> >»

Francia-Egyenlxtői-Afrika 90 fillér
30 fillér, 

legkisebb díj 
90 fillér

Francia-Guinea Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia- 
Nyugat-Afrika

Francia-Guyana *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Francia-India — — 1. Brit-India

F rancia-Indokína
1

90 fillér
30 fillér, 

leskisebb díj 
90 fillér

Francia-Kongó — — 1. Francia- 
Egyenlítői-Afrika

Francia-Nyugat-Afrika 70 fillér
30 fillér, 

legkisebb díj 
70 fillér

Francia-Oceánia Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

F r ancia-Szomálif öld 70 fillér 70 fillér

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. repítőszolgálat díját 1, a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
orsz-ág

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 gram m onként
i 2 | 3 4

Francia-Szudán — — 1. Francia- 
Nyugat-Afrika

Fülöp-szigetek Légi szállítás Hanoi- v. Saigon-ig 1. Francia-Indokína

Gabon 90 fillér
30 fillér, 

legkisebb díj 
90 fillér,

w..l

Gambia 70 fillér
30 fillér, 

legkisebb díj 
70 fillér

Gilbert- és Ellice-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Grenada *) 1 pengő 1 pengő

Guinea — —
1. Brit-új-, Francia-, 

Németalföldi új-, 
Portugál- és 
Spanyol-Guinea

Guadeloupe *) 1 pengő 1 pengő

Guatemala *) 90 fillér 90 fillér

Guyana — — 1. Brit-, Francia-,
Németalföldi-Guyana

Haiti Köztársaság *) 70 fillér 70 fillér

Hawai-szigetek *) 70 fillér 70 fillér

Hedzsász — — 1. Szaudi—Arábia

Honduras Köztársaság *) 90 fillér 90 fillér

Hongkong Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig

1. Francia-Indokina

India — — 1. Brit-India

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. repítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.



fi. Európán kívüli országok.
Légipostái pótdíj

Rendeltetési
ország

levél, levelezőlap, 
utalvány

1

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
m inta, kiscsomag)

Jegyzet

5 gramm onként
i 2 | 3 4

Indokína — — 1. Francia-Indokina

IraK 40 fillér 40 fillér

Irán 40 fillér 40 fillér

Jamaika *) 70 fillér 70 fillér

japán Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig 1. Francia-Indokina

Jáva — — 1. Németalföldi-India

Jémen — — 1. Yémen

Kajmán sziget *) 70 fillér 70 fillér

Kamerun Légi szállítás Cotonou-ig 1. Dahomey

Kanada *) 40 fillér 40 fillér

Kanári-szigetek 30 fillér 30 fillér

K ar olina-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Kénya és Uganda 60 fillér 60 fillér

Kína Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig I. Francia-Indokina •

Kolombia *) 1 P 80 fillér ’) 1 P 80 fillér J) New-Yorkon át

*) A  szállítás gyorsítására Szolgáló ú. n. repítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
1) A feladó kívánságára a  Kolombiába szóló légiküldeményeket a Marseille—Délamerika légijárattal is lehet to

vábbítani. Ebben az esetben a légipótdíj levél, levelezőlap és e g y é b  k ü l d e m é n y é r t  5 g-ként 3 P 50 fillér. U tirányjelzés: 
„A ir France—Délamerika.“
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ÍI. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 gram m onként
i 2 1 3 4

Kongó — — 1. Belga-Kongó és 
Francia-Kongó

Korea (Chosen) Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig 1. Francia-Indokína

Kuba *) 70 fillér 70 fillér

Labrador Légi szállítás Kanadáig 1. Kanada

Levantei országok — — 1. Szíria

Libanon — — 1. Szíria

Libéria Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia-
Nyugat-Afrika

Libia (Tripolitánia és 
Cirenaika) 20 fillér 20 fillér

Macao Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig 1. Francia-Indokína

Madagaszkár 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Madeira Légi szállítás csak Európában 10 g-ként 20 fillér

Maláji nem szövetséges 
államok x) 90 fillér 90 fillér

Malaya -) 90 fillér 90 fillér

Mandzsúria Légi szállítás Hanoi- vagy 
Saigon-ig 1. Francia-Indokína

Marianna-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

*) A  szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. repítőszolgála; díját 1. a 22. oldalon.
*) Ide tartoznak: Brunei, Johore, Kedah, Kelantan, Perils, Trengganu.

Ide tartoznak: Negri Semhilan, Pahang, Perak. Selangor, Straits Settlements: Lnbuan, Malakka, Singapore.



II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyomtatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 gram m onként
i 2 1 3 4

Marokkó 30 fillér
20 fillér, 

legkisebb díj 
30 fillér

Marquesas-szigetek Légi szállítás
.

Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Marshall-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai
Államszövetség

Martinique *) 1 pengő 1 pengő

Mauritánia Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia-
Nyugat-Afrika

Mauritius Légi szállítás Tananarive-ig 1. Madagaszkár

Mexikó *) 70 fillér 70 fillér

Mezopotámia — — 1. Irak

Miquelon és Saint-Pierre Légi szállítás Kanadáig 1. Kanada

Montserrat *) 1 pengő 1 pengő

Mozambik 1 pengő 1 pengő

Nedzs — — 1. Szaudi-Arábia

N émetalf öldi- Antillák — — 1. Curago

N émetalföldi-India 90 fillér 90 fillér
Borneo, Celebes, Jáva, 
Szumatra és a Kis- 
Szundák

Németalföldi-Guyana *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Németalföldi-Üj-Guinea — — 1. Németalföldi-India

*) A szállítás gyorsítására szolgáló 11. n. repítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzet
levél, levelezőlap, 

utalvány
egyéb (üzletipapír, 
nyomtatvány, áru 
minta, kiscsomag)

5 grammonként
i 2 I 3 4

Nevis *) 1 pengő 1 pengő

Niger Légi szállítás Cotonou-ig 1. Dahomey

Nigéria Légi szállítás Cotonou-ig 1. Dahomey

Nikaragua *) 90 fillér 90 fillér

Nyasszaföld — — 1. Brit-Nyasszaföld

Olasz-Szomáliföld 80 fillér 80 fillér

Oroszország: Ázsiai rész 60 fillér 60 fillér

Palau szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Palesztina és Transzjordánia 24 fillér 24 fillér 0

Panama csatorna vidéke *) 1 pengő2) 1 pengő 2) New-Yorkon át

Panama Köztársaság *) 1 pengő2) 1 pengő2) New-Yorkon át

Pápua (Brit-Üj-Guinea) — — 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Paraguay 3 P 50 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

Peru 3 P 50 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

*) A szállítás gyorsítására szó 
*) Az A thén—Beyrouth (Air F 

5 g-ként 12 fillérért (legkisebb díj 24 : 
írni: „Par avion A thénes—Beyrouth.“ 

2) A feladó kívánságára a Pana 
seille—Délamerika légijárattal is leht 
m e n y é r t  5 g-ként 3 P 50 fillér. O tirái

gáló ú. n. repítőszolgála 
ráncé) légijárattal Paleszt 
) szállíthatók. A küldetné

ma-csatorna vidékére és a 
t  továbbítani. Ebben az 
yjclzése: „Air France—D

t díjác 1. a 22. oldalon, 
ina északi részébe (Jeruz 
nyre ebben az esetben a

Panama-köztársaságba sz 
esetben a légipótdíj lévé 

élamerika.“

sálem-ig) egyéb küldemények 
következő útirányjelzést kell

óló légiküldeményeket a Mar- 
, levelezőlap és egyéb külde-
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, áru
minta, kiscsomag)

5 grammonként
i 2 | 3 4

Perzsia — — Uj neve: Irán

Porto-Rico *) 70 fillér 70 fillér

Portugál-Angola — — 1. Angola

Portugál-Guinea Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia- 
Nyugat-Afrika

Portugál-India
•

— 1. Brit-India

Portugál-Kelet-Afrika — — 1. Mozambik

Portugál-Nvugat-Afrika — — 1. Angola

Principe és St. Thomas Légi szállítás Belga-Kongó-ig 1. Belga-Kongó

Réunion Légi szállítás Tananarive-ig 1. Madagaszkár

Rhodésia 90 fillér 90 fillér

Rhodos és Sporadok 24 fillér 24 fillér

Salamon-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Salvador-Köztársaság *) 90 fillér 90 fillér

Santo Domingo 
Köztársaság*) 70 fillér 70 fillér

Sandwich-szigetek — — 1. Hawai-szigetek

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. repítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyomtatvány, á ru 
minta, kiscsomag)

5 gramm onként
1 2 | 3 4

Sarawak — — 1. Németalföldi-India

Seychelles-szigetek Légi szállítás Zanzibár-ig 1. Zanzibár

Sierra-Leone Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia- 
Nyugat-Afrika

Singapore — — 1. Malaya

Spanyol-Guinea Légi szállítás Belga-Kongó-ig 1. Belga-Kongó

Sporadok — — 1. Rhodos

St. Kitts (Christophe) és 
Nevis *) 1 pengő 1 pengő

St. Lucia *) 1 pengő 1 pengő

St. Thomas — — 1. Principe

St. Vincent *) 1 pengő 1 pengő

St. Pierre és Miquelon — — 1. Miquelon

Straits Settlements — — 1. Malaya

Surinam — — 1. Németalföldi-Guyana

Szamoa-szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Szaudi-Arábia Légi szállítás Alexandriáig 1. Egyiptom

Szenegál — — 1. Francia-
Nyugat-Afrika

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. repítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyom tatvány, á ru 
minta, kíscsomag)

5 grammonként
i 2 | 3 2

Szent-ilona-sziget Légi szállítás Dakar-ig 1. Francia- 
Nyugat-Afrika

Sziám 90 fillér 90 fillér

Szibéria — — 1. Oroszország

Szíria 24 fillér
12 fillér, 

legkisebb díj 
24 fillér

Szomáliföld — — 1. Brit-, Francia-, 
Olasz-Szomáliföld

Szudán — — 1. Egyiptomi-, 
Francia-Szudán

Szumatra — — 1. Németalföldi-India

Tahiti — — 1. Társaság-szigetek

Tanganyika íerüíet 60 fillér 60 fillér

Tanger Légi szállítás Marokkó-ig 1. Marokkó

Társaság-szigetek (Tahiti) Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Tibet Légi szállítás Brit-Indiáig 1. Brit-India

Timor 1 P 40 fillér 1 P 40 fillér

Tobago *) 1 pengő 1 pengő

Togo Légi szállítás Cotonou-ig 1. Dahomey

Tonga- (Barátság-) szigetek Légi szállítás Ausztráliáig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. rcpítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.



II. Európán kívüli országok.

Rendeltetési
ország

Légipostái pótdíj

Jegyzetlevél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyomtatvány, áru 
minta, kiscsomag)

5 grammonként
1 2 | 3 4

Transzjordánia — 1. Palesztina

Trinidad *) 1 pengő 1 pengő

Tripolitánia — — 1. Libia

Tunisz 30 fillér
20 fillér, 

legkisebb díj 
30 fillér

Turks-szigetek *) 70 fillér 70 fillér

Tűzföld Légi számítás Argentínáig 1. Argentina

Ubangi-Sári — — 1. Francia-
Egyenlítői-Afrika

Uganda — 1. Kénya

Üj-Fundland Légi szállítás Kanadáig
-1

1. Kanada

Üj-Guinea — 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Üj-Hebridák Légi szállítás Ausztráliá-ig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Üj-Kaledónia
i

Légi szállítás Ausztráliá-ig 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Üj-Zéland — — 1. Ausztráliai 
Államszövetség

Uruguay 3 P 30 fillér
90 fillér, 

legkisebb díj 
3 P 50 fillér

Venezuela *) 1 P 50 fillér 1 P 50 fillér

Virginia-szigetek *) 70 fi1! ér 70 fillér

*) A szállítás gyorsítására szolgáló ú. n. rcpítőszolgálat díját 1. a 22. oldalon.
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II. Európán kívüli országok.
Légipostái pótdíj

Rendeltetési
ország

levél, levelezőlap, 
utalvány

egyéb (üzletipapír, 
nyomtatvány, áru 
minta, kiscsomag)

Jegyzet

5 grammonként
i 2 3 4

Yémen Légi szállítás Asmara-ig 1. Eritrea

Zanzibár 60 fillér 60 fillér

Zöldf oki-szigetek Légi szállítás Dakar-ig
—

1. Francia- 
Nyugat-Afrika

T udnivalók  a repítő' (katapult) szolgálatról.

Az Egyesült Államokba és ennek közvetítésével a Kanadába, Közép-Amerikába, valamint Dél-Amerika északi 
részébe szóló légipostái küldem ényeket az A tlanti O eeánonhajókkal szállítják. A tengeri szállítás meggyorsítására szol
gál a „Norddeutscher Lloyd“ hajóstársaság „Bremen“ és „Europa“ hajóin berendezett ú. n. repítő (katapult) szol
gálat. Ennek lényege az, hogy e hajókról a kikötőbe való érkezés előtt különleges berendezés, az ú. n. katapult, segé
lyével repülőgépet indítanak, am ely jóval korábban ér New-Yorkba, m int a hajó.

Másik előnye a repítőszolgálatnak az, hogy ha a postá t szállító hajó m ár elindult Bremerhaven-ből, a küldemé
nyeket külön repülőgép Cherbourg-ba utánaszállítja.

E szolgálat igénybevételével kb. 20 órai időnyereséget lehet elérni. Ez az időnyereség különösen az olyan kül
dem ényeknél fontos, am elyeket New-Yorkból a hajó  beérkezése előtt induló repülőgépekkel kell továbbítani.

A  repítőszolgálatért a légipostái pótdíjon felül

5 grammonként 60 fillér

külön pótdíjat kell leróni.

Pl. egy New-Yorkba szóló 10 grammos levélért előrerepítéssel a következő légi pótdíjat kell leróni:

Európai légi szállításért 10 gram m onként 20 f i l l é r ...................— P 20 fillér

repítő szolgálat díja 5 gram m onként 60 f i l l é r ........................... 1 P 20 fillér

Összesen: 1 P 40 fillér

A  küldeményekre a következő megjegyzést kell felírni:

Budapest—N ew  York Vorausflug.

A repítőszolgálatban résztvevő hajók, illetőleg repülőgépek indulási idejét a Légipostái M enetrend közli.



Légipostacsomagok.
Általános tudnivalók.

A légipostával szállított csomagoknál ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a 
nem légipostával szállított postacsomagoknál, hacsak az alábbi különleges rendelkezé
sek azokat meg nem változtatják.

Súly és terjedelem. A légipostával szállítható csomagok súlyhatára általában 
megegyezik a nem légipostacsomagok súlyhatárával, terjedelme azonban, ha a díjsza
bás 7. hasábja errevonatkozóan külön megjegyzést nem tartalmaz, 100X00X50 cm-nél 
nem lehet több.

Értéknyilvánítással a csomagokat nem lehet ellátni.
Utánvételt ki lehet kötni azoknál az országoknál, amelyek azt megengedik (1. a 

díjszabás 6. hasábját).
Címzés. A feladó köteles mind 3 csomagrá, mind a szállítólevélre szembeötlő 

betűkkel „Par avion“ (a belföldi forgalomban „Légipostával“) jelzést írni.
Feladás. Légipostacsomagot bármely postahivatalnál lehet feladni. Budapesten 

célszerű a csomagokat a következő hivatalok valamelyikénél feladni:
Budapest 2. (II., Fő-utca 6.), '>
Budapest 4. (IV., Városház-utca 18.),
Budapest 62. (VI., Teréz-körút 45.),
Budapest 72. (VII., Keleti pályaudvar),
Budapest 78. (VII., Verseny-utca 3.)

Légipostacsomag zárlatokat a Budapest 78. sz. hivatal indít. A vidéki postahivatalok 
azonban a légipostacsomagokat a Budapest 72. sz. hivatalhoz irányítják.

Bérmentesítés. A légipostacsomagok díja alakul: a) a postai szállításért járó 
díjakból (díjszabás 3. hasáb), b) a légiszállításért járó pótdíjból, amely általában kilo
grammonként van megállapítva (díjszabás 4. hasáb).

Terjedelmes csomagoknál csak a postai szállításért járó sűlydíjnak (díjszabás 3. 
hasábja) másfélszeresét, a sürgős csomagoknál pedig ugyanennek a díjnak kétszere
sét kell számítani; a légipostái pótdíj változatlan marad.

Példák a díjszámításra:
1. Bécsbe 6.500 g súlyú közönséges légipostacsomag díja:

a) a postaszállításért (3. hasáb) 10 kg súlyig ............................  1 P 80 f
b) a légiszállításért (4. hasáb) 6500 g után (7X80 f) ........ ......  5 P 60 f

Összesen: 7 P 40 f
2. Szófiába 3.400 g súlyú terjedelmes, sürgős légipostacsomag díja:

a) a postai szállításért 5 kg súly díj kétszerese (2X2 P 55 f ) --- 5 P 10 f
50% terjedelmességi díj (kikerekítve) ..................................  1 P 30 f

b) légiszállításért 4 kg után (4X2 P 30 f) ..................................  9 P 20 f
Összesen: 15 P 60 f

B elföld i forgalom .

(Egyelőre szünetel.)
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Külföldi forgalom.

R övidítések: a =  angol nyelven.
Exp. =  Expressz-csomag küldhető, 

f =  francia nyelven, 
n =  ném et nyelven, 

sp =  spanyol nyelven.
Sürg. =  Sürgős csomag küldhető................. kg. súlyig.
Térj. =  Terjedelm es csomag küldhető.

Tv. =  Tcrtivevcnyes csomag küldhető.
Uv. =  U tánvétel.

Súlydíj ■4-»03
J e g y z e t

( A m enetrendi adatokat 
1. a Légipostái M enet-

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí
tásért 

kg-ként

'3 o
'03 -4->
E

hg-ig p f G rendben.)

i 2 3 4 5 6

i 2 80 Tv.
Albánia 5 3 95

2 f
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

(Légi szálítás egyelőre nem 10 6 75
55
35előnyös) 20 12

Algír
l
5

10 5 f
15
20

1

Argentína 5
10 2 f

a) a déli partvidék és a 15*) sp

Tűzföld nélkül 20*) *) Csak Buenos Aires-be és Rosarió
de Santa Fé-be.

b) a déli partvidékre és a 
Tűzföldre szóló csórna-

. 1 
5 

10
2 f 
sp

gok

1 — 70 Expr., Térj.

Ausztria 5
10 1

90
80 80 f 2 n

Sürg. 20 kg. súlyig.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

a) Légiúton Bécsig 15 2 70
20 3 60

b) a többi légiállomásig x) 1
5

— 70
90 1 P 90 f

*) Csak a nyári időszakban, amikor 
Ausztria belterületén több légijá-

10 1 80 1  n rat közlekedik. 0- a Légipostái
15 2 70 m enetrendet.) M áskor a légicso-
20 3 60 magokat csak Bécsig kell díjazni.

1 1 35 Exp., Térj., Sürg. 20 kg súlyig.

Belgium 5 2 15 Tv., Uv. 1. a Csomagdíj szab fist.
10 3 70 6 P 15 f 3 f

1. Légiúton Belgiumig 15 5 40
20

1
5

6

1
2

95

70
70

*) A csomagra fel kell írni: „Pár
2. Légiúton Németorszá- 3 P 15 f 3 f

avson jusqu’ä Berlin.“

gig *) 10 4 85
15 1 10
20 9 20

Bolivia 1 8 f
5 sp

10

I i
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Súly dl j Ti
Jegyzet

(A m enetrendi ada tokat 
1. a Légipostái Menet-

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí-

« 8u•« « E-2
hg ií P f kg-ként > = rendben.)

i 2 3 4 5 6

Brazília 1
5

10
15
20

4
5 
7 

10 
13

10
10
70
45
70

2 f

Brit-India 1
5

3 f

Térj.

Bulgária
1. Légiúton Bulgáriáig

1
5

10
15
20

1
2
4
6
8

75
55
50
45
40

2 P 30 f 5 f

2. Légiúton a Jugoszláv- 
Királyságig *)

1
5

10
15
2o

2
3
5
8

10

10
10
60
15
65

95 f 5 f
*) A  csomagra fel kell írni: „Pár 

avion jusqu’á Belgrad.“

Cseh-Szlovákország
a) Légiúton Prágáig

1
5

10
15
20

1
2
3

70
90
80
70
70

2 P — f 2 f

Exp., Térj. Tv.,
Siirg. 20 kg kg súlyig.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

b) Karlsbad (Karlovy 
Vary) és Marienbadig 
(Mariánské Lázné) J)

1
5

10
15
20

1
2
3

70
90
80
70
60

4 P 15 f 2 f
')  Csak a nyári időszakban, amikor 

a Prága-Ivarlsbad, illetve Prága- 
M arienbad légijárat közlekedik. 
(1. a Légipostái M enetrendet.) 
M áskor a légicsomagokat csak 
Prágáig kell díjazni.

Chile 1
3 f

1Ö

Dánia
1. Légiúton Dániáig

1
5

10
15
20

1
2
4
6
9

35
15
20
75
55

5 P 35 f 2n, í

Exp., Sürg. 20 kg súlyig.
Tv., Uv. 1. a Csomagdíjszabást. 
Térj.

2. Légiúton Német
országig*)

1
5

10
15
20

1
2
5
8

11

70
70
35
i0
80

3 P 15 f 2n, f
*) A csomagra fel kell írni: „Pár 

avion jusqu’á Berlin.“
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Súlydíj
J e g y z e t

(A m enetrendi adatokat 
1. a Légipostái Menet-

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi- 
szálii-

'3 Oz. ̂
e  *

kg-ij P f kg-ként ^5 >» >  e rendben)

i 2 3 4 5 6

Danzig
1. Légiúton Danzigig

1
5

10
15
20

1
2
3
5
7

30
00
65
30
00

5 P 35 f 2n, f

Exp., Sürg. 10 kg súlyig.
Tv., Uv. 1. a Csomagdíjszabást. 
Térj.

2. Légiúton Német
országig *)

1
5

10
15
20

1
2 
4 
7 
9

65
55
80
00
25

3 P 15 f 2n, f
*) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’ä Berlin.“

Egyiptom 1
5

10
3 f

Egyipiomi-Szudán 1
5

3 f

Ekuador 1
5

10
6 f

Észtország
1. Légiúton Észtországig

1
5

10
15
20

1
2
4
7
9

65
55
80
00
25

9 P 20 f 4n.

Exp., Uv. 1. a Csom agdíjszabást.

2 . Légiúton Német
országig *)

1
5

10
15
20

2
3
5
8

11

00
10
90
70
50

3 P 15 f 4n, *) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’ä Berlin.“

Finnország
1. Légiúton Finnországig

1
5

10
15
20

1
2
4
7

10

60
60
95
85
95

7 P 05 f 2n, f

Exp. (1. Csom agdíjszabást), Sürg. 
Térj., Tv.

2. Légiúton Svédországig*) 1
5

10
15
20

1
3
6
9

12

95
15
05
55
90

5 P 35 f 2n, f *) A  csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’ä Malmö.“

3. Légiúton Német
országig **)

a) Nem sürgős

1
5

10
15
20

2
3
7

11
15

25
70
20
20
15

3 P 15 f 2n, f **) A  csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’ä Berlin.“

b) Sürgős 1
5

10
15
20

4
8

15
24
33

90:)
050
500
400
050

3 P 15 f 2n, f
0  A sürgős terjedelm es csomag dí

ját úgy kell kiszám ítani, hogy e 
díjhoz a nem sürgős csomag pos
tai szállításáért járó  súlydíjnak 
(a) pont 3. hasáb) 50%-át hozzá
adjuk.
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Súlydíj
J e g y z e t

(A menetrendi ada toka t 
1. a Légipostái Menet-

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi 
szállí-

'2ü
e l

kg-ig 1' f kg-ként > o rendben.)

i 2 3 4 5 6

Franciaország i
5

10
15
20

2 f

Tv., Uv. 1. a Csom agdíjszabást.

Görögország
1. Légiúton Görög

országig

1
5

10

1
3
5

35
10
35

4 P — f 3 f

2. Légiúton a Jugoszláv- 
Királyságig *)

1
5

10

1
3
6

70
65
45

95 f 3 f
*) A csomagra fel kell írni: „Pár 

avion jusqu’á Belgrad.“

Irak 1
3
5

10
3 f

Irán
I. a) Zahedan (Duzdab), 

Khorassan, Seistan, 
Meched, Birdjand, 
Torbat Heidari

1
5 3 f

Tv.

b) Abadan, Ahwaz, 
Mohammerah, 
Quasr-i-Shirin

1
5

10
3 f

II. Bender Abbas, Bouchir, 
Chiraz, Daleki, Deylam, 
Kenar-Takteh, Kechm, 
Minab, Tababahar

1
5

10
3 f

III. A Perzsa-öböl mentén 
fekvő helyekre, kivéve 
Khuzistan- és Arabistan- 
ban fekvő helyek

1
5

10
3 f

Ir-szabadállam 1
3

10

2
3
4

95 
95 
: 0

7 P 50 f 2 f, a
Exp.

Jugoszláv-Királyság 15 1
2

30
00

Exp., Sürg. 10 kg súlyig. 
Uv. 1. a Csomagdíjszabást. 
Térj., Tv.

10
15
20

3
5
7

65
35
00

9 3 f
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Rendeltetési
ország

Súlydíj

V
ám

ár
u

ny
il

at
ko

za
t

J e g y z e t
(A m enetrendi adatokat 
1. a Légipostái M enet

rendben.)

a postai 
szállításért

a légi-r 
szállí
tásért 

kg-kéntkg-ig P f

i 2 8 4 5 6

Kolombia 1
5

10
15
20

2 f 
sp

Lengyelország 1
5

10
15
20

1
2
3
4

70
25
25
40
50

3 P 55 3 f|

Exp., Térj.
Siirg. 10 kg súlyig.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

Lettország
1. Légiúton Lettországig

2. Légiúton Német
országig *)

1
5

10
15
20

1
5

10
15
20

1
2
4
7
9

2
3
7

10
13

65
55
80
00
25

30
65
00
40
7 3

7 P 50 

3 P 15 f

4 f 

4 f

Uv. 1. a Csomagdíjszabást.
Tv.

*) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’á Berlin.“

Litvánia
1. Légiúton Litvániáig

2. Légiúton Német
országig *)

1
5

10
15
20

1
5

10
15
20

1
2
4
7

10

2
3
7

10
14

65
55
80
30
10

30
65
00
65
60

6 P 60 f 

3 P 15 t

3 f 

3 f

Exp. 5 kg súlyig.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.
Tv.

*) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’á Berlin.“

Luxemburg 1
5

10
15
20

1
2
4
6
8

35 
2 . 
40 
40 
40

3 P 15 f

Exp., Siirg. 10 kg súlyig.
T érj., Uv. 1. a Csom agdíjszabást.

Malaya 1
3
5

10

2 f

Marokkó 1
5

10
15
20

5 f
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Súlydíj
J e g y z e t

(A menetrendi ada toka t 
1. a Légipostái M enet

rendben.)

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí
tásért 

kg-ként

3 O
S4:

kgig P f >*c
i 2 3 4 5 6

Mauritánia 1
5

10
15
20

Nagybritannia és 
Észak-Irország

1
5

10

2
3
5

65
10
80

7 P 50 f 2a, f

Exp.
U v. 1. a Csomagdíjszabást.

Németalföld
1. Légiúton Németalföldig

1
5

10
15
20

1
2
3
5
7

25
05
70
55
40

5 P 75 f 4f, n

Exp , Siirg. 10 kg. súlyig 
U. v. 1. a Csom agdíjszabást. 
T v

1. Légiúton Németországig*) 1
5

10
15
20

1
2
4
7
9

60
60
85
25
65

3 P 15 f 4f, n
*) A  csomagra fel kell írni: „Pár 

avion jusqu’á Berlin."

Németalföldi India 1 3 f

10
Németország

Légiúton:
a) Berlin, Breslau, Dres

den, Halle, Leipzig, 
München, Nürnberg 
vagy Stuttgart-ig

1
5

10
15
20

1
2
3
4

70
15
25
40
50

3 P 15 f 2, n

Exp., Térj., Tv.
Siirg. 20 kg súlyig.
U v. 1. a Csoroagdíjszabást.

b) a többi légi állomásig1) 1
1
2
3
4

70
15
25
40
50

D
10
15
20

5 P 30 f 2, n 0  A  légi állomások jegyzékét 1. e 
D íjszabás 00. oldalán.

Norvégia
1. Légiúton Norvégiáig 

a) Nem sürgős

1
5

10
15
20

1
2
4
7

10

60
60
95
85
65

7 P 50 f 2f, n

Exp., Siirg. (1. a Csom agdíjszabást). 
T érj., Tv.

b) Sürgős 1
5

10
15
20

2
4
9

15
21

700
850
450
700
300

7 P 50 f 2 f, n

2. Légiúton Svédországig*) 
a) Nem sürgős

1
5

10
15
20

1
3
6
9

12

95
15
05
55
90

5 P 35 f 2f, n

*) A  csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqua’á M almö.“

b) Sürgős 1
5

10
15
20

3
5

11
19
25

600
950
650
050
800

5 P 35 f 2f, n

0  A  sürgős terjedelmes csomag díját 
úgy kell kiszámítani, hogy e díjhoz 
a nem  sürgős csomag postai szállí
tásáért járó súlydíjnak (a) pont 3. 
hasáb) 50%-át hozzáadjuk.
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Rendeltetési
ország

Súlydí

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí
tásért 

kg-ként V
ám

ár
u

ny
il

at
ko

za
t

J e g y z e t
(A m enetrendi ada tokat 
1. a Légipostái M enet

rendben.)
kg-ig P f

i 2 | 3 3 5W 6

Norvégia
3. Légiúton Németorsz ■- 

gig**)
a) Nem sürgős

b) Sürgős

1
5

10
15
20

1

10
15
20

2
3 
7

11
15

4 
7

14
23
31

25
70
20
20
15

50l)
40l)
450
550
950

3 P 15 f 

3 P 15 f

2f, n 

2f, n

**) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’á Berlin.“

0  A sürgős terjedelm es csomag dí
já t úgy kell kiszám ítani, hogy e 
díjhoz a nem sürgős csomag pos
tai szállításáért járó  súlydíjnak 
(a) pont 3. hasáb) 50% -át hozzá
adjuk.

Olaszország
(csak Velencéig légiúton)

1
5

10
15
20

1
2
4
7
9

25
55
80

fiSsT' ■ -at
2 P 45 f

Exp. (csak 10 kg súlyig).
Sürg. 10 kg súlyig. Uv. ]. a Csomag

díjszabást.
Tv.

Palesztina 1
3
5

10
3 f

Paraguay , 1
5

10
3 í
sp

Peru 1
5

10 5 f

Románia 1
5

10
15
20

1
2
3
5
7

30

65
35

2 P 25 f 2 f

T érj.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

Spanyolország 1
5

10
15
20

4 f,
sp

Svájc 1
5

10
15
20

1
2 ; 
3
5*
7_

15
15
95
60
85

3 P 35 f 3 f, n

Exp., Sürg. 20 kg súlyig.
Térj., Uv. 1. Csomagdíjszabást. 
Tv.
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Sülydíj <3
J e g y z e t

(A  menetrendi ad a to k a t 
1. a Légipostái M enet

rendben.)

Rendeltetési
ország

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí-

3 C
S3£5

Hg-ig P f kg-ként > £
i 21 3 4 5 6

Svédország
1. Légiúton Svédországig

1
5

10
15
20

1
2
4
7
9

55
55
50
00
55

5 P 35 f 2 f, n

Exp., Sürg. 20 kg súlyig.
T érj., Uv. 1. Csomagdíjszabást. 
Tv.

2. Légiúton Németorszá
gig*)
a) Nem sürgős

1
5

10
15
20

2
3
6
9

13

10
45
20
80
45

5 P 35 f 2 f, n *) A csomagra fel kell írni: „Pár 
avion jusqu’á Berlin.“

b) Sürgős 1
5

10
15
20

3
6

11
18
25

95')
50')
80')
50')
20')

3 P 15 f 2 f, n

*) A  sürgős terjedelm es csomag di
já t  úgy kell kiszám ítani, hogy e 
díjhoz a nem sürgős csomag pos
tai szállításáért já ró  súlydíjnak 
(a) pont 3. hasáb) 50%-át hozzá
adjuk.

Szenegál 1
5

10
15
20

5 í

Szíria és Libanon 1
5

10
4 f

Törökország
1. Légi úton Istanbulig

1
5

10
15
20

12
4
7
9

65*)
55‘)
80')
- 1)
25')

3 P 60 f 3 f

’) E díj csak az Európai-Törökor- 
szágba érvényes. A z Azsiai-Tö- 
rökországba szóló csom agoknál — 
az alább felsorolt helyek kivéte
lével — a súlydíj 85 fillérrel 
emelkedik. A következő helyekre: 
Bitlis, Cizre, D iyarbekir, Eláziz, 
Ghazi Ayintap, Kilis, M aras, Si- 
verck, Urfa és V an a súlydíjhoz 
2 P 25 f-t kell hozzászám ítani. E 
helyekre csak 10 kg súlyig lehet 
csomagot küldeni.

2. Légiúton Bulgáriáig*) 1
5

10
15
20

2
3
6

10
13

25')
55')
75')
- 1)
20')

2 P 30 f 3 f
*) A  csomagra fel kell írni: „Pár 

avion jusqu’á Sofia.“
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Rendeltetési
ország

Súlydíj

V
ám

ár
u

ny
il

at
ko

za
t

J e g y z e t
(A menetrendi adatokat 
1. a Légipostái M enet

rendben.)

a postai 
szállításért

a légi- 
szállí
tásért 

kg-kéntkg-ig P f

i 2 3 4 5 6

Tunisz 1
5

10
15
20

5 f

Uruguay 1
5

10
15
20

3 f

Vatikánváros állam
(csak Velencé-ig légiúton)

1
5

10
15
20

1
2 
4 
7 
9

65
55
80
00
25

2 P 45 f 2 f

Sürg. 5 kg súlyig.
Uv. 1. a Csomagdíjszabást.

A német légiállomások jegyzéke:

Berlin
Bremen
Breslau

Dortmund
Dresden
Düsseldorf

Essen (Mühlheim)

Flensburg 
Frankfurt (Main) 
Freiburg (Breisgau)

Gleiwitz

Halle (Saale) 
Hamburg

Hannover

Karlsruhe (Baden)
Kiel
Köln
Königsberg (Pr.)

Leipzig (Halle)

Mannheim 
Mühlheim (Essen) 
München

Nürnberg

Saarbrücken
Stettin
Stuttgart

F ővárosi N y o m d a  Rt.



RENDELETEK TÁkÁ
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1936. MÁRCIUS 6. 7 .  szám.

T A R T A L O M :
A „Távbeszélő Díjszabás“ egyes díjtételeinek m ódo

sítása.
V áltozások a Légipostái M enetrendben.
Változás a  külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.

Pályázati hirdetm ény.
Pályázati hirdetm ény postamesteri állásra. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
Elveszett arcképes igazolvány.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

A „Távbeszélő Díjszabás“ egyes díjtételeinek 
módosítása.

87.778/8.

A „Távbeszélő Díjszabás“ új kiadásával 
kapcsolatban az alábbi díjtételeket 1936. évi már
cius hó 1-től kezdődő hatállyal a következőkép
pen módosítom:

A budapesti hálózatban rendszeresített bér- 
ház-állomás belépési díját az eddigi 36 P-ről 10 
P-re szállítom le.

A telkenbeliili vonalhoz csatlakozó vissza
hívó készülék belépési dját az összes hálóza
tokban az eddigi 40 P-ről 8 P-re mérsékelem az
zal a kikötéssel, hogyha a felszerelés költsége a 
belépési díj kétszeresét meghaladja, a tényleges 
költséget kell megfizetni.

Jelzőcsengőt (lámpát) ezentúl kikapcsolóval 
vagy anélkül is ilehet kérni, s annak belépési dí ja 
mindkét esetben az eddigi 10 P helyett 5 P lesz; 
ha azonban a tényleges költség a belépési dj két
szeresét meghaladja, a tényleges költséget kell 
megtéríteni.

A kikapcsoló váltó eddigi 8 P belépési dí
ját megszüntetem. A kikapcsoló váltó felszere
léséért ezentúl a tényleges költséget kell megfi
zetni.

A vidéki közöstelep (CB) rendszerű hálóza
tokban rendszeresített CB 24-es készülék felsze
reléséért eddig szedett 50 P, a vidéki különtelep

(LB) rendszerű hálózatokban pedig a falon és 
asztalon egyaránt használható egységes típusú 
készülék 30 P külön díját egységesen 16 P-re 
szállítom le.

A budapesti 0-ás díjövbe tartozó alábbi kör
nyékbeli községekben a budapesti hálózatba való 
bevonás esetére, a különvonalú állomás alapdí
ját a következőképen állapítom meg:

Diósd 22 P, Érd 30 P, Érdliget 30 P, Rákos
hegy 17 P, Rákoskeresztúr 17 P.

A posta, vagy az előfizető tulajdonában levő 
és a posta által fenntartott soroskapcsolású be
rendezések áthelyezéséért — tekintet nélkül a 
készülékek számára, — mindenkor a tényleges 
költséget kell megfizetni.

A kézibeszólő-csere és a számcsere eddigi 
5 P díját, egységesen 2 P-re szállítom le.

Budapest, 1936. évi február hó 29-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
92.395/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

A 2—3. oldalon levő A) Európa menetrend- 
táblázatot (fedőlap) töröljék és helyette használ
ják a mellékelt fedőlapon lévő új táblázatot.

5. oldal, a II. menetrendtábla c) hasábjában 
levő menetrendi adatokat töröljék és helyettük 
írják be az alábbi új adatokat:
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Légiállomás
X. 31-ig 

és Ili. 1.— 
IV. 18-ig 

pé 7. ó. 30

b c

Budapest i 8 ó 35
Colomb Béchar é va
El Goléa é va
Aoulef é va
Reggan é hé
Gao é hé
Niamey é ke
Niamey i ke
Cotonou é ke
Zinder 3) é ke
Fort Lamy é sze
Fort Archambault é ke
Bangui Libenge é sze
Coquilhatville é csü
Brazzaville é csü
Leopoldville é csü

8. oldal, VI. sz. menetrend'tábla, az ') jegy
zet szövegében III. I—IV. 4-ig helyett írják:
III. I—IV. 18-ig.

Budapest, 1936. évi március hó 4-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde 
ményék díjában.

91.045/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemények 

portózásához használt díjtáblázatot (Levélposta- 
díjszabás, 23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint 
javítsák:

74. o., 29. fsz. Francia-lndokína: a 10. és 11. 
hasábban 7, 30 helyett —, —.

74. o., 31. fsz., Görögország: a 14. hasábban 
10 helyett 15; a 8. hasábban 1.60 mellé írjanak 
17 a) jelet és a lap alján jegyzetként írják: lVa) 
Görögországból az áruminta legkisebb díja 3 
drachma.

75. o., 42. fsz., Kína (az .1936. február 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozóan): a 3—5., 
7—9. és 12—14. hasábban 20, 12, 12, 4, 4, 2lÁ, 20, 
20, 40 helyett írják: 25, 15, 15, 3-2, 5, 3, 25, 25, 50.

76. o., 64. fsz., Brit-Honduras: a 10. és 11. ha
sábban 3, 12 helyett: 2, 10.

78. o., 96. fsz., St. Lucia: a 9. hasábban ki

mellé írjanak f) jelet; a 10. és 11. hasábban 1 ',
6 helyett: 1, 5.

78. o., 98. fsz., Szent llona-sziget és 100. fsz., 
Trinidad és Tobago: a 9. hasábban 20) helyett f) 
jelet írjanak s töröljék ennek a lapnak az alján 
a 28) jegyzet egész szövegét.

78. o., 101. fsz., Tonga- (Barátság-) szigetek: 
a 10. és 11. hasábban 2, 6 helyett: 1, 5.

79. o., 107. fsz., Zanzibár (az 1936. január 
1-től feladott küldeményekre vonatkozóan): a ó. 
hasábban „rupie“ helyett: shilling; a 3—5., 7—9.,
12. és 13. hasábban 20, 10, 12, 4, 4, 4, 20, 20 he
lyett: 30, 15, 15, 2-7, 5, 529), 30, 30. A lap alján Ír
ják be a következő jegyzetet: 29) 3 fontig 5 cent;
7 fontig 10 cent; 11 fontig 15 cent.

80. o., 118. fsz., Paraguay (az 1936. február 
1-től feladott küldeményekre vonatkozóan): a 
3—5. és 7—13. hasábban 250, 150, 150, 0 3, 50, 50, 
—, —, 200, 200 helyett írják: 350, 200, 200, 0 23, 
7033a) , 40, 150, 700, 450, 450. A lap alján írják be 
a következő jegyzetet: 33a) Paraguayból az áru
minta legkisebb díja 150 centavos.

A kincstári és I. o. postamesteri hivatalok 
a P. R. T. 1935—44. számában közölt 124.534/4. 
sz. rendeletemmel kiadott táblázatot is megfele
lően javítsák.

Budapest, 1936. évi február hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
91.469/4.

A Párisban megjelenő „Szabad Szó“ című 
kommunista sajtóterméktől, amely azelőtt „Üj 
Igazság“ címen jelent meg, a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezt a lapot a kitiltott sajtó
termékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi február hó 26-án.

II.
91.470/4.

Az 1936. évi „Üj Előre Naptár“ című kül
földi sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

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

Budapest, 1936. évi február hó 27-én.
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^ .C s a k  hétfő-, szerda- és pénteki feladás esetén. 
* Csak keddi és szombati feladás esetén.



Fedőlap a Légipostái Menetrendhez.
A  P. R. T. 1936. évi 7. szám ához (92.395/4. sz. r.) Érvényes 1936. március hó 5-től.

A) Europa.
Rövidítések: nap. =  naponta, kiv. =  kivételével, hé =  hétfő, ke =  kedd, sze =  szerda, csü =  csütörtök, pé =  péntek, szó =  szombat, va =

vasárnap, ó =  óra.

A  feladás határideje 
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Pályázati hirdetmény.
91.423/1.

A Hatvan 1. és 2. számú postahivatalnál le
mondás folytán a hivatalvezetői állás megürese
dett.

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, 1936. évi február hó 26-án.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

91.048/1.
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
belépés kötelezettsége mellett:
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Az általános pályázati feltételek a Posta 
Rendeletek Tára 1928. évi 24. számában közzé
tett „A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata“ 7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. 
kir. postaigazgatósághoz 1936. évi március hó
20-ig nyújtsák be.

Budapest, 1936. évi február hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

90.924/1.
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*) A  szállítást a község d íjta lanu l lá tja  el-

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193t>.

évi március hó 20-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi február hó 27-én.

Elveszett arcképes igazolvány.
91.769/6.

Bencze József órabéres távirdamunkás a bu
dapesti távíró- és távbeszélőigazgatóság által ki

állított 60/1936. sz. a budapesti állami távbeszélő
hálózat vonalain végzendő munkálatokra jogo
sító arcképes igazolványát elvesztette. Az elve
szett igazolvány érvényességét megszüntetem.

K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B udapest

! ■ v

T e try  Gyula kiadó Tem esvár 1905. Göd Bizalomvesztés.

Szeged Kárpáti Tihorné 
sz. Migaskó M argit kiadó M ezőtúr 1912. Gyón Lem ondott.

Betöltendő kiadói állások.
K urd postahivatal március 15-re táviratozni tudó per

fek t k iadó t keres.
A sárospataki m. kir. p ttb  hivatal m indenben jártas 

férfik iadót keres azonnali belépésre.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd* R éssványtirsssig  (Felelős Duchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193«. MÁRCIUS 13. S. szám.

T A B  T Á L  O M:

A M agyar Nemzeti Bank által külföldre szóló külde
ményekhez kiállított tanúsítványok.

A  Pázmány-bélyegek forgalomból való kivonása. 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A  P. R. T . tárgym utatójának kiegészítése.
Alkalmi postahivatal felállítása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Forgalomköri változások.
Személyzetiek.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi február havi 

forgalma.
Kim utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Kimutatás állást kereső postakiadókról.

A Magyar Nemzeti Bank által külföldre szóló 
küldeményekhez kiállított tanúsítványok.

91.934/4.
A P. R. T. 1932. évi 50. számában megjelent 

103.515/4. sz. rendeletben utasítottam a postahi
vatalokat, hogy a külföldre szóló 100 P-t meg
haladó értékű árut vagy egyéb vagyontárgyat 
tartalmazó postaküldeményekhez csak az új A., 
B. vagy C. jelzésű tanúsítványok valamelyikét 
fogadhatják el.

A Magyar Nemzeti Bank azóta az árut vagy 
egyéb vagyontárgyat tartalmazó, külföldre szóló 
postaküldeményekhez újabb [C 1, D, E (kétféle 
kiállításban)] F, G, K, M és P. jelzésű tanúsítvá
nyokat rendszeresített, azonban a készlet fel- 
használásáig az említett A., B. és C. jelzésű ta
núsítványokat is felhasználja. Előreláthatólag a 
felsorolt jelű tanúsítványokon felül a jövőben 
még újabb jelű tanúsítványok is fognak forga
lomba kerülni.

Erre való tekintettel a hivatalok a külföldre 
szóló 100 Pit meghaladó értékű árut vagy egyéb 
vagyontárgyat tartalmazó küldeményekhez a 
Magyar Nemzeti Bank által kiállított tanúsít
ványt, az érvényességi határidőn belül, címre és 
jelre való tekintet nélkül fogadják el.

A tanúsítvány érvényességi határideje a ta
núsítványnak a „Tanúsítvány a kiviteli vámke
zelés céljára“ feliratú részéből tűnik ki.

A külföldre szóló, nem árut, hanem érték
papírt, bel- és külföldi bankjegyet vagy ércpénzt 
tartalmazó értékküldeményekhez továbbra is a

narancssárga és fehérszinű kiviteli engedélyek 
alkalmazandók.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a P. R. T. 1932. évi 50. számában közzétett 
103.515/4. és az 1935. évi 3. számában közzétett 
140.155/4. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1936. évi március hó 6-án.

A Pázmány-bélyegek forgalomból való kivonása.
92.446/3.

A P. R. T. 1935. évi 35. számában közzétett 
129.744/3. számú rendelettel kapcsolatban értesí
tem a postahivatalokat, hogy a múlt évi szeptem
ber hó 25-én forgalomba bocsátott Pázmány- 
emlékbélyegeket folyó évi március hó 31-ével a 
forgalomból kivonom.

Ehhez képest e bélyegek folyó évi április hó 
1-töl bérmentesítésre már nem használhatók.

Alkalmilag közöljék e körülményt a Páz
mány-bélyegek iránt érdeklődőkkel és figyelmez
tessék őket arra is, hogy az esetleg még birto
kukban levő Pázmány-bélyegeket március hó vé
géig használják fel, mert e határidő lejártával fel
használatlanul maradt Pázmány-bélyegeknek for
galomban levő bélyegekre való becserélését nem 
engedélyezem.

Egyúttal felhívom a kincstári, továbbá a be
rettyóújfalui, szikszói, mátészalkai, csornai, győr- 
szentmártoni és zirci postamesteri hivatalokat, 
vizsgálják felül bélyegkészletüket s az esetleg
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még készletükben levő Pázmány-bélyegeket 
1936 március 16-án — bizonylat és ellenbizony- 
la!t kíséretében — az értékcikkraktárnak küldjék 
be, értékcikkmérlegükben pedig írják le. Ha pe
dig beszolgáltatást nem eszközölnek, szolgálati 
levelezőlapon jelentsék az értékcikkraktárnak, 
hogy Pázmány-bélyeg készletük nincs.

Budapest, 1936. évi március hó 6-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
90.854/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

3. o. az i) pontot töröljék és helyébe ragasz- 
szák a csatolt fedőlapot.

16. o. az Egyesült-Államoknál California 
NLT szódíja a 4. hasábban 0.707 helyett 0.757.

17. o. Florida: Pensacola hírlaptávirat szó
díja az 5. hasábban 0.92 helyett. 0.72.

20. o. Panamá-nál a 6. hasábban az össze
fogó jelet és a D, TMx, FS megjelölést töröljék 
és helyébe az 1. Aknirante, Bocas del Toro al
címhez a 6. hasábba írják: D. TMx, FS a 2. An
con, Balboa, stb. alcímhez: TMx a 3. Többi hi
vatal alcímhez D, TMx, FS.

31. o. Salamon-szigetek: Tulagi, Vanikoro 
DLT szódíja az 5. hasábban 1.232 helyett 1.252

Budapest, 1936. évi március hó 3-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
91.314/8.

A hivatalok a f. é. március hó 1-én megje
lent Távbeszélő-Díjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

18. o. A 8. pont szövegét töröljék és helyébe 
a következőket írják: „8. Törlési díj (C. 1. Szab. 
58. § és 67. §.) az 1/5 díj legnagyobb összege 1.20 
pengő, az 1 percnyi beszélgetési díj legkisebb 
összege 50 centimes.“

19. o. A 11. pont szövegét töröljék és he
lyébe ragasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot.

40. o. Tekintettel arra, hogy Nagybritannia 
és ír szabad állam területének díjövbeosztása 
1936. évi április hó Ütői kezdve megváltozik, 
Nagybritannia és ír szabadállamnál az „Anglia 
területe három díjövre oszlik“ kezdetű bekezdés
től az oldal aljáig terjedő szövegrészt töröljék 
és föléje ragasszák a csatolt 2. sz. fedőlapot.

41. o. A Nagybritannia és ír szabadállam
hoz tartozó díjtáblázat utolsó sorában lévő díja
kat (19.85, 6.62, 11.91, 3.97) töröljék.

54. o. Délafrikai-Unio-nál az első bekezdést

a következőképen helyesbítsék: „A beszélgeté
sek egyrészről az összes magyar, másrészről az 
összes fontosabb délafrikai távbeszélőközpontok 
közt folytathatók.“

Budapest, 1936. évi március hó 7-én.

A P. R. T. tárgymutatójának kiegészítése.
92.998/4.

A postahivatalok az 1935. évi P. R. T. tárgy
mutatójába a „Személyszállító vonatok .......“
(XVI. oldal, 2. hasáb) utáni besorolással ragasz 
szák be a csatolt 1. sz. fedőlapot.

Budapest, 1936. évi március hó 10-én.

Alkalmi postahivatal felállítása.
93.007/3.

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 16-tól 29-ig naponta 8 órától egy
folytában 19 óráig a budapesti 72. sz. postahi
vatal kirendeltségeként működő posta-távbeszélő 
hivatal lép életbe.

A hivatal bárhova szóló közönséges és aján
lott levélpostai küldemények felvételével és kéz
besítésével, postautalványok, értéklevelek, cso
magok, utánvételes postai küldemények, postai 
megbízások és táviratok felvételével, helyi és 
helyközi (interurbán) távbeszélgetések lebonyo
lításával, postatakarékpénzitári közvetítő szolgá
lat ellátásával, valamint postai és pénzügyi bé
lyegek és értékcikkek árusításával bízatott meg. 
A vásárterületen működő postahivatalnál fel
adásra kerülő, belföldre szóló táviratok után 
20%, az onnan kezdeményezett belföldi távolsági 
beszélgetések után pedig ugyancsak 20% díjked
vezményt engedélyezek.

Az igazolvánnyal ellátott sajltótudósítók hír- 
laptávirataika't belföldi forgalomban 18 óráig 
50%-os, 18 órán túl pedig 75%-os díjkedvezmény- 
nvel adhatják fel.

Az interurbán vonal kapcsolási száma: 
39-5-68, a szolgálati távbeszélő állomás hívó
száma pedig: 35-1-27.

A hivatal ellenőrző száma: 7 f.
Budapest, 1936. évi március hó 10-én,

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
92.790/4.

A „Religion und Kirche in der Ud S S R“ és 
a „Szovjötföld“ című sajtótermékektől a postai 
szállítás jogát megvontam.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 8. számához 
(92.99814. sz. r.)

Személyzetiek:
áthelyezésiek: 29, 49., 60., 86., 142., 167., 192.,

228., 241, 279, 307.
címadományozások: 5, 155, 158, 285, 323. 
elbocsáttatások: 49, 60, 228, 279 
felmentések: 3, 9, 10, 18, 25, 30, 49, 55, 

59, 86, 87, 100.. 153.. 183, 187, 205, 213.. 
228, 236, 253, 318, 327. 

halálozások: 18, 30, 41, 49, 55, 60, 87, 142, 
168, 193, 228, 241, 279, 307. 

kinevezések: 156, 157, 162, 181, 183, 184. 
kitüntetések: 43.
köszönetek és elismerések: 27, 162., 184, 

187, 281.
lemondások: 55, 87, 193, 228. 
megbízatások: 3, 9 , 10, 18, 25, 55, 59, 65, 

86, 100, 153, 183, 187, 188, 195, 205, 213, 
236, 253, 286, 295, 318, 327. 

névváltoztatások: 18, 30, 41, 49, 55, 60, 87, 
142, 168, 193, 228, 241, 279, 307. 

nvuődíjazások: 29, 49, 60, 87, 142, 168,
192, 228, 241, 279, 307, 

végkielégítések: 30, 49, 60, 87, 168, 193, 
241, 279, 307.

véglegesítések: 142, 193, 228, 241, 279.





Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 8. sz.-hoz. (90.85418. sz. r.)

i) Külföldre szóló táviratok díjának kiszámítása. Az egyes külföldi orszá
gokba szóló táviratok díjtételei a Távíró-Díjszabásban aranyfrankban vannak 
közzétéve. A feladótól beszedendő pengő-összeget úgy kell megállapítani, hogy 
a távirat díja és az esetleges külön szolgálatok díjának összeadása után nyert 
aranyfrank végösszeget a Távírót-Díjszabás 33. oldalán lévő átszámítási táblázat 
segítségével pengő és fillérre számítjuk át. (Az átszámítási táblázat 1 aranyfrank 
=  1.40 pengő egyenérték alapján készült.)

1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 8. sz.-hoz (9131418. sz. r.)

11. Az egyes külföldi országokba szóló távbeszélgetések díjtételei a Távbeszélő-Díjszabásban 
aranyfrankban vannak közzétéve. A feladótól beszedendő pengőösszeget úgy kell megállapítani, 
hogy a beszélgetés díja és az esetleges külön szolgálatok díjának összeadása után nyert arany
frank végösszeget a Távbeszélő-Díjszabás 74. oldalán levő átszámítási táblázat segítségével pengő 
és fillérre számítjuk át. (Az átszámítási táblázat 1 aranyfrank =  1.40 pengő egyenérték alapján 
készült.)

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 8. sz.-hoz (91.314Í8. sz. r.)

Anglia területe 1936 április 1-től kezdve két díjövre oszlik. A díjak az egyes angol díj
öveikben a következők:

az I. díjövbe tartozó h iva ta lokka l.......................... 15 frs 35 ots
a II. díjövbe tartozó h ivata lokkal.......................... 17 frs 85 Ots

Az I. díjövbe a következő angol grófságok tartoznak: Anglesey, Bedford, Berkshire, Brecknock, Buckingham, 
Cambridge, Carnarvon, Cardigan, Carmarthen, Chester, Cornwall, Cumberland, Denbigh, D erby, Devon, Dorset, 
Durham, Essex, Flint. Glamorgan, Gloucester, Hampshire, Hereford, H ertford, Huntingdon, Kent, Lancaster, Lei
cester, Lincoln, London, M erioneth, Middlesex, Montgomery, Monmouth, Norfolk, N ortham pton, Northumberland, 
Nottingham, Oxford, Pembroke, Radnor, Rutland, Salop, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Stafford, Warwick, 
W estmoreland, W iltshire, W orcester, York.

A  II. díjövbe a következő angol grófságok tartoznak: Scotland és N orthern  Ireland. Ugyancsak a II. díjövbe 
tartoznak: Isle of Man, valam int az ír  szabadállam összes távbeszélő hivatalai is.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára1 kezeljék.

Budapest, 1936. évi március hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
92.928/4.

A budapesti kir. törvényszék vizsgáló bírája 
1936. évi március hó 9-én kelt 3027/1936. számú 
végzésével a Budapesten ismeretlen nyomdában 
előállított „A vallás a tanácsköztársaságban“ 
című röpirat 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.

Budapesten, 1936. évi március hó 10-én.

Forgalomköri változások.
90.798/3.

Györgypuszta (239. 1.) ezentúl @£3 „L“, —
u. t. Gara törlendő.

Kőszeg postahivatalnál (331. 1.) a távíró és 
távbeszélő szolgálat ezentúl egész éven át reg
gel 7 órától kezdődik.

Pécsbánvatelep O Pécs (433. 1.) u. p. és u. t. 
után beírandó „Pécs 6. belterület“.

Szeged gróf Klebelsberg-telep (497 1.) ezen
túl „L“ , — u. t. Szeged 1. törlendő.

Vác (557. 1.) ezentúl „N/2.“
Budapest, 1936. évi március hó 6-án.

Személyzetiek.
91.413/.1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936 ja
nuár havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Dénes Ferenc dr. segédtit
kár 74 Pécsről Budapestre, Kiss József dr. fogal
mazó id. 4. Budapestről Zalaegerszegre, Korénv 
Gusztáv hiv. igazg. 36 Karcagról Debrecenbe, 
Lampért Miklós dr. I. o. tiszt 336 Győrből Sop
ronba, Ehmann Aladár dr. II. o. tiszt 163 Buda
pestről Szegedre, Takács György ahai II. o. al
tiszt 455 Budafokról Budapestre, Szeredi József
II. o. altiszt 2856 Jászberényből Budapestre, Ara
nyosi Dezső II. o. altiszt 3441/a Vácról Buda
pestre. ‘ *  *■

Nyugdíj azt attak: Stokker Lajos főfelügyelő 
68, Vereczkei Károly felügyelő 71, Farkas Elek 
főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott fel
ügyelő 95, Nagy Árpád 87 és Cseh Sándor 156 
főellenőrök, Farkas Lajosné ellenőri cím és jel

leggel felruházott segédellenőrnő 43, Markhót 
Gyuláné 346, Kern Károlyné 352 és özv. Sárik 
Rudolfné 661 segédellenőrnők, Lassú Mária se
gédtisztnő 375, Major József műsz. főellenőr 18, 
Zsdánszky Lászlóné 149, Bozsó Jánosné 230 és 
Fedor Gézáné 313 kezelőnők, Vida Gyula I. o. 
szakaltiszt 38, Baté György II. o. szakaltiszt 124, 
Szöllősy Gyula 46, Szomorú Sándor 71, Szilber 
Pál 78, Auszt József 226, Wirth Mihály 315, Ka
rika András 346, Jámbor György 393, Csontos 
Imre 673 és Pálfi János bókaházai 844 I. o. altisz
tek, Faragó Sándor nagykőrösi 690, vitéz Bognár 
István 850 és Hinterviser Ferenc 2143 II. o. al
tisztek.

Meghaltak: Metykó Károly főfelügyelő 54, 
Szakmáry Lajos felügyelő 295, Horváth Kálmán
II. o. vonalfelvigyázó 347.

Elbocsáttatott: Czékmány Bálint I. o. altiszt 
1296.

Névváltozások: Detre (Dejanovich) Antal 
főtiszt 326, Kelemen (Keszler) Izsó műsz. segéd- 
ellenőr 49, Farkasházi (Faskó) Anitái műsz. se
gédtiszt 32, Földesi (Franta) Rudolf II. o. altiszt 
2175, Hargitai (Héger) György II. o. altiszt 2312, 
Dunai '(Dorfinger) Károly II. o. altiszt 3517, Fii- 
leki (Fuchs) János I. o. szakmester 6, Kárpát 
(Kronperger) József I. o. gépkezelő 369.

Egyéb változások: Kaizler Imre dr. titkár 
30 helyett Kajzer Imre dr., Mutschenbacher Imre 
segédtitkár 90 helyett Mutschenbacher Imre dr., 
Ivánvi József II. o. tiszt 326 helyett Iványi József 
dr., Érsek Róza kezelőnő 74 helyett Körmendy 
Jenőné, Paulin István II. o. altiszt 3419 helyett 
Gornyecz István írandó.

Véglegesíttetett: 1936 január 1-től Fehér Já
nos rácegresi TI. o. altiszt 3087.

Budapest, 1936. évi március hó 6-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi február 
havi forgalma.

1.804/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 4,857.441 P 

30 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1936 február hó végén 109,305.588 
P 19 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladékban 26,044.445 P 74 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén 415.733.

A csekk- és klíringüzletágban a betétek 
9.978.958 P 53 f-rel múlták felül a visszafizetése
ket. A csekkbetétek állománya 1936 február hó 
végén 135,192.035 P 70 f volt. A csekkszámlatu
lajdonosok száma a hó végén 35.150.
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Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936 február hó végén névértékben 111,284.315 P 
42 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
89,681.406 P 18 f értéket képviseltek. A hó végén 
forgalomban volt járadókkönyvek, illetve letéti 
jegyek száma 90.095.

A zálogüzletágban 233.400 drb új zálogfelvé
tel 4,662.002 P kölcsönnel és 219.509 drb zálog
kiváltás 4,629.245 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1936 február hó

végén 1,260.914 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 25,872.276 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
került 3.034 drb, kényszerárverésre pedig 6.751 
drb különféle ingóság került Eladatott összesen 
7.575 drb, a befolyt vételár 149.485 P 18 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk és zálog
üzletágban 1936 február hó folyamán 2,919.235 
tétel és 1.281,188.478 P 55 f, az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 244,497.623 P 89 f volt.

Budapest, 1936. évi március hó 6-án.

K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszám ból tö rö l t  egyén

A  létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állom áshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

Sopron Horváth Erzsébet kiadó Marcaltő, 1914. M arcaltő Lemondott.

.......

Sopron Soós Márta kiadó Izsa, 1907. H egykő Nem vállalt alkalmazást

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve címe

(jelenlegi tartózkodási helye)
szolgálati
éveinek
száma

mel y időponttól 
kezdve vállal 

állást

Porpáczy Erzsébet Pakod azonnal állandó alkalm azásra.

Seress Emma Páhi 2 márc. 15-től

T árnái M atild Berzence 10 ápr. 1-től

Keőmives Ferencné Nagykanizsa 6 H elyettesítést is vállal.

N agy József T árcái m árc. 15-től H elyettesítést is vállal.

M agyar Béla Seregélyes 7 ápr. 1-től

Siha Rozália Kiszombor azonnal
i -------------

ifj Perlaki József Dombóvár azonnal

Csobay M argit Penészlck (Szatmár vm.) H elyettesítést is vállal.

A  »zerke»ztő»égnek izánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak azánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály. Budapest 4.

F ővárosi N yom d* R észv én y tá rsa ság  (Felelős v.: D uchon  J .)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 19:»» M i  RÍTUS 21. 9. szám.

T A R T A T O M :

Postaszállítás az „LZ 129“ léghajóval.
Változások a Légipostái M enetrendben és a Légi

postád] js/abásban.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.

, Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Hivatalvezetői megbízatás.
Ráró postahivatal nevének Ásványráró névre változ

tatása.

Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Változások az „Irányítási Füzet“-ben.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra. 
H irdetm ény. A  m. kir. posta betegségi biztosító in

tézetének közgyűlési határozatai. •
Elveszett postakiadói személyazonossági igazolvány. 
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Bctöltenlö postakiadói állás.

Postaszállítás az „LZ 129“ léghajóval.
93.502/4.

A hivatalok a hozzájuk érkező ilyen külde
ményeket irányítsák a Budapest 72. sz. hivatal
hoz.

A német igazgatás közli, hogy a most elké
szült új léghajó, az „LZ 129“ néhány körrepülést 
fog végezni. A kcrrepülések ideje és útvonala 
nincs előre megállapítva. A léghajó minden 
egyes felszállás alkalmával postaküldeményeket 
is szállít, amelyeket a körrepülés befejezése után 
Friedrichshafenben ismét kirak, ahol azokat al
kalmi bélyegzővel látják el és közönséges úton 
küldik tovább rendeltetési helyükre.

Megjegyzem, hogy a körrepülések kísérleti 
jellegűek és ezért a német posta a feladott leve
leknek és levelezőlapoknak valamely meghatáro
zott körrepüléssel való szállításra vonatkozó 
esetleges kikötéseket nem veszi figyelembe.

Budapest, 1936. évi március hó 18-án.

A körrepülésekkel bárhová szóló, 20 g-nál 
nem nehezebb közönséges leveleket és levelező
lapokat lehet továbbítani. A küldeményekre 
feltűnően a következő útirány jelzést kell írni: 
,.Mit Luftschiff LZ 129“ (Az LZ 129 léghajóval).

A szállításért a rendes postai díjon felül 
levelezőlapokért 1 pengő, 
levelekért 2 pengő

külön pótdíjat kell leróni. (Ha a küldeménye
ket Németországig légiúton továbbítják, akkor 
a rendes postai bérmentesítési díjon és a fenti 
pótdíjon felül még 20 fillér légi pótdíjat is le kell 
róni.

A küldeményeket bármely hivatalnál vagy 
levélszekrény útján lehet feladni.

Változások a Légipostái Menetrendben 
és a Légipostadíjszabásban.

93.978/4.

Az angol postaigazgatás a London—Athén 
—Capetown és a London—Athén—Singapore— 
Darwin között közlekedő afrikai és ázsiai légi- 
járatainak menetrendjét 1936 március hó 18-tól, 
illetőleg 20-tól kezdve megváltoztatta. Ezzel kap
csolatban a hivatalok a Légipostái Menetrend
ben a 6. és 7. oldalon levő ITT. és IV. menetrend
táblákat töröljék és helyettük ragasszák be a' 
csatolt fedőlapot.

Ugyancsak a fenti menetrendváltozással 
kapcsolatban az 5. oldalon a II. sz. menetrend-
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tábla g) hasábjában levő adatok helyett írják a 
következőket:

C S Ü

22 ó 30

Ü

Budapest i 23 ó 461)

T
Fort Lamy é sze
Maidugari é sze
Kano é sze
Egyidejűleg a Légipostadíjszabásban a kö

vetkező változásokat vezessék keresztül:
8. oldal, Abesszínia és Aden, a 2—4. hasáb

ban a meglevő adatok helyett írják a követke
zőket: Légiszállítás Djibuti-ig 1. Francia-Szomáli- 
föld.

23. oldal, a légipostacsomagokra vonatkozó 
általános tudnivalók végén levő 2. sz. példát az 
alábbiak szerint javítsák át:
2. Stockholmba 3.400 g súlyú terje

delmes sürgős légipostacsomag díja: 
a) a postai szállításért 5 kg súlydíj

kétszerese (2X2 P 55 f) . . . 5 P 10 f 
50% terjedelmességi díj (kike-

kítve) . . ........................... 1 P 30 f
b) légiszállításért 4 kg után

(4X5 P 35 f ) ............................ 21 P 40 f
összesen: 27 P 80 f 

Budapest, 1936. évi március hó 17-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
92.499/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

13. o. Francia-Nyugat-Afrika c) Francia- 
Guineánál a 7. hasábba írjanak egy összefoglaló
jelet, melléje pedig: XP: 1.00 a. fr.

Madeira NLT szódíja a 4. hasábban 0.497.
Madeirához a 6. hasábban tegyenek 4) jegy

zet jelölést s az oldal aljára a következő jegyze
tet írják: 4) NLT távirat csak „via Italcable“ 
küldhető.

14. o. Porto Santo-sziget NLT szódíja a 4. 
hasábban 0.53.

Porto Santo-hoz a 6. hasábban tegyenek ") 
jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő

jegyzetet írják: ,,G) NLT távirat csak „via Ital
cable“ és „via Eastern“ küldhető.“

15. o. Senegal, Francia-Szudán stb.-nél a 7. 
hasábban a „Francia-Szudánba XP: 10.00 a. fr.“ 
megjegyzést töröljék.

Szomáli partvidék (francia)-nál a 2. hasáb
ban a II. útirányt helyesbítsék I-re.

25. o. Arábia 2. Saudi Arábia c) Többi hi
vatal után Arábia 3. alcímeként ragasszák be a 
csatolt fedőlapot.

Az oldal aljára a következő jegyzetet írják: 
,,9) Szám- és betű jegyes távirat nem küldhető. 
Összebeszélt nyelvű távirat csak a yémeni igaz
gatásnál előzőleg letétbe helyezett code alapján 
szerkesztve küldhető.“

A díjszabás utolsó oldalán levő jegyzékben 
Willis Islets és Yougoslavie közé szúrják be: 
Yémen.......... 25.

Budapest, 1936. évi március hó 16-án.

Változások a Tá\beszélő-Díjszabásban.
92.765/8.

Magyarország és Kenya közt a távbeszélő
forgalom megnyílt.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 55. oldalán a Kanári-szigetek és 
Rhodesia közé ragasszák be.

Budapest, 1936. évi március hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
93.792/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1936. évi március hó 14-én kelt 767/1936.—2. 
számú végzésével a „Magyar Testvér“, „Magya
rok, keresztények“, „Talpra Magyar“, „Sehon- 
nai bitang ember“, „Ne higyj magyar a zsidó
nak“, „Ne csak szónokolj“, „Szülőföldem szép 
határa“, „Magyarország nem volt“, „Magasan re
pül a daru“, „Zsidó verésben a mi fejünk nem 
fő“, „Balsors, amely régen tép“ kezdetű sajtóter
mékek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1936. évi március hó 17-én.



Fedőlap a P, R, T, 1936. évi 9. sz.-hoz (92.765/8. sz. r.)

Kenya.
Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, más

részről Nairobi, Mombasa, Nakum és Eldoret távbeszélő előfizetői közt foly
tathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 136 frs 25 cts, szomba
ton 98 frs 75 cts, minden további percért hétfőtől péntekig 45 frs 42 cts, szom
baton 32 frs 92 cts számítandó.

Előkészítési díj: 22 frs 91 cts.
Beszélgetések, vasárnap kivételével, naponként 13.30 és 15.30 órák közt 

(középeurópai idő) folytathatók.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésé

nek és lebonyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbe
szélő forgalomban (L. a 60. oldalon.)





Fedőlap a P. R. T. 1936, évi 9. számában megjelent 92.499/8. sz. r.-hez.

3. Yemen:
°)

MP,
H adja, Hodeidah, Midi, Mokha, Sanaa, Ouvcrt,
Schéich-Said, Zisfal .................................. VIII 3.1/ 1.05/ FS, TMx





Ili. sz. menetrendtábla.

Fedőlap a Légipostái Menetrendhez. Afrika.
(A P. R. T. 1936. évi 9. számához. 93.978/4. sz. a.)

Egyiptom-Délafrika.

Rendeltetési ország V áros neve

A felad

hétfő 
22 ó 30

ás határideje

kedd 
22 ó 30

a Budapest

csütörtök 
22 ó 30

72-nél

péntek 
22 ó 30

I. II. III. IV.
Budapest i 23 ó 461) 23 ó 461) 23 ó 46>) 23 ó 46 >)
A thén é esti pé va hé

1. Egyiptom A lexandria c esü pé va hé
Kairó c csü va
Assuan c pé hé

2. Egyiptomi Szudán W adi Halfa é pé hé
K hartoum c pé hé
Kosti é SZÓ ke
Malakal c szó ke
Juba é szó ke

K hartoum i ke
El-Obeid é ke
El-Fashcr é ke
Geneina é ke

K hartoum i szó ke
Kassala é szó ke

3. Eritrea (Szaudi-Arábia) A sm ara é . szó ke
4. Francia-Szomáli (Abesszínia) D jibouti é sze
5. Brit Szomáli (A den, Jemen) Berbera é csü
6. Olasz Szomáli Mogadiscio é csü

Juba i va sze
7. Uganda és Kénya ] Entebbe c va sze

Kisumu é va vSze
N airobi é va sze

N airobi i csü
M ombasa é csü

8. Tanganyika-terület Tanga e csü
(Zanzibar) Zanzibar é csü

Dar és Salam é csü

N airobi . i hé csü
Moshi é hé csü
Dodom a é hé csü
M beya é hé csü

9. Észak-Rhodésia Mpika é ke pé
Broken Hill é ke P6
Broken Hill i SZÓ

10. Mozambik T été é szó
a) északi rész Quelimane é szó

M ozambik c szó

b) középső, déli rész Beira é sze szó

11. M adagaszkár M aintirano é va
1 ananarive c va

12. Nyasaföld B lantyre é szc szó
13. Dél-Rhodésia Salisbury é ke pé

(Becsuanaföld) Bulawayo é sze szó
14. Délafrikai-Unió Pietersburg é sze szó

Johannesburg c sze szó
Johannesburg i csü va
D urban é csü va
K im berley é
Victoria West é
Fokváros é pé2) va
Kimberley i va

15. D élnyugati-A frika W indhoek c szó2) hé

Jegyzet: A thénig vasúton.
2) Johannesburgtól vasúton.



Ázsia és Ausztrália

IV. sz. menetrendtábla.

Szíria—Brit-lndia-lndókína-Auszíráíia.

R endeltetési ország V áros neve

A feladás határideje a Budapest 72-nél

hétfő 
22 6 30

kedd 
22 630

II.

csütörtök 
22 630

III.

pén tek  
22 6 30

IV.

1. Szíria és Libanon

2. Palesztina

3. Irak

4. Iran  (Perzsia)
(Bahrein sz.)

5. Brit-India

(Ceylon sz.)

6. Sziám

7. Francia Indokína
(Hong-Kong, Kína, Japán)

8. M alaya
(Singapore)

9. N ém etalföldi India
(Borneo, Celebes)

(Timor sz.)
10. A usztráliai Államszövetség

. (Üj G uinea és a szigetvilág, 
Ü j Zéland)

Budapest
A thén
Beyrouth
Damas

Gaza

Baghdad
Basrah
Bouchir
Bahrein
D jask
G w adar
Karachi

Karachi
Jacobabad
M ultan
Lahore

Karachi
A hm edabad
Bombay
H yderabad
M adras
Colombo

Jegyzet: 0  A thénig vasúton.
:’) B eyrouth-tól autóbusszal.
3) G azától vasúton és autóbusszal.

23 6 46>) 
esti

pe

pe

szó

szó

szó

Jodhpur c —

Delhi é —

Caw npore é —

A llahabad é —

C alcutta é —

Akyab c —  .

Rangoon c —

Bangkok é hé

Bangkok i ____

V ientiane é —

Hanoi é —
Bangkok i —

Angkor é —

Saigon é —
Bangkok i hé
A lor S tar é hé
Singapore é hé
M edan é hé
Palcmbang c ke
Batavia é ke
Bandoeng é ke
Semarang é sze
Soerabaya é sze
Rambang 6
Koepang c. ____

Darwin c —
Darwin i
Longreach é ____

Brisbane c —
Darwin i
Perth é 4

23 ó 461) 
pé
pé

szó2)

szó
va

va
va
hé
hé
ke
ke

ke
ke
ke
ke
sze
esü

hé
ke
ke
ké
ke

sze
sze
sze

pc
pé
pé

csu
csü
csü

23 6 46«) 
va 
ke3) 
ke3)

hé
hé

ke

ke

ke

csu
csü
csü
csü
pé
pé
pé
szó
szó

23 6 460 
hé

ke

ke
sze

csu
csü

csu
csü
pé
pé

pe
pé
pé
pé

szó
szó

csu
pé
pé
pé
pé

szó
szó
szó

va
va
va

hé

hé
hé
ke
ke

sze
sze
csü

sze
csü
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Hivatalvezetői megbízatás.
94.081/1,

Laping Miklós m. kir. postafelügyelő (254) 
az esztergomi postahivatal vezetése alól való fel
mentése mellett a Budapest 8. számú postahiva
tal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi március hó 19-én.

Ráró postahivatal nevének Ásványráró névre 
változtatása.

92.980/3.
Ásvány és Ráró kisközségek Ásványráró 

néven történt egyesítésével kapcsolatban a rárói 
postahivatal nevét is „Ásványráró“ névre vál
toztattam meg.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorába a 9. oldalon Ártánd után írják be: 
„6524, 593, 4, Ásványráró k., Győr, Sopron, 
Győr p. u. ■ Hédervár“, a 109. oldalon
Ráró postahivatalra vonatkozó összes adatokat 
töröljék, a 154. oldalon az 593, a 186. oldalon pe
dig a 6524 számnál Ráró helyett Ásványráró ne
vet írjanak.

A Helységnévtár 105. oldalán Ásvány he
lyett Ásványráró nevet írjanak és jegyezzék be
4*^ Győr p. u . -------Hédervár, pd., 593, u. t.
Hédervár, postáig. S., a 457. oldalon pedig Rárót 
összes adataival együtt töröljék és jegyezzék be 
„Ásvánnyal Ásványráró néven egyesült“.

Az Irányítási füzet 12. oldalán Artánd után 
jegyezzék be „Ásványráró, III., Győr, S., VII.

' Győr pu. — Hédervár, gk, Győr 2.
Budapest, 1936. évi március hó 14-én.

Közigazgatási változások.
90.330/3.

Folyó évi május hó 1-től Cinkota, Rákosii
két, Rákoscsaba és Rákoskeresztúr községek a 
gödöllői járásból a központi járásba csatoltat- 
nak át.

Ehhez képest a hivatalok a Helységnévtár
ban Cinkota (153. 1.), Rákosliget (456. 1.), Rá
koscsaba (456. 1.) és Rákoskeresztúr (456. 1.) köz
ségek nevénél, illetve a kézbesítő körzetükbe 
tartozó Caprerafürdő (150. 1.), Cinkota Ilona- 
telep (153. 1.), Podmaniczky-telep (441. 1.), Rá-

i  koscsaba-újtelep (456. 1.) telepeknél a „gödöllői“ 
járás helyett „központi“ járást írjanak. 

Budapest, 1936. évi máricius hó 11-én.

Forgalomköri változások.
93:443/3.

Belsőböcs (128. 1.) ezentúl f ö  L, - u. t. 
Hernádnémeti törlendő.

Berzék (133 1.) ezentúl u. t. Belsőböcs. 
Hejce (252. 1.) ezentúl „ I* L“ (Hejce-Vil- 

mánv) , P i  “ törlendő.
Klementinatanya c\ Belsőböcs (320. 1.) ezen

túl u. p. és u. t. Belsőböcs.
Külsőbőcs (339. 1.) ezentúl u. t. Belsőböcs. 
Potoczkytanva .A Berzék (444. 1.) ezentúl u. 

t. Belsőböcs.
Sajóhidvég (466. 1.) ezentúl u. t. Belsőböcs. 
Budapest, 1936. évi március hó 18-án.

Változások az „Irányítási Füzet“-ben.
93.571/3.

A kir. hivatalok az „Irányítási Füzet“ című 
segédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézkedje
nek.

A 12. oldalon Atkárnál a 6. hasábba pótló
lag írják be: „Gyöngyös—Vámosgyörk gk.“, a
7. hasábba pedig Vámosgyörk elé 34 (k.), Vá
mosgyörk után (V. U. ü.), Gyöngyös/gk. (k.)

A 70. oldalon Jászfényszarunál a 7. hasábba 
flOO elé írják be 100.

A 80. oldalon Kisrozvágvnál a 6. hasábba 
Sárospatak—Zemplénagárd helyett írják be 
Sátoraljaújhely—Riese—Dámóc gk.“, a 7. ha
sábba pedig Riese helyett Sátoraljaújhely.

A 106. oldalon Nagyhortobágynál a 7. ha
sábba „Eh. Debrecen 2“-t a +220 elé írják be.

A 121. oldalon Pácinnál a 6. hasábba Sáros
patak—Zemplénagárd helyett írják be „Sátor
aljaújhely—Riese—Dámóc gk.“, a 7. hasábba pe
dig 212 helyett Sátoraljaújhely.

A 140. oldalon Sátoraljaújhelynél 172 helyett 
1. 172/114. v. írjanak.

A 171. oldalon Ukknál +83 elé írják be 1. 
Bp. 72/7423 v.

A 177. oldalon Veszprém l.-nél b. Bp 72 he
lyett 1. h. Bp. 72 írjanak.

Budapest, 1936. évi március hő 13-án.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
94.082/1.

Az esztergomi postahivatalnál áthelyezés 
folytán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal, szolgá
lati úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügye
lők és főtisztek. Jelentkezni lehet e közlemény 
megjelenésétől számított 14 nap alatt, a javas
lattételre hivatott budapesti m. kir. postaigazga
tósághoz küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a budapesti posta igaz
gatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1936. évi március hó 18-án.

Hirdetmény.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 

közgyűlési határozatai.
Az intézet 1936. évi február hó 16-án tartott 

XI. rendes évi közgyűlése az intézet 1934/35. évi

zárószámadásait elfogadta s úgy a választmány
nak, mint a felügyelőbizottságnak a felment
vényt megadta.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az 
í  1934/35. évi zárószámadásokban mutatkozó. 
3513.66 P kezelési felesleg felerészben a tarta- 

' lékalaphoz csatoltassók, felerészben pedig a ke
zelési feleslegek számlája javára számoltassák el..

Budapest, 1936. évi március hó 12-én.

A  m .  k i r .  p o s t a  b e t e g s é g i  b i z t o s í t ó  i n t é z e t e .

Elveszett postakiadói személyazonossági iga
zolvány.

1.—K—239/1936.
Rév Tibor postakiadó a budapesti posta

igazgatóság által 1934. évi május hó 3-án 21/1934.. 
szám alatt kiállított kiadói személyazonossági 
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1936 évi március hó 17-én.
P o s t a i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t .

K im utatás
a létszámból őrölt postakiadók személyi adatairól.

P
os

ta
ig
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ga
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sá

gi
ke

rü
le

t

A létszám ból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állom áshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva vo lt

Debrecen V áry Jolán kiadó Szatmárcseke
1911. Kemecse Lemondott.

B etöltendő postakiadói állás.

A  símontornyai postahivatalnál április 1-re egy kiadó- 
női állás megüresedik. Kezdő kiadónők, lehetőleg pécsi ke
rületbeliek, fixfizetéses igényeik megjelölésével forduljanak 
nevezett hivatalhoz.

A szerkesztőségnek *zánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztályt B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, íindapest 4.

, i:..\ Ti;.íí.r
Fővárosi N yom da R észv én y társaság  (Felelős v .: D uchon  J.)

. - . • •; • • •



53

RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103«. MÁRCIUS 38. lO. szám.

T A R T A T O M :
A m. kir. posta  nyelvv izsgab izo ttságának  ügyrendje .
A szállítólevelek szelvényére ra g a s z to tt  bélyegek 

érvényessége.
V áltozások  a C som agdíjszabásban.
B udapest X IV . közigazgatási k e rü le té b e  szóló kü l

dem ények  kézbesítése.
Postai nyilvános állom ásról kezd em én y eze tt beszél

getések  távbeszé lő jegye inek  a kezelők á lta l való k iállítása.
„A lföldi F üggetlenség“ című sa jtó te rm é k  m egjelené

sének  és te rjesz tésének  m egtiltása.
IX. B udapesti N em zetközi A utom obil, M o to rk e rék 

pár é s  M otorcsónak K iá llítás székhelyén alkalm i po stah i
v a ta l felállítása.

A  budapesti 53. és 114. sz. p o s tah iv a ta lo k n á l új e l

lenőrző  szám bélyegző engedélyezése.
Sávolyi bérgazdaság  postaügynökség nevének  m eg

változ ta tása .

N y írpazony  és Székely  postaügynökségek e llenőrző  
h ivata lának  m eg változ ta tása .

H elyesb ítés a he ly ségnév tá rban  és a m. kir. posta- 
h ivata lok  és ügynökségek  névsorában.

A m. kir. p o s ta  szem élyzetének  jó léti a lap ítv án y a  
álta l n y ú jto tt tem e tés i segély  irán ti kérelm eknél a közös 
ház ta rtá sb an  élés igazo lásának  m egkönnyítése.

Meghívó.
B etö ltendő  p o stak iad ó i állások.
K im utatás á llástkereső  postakiadókról.

A m. kir. posta nyelvvizsgabizottságának ügy
rendje.

91.863/4.
A m. kir. posta nyelvvizsgabizottságának 

szervezeti és működési szabályzata (91.460/1930.
k. M. sz. rendelet, 1. P. R. T. 1930. évi 36. szá
mát) kiegészítéseként a nyelvvizsgabizottság 
ügyrendjét a következőkben állapítom meg:

1. §•
A postai nyelvvizsgák határnapjának kitű

zése, a vizsga rendjének megállapítása, vala
mint a vizsgák menetének irányítása iránt a 
nyelvvizsga bizottság elnöke intézkedik. Az el
nököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
vizsgabizottsági tag helyettesíti.

2. § •

A nyelvtanfolyamok felvételi vizsgáit éven
ként többször a szükséghez képest, az évvégi 
ellenőrző, továbbá a nyelvpótlékra igénytadó 
vizsgákat évenként egyszer, május vagy június 
hónapokban kell tartani.

3. §.
A vizsgákon közreműködő vizsgabizottsági 

tagokat a vizsgabizottság elnöke, a vizsgabizott

ság rendes és póttagjai sorából esetenként je
löli ki.

4. §.
A jegyzőkönyv vezetésével a vizsgabizott

ság egyik, a vizsgán jelenlévő tagját bízza meg.

5. §.
A nyelvpótlékra igényt adó írásbeli vizsgát 

a vizsgabizottság egyik tagja, mint kijelölt vizs
gabiztos vezeti és annak kezdetétől végéig jelen 
van. E célra szükség esetén több vizsgabizott 
sági tag is jelölhető.

Az írásbeli feladatokat 1 órán belül kell ki
dolgozni. Ennek az időnek elteltével a vizsgá
zók a kidolgozott munkákat, tekintet nélkül 
arra, hogy azt befejezték-e vagy sem, a vizs
gabiztosnak — aláírásukkal ellátva — átadtii 
tartoznak.

A több nyelvből vizsgázóknak a kiadott 
feladatot az egyes nyelvekből külön íven kell 
kidolgozniok és ha egyet már kidolgoztak, azt 
azonnal a vizsgabiztosnak kell átadniok. Segéd
eszközként csak az illető nyelv szótára hasz
nálható.

Az írásbeli vizsga tartama alatt a vizsgázók 
senkivel sem érintkezhetnek. Azt a vizsgázót, 
aki e rendelkezés ellen vét, a vizsgabiztos az
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írásbeli vizsga további folytatása alól felfüg
geszti és erről a vizsgabizottságnak jelentést 
tesz. A vizsgabizottság az ily módon felfüggesz
tett vizsgázót az eset körülményeihez képest a 
vizsga további folytatásától eltiltja vagy azon
nali újabb szigorított vizsgára utasítja. A vizs
gabizottság idevonatkozó határozata végérvé
nyes.

6. § .

Az írásbeli feladatok terjedelmét és szín
vonalát a vizsgabizottság elnöke határozza meg. 
Az írásbeli feladat tárgyát írógéppel egész ha
sáb ívre írt, legalább 15 sor magyar szövegnek 
idegen nyelvre való lefordítása képezi. A vizs
gabizottság elnöke az írásbeli feladat szövegét 
az egyes tisztviselői csoportok szerint úgy álla
pítja meg, hogy a jogász és mérnök tisztviselők
nek nehezebb, a forgalmi és üzemi tisztviselők
nek pedig könnyebb szöveget jelöl ki.

7. §•
A nyelvvizsgabizottság szervezeti és műkö

dési szabályzatának III. 18. §-ban feltüntetett 
érdemfokozatok megállapítása az egyes hibák 
természete szerint az alábbi táblázatokban ki
mutatott alapelvek alkalmazásával történik:

A) Jogász és mérnök tisztviselőknél:

O sztályzat
ha az

érdemleges közepes kisebb

hibák együttes száma legfeljebb

1 — 1 2

2 1 2 3

3 2 3 4

B) Forgalmi és üzemi tisztviselőknél:

O sztályzat
ha az

érdemleges közepes kisebb

hibák együttes száma legfeljebb

1 1 2 3

2 2 3 4

3 3 4 5

Ha valamely írásbeli feladatban a megen
gedettnél több alacsonyabb rendű hiba van, a 
többletet az összeredmény megállapításánál a 
vizsgabizottság a magasabb rendű hibák ter
hére tudhatja be, ha magasabb rendű hiba egy

általában nem vagy a megengedettnél kisebb 
számban fordul elő. .

Ha a vizsgázó a kiosztott írásbeli feladatot 
legalább 3-as eredménnyel nem oldotta meg, 
szóbeli vizsgára nem bocsátható. Ez természe
tesen nem vonatkozik azokra a tisztviselőkre, 
akiknél a vizsgabizottság a Szabályzat III. 15. 
§-a értelmében az írásbeli vizsgától eltekintett.

8. § .

A szóbeli vizsgák nyilvánosak s azokon a
m. kir. posta bármely tisztviselője részt vehet. 
A vizsgák rendjéről az elnök gondoskodik s 
az e célból tett intézkedéseihez a vizsgán jelen
lévő minden egyén feltétlenül alkalmazkod ii 
köteles.

9. §■
A szóbeli vizsgákon a vizsgabizottsági ta

gok mint cenzorok működnek. Az osztályozás 
ezeken a vizsgákon a szolgálatban előírt külön
böző mértékű nyelvtudás figyelembevételével a 
Szabályzat III. 17. §-ban előírt követelmények 
szerint történik.

10. §.
A Szabályzat II. 8., 13. és III. 17. §§-ban 

előírt érdemjegyeket a vizsgabizottság szava
zattöbbség útján határozza meg. A szavazatok 
egyforma megoszlása esetén a vizsgabizottság 
elnökének a szavazata dönt.

11. §•

Azoknál a tisztviselőknél, akik írásbeli és 
szóbeli vizsgát tesznek, a nyelvtudás fokát, ille
tőleg a vizsga végeredményét a két vizsga 
együttes eredménye alapján kell megállapítani.

12. § .

A nyelvpótlék vizsgákról kartotékszerű 
nyilvántartás készül. A nyilvántartás tartal
mazza a vizsga idejét, a vizsgabizottság tagjai
nak nevét, a vizsgázók nevét és rangját, szüle
tési helyét és idejét, szolgálati beosztását, va
lamint a szóbeli és írásbeli vizsga együttes ered
ményét.

Budapest, 1936. évi február hó 28-án.
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A szállítólevelek szelvényre ragasztott bélyegek 
érvényessége.

94.095/4.
Több külföldi postaigazgatás megengedte, 

hogy azok a feladók, akik a külföldre szóló 
csomagjaikat maguk szerelik fel, a bérmentesí
tésre szolgáló bélyegeket a szállítólevél törzs
lapja helyett annak szelvényére ragasszák.

Ezt az eljárást a nemzetközi egyezmények 
nem tiltják. Felhívom ennélfogva a postahiva
talokat, hogy a külföldről érkező csomagok szál
lítóleveleinek szelvényén levő bélyegeket ne ki
fogásolják és azokat a szelvénnyel együtt a 
címzettnek akadálytalanul adják ki.

Egyidejűleg elrendelem, hogy a felvevő 
postahivatalok ne kifogásolják, ha a feladok a 
külföldre szóló csomagok szállítóleveleinek 
szelvényére ragasztják a bérmentesítésre szol
gáló bélyegeket. A felvevő tisztviselők azonban 
továbbra is az eddigi eljárást kövessék.

Megjegyzem, hogy ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a belföldi forgalomban váltott cso
magok szállítólevelein lerovandó bélyegek el
helyezésére, amelyeket úgy mint eddig, minden
kor — még a magánfeleknek is — a szállítóle
vél bélyegszelvényére kell ragasztani.

Jegyezzék elő a fentieket a hivatalok az A. 
1. Szab. 17. §. 2. pontjánál, továbbá az A. 2. 
Szab. 32. §. 3. pontjánál.

Az idézett szabályzatok helyesbítéséről 
pótlékok útján fogok gondoskodni.

Budapest, 1936. évi március hó 19-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
95.011/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

61. oldal, Becsuanaföld, az 1. hasábban a 
„kivéve Kasane és Maun“ szövegben töröljék 
a „Maun“ helységnevet.

84. oldal, Egyiptom (folyt.) a II. Osztrák 
szállító útján az 1. hasábban „Alexandria“ után 
írják be „és Port Said“, a b) útiránynál pedig 
töröljék Port Said-ot.

86. oldal, Falkland szigetek, az 1—-10 kg-os 
csomagok súlydíja 4.05f, 6.75, 8.65 és 16.60 he
lyett 6.20f, 9.95, 12.55 és 21.90. Az 5. hasábban 
az 1.400 P értékhatárt és a 7. hasábban a vo
natkozó*) jegyzet szövegét töröljék.

88. oldal, Finnország, a 7. hasábban a 
„Sürg.“ jelzés után töröljék a „10 kg súlyig“
megjegyzést.

93. oldal, Francia-Oceánia, az a) 3. útirá
nyon az 1—10 kg-os csomagok súlydíja 6.40f, 
8.75, 11.55 és 23.10 helyett 6.85f, 10.90, 15.20 és 
25.05 P. Ugyancsak ennél az útiránynál a 2. 
hasábban a „Nbrit“ után levő1) hivatkozást és 
a 7. hasábban az J) jegyzet szövegét töröljék 
úgy, hogy a szövegből csak a következő mon
dat maradjon meg: „Közönséges csomagokért 
a posta felelősséget nem vállal“. A 7. hasábban 
a méretre vonatkozó jegyzet 2. sorát helyesbít
sék a következőképen: „Az a) 3. útirányon 105 
cm; 54 dm3“.

95. oldal, Görögország, a 1. 1—-3. és a II. 
útiránynál a 6. hasábban a vámárunyilatkoza
tok darabszámához tegyenek *) jelet és a 7. 
hasábba jegyzetnek írják be a következőket: 
„*) A Görögországba szóló csomagok vámáru
nyilatkozatain pontosan fel kell tüntetni a cso
mag teljes (brutto) és tiszta (netto) súlyát 
grammokban, a küldött árufajták mennyiségét 
részletesen (pontos darabszám, szövet méretei, 
stb.) és az áru értékét a szállítási költségek 
nélkül.“

119. oldal, II. Kelet-Marokkó, az 1—6. ha
sábban töröljék az ,,a) Oudjda“ pontot és a 
reávonatkozó díjakat. Az 1. hasáb b) pontjá
nál töröljék a b) jelzést és a szöveget helyes
bítsék a következőképen: „Az alábbi hivatalok
hoz: Berguent, . . . stb.“ A hivatalok közül tö
röljék: Sidi-Mellouk, Taza-Haut és Taza-Vil- 
lenouvelle neveket és a megfelelő helyekre ír
ják be: Boudenib, Ksar-és-Souk, Oudjda és 
Tendrara hivatalneveket. A 7. hasábban ugyan
csak töröljék: Sidi-Mellouk, Midéit, Missour, 
Taza-Haut és Taza-Villenouvelle neveket és ír
ják be: Oudjda.

130. oldal, Németalföldi-Guyanába ezentúl 
20 kg súlyig lehet csomagot küldeni. Üj súly
díjnak írják be a 3., ill. 4. hasábba 15 (kg) 13.90 
és 20 (kg) 18.60 P.

140. oldal, Palesztina (folyt.) II. Osztrák 
szállító útján, a 7. hasábban a jegyzet alá (a lap 
aljára) írják be a következő megjegyzést: „A 
szállítólevélhez három példányban a kereske
delmi kamarák által rendelkezésre bocsátott 
nyomtatványon kiállított számlát kell csatolni. 
(Felírása: Declaration of Value and Invoice of 
Goods).

146. oldal, Pitcairn-sziget, az 1—5 kg-os cso
magok súly díj a 3.70f, 6.10 és 7.55 helyett 4.20f,



7.10 és 8.75 P. A 7. hasábban az 1. sor (1. száll. 
3 cs.) kivételével töröljék az összes adatokat 
az „Ausztrián át 10 f-rel kevesebb“ megjegy
zésig bezárólag és írják be helyette: 105 cm; 
54 dm3.

149. oldal, Rhodésia, az 1. hasábban az a) 
pont szövegében töröljék „Maun“ helységnevet.

151. oldal, Salvador, az 1. útirányon az 5. 
hasábban az 1.120 P értékhatárt töröljék.

156. oldal, Szamoa-szigetek, az 1—5 kg-os 
csomagok súly díj a a 4. hasábban 4.85f, 7.85 és 
9.90 helyett 5.45f, 9.00 és 11.30 P. A 7. hasáb
ban az 1. sor (1. száll. 3 cs.) kivételével töröl
jék az összes adatokat az „Ausztrián át 10 f-rel 
kevesebb“ megjegyzésig bezárólag és írják be 
helyette: 105 cm; 54 dm3.

161. oldal, Tonga-szigetek, az 1—10 kg-os 
csomagok súly díj a 5.85f, 9.65, 13.00 és 23.95 he
lyett 6.15f, 9.50, 11.60 és 20.50 P.

162. oldal, Törökország, az 1. hasábban a
c) pont helységnevei közül töröljék Diyar- 
bekir-t. A I. a) 1. útirányon az 1—20 kg-os cso
magok súlydíja 2.60, 4.10, 7.85, 11,65 és 15.40 
helyett 2.65, 4.20, 8.15, 12.05 és 16.00 P, a I. b) 
1. útirányon 3.15, 4.65, 8.40, 12.25 és 16.00 he
lyett 3.20, 4.80, 8.70, 12.60 és 16.55, a I. c) 1. 
útirányon pedig 4.55, 6.05 és 9.80 helyett 4.60, 
6.20 és 10.10 P. Ezeknél az útirányoknál a 2. 
hasábban töröljék a „(Várna)“ megjegyzést.

164. oldal. Üj-Kaledonia, a 2—4. hasábban 
levő adatok helyett írják a következőket:

5 6  ló.

2. 3. 4. 5. 6.

A usz tria 1 3 80 )

S vájc 5 6 60 f
F rancia 10 12 05 ? 1120 4
(Panam án át) 15 17 95 \

20 23 75 /

165. oldal, Üj-Zéland, a 7. hasábban az 1. 
sor (1. száll. 3 cs.) kivételével töröljék az ösz- 
szes adatokat az „A. 2. útirányon a hosszú
ság és a kerület együtt legfeljebb 122 cm“ meg
jegyzésig bezárólag és helyette írják be: 105 
cm; 54 dm3. Ugyancsak Üj-Zélandnál az 1. út
irányon az 1—5 kg-os csomagok súlydíja 4.85f, 
7.85 és 9.90 helyett 5.45f, 9.00 és 11.30 P.

167. oldal, Zanzibár, a 4. útirányon ezentúl 
3 kg-os súlyfokozat is van. Azonfelül, az ezen 
az útirányon továbbított csomagok súly díj a is 
megváltozott. Ennek következtében a 4. útirá
nyon meglevő súly díjakat töröljék és helyet-

tűk írják be a következőket: (1 kg) 3.10, (3 kg) 
5.40, (5 kg) 6.05 és (10 kg) 11.00 P.

224. oldal, a III. C) Kimutatás a tudakoz- 
ványok, stb„ irányításáról című táblázatban 
Hongkong után, az Ir-szabadállam elé írják be 
a következőket:

száni.

1. 2. 3. 4.

Irak rendelt, hiv. rendelt, hiv. felvevő hiv.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

Budapest XIV. közigazgatási kerületébe szóló 
küldemények kézbesítése.

94.089/3.
A budapesti XIV. közigazgatási kerületbe 

szóló küldemények közbesítése 1936. évi március 
hó 30-tól kezdve a következőképen történik:

1. A közönséges és ajánlott levélpostai kül
deményeket a budapesti 741. számú postahiva
tal kézbesíti.

2. Az értékleveleket, értékdobozokat, kézi-, 
betét- és sommás csomagokat, postautalványo
kat, postatakarékpénztári csekkfizetési utalvá
nyokat, továbbá a postai megbízásokat és meg
bízási lapokat, valamint az utánvételes ajánlott 
levélpostai küldeményeket és a vámdíjjal ter
helt levélpostai küldeményeket a budapesti 70. 
számú postahivatal kézbesíti.

3. Az express levélpostai küldemények, táv
iratok, valamint távirati postautalványok kéz
besítése a budapesti központi táviró hivatal fel
adata.

Az új XIV. közigazgatási kerület a régi VI., 
VII. és X. közigazgatási kerületek egyes részei
ből alakult. Azokat az útvonalakat, (utcák, utak, 
terek stb.), melyek az újonnan alakított XIV. 
közigazgatási kerülethez tartoznak, a „Kimuta
tás a -Budapest székesfőváros területére szóló 
levélpostai küldemények irányításáról“ című se
gédkönyv tünteti fel.

Felhívom a hivatalokat (mozgópostákat), 
hogy ezentúl a XIV. kerületbe szóló közönsé
ges levélpostai küldeményeket külön kötegbe 
foglalva továbbítsák a Budapest 741. sz. posta- 
hivatalhoz.

A XIV. kerületben lakó felek által feladott 
csomagokra vonatkozó visszajelentéseket, vala
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mint az említett kerületben levő postahivatalok
nál feladott térti levélpostai küldeményeket 
ezentúl a Budapest 741. sz. hivatalhoz kell to
vábbítani.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
a P. R. T. 1925. évi 38. számában „A Buda 
pestre szóló közönséges levélpostai küldemé
nyek feldolgozása“ tárgyában 13.099. sz. alatt 
közölt rendeletnél és a Budapest székesfőváros 
területére szóló küldemények irányítására vo
natkozó kimutatást megfelelően helyesbítsék. 
Az „Irányítási Füzet“-tel ellátott postahivatalok 
ezenkívül az említett segédkönyv 184. oldalán a 
Budapestre szóló postaküldemények irányítá
sára és feldolgozására vonatkozóan adott „Uta
sítás“ a) részében a VII. után „és“ helyett vesz- 
szőt tegyenek, a VIII. után írják be „és XIV.“, 
a b) részében pedig a IX. után írják be „és 
XIV“.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

Postai nyilvános állomásról kezdeményezett 
beszélgetések távbeszélőjegyeinek a kezelők 

által való kiállítása.
89.897/8.

A távolsági távbeszélő kezelők részére ki
adott Kezelési és Számadástételi Utasítás 5. §.
3. pontjának, illetőleg a régi Tb. U. Sz. 43. §.
6. pontjának azt a rendelkezését, hogy a postai 
nyilvános távbeszélő állomásokon a távbeszélő
jegyeket a hívó nevének feltüntetésével, magá
nak a hívó félnek kell kiállítani, hatályon kí
vül helyezem, a hívó fél nevét tehát a távbe
szélőjegyre feljegyezni nem szabad.

Jövőben a távbeszélőj egyeket a hívó fél 
nevének elhagyásával a nyilvános állomás keze
lője állítsa ki.

Az esetleges hibák elkerülése céljából, a hí
vott állomás kapcsolási számát, a hívó fél előtt 
tisztán és érthetően tagolva fel kell olvasni. A 
távbeszélőjegyet tehát a munkahelyre csak ak
kor szabad tovább adni, ha a hívó fél a kapcso
lási szám helyességét élőszóval elismerte.

Budapest, 1936. évi február hó 25-én.

57

„Alföldi Függetlenség“ című sajtótermék meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

94.724/4.
A belügyminiszter úr a Mezőberényben, 

Speck Márton kiadásában és felelős szerkeszté
sében megjelenő, Baltha János nyomdájában 
előállított „Alföldi Függetlenség“ című politikai 
hetilap további megjelenését és terjesztését 
azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat az illetékes 
kir. ügyészségnek adják át.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az A. 
1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmében 
a lap részére kifejezetten előfizetésekről szóló 
postautalványokat és csekkbefizetéseket addig, 
amíg ez a rendelet érvényben van, felvenni, il
letőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

IX. Budapesti Nemzetközi Automobil, Motor- 
kerékpár és Motorcsónak Kiállítás székhelyén 

alkalmi postahivatal felállítása.
94.643/3.

A Királyi Magyar Automobil Club és a 
Magyar Automobilkereskedők Országos Egye
sülete rendezésében tartandó IX. Budapesti 
Nemzetközi Automobil, Motorkerékpár és Mo
torcsónak Kiállítás idejére és helyén (XIV. Vá
rosliget, az Iparcsarnok Hermina-úti bejáratá
nál) folyó évi március hó 24-től április hó 6-ig, 
naponta 8 órától egyfolytában 18 óráig, a buda
pesti 72. számú postahivatal kirendeltségeként 
működő, távbeszélővel egyesített postahivatal 
lépett életbe.

A postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok, 
belföldi postautalványok felvételére, helyi és 
helyközi (interurbán) távbeszélgetések lebonyo
lítására, postatakarékpénztári közvetítő szolgá
lat ellátására, valamint postai és pénzügyi bélye
gek, értékcikkek árusítására és vámközvetítő 
szolgálat ellátására terjed ki.

Az interurbán vonal kapcsolási száma: 
14-1-07, a szolgálati távbeszélő állomás hívó 
száma: 13-1-88, a postahivatal ellenőrzőszáma 
pedig: 7 g.

Budapest, 1936. évi március hó 23-án.
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A budapesti 53. és 114. sz. postahivataloknál 
új ellenőrző számbélyegző engedélyezése.

93.234/3.
A budapesti 53. sz. postahivatalnál a jelen

legi „20 a.“ és „20 b.“ ellenőrző számbélyegző
kön kívül „20 c.“, a budapesti 114. sz. hivatal
nál pedig a jelenlegi „40 a.“ és „40 b.“ számbé
lyegzőkön kívül „40 c.“, új ellenőrző számbé
lyegző használatát engedélyeztem.

A kir. hivatalok a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában a 24. oldalon Buda
pest 53,-nál a 20, a 27. oldalon Budapest 114,-nél 
a 40 szám után jegyezzék be „a, b, c.“, a 165. 
oldalon pedig Budapest 53. és 114.-nél a „Pénz
tárak jelzése“ című rovatba írják be „a, b, c.“.

Budapest, 1936. évi március hó 23-án.

Sávolyi bérgazdaság postaügynökség nevének 
megváltoztatása.

92.816/3.
Sávolyi bérgazdaság postaügynökség nevét 

f. évi március hó 15-itől Sávoly pu.-ra változtat
tam meg.

Ehhezképest a hivatalok a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában a 114. ol
dalon, a 155. oldalon a 680 díj négyszögszámnál, 
az irányítási füzetben a 140. oldal 1. hasábján 
„Sávolyi bérgazdaság“ helyett „Sávoly pu.“-t 
írjanak. A Helységnévtárban a 474. oldalon a 
Sávolyi bérgazdaság összes adatait töröljék és 
„Sávoly“ után jegyezzék be: „Sávoly vasúti
mh. <0 Sávoly, Somogy vm., marcali j. ISI Eh. 
Nagykanizsa 2., Székesfehérvár E8 EST Nagy
kanizsa, 680., u. t. Somogysámson, postáig. P.“

Budapest, 1936. évi március hó 20-án.

Nyirpazony és Székely postaügynökségek 
ellenőrző hivatalának megváltoztatása.

94.598/3.
Nyirpazony postaügynökség ellenőrző hiva

tala Oros, Székely postaügynökségé pedig De- 
mecser helyett ezentúl Nyíregyháza 1.

A kir. hivatalok ezt a változást a helység- 
névtárban (411. és 498.o.) és a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában (95. és 121. 
o.) vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi március hó 23-án.

Helyesbítés a helységnévtárban és a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában.

94.599/3.
A kir. hivatalok a helységnévtár 162. oldalán 

Cserhátszentivánnál, a 187. oldalán pedig 
Ecsegnél a Hatvan BH ' W~ Salgótarján meg
jelölés után Pásztó helyett „Jobbágyi . . .“, a
m. kir. postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 33. oldalon Cserhátszentivánnál a
4. hasábban „gy.“ helyett „k.“ jelzést, az 
utolsó hasábban Pásztó helyett Jobbágyi, a 40. 
oldalán pedig Ecsegnél az utolsó hasábban 
Pásztó helyett Jobbágyi megjelölést írjanak.

Budapest, 1936. évi március hó 23-án.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítvá
nya által nyújtott temetési segély iránti kérel
meknél a közös háztartásban élés igazolásának 

megkönnyítése.
304.

Az alapítvány kezelési bizottsága az: alapít
vány által nyújtott temetési segélyeknél a közös 
háztartásban élés igazolása kérdésében a P. R. 
T. 1935. évi 40. számában kiadott tájékoztató 
közleménnyel kapcsolatban a következőkről ér
tesíti a személyzetet:

Az igazolás megkönnyítése céljából mind
azokban az esetekben, amelyekben a közös ház
tartásban élés a családi pótlék élvezetével együtt 
jár s a m. kir. posta központi számvevősége a 
családi pótlék élvezetét igazolja, az együttélés 
igazolására helyhatósági bizonyítvány bemuta
tása nem szükséges.

Budapest, 1936. évi március hó 19-én.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

Meghívó.
A m. kir posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1936. évi áp
rilis 16-án, csütörtökön, délután 5 órakor a Pos
tatisztviselők Otthona (VI., Benczur-utca 27.) 
dísztermében tartja az 1935. évi

XXX. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
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Tárgysorozat:
1. Az egyesület 1935. évi működéséről szóló 

jelentés, a zárószámadások és a felügyelőbizott
ságnak e számadások felülvizsgálatára vonat
kozó jelentésének az előterjesztése és a felmen
tés megadása iránt való határozathozatal.

2. Az 1936. évi költségvetés előterjesztése.
3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány, tisztikar és a felügyelő- 

bizottság megválasztása.
5. A választmány javaslatainak a tárgyalása.
6. Indítványok.
A közgyűlésen csak azok az indítványok

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
bezárólag 1936. április hó 8-ig, az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Amennyiben a közgyűlés nem volna hatá
rozatképes, az alapszabályok 19. §-ának 11. 
pontja értelmében 1936. április 30-án délután 5 
órakor ugyanott megtartandó újabb közgyűlés 
a megjelent tagok számára való tekintet nélkül 
végérvényesen határoz mindazokban az ügyek
ben, amelyek a jelen közgyűlés tárgysorozatán 
szerepelnek.

Budapest, 1936. március 24.
A z elnökség.

Betöltendő postakiadói állások.
„Július és augusztus hónapra három szakképzett, gya

korlo tt férfikiadót keres Balatonföldvár.“

A tarcali postahivatal nőkiadót állandó alkalm azásra 
keres.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bodnár Rózsa Báránd 7 H elyettesítést is vállal.

Sala Franciska Medgyesegyháza 2 április 15.

Durkó Imre Sellye érettségizett

Bartha Laura I Pilisszentkereszt azonnal H elyettesítést is vállal.

Deén Etel Magyarcsanád 490 azonnal H elye ttesítést is vállal.
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A z  á llá s t k e re ső  • p o s ta k ia d ó

Megjegyzés«
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Varga Irma Tófej azonnal H elyettesítést is vállal.

Tury Erzsébet Debrecen, Déli-sor 25. azonnal H elyettesítést is vállal.

Paál János Szilasbalhás 10 március 15 H elyettesítést is vállal.

Varga Gizella III. 20-ig Nógrádverőce, 
azután  Baja, Petőfi-u. 41. 5 április 1. H elyettesítést is vállal.

Kuti Ferenc Alsógöd azonnal H elyettesítést is vállal.

Horváth Gizella LJjpest, Köl'csey-u. 21. azonnal H elyettesítést is vállal.

Szabó Lajos Somogyfajsz április 1. H elyettesítést is vállal.

Mari Julianna Szeged, Valéria-tér 10. I. 3 azonnal H elyettesítést is vállal.

Baloghy Olga Hódmezővásárhely, Éva-u. 2. azonnal H elyettesítést is vállal.

Janka Ilona Szegi azonnal H elyettesítést is vállal.

T óth  Károly László Rákoskeresztúr 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

Kiss L. Rezső Szombathely Nárai-u. 22. 2 azonnal H elyettesítést is vállal.

Peredi Gyula Felsőgalla 9 azonnal H elyettesítést is vállal.

Csobay M argit Penészlek április 1. H elyettesítést is vállal.

Stadler Katalin Balatonszabadi azonnal H elyettesítést is vállal.

Molnár Julianna Budapest, Parádi-u. 7., f. 7. április 1. H elyettesítést is vállal.

Fejér Róza Pécs, Lánc-u. 6. sz. 10 azonnal H elyettesítést is vállal.

Bartha Laura Pilisszentkereszt azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R észv én y társaság  (F elelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030 ÁPRILIS 3. 11. szám.

T A R T
Postai és pénzügyi értékcikkek megrendelése, á t

vétele és beszolgáltatása.
Az illetmény- stb. utalványok kezelési rendjének, 

megváltoztatása.
Olasz bankjegyek és államjegyek feltételes bevitele 

Olaszországba.
Spanyol bankjegyek bevitelének tilalma Spanyolor

szágba.
A N agybritanniába és Észak-lrországba, valamint 

az Ir-szabadállamba szóló csomagok továbbítása.
A balatoni egységes távbeszélő hálózatba bevont

Postai és pénzügyi értékcikkek megrendelése, át
vétele és beszolgáltatása,

88.180/4.

A forgalomban lévő és a m. kir. posta ér
tékcikkraktáránál rendelhető postai és pénz
ügyi bélyegeket, valamint az értékes nyomtat
ványokat az alábbi kimutatások (I. Rendszere
sített postai értékcikkek, II. Rendszeresített 
pénzügyi értékcikkek) sorolják fel.

A kimutatásokban felsorolt bélyegek és 
értékes nyomtatványok rendelésére, átvételére, 
valamint beszolgáltatására nézve a következő
ket rendelem.

1. A hivatalok a következő havi rendes 
postai és pénzügyi értékcikk-szükségletüket 
egyszerre, de legkésőbb minden hó 20-ig a posta 
értékcikkraktárához küldött bizonylatpárral kö
telesek megrendelni.

A megállapított határidő után beérkező 
rendeléseknek rendes sorban való foganatosítá
sára a hivatalok nem számíthatnak.

A rendelés összeállításának alapjául általá
ban az egy hónap folyamán eladott különféle 
címletű bélyegek és értékes nyomtatványok 
mennyisége szolgál. A rendelés összeállításánál 
feltétlenül figyelni kell arra, hogy a hivatalnak 
az egyes értékcikkekből kellő mennyiségű tar
talékkészlete maradjon. Ennek a tartalékkész-

A L O M :
átalányszerű távbeszélő központok időszakos nyári állo
másainak előfizetési díjai.

Mikófalva új postaügynökség megnyitása. 
Nagyccsfalu fpostaügynökség nevének m egváltozta

tása.
Helyesbítések a helységnévtárban és a m. kir. pos

tahivatalok és ügynökségek névsorában.
Közigazgatási változások.
Hivatalvezetői felm entés és megbízatás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra. 
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás áilástkereső  postakiadókról.

leinek akkorának kell lennie, hogy a rendes 
havi rendelés elküldésekor a tartalék a hivatal 
másfél havi értékcikk szükségletét fedezze.

A tartalékkészlet mennyiségét az évi fo
gyasztás egy havi átlaga alapján kell megálla
pítani s ennek az átlagnak a másfélszeresét kell 
venni.

2. Postabélyeget és postai értékes nyomtat
ványt, mindenfajta OTI nyomtatványt és a 
MÁV hivatalos menetrendkönyvet csak a 661. 
sz., pénzügyi bélyeget és pénzügyi értékes 
nyomtatványt csak a 662. sz. nyomtatványon 
szabad rendelni. A bizonylatpárokon a rendelt 
bélyegeket és egyéb értékcikkeket mindenkor 
értékük emelkedő sorrendjében kell felsorolni.

A bizonylatpárok kitöltéséhez csak fekete 
tintát szabad használni. A bizonylatpárokat 
pontosan — vakarás vagy helyesbítés nélkül 
— kell kitölteni (a hónap neve, amelyre a ren
delés vonatkozik, mindig fel legyen tüntetve), 
gondosan összegezni, lezárni, megfelelő helyen 
aláírni és keletbélyegző, illetőleg az ellenőrző- 
szám-bélyegző lenyomatával ellátni.

3. A megállapított határidőig beküldött 
rendes havi rendeléseket az értékcikkraktár a 
következő hó 15-ig foganatosítja. Eddig az idő
pontig tehát a rendelés elintézését nem szabad 
sürgetni. Az időelőtti sürgetés postai, táviró 
vagy távbeszélő költségeit a sürgető hivatal fi
zeti meg.
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I. Rendszeresített postai értékcikkek.

Az értékcikk

megnevezese

Levélbélyeg

Értékkártya

Légipostabélyeg

Portóbélyeg

é  t é k -  
j e l z é s e

1
2 
4 
6

10
16
20
30
3
40
50
70

A  rendelhető 
legkisebb 

mennyiség

Csak laponként 
(100 db) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

100
500

Máv. hivatalos 
menetrendkönyv

10
16
20
40
48
72

1 _
2 —

5 —

Rendelheti dara
bonként az a 
postahivatal, 

amelynek ellenőr
zése alá bérmen
tesítőgép tartozik

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

Csak laponként 
(100 db) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

30 D arabonként
rendelhető

Az értékcikk

megnevezese

Levelezőlap
nyílt (helyi)

„ (távolsági) 
„ képes

(balatoni)

válaszos
zárt
családi pótlék bejelentéséhez 
fizetési előleg kéréséhez

S z á llí tó le v é l
belföldi egyszerű 

„ utánvételes 
nemzetközi egyszerű 

„ utánvételes:

e g y  c s o m a g  
ára

6-

10-

10
12
16-
20-
20-

20 -

2 -

2 -

11—

13-
ii_

Száliítójegyzék

Kézbesítési vevény 1)

belföldi
Postautalvány nemzetküzi

U tánvételi lap 
Távirati utalványlap 
Postai megbízási lap 
Postai megbízási jegyzék 
V  ám árunyilatkozat 
Vám jelzőcédula 
Díjjegyzék 
Elszámolási jegyzék

Nemzetközi válaszdíjszelvény ■ )

Értékle vélboríték

közönséges

T á v i r a t l a p :  sürgős
hírlap

szelvényes magán 
„ ' állami

Biankó befizetési lap 
Postatakaréklap

11-

í -

2—
2—

2 -

2-

12-

2 -

2-

2-
2 -

2 -

44-

8 —

2—

2— 
2 —

3-
20 -

O T I értékes nyom tatványok
Belépést jelentő lap 
Kilépést „ „
V áltozást „ „
Általános munkaadói igazolvány 
H áztartási alkalmazott munkaadói 

igazolványa 
Befizetési la p 3)

A  rendelhető 
legkisebb 

mennyiség

Csak csomagon
ként (100 drb) 

rendelhető

25 darabonként 
rendelhető

Csak csomagon
ként (100 drb) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

Csak csomagon
kén t (100 drb) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

5-tel osztható 
darabszámban 

rendelhető
10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető
Csak csomagon
ként (100 drb) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszámban 

rendelhető

Csak csomagon
ként (100 drb) 

rendelhető

4 — 10-zel osztható
4 — darabszámban
4— rendelhető

1 0 -

2 0 -
3 -

J) A  kézbesítési vevényt csak a budapesti hivatalok rendelhetik.
2) A  nemzetközi válaszdíjszelvény árusítása szünetel, további intézkedésig nem  rendelhető.
3) A bizonylatpárban az illetékes O TI csekkszámla számot zárójelben mindig fel kell tüntetni (P. R. T. 1933 : 42).
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II. Rendszeresített pénzügyi értékcikkek.

Az értékcikk

megnevezese
é r t é k -

j e l z é s e

A rendelhe
tő legkisebb 
mennyiség

Az értékcikk

megnevezese
é r t é k 

j e l z é s e

p f

A  rendelhető  
legkisebb 
m ennyiség

Törvénykezési illetékbélyeg

Rendelhetik a bíróságok székhelyein 
levő hivatalok, azonkívül azok az 
I. és II. o. postamesteri hivatalok, 
am elyeknek székhelyén ügyvéd la
kik, végül azok a hivatalok, am e
lyeket felettes hatóságuk felhatal

maz.
20

Csak
laponként 
(100 drb) 

rendelhető

10-zel oszt
ható darab

számban 
rendelhető

5 darabon
ként rendel

hető

Váltóürlap

Rendelheti valamennyi postahivatal

Váltóilletékbélyeg

Rendelheti valamennyi postahivatal.

Okirati illetékbélyeg 

Rendelheti valamennyi postahivatal.

50'

Csak
laponként 
(100 drb) 

rendelhető

10-zel oszt
ható darab

számban 
rendelhető

Csak
laponként 
(100 drb) 
rendelhető

10-zel oszt
ható darab- 

számban 
rendelhető

Csak
laponként 
(100 drb) 

rendelhető

10-zel oszt
ható darab

számban 
rendelhető

5 darabon
ként rendel

hető

Forgalmiadóbélyeg 

Rendelheti valamennyi postahivatal.

D arabon
ként rendel

hető

Értékpapirforgalmi-adóbélyeg

Rendelhetik az adóhivatalok szék
helyein levő hivatalok, —  ha több 

hivatal van, mindig az 1. számú

Csak laponként 
(100 drb) 
rendelhető

10-zel osztható  
darabszám ban 

rendelhető

Marhalevél 

Rendelheti valamennyi postahivatal

Halász jegy

Rendelheti halászjegy kiállítására 
jogosult hatóság székhelyén levő 

hivatal

Fuvarlevél
1. belföldi: 

gyors darabáruhoz,
„ kocsirakományhoz 

gyorsáruhoz m ásodpéldány
értékjelzés nélkül ...............
teher darabáruhoz

„ kocsirakományhoz 
teheráruhoz másodpéldány 
értékjelzés nélkül ...............

2. nemzetközi: 
gyors darabáruhoz

„ kocsirakományhoz 
gyorsáruhoz m ásodpéldány
érték jelzés nélkül ...............
teher darabánihoz

„ kocsirakományhoz 
teheráruhoz m ásodpéldány 
értékjelzés nélkül ...........

3. dunaátrakási: 
teher darabáruhoz

másodpéldánnyal 
teher kocsirakományhoz 
_____ másodpéldánnyal

C sak laponként 
(100 drb) 

rendelhető

10-zel osztható 
darabszám ban 

rendelhető

Csak
csom agonként 

(100 drb) 
rendelhető

10-zel osztható 
darabszám ban 

rendelhető

c r t é k - e l a d á s i

j e .  7 f ' s e á r a

P f P f
30 40

l 50 1 60

10
30 40

l 50 l 60

10

30 40
l 50 1 60

10
30 40

l 50 l 60

10

30 50

l 50 l 70

R endelheti az a 
postahivatal, 

am elynek 
fuvarlevél 
árusításra 

engedélye van

Csak
csomagonként 

(100 drb)' 
rendelhető

n e m Z e i K O Z I  l u v a a c v t l t l  l a  o "  u i . i n . u i i  m
sodpéldányok három féle szövegváltozatban:

magyar—ném et, magyar—francia és magyar—olasz 
szöveggel kerülnek kiadásra. Ezért a megrendelésen fel keli 
tüntetni, hogy milyen .szövegűt küldjön az értékcikkraktár.
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4. Abban az esetben, ha a tartalékkészlet 
előre nem látott körülmény miatt, annyira le
apad, hogy a rendelt mennyiség megérkezéséig 
a meglévő készletből a keresletet kielégíteni 
nem lehet, sürgetés helyett pótrendelést kell 
tenni.

A pótrendelést szintén közvetlenül az ér~ 
tékcikkraktárhoz kell küldeni. A bizonylatpárra 
ilyen esetben kék ceruzával „Pót“ jelzést kell 
írni és a rendelést rövid jelentéssel mindig in
dokolni kell. A rendelés szükségességét elő
idéző okon kívül jelenteni kell azt is, hogy a 
rendes havi rendelését a hivatal megkapta-e és 
mikor, továbbá azt, hogy a pótrendelésben fel
sorolt értékcikkekből a hivatal a rendes havi 
rendelésében mennyit igényelt.

Ha a pótrendelés megokolásából ezek az 
adatok hiányoznak, a rendelést az értékcikk- 
raktár foganatosítja ugyan, a hivatal felettes 
hatóságát azonban eljárás végett értesíti.

5. Az értékcikkraktár általában a rendelt 
címletű bélyegeket küldi meg a hivataloknak. 
Készlethiány esetében azonban más címletű bé
lyeget is küldhet s azt a hivatalok kötelesek 
átvenni és felhasználni.

Mind a rendes, mind a pótrendelés alapján 
érkező értékcikkeket a hivatalok megérkezés 
után kötelesek darabonként, laponként, vagy 
csomagonként azonnal átvenni. A 100 lapot 
tartalmazó bélyegtömböt szintén laponként 
kell megszámolni.

Az Állami Nyomda eredeti csomagolásában 
vagy kötegelésében megküldött postai vagy 
pénzügyi értékes nyomtatványt a hivatalok a 
használatbavételkor, tehát az eredeti csomago
lás vagy kötegelés felbontásakor, darabonként 
kötelesek megszámlálni. Hiány esetében jegyző
könyvet kell felvenni, és a jegyzőkönyvet az 
eredeti burkolattal vagy kötegszalaggal együtt 
jelentéssel kell az értékcikkraktárhoz küldeni, 
hogy az értékcikkraktár a hiány pótlása iránt 
intézkedhessék.

Az értékcikkellátmányt tartalmazó külde
mény sérülése vagy tartalomhiánya esetében az 
A. 2. Szab. 79., illetőleg 82. §-ában foglalt ren
delkezések szerint kell eljárni.

6. Az értékcikkszállításra használt ládát, 
kiürítés után — sérülés vagy tartalomhiány ese
tén kivéve, —• forduló postával kell az érték
cikkraktárhoz visszaküldeni.

Az értékcikkraktárnak visszaküldött ládára 
a hivatalok ne ragasszanak új címlapot, és a

küldeményt ne lássák el új ragszámmal, hanem 
az eredeti címlapon az eredeti címet és rendel
tetési helyet töröljék, a „V“ jelzőt a lehetőség 
szerint távolítsák el, majd a címlapnak „M. kir. 
posta értékcikkraktára Budapest“ szövegrészét 
kék ceruzával húzzák alá és írják utána a 
„Vissza“ szót. A ládát aztán az eredeti rag
szám meghagyásával szolgálati csomagként 
küldjék vissza az értékcikkraktárnak.

7. A hivatalnál valamely okból feleslegessé 
vált készleteket, valamint a forgalomból kivont 
bélyegeket vagy értékes nyomtatványokat az 
értékcikkraktárnak bizonylatpárral szolgálati 
értékküldeményben be kell szolgáltatni.

Felesleg címén csak akkor szabad értékcikk
készletet az értékcikkraktárnak beszolgáltatni, 
ha a beszolgáltatást a hivatal felettes hatósága 
rendeli el.

Felesleges készlet beszolgáltatása esetében 
azokból az értékcikkekből, amelyek csak teljes 
lapokban vagy csomagokban rendelhetők, 
csakis egész lapot vagy egész csomagot szabad 
beszolgáltatni.

A forgalomból kivont bélyegekből és érté
kes nyomtatványokból azonban a hivatalnál ta
lálható teljes készletet, tehát az egyes darabo
kat is be kell szolgáltatni. Amenyiben a beszol
gáltatás iránt intézkedő rendelet megmondja, 
hogy a beszolgáltatandó értékcikket mely ha
tárnapig kell beküldeni, ezt a határnapot feltét
lenül be kell tartani.

A beszolgáltatási bizonylatpárok kiállítá
sára a rendelet 2. pontjában foglaltak az irány
adók, azzal az eltéréssel, hogy a bizonylatpár 
fejrovatában a „rendelt“ szó helyébe „beszol
gáltatott“ szót kell írni s a bizonylat helyett, az 
ellenbizonylatot kell aláírással ellátni.

Beszolgáltatást, hacsak valamely értékcikk
re más intézkedés nem történik, csak a hó 1-e 
és 15-e között szabad az értékcikkraktárhoz 
beküldeni.

8. Rontott, vagy bármily ok miatt használ
hatatlanná vált bélyegeket, vagy értékes nyom
tatványokat beszolgáltatni, vagy cserélés végett 
beküldeni nem szabad, mert az értékcikkrak
tár értékcikket semmi esetre sem cserél be más 
értékre.

9. A rendszeresített pénzügyi értékcikkek 
című, s e rendeletemben közölt II. számú kimu
tatásban a régi címletű váltóürlapok nincsenek 
felsorolva.
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Azok a hivatalok, amelyeknek régi címletű 
váltóürlapból még van készletük, azt mindad
dig, míg más rendelkezés nem történik, váltó- 
illetékbélveg kiegészítéssel tovább is tartoznak 
árusítani. A régi címletű váltóürlapra azonban 
az érték kiegészítéshez szükséges bélyeget csak
az eladáskor szabad ragasztani.*

10. Ezzel a rendeletemmel az 1933. évi P. 
R. T. 10. sámában megjelent 74.299/4. számú 
rendeletét hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1936. évi március hó 12-én.

Az illetmény- stb. utalványok kezelési rendjé
nek megváltoztatása.

93.217/4.
A m. kir. központi illetményhivatal által ki

bocsátott illetmény-, nyug- és rokkantellátási 
postautalványok, a MÁV nyugellátási posta- 
utalványok, a postaszemélyzeti nyugdíj utalvá
nyok és a postamesteri (ügynöki) járandóság
utalványok kezelését és az azokkal kapcsolatos 
összes ügyeket a m. kir. posta tudakozó irodá
jának ügyköréből 1936. évi április hó 30-ával 
kivonom és május hó 1-től a jelzett utalványok 
kezelését a budapesti m. kir. postaigazgatóság, 
az azokkal kapcsolatos eltérések rendezését 
pedig a m. kir. postautalványleszámoló hivata
lának hatáskörébe utalom. Egyben a jelzett 
utalványok felvételével a Budapest 62. sz. pos
tahivatalt bízom meg.

A hivatalok jegyezzék elő ezt az 1930. évi 
P. R. T. 17. számában megjelent 72.084. sz. ren
delet 3. pontjánál és az 1934. évi P. R. T. 27. 
számában megjelent 119.030. sz. rendeletnél.

Budapest, 1936. évi március hó 20-án.

Olasz bankjegyek és államjegyek feltételes be
vitele Olaszországba.

93.044/4.
Az olasz postaigazgatás közlése szerint az 

olasz pénzügyminisztérium engedélye nélkül 
külföldről olasz bankjegyeknek és állam jegyek
nek Olaszországba és az olasz gyarmatokba 
való bevitele általában tilos.

Kivételesen meg van engedve a bankje
gyeknek és állam jegyeknek Olaszországba és

az olasz gyarmatokba való küldése oly posta
küldeményekben, amelyeket olasz bankok és 
bankárok külföldi levelezői (bankok és ban
károk) adnak fel, de csak akkor, ha a küldött 
összegek az érvényben álló olasz pénzügyi in
tézkedések által engedélyezett líraszámlák ja
vára szólnak.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendele
tet a „Levélpostadíjszabás“ 101. oldalán „Olasz
ország“ és „Olasz gyarmatok“ rovatoknál és a 
feladók figyelmét hívják fel az értékküldemé
nyek feladásánál a fenti rendelkezésre.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

Spanyol bankjegyek bevitelének tilalma Spanyol- 
országba.
94.686/4.

A spanyol postaigazgatás közlése szerint 
bármily összegű spanyol bankjegyeknek kül
földről Spanyolországba való küldése tilos, ki
véve azokat a bankjegyeket, amelyek spanyol 
bankoknak és Spanyolországban működő ide
gen bankoknak szóló küldeményekben vannak 
elhelyezve, de csak akkor, ha a feladók a kül
deményekhez csatolják a Spanyol Nemzeti 
Banknál működő ,,Centro Official de Contra- 
tación de Moneda“ hivatalnak azt az engedé
lyét, melyet e hivatal a bankjegyeknek Spa
nyolországból való kivitele alkalmából állított 
ki.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendele
tet a „Levélpostadíjszabás“ 103. oldalán „Spa
nyolország“ rovatnál és a feladók figyelmét az 
értékküldemények feladása alkalmával a fenti 
rendelkezésre hívják fel.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

A Nagybritanniába és Észak-Irországba, vala
mint az Ir-szabadállamba szóló csomagok továb

bítása.

92.249/4.

Folyó évi április 10-től kezdve a Nagybri
tanniába és Észak-Irországba, valamint az Ir- 
szabadállamba a brit posta útján küldött érték- 
nyilvánítás nélkül, úgyszintén az 1.120 pengőnél
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(1.000 aranyfrank) kevesebb értéknyilvánítással 
ellátott csomagokat a Budapest 78. sz. hivatal 
közvetlen csomagszákokban továbbítja Lon
donba. E továbbítási mód által a csomagok 
szállítási ideje lényegesen megrövidül. (Szállí
tási idő Budapesttől—Lordonig 2'A nap.)

Ezzel kapcsolatban a Nagybritanniába és 
Észak-Irországba szóló, posta útján továbbí
tandó 1.120 pengőnél (1.000 aranyfrank) keve
sebb értéknyilvánítással ellátott csomagok súly
fokozata és súly díj a megváltozik.

A Nagybritanniába és Észak-Irországba 
szóló 1.120 pengőnél (1.000 ranyfrank) nagyobb 
értéknyilvánítással ellátott, valamint az Ir- 
szabadállamba szóló csomagok súlyfokozata és 
súlydíja változatlan marad, mert e csomagok 
továbbra is az eddigi módon nyernek továbbí
tást.

A Nagybritanniába és Észak-Irországba 
szóló csomagok díjváltozását a csatolt fedőlap 
tartalmazza. E fedőlapot ragasszák be a hivata
lok a Csomagdíjszabás 124. oldalára I. útirány
ként. Az eddigi I. és II. útirány számozását he
lyesbítsék II., illetőleg Ill-ra, a volt III. útirányt 
pedig töröljék.

A Csomagdíjszabás 100. oldalán az Ir-sza- 
badállamnál a II. útirány 2. hasábjában, az 1. 
útirányhoz tegyenek J) jelet és a 7. hasábba J) 
jegyzetként írják a hivatalok: „Az 1.120 pengő
nél (1.000 aranyfrank) kisebb értéknyilvánítás
sal ellátott csomagok Budapestről Londonba 
közvetlen csomagzsákokban.“

Budapest, 1936. évi március hó 28-án.

A balatoni egységes távbeszélő hálózatba bevont 
átalányrendszerű távbeszélő központok idősza

kos nyári állomásainak előfizetési díjai.
88.775/8.

A balatoni egységes távbeszélő hálózatba 
bevont és a P. R. T. 1935. évi 17-ik számában 
113.140/5. sz. alatt közzétett rendelet 1. pont
jának 2-ik bekezdésében felsorolt átalányrend
szerű távbeszélő központok időszakos nyári ál
lomásai előfizetési díját, a fürdő évad idejére, 
de legfeljebb hat hónapi időtartamra — tekin
tet nélkül az előfizetők számára — egységesen 
30 pengőben állapítom meg.

Ezen összegért ezen állomásokról a hivata

los órák alatt legföljebb 6 hónapig a helyi for
galomban korlátozás nélkül lehet beszélni.

A belépési, a vonalfenntartási és az egyéb 
díjak változatlanul maradnak, az időszakos be
rendezés használatának 6 hónapon túl való 
használata esetében pedig a rendes díjszabás
szerű díjak esedékesek.

A 30 pengőben megállapított átalánydíjat az 
előfizető kívánsága szerint egyszerre, vagy 6 
havi részletben is meg lehet fizetni.

Az igazgatóságok és hivatalok e rendelete- 
met a C. 1. Szab. 34. §ránál és a Távbeszélő- 
Díjszabás III/B. táblázatánál jegyezzék elő. A 
szöveg megfelelő kiegészítéséről pótlék útján 
gondoskodom.

Budapest, 1936. évi március hó 7-én.

Mikófalva új postaügynökség megnyitása.
94.355/3.

A Heves vármegyében fekvő Mikófalva 
községben f. évi március hó 11-én új postaügy
nökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala: Bélapát
falva, díj négyszögszáma 292.

Az új postaügynökség forgalmi köre Mikó
falva községre, — Dobogó és Pusztaördögfalva 
telepre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A helységnévtárban Dobogó Mikófalva 
(179. 1.) ezentúl u. p. Mikófalva, a (375. 1.) Mi- 
kófalvánál beírandó „ E3 “ Eh. Bélapátfalva, 
Eger M f f l  '  1  Putnok, 292, postáig. D. u. p. 
Bélapátfalva törlendő, Pusztaördögfalva 
Egercsehi (449. 1.) ezentúl u. p. Mikófalva.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Mikóháza előtt (84. 1.) beirandó.

—, 292, Mikófalva ü. (Eh. Bélapátfalva), 
Heves, Debrecen, Eger üti' fed Putnok. a 151. 
oldalon a 292. számnál Egercsehi után Mikó
falva.

Az irányítási füzetben Miklósi után (100.
1.) beirandó: Mikófalva, Ü., Heves, D., L, Eger— 
Putnok, 144. (k. ü.); +  144. (k. ü.) Eh. Bélapát
falva (k. ü.) 1. 34/9525 v. (V. Ü.).

Budapest, 1936. évi március hó 28-án.



Fedőlap a Csomagdíjszabás 124. oldalához.
(A P. R. T. 1936. évi 10. sz.-ban a 92.249. sz. r.-hez.)

Nagybritannia és északírországi Antrim, Armagh, Derry, Down, F er
managh és T yrone grófságok (főbb helyeit 1. a 193. oldalon). 
(Grande Bretagne et Irlande du N ord )
Írország többi részét lásd „Ir-szabadállam“ alatt.

1 2

I. Brit postahiva
talok ú tján :1)

az összes he
lyekre

a) Értéknyilvánítás nélküli és 1120 
pengőnél (1000 aranyfranknál) 
kevesebb értéknyilvánítással el
lá to tt csomag2)

Auszt., 1 2 70 )

Német, 3 4 30 •1120
Belgium 5 4 85 í

10 8 70 1

b) 1120 pengőnél (100 aranyfrank) 
nagyobb értéknyilvánítással el
lá to tt csomagok

Auszt. v. 1 3 65f )
Csch-Szl., 5 4 55 'l l  200 2 f, a
N ém et

10 8 70 s

7

1 száll. 3 cs.
Hosszúság 105 m, hosszúság 

és kerület együttvéve 1*80 
m.

Exp.
Uv. 1150 P.
Dj.
Tv. (Csak értéknyilvánítás 

esetén).
*) Ügy a csomagra, m int a 

szállítólevélre rá kell írni: 
„Brit posta ú tjá n “, vagy 
„Pár la poste anglaise.“

2) Budapestről Londonig köz 
vetlen csom agzsákban (Szál
lítási idő 2Vt nap).

Kísérő okiratok. Minden csomaghoz, mely arany- vagy ezüstórát, 
ó ratokot vagy egyéb arany-, illetve ezüstáru t tartalm az, csatolni kell a 
londoni E llenőrzőhivatal részére egy-egv árubevallást az arany- és kü 
lön az ' ezüstáruk részére.

Számla csatolása ajánlatos.

Szállítási korlátozások. Ércpénzt, drágaköveket, ékszereket, to 
vábbá arany-, ezüst- és platinatárgyakat csak értéknyilvánítással elláto tt 
csomagban lehet küldeni. Még értéknyilvánítással ellátott csomagban 
sem lehet azonban elhelyezni: érm epénzt 5 fontnál nagyobb valóságos 
értékben (kivéve, ha az érmék díszítés céljaira szolgálnak), rúdaranyat 
fontnál nagyobb valóságos értékben és rúdezüstöt. vagy részben feldol
gozott ezüstöt 20 fontnál nagyobb valóságos értékben.

H asíto tt körm ű állatokra és ezek nyersterm ékeire vonatkozó ti
lalomra nézve a „Földmívclési É rtesítő“ 1926. évi 1. száma tartalm az 
részletes rendelkezést.

Élő állatokat — kivéve méheket — szállítani nem lehet.

Egyéb tudnivalók. Angol nyelvű kereskedelmi jelzéssel elláto tt 
— nem brit eredetű — árukon a származási országot fel kell tüntetn i, 
pl.: „ M anufactured in Hungary“ (M agyar gyártmány).
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Nagyécsfalu postaügynöksék nevének megvál
toztatása.
95.08913.

Nagyécsfalu és Nagyécshegy községeknek 
Écs néven történt egyesítésével kapcsolatban a 
nagyécsfalui postaügynökség nevét f. évi ápri
lis hó 1-től ugyancsak „Écs“-re változtatom 
meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában a
40. oldalon „Ebes ü“ után írják be „—, 412, Écs 
ü. (Eh. Győr 2.), Győr, Sopron, Győr pu. ===== 
Tápszentmiklós“, a 88. oldalon Nagyécsfalu-ra 
vonatkozó összes adatokat töröljek, a 152. olda
lon a 412. számnál Nagyécsfalu helyett Écs-t ír
janak, a helységnévtárban a 187. oldalon „Ebiil- 
lőpuszta“ után jegyezzék be: „Écs nk., Győr, 
— Moson és Pozsony k. e. e. vm., pusztai j.

Eh Győr 2., Győr pu. ===== Táp
szentmiklós, 412., u. t. Győrszentmárton, pos
táig. S.“ A 387. oldalon a Nagyécsfalu és Nagy- 
écshegyre vonatkozó összes adatokat töröljék, 
és írják be: „Écs elnevezéssel nagyközséggé 
alakultak, — az irányítási füzetben a 41. olda
lon „Ebes“ után írják be: Écs, Ü., Győr, S.,
VII., Győr pu. -------1 Tápszentmiklós gk.,

* 1. Győr 2/7152 v. +  110 —, Eh. Győr 2., a 106. 
oldalon Nagyécsfalura vonatkozó összes be
jegyzéseket töröljék.

Budapest, 1936. évi április hó 1-én.

Helyesbítések a Helységnévtárban és a M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában.

I.

ad 91.355/3.

A Sátoraljaújhely—Riese—Dámóc között 
közlekedő gépkocsi járatoknak postaszállításra 
történt felhasználásával kapcsolatban a kir. hi
vatalok a helységnévtár 314., a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsora 69. oldalán 
Kisrozvágynál Sárospatak fsa Bf ~  Zemplén- 
agárd, Riese.. .  helyett, a 424., illetőleg 99. ol

dalon pedig Pácinnál Sárospatak M  w  j% 
Zemplénagárd, Cigánd . . .  helyett „Sátoraljaúj
hely •-------  Riese = —  Dámóc“ megjelölést
írjanak.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

II.

94.370/3.
Borzavár postaügynökségnél a helységnév- 

tárban (144. oldal) a „pd.“, a postahivatalok és 
ügynökségek névsorában pedig (20. oldal) a 
,,k.“ jelzés törlendő.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

Közigazgatási változások.
95.421/3.

Szentkirály (504. 1.) szombathelyi j. után 
beirandó „)-( Zarkaháza.“

Zarkaháza (583. 1.) „kk.“ helyett beirandó 
Szentkirály, Vas m., szombathelyi j.“, a 

többi bejegyzés az u. p. és u. t. Szentkirály ki
vételével törlendő.

Budapest, 1936. évi március hó 31-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
94.754/1.

Zsovár József postafőtiszt (306) a szolgálat 
érdekében a tatai postahivatal vezetése alól fel
mentetett és egyidejűleg a nyugdíjazás folytán 
megüresedett keszthelyi postahivatal vezetésé
vel megbizatott.

Budapest, 1936, évi március hó 26-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
94.754/1.

A tatai postahivatalnál áthelyezés folytán 
a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö-
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dési illetményekre való jogosultsággal, szolgá
lati úton jelentkezhetnek főfelügyelők, felügye
lők és főtisztek. Jelentkezni lehet e közlemény 
megjelenésétől számított 14 nap alatt, a javas
lattételre hivatott soproni m. kir. postaigazgató
sághoz küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó

hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folya
modók szolgálati táblázatának másolatával 
együtt közvetlenül küldjék meg a soproni pos
taigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

Betöltendő postakiadói állások.
Balatonkenese postahivatal fürdőidényre (június 1 -töl 

szeptem ber végéig) kisegítő kiadót keres.

Kisszállás postahivatal ügyes nőkiadót keres, aki he
lyettesítést is vállal.

Kimutatás
állástkereső postakiadókról.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

G arzó M argit Szár 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

T örök  Dezső Békéscsaba, Reviczky-u. 50. 23 azonnal

U gró Olga Ács 6 azonnal

M agyar Vilma Izsák 7

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fövárofi Nyomda Réazvénytáraeaág (Felelő* Duchon J.)



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, li>3«. APRÍT!» 11. 12. szám.

T A R T
Statisztikai adatgyűjtés a külföldi levélpostai kül

demények átszállítási díjának megállapítására.
A külföldi távíró- és távbeszélőforgalom forgalmi 

és bevételi adatainak megállapítása.
Angliából és Kanadából érkező utalványok.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének módosítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Forgalomköri változások.
Közigazgatási változások.

A L O M :
Hivatalvezetői m egbízatás.
Személyzetiek.
Kimutatás a m. kir. postatakarékpénztár m áreius 

havi forgalmáról.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásokra.
Postaalkalmazottak üdülése a Postás N yugdíjjáru lék- 

A lap hévízszentandrási üdülőtelepén.
Közlemény a m. kir. postaszemélyzet jóléti a lap ít

ványának tu lajdonát képező üdülőtelepek igénybevéte
léről.

Kimutatás állástkereső  postakiadókról.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldi levélpostai 
küldemények átszállítási díjának megállapí

tására.

95.927/4.
Az 1935 1937. évekre esedékes nemzetközi

levélpostai átszállítási díjak (tranzitdíjak) meg
állapítása végett a f. évi május hó 1-től 14-ig, 
illetőleg 28-ig az Egyetemes Postaegyesület 
összes postaigazgatásainak területén statiszti
kai adatgyűjtés lesz.

Az adatgyűjtés időtartama az európai ál
lamokba címzett és az onnan érkező zárlatokra 
nézve 14 nap (május 1 —14-ig), az Európán kí
vül fekvő államokba címzett és az onnan ér
kező zárlatokra nézve pedig 28 nap (május 1 
28-ig).

Az adatgyűjtés a f. évi május hó 1-én (lóra 
után indított első postával kezdődik és a f. 
évi május hó 14-én, illetőleg 28-án 24 óráig in
dított utolsó postával végződik. Mozgóposták
nál azok kezdik az adatgyűjtést, amelyek má
jus hó 1-én 0 óra után elsőkként indulnak 
kezdő- vagy végállomásukról és azok végzik, 
amelyek május hó 14-én, illetőleg 28-án 24 
óráig kezdő- vagy végállomásukra utolsókként 
indulnak. .

A külföldi postahivatalok szintén ugyaneb
ben az időben végzik az adatgyűjtést.

Az ezek által a f, évi május hó 14-én, il
letőleg 28-án indított, de e nap után beérkező 
zárlatokra nézve az útközi és a rendeltetési hi

vatalok a felülvizsgálást a fenti időpontokon túl 
is kötelesek teljesíteni.

Egyes külföldi mozgópostahivatalok, ame
lyek kiinduló pontjukat április hó 30-án hagy
ják cl ugyan, de végpontjukat, ahol a zárlato
kat leadják, csak május hó 1-én érik el, már 
április 30-i keltű rovatlapjaikon kezdik meg a 
nemzetközi levélátszállítási statisztikai felvé
telt. EZbben az esetben a rendeltetési kicserélő
hivatalok a felvétel helyességét már e zárlatok
nál is kötelesek ellenőrizni. Ezek a külföldi 
mozgópostahivatalok az adatgyűjtést természe
tesen már május hó 13-i, illetőleg 27-i keltű 
zárlataikkal fejezik be.

A folyó évi statisztikai adatgyűjtés alap
jában véve abban különbözik a múltban tartott 
ilyen adatgyűjtésektől, hogy a Kairói Egyete
mes Postaszerződésben elfogadott új elveknek 
megfelelően az átszállítási díjakat -— a zsákok 
súlya alapján csupán a zárlatokért kell fi
zetni. A régebbi leszámolási eljárásokkal szem
ben elmarad a nem közvetlen zárlatokban elhe
lyezett ú. n. zárlaton kívüli (á découvert), ré
gebben egyenként számlálandó küldemények 
számbavétele. Einnélfogva a Magyarországgal 
szomszédos államokba szóló zárlatok ezentúl 
nem tárgyai az adatgyűjtésnek. Ezek ugyanis 
eddig csak a zárlaton kívüli küldemények szám 
bavétele miatt jöttek figyelembe a tranzitsta
tisztikánál. Megszűnik továbbá a 2 kilogram
mon aluli zárlatok díjmentessége. Ezekért te
hát a jövőben szintén kell átszállítási díjat fi-



70 12. szám.

A z á t 
s z á l l í 

t á s i  d í j  
fo 

galma.

Á t s z á l 
l í tá s i
d í j a k
meg

á l la p í 
tá sa .

Á ts zá l 
lí tá s i

d í j tó l
m en te s
k ü ld e 

m é
nyek.

zetni. Viszont ugyancsak megszűnik a hajón 
szállítandó zárlatok kikötői raktározási díja — 
a Szerződés Zárójegyzőköny vének X. és XI. 
pontjában említett kivételektől eltekintve.

A statisztikai adatgyűjtésre nézve a követ
kezőket rendelem el:

I. Általános határozatok.
1. A nemzetközi levélpostai átszállítási díj 

az a díj, amelyet minden postaigazgatás a te
rületén feladott (bizonyos esetben az általa to
vábbított) levélpostai küldemények szállításáért 
a közvetítő (átszállító) postaigazgatásoknak 
megtérít.

2. Két postaigazgatás közt egy vagy több 
igazgatás közvetítésével küldött levélzárlatok
ban elhelyezett levélpostai küldeményekért, va
lamint értéklevelekért és értékdobozokért 
mindegyik ország részére, amelynek területén 
az átszállítás történik vagy amelynek szervei a 
szállításban részt vesznek, a Kairói Postaszer
ződés 75. cikkében részletesen meghatározott 
díjak járnak.

E díjak kiszámítása céljából küiön-külön 
zsákokat kell használni, egyrészről a „levelek 
és levelezőlapok“ (Lettres et Cartes Postales, 
rövidítve: L. C.), másrészről az „egyéb külde
mények“ (Autres Objets, rövidítve: A. O.) szá
mára.

Egyéb küldeményeken értjük a nyomtatvá
nyokat, az árumintákat, az üzletipapírokat, a 
kiscsomagokat, a hírlapokat vagy hírlapkötege- 
ket és az időszaki folyóiratokat, úgyszintén az 
értékdobozokat is.

Az értéklevelek a levélszállítási díj szem
pontjából a „levelek- és levelezőlapokhoz“ 
tartoznak.

3. Az átszállítási díjtól mentesek a követ
kező küldemények:

a) a térti vagy utánküldött levélpostai kül
demények, úgyszintén az ily értéklevelek és ér
tékdobozok;

b) a felvevő országba visszaküldött válasz
levelezőlapok;

c) a postaszolgálatra vonatkozó levelezések, 
amelyeket egymás között a postaigazgatások, 
ezek és a Nemzetközi Iroda, a postahivatalok, 
valamint e hivatalok és az igazgatások válta
nak. Ide kell érteni a tudakozvánvokat, a térti- 
vevényeket, a kifizetési értesítéseket, a posta- 
utalványokat és utánvétel! utalványokat, vala 
mint minden más okiratot, amely a postaszol

gálatra vonatkozik, így nevezetesen a postata
karékpénztár által külföldi postatakarékpénz
tárak, csekkhivatalok és külföldi csekkszámla
tulajdonosok részére küldött csekkátutalásokra 
vonatkozó iratokat;

d) a hadifoglyoknak szóló vagy az általuk 
feladott vagy a hadifoglyok érdekében (a tu
dakozó irodák által közvetve vagy közvetle
nül) váltott díjmentes levelezések.

4. A posta útján megrendelt hírlapok, ame
lyeket a hírlapelőfizetési szolgálattal megbízott1 
postahivatalok „Abonnements-poste“ felírással 
és postabélyeggel el nem látott, nyitott külde
ményként (akár egyes példányként, akár hírlap
csomagban vagy kötegben) adnak postára, nem 
mentesek az átszállítási díjtól, hanem a nem
zetközi forgalomban nyomtatványként bérmen
tesített hírlapokkal együtt az egyéb küldemé
nyek csoportjába tartoznak.

4. A tévesen irányított zárlatokat az át- s 
szállítási díjak szempontjából úgy kell tekinte
ni, mintha rendes útjukon szállították volna 
őket.

Pl. ha valamely Magyarországból az Ame
rikai Egyesült Államokba címzett és a fenn
álló irányítási utasítás szerint Ausztrián, Né
metországon és Franciaországon át továbbí
tandó zárlatot téves irányítás következtében 
Ausztrián, Svájcon és Franciaországon át to 
vábbítanak, ezt a zárlatot úgy kell tekinteni, 
mintha rendes útján, vagyis Ausztrián, Német
országon és Franciaországon át továbbították 
volna. Ilyen esetben az indító kicserélőhivatal 
a rendeltetési kicserélőhivatal által a tévesen 
irányított zárlatról Svájc részére készített C 21 
kimutatást (1. a 26. pontot) Németország ja
vára helyesbíti és erről a rendeltetési kicserélő
hivatalt lelet jelentés útján értesíti.

Ugyancsak tévesen irányított zárlatnak 
kell tekinteni, ha pl. Ausztriának Olaszországba 
címzett és közbeeső idegen területen való át
szállítás nélkül közvetlenül továbbítandó zár
latát téves irányítás következtében Magyaror
szágon át szállítják Olaszországba. Az ilyen 
zárlatnak átszállításáért tehát Magyarország át
szállítási díjat nem követelhet és a C 21 kimu
tatás kiállítását nem igényelheti.

11. Eljárás indításnál.

6. Az adatgyűjtés szempontjából csak a 
Magyarországgal nem szomszédos országokba 
címzett zárlatokat kell figvelembe venni. ta
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™r' 7. Az indító kicserélőhivatalok az átszálií-
laü tási statisztika alá eső zárlatok anyagát két cso- 
Dtá' portba osztják. Az egyik csoportba tartoznak 
BU- az átszállítási díj alá eső „levelek és levelezőla

pok“, a másik csoportba az átszállítási díj alá 
eső „egyéb küldemények“ (1. a 2. pontot).

Az átszállítási díj alá nem eső küldeménye
ket már a két csoportba osztás alkalmával ki 
kell választani és külön fiókba (helyre) tenni.

A zárlat anyagának két csoportba való 
osztása után a kétféle átszállítási díj megállapí
tása céljából egyrészről a „leveleket és levele
zőlapokat“, másrészről az „egyéb küldeménye
ket“ külön-kiilön zsákba kell helyezni, 

jel - 8. A zárlatok készítése alkalmával a zsák-
,e’ függvényeket a rendes címjelzésen kívül el kell 

látni külön jelzővel is, amelyen a „Statistique“ 
megjegyzés van (606. sz. ny.). A „Statistique“ 
jelző alá pedig a leveleket és levelezőlapokat 
tartalmazó zsákoknál L. C., az egyéb küldemé
nyeket tartalmazó zsákoknál pedig A. O. jelzőt 
(604—605. sz. ny.) is kell ragasztani.

A Budapest 72. sz. hivatal e nyomtatványok 
helyett gumibélyegzőt használ, 

k“' 9. A lezárt zsákok súlyát azután meg kell
'se, állapítani és mind a „levelek és levelezőlapok“, 
l mind az „egyéb küldemények“ csoportjában há- 
o“ rom súlycsoportba kell osztani. A súlycsopor- 
,áes tok a következők:

1. Könnyű zsákok, amelyeknek súlya 5 kg- 
nál nem nagvobb.

a

a 2. Közép zsákok, amelyeknek súlya 5 kg- 
ot meghalad, de 15 kg-nál nem nagyobb.

3. Nehéz zsákok, amelyeknek súlya 15 
kg-ot meghalad, de 30 kg-nál nem nagyobb.

Ezután a zsákkfüggvényre a súlycsoport
nak megfelelően „5 kg“, „15 kg“ vagy „30 kg“ 
feljegyzést kell írni, majd pedig a zárlathoz 
tartozó zsákok darabszámát a statisztikai adat
gyűjtés időtartama alatt használandó külön ro
vatlapnak (601. sz. ny.) a statisztikai bejegyzé
sekre szolgáló fejrovatába „Átszállítás zárla
tokban“ cím alatt az L. C. vagy az A. O. rovat
ban a súlycsoportnak megfelelő hasábba be 
kell jegyezni. (Az egyenként átszállított külde
mények bejegyzésére szolgáló a korábbi sta
tisztikánál használt rovatot a rovatlapon kc- 
resztvonással át kell húzni. A zsákok darabszá
mának bejegyzésére szánt első hasábban „2—5 
kg“ szöveget „0—5 kg“‘-ra kell javítani.) A ro
vatlapot ezután a „Fcuille d’avis“ felírású borí
tékba kell helyezni s az ajánlást tartalmazó L.

C. zsákban az ajánlott küldeményekhez kereszt
kötéssel hozzákötve kell továbbítani.

Ha egy hivatal részére kettőnél több zsák 
indítása válik szükségessé, két példányban 
„Részletezés-Spécification“ című, házilag előállí
tott nyomtatványon jegyzéket kell készíteni, 
amelyen minden zsák száma, továbbá L. C. és 
A. O. szerinti súlycsoportja a megfelelő rovatba 
függőleges vonallal bejegyzendő. Ezt a jegyzé
ket összegezve, a végeredményt kell a rovatlap 
statisztikai részének megfelelő hasábjába beírni.
A két példány az eredeti rovatlap, illetőleg a 
visszamaradó másodpéldány mellékletét képezi.

10. Azok a zsákok, amelyek csak üres zsá- utási 
kokat, átszállítási díjtól mentes levélpostai kül- menti* 
deményeket vagy üres rovatlapot tartalmaz-zsa 0 
nak, átszállítási díjtól mentesek.

Az ily zsákok függvényeire a „Statistique“ 
jelzés alá „Exempt“ megjegyzést kell írni, ille
tőleg ilyen feliratú bélyegzőt kell alkalmazni.

Az átszállítási díjtól mentes zsákok darab
számát a rovatlap fejében a megfelelő hasáb
ban szintén fel kell jegyezni.

11. Az átszállítási díj alá nem eső levélpos- ^jí*; 
tai küldeményeket, amelyeket már a zárlat 
anyagának csoportosításánál ki kell választani küe,sd°e. 
(7. pont), általában külön zsákban, az üres zsá- ”o"áb-k 
kokkal vagy üres rovatlappal együtt kell továb- bltása- 
bítani.

Ha azonban ez a levelezés oly kevés szá
mú, hogy súlya az átszállítási díj alá eső leve
lezést tartalmazó zsák súlycsoportját nem vál
toztatja meg, úgy az átszállítási díj alá eső le
velezéssel együtt lehet továbbítani.

12. A  statisztikai adatgyűjtés időtartama io*tés 
alatt az ajánlott „egyéb küldeményeket“ külön pr**;z 
pirosszínű papírba kell burkolni, a burkolatot kdföe-b 
„A. O. rec.“ (autres objets recommandés) jel- 
zéssel kell ellátni és az expressz „egyéb külde
ményekkel“ együtt az „egyéb küldemények“ 
elhelyezésére szolgáló zsákba kell helyezni.

Ha nagyobb mennyiségű ajánlott egyéb 
küldeményt kell rovatolni, azokat külön aján- ' 
lőtt küldemények jegyzékébe (512. sz. ny.) kell 
foglalni. Ha csak 2—3 ajánlott egyéb külde
mény van egy zárlatban, elégséges ezeket a ro
vatlap jegyzet hasábjában „A. O.“ jelzéssel
megjelölni.

13. Amikor a körülmények megengedik, a Gyüj-  

kiilönböző fajtájú (L. C., A. O., Exempt) külde- k°k 
ményeket tartalmazó zsákokat gyüjtőzsákban 
kell elhelyezni. A gyüjtőzsákot is el kell látni
a „Statistique“ jelzővel s melléje „S. C.“ rag-
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jegyet (régi 1121. sz. ny.) kell ragasztani, ille
tőleg ily bélyegzőt kell alkalmazni. A belső zsá
kokon szereplő, a statisztikára vonatkozó fel
jegyzéseket a gyüj tőzsákon nem kell ismételni.

14. Ha a statisztikai adatgyűjtés ideje alatt 
indított zárlat útiránya és az igénybevett köz
vetítő szolgálatok ismeretlenek vagy bizonyta
lanok, mindegyik zárlathoz (zsákhoz) zöldszínű 
zárlatátszállítási jegyzéket (603. sz. ny.) kell ké
szíteni avégből, hogy az érdekelt postaigazga
tások a levélzárlatok útirányát pontosan meg
állapíthassák és így a szállításban résztvevő 
igazgatásokkal minden nehézség nélkül leszá
molhassanak.

Azoknak a zárlatoknak rovatlapjaira, 
amelyekhez az indítóhivatal zárlatátszállítási 
jegyzéket készít, feltűnő helyen, de lehetőleg a 
rovatlap felső részén „Bulletin de transit“ fel- 
írású bélyegzőt kell alkalmazni. Ugyanezt a bé
lyegzőt — piros ceruzával aláhúzva — a zsák
függvényen a „Statistique“ külön jelzőre is al
kalmazni kell.

A zárlatátszállítási jegyzéket a zárlaton kí
vül, de a vonatkozó zárlatokkal együtt keil 
megküldeni az érdekelt kicserélőhivataloknak. 
A beléptető és a kiléptető kicserélőhivatalok — 
ide nem értve a többi közbeeső hivatalt -— a 
jegyzékbe beírják azokat az adatokat, amelyek 
az országuk által végzett átszállításra vonatkoz
nak. Az utolsó közvetítő kicserélőhivatal a zár
latátszállítási jegyzéket közvetlenül a rendelte
tési hivatalhoz továbbítja. Ez a hivatal pedig a 
jegyzéket az átszállított zárlatokra vonatkozó 
kimutatás megerősítéseképen azzal együtt küldi 
vissza az indítóhivatalnak.

Ha valamely zárlatátszállítási jegyzék, 
amelynek elküldését kérték vagy a rovatlap fe
jében jelezték, hiányzik, a rendeletési hivatal 
köteles azt minden késedelem nélkül megszor
galmazni.

A rendeltetési igazgatás vagy hivatal kíván
ságára zárlatátszállítási jegyzéket még akkor is 
kell készíteni, ha az indítóhivatal megállapítása 
szerint a zárlat útiránya és az igénybevett köz
vetítőszolgálat ismeretes. Ügyelni kell arra, 
hogy az ugyanahhoz a zárlathoz tartozó rovat
lap. zsákfüggvény és zárlatátszállítási jegyzék 
ugyanazzal a keletbélyegzőlenyomattal legyen 
ellátva.

(A régebbi kiadású nyomtatványok jobb 
felső sarkán levő „C 25“ jelzést „C 23“-ra ja
vítsák az indító kicserélőhivatalok. Ugyancsak 
ki kell javítani a „Figyelmeztetés“, illetőleg

„Attention“ rovatban levő „C 17“ hivatkozást 
„C 21“-re. A fejrovatban ezenfelül még fel kell 
tüntetni a zárlat sorszámát is, „No de la 
dépéche“ feljegyzéssel.)

15. A kicserélőhivatalok az indított levél- 
zárlatoknak a 9. pontban foglaltak alapján súly- 
csoportok szerint megállapított darabszámá- £ 
róka 609. sz. „Kimutatás átszállított zárlatokról“ 
című nyomtatványon házi előjegyzést vezetnek.
A mozgóposták helyett az előjegyzést a mozgó
postafőnökség vezeti az indított rovatlapok fej - 
rovatába bejegyzett adatok alapján.

16. A 15. pontban tárgyalt előjegyzésen ki- Je 
vül az indító kicserélőhivatalok az indított le- í° 
vélzárlatokról az „Átmenő zárlatok jegyzéke“ ™ 
című 612. sz. nyomtatványon jegyzéket készí
tenek minden egyes ország részére, amely az 
illető levélzárlat átszállításában részt vesz. Az 
egy-egy átszállító ország részére készített jegy
zékbe az összes levélzárlatokat fel kell venni, 
amelyeket a jegyzéket készítő kicserélőhivatal
a statisztikai adatgyűjtés időtartama alatt az 
illető országon át indít. Mindamellett az egy és 
ugyanazon viszonylatban váltott zárlatokat, 
akár naponként, akár ennél ritkábban indítja 
őket a hivatal, a jegyzékbe csak egyszer sza
bad felvenni. Az indítások számát és esetleg 
napját pedig a jegyzék harmadik hasábjában a 
következőképen kell jelezni: „journellement“
(naponként), „8 fois, ä savoir le 2, 5, 9, 12, 16,
19, 23 et 26 mai“ (8-szor; mégpedig május hó 
2, 5, 9 stb.), „4 fois, a savoir le 7, 14, 21 et 
28 mai“ stb.

Ha ez a jegyzék oly átmenő zárlatokat tar
talmaz, amelyeket a 10. pontban foglaltak alap
ján az átszállított zárlatok kimutatásába (609. 
sz. ny.; 1. a 18. pontot) nem kell felvenni, abba 
ilyféle magyarázó megjegyzést kell írni „Sacs 
vides“ (Üres zsákok), „Correspondances 
exemptes“ (Díjmentes levelezések), „Feuille 
d’avis négative“ (Üres rovatlap).

III. Eljárás az érkezésnél.
17. A magyar kicserélőhivatalok a statiszti- fir 

kai adatgyűjtés időtartama alatt a nem szom- t 
szédos külföldről érkező zárlatokat ellenőrzik ö t . 

arra nézve, hogy az indítóhivatalok az adat
gyűjtést az előírt nemzetközi rendelkezések ér
telmében pontosan teljesítették-e.

Az eljárás a következő:
A zárlatoknál elsősorban a súlyadatokra 

vonatkozó bejegyzéseket kell felülvizsgálni.
A nem szomszédos országok kicserélőhiva



talai a statisztikai adatgyűjtés időtartama alatt 
a Magyarországba címzett levélzárlatokkal 
ugyanúgy járnak el, mint a magyar kicserélőhi
vatalok a nem szomszédos országokba cím
zett zárlatokkal, vagyis külön zsákba helyezik 
a „leveleket és a levelezőlapokat“ és ismét kü
lön zsákba az „egyéb küldeményeket“, a zsá
kok darabszámát pedig a rovatlap fej rovatában 
a zsákok súlycsoportjának megfelelő hasábba 
bejegyzik.

A statisztikai adatgyűjtés időtartama alatt 
az ajánlott és expressz „egyéb küldeményeket“ 
az „egyéb küldemények“ elhelyezésére szolgáló 
zsákok egyikébe lehet elhelyezni (1. a 12. pon
tot). Ha azonban az ajánlott és expressz 
„egyéb küldeményeket“ a leveleket és levelező
lapokat tartalmazó zsákban helyezik el, ezeket 
a statisztika szempontjából úgy kell tekinteni, 
mint a leveleket és levelezőlapokat tartalmazó 
zárlat részeit.

A magyar rendeltetési kicserélőhivatalok 
először a rovatlapot tartalmazó zsákot bontják 
fel és meggyőződnek arról, hogy a zárlat 
(zsák) a rovatlapon súlycsoportjának megfelelő 
hasábba van-e bejegyezve. Ha a zárlathoz több 
L. C. zsák tartozik, akkor meg kell győződni 
arról is, hogy e zsákok darabszáma a megfelelő 
súlycsoportok szerint elosztva, pontosan be 
van-e jegyezve a rovatlapba. A súlycsoport he
lyességének ellenőrzése céljából minden zsákot 
a felbontás előtt meg kell mérlegelni.

Az L. C. jelzésű zsákok felbontása és el
lenőrzése után következik az A. O. jelzésű

zsákok felbontása és a rovatlapban a vonatkozó 
bejegyzések ellenőrzése. Ez ugyanúgy történik, 
mint az L. C. jelzésű zsákoknál.

18. Azok a rendeltetési kicserélőhivatalok, £*eé,rt‘ 
amelyek nem szomszédos országból közvetlen tok'lfő- 
levélzárlatot kapnak, a zárlatokról a 609. számú
— a nemzetközi forgalomban C 21 jelzésű — 
nyomtatványon előjegyzést vezetnek. A moz
góposták helyett a mozgópostafőnökség ké
szíti az előjegyzést.

19. Ha valamely külföldi indítóhivatal Ma- 
gyarországba címzett zárlathoz zárlatátszállítási jegay.‘ 
jegyzéket (a nemzetközi forgalomban C 23 jel- zék' 
zésű nyomtatványt) állít ki (1. a 14. pontot), a 
magyar beléptető kicserélőhivatal e zárlatátszál
lítási jegyzéket továbbítja a rendeltetési posta- 
hivatalhoz. Ez bejegyzi abba a megfelelő ada
tokat, keletbélyegzőlenyomatát alkalmazza és a 
zárlatról készítendő C 21. kimutatáshoz csa
tolja. Ha valamely átszállítási jegyzék, amely
nek elküldését a rovatlap fejében jelezték, 
hiányzik, a rendeltetési hivatal köteles azt ké
sedelem nélkül megsürgetni.

IV. Átmenő zárlatok.
20. Az a magyar kicserélőhivatal, amely föunm- 

külföldről eredő, külföldre szóló Magyarorszá- kutc 
gon átmenő levélzárlatot kap továbbítás végett, ‘i",“ *.4 
házilag készítendő kimutatásban pontosan elő- e°ók- 
jegyzi a zárlat adatait. A kimutatást naponként ÍJ«.' 
és érkező menetenként kell vezetni. A kimuta
tás a következő rovatokat tartalmazza:

Indítás 
. kelte

Indító
hivatal

Rendel
tetési

hivatal

L. C.
zsákok darabszáma

A. O.
zsákok darabszáma S. C.

zsákok
darab
száma

Á tszállítási 
díjtól m en
tes zsákok 
darabszáma

Jegyzet
könnyű közép nehéz könnyű közép nehéz

A külföldről eredő ilyen átmenő zárlatokat 
az a hivatal (mozgópostafőnökség) veszi fel 
előjegyzésébe, amelyikhez a zárlat először befut. 
A zárlatot külföldre átadó (kiléptető) kicserélő
hivatalnak az átmenő zárlatról adatgyűjtést 
végeznie, előjegyzést vezetnie nem kell.

Ha valamely átmenő külföldi zárlatra vo
natkozó zárlatátszállítási jegyzék érkezik, akár

zárlattal, akár utólag valamely postahivatalhoz 
(moz'gópostafőnökséghez), azt a magyar belép
tető kicserélőhivatalnak a megfelelő adatok 
bejegyzése után haladéktalanul tovább kell kül
denie a magyar kiléptető kicserélőhivatalhoz. Ez 
a továbbítási adatok bejegyzése után a jegyzé
ket a következő külföldi beléptető kicserélőhi
vatalhoz juttatja.
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V. Szabályellenességek.
21. A külföldi rendeltetési kicserélőhivata

lok a rovatlapokba írt bejegyzések helyességét 
felülvizsgálják, s ha a beírt számokban hibát 
találnak, a rovatlapot helyesbítik és a hibát le-* 
letjelentés útján — a nemzetközi forgalomban 
„C 20“ jelzésű nyomtatványon — az indító ki
cserélőhivatallal közlik.

E tekintetben e hivatalok a 22. pontban le
írt eljárást követik.

A magyar indító kicserélőhivatalok a hoz
zájuk érkező leletjelentéseket haladéktalanul 
vizsgálják meg, s ha a közölt kifogást megokolt- 
nak találják, a vonatkozó házi előjegyzést (1. 
a 15. pontot) helyesbítsék s ennek megtörténte 
után az elismerési záradékkal ellátott lelet je
lentést küldjék vissza a rendeltetési kicserélőhi
vatalnak. Ha a lelet jelentés helyessége iránt 
kételyek merülnek fel, felvilágosítást kell kérni 
a lelet jelentést küldő hivataltól. A felvilágosí
tás beérkezése után a lelet jelentést a körülmé
nyekhez képest vagy elismerve vagy az esetle
ges megjegyzésekkel ellátva kell visszaküldeni.

22. Ha a magyar rendeltetési kicserélőhiva
tal a zsákoknak a rovatlapba írt számában vagy 
a számoknak nem megfelelő súlycsoportba tör
tént bejegyzésében hibát talál, a rovatlapot he
lyesbíti és a hibát lelet jelentés útján (607. sz. 
ny.) a külföldi indító kicserélőhivatallal közli.

Mindazonáltal a zsák súlyára vonatkozó
lag az indító kicserélőhivatal által írt bejegy
zést érvényesnek kell tekinteni, kivéve, ha a 
tényleges súly több mint 250 grammal megha
ladja annak a csoportnak a legmagasabb sú
lyát, amelybe a zsákot beírták. Pl. ha valamely 
zsákot a közép zsákok csoportjába írtak be, 
súlya azonban 15 kg 220 gramm, a bejegyzést 
nem kell helyesbíteni. Ha azonban a súly 15 kg 
251 gramm, a bejegyzést helyesbíteni kell és le
letjelentést is kell küldeni.

VI. Előjegyzések lezárása, felterjesztése.
23. A statisztikai időszak leteltével az in

dító ‘ kicserélőhivatalok (mozgópostafőnöksé
gek) a 16. pontban tárgyalt jegyzékeket a sta
tisztikai felvételek után a lehető leggyorsabban, 
de legkésőbben három hónap alatt — kivéve 
azt az esetet, ha az útirányt e határidő alatt 
ném lehet megállapítani — felettes igazgatósá
guk útján a postavezérigazgatóság 4. ügyosztá
lyához terjesztik fel.

24. Azok a külföldi kicserélőhivatalok, ame
lyek magyar kicserélőhivataloktól közvetlen le
vélzárlatokat kaptak, e levélzárlatok adatairól 
szintén kimutatásokat küldenek a magyar in
dító kicserélőhivatalokhoz — a nemzetközi for
galomban „C 21“ jelzésű nyomtatványon — 
annyi példányban, hogy ezekből a zárlat átszál
lításában résztvett országok mindegyikének, 
valamint az indítóhivatalnak is egy-egy példány 
jusson. A kicserélőhivatalok az e kimutatások
ban foglalt adatokat hasonlítsák össze az álta
luk vezetett előjegyzéssel (1. a 15. pontot). Ha 
szükséges, az adatok helyesbítéséről gondos
kodjanak, ezután pedig a kapott kimutatásokat 
aláírva, kimutatás és saját előjegyzéseik kísére
tében (a 25—26. pontban említett előjegyzések
kel együtt) felettes igazgatóságuk útján terjesz- 
szék fel a postavezérigazgatóság 4. ügyosztályá
hoz.

25. A statisztikai adatgyűjtés időtartama 
után a magyar beléptető kicserélőhivatalok 
(mozgópostafőnökségek) az átmenő zárlatokról 
vezetett kimutatást (1. a 20. pontot) lezárják és 
keletbélyegzőjük lenyomatával ellátva a többi 
(23., 24. és 26. pontban említett) előjegyzések
kel együtt a felettes igazgatóságuk útján felter
jesztik a postavezérigazgatóság 4. ügyosztályá
hoz.

26. A statisztikai adatgyűjtés időtartama 
után a magyar rendeltetési kicserélőhivatalok 
(mozgópostafőnökségek) az érkezett levélzárla
tokra vonatkozó előjegyzéseiket (609. sz, ny.) 
lezárják és annyi példányban tisztázzák le, hogy 
az illető levélzárlat átszállításában résztvett 
postaigazgatóságok mindegyikének, valamint az 
indítóigazgatásnak egy-egy példány jusson. A 
kiállított példányokat azután elismerés és elöl
járó központi igazgatásához való felterjesztés 
végett borítékban az indító kicserélőhivatalhoz 
kell küldeni.

A kimutatások egy-egy példányát a többi 
kimutatással és előjegyzéssel együtt a felettes 
igazgatóság útján a postavezérigazgatóság 4. 
ügyosztályához is fel kell terjeszteni.

VII. Légipostái küldemények.
27. A Kairói Postaszerződésben megszabott 

átszállítási díjak a légipostái szolgálatokra nem 
nyernek alkalmazást.

Ha azonban a légipostái küldemények to
vábbításában valamely postaigazgatás száraz
földi postaszolgálata is részt vesz, ezek a kül
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demények is átszállítási díj alá esnek. Pl. a 
nyugati külföldről a keleti külföldre szóló, Bu
dapestre légipostával érkezett, innen azonban 
szárazföldi úton (mozgópostával vagy vasúti 
kalauzzal) továbbított, vagy Budapestre száraz
földi úton érkezett, de innen légipostával továb
bított zárlatok után Magyarország átszállítási 
díjat kap.

Vili. Vegyes intézkedések.
28. Az érdekelt kicserélőhivatalok a szük

séges nyomtatványokból a készletet hivatalból 
kapják. A küldött készlet esetleges kiegészíté
sét a m. kir. posta központi anyagraktárától 
kell kérni.

29. Felhívom az érdekelt postahivatalokat, 
hogy az e rendeletben tárgyalt adatgyűjtést a 
legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel 
végezzék, mert a gyűjtendő adatok három éven 
át szolgálnak a nemzetközi levéldíj leszámolás 
alapjául és így csekélynek látszó hiba vagy el
térés is tetemes kárt okozhat a magyar postá
nak. A kicserélőhivatalok és mozgóposták mű
ködését egyébiránt kiküldött tisztviselőimmel 
ellenőriztetem.

A mozgópostafőnökségek gondoskodjanak 
arról is, hogy azok a mozgóposták, amelyek kül
földre egyszerre több zárlatot indítanak, sta
tisztikai levélrovatlapot és egyéb, a statisztikai 
adatgyűjtéshez szükséges nyomtatványt ele
gendő számban vigyenek magukkal az útra.

A-mozgópostafőnökségek, valamint a kicse
rélőhivatalok vezetői gondoskodjanak végül ar
ról is, hogy végrehajtó közegeik e rendelet ha- 
tározmányaival kellően megismerkedjenek és 
győződjenek meg arról, vájjon azok a tisztvise
lők, akiket az adatgyűjtéssel megbíznak, e; ten
nivalókkal tisztában vannak-e.

Budapest, 1936. évi április hó 2-án.

A külföldi távíró- és távbeszélőforgalom 
forgalmi és bevételi adatainak megállapítása.

94.368/2.
A külfölddel lebonyolított távíró- és távbe

szélő forgalom forgalmi és bevételi adatainak 
havonta történő összeállítását rendelem el. Az 
adatok gyűjtése a következőkép történik:

/. A külföldi forgalmi adatok jelentése.

a) Távíró.
A postahivatalok (ü) a feladott és kézbe

sített összes táviratok darabszámát minden hó
napban a munkaegységkimutatás 11. Távíró ré
szének 1/a, b, c, illetőleg 5/a, b, c, folyószá
mai alatt mutatják ki. Folyó évi április hó 1-töl 
kezdödőleg az érdekelt szervek az eddig is ki
mutatott adatokon kívül a munkaegységkimu
tatásnak a megfelelő folyószámok melletti szé
lén azt is tüntessék fel, hogy a feladott, illető
leg kézbesített összes táviratok közül hány da
rab volt a díjköteles külföldi távirat. Tehát pl. 
a munkaegységkimutatásnak a II. Távíró rész 
1/a folyószáma melletti szélén a hivatalban 
készpénzfizetés mellett felvett külföldre szóló 
díjköteles táviratok darabszámát, az 1/b. folyó
szám melletti szélén a távbeszélőn hitelezés, az 
1/c. folyószám melletti szélén pedig a hivatal
ban hitelezés mellett felvett külföldre szóló 
táviratok darabszámát kell bejegyezni. A mun
kaegységkimutatás II. Távíró részének 5/a, b, c, 
folyószámai alatt szereplő kézbesített táviratok
nál ugyanígy kell eljárni. Ha valamelyik hónap
ban külföldi forgalom nem volna, a postahiva
talok a megfelelő folyószámok mellett (a mun
kaegységkimutatás szélén) „üres“ megjelölést 
alkalmazzanak.

b) Távbeszélő.
A kezdeményezett és érkezett összes távol

sági beszélgetések darabszámainak bejegyzése a 
munkaegységkimutatás III. Távbeszélő részének 
1/b, c, 2/b, c, illetőleg 3/a, b, folyószámai alatt 
történik. Folyó évi április hó 1-töl az eddig is 
kimutatott adatokon kívül a munkaegységkimu
tatásnak a megfelelő folyószámok melletti szé
lén — épúgy, mint a távíróforgalomnál — azt 
is fel kell tüntetni, hogy a kezdeményezett, il
letőleg az érkezett összes távolsági beszélgeté
sek közül hány darab volt a díjköteles külföldi. 
Egyébként ugyanúgy kell eljárni, amint azt a 
távíróforgalommal kapcsolatban elrendeltem.

2. A külföldi forgalom bevételi adatainak jelen
tése.

a) Távíró.
A postahivatalok folyó évi április hó 1-töl 

kezdödőleg minden hónap végén állapítsák 
meg, hogy a pénztárszámadás 22. folyószáma
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alatt elszámolt kénzpénzben beszedett távírási 
ti Íjakból mekkora összeg esik a külföldre szóló 
díjköteles táviratok beszedett díjaira. A megál
lapított összeget pengő, fillérben „Külföldre 
szóló táviratok készpénzben beszedett távírási 
díjai“ cím alatt a távbeszélődíjak részletezésére 
szolgáló „Részletező kimutatás“ c. nyomtatvány 
(693. sz. ny.) felső szélén kell feltüntetni. Ha va
lamelyik hónapban külföldre szóló díjköteles 
távirat után esedékes bevétel nem volna, az em
lített cím mellé „üres“ megjegyzést kell írni.

Hasonlóképen meg kell állapítani a posta
hivatalban, vagy távbeszélőn hitelezés mellett 
feladott táviratok beszedett és a pénztárszáma
dás 23. folyószáma alatt elszámolt távírási dí
jaiból a külföldre szóló díjköteles táviratokra 
eső bevételeket is. A megállapított összeget 
pengő, fillérben „Külföldre szóló hitelezett táv
iratok beszedett díjai“ c. alatt ugyancsak a 
Részletező kimutatás c. nyomtatvány felső szé
lén kell feltüntetni. Ha valamelyik hónapban 
(számadási időszakban) ilyen címen bevétel 
nem volna, az összeg helyett „üres“ megjegy
zést kell írni.

Megjegyzem, hogy a külföldre szóló hite
lezett táviratok bevételi adatait a postahivata
lok első esetben csak a folyó évi május havi 
„Részletező kimutatásiban mutathatják ki, 
minthogy az április hónapban, illetőleg a már
cius hó 16-tól április hó 15-ig terjedő számadási 
időszakban feladott hitelezett táviratok díjai
nak beszedése és elszámolása május hónapban 
történik.

b) Távbeszélő.

A postahivatalok nyilvános állomásáról 
kezdeményezett távolsági beszélgetések besze
dett díjait a postahivatalok a Részletező kimu
tatás 13. folyószáma alatt tartják nyilván. Folyó 
évi április hó 1-től kezdődően minden hónap 
végén meg kell állapítani, hogy a távolsági be
szélgetések (meghívások stb.) beszedett összes 
díjaiból mekkora összeg esik a külföldre szóló 
beszélgetések stb. beszedett díjaira. A megálla
pított összeget pengő, fillérben a Részletező ki
mutatás 13. folyószámának „Jegyzet“ rovatában 
kell feltüntetni.

Az előfizetői állomásokról kezdeményezett 
távolsági beszélgetések stb. beszedett díjait a 
postahivatalok a Részletező kimutatás 14. fo
lyószáma alatt tüntetik fel. A nyilvános állomá

sokról kezdeményezett beszélgetésekhez hason
lóan meg kell állapítani, hogy a távolsági be
szélgetések beszedett díjából mekkora összeg 
esik a külföldre szóló beszélgetések díjára. A 
megállapított összeget pengő, fillérben a Részle
tező kimutatás 14. folyószámának „Jegyzet“ ro
vatába kell beírni.

Megjegyzem, hogy az előfizetői állomások
ról kezdeményezett külföldi beszélgetések stb. 
bevételi adatait a postahivatalok első esetben 
csak a május havi Részletező kimutatásban mu
tathatják ki, minthogy az április hónapban, ille
tőleg a március hó 16-tól április hó 15-ig ter
jedő számadási időszakban kezdeményezett be
szélgetések díjait csak május hónapban szedik 
be és számolják el.

Ha valamelyik hónapban akár a postahiva
tal nyilvános állomásáról, akár előfizetői állo
másról kezdeményezett külföldi beszélgetés 
után esedékes bevétel nem volna, a Részletező 
kimutatás 13., illetve 14. folyószámának „Jegy
zet“ rovatában „üres“ megjegyzést kell alkal
mazni.

A forgalmi adatok helyes feltüntetését a 
havi munkaegységkimutatások felülvizsgálása 
alkalmával az érdekelt igazgatóságok, a bevételi 
adatoknak a Részletező kimutatásba történő 
helyes bejegyzését pedig a havi számadások 
felülvizsgálása alkalmával a központi számvevő
ség ellenőrizze.

Budapest, 1936. évi április hó 2-án.

Angliából és Kanadából érkező utalványok.
95.763/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy az Angliából 
és Kanadából érkező jegyzékrendszerü utalvá
nyok kiállítására 1936. május 1-től kezdődőleg 
az utalványleszámoló hivatal egységesen az 
egyidejűleg új szöveggel kiadott 381. sz. nyom
tatványt fogja használni.

Az A. 2. Szab. 29. §. 2. p. 4. bekezdésében 
foglaltak megfelelő helyesbítése iránt pótlék út
ján fogok intézkedni.

Budapest, 1936. évi április hó 7-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

94.934/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő szer
vek) IV. pontjában (M. kir. Belügyminiszté
rium), a 75. tétel alatt felvett szerv nevét a kö
vetkezőképen módosítsák: „Hadiárvaintézetek: 
Ikervár, Tokaj; valamint az állami gyermekvé
delem ipariskolája Székesfehérvár.“

Budapest, 1936. évi április hó 2-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
94.406/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

13 o. Az oldal alján levő 4) jegyzetet a kö
vetkezőképen módosítsák: „NLT távirat csak 
via Italcable és via Emden-Vigo küldhető.

14. o. Porto Santo-sziget neve elé az 1. ha
sábba jelet tegyenek, a 6. hasábban levő °) 
jegyzetjelölést és az oldal alján levő (i) jegyze
tet pedig töröljék.

20. o. Mexikó-nál a 6. hasábban levő 3) jegy
zetjelölést és az oldal alján levő 3) jegyzetet 
töröljék.

25. o. Afganisztán szódíja a 3. hasábban 1.22 
helyett 1.27.

Budapest, 1936. évi március hó 31-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
96.230/4.

A „Working class unity-bulwark against 
fascism“ és „Bérmunkás Naptár 1936.“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1936. évi április hó 6-án.

Forgalomköri változások.
95.701/3.

Ganztelep o  Vecsés (223. 1.) ezentúl 
„ (§)£3 L.“ u. t. Pestszentlőrinc 1. törlendő.

Nagyhortobágy o  Debrecen (390. 1.) ezen
túl „ L.“ u. t. Balmazújváros törlendő.

Budapest, 1936. évi április hó 1-én.

Közigazgatási változások.
93.752/3.

Benedektanya (tartozik Mátészalkához) 
(130. 1.) helyesen Bendektanya.

Bökbakod (tartozik Dunapatajhoz) (145. 1.) 
helyesen Bödbakod. ^

Bujáknál (148. 1.) Nádastelep helyesen Ná- 
dasdtelep.

Csákvárnál (155. 1.) Tornapuszta helyesen 
Fornapuszta.

Csongrád mv. (167. 1.) lélekszáma 26046-ra 
helyesbítendő.

Delitanya (175. 1.) 1. Kekéstanya helyesen 
Kekécstanya.

Gyöngyöstarján-nál (238. 1.) Kekéstanya he
lyesen Kekécstanya.

Kadarkútnál (280. 1.) Kenézpuszta után 
„Kőkút“ írandó.

Kápolnásnyéknél (285. 1.) Méregmajor he
lyesen Méreymajor.

Kekéstanya (tartozik Gyöngyöstarjánhoz) 
(292. 1.) helyesen Kekécstanya, a név előtt lévő 
* törlendő.

Kadarkút és Kőkút községek 1936. január 
hó 23-iki hatállyal Kadarkút néven egyesítet
tek. Az új község szervezeti jellege „nk.“ Eh
hez képest a hivatalok a helységnévtárban Kő- 
kútnál a (328. 1.) „kk.“ helyett írják be „r\ Ka
darkút“, a többi bejegyzést a u. p. és u. t. Ka
darkút kivételével töröljék.

Mátészalkánál (365. 1.) Benedektanya helye
sen Bendektanya.

Mátraszellénél (366 1.) „Vízvölgy, Boronyi- 
bánya“ helyesen „Vízvölgy Boronyibánya.“

Nyírbogdánynál (409. 1.) Henctanya helye
sen Henetanya.

Rábakisfalud-ra vonatkozó összes adatok 
törlendők (452. 1.).

Szilsárkánynál (511. 1.) Pálmamajor helye
sen Pálmajor.

Szőllősardó (516. 1.) községnél a 3. rovat
ban Terentenye helyesen Teresztenye.

Várad Gerjen (561. 1.) után beírandó: 
„Váradytelep Örkény, Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm., alsódabasi j„ u. p. és u. t. Örkény.“
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Zsirospusztára (588. 1.) vonatkozó összes 
bejegyzések törlendők és helyette beírandó „L. 
Váradytelep“.

• Budapest, 1936. évi április hó 3-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
95.952./1.

Vitéz Szivér Károly postatitkár (56) a Pécs
1. számú postahivatal vezetésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi április hó 4-én.

Személyzetiek.
95.892/2.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
február havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kovács Károly hivatali
igazgatói címmel és jelleggel felruházott főfel
ügyelő 61 Pécsről Budapestre, Kisfaludy Jó
zsef felügyelő 216 Nagykanizsáról Tapolcára, 
Lakatos János dr. I. o. tiszt 411 Szombathely
ről Sopronba, Ferenczy Gyula I. o. tiszt 457 
Kisújszállásról Debrecenbe, Pintér József II. o. 
tiszt 263 Egerből Budapestre, Huszár Imre gya
kornok 190 Budapestről Szentesre, Bermann 
Zoltán műsz. segédtiszt 116 Győrből Sopronba, 
Darabos Mária kezelőnő 37 Szekszárdról Bony- 
hádra, Havas Jánosné kezelőnő 607 Szolnokról 
Budapestre, Szabó János győri II. o. altiszt 
1165 Szombathelyről Mosonba, Csillag Ferenc
II. o. altiszt 3116 Győrből Budapestre, vitéz Ke
len Frigyes II. o. altiszt 3596 Budapestről Győr
be, Kertész János II. o. vfelv. 349 Komáromból 
Pápára.

Nyugdíj azt attak: Kiss József dr. főigazgatói 
cím- és jelleggel felruházott igazgató 18, End- 
rődv Emil számv. tanácsos 4, Steklovics Antal 
6, Schweitzer Béla 36, Singer Károly 47, Hor
váth Lőrinc 103 és Terényi Ferenc 182 főfel
ügyelők, Muzsay Aladár felügyelő 138, Kiss La
jos ellenőr 166, Szibinkits Danica ellenőrnő 8, 
Konc Angela 217 és özv. Mészáros Józsefné 470 
segédellenőrnők, Török Jánosné 95, Rostás Mik- 
sáné 342, Pintér Antalné 457 és Sallai Lajosné 
595 segédtisztnők, Kleinlein Károly műsz. főel-

! lenőr 6, Varga Béláné kezelőnő 38, Galambos 
Mátyás I. o. szakaltiszt 46, Madár István 96, 
Battyáni János 241, Mészáros János nagyperká- 
tai 302, Nagy József sukorói 494, Tabáni István 
516, Kuntler Károly 684, Antal Károly 710 és 
Rikli János 1549 I. o. altisztek, Burján Lajos 
461, Rogosits Sándor 536, Gallay János 639 és 
Pásztori János 1607 II. o. altisztek, Nagy La
jos szögyénpusztai I. o. szakmester 10, Sebők 
Lajos II. o. garagemester 57, Bárdos Adolf I. o. 
vonalfelvigyázó 21.

Meghaltak: Farkas Gusztáv II. o. altiszt 
1532, vitéz Rónaszéki János gépkocsivezető 142.

Elbocsáttattak: Szarka József 1809 és Ke
resztes Jenő 3257 II. o. altisztek.

Felmentettek: Tömösközy Endre II. oszt. 
tiszt id. 81, Müller József adonyi II. o. altiszt 
id. 3321.

Névváltozások: Pásztor (Holub) Pál fel
ügyelő 377, Martényi (Maurer) Tivadar főtiszt 
272, Somlyai (Seitter) Rezső I. o. tiszt 154, Som- 
lyai (Seitter) Antal I. o. tiszt 279, Berkényi 
(Ivies) Rezső segédtiszt 99, Makovényi (Má- 
kávé) János műsz. segédtiszt 52, Bánlaki 
(Berthold) Károly műsz. segédtiszt 55, Bogdánvi 
(Otmajer) Bertalan II. o. altiszt 2571, Gelléri 
(Gabovics) Mihály gépkocsivezető 39, Villányi 
(Vemitzer) Lajos I. o. vonalfelv. 273, Somlói 
(Rauch) Frigyes gépkocsivezető 364.

Egyéb változások: Szörényi Andor fő
tiszt 266 helyett Szörényi Andor dr., Kaminszkv 
Kálmán I. o. tiszt 232 helyett Kaminszkv Kál
mán dr., Beke Imre II. o. tiszt 325 helyett Beke 
Imre dr., Hajdú József II. o. tiszt 369 helyett 
Hajdú József dr., Ónodi István gyakornok 150 
helyett Ónodi István dr., Molnár Kálmán gya
kornok 168 helyett Molnár Kálmán dr., Albrzv- 
kovszky Anna kezelőnő 556 helyett Schmidt 
Istvánné, Kőműves József II. o. altiszt 877 he
lyett Kőmives József írandó.

Véglegesíttettek: 1936 február 1-től Gyukli 
Ferenc 3001, Sálek József 3028, Tóth József kö- 
tegyáni 3033, Horváth János szombathelyi 3060, 
Horváth Sándor budapesti 3109, Kovács Antal 
vámoscsaládi 3127, Halmai Sándor 3146, Molnár 
Sámuel 3171, Szakolczai András 3186, Vajda Jó
zsef 3187, Csatlós András 3200 és vitéz Végh 
Ferenc 3259 II. o. altisztek.

Budapest, 1936. évi április hó 6-án.
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Kimutatás a m. kir. postatakarékpénztár 
1936. évi március havi forgalmáról.

2.583/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betéteket 1,413.324 

P 69 fillérrel haladták túl a visszafizetések. A 
betétek állománya 1936. március hó végén 
107,892.263 P 50 fillér volt. A különleges taka
rékbetétek álladéka a fenti álladókban 
24,405.772 P 54 fillérrel szerepel. A betevők szá
ma a hó végén 419.587.

A csekk- é^Jtíjfringüzletágban a betéteket 
9,073.522 P 93 fillérrel múlták felül a visszafi
zetések. A csekkbetétek állománya 1936. már
cius hó végén 126,118.512 P 77 fillér volt. A 
csekkszámlatulajdonosok száma a hó végén 
35.166.

A7, értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. március hó végén névértékben 111,294.486 
P 20 fillért tett ki, az intézetnél levő idegen tu

lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 89,246.292 P 88 fillér értéket képviseltek. 
A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, 
illetve letéti jegyek száma 90.082.

A zálogüzletágban 245.770 drb. új zálogfel
vétel 4,949.120 P kölcsönnel és 239.835 drb. zá
logkiváltás 4,679.805 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1936. március 
hó végén 1,266.849 drb., a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 26,141.591 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.407 drb. kényszerárverésre pedig 7.871 drb. 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
8.925 drb., a befolyt vételár 172.949 P 83 fillért 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1936. március hó folyamán 
2,889.497 tétel s 1.162,135.521 P 96 f. az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 234,010.776’ 
P 27 fillér volt.

Budapest, 1936. évi április hó 6-án.

Pályázati hirdetmény,
postaügynöki állásra szerződés mellett. 
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

évi április hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi április hó 2-án.
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Postaalkalmazottak üdülése a Postás Nyugdíj járulék-Alap hévizszentandrási üdülőtelepén.
32/Nyj.

A „Postás Nyugdíjjárulék-alap“ tulajdonát 
képező hévizszentandrási 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.

Az egy személy által fizetendő üdülési díja
kat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak ma
gukban foglalják a szoba árát, a napi háromszori 
étkezést és a gyógydíjat. Az étkezésben a reg
gelihez felszolgált 1 pohár, valamint az ebédhez 
és vacsorához felszolgált fél-fél liter ásványvíz 
is bennefoglaltatik.

Könnyű reggeli (kávé vagy tea 1 drb süte
ménnyel) és vacsora (1 tál étel) igénylése ese
tén az üdülési díjak a tisztviselőknél 40 fillérrel, 
10 éven aluli gyermekeknél 20 fillérrel olcsób
bak.

A tisztviselők I—III. üdülési díj csoportjába 
tartozó nyug- és kegydíjasok, nyug- és kegydí
jas özvegyek, a következő alacsonyabb díjcso
port szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezménves 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók 
a megállapított szobadíjakat, élelmezési díjaikat 
és a gyógydíjat tartoznak megfizetni.

Gyermekeket, — mert az üdülőtelep első
sorban gyógyhely és a betegeknek ott zavarta
lan nyugalomra van szükségük, — csak kivéte
les esetekben helyezünk el. Gyermekekért 10 
éves korig az üdülési díjak 50%-át, 10 éven felüli 
gyermekekért a teljes díjat kell fizetni.

Szobadíjak: a főépület homlokzati oldalán 
külön szobában 2 P, többágyas szobában
1.50 P, a nyugati oldalon küljjj^^íobában 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 3.— P (reggeli 50 fil
lér, ebéd 1.40 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 díi fejében a 
megállapított üdülési díjak *10%-át kell fizetni.

Orvosi díj: Az üdülőtelep fürdőjét az üdü
lőiéiért szakorvosának előzetes orvosi vizsgálata 
nélkül nem szabad igénybe venni. Minden üdülő 
az első orvosi vizsgálat fejében 1 pengőt fizet, 
amely összeget az üdülési díjakkal együtt a 
gondnoki irodában kell befizetni.

Fürdödíj: Közös medencefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja pedig 80 fillér. A 
fürdő szakorvosának véleménye alapján a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézetének tagjai 
és azok igényjogosult családtagjai a közös me
dencefürdőt díjtalanul kapják, a külön kádfürdő 
díjából pedig 50%-os kedvezményt élveznek. E 
kedvezmény elnyerése céljából a beutaltaknak 
a posta betegségi biztosító vénykönyvet maguk
kal kell vinniök.

Az üdülőtelepen való elhelyezést a Postás 
Nyugdíjjárulék-Alap intéző bizottságához (Bu
dapest, I., Krisztina-körút 12. II. emelet 227.. Tel.: 
567—08) beadandó bélyegmentes kérvényben 
kell kérni és ezeket a kérvényeket, amennyiben 
a kérvényező az I. és II. időszakra kér elhelye
zést, a folyó évi május hó 1-ig, a többi időszakra
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pedig június hó 1-ig kell beküldeni. Később be
érkező kérvényeket csak úgy lehet figyelembe 
venni, ha még üres helyek állnak rendelkezésre.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakban óhajtja elhelyezé
sét, továbbá, hogy az ott tartózkodást csak saját 
személyére vagy feleségére is, avagy esetleg 
több, a kérvényben megnevezett családtagjára is 
kéri és hogy melyik épületben, milyen szobát 
kíván igénybe venni.

Elsőbbséggel bírnak azok, akik a k é r v é n y 
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 csalásával 
kell igazolniok.

Az üdülőtelepen való elhelyezése engedélye

zéséről a kérvényezőket a Postás Nyugdíjjáru- 
lék-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 Nyugdíj járulék-Alap 58.345. számú posta
takarékpénztári csekkszámlájára befizetniük.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre as 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni. 
Az előleg — melynek elismervényét a gondnoki 
irodában kell beszolgáltatni — az első számlá
ból kerül levonásba.

Amennyiben a kérvényező az előleget a 
meghatározott időpontig be nem fizeti, a ki
adott beutalási engedély hatályát veszti és a ré
szére fenntartott szobát a gondnoki iroda más
nak 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 elháríthatatlan esemény folytán következett 
be.

K I M U T A T Á S .

a Postás Nyugdíjjárulék-Alap hévízszentandrási üdülőtelepén 1936. évre megállapított üdülési 
díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógvdíjat.
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Budapest, 1936. évi március hó 30-án. A Postás Nyugdíjjárulék-Alap-
intéző bizottsága.

Közlemény
a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának tulajdonát képező üdülőtelepek igénybevételéről.

A jóléti alapítvány az üdülőtelepek igény- 
bevételére nézve az alábbiakat hozza a személy
zet tudomására.

A jóléti alapítványnak Horányban, Bala
tonalmádiban 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 úgy saját maguk, mint hozzátartozóik 
részére.

Az elhelyezés iránti bélyegmentes kérvé
nyeket az alább közölt I. és II. időszakra május 
hó 1-ig, a többi időszakra pedig június hó 1-ig 
„A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa“ címére (Budapest, L, 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 9-től május 29-ig.
II. időszak: május 31-től június 20-ig.

III. időszak: június 22-től július 12-ig.
IV. időszak: július 14-től augusztus 3-ig.
V. időszak: augusztus 5-től augusztus 25-ig.

VI. időszak: augusztus 27-től szeptember 
16-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 állóknál a közvetlen hi
vatali főnökük részéről a kérvényre vezetett zá
radékkal, nyugdíjasoknak és özvegyeknek pe
dig a nyugdíj-utalványszelvénynek a kérvény
hez való csatolásával kell igazolniok.

Az elhelyezésről az érdekeltek az alapít
vány kezelési irodájától (telefon: 56-7-08) ideje
korán érteítést kapnak. Minden érdekeltnek az 
üdülés megkezdése előtt legalább 8 nappal, az 
értesítésben feltüntetett előleget vagy szobadí
jat az alapítvány 42.669. számú postatakarék
pénztári csekkszámlájára kell befizetnie. Az elő
leg az erről szóló elismervény átadása ellenében 
az első számlából kerül levonásba.

Amennyiben a kérvényező az előleget vagy 
szobadíjat a meghatározott időpontig nem fi
zeti be, a kiadott engedély hatályát veszti és a
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részére fenntartott szobára igényt nem tarthat.
Ha a kérvényező az engedélyt nem veszi 

igénybe, az előleget (szobadíjat) az alapítvány 
nem téríti vissza, kivéve, ha az igénybe nem t é

tel haláleset, betegség vagy más elháríthatatlan 
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 üdülőház. 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 horánvi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1936. évre megállapított üdülési díjakról, ame

lyek magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.
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Amennyiben az üdülő könnyebb reggelit 
(kávé vagy tea 1 drb süteménnyel) és könnyebb 
vacsorát (egy tál étel) óhajt, úgy az üdülési díj 
a családfőre megállapított díjaknál 40 fillérrel, a 
feleség, özvegy és 10 éven felüli gyermeknél 
20 fillérrel, a gyermekeknél 10 éves korig 10 fil
lérrel olcsóbb.

A könnyebb reggeli és vacsora iránti ké
relmet már a beutalási kérvényben előzetesen 
kell bejelenteni.

A VIII—XI. fizetési osztályba sorozott 
tisztviselők, valamint kezelők, díjnokok, kiadók 
stb. vacsora nélküli beutalást is igényelhetnek. 
Ez esetben az üdülési díjak a táblázatban fog
lalt díjaknál 20%-kai olcsóbbak.

Amennyiben az ilyen beutaltak utólagosan 
az üdülőtelepen vacsorát igényelnek, a vacso

ráért a rendes díjat (nem kedvezményes; 1 pen
gő 20 fillér) tartoznak fizetni.

Az I—III. díj csoportba tartozó nyug- és 
kegydíjasok, valamint nyug- és kegydíjas öz
vegyek a következő alacsonyabb díjcsoport sze
rinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdí
jas postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség 
és gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók a 
szobadíjat (Duna felőli oldalon napi 1 pengő, 
erdő felőli oldalon 80 fillér) és a napi 3 pengő 
élelmezési díjat tartoznak megfizetni. Átvonuló 
vagy látogató postaalkalmazottak és családtag
jaik ugyanezeket a díjakat fizetik.

Gyógydíj nincs. A fürdőzés a saját stran
don díjtalan.
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Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap- Az üdülési díjakat 10 naponkint előre a 
pal előleg fejében 20 pengőt kell az alapítvány gondnoknál kell befizetni.
42.669. számú csekkszámlájára befizetni.

2. Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
szén, a Széchenyi- sétány és az Erzsébet király- 
né-út között 3% hold területen fekszik.

E területen két új épület: egy kétemeletes 
(35 szobából álló), egy földszintes (négy szoba- 
konyha, kamra és verandából álló) üdülőház és 
az öt szobából álló régi felső villa szolgál az üdü
lők elhelyezésére.

Az üdülési idény az étkezést is magában 
foglaló kedvezményes üdülési díjak mellett jú

nius hó 1-től szeptember hó 30-ig tart. Előidény 
a teljes június, utóidény a teljes szeptember hó
nap.

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 fel.

K I M U T A T Á S
a balatonalmádi üdülőtelepen 1936. évre megállapított üdülési díjakról, melyek magukban fog

lalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és a gyógydíjat.
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Amennyiben az üdülő könnyebb reggelit 
(kávé vagy tea 1 drb süteménnyel) és könnyebb 
vacsorát (egy tál étel) óhajt, úgy az üdülési díj 
a családfőre megállapított díjaknál 40 fillérrel, 
a feleség, özvegy és 10 éven felüli gyermeknél 
20 fillérrel, a gyermeknél 10 éves korig 10 fillér
rel olcsóbb.

A könnyebb reggeli és vacsora iránti kérel
met már a beutalási kérvényben előzetesen kell 
bejelenteni.

A VIII—XI. fizetési osztályba sorozott tiszt
viselők, valamint kezelők, díjnokok, kiadók, stb. 
vacsora nélküli beutalást is igényelhetnek. Ez 
esetben az üdülési díjak a táblázatban foglalt dí
jaknál 20%-kal olcsóbbak.

Amennyiben az ilyen beutaltak utólagosan 
az üdülőtelepen vacsorát igényelnek, a vacso
ráért a rendes díjat (nem kedvezményes; 1 pen
gő 20 fillér) tartoznak fizetni.

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 heti 8 pengő, a főidény
ben pedig 12 pengő bért kell fizetni. Ezenkívül 
a gyógydíjat, valamint a be- és kijelentő lapok 
árát is meg kell téríteni.

E lakásokban az ágyneműt és azok mosását 
az üdülőtelep szolgáltatja, a takarításról azon
ban a beutaltaknak kell gondoskodni.

A szoba-konyhás lakásokat elsősorban kis
gyermekes családok igényelhetik.

A szoba-konyhás lakásokba beutaltak az 
élelmezésről maguk gondoskodnak. E lakások
hoz az alapítvány konyhai felszerelést (edénye
ket, evőeszközöket, tányérokat stb.) nem ad, 
csupán mosogató edény, gvúródeszka és sütő
lemezek (tepsik) állnak az üdülő vendégek ren
delkezésére.

Abban az esetben, ha az üdülés időtartama 
az előidénvből a főidénybe, illetőleg a főidény
ből az utóidénybe nyúlik át. úgy az üdülési dí
jakat az idények szerint kell fizetni.

Az I—III. üdülési díicsoportba tartozó nyug- 
és keövdíiasok. valamint nvug- és kegydíjas öz- 
vegvek a következő alacsonyabb díjcsoport sze
rinti díiakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díiakat kizárólag tényleges és nyugdí

jas postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség 
és gyermek) igényelhetik. Más hozzátartozók a 
napi szobadíjat és élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni. A szobadíj a főépület homlokzati ol
dalán külön szobában 2 P, több-ágyas szobában 
1 pengő 60 fillér, a hátsó részen külön szobában 
1 pengő 60 fillér, több-ágyas szobában és a felső 
villában 1 pengő 20 fillér. Ezek a vendégek a 20 
fillér gyógydíjat is tartoznak megfizetni.

Átvonuló vagy látogató postaalkalmazottak 
és felnőtt családtagjaik ugyanezeket a díjakat 
fizetik.

Más hozzátartozók gyermekei után az A/I. 
üdülési csoport szerinti díjakat (2 pengő 40 fil
lér) kell fizetni.

A napi élelmezés díja 3 pengő 20 fillér (reg
geli 50 fillér, ebéd 1 pengő 50 fillér, vacsora 1 
pengő 20 fillér). Könnyebb reggeli és vacsora 
igénylése esetén a napi élelmezés díja 2 pengő 
70 fillér (reggeli 30 fillér, ebéd 1 pengő 50 fillér
vacsora 90 fillér).

Kiszolgálási díj fejében a megállapított üdü
lési 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 üdülőtelep fürdőszobáinak használati 
díja postaalkalmazottaknak és azok hozzátarto
zóinak (feleség és gyermek) 60 fillér, másoknak 
1 pengő.

Az üdülőtelepen levő tekepályát és a fürdő- 
igazgatóság tenniszpályáit a beutaltak kedvez 
ményes díjak mellett vehetik igénybe. Az üdiilr- 
telep gondnoksága az erre vonatkozó díjtáblá
zatokat alkalmas helyen (társalgó, étterem) ki- 
íiigeszti.

Előleg: Az üdülés megkezdése előtt legalább 
8 nappal előleg fejében személyenként 20 pen
gőt kell az alapítvány 42.669. számú postataka
rékpénztári csekkszámlájára befizetni.

A szoba-konyhás lakásokba beutaltak a tel
jes lakásdíjat tartoznak a jelzett csekkszámlára 
befizetni. A gyógydíjat, valamint a be- és ki
jelentő lapok árát az üdülőtelep pénztárába kell 
befizetni.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni.

, Az előleg az első számlából kerül levonásba.
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3. Postás erdei ház, Zirc.

Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő- 
birtokán, Zirc községtől negyedórányi távol
ságban, a tenger színe felett 400 méter magas
ságban épült túristaház, amely üdülők és túris
ták elhelyezésére szolgál.

Az erdei ház emeletes ágyakkal felszerelt 
7 vendégszobából áll, amelyekben összesen 32 
vendég helyezhető el. A túristák részére két kö

zös terem szolgál, 8—8 férőhellyel. Miután a többi 
szobák is többágyasak, külön szoba nem igé
nyelhető.

A vendégeknek villanyvilágítás, házi vízve
zeték, fürdőszoba és a községben strandfürdő 
áll rendelkezésre.

A kedvezményes üdülési díjakat az alábbi 
kimutatás tünteti fel.

K I M U T A T Á S
a zirci postás erdei-házban 1936. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban foglal

ják a napi szobaárat és háromszori étkezést.
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Amennyiben az üdülő könnyebb reggelit 
(kávé vagy tea 1 drb süteménnyel) és könnyebb 
vacsorát (egy tál étel) óhajt, úgy az üdülési díj 
a családfőre megállapított díjaknál 40 fillérrel, 
a feleség, özvegy és 10 éven felüli gyermeknél 20 
fillérrel, a gyermekeknél 10 éves korig 10 fillér
rel olcsóbb.

A könnyebb reggeli és vacsora iránti kérel
met már a beutalási kérvényben előzetesen kell 
bejelenteni.

A VIII—XI. fizetési osztályba sorozott tiszt
viselők, valamint kezelők, díjnokok, kiadók, stb. 
vacsora nélküli beutalást is igényelhetnek. Ez 
esetben az üdülési díjak a fenti táblázatban fog
lalt díjaknál 20%-kal olcsóbbak.

Amennyiben az ilyen beutaltak utólagosan 
az üdülőtelepen vacsorát igényelnek, a vacso
ráért a rendes díjat (nem kedvezményes; 1 pen
gő 10 fillért) tartoznak fizetni.

Az I—III. díjcsoportba tartozó nyug- és 
kegydíjasok, valamint nyug- és kegydíjas özve
gyek a következő alacsonyabb díjcsoport sze
rinti árakat fizetik.

Előleg: Az üdülés megkezdése előtt legalább 
8 nappal, előleg fejében személyenként 20 pen
gőt kell az alapítvány 42.669. számú postataka
rékpénztári 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 szobadíj címén a következő díjakat fize
tik: tényleges és nyugdíjas postaalkalmazottak 
és családtagjaik (feleség és gyermek) rendes fel
szerelt ágyak igénybevétele esetén naponként
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1 pengő, más hozzátartozók 1 pengő 20 fillér. 
Átvonuló vagy látogató postaalkalmazottak és 
hozzátartozóik ugyanezeket a díjakat tartoznak 
fizetni. Idegenek rendes felszerelt ágyak szolgál
tatása esetén 1 pengő 50 fillért fizetnek.

Az erdei ház manzard-helviségeiben a fek

vőhely díja postás turisták részére (lepedő és 
tolipárna nélkül) 50 fillér, idegen turisták részére 
pedig 80 fillér. Az ilyen vendégek és turisták a 
napi élelmezést az alapítvány központi irodája 
által megállapított 2 pengő 80 filléres áron az er
dei ház gondnokságánál vehetik igénybe.

4. Balatonfüred-fürdő.

Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak és 
családtagjaik a Balatoni Szövetség Udülőház 
Szövetkezet ottani teljesen modern, vízvezeték
kel, villannyal, központi fűtéssel és csatornával 
felszerelt üdülőházában lévő négy örökszobában 
nyerhetnek elhelyezést. A gyógyfürdő télen-nvá- 
ron nyitva van, ezért az örökszobákba a fürdő
idényen kívül bármikor 3 hétnél hosszabb időre 
is lehet elhelyezést kérni.

Az üdülőházba beutaltak — 72 óránál hosfe- 
szabb ott tartózkodás esetén — a teljes napi el
látásért (üzemi kiadások, napi háromszori ét
kezés, könyvtárhasználat és kiszolgálás) napon
ként 4 pengő 80 fillért, ugyanabban a szobában 
a második személy után 4 pengő 50 fillért. 10 
éven aluli gyermekek után 3 pengő 20 fillért 
fizetnek.

Ha az üdülőházban való tartózkodás egy
folytában a 72 órát nem haladja meg, az ellátási

díjak naponként és személyenként 20 fillérre! 
magasabbak. A napi ellátáson felül gyógydíj 
címén 30 fillért és még a szabályszerű forgalmi 
adót kell megfizetni.

Az érdekeltek az üdülés megkezdése előtt 
legalább nyolc nappal előleg fejében 10 pengőt 
tartoznak a Balatoni Szövetség Üdülőház Szö
vetkezet Balatonfüred 2.824. számú postataka
rékpénztári 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 biz
tosító intézet igazgatóságától szakorvos vélemé
nye alapján külön kérvényben kérhetik, mely 
esetben 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) személyenként 
napi 1 pengő, egyéb hozzátartozóknak 1 pengő 
20 fillér, idegeneknek pedig 1 pengő 50 fillér. Az 
élelmezésről a beutaltak ott gondoskodhatnak, 
ahol legelőnyösebbnek látják.

A szomszédos Katholikus Nőtisztviselők 
penziójában, a Lilla-szállóban és a Palota-szálló 
polgári éttermében az étkezés mérsékelt áron 
biztosítható.

A szobadíjakat az üdülés megkezdése előtt 
legalább 8 nappal az alapítvány 42.669. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlájára kell be
fizetni.

Budapest, 1936. évi április hó 3-án.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.
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Kimutatás

állástkereső postakiadókról.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kuti Ferenc Alsógöd azonnal Érettségizett

Káldi János Csehimindszent

*

4 ' I s azonnal H elyettesítést is vállal.

Szemes Eleonora Búcsúszentlászló 12 jún. 1-től H elyettesítést is vállal.

Rácz Sándor

- \

T úra 4 azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szín t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R észv én y társaság  (Felelős v.: D uchon  J .)



A P. R. T. 1936. évi 14. számának melléklete. (98.103/4.sz.)

LÉGIPOSTÁI MENETREND

Érvényes: 1936. április 20-tól.

Feladási határidő:

a Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a m enetrendet,

a M átyásföld-répülőtér postahivatalnál 10 perccel a repülőgépek indulása 
előtt.

Budapesten a légitársaságok autóbuszai a M átyásföld-repülőtérre negyvenöt 
perccel a repülőgép felszállása elő tt indulnak IV., Váci-u. 1. sz., ill. IV., Vörös- 
marty-tér 2. sz. alól és ugyanakkor k iürítik  az itt elhelyezett kékszínű levélszek
rényeket.

Légipostái ügyekben felvilágosítást a következő hivatalok nyújtanak: 
Levélpostai küldem ényekre (utalványokra) vonatkozólag a

Budapest 72. sz. postahivatal (VII., Keleti pu.; telefon 46-0-17) és 
M átyásföld-repülőtér postahivatal (telefon 97-1-11).

Csomagokra vonatkozólag a
Budapest 78. sz. postahivatal (VII., Verseny-u. 3., telefon 41-9-29).

Tartalomjegyzék.
a) Furópai országok A) táb lázat

b ) Az Európán kívüli országok névm utató ja

c )  Európán kívüli országok B) I—V. táblázat 7—10. oldal

2—5. oldal

6. oldal

KIADJA: A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG. 
BUDAPEST.

1936.
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A) Európa.
Rövidítések: nap. =  napon ta , kiv. — kivételével, hé =  hétfő, ke =  kedd, sze =  szerda,csü =  csütörtök, pe =  

péntek, szó =  szom bat, va =  vasárnap.
Jelm agyarázat: A „b“ je lzés az órák e lő tt az in d ítást követő napot jelenti.

Csak hétfő-, szerda- és pénteki feladás esetén.
O  Csak kedd-, csütörtök- és szom bati feladás esetén.
-f Az ú t egy részén vasúton.

1. 2. 3. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A feladás határideje a Budapest 7 2 . sz. hivatalnál
nap.

va
kiv.

nap.
va
kiv.

nap.
va

kiv.

nap.
va

kiv.

hé
sze
Pé

ke
csü
szó

nap.
va

kiv.

nap.
va

kiv.

nap.
va

kiv.

6 ó 35 9 ó 15 9 ó 55 9 ó 55 9 ó 55 11 ó 11 ó 12 ó 50 13 ő 40

Budapestről (repülőtérrő l) indul 7 ó 35 10 ó 15 10 ó 55 11 ó 05 11 ólO 12 ó 12Ó25 13 6.40 14Ó40

Rendeltetési ország H elység neve É r k e z é s

Albánia T irana
b
11 Ó45

Bécs 8 ó 45 11 Ó30 12 ó 12Ó45 13 ó 05 13 ó 35 14 ó 50

G ráz 13 645
+

18Ó35
+

b 1619

Ausztria
Innsbruck

+  
17 ó

+
23Ó50

+
b 7 ó

K lagenfurt 14 Ó25
4*

b4637

Salzburg 10 ó 20
4“

19 ó
+

b4ó40

Belgium Brüsszel 16 ó 15 20 ó 15
b +  
10 ó 48

Bulgária Szófia 12 ó35
b +  
11 ó 40

K arlsbad
+

19 644
4“

b0627

Cseh-Sziovákország
M arienbad

+
15 607

4*
22 ó 05

Prága 10 ó 15 13 ó 50 16 Ó25

Dánia K openhága 15 Ó50 19 ó50

Danzig szabadváros Danzig

'
20Ó25

Észtország Tallinn
b
15 Ó55

Finnország Helsinki
b
13 ó 15

Franciaország
Bordeaux b 13 ó b 13 ó

Cannes
b
15 ó45

b
15 ó 45
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A feladás haéárideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nap.
va
kiv.•

6 ó 35

nap.
va

kiv.

9 ó 15

nap.
va
kiv.

9 ó 55

nap.
va
kiv.

9 ó 55

hé
sze
pé

9 ó 55

ke
csü
szó

11 ó

nap.
va
kiv.

11 ó

nap.
va
kiv.

12 650

nap.
va
kiv.

13 640

Budapestről (repülőtérről) indul
7 ó 35 10 ó 15 10Ó55 11 ó 05 11 ó 10 12 ó 12 ó 25 13 640 14 ó 40

Rendeltetési o rszág Helység neve r k e z é s

Franciaország
(folytatás)

(Korzika)

Lyon b8ó50
b
12 ó 50

Marseille
b
10 ó 15

b
14 630

Párizs 19 ó 15 b9ó50

Strasbourg 17 ó
+

b 1 ó(19

Ajaccio
b
12 ó 55

Görögország
Athen 19 ó 15

•

Szaloniki 17 605

Jugoszláv királyság

Belgrád 12 ó 35 16 ó 15

Susák 18 ó
b 4"
13 612

Zágráb 16 650
4*

b 6 6 05

Lengyelország

Krakkó
+

18 649
4~

b 8 6 24

Lemberg
+

bJO Ó25

+
b 7 ó l5

b +  
14 ó 28

Varsó
o

17 ó 40 17 ó 15
4"

b2ó  15

Lettország Riga b 14 ó

Litvánia Kaunas
b
11 ó 45

Luxemburg Luxemburg
4"

23 ó
4

b9ó  10

Málta Malta
b
13 ó 30

N agybritannia London 19 ó 50 22 ó
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A  feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nap.
va

kiv.

6 6 35

nap.
va

kiv.

9 ó 15

nap.
va

kiv.

9 ó 55

nap.
va

kiv.

9 Ó 55

hc
szc
pc

9 ó 55

ke
csü
szo

11 Ó

nap.
va
kiv.

l i  Ó

nap.
va
kiv.

12 6 50

nap.
va
kiv.

13 640

Budapestről (repülőtérrő l) indul
7 ó 35 10 ó 15 10 ó 55 11 605 11610 12 ó 12 ó 25 13 640 14 640

R endeltetési ország H elység neve É r k e z é s

N ém etalföld
A m sterdam 20 6 10

R otterdam
“f"

2 2  6  17

Ném etország

Berlin 12 ó 15 16 ó 35
+

b6659

Bremen 18 ó 05
+

23 6 09
b +  
13 6 47

Breslau 15 ó 15 17 6 50

D ortm und 14 ó 40
+

22 ó 57 b7625

D resden 11 6 10 19 6 15
“f

b3650

Essen 15 ó 10 18 6 50 b7655

F ranfurt a/M 14 ó 30
+

23 ó 57 b0620

Halle/Leipzig 12 ó 30 14 ó 40 20 6 05
+

b6629

H am burg 17 ó 35
+

23 ó 51
b +  
11 6 09

H annover 17 ó 30
+

21 ó 16
b +
12 6 0z

Köln 15 ó 15 17 ó
+

22 ó 47 b2620

Königsberg 21 6 20
b +  
16 6 50

M ünchen 11 ó 10 17 6

N ürnberg 14 ó 25 15 ó 20
+

23 Ó

Saarbrücken 19 ó 35
+

b 9 6 30

S tu ttgart +
16 ó 22 18 6 05

Norvégia Oslo 19 ó 10
+

b 10 ó
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A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

nap.
va

kiv.

6 ó 35

nap.
va

kiv.

9 6 15

nap.
va
kiv.

9 ó 55

nap.
va

kiv.

9 6 55

hé
sze
pé

9 ó 55

ke
csü
szó

11 ó

nap.
va
kiv.

11 ó

nap.
va

kiv.

12(350

nap.
va
kiv.

1 3ó 40

Budapestről (repülőtérről) indul
7 ó 35 10Ó15 10 55 11 Ó05 11 ó 10 12 ó 12Ó25 13Ó40 14 ó 40

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Olaszország

(Szardínia)

Abbázia 18 ó 18 ó

Fiume 18 ó 15 18 ó 15

Róma 18 ó 10 18 ó 10

Trieste 17 ó 30 17 ó 30

Velence 15 ó 50 15 ó 50

Cagliari
b
13 ó 30

b
13 ó 30

Oroszország Leningrad
b
19 ó 30

Moszkva
b
19 ó 40

Portugália Lisszabon
b
18 ó 25

b
18 ó 25

Románia Bukarest 19 ó 45

Spanyolország

(Baleárok)

Barcelona
b
13 ó 40

b
15 ó 40

M adrid
b
14 ó 50

h
14 ó 50

Alcudia
b
12 ó 45

Svájc

Bázel 15 ó 15 19ó 10

Bern 14 6 10
+

23 ó 34

Genf 15 jó 10
b +
5 ó 39

Zürich 12 ó 50 18 ó 20

Svédország
Malmö 20 ó 20

Stockholm
b +  
6 ó 27

Törökország
A vasúti szállítás 

előnyösebb
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B) Európánkívüli országok.
Az európánkívüli országok névm utatója.

Ország
M en e tren d

Ország
M enetrend

Ország
M enetrend

tá b lá 
zat

so r 
szám

táb lá
zat

so r 
szám

táb lá
zat

so r
szám

A besszínia II. 4 Egyesült-Államok IV. — M auritánia I. 4

A den 11. 5 Egyiptom 11. i Mexikó IV. —

A fganisztán III. 5 Egyiptomi-Szudán II. 2 Mezopotámia .111. 3

Algír I. 2 Elefántcsontpart I. 10 Mozambik II. 10

Algíri terü letek  (Déli) I. 7 Eritrea 1'. 3 Németalföldi-India III. 9

A m erikai Egyesült Áll. IV. — Észak-Rhodésia 11. 9 Ném etalföldi-Guyana IV —

A ngola I. 14 Etiópia (Abesszínia). II. 4 Niger I. 9

A rábia II. 3 Francia-Guyana IV. — Nigéria I. 11

A ran y p art I. 10 F rancia-Indokína III. 7 Olasz-Szomáliföld II. 6

A rgentína V. 4 Francia-Kongó I. 14 Palesztina III. 2

A usztráliai Áll. szöv. III. 10 Francia-Szomálipart II. 4 Paraguay V. 3

Bahrein-sziget III. 4 Francia-Szudán I. 8 Peru V 3

Becsuana-föld II. 13 Gabon I. 14 Portugál-Angola I. 14

Belga-Kongó
i- i'H

I. 14 Gambia I. 6 Rhodésia 11. 13

Beludzsisztán III. 5 Hong-Kong III. 7 Straits-Settlements III. 8

Bolívia V. 2 Irak III. 3 Szaudi-Arábia 11. 3

Borneo III. 9 Irán (Perzsia) III. 4 Szenegál I. 4

Brazília V. 1 Japán Ili 7 Sziám III. 6

Brit-Észak-Borneo III. 9 Jáva III. 9 Szíria III. 1

B rit-G uyana IV. — Jémen II. 5 Tanganyika-terület II. 8

B rit-Ind ia III. 5 Kamerun I. 10 Tanger I. 3

B rit-N yasaföld II. 12 Kanada IV. — Tim or III. 9

Brit-Szomáliföld II. 5 Kanári-szigetek I. 5 Togo I. 10

Ceylon Ili. 5 Kénya és Uganda II. 7 Trinidad IV. —

Chile V. 5 Kína III. 7 Tunisz I. 1
C sád (Tchad) I. 12 Kolombia IV. — Ubangi-Chari I. 13

D ahom ey I. 10 Közép-Amerika IV. — Uganda II. 7

D élalgiri te rü le tek I. 7 Libanon III. 1 U j-Zéland III. 10

D élafrikai-U nió II. 14 Madagaszkár 11. 11 Uruguay V. 3

D élnyugat-A frika II. 15 Marokkó I. 3 Venezuela IV. —

D él-Rhodésia II. 13 Maláji nem. szöv. áll. III. 8 Yemen II. 5

Ekuador IV, — Malaya III. 8 Zanzibár II. 8
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Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.

Afrika.

I. sz. menetrendtáblázat.

Francia-Észak- és Nyugat-Afrika, Belga-Kongó.

(Röviditéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal.)

Rendeltetési ország

1. Tunisz
2. Algír

3. M arokkó (Tanger)

4. Szenegál (M auritania)
5. Kanári-szigetek
6. Gambia
7. Délalgiri területek

8. Francia-Szudán
9. Niger

10. Dahomey (Kamerun, Togo,
A ranypart, Blefáncsontpart)

11. Nigéria

12. Tchad
13. Ubangi Chari

14. Belga-Kongó
(Francia-Kongó) 
(Gabon, Angola) 
a) délnyugati rész

b) északi és északkeleti rész

A feladás határideje a Budapest 72 hivatalnál

Helység neve nap. va. kiv. péntek szom bat szerda

9 ó 55 9 ó 55 9 ó 55 9 ó 55

h c d e f

Budapest i 10 ó 55 10 ó 55 11 ó 05 11 ó 30
Tunisz é b 17 ó 15
Ó rán1) c b 11 ó 30 va
Algír c b 15 ó 30
Tanger é b 12 ó 35
Casablanca é b 14 ó 50
D akar2) c hé
Las Palmas'1) c pé
Bathurst3) c pé \ t

Colom Béchar é va
El Goléa c va
Aoulef é va
Reggan c hé
Gao é hé
Niamey c ke
Zinder c ke

Cotonou é ke \ r

Kano é sze
Maidugari é sze
Fort Lamy é ke sze
Fort A rcham bault é sze
Bangui Libengé é sze

Coquilhatville é csü
Brazzaville é csü
Leopoldville é csü
Banningville c pe
P ort Francqui é pe
Luebo é pe
Luluaburg é pé
Juba é sze va
Entebbe é sze va
Elisabethville é pé ke

') Az O ránba szóló küldem ényeket csak hétfőn, csütörtökön és pénteken indítja a Budapest 72. sz. hivatal.
-’) A D akarba szóló küldem ényeket csak hetenként egyszer, szombaton ind ítja  a Budapest 72. sz. hivatal.
3) A Las Palmasba és Bathurstba szóló küldem ényeket csak hetenként egyszer, szerdán indítja a B udapest 72. sz. 
hivatal.
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Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.

Ií. sz. menetrendtáblázat.

Afrika.

Egyiptom-Délafrika.
(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal)

Rendeltetési ország Helység neve

A feladás határideje a Budapest 72. hivatalnál

szerda 
9 ó 55

csü törtök  
9 ó 55

szombat 
9 ó 55

a b c d e f
Budapest i 11 ó 30 11 ó 05 11 ó 05

1. Egyiptom Alexandria é csü pé va
Kairó é csü pe va

2. Egyiptomi Szudán Wadi Halfa é pé| hé
Khartoum é pé hé
Kosti .é SZÓ ke
Malakal é szó ke
Juba é szó ke

Khartoum i — ke
El-Obeid é — ke
El-Fasher é — ke
Geneina é — ke

Khartoum i pé _
Kassala é pé —

3. E ritrea (Szaudi-Arábia) Asm ara é pé —

4. Francia-Szomáli (Abesszínia) D jibouti é hé —

5. Brit Szomáli (Aden, Jem en) Berbera é ke •------

6. O lasz Szomáli Mogadiscio é ke —
Juba i va sze

7. Uganda és Kénya Entebbe é va sze
Kisumu é va sze
Nairobi é va sze

Nairobi i _ csü
Mombasa é — csü

8. Tanganyika-terület Tanga é _ csü
(Zanzibar) Zanzibar é — csü

Dar-es-Salaam é — csü
Nairobi i hé csü
Moshi é hé csü
Dodoma é hé csü
Mbeya é hé csü

9. Észak-Rhodésia Mpika é ke pé
Broken Hill é ke pé
Broken Hill i szó
Tété é _

10. M ozambik Quelimane é _ szó
a) északi rész Mozambik é — szó
b) középső, déli rész Beira é sze szó

11. M adagaszkár M aintirano é
Tananarive é va —

12. N yasaföld Blantyre é sze szó
13. Dél-Rhodésia Lusaka é ke pé

(Becsuanaföld) Salisbury é • ke pé
Bulawayo é sze szó

14. Délafrikai-Unió Pietersburg é sze szó
Johannesburg é sze szó
Johannesburg i csü va
Durban é csü va
Kimberley é csü
Victoria W est é csű
Fokváros é csüj va

15. Délnyugat-Afrika Kimberley
Windhoek

i
é

pé
szó

hé
ke
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III. sz. menetrendíáblázat.

Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.
Ázsia és Ausztrália.

Szíria-Brit-lndia-lndókína-Ausztrália.
(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal)

A feladás határideje a Budapest 72. hivatalnál

Rendeltetési ország Helység neve szerda 
9 ó55

csütörtök 
9 655

^szombat 
9 ó55

a b c d e f
Budapest i 11 Ó30 11 605 11 ó 05

1. Szíria és Libanon Beyrouth é — pé ke
Dam as é — SZÓ hé

2. Palesztina Gaza é csü szó va

3. Irak Baghdad é csü szó va
Basrah é — va —

4. Irán  (Perzsia) Bouchir é pé — hé
(Bahrein sz.) Bahrein é va —

D jask é pé — hé
Gwadar é hé —

5. Brit-India
Karachi é pé va hé

Karachi i — hé csü
Jacobabad é — hé csü
Multan é — ke csü
Lahore é — ke csü

Karachi i — ke pé
A hm edabad é — ke pé
Bombay é — ke pé
H yderabad c — ke pc
M adras é — sze szó

(Ceylon sz.) Colombo é — csü va

Jodhpur é — hé csü
Delhi é — ke pé
Cawnpore é — ke pé
Allahabad é — ke pé
Calcutta é — ke szó
Akyab é — sze szó
Rangoon é — sze szó

6. Sziám Bangkok é va — sze

Bangkok i — csü _
7. Francia Indokína Vientiane é — csü —

(Hong-Kong Kína, Japán) Hanoi é — csü —
Bangkok i __ pé
Angkor é — pé _
Saigon é — pé _
Hong-Kong é ke —
Bangkok i va sze

8. M alaya Penang é va _ sze
(Singapore) Singapore é va — sze

9. Ném etalföldi India Medan é va _ sze
(Borneo, Celebes) Palembang

Batavia
é
é

hé
hé

— csü

Bandoeng é hé csü
Semarang é ke csü
Soerabaya é ke pé

péRambang é ke
* (Timor sz.) Koepang é ke

Darwin é ke — SZÓ

10. Ausztráliai Államszövetség
(Üj Guinea és a szigetvilág, 
Uj Zéland)

Darwin
Longreach
Brisbane

i
é
é

sze
sze
csü

—
va
va
hé

>9

Darwin
Perth

i
é

sze
csü —

va
hé

) Csak 1936. m ájus 15-től.
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IV. sz. raenetrendtáblázat.
Egyesült Államok, Kanada, Közép-Amerika (és Délamerika).
Az Egyesült Államokba, K anadába, Közép-Amerikába,- Brit-Francia- és N ém etalföldi Guyanába, a középamerikai 

szigetvilágba, Venezuelába, K olom biába és Ekuádorba szóló légiküldeményeket Európában légiuton tovább ítják  abba a 
kikötővárosba, ahonnan N ew -Y orkba épen hajó indul (Le Havre, Cherbourg, Boulogne s/M.J, innen hajóval New- 
Y orkba. Az Egyesült Államok belterü le tén  és a többi felsorolt országban légiuton szállítják tovább a küldeményeket.

Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon. Amerika.

V. sz. menetrendtáblázat.
Európa-Délamerika.

(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal.)

\

R endeltetési ország Helység neve

A feladás határideje 
a B udapest 72. sz. 

postahivatalnál
A  „G ra f Zeppelin“ és a „H indenburg“ 

léghajók m enetrendje2)

szerda 
11 ó 00

szombat 
9 ó 55 Helység neve

A feladás h a tár
ideje a Budapest 
72. sz. hivatalnál

a b c d kedd 11 ó 00

Budapest i 12 ó 25 10 ó 55 Budapest j 12 ó 25
N ata l é SZÓ hé N atal é SZÓ

1. Brazília Bahia é szó ke Recite é szó
Rio de Janeiro é va ke Bahia é va

Kio de Janeiro e va
Santos é 
Sao Paolo é

va
va

ke P o rt Aleg re é \ a

Bauru é va —
Lins é va —
Pennapolis é va —
A racatuba é va —
T rés Lagőas é va —
Cam po G rande é va —
A quidauana é hé —

2. Bolivia (Peru) C orum ba é hé —
P o rt Joffre é hé —
C uyaba é hé —
Santa Cruz é ke —
C achabam ba é ke —
A ruro  e ke —
La Paz é sze 0
Rio de Janeiro é va ke \ \ /

3. U ruguay (Paraguay) M ontevideo é va ke M ontevideo é va
4. A rgentina Buenos Aires é va sze Buenos Aires é va

M endoza é hé sze M endoza e hé
3. Chile Santiago é hé csü Santiago é hé .

')  A szom baton feladott bolíviai küldem ényeket Buenos Aires-ig szállítják légiuton, onnan vasúton.
- )  A  „G raf Zeppelin“ és a „H indenburg“ léghajókkal egyelőre csak árum intákat, nyom tatványokat és üzletipapírokat 
lehet szállitani.

Fővárosi Nyomda Rt.
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T A R T
M iniszteri elismerés.
A  gépkocsival fenntarto tt közúti járatoknál az át-, 

adás-átvétel szabályozása.
Behozatali tilalom alá eső értékpapírt tartalm azó 

postaküldem ények átvételi határidejének kiterjesztése.
Danziggal való utalvány-, utánvételi- és megbízási 

forgalomban a maximum felemelése.
Üj rajzó  légiposta-bélyegek íorgalombabocsátása.
V áltozás a Távíró-Díjszabásban.
A  díjfizetési kötelezettség a rádióengedélyezés el

halálozása esetén.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
A  Budapest 62. számú postahivatalnál új ellenőrző 

számbélyegző engedélyezése.
H elyesbítés a H elységnévtárban és a m. kir. pos

tahivatalok és ügynökségek névsorában.

Miniszteri elismerés.

I.

124.775/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter dr. Hajós Pál nyugalmazott postafő
igazgatónak és Biskey Karola nyugalmazott 
postafőellenőrnőnek nyugalomba vonulásuk 
alkalmából négy évtizedes hú és buzgó szolgá
latukért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi március hó 26-án.

II.

94.486/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Bohuss Károly és Jánosfy Gyula nyu
galmazott postahivatali igazgatóknak, valamint 
Kleinlein Károly nyugalmazott postaműszaki fő
ellenőrnek nyugalomba vonulásuk alkalmából 
négy évtizedes hű és buzgó szolgálatúikért kö
szönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi április hó 12-én.

A L O M :
Változások az Irányítási Füzetben.
A zádorfalvai postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Szigetbecse új postaügynökség m egnyitása.
Budapest—Zugliget időszaki posta és távbeszélő hi

vatal megnyitása.
N agyhortobágy postaügynökség behelyezése a pálya

udvarról.
Pályázati h irdetm ények postaügynöki állásokra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról.
A Közszolgálati jogszabályok G yűjtem ényének 

igénylése.
Meghívó a postam eterek  közgyűlésére.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

~ T---- ' .....  -----------  ' ------ --
III.

93.369/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Szmodiss István kiskomáromi posta
mesternek nyugalomba vonulása alkalmából fél
évszázadot meghaladó időn át teljesített hűséges 
és buzgó szolgálatáért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi április hó 12-én.

A gépkocsival fenntartott közúti járatoknál az 
átadás-átvétel szabályozása.

95.691/4.

A P. R. T 1934. évi 48. számában megjelent 
132.309/4. sz. rendelet kapcsán a gépkocsival 
fenntartott közúti járatoknál az átadás-átvételt 
az egyöntetű eljárás biztosítása céljából az 
alábbiakban szabályozom:

1. A. közúti gépkocsi járatoknál az óralevél 
előoldalán az útközi postahivatalok a járat ér
kezésének és indításának idejét nem írják be és 
ott keletbélyegzőlenyomatot nem alkalmaznak.
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2. A közúti gépkocsi járatoknál az esedékes 
zárlatok átadását-átvételét általában postakül
dönc közvetíti. Ebből a célból a postaküldöncöt 
igazolásul is szolgáló zárlatközvetítőkönyvvel 
kell ellátni. (A. 2. Szab. 65. §. 12.)

A zárlatközvetítőkönyvbe az útközi hiva
tal (ügynökség) a bélyegzőlenyomat alkalma
zása után naponként előre beírja a közvetítendő 
anyagot (pl. érkezésnél: „ ....................... -i gép
járattól átadtam . . .  .drb péinzeszsákot, . . . .  drb
„V“ csomagot......... drb levélzsákot, . . . .  drb
sommáscsomagot“; az indításnál pedig: „a . . . .
........................-i gépkocsijárait részére átvettem
. . . .  drb pénzeszsákot, . . . .  drb „V“ csomagot, 
... .d rb  levélzsákot, . . . .drb sommáscsomagot.“ 
NN. gépkocsivezető.)

A járat vezetője a zárlatközvetítőkönyvbe 
a hivatal által előre megírt szöveget a szükség
hez képest kiegészíti a küldöncnek átadott zár
latok és a csomagok darabszámának feljegyzé
sével és az átadott, valamint a hivatal által in
dított anyag átvételének igazolásául névaláírá
sát alkalmazza. A pénzeszsákok és a kézicso
magok darabszámát mindig betűvel kell kiírni. 
Ide jegyzi be még a járatvezető 15 percnél na
gyobb késés esetében a járat érkezésének pon
tos idejét, óra, perc szerint, valamint a végállo
máson az óralevél átadását is.

3. A postaküldönc viszont a neki leadott 
anyag átvételét az óralevélnek erre a célra szol
gáló helyén, de keletbélyegzőlenyomat alkal
mazása nélkül ismeri el. A járathoz indított 
anyagot pedig a helyi óralevélbe az A. 2. Szab.
66. §. 20. pontjában előírt módon jegyzi be.

4. Abban az esetben, ha közüti gépkocsijá
ra tbae mozgóposta is be van kapcsolva, az 
igazgatóság a helyi viszonyok figyelembevételé
vel állapítja meg, hogy a nálvaudvaron a moz
gópostához az anyag átadása óralevéllel vagy 
pedig közvetítőbárcával történjék.

5. ‘ Kettőnél nem több hivatal között közle
kedő közúti gépkocsijáratnál óralevelet kiállí
tani nem kell. Ilyenkor a zárlaton kívül továb
bított rovatlap átadójegyzéke az átadó-okirat.

6. A csak levélzárlatokat közvetítő gép
kocsijáratoknál helyi óralevél helyett kisérő-ok- 
iratként az A. 2. Szab. 65. §-ában előírt eljárás
sal állandó közvetítőjegyzéket kell használni.

7. A közúti gépkocsijáratok ellenőrzése az 
igazgatóság feladata, amely ezzel — szükség 
esetében — a gépkocsijárat mentén fekvő, ha

pedig ilyen nincs, akkor valamelyik közeli kincs
tári hivatalt bízhat meg.

8. Egyebekben az A. 2. Szab. 66. §. 16—24. 
pontjaiban előírt eljárás irányadó.

A postahivatalok ezt a változást a hivat
kozott rendelkezéseknél jegyezzék elő.

Az A. 2. Szab. vonatkozó szövegének he
lyesbítése illetőleg kiegészítése iránt a legkö
zelebbi pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1936. évi április hó 4-én.

Behozatali tilalom alá eső értékpapírt tartal
mazó postaküldemények átvételi határidejének 

kiterjesztése.

I. ad. 88.205/4.

Egyes értékpapírok behozatalának tilalma 
tárgyában a P. R. T. folyó évi 3. számában meg
jelent 88.205/4. számú rendelet kapcsán a beho
zatali tilalom alá eső értékpapírt tartalmazó kül
deményeknél az átvételi határidőt az A. 1. Szab.
72. §. 1. b) pontjában foglaltaktól eltérőleg az 
ugyanezen §. 5. pontja alapján négy hétben álla
pítom meg, abból a célból, hogy szükség eseté
ben a behozatali tilalom alóli felmentés megszer
zésére a címzettnek elegendő idő álljon a ren
delkezésére.

Ezt a változása a postahivatalok a hivatko
zott rendelkezésnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi április hó 8-án.

Danziggal való utalvány-, utánvételi- és meg
bízási fogalomban a maximum felemelése.

93.783/4.

A folyó évi május hó 1-től kezdődőleg Dan
ziggal való mindkét irányú utalvány-, utánvéted 
és megbízási forgalomban az eddigi 800 P, illetve 
800 danzigi forint maximumot 1200 P, illetve 
1200 danzigi forintra emelem fel.

Figyelmeztetem azonban a hivatalokat, hogy 
a külföldi forgalomban jelenleg fennálló korlá
tozások továbbra is érvényben maradnak.
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A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a „Levélpostadíjszabás“ 120., 146. és 157. olda
lán „Danzig“ rovatnál.

Budapest, 1936. évi április hó 7-én.

Üj rajzú légiposta-bélyegek forgalomba- 
bocsátása.

97.795/3.

Folyó évi május hó 8-án új rajzú és részben 
új értékjelzésű légiposta-bélyegek kerülnek for
galomba: 10, 20, 36, 40, 52, 60, 80 fillér, továbbá 
1, 2 és 5 pengő értékjelzéssel.

E mélynyomással egyszínben előállított 
bélyegek fehérszinű vízjeles papíron (vízjel le
írása a P. R. T. 1927 :49. számában) készültek.

A bélyegek képeinek alakja 22/33 mm mé
retű, fekvő téglány.

A 10, 20 és 36 filléres bélyegek képe tova- 
szálló repülőgépet s alatta a földön ködfelhőbe 
menő régi postakocsit ábrázol. A bélyegkép 
halszélén áttetsző függönyszerű légies diszít-- 
mény van, melynek felső részén az értékjelzés. 
„10 f“, „20 f“, „36 f“ látható, alul pedig vízszin
tesen az egész bélyegkép hosszában, keretszerű 
lécen, jobbradülő árnyékolt betűkkel megraj- 
zoltan „MAGYARORSZÁG“ felírás olvasható.

A 10 filléres bélyeg zöld, a 20 filléres bélyeg 
piros, a 36 filléres bélyeg barnaszinű.

A 40, 52, 60 és 80 f-es bélyegek képén su
hanó repülőgép látható, amint elhalad a magyar 
országház épülete fölött. A bélyegkép jobbszé
lén áttetsző, oszlopszerű, légies díszítmény van 
elhelyezve, amelyből a koszorús magyar címer 
tűnik elő.

A bélyegkép alsó szélén, keretszerű lécen, 
jobbra dűlő árnyékolt betűkkel megrajzoltan 
„MAGYARORSZAG“ felírás, e fölött jobbra 
a „40 f“, „52 f“, „60 f“, „80 f“ értékszám van el
helyezve.

A 40 filléres bélyeg kék, az 52 filléres bé
lyeg narancs, a 60 filléres bélyeg lila és a 80 fil
léres bélyeg zöldesszürke színű.

Az 1, 2 és 5 P-s bélyegek rajza tovaszálló 
repülőgépet ábrázol. A kép jobb- és balszélén 
egy-egy légiesen áttetsző oszlopszerű díszít

ményben a hármas halomból kiemelkedő, tölgy
es babérkoszorúval szegélyezett apostoli kettős 
kereszt van elhelyezve. A bélyegkép felső bal- 
sarkában az „1 P“, „2 P“, „5 P“ értékszám lát
ható.

Az alsó keretlécen jobbra dűlő árnyékolt 
betűkkel megrajzoltan „MAGYARORSZÁG“ 
felírás olvasható.

Az 1 P-s bélyeg olajzöld, a 2 P-s bélyeg ké
kesvörös, az 5 P-s bélyeg szürkéskék színű.

E bélyegek elsősorban a légiposta küldemé
nyek bérmentesítésére szolgálnak, de akadály
talanul felhasználhatók bárhová szóló, bármi
lyen postai küldemény bérmentesítésére.

Az új légiposta bélyegekből az egyes hiva
talok a szükséges — mérsékelt — mennyiséget 
a szokott módon, esetleg pótrendelés útján úgy 
rendeljék meg, hogy árusításuk május 8-án meg
kezdhető legyen.

A P. R. T. 1933:24. számában közzétett 
86.506/3. számú rendelettel 1933. június 20-án for
galomba bocsátott légiposta bélyegek további 
intézkedésig forgalomban maradnak.

A postahivatalok az értékcikkraktártól ren
delhető postai értékcikkekről a P. R. T. folyó évi
11. számában közzétett kimutatásnak a légi
posta bélyegekre vonatkozó részében — e ren
deletre való hivatkozással — az új légiposta bé
lyegek értékeit is jegyezzék be.

Budapest, 1936. évi április hó 21-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.

96.082/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

10. o. Svédország ÉLT szódíja a 3. hasáb
ban 0.165. Svédországhoz az 5. hasábban tegye
nek 7) jegyzetjelölést és az oldal aljára a követ
kező jegyzetet írják: 7) ÉLT távirat csak 1936 
május hó 1-től küldhető.“

Budapest, 1936. évi április hó 10-én.
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A díjfizetési kötelezettség a rádióengedélyes 
elhalálozása esetén.

97.053/8.

Az 1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 
9.557/1927. K. M. sz. rendelet '(Rádiórendelet)
6. és 11. §-aiban foglaltak kiegészítésiéként uta
sítom a hivatalokat, hogy a rendes használatra 
engedélyezett szórakoztató rádió vevőberende
zések engedélyeseinek elhalálozása esetén az en
gedély érvényét — tekintet nélkül a díjkötele
zettségi idő tartamára — a halálozási hónap vé
gével szüntessék meg. A használati díjakat te
hát — ha örökös vagy családtag van, — csak a 
halálozási hónap végéig kell kiegyenlíteni.

A postahivatalok e rendeletemet az 1927. 
évi P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/1927.
K. M. sz. rendelet 6. és 11. §-ainál, valamint az 
ugyanezen számban megjelent 14.246/927. sz. 
rendelet 8. b) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi április hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
96.392/4.

Az Eitler Pál és Barb Alfonz szerkesztésé
ben és Schiffer Arthur kiadásában Kismarton
ban (Eisenstadt) megjelent „Burgenland-Führer“ 
című útikalauztól a postai szállítás jogát meg
vontam.

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

Budapest, 1936. évi április hó 7-én.

A Budapest 62. számú postahivatalnál új ellen
őrző számbélyegző engedélyezése.

ad. 96.685/3.
Budapest 62. számú postahivatalnál a jelen

legi „25 a, b, c, d, e, f“ ellenőrző számbélyegző
kön kívül a „25 h“ új ellenőrző számbélyegző 
használatát engedélyeztem.

A kir. hivatalok a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában .a 24-ik oldalon Buda
pest 62->nél a „25 a, b, c, d, e,“ után „f és h“-t, a

165. oldalon Budapest 62-nél a „Pénztárak jel
zése“ című rovatban „e“ után „f“ és „h“-t ír
janak.

Budapest, 1936. évi április hó 17-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában.

ad 91.635/3.

Atkárnál (105., illetve 9. 1.) Hatvan ÉH
Miskolc, Vámosgyörk .........“ után a kir hiva
talok jegyezzék be: „Gyöngyös - '■ : Vámos
györk pu.“, a P. R. Tára múlt évi 38. számában 
130.950/3. sz. rendelettel közölt és a postaszállí
tásra felhasznált gépkocsijáratokra vonatkozó 
jegyzékbe pedig „Nyíregyháza—Ramoesaháza“ 
után írják be: „Sátoraljaújhely—Riese—Dámóc, 
Debrecen“ és „Gyöngyös—Vámosgyörk pu., 
Debrecen“.

Budapest, 1936. évi április hó 15-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

97.587/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

12. o. Atkárnál a 6. hasábba Vámosgyörk 
után „pu.“,

20. o. Baross Gábor-telepnél az 5. hasábba 
VI. helyett V.,

• 24. o. Bikáinál a 7. hasábba Mágócs helyett 
143,

27. o. Budajenőnél az 5. hasábba VII. he
lyett VIII.,

32. o. Csépánál az 5. hasábba III. helyett
' ív.,

43. o. Egyházaskozárnál a 7. hasábba Má
gócs helyett 143, Érdnél pedig az 5. hasábba V. 
helyett VI.,

44. o. Érdligetnél az 5. hasábba VI. helyett 
V.,

124. o. Pátynál az 5. hasábba VII. helyett
VIII.,
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125. o. Pesthidegkútnál az 5. hasábba IV. he
lyett VIII.,

150. o. Szelevénynél az 5. hasábba III. he
lyett IV.,

168. o. Töknél és 182. o. Zsámbéknál az 5. 
hasábba VII. helyett Vlll-at írjanak.

Budapest, 1936. évi április hó 17-én.

A zádorfalvai postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

96.107/3.

A zádorfalvai postaügynökséget folyó évi 
április hó 1-től kezdve változatlan forgalmi kör
rel postahivatallá alakíttattam át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2535.
A hivatalok a segédkönyvekben Zádorfal- 

vánál az alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban (579. oldal) „ ISI Eh. 

Putnok“ helyett írandó.
A m. kir. postahivatalok és postaügynök

ségek névsorában a 143. oldalon az első hasábba 
„2535“ írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. 
Putnok)“ törlendő, végül a 174. oldalon a 2535 
ellenőrző számnál beírandó: „Zádorfalva“.

Az Irányítási Füzetben (179. oldal) a máso
dik hasábban „U“ helyett „IV“ írandó, a hete
dik hasábban pedig „Eh.“ törlendő.

I |
Budapest, 1936. évi április hó 10-én.

Szigetbecse új postaügynökség megnyitása.

97.105/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fekvő 
Szigetbecse községben folyó évi április hó 15-én 
új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hiva
tala: Ráckeve, díjnégyszögszáma: 62.

Az új postaügynökség forgalmi köre a köz
ség területére terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Szigetbecsénél (508.
1.) beírandó: „ IS) Eh. Ráckeve, Budapest ü  1
Ráckeve, ........., 62, postáig. Bp., u. p. Ráckeve
törlendő.

A M. kir. postahivatalok és postaügynök
ségek névsorában Szerep után (124. 1.) beírandó: 
—, 62, Szigetbecse ü. (Eh. Ráckeve), Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, Budapest, Budapest 11"...W* Rác
keve, ........., a 148. oldalon a 62. számnál Rác
keve után Szigetbecse.

Az Irányítási Füzetben Szerep után (153. 1.) 
beírandó: Szigetbecse, U, Pest, Bp., VIII., Bu
dapest — Ráckeve, Eh. Ráckeve.

Budapest, 1936. évi április hó 15-én.

Budapest—Zugliget időszaki posta és távbeszélő 
hivatal megnyitása.

97.836/3.

Budapest—Zugliget időszaki posta és táv
beszélő hivatal folyó évi május hó 1-ével a Zug- 
ligeti-u. 20/a. sz. alatti helyiségben működését is
mét megkezdi.

Budapest, 1936. évi április hó 20-án.

Nagyhortobágy postaügynökség behelyezése 
a pályaudvarról.

ad 97.060/3.

A nagyhortobágyi postaügynökség a pálya
udvarról a hortobágyi csárdába helyeztetett át.

Ehhez képest a hivatalok a m. kir. postahiva
talok és ügynökségek névsorában (88. 1.) 4-ik 
hasábban, az Irányítási Füzetben (106. 1.) az 1. 
hasábban Nagyhortobágy után a „pu.“-t töröl
jék. ,

Budapest, 1936. évi április hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

95.832/1. — 95.970/1.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

május hó 8-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi április hó 11-én.

Kimutatás

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

Pécs T óth  M ária k iadó Kálóz 1903. N agypeterd . Lem ondás.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteményének 

igénylése.

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjtemé
nyének I. része a pénzügyminisztérium össze
állításában és kiadásában megjelent. Ez a rész 
a tényleges szolgálatban álló állami és várme
gyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetmé
nyeire és jogaira, valamint kedvezményeire vo
natkozóan ezidőszerint érvényes rendelkezése
ket összegyűjtve tartalmazza. Minthogy ezek a 
rendelkezések természetszerűleg a postai alkal
mazottakra is vonatkoznak, — kivéve a posta
mestereket és postamesteri alkalmazottakat, — 
a mű az egész postaszemólyzet körében érdek
lődésre tarthat számot. Hogy ez a Gyűjtemény 
a személyzet részére könnyen hozzáférhetővé 
váljék, az a postavezérigazgatóság segédhiva
tala útján magánhasználatra is megrendelhető. 
Az I. résznek ára 1 P 20 f.

Az igényléseket hivatalonként kell össze
gyűjteni és azokat a pénzösszeggel együtt a hi
vatalok juttassák el a postavezérigazgatóság se
gédhivatalához.

Budapest, 1936. évi április hó 20-án.

Meghívó.
A M. kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos Egyesülete 1936. évi 
május hó 10-én (vasárnap) d. e. 10 órakor kez
dődően

66-ik évi rendes közgyűlését

tartja a Posta-Egyesületek Székháza, I. em. dísz
termében, Budapest, VI., Benczur-u. 27. szám 
alatt az alábbi tárgysorozattal, amely közgyű
lésre az Egyesület tagjait tisztelettel meghívom.

T  árgy sorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés a múlt évi közgyűlés határoza

tainak jóváhagyásáról.
3. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az egyesület 1935. évi működéséről.
4. A felügyelőibizottság jelentőse az Egye

sület összes számadásairól, pénzkezeléséről, va
gyam állapotáról és vagyonának gyümölcsözte- 
téséről.

Határozat a felmentés megadásáról.
5. Ingatlanvétel és vidéki postaházak ügye.
6. Fűtőanyag- és takarmánybeszerzési köl

csönök engedélyezése.
7. Költségvetési előirányzat 1936. évre.
8. Alapszabálymódosítás.
9. A felügyelőbizottság tagjainak megvá

lasztása.
10. A közgyűlés hatáskörébe tartozó felieb-* 

bezések.
11. Indítványok.
Budapest, 1936. évi április hó 16-án.

Muschong Rezső s. k. 
egyes, 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 képi 
viselhetnek, de egy jelenlevő rendes tag 5 távol-' 
levő tagnál többet nem képviselhet.

Betöltendő postakiadói állások.
Herczegszántó postahivatal május 1-re önállóan ke

zelő kiadónőt keres. Az állás állandó!

Sáivár 2. postah ivatal május hó 15-iki belépésre fér
fikiadót keres állandó alkalmazásra.

Onga postahivatal m ájus 1-től június 1-ig terjedő 
1 hónapra teljes jártassággal rendelkező nőkiadót keres 
helyettesnek,
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Kimutatás

á l lá s tk e re s ő  p o s ta k ia d ó k ró l.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Peredi G yula Felsőgalla 9 azonnal H elyettesítést is vállal.

Fülep István Pusztaszabolcs p. u. m ájus 15. H elyettesítést is vállal.

Vasadi János Bpest, Zápolya-u. 38. 6 m ájus 15. H elyettesítést is vállal.

Tóth  M argit Seregélyes 11V* azonnal H elyettesítést is vállal.

Deén Etel A pátfalva azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőiéinek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

Fóvároal N yom da R ésx v é n y tá ra a iá f (FeUlfia D ucbon  J .)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193«. 11 i.IUS 1. 11. szám.

T A R T A L O  II :
Felmentés és megbízatás.
„Á rjegyzék“ néven a belföldi forgalomban új nyom 

tatványfaj rendszeresítése.
Az iskolai filmoktatás céljaira készült és nem rob

banva égő anyagból előállított filmek postai szállítása.
A  „Hindenburg“ (LZ 129) léghajó északamerikai

útjai.
Üj légipostái m enetrend kiadása.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Kiküldés fürdő- és nyaralóhelyeken működő pos

tahivatalokhoz.
Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
A Budapesti Nemzetközi V ásár területén alkalmi 

postahivatal felállítása.
A VI. Filprok Bélyegkiállítás színhelyén alkalmi 

postahivatal felállítása.

H irdetőbélyegző használata a soproni 1. számú 
postahivatalnál.

Automobil verseny hirdetőbélyegzőjének haszná
latba vétele.

A diósdi postaügynökségnek postah ivatallá  való át
alakítása.

Forgalomköri változások.
A ganztelepi postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Báta pu. postaügynökségnek levélfelvevő állomássá 

való átalakítása.
A fekedi postaügynökség ellenőrző hivatalának

megváltoztatása.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Felmentés és megbízatás.
98.513/1.

Dr. Takács Ferenc m. kir. postaigazgató a
m. kir. posta tudakozó irodájának vezetése aló; 
felmentetett és a pécsi m. kir. postaigazgatóság 
vezetőjének állandó helyettesítésével megbiza- 
tott.

Budapest, 1936. évi április hó 25-én.

„Árjegyzék“ néven a belföldi forgalomban új 
nyomtatványfaj rendszeresítése.

97.344/4.
Folyó évi május hó 1-től a belföldi forga-

lomban az alábbi díjszabási és üzletszabályzati
feltételekkel „Árjegyzék“ néven 
ványfajt rendszeresítek.

új nyomtat-

/. Díjszabás:
100 g-ig ............................. • 3 fillér.
250 g-ig ............................. • 6 „
500 g-ig ............................. • 10 „

1000 g-ig ............................. - 20 „

II. Üzletszabályzati feltételek:
1. Egy-egy küldemény csakis az árjegyzé

ket kibocsátó üzletére vonatkozó hirdetéseket 
árjegyzéssel kapcsolatos szöveget tartalmazhat;

2. minden egyes példányt „Árjegyzék“ meg
jelöléssel kell ellátni és azon az árjegyzéket ki
bocsátó nevét és lakáscímét is fel kell tüntetni;

3. egy-egy küldemény súlya az 1000 g-ot nem 
haladhatja meg;

4. e küldemények kizárólag a készpénzzel 
bérmentesített közönséges levélpostai küldemé
nyek felvételére felhatalmazott postahivatalok
nál adhatók fel; ajánlva kezelés e küldemények 
feladásánál ki nem köthető;

5. egy-egy alkalommal egy példányban ki
állított feladási jegyzékkel legalább 200 darab 
küldeményt kell postára adni és azokat a fel
adás alkalmával készpénzzel kell bérmentesí
teni;

6. e küldeményeknek egyebekben az A. 1. 
Szab. 31. és 32. §l§-aiban a nyomtatványokra 
előírt feltételeknek kell megfelelniük.

III. A végrehajtást illetőleg az árjegyzék
küldemények felvételénél és a készpénzben le
rótt bérmentesítési díjak elszámolásánál az A,
2. Szab. 21. §'. 8. pontjában a készpénzzel bér-
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mentesített közönséges levélpostai küldemé
nyekre előírt rendelkezések az irányadók. A 
további kezelés során ezeket az árjegyzék-kül
deményeket úgy kell kezelni, mint az egyéb 
nyomtatvány küldeményeket.

A felvevő postahivatalok e küldeményfaj 
forgalmáról három hónapon át gyűjtsenek ada
tokat és azokat az e téren szerzett tapasztala
taikkal kiegészítve a felettes igazgatóságuknak 
jelentsék, az igazgatóságok pedig ezeket az 
adatokat hozzám terjesszék fel.

A postahivatalok az új küldeményfaj 
rendszeresítését egyelőre a Levélposta-Díjsza- 
bás 10. §. a) pontjaként, az A. 1. Szab. 33. §-á- 
nál, továbbá az A. 2. Szab. 21. §. 8. pontjánál je
gyezzék elő. A szabályzatok vonatkozó szöve
gének kiegészítése iránt a legközelebbi pótlékok 
útján intézkedem.

Budapest, 1936. évi április hó 27-én.

Az iskolai filmoktatás céljaira készült és nem 
robbanva égő anyagból előállított filmek postai 

szállítása.
96.425/4.

A Levélpostadíjszabás 69. §;. 2. g) pontja 
szerint filmeket erős és jól lezárt faládába vagy 
bádogdobozba csomagolva lehet postán szállí
tani. E rendelkezéstől eltérően a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium oktatófilm ki- 
rendeltsége által ellenőrzött és az iskolai film
oktatás céljaira előállított — nem robbanó égő 
anyagból készült — filmeknek belföldi forga
lomban erős és jól lezárt papírlemez-dobozban 
csomagként való postai szállítását engedélye
zem azzal a feltétellel, hogy a feladó mind a 
szállítólevélen (szállítójegyzéken), mind a cso
mag címiratában „Nem robbanva égő iskolai 
filmanyag“ felírást köteles alkalmazni.

A hivatalok e rendeletemet a Levélposta
díjszabás idézett pontjánál jegyezzék elő. A 
szöveg kiegészítéséről pótlék útján gondosko
dom.

Budapest, 1936. évi április hó 25-én.

A „Hindenburg“ (LZ 129) lég hajó észak
amerikai útjai.

97.806/4.
A német igazgatástól nyert értesülés 

szerint a Hindenburg léghajó 1936. május 6-án, 
17-én és június '18-án az Északamerikai Egye

sült Államokba fog repülni. A léghajó' a Majna 
melletti Frankfurt-ból indul és az Egyesült Ál
lamokban Lakehurst-ben (New York mellett) 
köt ki. A repülési időtartam Európa és Ame
rika között kb. három nap.

A tervbevett légiútakon a léghajó az Egye
sült Államokba, Kanadába, Mexikóba, Közép- 
Amerikába, Nyugat-Indiába, Kolombiába és 
Venezuelába szóló közönséges és ajánlott leve
leket, levelezőlapokat, árumintákat, nyomtat
ványokat és üzleti papírokat szállít.

A Magyarországon feladott ilyen küldemé
nyek pót díj a a következő:

1. New York-ig a léghajóval, onnan tovább kö
zönséges úton szállítandó küldemények:
a) levelek és levelezőlapok 5 g-ként 2.— P
b) egyéb küldemények 5 g-ként —.60 P

2. New York-ig a léghajóval, onnan tovább pe
dig légiúton szállítandó küldemények:

a) levelek és levelezőlapok 5 g-ként 2.— P 
azonfelül a Légipostái Díj
szabásban az illető ország
ra megállapított rendes lé
gipostái pótdíj.
b) egyéb küldemények 5 g-ként —.60 P 
azonfelül a Légipostái Díj
szabásban az illető ország
ra megállapított rendes lé
gipostái pótdíj.
Az 1. és 2. p. alatt felsorolt díjakba nincs 

beszámítva a rendes postai díj (levelek 20 g-ig 
40, levelezőlapok 20 fillér stb.), sem pedig az 
esetleges ajánlási díj, amelyeket külön kell le
róni.

A Hindenburg léghajóval továbbítandó 
küldeményeket bármelyik postahivatalnál vagy 
levélszekrény útján lehet feladni és azokat a 
következő feltűnő megjegyzéssel kell ellátni.

Ha a küldemény légiúton csak New York-ig 
szállítandó: „Mit Luftschiff nach Nordamerika“;

ha New York-on túl is légiúton továbbí
tandó: „Mit Luftschiff nach Nordamerika und 
mit Luftpost ab New York“.

A küldeményeket olyan időben kell felad
ni, hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz a 
léghajó indulását megelőző napon legkésőbb 11 
óráig megérkezzenek. A hivatalok a náluk fel
adott, vagy a levélszekrényből kikerült ilyen 
küldeményeket úgy továbbítsák, hogy azok a



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 14. sz.-hoz (97.31718. sz. r.)

Kanári-szigetek (Iles-Canaries).
A forgalomban az összes magyar és a Kanári-szigeteken lévő összes távbe

szélőközpontok résztvesznek.
A háromperces beszélgetés díja 49 frs 20 cts, minden további percért 16 

frs 40 cts fizetendő.
Előkészítési díj (taxe de préparation) 15 frs 73 cts.
Csak közönséges állami és magánbeszélgetések, valamint meghatározott 

személyek közti beszélgetések (personne ä personne) válthatók, még pedig 10— 
13.30, 15—'17 és 20—22 órák közt (középeurópai időszámítás szerint).

A meghatározott személyek közti beszélgetések bejelentésére és lebonyolí
tására nézve ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az fiszakamerikával 
való távbeszélő forgalomban (1. 6. oldal).

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 14. sz.-hoz (97.31718. sz. r.)

ßrit-India (Indes ßritanniques).
A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélőközpontok, más

részről Brit-lndia összes fontosabb városaival folytathatók. Ezek közt Karachi, 
Baroda, Cochin, Alleppey, Indore, Jodhpur, Jaipur és Bhopal is szerepel.

A hétfőtől péntekig bezárólag folytatott beszélgetések háromperces díja 
135 frs — cts, szombaton pedig 97 frs 50 cts, minden további percért hétfőtől 
péntekig 45 frs — cts, szombaton 32 frs 50 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de préparation) 22 frs 50 cts.
Beszélgetések köznapokon 9—13 óra közt folytathatók (középeurópai idő). 

Vasárnap a forgalom szünetel.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének 

és lebonyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való forgalom
ban. (1. 60. oldalon.)





14. szám. 99

Budapest 72. sz. hivatalhoz a fenti időpontig 
megérkezzenek.

A lebélyegzésnél, tekintettel a küldemények 
filatéliai értékére, a hivatalok a legnagyobb 
gonddal járjanak el.

A léghajóval szállított küldeményeket a 
német posta a következő felírasd különbélyeg- 
zővel látja el: „Deutsche Luftpost Europa-
Nordamerika“. Ezenfelül az első járattal (má
jus 5.) továbbított küldeményeket érkezésük al
kalmával az amerikai posta kivételesen ellátja 
érkezési keletbélyegzővel is.

A bélyeggyűjtői érdekekre való tekintettel 
a német postaigazgatás megengedte, hogy a 
Elindenburg léghajó első északamerikai járatá
val (május 5.) továbbított küldeményeket nem 
csak a fentemlített amerikai országokba, ha
nem bárhová lehet címezni. Ezeket a küldemé
nyeket a „New York ig léghajóval szállítandó 
küldeményekére 1. alatt feltüntetett díjak sze
rint kell bérmentesíteni és az amerikai posta 
azokat a repülés befejezése után New York ból 
közönséges úton juttatja el rendeltetési helyük
re.

Budapest, 1936. évi április hó 25-én.

Új Légipostái Menetrend kiadása.
98.103/4.

Az 1936. április 20-án életbelépett új nyári 
légimenetrenddel kapcsolatban a Légipostái Me
netrendet e rendelet mellékleteként újból kiad
tam. A hivatalok a P. R. T. 1935. évi 40. szá
mának mellékleteként kiadott Légipostái Me
netrend helyett ezt az új menetrendet használ
ják.

Az új menetrendből a külföldi hírlaposz
tálynál korlátolt példányszámban különlenyo
mat áll rendelkezésre, amelyből a hivatalok a 
szükséges példányokat a légipostát gyakrabban 
igénybevevő felek között való szétosztás végett 
szolgálati levelezőlapon rendelhetik.

Budapest, 1936. évi április hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
97.317/8.

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

39. o. Litvániánál az első bekezdés balol
dali hasábjában „Egy vagy többhetes bérelt be
szélgetésénél „nem folytatható“ helyett írják: 
„folytatható“.

52. o. Törökországnál a harmadik bekezdés

ben a beszélgetési díj valamennyi viszonylat
ban 9 frs 40 cts helyett 9 frs 20 cts. Ugyanitt 
a kiszámított díjak táblázatában lévő 3.14, 5.64,
1.88 díjakat sorrendben 3.07, 5.52, 1.84-re he 
lyesbítsék.

55. o. A Kanári-szigetekre vonatkozó összes 
adatokat töröljék és helyébe ragasszák a csatolt
1. sz. fedőlapot.

66. o. A  Brit-Indiára vonatkozó összes ada
tokat töröljék s helyébe ragasszák a csatolt 2. 
sz. fedőlapot.

69. o. Ausztráliai államszövetségnél az első 
bekezdés utolsó sorát a következőképen helyes
bítsék: „ ........ valamint Nyugat-Ausztráliában
lévő. Perth, továbbá Tasmania sziget összes he
lyei közt folytathatók.“

Budapest, 1936. évi április hó 23-án.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhoz.

96.667/3.
Az 1936. évi fürdőidény tartamára a P. R 

Fára e számához csatolt hirdetményben foglalt 
kimutatás A) részében felsorolt postahivatalok
hoz kincstári személyzet kirendelését, a B) rész
ben foglalt postahivataloknál pedig tiszti segéd
erő alkalmazását engedélyeztem.

A kirendelhető, illetve alkalmazható sze
mélyzet létszámát a kimutatás 4., a szükséges 
nyelvismeretet pedig a 7. rovata tünteti fel.

Azoknak a kijelölését, akik fürdő- és nya
raló helyeken működő postahivatalokhoz kiren
deltetnek, az illetékes postaigazgatóságra bíz
tam. A postamesteri személyzet félfogadásáról 
— az illetékes igazgatóságok ellenőrzése mellett 

- az érdekelt postamesterek gondoskodnak.
Abból a célból, hogy a fürdő- és nyaraló

helyeken működő postahivatalokhoz — az ide
gen forgalom várható növekedésére figyelem
mel — olyanok küldessenek ki, illetve alkalmaz
tassanak, akik a nagyobb igényű közönséggel 
való érintkezésre alkalmasak, csakis a szolgálat 
követelményeinek szakismereteik alapján min
den tekintetben megfelelő alkalmazottak jelent
kezhetnek, akik az ott megkívánt nyelvismeret
tel is legalább a szolgálat követelményeinek 
megfelelő mértékben rendelkeznek. A jelentke
zők egészségi érdekei (t. i. a fürdőzés szüksé
gessége stb.) csak harmadsorban jöhetnek fi
gyelembe.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék fel előttes postaigazgatóságukhoz. Az 
igazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket illeté-
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kés tárgyalás céljából a kirendelésre, illetve ki
jelölésre hivatott igazgatóságnak küldjék meg.

Pályázni a hirdetmény megjelenésétől szá
mított 2 héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet ré
széről könnyen hozzáférhető helyen függesszék 
ki. "

Budapest, 1936. évi április hó 23-án.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
98.111/4.

A budapesti királyi büntetőtörvényszék az 
1936. március hó 30-án kelt B. XXXV. 8.364/ 
1935/11. számú végzésével a vitéz Szokolay 
Kálmán szerzősége alatt megjelent „Két szem- 
pillantás“ című könyv lefoglalásának feloldását 
rendelte el.

Ehhez képest a P. R. T. 1935. évi 26. szá
mában megjelent 123.522/1935. számú rendeletet 
hatályon kívül helyezem azzal, hogy a postahi
vatalok a szóban lévő sajtótermék postán szét
küldött példányait akadálytalanul szállítsák és 
kézbesítsék, a bírói végzés alapján lefoglalt saj
tótermékek jegyzékéből pedig e sajtóterméket 
töröljék.

Budapest, 1936. évi április hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
97.568/4.

Az „Üj út“ című külföldi sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi április hó 18-án.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén al
kalmi postahivatal felállítása.

98.744/3.
A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ terüle

tén (Budapest Városliget) a posta, távíró és 
távbeszélő szolgálat ellátására a budapesti 72. 
sz. postahivatal kirendeltségeként folyó évi 
május hó 4-től május hó 20-ig működő alkalmi 
postahivatal lép életbe.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnapon is) 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig tart szolgálatot, működési köre pedig ki
terjed bárhová szóló közönséges és ajánlott 
levélpostai küldemények, belföldre szóló posta- 
utalványok, értéklevelek, csomagok, utánvételes 
postai küldemények, postai megbízások felvéte
lére és kézbesítésére, továbbá táviratok felvéte- [

lére, helyi és helyközi (interurbán) távbeszélge
tések lebonyolítására, postatakarékpénztári és 
vámközvetítő szolgálat ellátására, valamint 
postai, pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sítására.

Az alkalmi postahivatalnál feladásra kerülő 
belföldre szóló közönséges (nem helyi) távira
tok s az onnan kezdeményezett belföldi, távol
sági, közönséges beszélgetések 20%-os díjmér
séklésben részesülnek.

Távbeszélő állomásainak száma: 20-9-99, 
27-1-12, ellenőrző száma: 7 f.

Budapest, 1936. évi április hó 28-án.

A VI. Filprok Bélyegkiállítás színhelyén alkalmi 
postahivatal felállítása.

98.843/3.
A Filatéliai Kurír rendezésében tartandó 

VI. Filprok Bélyegkiállítás idejére és helyén 
(IV. kér., Kossuth Lajos utca 12., félemelet), 
folyó évi május hó 8-tól—18-ig, naponta 9-től— 
14-ig és 15-től—18 óráig tartó szolgálattal, a bu
dapesti 4. sz. postahivatal kirendeltségeként al
kalmi postahivatal lép életbe.

A hivatal működési köre bárhova szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái is) 
küldemények felvételére, valamint postai bélye
gek és értékcikkek árusítására terjed ki. Az al
kalmi postahivatal a jelenleg forgalomban lévő 
postabélyegeken kívül a folyó évi május hó
8-án forgalomba kerülő új légipostái bélyegeket 
is árusítani fogja és pedig nemcsak sorozatok
ban, hanem egyes darabokban is. A postahiva
tal 2 db. „VI. Filprok Bélyegkiállítás“ felírásé 
bélyegzőt használ. Az egyik bélyegzőn megkü
lönböztetésül egy repülőgép rajza van, ezt a lé
gipostái, míg a másik bélyegzőt a feladott 
egyéb levélpostai küldemények bélyegzésére 
fogja használni.

Budapest, 1936. évi április hó 29-én.

Hirdetőbélyegző használata a soproni 1. számú 
postahivatalnál.

94.470/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sop

roni 1. számú postahivatal a bélyegző elkészü
lésétől bezárólag június hó 2-áig „Hősi tüzér
szobor leleplezés Sopronban, — 1936. május 31. 
— 50%-os vasúti kedvezmény“ felírásé hirdető
bélyegzőt használ a nála feladott levélpostai 
küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi április hó 27-én.
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Automobil-verseny hirdetőbélyegzőjének hasz
nálatba vétele.

97.942/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda

pesti 4. számú postahivatal a bélyegző elkészü
lésétől bezárólag június hó 21-éig „Első Magyar 
Automobil Grand Prix — Budapest 1936. június
21.“ felírású kézi henger bélyegzőt használ a 
nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi április hó 22-én.

A diósdi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

97.436/3.
Fejér vármegye váli járásában fekvő Diósd 

nagyközségben működő távbeszélővel egyesí
tett postaügynökség változatlan forgalmi körrel 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 202.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben Diósd- 

nál az alábbi változásokat vezessék keresztül.
A helységnévtárban (178. o.) „ k i  Eh.

Nagytétény“ helyett „Budapest ■ j  Szé
kesfehérvár, Nagytétény Diósd----“ helyett
pedig „Budapest H Z 3 C  Üjdombóvár“ Írandó.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé- 
gek névsorában (37. o.) az első hasábba „202“ 
írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. Nagyté
tény)“, a hetedik hasábban pedig „Budapest 
HZIM- Székesfehérvár, Nagytétény----“ tör
lendő, utóbbi bejegyzés helyett „Budapest 
"iL_* Üjdombóvár“ megjelölés iktatandó be. 
Végül a 166. oldalon a „202“ után beirandó: 
Diósd.

Az Irányítási-Füzetben (37. o.) a második 
hasábban „U“ helyett „IV.“, a hatodik hasáb
ban „Budapest—Székesfehérvár“ helyett „Buda
pest—Üjdombóvár“ írandó, a hetedik hasáb
ban pedig „Eh. Nagytétény“ helyett „32. 
+  32“ veendő fel.

Budapest, 1936. évi április hó 22-én.

Forgalomköri változások.
97.653/3.

Bácsalmás (107. 1.) ezentúl C/DL. 
Bogátimajor (139. 1.), Ferdinándmajor (213. 

1.) és Mohácsmajor (378. 1.) ezentúl „ o  Szent
király.“

Szentkirály-nál (504. 1.) )-( Zarkaháza után

beirandó: Bogátimajor, Ferdinándmajor, Mo
hácsmajor.

Budapest, 1936. évi április hó 22-én. i

A ganztelepi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

98.679/3.
A ganztelepi postaügynökséget folyó évi 

május hó 1-től kezdve postahivatallá alakíttat
tam át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 394.
A hivatalok a segédkönyvekben Ganztelep 

nél az alábbi változásokat vezessék keresztül.
A Helységnévtárban (223. 1.) „ E l Eh.

Pestszentlőrinc 1.“ helyett (csak felvételi
szolgálattal) írandó.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorába a 48. oldalon az első hasábba „394“ 
írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. Pest
szentlőrinc 1.)“ törlendő, végül a 168. oldalon 
a 394. számnál beirandó: „Ganztelep“.

Az Irányítási Füzetben (52. oldal) a máso
dik hasábba „Ü“ helyett IV. írandó, a hetedik 
hasábban pedig „Eh.“ törlendő.

Budapest, 1936. évi április hó 27-én.

Báta pu. postaügynökségnek levélfelvevő állo
mássá való átalakítása.

97.671/3.
A bátaszéki postahivatal ellenőrzése alá 

helyezett hátai pályaudvari postaügynökség le
vélfelvevő állomássá alakíttatott át.

Ehhez képest a Helységnévtárban (123. o.) 
Bátánál „és <̂3 pu. (Eh. Bátaszék)“ törlendő, a 
postahivatalok és ügynökségek névsorában (15.
o.) és az irányítási füzetben (20. o.) Báta pu. ü. 
összes adataival törlendő.

Budapest, 1936. évi április hó 22-én.

A fekedi postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

97.674/3.
Feked postaügynökség ellenőrző hivatala 

Bátaszék helyett ezentúl Pécs 2.
A kir. hivatalok ezt a változást a helység- 

névtárban (203. o.), a m. kir. postahivatalok 
és postaügynökségek névsorában (43. o.), vala
mint az irányítási füzetben (46. o.) vezessék ke
resztül.

Budapest, 1936. évi április hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

95.656/1.
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*) A  szállítás cs kézbesítés e llátásáró l az érdekeltség gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

május hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi április hó 22-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
K ettőheti időtartam ra helyettesítésre nőkiadót keres 

m ájus 15-re. A feltételek közlését kéri Nagyság postah i
vatal.

Tápiószentm árton postahivatal szolid nőkiadót keres, 
aki helyettesítést is vállal. N ém etül beszélő előnyben.

Csorna III. o. postahivatal sürgősen keres önállóan 
dolgozó nőkiadót állandó alkalmazásra.

G érce postahivatal június hónapra helyettes kiadónőt 
keres.

Kimutatás
állástkeresö postakiadókról.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

T ó th  M argit Seregélyes 1P/3 azonnal H elyettesítést is vállal.

A »zerkesztőiégDek »zánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szán t küldemények címzése: Külföldi hfrlaposztAly, Budapest 4.

Főviroai N ysndt Réazréaytirtaság (FcUlSt y.: Duchon ].)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, TI 4.1 IS  8. 8 5 .  ü íe á m .

T A R T
Budapesti postahivatalok megbízatása vasúti fuvarle

velek árusításával.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Szárazföldről légijármüre irányuló utas rádiótávíró 

forgalom magyar és ném et légijáróművckkel.
A  Pétfürdővel kezdem ényezett távolsági beszélgeté

sek díjazása.
A  magyar mozgóposták, jegyzékelőm enetek és pos

taszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.
A Miskolci H ét hirdetőbélyegzőinek használata.

A I. OJM :
A Pécsi Ünnepi Já tékok  hirdető bélyegzőinek hasz

nálata.
Forgalomköri változások.
A hévízszentandrási postás üdülőtelep gyógyfürdőjé

nek kedvezményes díjai.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
A postaalkalm azottak gyermekeinek nyaraltatása. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás áliástkereső postakiadókról.

Budapesti postahivatalok megbízatása vasúti 
fuvarlevelek árusításával.

88.478/4.
A Budapest 2., 8., 9., 53., 61., 82., 90., 112. 

és 114. számú hivatalokat megbíztam a vasúti fu
varlevelek árusításával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1925. évi 9. számában közölt 1.561. számú ren
delet 6. és a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pont
jánál.

Budapest, 1936. évi május hó 1-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

98.407/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“

67. §-ának Vl/b. pontjánál (M. kir. kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium) 1936. évi 
június hó 1-től kezdődő érvénnyel folytatólago
san vegyék fel:

„26. M. kir. Balatoni Intéző Bizottság Buda
pest és Műszaki Kirendeltsége, Siófok.“

Budapest, 1936. évi május hó 1-én.

Szárazföldről légijárműre irányuló utas rádió
távíró forgalom magyar és német légijármüvek

kel.

96.999/8.

Az eddigi légi járműről szárazföldre irányuló 
utas rádiótávíró forgalom kiegészítéseképen (1. 
P. R. T. 1933. 14. sz.) 1936. évi május hó 1-től 
kezdve a szárazföldről légij árműre irányuló 
rádiótávíró forgalom is megnyílik, amelyben 
egyelőre csak a magyar és a német légijármű
vek vesznek részt.

Ezek a táviratok csak közértelmű nyelven 
szerkeszthetők és 15 szónál hosszabbak nem le
hetnek. A táviratok szószámára vonatkozó kor
látozás az állami táviratokra nem vonatkozik.

Sürgős táviratok is válthatók, de ezek csak 
a -szárazföldi távíróhálózat vonalain továbbíttat- 
nak sürgősként.

A légijárműre szóló rádiótávirat címének 
lehetőleg teljesnek kell lennie; a címnek a kö
vetkező adatokat kell tartalmaznia:

a) a címzett nevét vagy foglalkozását, szük
ség esetében az ezt kiegészítő megjelöléssel;

b) a légij ármű nevét, illetőleg hívó jelét, úgy, 
amint az a légiforgalmi és légij ármű rádióállo
mások névjegyzékében szerepel;

c) a táviratot továbbító szárazföldi (repülő
téri) állomás nevét úgy, amint az a légiforgalmi
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és légijármű rádióállomások névjegyzékében 
szerepel. A repülőtéri rádióállomás neve mellé 
tehát a Rádióközlés Általános Szolgálati Sza
bályzat 15. cikk 6. §-ának határozatai szerint 
még az „AERADIO“ kitételt is hozzá kell írni.

Mindazonáltal a légi jármű nevét, illetőleg 
hívójelét a feladó felelősségére és veszélyére a 
légi jármű által megteendő út feltüntetésével is 
lehet helyettesíteni, az utat a kiindulási és érke
zési légi kikötők nevével vagy más, ezzel egyenlő 
értékű megjelöléssel kell jelezni.

E táviratok díja a következő tételekből ala
kul:

1. a távközlési utak általános hálózatán való 
továbbításért járó díjból, amelyet a Távíró-Díj
szabás alapján az általános szabályok szerint 
kell számítani (sürgős rádiótáviratnál ez a díj 
kétszeres);

2. a szárazföldi díjból, amely a továbbítás
ban résztvevő szárazföldi (repülőtéri) rádióállo
mást illeti (általában 40 ar. centimes);

3. a fedélzeti díjból, amely a rendeltetési 
légijárművet illeti (általában 20 arany centimes).

A fenti 2. és 3. alatti díjak a légiforgalmi és 
légijármű állomások névjegyzékében (Nomen
clature des stations aéronautiques et d’aéronef) 
vannak közzétéve. Mivel ezzel a névjegyzékkel 
csak a központi távíróhivatal van ellátva, légi
járműre szóló valamennyi rádiótáviratot a bu
dapesti központi távíróhivatalhoz kell továbbí
tani.

Példa a szódíj kiszámítására:
A) Magyar légiforgalmi állomás közvetíté

sével magyar vagy német légijárműre: 94 fillér 
(10 fillér +  40 ots +, 20 cts);

B) Német légiforgalmi állomás közvetítésé
vel magyar vagy német légi járműre: 25.8 cts +  
40 cts +  20 cts — 85.8 cts =  1 P 20 fillér.

A  hivatalok (kivéve a központi távíróhiva
talt) a náluk feladott rádiótáviratokért csak a 
szárazföldi (repülőtéri) állomásig járó távírási 
díjat (1. 1) alatt) szedik be, míg a 2. és 3. alatt 
említett díjak fedezésére a feladótól szavanként 
1 aranyfrank pengőegyenértékének megfelelő 
letétet szednek be. E két díjat ugyanis a buda
pesti központi távíróhivatal állapítja meg és szol
gálati levelezőlapon közli a felvevő hivatallal, 
amely azt a letétből egyenlíti ki.

A légijárműre szóló rádiótávirat teljes díját 
tehát a feladótól kell beszedni, kivéve a fedél

zeti állomás által megállapítandó szabályellenes 
szóösszevonások vagy módosítások után járó dí
jakat, amelyeket a fedélzeti állomás a címzettől 
szed be.

Ha a légi járműhöz érkezett rádiótávirat nem 
kézbesíthető, erről a légijármű állomás szolgá
lati értesítéssel értesíti a felvevő hivatalt. Ezt 
az értesítést, amennyire lehet, ahhoz a száraz
földi (repülőtéri) állomáshoz kell irányítani, ame
lyik a rádiótáviratot közvetítette.

A szóbanlevő rádiótáviratok csak a követ
kező viszonylatokban és irányban válthatók;

I. Magyarországból eredő tádiótáviratok 
magyar légiforgalmi (repülőtéri) rádióállomás 
közvetítésével magyar és német légij árműre;

II. Magyarországból eredő rádiótáviratok 
német légiforgalmi (repülőtéri) rádióállomás 
közvetítésével magyar és német légijárműre;

III. Németországból eredő rádiótáviratok 
német légiforgalmi (repülőtéri) rádióállomás 
közvetítésével magyar légijárműre;

IV. Németországból eredő rádiótáviratok 
magyar légiforgalmi (repülőtéri) rádióállomás 
közvetítésével magyar és német légijárműre.

A budapesti központi távíróhivatal a „Má
tyásföld Aeradio“ szavakat tartalmazó című 
rádiótáviratokat a lehető legrövidebb idő alatt 
Mátyásföld repülőtéri hivatalhoz továbbítja, 
amely azokat rádión való továbbítás végett át
adja a repülőtéren működő légiforgalmi rádió- 
állomásnak. A címben német légiforgalmi állo
más nevét tartalmazó rádiótáviratokat az álta
lános szabályok szerint kell Németországba to
vábbítani.

A posta tudakozó irodája a szóbanlevő légi- 
járművekre szóló rádiótáviratok leszámolását a 
légijárművekről eredő rádiótáviratok leszámolá
sához hasonlóan állítja össze.

A Távíró-Díjszabás kiegészítése iránt külön 
fogok intézkedni.

Budapest, 1936. évi április hó 23-án.

A Pétfürdővel kezdeményezett távolsági beszél
getések díjazása.

97.929/8.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Várpalota 

község területén lévő pétfürdői távbeszélő-háló
zat a várpalotai hálózattal egységes hálózat, en-
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A magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1936. évi május hó 15-től.
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(133)
4 K étegyháza— 

Szeged 7 Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(41

5632
Szigetvár— 

K aposvár 5623 Kaposvár 1 P

130 a Barcs — K aposvár
(42)

5720/a
5727 K aposvár — Barcs

5724
5723/a Barcs 1. P

: 134 a
11 erminatanya— 

Dombrád
(139)

214
D om brád—

H erm ina tanya
219 h 
215

V. Ü. ü. Nyíregyháza 1 D

135

Hb
a Sárbogárd—

Baja
: (17, 20)?

5212 — — Szekszárd P

136 a
Sárbogárd—

Bátaszék
(20) 5230

B aja—
Sárbogárd

(17, 20)
5211

" P

138
+ a

Nagykanizsa— 
Zalaegerszeg

(22, 34)
1444
7723 — — Nagykanizsa 2. P

1 140 a Nyíregyháza
Csenger

(98)

6122 
T  6162

Csenger—
N yíregyháza

T  6165 
6121 h .ü  

T  6165 
6123 V .Ü

Nyíregyháza 1 D

1
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142 a Miskolc—
Hidasném eti

(83)
1512 H idasném eti— 

M iskolc
1511 h) 
1515 ü)

Miskolc 2 D o

143 a B aja—
Kiskunfélegyháza

(17, 50, 69)

2112
7326

Kiskunfélegyháza— 
Baja

7327
2113

Baja Sz

144 a Eger—
Putnok

(.97)
9232 P utnok— 

Eger 9225 Eger 1. D o

146 a Szombathely—
Kőszeg

(5)
8320 Kőszeg— 

Szom bathely
8331») Szombathely 2 S

*) V . O. u. 
n e m  k ö z lek e 

dik

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarm at

(56, 57)

122
3922

Balassagyarm at— 
B udapest ny. pu.

3931 
221 h) 

3933 == 
133

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

150 a Szerencs—
Hidasnémeti

(99)
9922

H idasném eti— 
Szerencs

9921 h )‘ 
9923

V. Ü. ü.
Szerencs D

152 a
Budapest ny. pu. —

Lajosmizse— 
Kecskemét

(51)

3722
K ecskem ét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723 a) 
3731 b) 

3731/a c)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
B p

a) N ap o n ta  La- 
josm izséig , V . 
Ü. ü . B pestig
b) k ö z n ap  ; 
L a jo sm iz se— 
B u d ap est k ö z t
V. 15—V. 31-ig 
és IX 7 -tc l

c) k ö zn ap  
L a jo sm iz se— 
B u d ap es t k ö z t
V I. 1—IX. 6-ig

154 a Barcs—
Siklós

(4)

6630 a) 
6630 

6640 b)

Siklós—
Barcs 6623 Barcs 1 P

a) V . 15—V I. 
27-ig
és IX. 9-tnl
b) VI. 28—IX.
8-ig

156 a Debrecen—
Nagykereki

(91)
T  5772 N agykereki— 

Debrecen T  5775 Debrecen 2 D O

158 a
Szolnok—

Üjszász— 
Vámosgyörk

(92)

527
8727

V ám osgyörk— 
Ü jszász— 
Szolnok

8724
2014

Szolnok 2 D

156 a Barcs—
Somogyszob

(8)
5925 Somogyszob— 

Barcs T 5962 Barcs 1 P

161 a Kiskunhalas—Baja
(17, 50)

2117

6432

Baja—Kiskunhalas 2132 Kiskunhalas Sz

162 a Pécs—Bátaszék-
(19)

Bátaszék—Pécs
6431 h 

6435 
V. Ü. ü.

Pécs 2 P

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—G yom a

(72, 110, 114)
1632 G yom a—Kötegyán— 

Békéscsaba 1631 Békéscsaba 2 Sz
V. U. és ü. 
nem

közlekedik.
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164

166

a Békéscsaba—
Kötegyán—G yom a

(72, 110, 114)
1630 1 G yom a—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 : Békéscsaba 2 Sz

a Miskolc— 
Tom anádaska

(101)
9822 T om anádaska— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

168 a Debrecen—
Füzesabony

(84)*
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 Debrecen 2

170 a Debrecen—
N yírbátor

(158)
14 N yírbátor— 

Debrecen 11 •• D

172 a
N yíregyháza—

Balsa—S á to ra lja 
újhely

(138)

114
S áto raljaú jhe ly— 

Balsa— 
Nyíregyháza

115 h) 
113

V. Ü. ü ;
Nyíregyháza 1 D

--------

Sz

C sak
,,E lágazás”- 
ig és innen 
közlekedik

173 a
Hódmezővásárhely 

Szentes—Kiskun
félegyháza

(66, 67)

7733
7431

Kiskunfélegyháza—• 
Szentes—Hódmező
vásárhely

7438
7738

Hódmező
vásárhely 1 o

174 a
Orosháza—

Szentes
(67)

1
7447 Szentes— 

Orosháza

7524
7428

7524
7444VÜU

Orosháza Sz
A  7524/7525. ' 

sz. vonatokban 
h. Á rpádhalom  

érin téséve l.

176 a Szombathely—
Oroszvár

(14)

8427
7932

O ro s z v á r -
Szombathely

7937 
8424 a) 
7937 
8424 b) 
8436

Szombathely 2 s
a) V I. 14. és 
IX . 15-től 
h) V I. 15— 
IX . 14.

178
a Esztergom — 

j Komárom
(1. 58)

"527
3532/K

Komárom — 
Esztergom

3531K / 
3528 h) 
3535K/ 
3524V.Ü.Ü

Esztergom Bp

ISO

184

a Baja—
Hercegszántó

(27'

6824 Hercegszántó— 
Baja 6821 Baja Sz O

a Budapest V ágóhíd— 
Ráckeve

(162)

162
166

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 177

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

185
a Kalocsa—

Kiskőrös O
(76)

4721 Kiskőrös—
Kalocsa *)

4732 Kalocsa Sz *) N apon ta  
közlekedik

188 a
Pécs—

Beremend
(4, 30, 46)

6712
6522 d) 
6722 
6630 b )  

6532

Beremend— 
Pécs

6525 
“ 6723^

Pécs 2 p
a) V . 15— 
V I. 27-ig 

és  IX. 9-től 
h) V I. 28— 

IX. 8.

190 a Rákospalota Ú jp es t— 
Vác

(54)
4422 V ác—Rákospalota 

Ú jpest
4423 h) 
4425V.Ü.Ü

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp
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192 a
D iósjenő—

Rom hánv
(63)

4022
Rom hány— 

D iósjenő
4021 h 
4023 ü Vác Bp o

194 a
Kecskem ét—

Tiszaug
(74)

T  7262
Tiszaug— 

K ecskem ét 7221 Kecskemét Sz

196

a M ezőtúr—M ezőhegyes 
(68, 118)

7832 ti ..ín u 
7.824 1

M ezőhegyes—M ezőtúr 7823
7831 h u

M ezőtúr Sz.
M en e t-jö v e t 
K o n d o ro s t is 
é r in ti

a
M ezőtúr—

Orosháza
(68, 118)

7832 V. Ü Orosháza— 
M ezőtúr 7835 V .Ü Mezőtúr Sz. >1

197 a
K eszthely—

Celldömölk
(15, 33, 38)

7511
1338

Celldöm ölk — 
K eszthely 1337

7512
Keszthely p

200 a
Kecskemét— 

Fülöpszállás
(75)

T  7161
Fülöpszállás— 

K ecskem ét 7124 Kecskemét Sz

203 a

a

D ebrecen—
N agyiéta V értes

(90)

5824 N agy ié ta  Vértes—* 
D ebrecen 5823 Debrecen 2 D o

206
Debrecen—

N yirábrány
(94)

2424 N yirábrány— 
D ebrecen 2423 II D o

208 a Ü jdom bóvár —
Komló

(6, 16)

)T 1980 
6162

Komló—
Bakóca Godisa 6125

Üjdombóvár
pu. P Kezelő

tehervonat

212 a Sátoraljaújhely — 
Zemplénagárd

(138, 141)
313

Zem plénagárd—
Sátoraljaújhely 316 Sátoraljaújhely D

216 a Körm end—Dávidháza 
Kotormány

(37)
T  8674 D ávidháza Kotormány 

—Körm end T  8671 Körmend S

218 a Budapest ny. pu.— 
Esztergom

(47)
3422 Esztergom — 

B udapest ny. pu.
3421 h
3425 

V. U. ü.

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

220 a

Debrecen—
O hát Pusztakócs— 
Polgár

(84, 105)

5524
6033

Polgár—
O h át Pusztakócs— 
D ebrecen

6036
5521

Debrecen 2 D
V . U. és ü. 

nem
közlekedik

222 a
Baj*—

G ara
(26)

6924
G ara— 

Baja 6921 Baja Sz o

224 a
Keszthely—

T űrje
(29, 38)

7630
7627

T űrje— 
K eszthely

7626
5233

Keszthely p

226 a
Üjdom bóvár— 

Veszprém külső pu.
(7)

T  6052 V eszprém  külső pu.—• 
Ü jdom bóvár 6021 Üjdom bóvár pu p
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(4, 16, 30, 40)

1913
6323
6624

Siklós— G örcsöny— 
Pécs

(4, 30)
0721 Pécs 2. P

232
+

a
Karcag—

Tiszafüred
(109)

5264 — — Karcag D
*) V . U. cs 

ü. nem 
közlekedik

235 a
Balassagyarmat—

Ipolytarnóc
(59)

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarm at 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(100, 105)

1720
6022

Polgár— 
Görögszállás 6023

6544

Nyíregyháza 1. D

240 a
Mátészalka— 

Ágerdőmajor
(104)

6545 Á gerdőm ajor— 
M átészalka Nyíregyháza 1. D 0

241 a Paks—Pusztaszabolcs 
(35) T  5051 Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

244 a
Keszthely—

Somogyszob
(32, 38)

5840
5827

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5233 Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(12)

T  8264 R u m -
Szom bathely T  8263 Szombathely 2. S

260 a
Szolnok— 

Kiskunfélegyháza
(70)

7620 Kiskunfélegyháza—
Szolnok

7621 h 
T  7661 

V. U. ü.
Szolnok 2. D

264 a
Sopron—

Celldömölk
(130, 131)

231 Celldöm ölk— 
Sopron 232 Sopron 1. S

278 a
Püspökladány— 

Szeghalom
(116)

T  5370 Szeghalom— 
Püspökladány T  5373 Karcag D

292 a
Vésztő—

Körösszakái
(110)

T  8267' K örösszakái— 
V észtő 8246 Békéscsaba 2. Sz

*)• V . Ü. és 
ü. nem 

közleked ik

298 t
Püspökladány— 

Episcopia Bihor
(82)

520 Episcopia Bihor— 
Püspökladány 515

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

299 t *
Budapest keleti pu.— 

Püspökladány
(96, 100)

510 Debrecen—
Budapest keleti pu.

1725
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

* M enet tis z ti  
t é r t i  ú tb a n  a l
t i s z t i  m ozgó

p o s ta

— jp. Budapest—
Kerepes

(161)
352 Kerepes— 

Budapest

361 h 
311 V.

Ü. ü.
Budapest 72. Bp.

II ■
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— T*
Budapest—

Szentendre
(163)

4 02 Szentendre
Budapest

435
565

Budapest 
nyug. pu. 
mp. főn.

Bp.

— *»
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp
(47, 60)

3445m
3676

A nnavölgyibánya Sári
sáp — T okod

(60)
3673 fi Bp.

V. és ünnep
nap nem 
közlekedik

— »»
Püspökladány— 

Biharkeresztes
(82)

532 Biharkeresztes— 
Püspökladány 523 M Bp.

— ”

Balassagyarm at— 
Aszód

(50)
4231 A szód—

B alassagyarm at 4238 Balassagyarmat Bp.
Csak ü. 
közlekedik

— ••
Budapest k. pu.— 

Komárom 8 K om árom —  
B udapest k. pu.

7
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— —
Sárbogárd—

Budapest k. pu. (2)
1001 — — »5 Bp.

— "
Budapest k. pu.—  

Subotica 904 Subotica—
B udapest k. pu. 905

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— -

Székesfehérvár—- 
Pusztaszabolcs

(24)

1811*
1027

Pusztaszabolcs—  
Székesfehérvár

4978*
1022

Székes- 
fehérvár 1

Bp. *1 VI.  28— 
IX. 8-ig

— »J
Székesfehérvár 

Budapest déli pu.
(25)

1231 — _ Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

V. 15— VI. 
27-ig és IX. 

9-től

— ■■

Budapest k. pu.— 
Maglód

(06)

■
.530 — — »* Bp.

*
P usztaszabolcs— 

Székesfehérvár
(24)

4082 —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp. H. V .  cs ü. 

u tán  nem

— !
Budapest ny. pu.—

Váe
(56)

150 — — Vác Bp.
H. O. és ü. 
u táni napon 

nem

•-
Székesfehérvár— 

Veszprém külső pu.
(15)

1814 — — Székesfe
hérvár 1. Bp.

—
Balassagyarmat—

Szécsény
(59)

4212 Szécsény—
Balassagyarm at 4215 Balassa

gyarmat Bp.
H. r. cs i i ~  
utáni napon 

nem

— ”
Salgótarján - 

Somoskőújfalu
(62)

314 Somoskőújfalu— 
Salgótarján 313 Salgótarján Bp.

Gyöngyös— 
Vámosgyörk

(103)

8847
V ám osgyörk— 

Gyöngyös

8840

”
«827*)

8823
8831

8832
8842*)

8846
Gyöngyös D. *) V. 0. es ü. 

nem

0179 9192

Eger—
Füzesabony

(97)

9127 9132
9167*)
9123

Füzesabony—Eger 9142*)
9126

Eger 1. D. *) V. 0 .  és ü 
nem

9131*) 9138*)

— 15 H atvan—Salgótarján
(62) 370 Hatvan 1. D. V. es V.  H. 

és ü .  utáni 
napon nem
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— jp- Szolnok—
Cegléd (100) 2729 Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. D
I

— »» Miskolc—
Hidasnémeti (83) 1502 H idasném eti— 

Miskolc 1501 Miskolc 2. D

—

»» Tom anádaska— 
Bodvavendégi (101) T 9874 Bodvavendégi— 

T ornanádaska
T  9873 Miskolc 2. D

-
Mátészalka—

Zajta (106) 6636 Z a jta— 
M átészalka 6633 Nyíregyháza 1 D V . Ü. és ü. 

nem

— » Barcika—Miskolc
(89) 9515 — — Miskolc 2 D

C sak ü.

— n
Ózd—Borsodnádasdi 

lemezgyár — B orsodnádasdi lemez
gyár—Ózd — »» D

— Sátoraljaújhely— 
Slovenské N. M esto  (95

J. 432 
J. 420

Slovenské N . Mesto— 
Sátoraljaújhely

J 445 
J. 411

Sátoralja
újhely

D

— »» Jászberény—
Hatvan (113) 2011 H atvan— 

Jászberény 2018 Jászberény D V . Ü. ü.
nem

- »» Záhony—Cop (108) 2314 Cop—Z áhony 2311 Nyíregy
háza 1.

D V . Ü. ü. 
nem

— »> Püspökladány— 
Biharkeresztcs (82) 568 Biharkeresztes— 

Püspökladány
519 Karcag ü ”

— » Szerencs—
Nyíregyháza < 100) 1713 N yíregyháza— 

Szerencs
1712r Nyíregy

háza 1.
D

C sak h.

— ..
Kiskunfélegyháza— 

Szentes (67) 7432 Szentes— 
Kiskunfélegyháza 7423 Szolnok 2. ___ _

— »»
Görögszállás— 

Nyíregyháza
(100)

1733 — — Nyíregy
háza 1.

D

—
Tiszafüred—

Karcag
(109)

5223 — — Karcag D

D—
Nyíregyháza—

Debrecen
(100)

1713 — - Nyíregy
háza 1.

—
Szolnok—Cegléd

(100) 2723 Cegléd—Szolnok 2726 Szolnok 2. D O

— >-
Nyíregyháza—

Kisvárda
(108)

2322 — — Nyíregy
háza 1.

D

P

O

i) V . 15—V I. 
14-ig és IX. 
16-tól

O V I. 15—IX . 15
—

Zalaegerszeg—
Zalaszentiván

(34)

7720
7726
7728

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

7727 0  
7727 a”) 
7733 
7721

Zalaegerszeg

— »>
Keszthely—Balaton- 

szentgyörgy (38)
5230
5234
5242

Balatonszentgyörgy—
Keszthely

5245
5239 Keszthely P

— »»
Somogyszob— 

Nagyatád (8) T 5972 N agyatád— 
Somogyszob

T 5977
.. P

— — Komló—
Bakóca Godisa (6) P 6167 Bakóca G odisa— 

Komló
6124 Üjdombóvár

p u .
P

— »»
Bátaszék—

Szekszárd (20) 5217 — - Szekszáid P C sak  jö v e t 
közleked ik

— »» Pusztaszabolcs —
Paks (35)

5052 — - Paks P
V . U .ü .é s  

ezeke t követő 
napon  nem
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Jp Pécs—Bátaszék
(19)

6434 Bátaszék—Pécs 6435 Pécs 2. P. V . Ü. ü. 
nem

f f

Tapolca—
Ukk

(38)
7523 Ukk—

Tapolca 7526 Tapolca P.

»
Zalaegerszeg— 

Zalalövő
(44)

7825 Zalalövő—
Zalaegerszeg T  7868 Zalaegerszeg P

»
Kiskunhalas—- 

Baja
(17, 50)

2119 — —
Oj dombóvár 

pu. P.
C sak  jöve t 
V . U. ü. 

nem

»
Mohács—

Pécs
(16, 137)

3
1937

— — Pécs 2. P
C sak  jö v e t 
köz leked ik

»
Nagykanizsa— 

M urakeresztúr
(23)

1292
2414

M urakeresztúr— 
N agykanizsa

1297
2413

N agy
kanizsa 2. P

f f

Sopron—•
Nagykanizsa

(22)
1411 — —

Nagy
kanizsa 2. P. V . Ü. ü.

f f

Moson M agyaróvár— 
G yőr

( )
831 — — M agyaróvár S.

C sak  jö v e t 
köz lek ed ik  
V . O. ü. 

nem

-
Szombathely—Búcsú

(13)
>) 8724 
-’) 8724/a

Búcsú—Szombathely 8723
Szombathely

2. S.

■) V . 15— 
V I. 14 
és IX . 9-től 

V I. 15— 
IX . 8.

f f

Kőszeg—Szombathely 
(5) 8325 — — *» s V. Ü. ü.

f f

Szombathely—
Sárvár

(21)
1317
1339

S á rv á r -
Szombathely 1334

Szombat
hely 2. s.

' f

Békéscsaba— 
Lökösháza

(79) 612 Lökösháza—
Békéscsaba

619 Békéscsaba 2. Sz.

■-
Békéscsab a—Kasza

perpuszta alsó mh.
(146) 508 Kaszaperpuszta alsó 

mh.—Békéscsaba 507 Sz.

*»
Békéscsaba—Gyula

(72) 1634 
T  8362

Gyula—Békéscsaba 1635 
T 1681 ff Sz. V . Ü. ü. 

nem

■■
Békés—Békésföldvár

(80 8125
8131

Békésföldvár—Békés
8120

_8124 Békés Sz.

»
M ezőtúr—Turkeve

,80)

M ezőtúr—Szarvas
(68)

8032
8024
8028*)

Turkeve—M ezőtúr
8027

~8Ö25~
8021*)

Mezőtúr Sz. ,*) V . Ü. ü. 
nem

f f 7834 Szarvas—M ezőtúr 7835*) »• Sz. *) C sak  h. 
és ü.
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Mely
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vonatban

M ely
M ely vonalon | szám ú 

vonatban

k ö z 1 e k e d i k

— ■ÍP-
Szarvas—M ezőtúr

(68) 7 8 4 1
.

M e ző tú r—Szarvas 7830 Szarvas Sz.

— » V észtő—Kőrösszakái 
(110)

8 2 4 3 Kőrösszakái—Vésztő 8 2 7 2 Békéscsaba 2. Sz. h étk ö z 
napokon

— . •>
Kiskunfélegyháza— 

Szentes
( 6 7 )

7 4 3 0
Szentes—

Kiskunfélegyháza 7 4 3 7 Kiskun
félegyháza Sz.

— ->
Cegléd—

Kiskunfélegyháza
(71)

7 1 2
K iskuntelegyháza— 

Cegléd 733 Cegléd 1. Sz.

— »»
! Szeged—

Battonya
(133, 134)

12
B attonya— 

Szeged m i n Szeged 2. Sz.

— »»
j B atony a—

Mezőhegyes
(134)

113
Mezőhegyes— 

Battonya 1 1 6 Szeged 2. Sz.

— ” I
Baja—

S z e k sz á rd
(17, 20)

5237

|
- Baja Sz. H. és U. ü. 

után nem

— -
Fábiánsebestyén—

Szentes
(67)

7525
Szentes—

Fábiánsebestyén 7428 Orosháza Sz. V .  Ü. ü.
nem

—
Kalocsa—

Kiskőrös
( 7 6 )

4 7 2 9

4727
K iskőrös— 

Kalocsa
4 7 2 2

4728*) Kalocsa Sz. *) ®

— ”
Orosháza— 

Mezőhegyes
( 6 8 )

7822
M ezőhegyes—
O rosháza 7827 Orosháza Sz.

— >»

Hódmezővásárhely— 
Szén tes|

( 6 6 )

7737
Szentes— 

Hódmezővásárhely 7712 Hódmező
vásárhely 1. Sz.

— jv
Kisterenye— 

M átranovák— 
Hom okterenye

(87)
T  9084

M átranovák— 
H om okterenye— 
K isterenye T  9091 — Bp.

— »»

Vác—
Balassagyarmat

(57)
3 9 3 0 _ — — Bp. H. és U. ü. 

után nem

— "
Karácsond—

Hatvan
(95)

425 — D. —

1
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vonatban

<D
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— jv Kisújszállás— 
Dévaványa

(86)
T  5164

— »> Kaba—
N ádudvar

(111)

5432a)
5422b)

5424

— ••

Miskolc faraktár— 
Lillafüred-Palota-
szá 1 ló

(143)

2
T

6

— -•
Sátoraljaújhely- 

Á trakodó— 
Füzérkomlós

—

— »»
Nyíregyháza— 

Nyiradony
(115)

6372

— r t
K isvárda—

B aktalórántháza
(117):

6424

— »»
Körmend— 

Pinkam indszent
(2b)

8524 
'1' 8582

— »» V eszprém—
Győr

(3)
7121

— »> Répcevis—■
Csepreg

(18)
8036

Dévaványa— 
Kisújszállás

V

N ádudvar— 
Kaba

Lillafüred-Palota- 
szálló—Miskolc 
Faraktár

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Á trakodó

N yiradony — 
Nyíregyháza

B aktalórántháza— 
Kisvárda

Pinkam indszcnt— 
' Körmend

Őse p reg— 
Répcevis

M ely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg
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t Jegyzet

T  5163 D

5429a)
5427b)
5425"
5423

D a) h.
I>) V. 0. ii.

3
~ 9

— D

— D

6335
6123

— D

6463 — D

8523 — S

— S

S8023 —

•
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Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
M ely vonalon

k ö z i e k e d i k

M ely 
számú 

vonatban

tuD
S 5^  cö > IB'0)

>
Ü><DC

tuO'C3cfi
' O

'313-M ^
05 <UÔ íC-4

Jegyzet

jv
Oroszvár— 

Hegyeshalom
(14)

Kecskemét R ávágy-tér 
Szánk

(156)

Kecskemét— 
Kerekegyháza

(51, 52)

Cegléd—
Kupái K ovácsm ajor 

(53)

Cegléd— 
Vezseny

(155)

Hódm ezővásárhely— 
Földeák

(64)

Szeged— 
Vedresháza

(73)

Szeged—
Röszke

(78)

Szeged— 
Várostanya

(154)

Kunhalom—- 
Pusztamérges

(154;

Békéscsaba— 
Bélmegyer

(1 5 3 )

7933

12

3839

4932

Szánk—K ecskem ét 
R ávágy-tér

K erekegyháza-
K ecskem ét

Kupái K ovácsm ajor- 
Cegléd*)

Vezseny— 
Cegléd

8462 i Földeák—
H ódm ezővásárhely

7020

1620
2820

22

122

706

V edresháza-
Szeged

Röszke— 
Szeged-Rókus

V árostanya-
Szeged

Pusztam érges-
K unhalom

Bélm egyer— 
B ékéscsaba

23
23/a

3828
5728

4933
4921

4921a)
4941

4941a)
4931

21

8461

7025
7021

2821

25

125

709

Sz

Sz

Sz

*) A  megjc 
lö lt vonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
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m A  g é p k o c s i j á r a t  

mely vonalon közlekedik
Postaigazgató» 
sági kerü le t Jegyzet

1. V  ác—Balassagyarmat Budapest
2. Vác—Bércéi
3. Szob pu.—Vámosmikola
4. Vámosmikola—Drégelypalánk
5. Aszód pu.—Szirák »>
6. M onor—Pánd »»
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. 
02.
63.
64.
65.
66 .

67.

rsagyicata pu.— x apioszenunurum  
Szentendre pu.—Visegrád 
Bicske pu.—Csákvár 
Budapest 114.—Zsámbék 
Baracska pu.—Vál 
Putnok pu.—Aggtelek 
Salgótarján—Özd
Gyöngyös—M átraháza—Kékestető 
Miskolc—Lillafüred 
Miskolc—Görömböly—Tapolca 

Miskolc—Ózd
P árád—Parádfürdő—Párád pu. 
Heves—Ludas pu.
Berettyóú j falu—Szeghalom 
Szolnok—Rákóczifalva—Cibakháza 
Szolnok—Tiszaderzs 
Szolnok—Besenyszög 
N agykáta pu.—Jászberény 
Jászberény—Jászapáti 
Üjszász pu.—A lattyán 
Kisújszállás pu.—Tiszaderzs 
Fehérgyarm at—Tiszabecs 
Törökszentmiklós—Tiszaroffi  oroKszentmiKios— n szaro ii
V  ásárosnamény—Tarpa
Mezőtúr—Túrkeve—Kisú jszállás—Abádsz;
Kisvárda—Dombrád
Nyíregyháza—Ramocsah áza
Sátoraljaújhely—Riese—Dárnóc

m e z ő t ú r — x u m e v e —
Kisvárda—Dombrád 
N  y ír egy háza—R amocsa n 
Sátoraljaújhely—Riese—
Gyöngyös—Vámosgyörk pu. 
Szekszárd—Bonyhád 
Szekszárd-—D unaföldvár 
Szekszárd—Nagyszokoly 
Dunaföldvár—Solt-—Fülöpszállás pu. 
Pécs—Mohács 
Mohács—Bátaszék 
Pécs—Kaposvár 
Kaposvár—Igái—Somogyszil 
Kaposvár—Nagykanizsa 
N agybajom —Jákó N agybajom  pu. 
Gyönk—Keszőhidegkút G yönk pu. 
Nagykanizsa pu.—Letenye 
Keszthely—Zalaegerszeg 
Keszthely—Hévízfürdő 
N ova—Bak
Veszprém külső pu.—Veszprém
Veszprém—Nagyvázsony—Tapolca
Veszprém—Pápa
Veszprém—Enying—Szilasbalhás
Veszprém—Balatonfüred
G yőr pu.—H édervár
G yőr pu.—Kisbér
G yőr pu.—Nagyigm ánd
G yőr pu.— Tápszentm iklós

T ata—Komárom
Szombathely—Felsőcsatár
Baja—Kalocsa
Baja—Kelebia
Kalocsa—Dusnok
Kalocsa—D unapataj
Dombegyháza—Lökösháza
Tótkom lós—Békéssámson

Debrecen

Pécs

Sopron

Szeged

N yáron

N yáron

N yáron
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JKlJttAR YARÁZAT:

t  =  tiszti m ozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzékelőm cnct postaalkalm azott kíséretében 
jv  =  jegyzékelőm enet vasúti alkalm azo tt ,
*  =  csak menet közlekedik 
V  — vasárnap
ü =  munkasziinetes ünnnepnap 
Ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 
H — hétfő
h =  hétköznap

Q  =  vasárnap és m unkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Ű rnapja áldozó 

csütörtök és karácsony  első napja) nem 
közlekedik 

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged
'I' =  tehervonat .személyszállítással 
GvT. =  gyorstehervonat

A m ozgóposta neve m elle tt zárójelben levő szám a „H ivatalos M enetrendkönyv“ vonatkozó m enet
rendtáb lázatának  sorszám a. A „H ivatalos M enetrendkönyv“ m enetrendi részében az egyes vona
toknál az óra és percszám ok közt alkalm azott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállí
tá s ra  mily módon van felhasználva.

Fővárosi N yom da Kt.



15. szám. 105

nélfogva a Pétfürdővel kezdeményezett távol
sági beszélgetéseket Várpalota díjöve szerint 
kell díjazni.

A hivatalok ezt a körülményt a „Postahiva
talok és ügynökségek névsora“ című segéd
könyvben Pétfürdőnél jegyezzék elő.

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

Budapest, 1936. évi április hó 29-én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegy

zéke.
98.865/3.

Magyarország területén f. évi május hó 15- 
tőil közlekedő mozgópostákat, jegyzékelőmcne- 
teket és postaszállításra felhasznált gépkocsijá
ratokat a csatolt jegyzékben közlöm.

Budapest, 1936. évi április hó 29-én.

A Miskolci Hét hirdetőbélyegzőinek használata.
96.270/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a mis
kolci 1. és 2. számú postahivatal a nála feladott | 
levélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zéséhez a bélyegzők elkészülésétől bezárólag 
folyó évi augusztus hó 9-éig „Miskolci Hét — 
1936. augusztus 2—9“ feliratú kézi hirdető bé
lyegzőt fog használni. E bélyegzőket az 1934. év
ben már használt ugyanily bélyegzők átalakí
tása útján állíttatom elő.

Budapest, 1936. évi május hó 1-én.

A Pécsi Ünnepi Játékok hirdető bélyegzőinek 
használata.

, 98.167/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a pécsi

1. és 2. számú postahivatal a bélyegzők elkészü
lésétől bezárólag folyó évi június hó 14-éig „Pé
csi Ünnepi Játékok — Missa Solemnis — 1936. 
június 10—14-ig — Jöjjön Pécsre! — Utazási

kedvezmények!“ feliratú kézi henger-bélyegzőt 
fog használni a nála feladott levélpostai külde
mények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi május hó 1-én.

Forgalomköri változások.
98.618/3.

Magyaróvár (357. 1.) G3<§) és J? ezentúl „N“. 
Váradytelep o  Örkény (561. 1.) u. p. és u. t. 

ezentúl „Alsóhernád pu.“
Budapest, 1936. évi április hó 29-én.

A hévízszentandrási postás üdülőtelep gyógy
fürdőjének kedvezményes díjai.

ad. I. 32. Nyj.
•

A P. R. T. folyó évi 12. számában „Posta
alkalmazottak üdülése a Postás Nyugdíjjárulék- 
Alap hévízszentandrási üdülőtelepén“ című köz
leményben a 80. oldalon, a jobboldali hasáb 8. 
bekezdésében foglaltak a következőképen mó
dosít tatnak:

Fürdődíj: Közös medencefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja pedig 80 fillér. A fürdő 
szakorvosának véleménye alapján a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének az V—VII. 
fizetési osztályba tartozó tagjai és azok család
tagjai e díjakból 50%-os kedvezményt kapnak. 
A VIII—XI. fizetési osztályba tartozók, továbbá 
a kezelők, díjnokok, kiadók, altisztek, stb. a 
közös medencefürdőt díjtalanul kapják, a külön 
kádfürdő díjából pedig szintén 50%-os kedvez
ményt élveznek. E kedvezmények elnyerése cél
jából a beutaltaknak a posta betegségi biztosító 
vénykönyvet magukkal kell vinniök.

Budapest, 1936. évi május hó 2-án.
A Postás Nyugdíj járulékalap 

intéző bizottsága.

Személyzetiek.
99.012/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik.) 

Áthelyeztettek: Vereckei Ferenc főtiszt 311



106 15. szám.

Szombathelyről Marcaliba, Deák Géza I. o. tiszt 
128 Budapestről Esztergomba, Gaál István dr. I.
o. tiszt 368 Békéscsabáról Szegedre, Ollexik Má
tyás dr. I. o. tiszt 400 Makóról Szegedre, Zentai 
János II. o. tiszt 368 Esztergomból Budapestre, 
Hajdú József dr. II. o. tiszt 369 Kecskemétről 
Szegedre, Vető Károly segédtiszt 472 Keszthely
ről Pécsre, Rácz Etel kezelőnő 413 Debrecenből 
Budapestre, Orbán Eleonóra kezelőnő 432 Deb
recenből Budapestre, Demeter János II. o. al
tiszt 1560 Szarvasról Pápára, Balázs Gábor at- 
kári II. o. altiszt 1883 Gyöngyösről Budapestre, 
Simon László II. o. altiszt 1977 Újpestről Buda
pestre, Kovács István békéssámsoni II. o. al
tiszt 2733 Békéscsabáról Budapestre, Mozsár 
Menyhért II. o. altiszt 3071 Budapestről Gyön
gyösre, Németh Ferenc kámi II. o. altiszt 3556 
Budapestről Újpestre, Szőcs Mihály II. o. altiszt 
3578 Kiskunfélegyházáról Szarvasra, Fogási Já
nos II. o. vonalfelvigyázó 14 Tatáról Komá
romba.'

Nyugdíjaztattak: Jánosfy Gyula'17, Korány 
Gusztáv 36 hivatali igazgatók, Nemes Zsigmond 
25, Mircsov Antal 31, Csathó Egon 41, Tarján 
Hugó 138, Lénárth István 140, Kiss Béla 143 és 
Rózsa Gyula 160 főfelügyelők, Tordy Géza fő- 
ellenőr 54, Klingler Tivadar 140 és Pátzay La
jos 231 ellenőrök, Urbán Mihály segédtiszt 370, 
Fiiser Tiborné 284 és Vasvári Miklósné 678 se- 
gédellenőrnők, Precsinszky Mihályné, 527 és Ke-

resztessy Béláné 562 segédtisztnők, Tapolczay 
Sándor műsz. ellenőr 62, Bócz Lajos 5 és Borsodi 
József 47 I. o. szakaltisztek, Tóth Imre párkányi 
37 és Fodor Imre 138 II. o. szakaltisztek, Valu 
József 15, Cseresnyés Sándor 30, Horváth József 
nicki 43, Balázsi Károly pécselyi 72, Vippó Jó
zsef 106, Baki Mihály 313, Németh István győr- 
vári 1105, Mocsári Menyhért 1560 és Barabás 
Gyula 1724 I. o. altisztek, Bundik Lajos 1028 és 
Perlaki József 1852 II. o. altisztek, Romlaki Ist
ván 16 és Bánfalvi Ferenc 265 I. o. vonalfelvi
gyázók.

Meghaltak: Glázer Jenő igazgató 29, Rakitai 
István főellenőr 48, Postbiegl Ferenc segédellen
őr 360, vitéz dr. Pap Lászlóné segédtisztnő 404, 
Ozsváth Károly I. o. altiszt 1746, Weigl Sándor 
1306 és Tihanyi István 1400 II. o. altisztek.

Névváltozások: Rozsnyói (Rédl) Géza ellen
őr 278, Molnár (Peller) Etel segédtisztnő 580, 
Gerle (Gyebrovszki) Pál 2160, Miskolci (Ga- 
dusch) János 3393 és Gyimesi (Dobrotka) Jó
zsef 3462 II. o. altisztek.

Egyéb változások: Kovács István segédtitkár 
28 helyett Kovács István dr., Bicskei Béla 'fő
tiszt 340 helyett Bitskei Béla, Polczer Antal II. 
o. tiszt ideiglenes 79 helyett Lehoczky Antal, 
Sütő János gyakornok 149 helyett Sütő János dr., 
Bocskai Kálmán II. o. altiszt 3475 helyett Bocs- 
kay Kálmán.

Budapest, 1936. évi április hó 30-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett 

97.753/1.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1936.

május hó 22-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi április hó 28-án.
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K im utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  lé tszám bó l tö r ö l t  egyén

A létszám ból való 
törlés okan e v e állása szü le té s i helye 

és éve

állom áshe lye , 
ho l u to ljá ra  

a lk a lm azv a  v o lt

Sopron D r. G ö tze  S ándorné kiadó G ö n c  1908. E nying L em o n d o tt.

B akony-
Sopron Fülöp L ajosnc kiadó L ip tószen t- 

m iklós 1910.
szen tlász ló N em  vá lla lt 

a lkalm azást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A postaalkalmazottak gyermekeinek nyaralta
tása.

: A m. kir. posita személyzetének jóléti ala
pítványa az arra rászoruló postás gyermekek 
nyaraltatásáról az idén is gondoskodni kíván.

A nyaraltatásban a posta összes alkalmazot
tainak, tehát mind a kincstári és postamesteri 
tényleges, mind a nyugdíjas alkalmazottainak 
gyermekei résztvehetnek, és pedig azok a 6—12 
éves fiú- és leánygyermekiek, akik egészségesek, 
fertőző betegségben nem szenvednek, de gyenge 
szervezetük és rosszul tápláltságuk miatt az or
vos véleménye szerint üdülésre szorulnak.

Az üdültetésre kijelölt gyermekeket részben 
a jóléti alapítvány Szentendre-szigeti Demény 
Károly-üdülőtelepén, részben az Országos Gyer
mekvédő Liga Szentendre-szigeti „Izabella“ és a 
farkasgyepüi „dr. Vass József gyermeküdülőte
lepein“, részben a Zsófia Országos Gyermeksza- 
natórium-Egyesület balatonszabadi nyaralótele- 
pén helyezi el.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező egy negyed
ív papírra a következő adatokat jegyezze fel: az 
apa nevét, állását, állomáshelyét (hivatalát), la
káscímét, a nyaraltatni kért gyermek nevét, szü
letési adatait (év, hó, nap), vallását és végül

gyermekeinek számát és életkorát, annak feltün
tetésével, hogy azokból hány az ellátatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatával 
látja el. A szolgálati főnökségek véleménye első
sorban a jelentkező alkalmazott családi, anyagi, 
stb. viszonyaira és a rászorultság mérvére ter
jedjen ki.

Abból a célból, hogy a jelentkező gyerme
kek közül elsősorban azok nyerjenek elhelye
zést, akik a levegőváltozásra és a jobb táplálko
zásra leginkább rászorulnak, továbbá annak meg
állapítása végett, hogy a gyermekek közül kik 
menjenek a Balaton mellé és kik a Duna melletti 
üdülőtelepekre, illetőleg a Bakonyban levő far 
kasgyepüi üdülőtelepre, az alapítvány la1 gyer
mekeket orvossal megvizsgáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és idő
pontjáról az érdekelt szülőket az alapítvány ér
tesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta beteg
ségi biztosító intézeti orvos van, ezzel, ahol ilyen 
nincs, más orvossal kell megvizsgáltatni.

Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
igazolnia kell, hogy a gyermek fertőző betegség
ben nem szenved és véleményt kell nyilvánítani 
arra nézve, hogy a gyermeknek első- vagy má
sodsorban van-e szüksége a nyaraltatásra s hogy 
részére melyik üdülőtelepet ajánlja.
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A vidéken lakó tényleges kincstári és posta- 
mesteri személyzet a kiállított törzslapokat or
vosi véleménnyel ellátva szolgálati főnökségénél 
adja be, a vidéken lakó nyugdíjasok pedig annál 
a hivatalnál, amely lakásukhoz legközelebb esik, 
még pedig oly időben, hogy a főnökségek a 
törzslapokat javaslatuk rájegyzése után legké
sőbb f. évi május hó 23-áig közvetlenül a jóléti 
alapítvány kezelési irodájának (I., Krisztina- 
körút 14. I. cm. 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 küldje 
be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később szintén május hó 23-ig közvetlenül az 
alapítvány kezelési irodája címére küldjék be.

A nyaraltatás június hó második felében kez
dődik és csoportonként 3—4 hétig tart.

Arról, hogy az alapítvány kezelési bizottsága 
a jelentkező szülők közül kiknek a gyermekeit 
jelöli ki nyaraltatásra, az érdekelt szülők annak

idején az utazás időpontjának s az egyéb tudni
valóknak részletes közlése mellett külön értesí
tést kapnak.

A kezelési bizottság végül felkéri a posta 
összes hatóságait és hivatalait, hogy az itt fog
laltakat a beosztott személyzetnek és amennyi
ben mód van rá, az állomáshelyen tartózkodó 
nyugdíjasoknak is azonnal hozzák tudomására.

Budapest, 1936. évi május hó 5-én.
A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

Betöltendő postakiadói állások.
K ecel p o s tah iv a ta l június 1-től kezdődő leg  egy h ó 

napi k iad ó h e ly e tte s íté sre  nők iadó t keres. F e lté te lek  közlé
sé t kéri.

Szajol II. oszt. h iv a ta l június 1-re kom oly  férfik iadó t 
keres.

K apuvár p o stah iv a ta l m ájus 15-re egy, és június 1-re 
egy k iad ó t keres.

P estszen tlő rinc  2. szám ú p o stah iv a ta l állandó  alkal
m azásra k iad ó t keres . É rdeklődők  fize tés m egjelölésével 
levélben ír jan ak . Á llás m ájus 25—jún ius 1. k ö zö tt elfog
lalandó.

Kimutatás
á l l á s tk e r e s ő  p o s ta k ia d ó k r ó l .

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k ia d ó

Jegyze t
neve

cím e
(jelenlegi ta r tó z k o d á s i 

helye)

szolgálati
éveinek
szám a

m ely  időpon ttó l 
kezdve  vállal 

á llást

V asad i János B udapest, Z ápolya-u . 38. 6 m ájus 15. H e ly e tte s íté s t is vállal.

V ízvári A n n a U god 9 m ájus 15. H e ly e tte s íté s t is vállal.

K renács M ária R ákospalo ta , K lára-u . 72. 6 Június 1.

T isza  E rzsébe t R ákospalo ta 18 H e ly e tte s íté s t is vállal.

A  szerkesztőségnek  s z á n t küldem ények  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  k iad óh iva ta lnak  szánt ük ldem ények  cím zése: K ülföldi h irlaposztály , B udapest 4.

F ő v áro si N yom da R t.  nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon  J.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103«. MÁJUS 15. 1«. szám.

T A R T
Postaszállítás vitorlázó repülőgéppel Budapest és Bécs 

között.
V áltozások a Légipostái Díjszabásban.
A  101.201. számlaszámmal elláto tt különböző színben 

nyom ott befizetési lapok elfogadása.
M érsékelt távbeszélő díjszabás rendszeresítése a bala

toni fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint a mátravidéki pos
tahivatalokkal és a Lillafüreddel való forgalomban.

Magyarország—Szovjetoroszország közti távbeszélő
forgalom megnyitása.

A  Tiszántúli Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek hasz
nálata.

A I. O M :
Postai szállításból k izárt sajtótermék.
A  hévízfürdői és parádfiirdői időszaki postahivatalok, 

valamint a kolopfürdői időszaki ügynökség megnyitása.
Fűzfőfürdőtelep 1 postaügynökség nevének meg

változtatása.
Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
Hivatalvezetői megbízatás.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi április havi 

forgalma.
Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.

Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Postaszállítás vitorlázó repülőgéppel Budapest 
és Bécs között.

98.650/4.
A Budapesten tartandó nemzetközi vitor- 

lázórepülő-kongresszussal kapcsolatban 1936. 
május 19-én az „Österreichischer Aero-Club*' 
motoros repülőgép által vontatott két vitorlázó 
repülőgépet indít Budapestre. Ezek a gépek oszt
rák feladású légipostái küldeményeket fognak 
Budapestre szállítani és útközben Sopron és 
Győr felett ejtőernyő segítségével postaanyagot 
dobnak le.

Visszarépülésük alkalmával a vitorlázó re
pülőgépek magyar feladású légiküldeményeket 
szállítanak Bécsig. A küldeményeket bárhová 
lehet címezni, Bécstől kezdve azonban azok csak 
közönséges úton (vasúton) nyernek továbbítást.

A küldeményeket olyan időben kell feladni, 
hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz legké
sőbb május 23-án 6.35 óráig megérkezzenek.

A szállításért a következő összdíjat kell le
róni:

a) levelezőlapokért darabonként 80 fillér;
b) levelekért 10 g-ként 1 P 60 fillér.
Ebben a díjban bennfoglaltatik a légipostái

pótdíj és a rendes postai szállítási díj.
Ajánlott küldeményeket a vitorlázó repü

léssel nem lehet küldeni.
A repüléssel szállítandó küldeményekre fel

tűnő módon a következő megjegyzést kell írni: 
„A budapest—bécsi vitorlázó repüléssel“.

A posta ezzel a járattal továbbított levele
ket és levelezőlapokat alkalmi bélyegzővel fogja 
ellátni.

Budapest, 1936. évi május hó 12-én.

Változások a Légipostái Díjszabásban.
97.726/4.

A hivatalok a Légipostái Díjszabásban ve
zessék keresztül a következő változást:

13. oldal. Hongkong, a 2—4. hasábban töröl
jék a meglevő adatokat és helyettük írják be: 
a 2. és a 3. hasábba „1 pengő“. A 4. hasábot 
hagyják üresen.

Budapest, 1936. évi május hó 2-án.

A 101.201. számlaszámmal ellátott különböző 
színben nyomott befizetési lapok elfogadása.

99.554/4.
Jövőben a „M. kir. illetékkiszabási hivatal: 

Illetékek, bevételi számla, Budapest“ elnevezésű 
101.201. számú csekkszámlára történő befizeté
sek illetéknemek szerint eltérő színben nyomott 
befizetési lapok útján kerülnek befizetésre. En-
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nek megfelelően a 101.201. számlaszámú befize
tési lapok rózsaszín, piros, szürke* narancssárga, 
zöld, barna és fekete szövegnyomással kerülnek 
előállításra és a befizetési lapok felsőrészén a 
vonatkozó illetéknem nyomdai úton fel van tün
tetve.

Felhívom a hivatalokat, hogy a fentiekben 
leírt befizetési lapokat befizetések teljesítésénél 
akadálytalanul fogadják el.

Budapest, 1936. évi május hó 8-án.

Mérsékelt távbeszélő díjszabás rendszeresítése 
a balatoni fürdő- és üdülőhelyekkel, valamint a 
mátravidéki postahivatalokkal és a Lillafüreddel 

való forgalomban.
99.166/8.

A balatoni fürdő- és üdülőhelyek egymáskö- 
zötti távbeszélő forgalmában, az előző évek 
nyári idénye tartamára, kísérletképen engedélye
zett kedvezményes (40 filléres) díjszabást a má
jus 16-tól szeptember 15-ig terjedő időre ezennel 
véglegesítem.

Ugyancsak erre az időre szintén véglegesí
tem az előző években kísérletképen engedélye
zett azt a kedvezményt, mely szerint a kedvez
ményes díjú balatoni távbeszélő forgalomba be
vont postahivatalok előfizetőivel, úgyszintén a 
Mátravídék postahivatalai, továbbá Lillafüred 
előfizetőivel (nyilvános távbeszélő állomásaival) 
az ország összes többi postahivatalának előfize
tői (nyilvános állomásai) és viszont reggel 8 órá
tól 19 óráig 20%-os díjmérséklés mellett folytat
hatnak a nyári idényben távbeszélgetéseket.

A balatoni körforgalomba bevont hivatalok
ra, azok nyári szolgálatának meghosszabbítására, 
úgyszintén a mátravidéki postahivatalokra és 
egyéb tudnivalókra nézve a P. R. T. 1935. évi 
17. számában megjelent 113.140/5. számú rende- 
letemben foglaltaik a mérvadók.

Budapest, 1936. évi május hó 12.-én.

Magyarország—Szovjetoroszország közti táv
beszélőforgalom megnyitása.

99.802/8.
Magyarország és Szovjetoroszország közt a 

távbeszélőforgalom f. évi május hó 15-én meg
nyílik.

A forgalomban Magyarország részéről az 
összes távbeszélőközpontok, Szovjetoroszország

részéről Leningrad és Moszkva távbeszélőköz
pontjai vesznek részt.

A háromperces beszélgetés díja 18.50 arany
frank.

Csak közönséges és sürgős magán-, közönsé
ges és sürgős állami-, meghívásos és különmeg- 
hívásos beszélgetések folytathatók, valamint a 
távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 
száma utáni tudakozódás kérhető.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 45. oldalán Olaszország után ra
gasszák be.

Budapest, 1936. évi május hó 14-én.

A Tiszántúli Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek 
használata.

98.173/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a debre

ceni 1. és 2. számú postahivatal a bélyegzők el
készülésétől bezárólag szeptember 8-áig „Tiszán
túli Ipari Vásár Debrecen — 1936 aug. 29. — 
szept. 8“ feliratú hirdető-bélyegzőt használ a 
nála feladott levélpostai küldemények egy részé
nek lebélyegzéséhez. A bélyegzők a múlt évben 
is használt, hasonló felírású bélyegzők átalakí- 

I tásával készülnek.
Budapest, 1936. évi május hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
100.234/4.

A Pozsonyban megjelenő „Világ“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1936. évi május hó 9-én.

A hévizfürdői és parádfürdői időszaki postahi
vatalok, valamint a kolopfürdői időszaki ügy

nökség megnyitása.
100.819/3.

Hévízfürdő és Parádfürdő időszaki postahi
vatalok, valamint Kolopfürdő időszaki posta
ügynökség működésüket folyó évi május hó 
16-án ismét megkezdik.

Budapest, 1936. évi május hó 13-án.



Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 16. számához (99.80218. sz. r.)

Oroszország (Szovjet^szociálista köztársaságok szövetsége) 
(U n ion  des Républiques Soviétistes Socialistes).

Sürgős (urgent) beszélgetés: váltható.
Igen sürgős (éclair)beszélgetés: nem váltható.
Meghatározott időre esetenként kért beszél

getés (communication fortuite ä heure fixe): 
nem váltható.

Bérelt beszélgetés (conversation par abonne- 
ment): nem folytatható.

Egy vagy több hetes bérelt beszélgetés (con
versation par abonnement concédée pour 
une ou plusieurs périodes de sept jours con- 
sécutiis): nem folytatható.

16—19 óra közt 4/5 díjas bérelt beszélgetés 
(conversation par abonnement entre 16—19 
heures au 4/B du tarif): nem folytatható.

Meghívás (avis d’appel): kérhető. 
Meghívásnak a rendeltetési helyen az ingye
nes táviratkézbesítés körzetén kívül való 
kézbesítése: nem kérhető.

Külön meghívás (préavis): kérhető.
Távbeszélő előfizető neve vagy állomásának 

száma utáni tudakozódás (demande de 
renseignements): kérhető.

Gyengeforgalmú órák: 19—8 óra közt.

A forgalomban Magyarország részéről az összes távbeszélőközpontok, Oroszország részéről 
Leningrad és Moszkva távbeszélőközpontjai vesznek részt.

A beszélgetési díj valamennyi viszonylatban 18 frs 50 cts.
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.

az erős forgalmú 
órákban percenként 

számítandó

a gyenge forgalmú 
órákban az első három 

percért számítandó

a gyenge forgalmú 
órákban percenként 

számítandó

Frs cts Frs cts Frs cts

6 17 11 10 3 70
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Füzfőfürdötelep postaugynökség nevének meg
változtatása.

99.785/3.
Füzfőfürdötelep postaügynökség nevét f. 

évi május hó 15-től „Balatonfűzfő“-re változtat
tam meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a M. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsorában a 13. 
oldalon „Balatonfüredfürdő“ után írják be: —. 
260, —, Balatonfüzfő ü. (Eh. Fűzfőgyártelep), 
Veszprém, Sopron, Budapest M T Tapolca; 
a 47. oldalon „Füzfőfürdőtelep“-re vonatkozó 
összes adatokat töröljék; a 151. oldalon a 260. 
számnál Füzfőfürdötelep helyett Balatonfűzfőt 
írjanak; a Helységnévtárban a 114. oldalon „Ba
latonfüredfürdő“ után jegyezzék be: Balaton- 
fűzfő Vörösberény, Veszprém vm., veszprémi 
j., S3 Eh. Fűzfőgyártelep, (D2s L., Budapest 
m i E  Tapolca, 260, postáig S.; a 220. oldalon 
„Fűzfőfürdötelep“-re vonatkozó összes adatokat 
töröljék; az Irányítási füzetben a 17. oldalon: 
„Balatonfüredfürdő“ után jegyezzék be: „Bala- 
tonfűzfő, Ü, Veszprém S, VI., Budapest — Ta
polca, 48, f  48, Eh. Fűzfőgyártelep; az 50. olda
lon Fűzfőfürdőtelepre vonatkozó összes bejegy
zéseket pedig töröljék.

Budapest, 1936. évi május hó 8-án.

Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
100.660/3.

Horány időszaki postaügynökség folyó évi 
május hó 15-ével működését ismét megkezdi, és 
a Magyar Folyam- és Tengerhajózási R. T. által 
oda folyó évi szeptember hó 15-ig fenntartott 
rendszeres hajójáratok egész tartama alatt foly
tatja.

Budapest, 1936. évi május hó 12-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
99.468/1.

Dr. íilthes János postafőtiszt (290) az áthe
lyezés folytán megüresedett Hatvan 1. és 2. 
számú postahivatalok vezetésével megbízatott. 

Budapest, 1936. évi május hó 8-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi 
április havi forgalma:

3.296/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 973.156 P 36 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1936 április hó végén 108,865.419 P 
86 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 24,495.961 P 34 fillérrel szere
pel. A betevők száma a hó végén 423.308.

A csekküzletágban a betéteket 1,172.995 P 
65 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk- 
betétek állománya 1936 április hó végén 
124,945.517 P 12 f volt. A csekkszámlatulajdono- 
sok száma a hó végén 35.209.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936 április hó végén névértékben 111,335.985 
P-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
90.082.715 P értéket képviseltek. A hó végén for
galomban volt járadékkönyvek, illetve letéti je
gyek száma 90.073.

A zálogüzletágban 254.416 drb új zálogfel
vétel 5.029.239 P kölcsönnel és 228.533 drb zálog- 
kiváltás 4,524.756 P kölcsön visszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1936 április hó 
végén 1.292.732 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 26,646.074 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.038 drb, kényszerárverésre pedig 7.769 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.4% 
drb, a befolvt vételár 153.327 P 98 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1936 ánrilis hó folyamán 2.980.384 té
tel. s 1.167.739.509 P 65 f, az összes betétek állo- 
mánva nedig a hó végén 233.810.936 P 98 f volt.

Budapest. 1936. évi május hó 5-én.

Nyilvános versenytárgyalási hirdetmény.
5.293/1936.

A m. kir. posta központi járműtelepe 1 drb 
használt teherszállító gépkocsi eladására május 
hó 26-iki határidővel nyilvános versenytárgyalást 
hirdet.

Az eladásra kerülő gépkocsi fenti hivatalnál, 
XIV. kér., Egressy-út 39—43. sz. köznapokon 
d. e. 9—12 között megtekinthető és az ajánlati 
űrlap díjtalanul átvehető.

M. kir. posta központi járműtelepe, 
Budapest, XIV., Egressy-út 39/43. sz.
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K i m u t a t á s
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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A  létszámból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

Budapest Précsinszky M ihály kiadó Somogyszob
1892.

Közp. Távíró- 
' hivatal

Drégelpalánki posta
m esterré neveztetett ki.

P écs Remeschberger Sarolta kiadó Turistvándi
1909. Tevel K ineveztetett teveli 

postam esterré.

Pécs Ózdi Jolán kiadó V ajszló 1894. Babócsa V ízvári postam esterré 
neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
Répcelak postahivatal több évi gyakorlattal rendel

kező, mindhárom szakban önállóan dolgozó férfikiadót ke
res, június 1-re. Fizetése: teljes ellátás, lakás és készpénz
járandóság.

Öskü postahivatal két-három heti időtartam ra helyet

te st keres, június hónap bármely napjától. A  feltételek köz
lését kéri.

Baracska postahivatal június 15-től szeptember 15-ig 
nőkiadót keres. Feltételek közlését kéri.

Kimutatás
á llá s tk e re ső  p o s ta k ia d ó k ró l .

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

P aál János Szilasbalhás 10 június 1-től

Simán Ilona N agycenk 13 június 1-től

Debreceni Józsefné Ú szód 7 azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt ükldcmények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon J.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1036. M Í.IIS  33. 17. szám.

T A R T

A faluzó és a tanyai levélhordók által hivatalból 
beszállítandó és kézbesítendő postai küldem ények egy
séges' m egállapítása és az e küldemények után  eddig 
szedett különleges díjak megszüntetése.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

Postaszállítás az österreichischer Aero-Club ál
tal „Pünkösdi repülés 1936.“ néven rendezett alkalmi 
ló gift rat árvái.

A" "belföldi táviratlevél szódíjának leszállítása. ;
V áltozások a Távíró-Díjszabásban.
.Távbeszélőn feladott táviratok feladójának adat-

Ä faluzó és a tanyai levélhordók által hivatal
ból beszállítandó és kézbesítendő postai külde
mények egységes megállapítása és az e külde
mények után eddig szedett különleges díjak 

megszüntetése.
98.142/4.

Rendeletem vételétől kezdve a faluzó és a 
tanyai levélhordók által hivatalból beszállítandó 
és kézbesítendő küldemények csoportját egysé
gesen az alábbiakban állapítom meg:

1. Hivatalból beszállítandó küldemények:
a) közönséges levélpostai küldemények, és 

pedig levél, levelezőlap, nyomtatvány, áruminta 
és zárt távirat;

b) ajánlott küldemény, amely lehet utánvé- 
telcs és tartalmazhat postai megbízást is;

c) postautalvány és csekkbefizetés, ha ösz- 
szege 120 pengőt nem halad meg;

d) csomag (utánvételes is), ha a nyilvánított 
érték a 120 pengőt meg nem haladja, és ha 3 kg- 
nál nem súlyosabb;

e) értéklevél, ha annak nyilvánított értéke 
120 pengőnél nem nagyobb.

2. Hivatalból kézbesítendő küldemények:
a) közönséges levélpostai küldemények, és 

pedig levél, levelezőlap, hírlap, nyomtatvány, 
áruminta és postára adott távirat;

A I, O íM :
szolgáltatás szem pontjából való m eghatározása.

Korlátozás megsziintetóse a Felvidékkel való 
távbeszélő forgalomban.

Fekete és lila másoló irón minőségi változása. 
Sajtóhiba helyesbítés.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Kerületi biztosi megbízatás.
H ivatalvezetői megbízatás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra. 
Változások az irányítási füzetben.
Kim utatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Állástkcreső postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

b) ajánlott küldemény, utánvételes is, ha az 
utánvétek összeg a 120 pengőt meg nem haladja;

c) értéklevél, ha a nyilvánított érték 120 pen
gőnél nem nagyobb;

d) postautalvány (csekkfizetési utalvány), 
ha összege a 120 pengőt nem haladja meg;

e) csomag, utánvételes is, ha értéke, illető
leg az utánvétek összeg a 120 pengőt meg nem 
haladja és ha 3 kg-nál nem súlyosabb;

f) postai megbízási lap, továbbá megbízási 
okirat, ha a megbízási okirat összege a 120 pen
gőt meg nem haladja;

g) egyéb küldeményekről kiálított értesítő- 
elismervénvek.

Ezzel egyidejűleg a hivatalból beszállított 
és kézbesített küldemények után közvetítés és 
kézbesítés címén eddig rendszeresítve volt kü
lön díjak szedését megszüntetem. A faluzó és 
tanyai levélhordók tehát az ilyen küldemények 
felvételénél és kézbesítésénél jövőben a díjsza
básszerű postai díjakon felül semmiféle címen 
külön díjat nem szedhetnek.

Az érdekelt postahivatalok erről a változás
ról a külterületi lakosságot megfelelő módon tá
jékoztassák.

Budapest, 1936. évi május hó 15-én.

I
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Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

101.235/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot a hi
vatalok az -alábbiak szerint javítsák:

79. o., 109. fsz., Németalföldi-Antillák (Cu- 
ragao): a 8., 9. és 10. hasábban 3, 3, l'A helyett 
írják: 2A, 2, 7.

80. o., 116. fsz., Oroszország: a 3—5., 7—9. és 
12—14. hasábban 15, 10, 10, 5-3, 3, 3, 20, 15, 30 
helyett: 50, 30, 30, 1-6, 10, 5, 80, 65, 110.

80. o., 127. fsz., Spanyolország: a 10. és 11. 
hasábban —, —, helyett: 20, 100.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok a P. R. T. 1935—44. számában közölt 
124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtábláza
tot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1936. évi május hó 16-án.

A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

99.183/4.

A postahivatalok a díjátalányozásban 
részvevő szervek sorába az 1936 évi július hó 
1-től felvett „Szegedi Ferenc József tudomány- 
egyetem valamennyi kara, intézete és hivatala“ 
nevű szervet a Levélpostadíjszabás 67. §-ának X. 
pontjánál i(Díjátalányozásban részvevő szer
vek; M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
rium) 21. tételként írják be.

Budapest, 1936. évi május hó 12-én.

Postaszállítás az Österreichischer Aero-Club 
által „Pünkösdi repülés 1936.“ néven "rendezett 

alkalmi légijáratával.
100.109/4.

Az „Österreichischer Aero-Club“ 1936. má
jus 28-án „Pfingstflug 1936“ címmel alkalmi kör
repülést rendez. A körrepülés útvonala Bécs— 
Siófok— Hortobágy— Budapest— Bécs— Alten- 
rhein—Lausanne és Basel.

Ezzel az alkalmi járattal bárhová szóló ma
gyar feladású közönséges (nem ajánlott) levele
ket és levelezőlapokat lehet továbbítani a követ
kező feltételek mellett:

A továbbításra szánt küldeményeket csak 
Bécsben lehet a repülőgépnek átadni. Az útközi 
állomásokon a repülőgép nem vesz fel postai 
küldeményeket.

A küldeményeken a díjszabásszerű szállí
tási díjakon kívül a következő pótdíjat kell le
róni: levelekre 10 grammonként 1 pengő 20 fil
lért, levelezőlapokra darabonként 60 fillért.

A szállítás a repülőgép által érintett he
lyekre légiúton, onnan pedig rendes postai úton 
történik. Azt, hogy a küldemény meddig szállí
tandó légiúton, a feladónak a küldemény cím
oldalán a következőképen kell megjelölnie: „A 
Pünkösdi alkalmi járattal Lausanne-ig“, vagy 
„Basel-ig“, stb.

A magyar feladású küldeményeket olyan 
időben kell feladni, hogy azok a Budapest 72. 
sz. hivatalhoz legkésőbb május 27-én 14 óra 25 
percig érkezzenek.

Az osztrák igazgatás a küldeményeket a 
gépnek való átadás előtt alkalmi bélyegzőlenyo
mattal, a leszálló helyre illetékes magyar posta- 
hivatalok pedig magyar részről érkezési keletbé
lyegző lenyomattal látják el.

Az érdekelt postahivatalok fordítsanak kü
lönös gondot a szóbanforgó küldeményeknek 
tiszta és olvasható bélyegzőlenyomattal való el
látására.

Budapest, 1936. évi május hó 22-én.

A belföldi táviratlevél szódíjának leszállítása
100.845/8.

Az 1936. évi június hó 1-től a táviratlevél 
szódíját a belföldi forgalomban 6 fillérről 4 fil
lérre mérsékelem, a táviratlevelenként fizetendő 
legkisebb díjat pedig, ugyancsak a f. évi június 
hó 1-től kezdődőleg 15 szó kedvezményes díjá
ban. azaz 0.60 pengőben állapítom meg.

A hivatalok ezt a díjmérséklést a Távíró 
Díjszabásban a „Tudnivalók“ II. 4. pontjánál és 
a 7. oldalon levő I. díjtáblázatban, továbbá a T. 
Ü. Sz. 59. §-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi május hó 15-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban. 
99.590/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:
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13. o. Francia-Nyugat-Afrikánál a) Dahomey 
és Elefántcsontpart) a 6. hasábban levő „Daho- 
meyba D“ megjegyzést töröljék.

25. o. Az oldal alján levő 9) jegyzet első mon
datát töröljék s a jegyzet szövegéhez folytatólag 
a következőket írják: „Szám- vagy betűjegyes 
távirat csak a diplomáciai és konzuli testület cí
mére küldhető.“

Budapest, 1936. évi május hó 15-én.

Távbeszélőn feladott táviratok feladójának adat
szolgáltatás szempontjából való meghatározása.

ad. 86.016/8.
Elrendelem, hogy a távbeszélőn feladott 

táviratoknál, tekintet nélkül arra, hogy a távira
ton aláírásként kinek a neve szerepel, illetőleg 
kinek a neve és címe van a táviratnak erre ren
delt helyén feljegyezve, adatszolgáltatás szem
pontjából feladónak mindig a távbeszélő állomás 
felelős előfizetőjét kell tekinteni.

A hivatalok e rendeletemet a T. U. Sz. 73. 
§-ának 4. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi március hó 27-én.

Korlátozás megszüntetése a Felvidékkel való 
távbeszélő forgalomban.

99.788/8.
Egyrészről Magyarország, másrészről a 

Cseh-Szlovákországhoz csatolt régi magyar Fel
vidék közti távbeszélőforgalomban eddig meg
lévő az a korlátozás, hogy felvidéki nyilvános 
távbeszélő állomásról Magyarországgal csak 
azok beszélhettek, akik erre a célra külön enge
délyt kaptak, megszűnt.

A hivatalok e korlátozás megszüntetését a 
P. R. T. 1927. évi 51. számában közzétett 46.976. 
számú rendeletemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi május hó 18-án.

Fekete és lila másoló irón ’minőségi változása. 
100.487/9.

Értesítem a hivatalokat, hogy a 10/k. ro- 
vancs-szám alatt nyilvántartott fekete kemény

másoló irón helyett, mivel túlságos keménysége 
miatt az írás vele fárasztó és nehezen is olvas
ható, „másoló irón fekete közép“ jelzésű irónt 
rendszeresítek. A 10/rn. rovancs-szám alatt nyil
vántartott lila másoló irónt pedig az eddigi hárs
fa helyett a könnyebben hegyezhető cédrusfa 
burkolattal szerzem be. Ez után tehát valamenv- 
nyi másoló irón cédrusfa foglalatú és az egység
áruk is egységesen 27 fillér lesz. A m. kir. posta 
központi anyagraktára az újonnan rendszeresí
tett irónokat csak akkor fogja kiszolgáltatni, ha 
a raktáron levő készlet elfogyott.

Budapest, 1936. évi május hó 11-én.

Sajtóhiba helyesbítés.
ad. 98.865/3.

A magyar mozgópostáknak és jegyzékelő- 
meneteknek a P. R. Tára 1936. évi 15. számában 
közölt jegyzéke „Jelmagyarázat“-át a kir. hiva
talok a következőleg helyesbítsék: „Ü. =  mun- 

I kaszünetes ünepnap“, „ü =  korlátozott szolgá
latú ünnepnap“.

Budapest, 1936. évi május hó 11-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
101.200/4.

A „Fervojstacio Znamenka“, „Bolseva Ko- 
muno de Ogpu“ és „ Megvásárolt Magyarok“ 
című külföldi sajtótermékektől a postai szállítás 
jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi május hó 19-én.

Kerületi biztosi megbízatás.
100.924/1.

Dr. Rimányi József postasegédtitkár a pécsi
m. kir. postaigazgatóság kerületében 1936. évi 
május hó 15-iki hatállyal kerületi biztosi teen
dőkkel megbízatott.

Budapest, 1936. évi május hó 15-én.
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Hivatalvezetői megbízatás.
101.201/ 1.

Dr. Mónus Ferenc m. kir. postafőfelügyelő 
(95) a Debrecen 1. számú postahivatal vezetésé
vel megbízatott.

Budapest, 1936. évi május hó 16-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
101.594/1.

A Sopron 1. számú postahivatalnál nyugdí
jazás folytán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal szolgá
lati úton jelentkezhetnek fogalmazási tisztvise
lők közül titkárok, tanácsosok és igazgatók, to
vábbá a forgalmi tisztviselők közül főfelügyelők 
és hivatali igazgatók.

Jelentkezni lehet a közlemény megjele
nésétől számított 14 nap alatt, a javaslattételre 
hivatott soproni 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 soproni postaigazga
tóságnak.

A hivatalvezető természetbeni lakást kap
hat.

Budapest, 1936. évi május hó 19-én.

Változások az irányítási '[füzetben.
I.

101.334/3.
Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv 7. 

hasábjában bekövetkezett alábbi változásokat a 
kir. hivatalok vezessék keresztül és a helyes irá
nyítás iránt intézkedjenek:

9. oldal, Aldebrőnél 78 helyett f68, Alsóáb- 
ránynál 38 helyett 34, f34,

11. oldal, Anarcsnál 1 19/6427 v. 120/6427 v. 
(K. ü.) törlendő; Apagynál 6220 helyett 6272.

12. oldal, Atkárnál 34 gk Gyöngyös után a 
„(k.)“ és Vámosgyörk után a „(V. Ü. ü.)“ tör
lendő; Auguszta szanatórium Debrecennél 
„D2/gk, 170“ helyett „fl70 (H és Ü. ü. után), 
170.“

16. oldal, Baktalórántházánál 6220 helyett 
6272. , : I

22. oldal, Berettyóújfalunál 536 helyett 568, 
(k. ü.) pedig törlendő.

24. oldal, Bocskaykertnél 299 helyett 19, 
f299 törlendő; Bodrogolaszinál 34 után 33 helyett 
f33.

25. oldal, Bojár-Hollósnál 299 helyett 19.
30. oldal, Cigándnál 212 elé „1 Saujh/311 v“

beírandó, 1 Saujh — 1 34/313 v. törlendő.
36. oldal, Debrecen 2-nél 299 elé „cs.“, f299 

törlendő, helyette beírandó cs 1713 v., 1 Szó 2 elé 
beírandó „1. Kecskemét“.

37. oldal, Derecskénél „1 20“ törlendő.
46. oldal, Fehérgyarmatnál 1 Mszalka után 

+140 (k. ü.), +56 (k. ü.) törlendő; Feldebrőnél 78 
helyett f68.

48. oldal, Felsőnovaj (V. Ü.) törlendő.
50. oldal, Füzesabonynál +34 elé beírandó 

1 Bp 72/404 v.
51. oldal, Gacsálynál +56 (k. ü.) helyett f i 40.
52. oldal, Gebénél 56 helyett 140, +56 (k. ü.) 

helyett f i 40.
53. oldal, Gergelyinél 1. Nyháza 2 i(V. Ü.) 

után 1 20 írandó.
58. oldal, Gyulaházánál 1 19/6427 v., és 120/

| 6427 v. (k. ü.) törlendő.
59. oldal, Hajdúböszörménynél h. D 2/5622 

v. törlendő; Hajdudorognál (k.) törlendő.
60. oldal, Hajduhadháznál 1 299 helyett 1 19, 

t299 helyett 1 Nyh 2 — cs/1713 v.
60. oldal, Hajdúszoboszlónál 299 helyett 19.
61. oldal, Hatvan 2-nél p. 1. f  78/401. v. (ü.) 

törlendő.
63. oldal, Heves összes adat törlendő és be

írandó „1 33 — 1 f 33/5030 v„ 78., 1 34/5042 v„ f78, 
+77.“

64. oldal, Hodásznál 56 helyett 140, f56 (V. 
Ü.) törlendő, 6124 v. után beírandó fl40.

69. oldal, Jánknál 1 20 után beírandó — f i 40.; 
Jászapátinál a +158 után 1 +33/8722 v.; Jászárok- 
szállásnál a +158 elé 1 33 — 1 +33/8722 v.; Jászbe
rénynél 1 Bp 72 elé „h“.

71. oldal, Kábánál 299 helyett 19.
72. oldal, Kálnál a +68 törlendő és 34 után 

beírandó 68; Kállósemjénnél 56 helyett 140, +56 
helyett +140, Kántorjánosinál 56 helyett 140, 
+56 helyett +140; Kápolnánál 78, +78 helyett 
: 68, 68.

74. oldal, Karcagnál 299 törlendő, +232 (k) 
után beírandó 15223. v., és a +20 az 5223 v. után 
írandó.

75. oldal, Kékestetőnél a 34 elől az „1“ tör
lendő.
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78. oldal, Királdnál 144 (k. ü.) törlendő.
80. oldal, Kislétánál 56 helyett 140, +56 he

lyett +140.
81. oldal, Kisújszállásnál 1. Mtúr törlendő; 

Kisvárdánál 1. Nyh. 2/2366. v. törlendő.
82. oldal, Kocsordnál 56 helyett 140.
83. oldal, Konyárnál a +156 (k. ü.) a 156 (k. 

ü.) után írandó.
86. oldal, Kőteleknél Fegyvernek 1 helyett 

Törökszentmiklós írandó.
87. oldal, Kunmadarasnál 232 elé 1. Karcag/' 

5222 v. írandó.
91. oldal, Leveleknél 6220 helyett 6272 v.; 

Lónyánál Mándok elé „1.“ írandó.
95. oldal, Máriapócsnál 56 helyett 140, +56 

helyett +140.
96, oldal, Mátészalkánál 56 helyett 140; Mát

raházánál 78 helyett +68; Mátraderecske 78 he
lyett +68, +78 helyett 68; Mátramindszent 78 he
lyett +68.

98. oldal, Mezőnyárádnál 38 helyett 34, +34.
100. oldal, Miskolc 2-nél 1 Szerencs törlendő, 

427 v. előtt 1 12. törlendő, 437 v. elé beírandó 112.
104. oldal, Nádudvarnál 299 helyett 19.
107. oldal Nagykállónál 56 helyett 140, +56 

helyett +140.
110. oldal, Nagyszekeresnél beírandó 1 20 — 

+140 (k. ü.)/6636 v.; Napkornál 6220 helyett 6272.
114. oldal, Nyiradonynál 6572 helyett 6372; 

Nyírbátornál +56 törlendő, 170 után +140 be
írandó; Nyircsászárinál 56 helyett 140.

115. oldal. Nyíregyháza 2-nél 1 D2/1730 v. 
törlendő, 299 helyett 1 D2/1732 v., 1 Kisv. elé 1 
116— beírandó, 1 Kisv./2313 v. (k.) törlendő, 
+238 után beírandó +140, a +134, +172, +120 a 
+140 után írandó; Nyírkárásznál 1 19/6427 v„ 
120/6427 v. (k. ii.) törlendő; Nyirmadánál 6220 
helyett 6272; Nyírmeggyesnél 56 helyett, 6124. 
v. után (V. Ü.), +56 (k. ü.) helyett + 140 (k. ü.).

117. oldal. Ófehértónál 6220 helyett 6272.
118. oldal, Orosnál 6220 helyett 6272.
119. oldal, Ózdnál 1 Bp 72/gk (H. és Ü. után 

nem) törlendő, 9522 v. után beírandó +42, 1 Bp 
72/gk.,

123. oldal, Párádnál 78 helyett +68, +78 he
lyett 68,; Pásztónál „cs.“ előtt az „1“ törlendő, 
22 elé beírandó 1 Hatvan 2/370. v.,

126. oldal, Petneházánál 1. 19/6427 v, 120/ 
6427 v (k. ü.) törlendő.

128. oldal, Tiszaroff törlendő.
133. oldal, Ramocsaházánál 1. helyett 2.
133. oldal, Recsk 78, +78 helyett +68, 68.
135. oldal, Ricsénél 212 elé 1. Saujhely/311. v. 

írandó, a 212 után levő 1. Saujh— 1 34/313 v. tör
lendő; Rudabányánál (K. nem) helyett (V. U.) 
írandó.

137. oldal, Sálynál 38 törlendő.
140. oldal, Sátoraljaújhelynél I 12 törlendő, 

a 33 a 430 v„ után írandó, 1 212/116 v. törlendő.
141. oldal, Síroknál 78 helyett +68.
146. oldal, Szajolnál 6 elé 19.
147. oldal, Szapárfalunál Törökszentmiklós 

az Eh. Fegyvernek 1 elé írandó.
155. oldal Szolnok 2-nél, 299 elé írandó 5, 

19, 1 Kkfh/6727 v. törlendő, a 20 az 1707 v. után 
írandó, 1. Cégi. 1. törlendő, 606 v. helyett 618 v. 
írandó s utána Cegléd 2 — +4/2726 v. +k.), +38 
(k.) törlendő.

160. oldal, Tárcáinál 1711 helyett 1713,
162. oldal, Téglásnál 299 helyett 19.
163. oldal, Tibolddarócnál 38 helyett 34, +34; 

Tiszabecsnél 6636 v. törlendő; Tiszabőnél Fegy
vernek 1 törlendő.

164. oldal, Tiszaderzsnél törlendő gk és Igk; 
Tiszafürednél 232 után az „ü.“ törlendő, (V. Ü.) 
helyett pedig (V. Ü. ü.) írandó; Tiszakarádnál 
212 elé 1 Saujh/311 v. beírandó, 212 után 1 34 —• 
1. Saujh/313 v. törlendő.

165. oldal Tiszaszőllősnél (V. Ü. ü.) után 1 
Tfüred/5223 v.

166. oldal, Tokajnál 1717 v. után (k.) tör
lendő, 12 a 33 elé írandó, 1711 helyett 1713.

168. oldal, Törökszentmiklósnál 1 Bp 72 után 
1 Bp 62; Tunyognál + 56 (k) helyett + 140 (k. ü.)

170. oldal, Űjfehértónál 299 helyett 19, +299 
helyett 1 Nyháza, cs/1713 v„

173. oldal. Vajánál 6220 helyett 6272.
175. oldal, Vásárosnaménynél 6220 v. he

lyett 6272 v.
176. oldal, Verpelétnél 78, +78 helyett +68, 68.
182. oldal, Zemplénagárdnál 1 34 — 1 Saujh!

313 v.
Budapest, 1936. évi május hó 18-án.

II.
101.819/3.

7. oldal, Ábrahámhegynél Eh. Tapolca után 
beírandó: +47 (VI/28—IX/8), 47 után pedig VI/ 
23 VI/28-ra helyesbítendő.
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8. oldal, Ádándnál +92 után (H. Ü. ü. után 
nem) beírandó; Akaiinál VI/23 VI/28-ra helyes
bítendő (háromszor).

10. oldal, Alsómocsoládnál 143 helyett 60; 
Alsónánánál 143 helyett 60, Alsóörsnél VI/23 he
lyett VI/28 (kétszer), V/15 helyett VI/15 és a 
+48 a +110 elé írandó.

12. oldal, Aszófőnél VI/23 helyett VI/28 
írandó.

13. oldal, Babócsánál v. után beírandó (k.).
14. oldal, Badacsonynál VI/23 helyett VI/28 

(háromszor), és 1124 elé 1114 — írandó; Bada- 
csonylábdihegynél VI/23 VI/28-ra helyesbítendő 
(háromszor), Badacsonytomajnál VI/23 VI/28-ra 
helyesbítendő (három helyen).

15. oldal, Baknál összes adat törlése mellett 
beírandó: Zalaegerszeg/gk, 85, +85.

16. oldal, Baksánál 188 helyett +188; Bala- 
tonarácsnál VI/23 VI/28; Balotonberénynél VI/23 
helyett VI/28, Balatonboglárnál pedig az összes 
adatok törlése mellett írandó 7 (VII/1—VIII/31), 
1 Nkan 2/1207 v., 35 (VI/28—IX/8), 1 Bp 72/1202 
v. (VI/28—IX/8 nem), 8, +8, 1 Bp 72/1214 v.; Ba- 
latonedericsnél 1 Tiapolca/5224 v a +197 elé íran
dó, 1 8 pedig 1 Bp 72-re helyesbítendő; Balaton- 
fenyvesnél pedig VI/23 helyett VI/28 írandó.

17. oldal, Balatonföldvárnál VI/23 VI/28-ra 
helyesbítendő; +8 elé beírandó 1 Szfvár 2/2224 v 
(VI/28—IX/8); Balatonfüredfürdőnél VI/23 
VI/28-ra helyesbítendő (két helyen), 110 után be 
írandó I Szfvár 2/1102 v., +48 után beírandó 1 
Szfvár 2 (VI/28—IX/8) — 1 Bp 72/1114 v.; Bala
tongyöröknél 1 8 helyett 1 Bp 72, 5225 v. helyett 
5224 v. írandó; Balatonlellénél VI/23 VI/28-ra he
lyesbítendő, +8 után pedig beírandó 1 Szfvár 2/ 
2224 v. (VI/28—IX/8.); Balatonmáriafürdőnél 
VI/15 V/15-re, IX/15 IX/8-ra, VI/23 VI/28-ra (két 
helyen) helyesbítendő; Bálátonrendesnél VI/23 
helyett VI/28 írandó; Balatonszárszónál VI/23 
helyett VI/28 írandó (két helyen).

18. oldal, Balatonszemesnél VI/23 helyett 
VI/28 írandó (kétszer); Balatonszentgyörgynél 
VI/23 VI/28-ra helyesbítendő, + 8 a +244 után 
írandó, 5248 5238-ra helyesbítendő; Balatonsze
pezdnél 48, +48 helyett 47 (VI/28—IX/8), 48, +48 
(VI/28—IX/8 nem), +47 (VI/28—IX/8) írandó;

Balatonitjhelynél VI/23 VI/28-ra helyesbítendő; 
Bálátonzamárdinál VI/23 helyett VI/28, a +8 pe
dig az IX/8 után írandó.

19. oldal, Barcs 1-nél +25 után (k.), 1. Szhelv 
2 után 1 +44 és 2431 helyett 2421 írandó.

20. oldal. Bátaapátinál 143 helyett 60 írandó; 
Bátaszéknél +143 törlendő, 143 helyett 60 íran
dó, Pécs 2 elé beírandó 1 +143/2113 v., 6454 v. he
lyett 6434 v. (V. Ü. nem), 1 Pécs 2/6434. v. (V. Ü.) 
írandó.

23. oldal, Berzencénél 2413 v. után beírandó 
(k.)

24. oldal, Bikáinál 143 helyett 60 írandó; 
Bocföldénél 86 helyett 85, +86 helyett +85, 1 Bp 
72/7423 v. pedig törlendő.

25. oldal, Bonyhádnál 143 helyett 60 írandó, 
+143 törlendő.

30. oldal, Cikónál 143 helyett 60.
33. oldal, Csesztregnél 86 helyett 85.
33. oldal, Csikóstöttösnél 143 helyett 60 

írandó, +143 törlendő.
34. oldal, Csömödérnél a bejegyzett ada

tok helyett 85, +85 írandó.
36. oldal, Daránynál +25 után (k.), +26 (V. 

Ü. ü.) írandó.
38. oldal, Diósviszlónál +228 törlendő; Dí

szeinél 48 helyett 1 Bp 72 írandó; Dombóvárnál 
+44 a 32 elé írandó, 1 Bp 72/1002 v. és 1 +143 tör
lendő; Dunaföldvárnál +241 elé 1 Bp 72 5026 v. 
írandó.

43. oldal, Egyházaskozárnál 143 helyett 60.
44. oldal, Erdősmecskénél 1 32 törlendő, Pécs 

2 után beírandó (V. Ü. ü. nem) — 1 Pécs 2 (k. 
nem).

49. oldal, Fonyód-fürdőtelepnél VI/23 helyett 
VI/28 írandó három helyen.

54. oldal, Gogánfánál +197 után beírandó 
(érték nem); Gödrénél és Gödreszenfmártonnál 
+44 gk után beírandó i(H. és Ü. ü. után nem).

55. o. Görösgalpusztánál +25 után beírandó 
(k), +26 (V. Ü. ü.); Gutorföldénél a mostani ada
tok helyett 85, +85; Gyékényes 2-nél a +29 (k. 
ü.) utolsó tételnek írandó; Gyenesdiásnál 1 8 he
lyett 1 Bp 72.

63. oldal, Hévizfürdönél I—III. helyett I—IV, 
VI/23 helyett VI/28, 5237 helyett 5247, 1 +8 5233
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v. törlendő, 1 48/5224 v. törlendő, 8 után 48, 5241 
helyett 5231 írandó; Hidasnál 143 helyett 60 
írandó; Hirdnél 1 32 törlendő.

65. oldal, Hosszúheténynél Pécs 2 után be
írandó (k.), 1 Pécs 2 /(V. Ü. ü.), 1 32 törlendő.

67. oldal, Istvándinál f25 után beírandó (k.), 
+26 (V.Ü. ü.)

70. oldal, Jut nál +92 után (H. Ü. íi. után 
nem) írandó.

72. oldal Kapolcsnál 48 helyett 1 Bp 72 
írandó.

73. oldal, Kaposvár 1-nél 1 +26/1019 v. (H. és 
U. után) törlendő, +92 után beírandó (H. U. és ü. 
után nem), 1 Bp 72/1002 v. törlendő, 1018 v. után 
1 92 —- 1 8/5421 v. (V. Ü. ü.) írandó; Kárásznál 
143 helyett 60 írandó, +143 törlendő.

75. oldal, Kemendollárnál 1 Bp 72/7423 v. 
törlendő.

76. oldal, Kerkaszentmiklósnál 86 helyett 85.
77. oldal, Keszthelynél 197 előtt Zeg/gk tör

lendő, VI/23 helyett VI/28, 1 Bp 72 elé Zeg/gk 
írandó, 5237a helyett 5247, 5235 után 48 (VI/28— 
1X 8, 1 48/5224 v. (V/15—VI/27 és IX/9.-től) 
írandó, Zeg/gk (VI/23—IX/8 k) törlendő, 1 Ta
polca előtt 1 48 és utána 1 54 törlendő, 1 Tapolca 
elé 1 Szombh 2 írandó, Zeg/gk után (VI/23—IX/8) 
k törlendő, +8/5233 v. törlendő, 5231 v. után 1 Ta- 
polca/1124 írandó.

78. oldal, Kisbárapátinál +92 után (H. U. ii. 
után nem) Kisdobszánál +25 után beírandó (k), 
+26 (V. Ü. ü.).

80. oldal Kisörsszőllőhegynél VI/23 helyett 
VI/28.

81. oldal, Kisvaszarnál 143 helyett 60.
86. oldal, Kötcse-Csicsalpusztánál + 92 után 

beírandó >(H. Ü. és ii. után nem), Középrigócnál 
+26 után (k.).

91. oldal. Lentinél a bejegyzett adatok he
lyett 85, +85.

93. oldal, Mágocsnál 143 helyett 60, Magyar- 
egregynél 143 helyett 60, Magyarkeszinél 226 
után beírandó Szekszárd.

96. oldal Mázánál 143 helyett 60.
97. oldal, Mernyénél +92 után beírandó (H. 

Ü. ii. után nem) 5441 v. helyett 5421 v.

101. oldal, Monostorapátinál 48 helyett 1 Bp 
72; Mórágynál 143 helyett 60 írandó.

102. oldal, Möcsénynél 143 helyett 60 írandó.
104. oldal, Nagyatádnál 1 Bp 72— 1 Üjdomb 

5924. v. törlendő.
105. oldal, Nagybicsérdnél 25 után (k.), Pécs 

2 után +26 '(V. Ü. ü.) írandó.
106. oldal, Nagydobszánál +25 után (k), +26 

(V. U. ü.) írandó.
107. oldal, Nagykanizsa 2-nél az 1415 v. előtt 

levő Sopr. 2. — Szombh. 2 — Zegersz. elé „1‘ 
írandó, 1 25 után (k.) írandó, +26 után 1 Kaposv 
1/+26 (k.), 1 Szigetv. — 1 Barcs 1 — 1 Pécs 2 — 1 
lJjdomb/2451 v. (V. U. ü.), Szhely 2 — Zegerszeg 
/1411 v. (V. U. ü.), a +23 után (k.) és 1 Szív 2 elé 
1 Bp 12 írandó; Nagykondánál 6026 v. után pe
dig (IH/15—XI/30.).

109. oldal, Nagymányoknál 143 helyett 60, 
Nagypallnál 1 32/6434. v. törlendő; Nagypeterd- 
nél +25 után (k.), +26+V. U. ii.) írandó.

111. oldal, Nemesgulácsnál VI/23 helyett 
VI/28.

113. oldal, Novánál összes adat törlendő és 
beírandó Zegersz/gk. (K. P. nem), 85,

119. oldal, Ortaházánál 86 helyett 85, +86 
helyett +85.

121. oldal, Pacsánál 4a törlendő és utolsó té
telnek beírandó Zegerszeg'3 — 3a gk, Pákánál 
86, +86 helyett 85, +85.

124. oldal, Pécs 2-nél a bejegyzett adatok he
lyett 31, 26, 1. Mohács 1 — 122/1937 v., 32, 1. 
Baja/6435 v. (k.), 162— 136/6435 v„ 1 Bp 72/1902
V., +188, 1 Mohács 1/1951 v., + 25 (k.), 1 Barcs 1— 
1 +44 — 1. Szigetv/2414 v. (V. Ü. ii.), 1 Bp 72 — 
1 Kaposv. 1 1 0 jd/1916 v., +162, 1 Baja/6431 v.
(V. Ü. ü.), +121, 1 Bp 72/1908 v„ +228; Pécsvárad- 
nál pedig: 162 I. ind., 162 II. ind./6435 v. (k.), 1 
Pécs 2 (V. U. ii.) — Pécs 2 (k.)/6434 v., 1 Pécs 2/ 
6436 v i0c.), +162.

130. oldal, Püspöknádasdnál 143 helyett 60.
134. oldal, Reszneknél 86 helyett 85, +85; 

Rédicsnél 86, 1 Bp 72/7423 v. törlendő és beírandó 
85; Répáspuszfánál +92 után beírandó (H. Ü. ü. 
után nem).
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135. oldal, Révfülöpnél VI/23 helyett VI/28 
írandó két helyen.

139. oldal, Sásánál 1 Bp 72/1902 v. törlendő.
141. oldal, Somodor—Somogy aszalónál f92 

után beírandó (H., Ü. és ü. után nem); Somogy - 
nál P 2 után (k), 1 P. 2 (V. U. ü.) írandó, 1 32 tör
lendő; Somogy aszalónál f92 után (H. Ü. ti. után 
nem) írandó.

142. oldal, Somogyudvarhelynél 1 25 után 
(k..); Somogy visontánál a „159“ Eh. Erdőcsoko- 
nya elé írandó.

144. oldal, Söjtőrnél 86 helyett 85; Sümegnél 
fl97 után 1 Tapolca — 1 47/7547 v (VI/28—IX/8), 
1. Bp 72/7524 v. (VI/28—IX/8) írandó.

146. oldal, Szalatnaknál 143 helyett 60 íran
dó, fl43 törlendő.

147. oldal, Szántódnál VI/23 VI/28-ra helyes
bítendő.

148. oldal, Szászvárnál 143 helyett 60; Szécsi- 
szigetnél 86 helyett 85 írandó.

150. o. Szekszárdnál a bejegyzett adatok 
törlése mellett beírandó; 43 — Baja/5237 v. (H. 
és Ü. után nem), 1 43 — 1 Bp 72/5237 v. (H. és Ü. 
után), 136 I. ind, Dunaföldvár—Paks/gk, Bony- 
hád I. ind/gk, 162 — 136 II. ind/5217 v., 135, 
Bonyhád II. ind/gk, fl36, 1 Bp 72/5216 v.

152. oldal Szentlőrincnél 1 Bp 72/1902 v. tör
lendő, f25 és 25 után (k) írandó.

154. oldal, Szigligetnél VI/23 VI/28-ra helyes
bítendő; Szigetvárnál f25 és 25 után (k.) írandó.

158. oldal, Tabnál „Ü“ után „ü“, f92 után (H. 
U. ü. után nem) VI/23 helyett VI/28, 5423 után 
5447 és 5441 helyett 5421 írandó.

160. oldal, Tapolcánál VI/23 VI/28-ra helyes
bítendő, f  197 után beírandó 1 Bp 72/1102 v., 1 54

helyett 1 Szombath 2, 48 után 1 Keszthely/5225 
v. írandó, 1 8 után 1 Keszthely törlendő és 5225 
helyett 1111 írandó, f47 után VI/23 VI/28-ra ja
vítandó és 197 után 1 Bp 724124 v. írandó.

162. oldal, Terehegynél f i 88 elé beírandó 1 
Bp 72/6724 v.

163. oldal, Tihanynál VI/23 VI/28-ra javí
tandó három helyen, 1 Bp 72/1124 v. (VI/23— 
IX/8.) törlendő.

166. oldal, Tófejnél 86, f86 helyett 85, f85 
írandó, 1. Bp 72/7423 v. törlendő.

167. oldal, Toponárnál f92 után i(H. Ü. ti. 
után nem) írandó.

170. oldal, Üjdombóvárnál 1 Kkhalas—Baja 
—Bonyhád/2119 v., 1 f26 törlendő, f31 után 1 
Baja — 1 Bonvhád/2119 v. (H. és Ü. ü. utáni na
pon), f43 (H. Ü. ü. után nem), 1059a helyett 1051, 
1143 helyett I 60 — 1 fl43 — 1 Baja — 1 Bony- 
hád/2113 v. írandó.

174. oldal, Váraljánál 143 helyett; 60.
178. oldal, Vízvárnál 2413 v. után (k.); Vo

nyarcvashegynél 1 8 helyett 1 Bp 72 írandó.
180. oldal, Zalabaksánál 86-85-re javítandó; 

Zalaegerszegnél 7727 után —- 7727a) 1 f  29 után 
1 Sopr. 2, ,, 1 Szombh 2 — 1 So 2/7725 v.“ a 7747 
v. után írandó, f86,1 54 törlendő, 138 után 7723 v. 
törlendő, gk (k.) után f85, 23 helyett 1 23 (k.) 
írandó.

181. oldal, Zalaszentivánnál f23 helyett f 23 
(k.) írandó; Zalatárnoknál 86/2 gk törlendő, 
Zegerszeg után 4 helyett 2 gk (K. P. nem) és 
85/4 gk írandó.

182. oldal, Zánkánál a VI/23 VI/28-ra javí
tandó három helyen.

Budapest, 1936. évi május hó 22-én.
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K i m u t a t á s

a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.

'So»cd
0 9'O A létszám ból tö rö lt egyén
cdOH A létszám ból való
CjO o>
’5 3 n e v e állása születési helye

állom áshelye, 
hol u to ljára törlés oka

+-» u.c/9 a j és éve alkalm azva volt
CU

*-*
C /9 Borsodberény postahi-
a Somogyi Margit kiadó Moha, 1901. C inkota vatal postam esterévé

~a neveztete tt ki.
á

4-*
C /9

c<cdT3
Tallián Ferenc kiadó Domony, 1894. D om ony Domonyi postam ester

ré neveztete tt ki.
D

CQ

c<u Hidasném eti posta-o<u Gergely Ferenc kiadó Encs, 1904. H idasném eti mesterré neveztete tt
ki.

Q

C
oü(-1 Erős Jánosné 

Szecska Margit kiadó L’andorf, 1902. Gyöngyöshalász Több m int féléve nem 
teljesített szolgálatot.

Q

tí
<D Felsőtárkányi posta-
Ü Ballagó Irm a kiadó Hatvan, 1901. Pallagpuszta mesterré neveztete tt

ki.
Q

c /9
özv. Karlovits Lajosné kiadó Budapest, 1895. K ispest 2. Tapsonyi postam ester

ré ncvezte ttt ki.
»Ü
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.

Szikszó postahivatal június 15-től gyakorlott pénz
tárkezelő kiadót alkalmaz. Fizetés megegyezés szerint.

Szabadhidvég postahivatal július 1-től, esetleg jú
nius 15-től önálló kezelésre képes kiadónőt keres 
kettő hónapra, esetleg több időre is.

Balatonmáriafürdő postahivatal németül is beszélő 
postakiadónőt keres július és augusztus hóra, lchető-

Állástkereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Oláh Rózsi Nagykovácsi 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Koczkás Rozália Dunatetétlen 13 június 1-től ”

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt ükldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

leg a pécsi kerületből.
Pusztaszabolcs p. u. postahivatal mindenben gya

korlott, terhes szolgálatra alkalmas egészséges, nőtlen 
férfikiadót keres azonnali belépéssel, fizetés: lakás, fű
tés, világítás és készpénzjárandóság.

Nagydorog postahivatal állandó alkalmazásra nő
kiadót keres június 1-re. Feltételek közlését kéri.

F ő v áro si N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon J.
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BUDAPEST, 1030. Ü3.4JLS 3». IS. szám.

T A R T A L O  ül :
Külföldre címzett értckpapírküldem ények, valamint 

az azokhoz megkívánt kiviteli engedélyek kezelése.
Belgiummal való utalvány, utánvételi és megbízási 

forgalomban maximum felemelése.
Sopron 2. számú postahivatal megbízatása vasúti 

fuvarlevelek árusításával.
H ivatalos levelezés átalányozására jogosult szervek 

névjegyzékének módosítása.
Változás a Légiposta-Díjszabásban.
Az curópánkívüli országokba szóló légipostái kül

dem ények irányítása.
Az 1935. október havi vidéki betűrendes távbeszélő 

névsorhoz „Pótfüzet“ kiadása.
Hírlapbeszélgetések váltására jogosító igazolvány 

érvénytelenítése.

N ádudvar és Bojárhollós távbeszélő központoknak 
egységes távbeszélő hálózatba való bevonása.

Változások az Irányítási füzetben.
„Budapest 25.“ sz. postahivatal megnyitása.
Budapest—Margitszigeti időszaki postahivatal meg

nyitása.
A gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes áthe

lyezése.
A kecskeméti „Hírős H ét“ alkalmi bélyegzőjének 

használata.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás létszámból tö rö lt postakiadókról.

Külföldre címzett értékpapírküldemények, vala
mint az azokhoz megkívánt kiviteli engedélyek 

kezelése.
102.315/4.

A P. R. T. 1933. évf. 27. számában megje
lent 87.486/4. sz. rendelet kiegészítésekép f. évi 
június hó 1-től kezdődő érvénnyel a következő
ket rendelem:

A külföldre címzett értékküldeményekhez 
csatolandó narancssárga vagy fehérszínű kivi
teli engedélyen az esetben, ha értékpapírok fel
adásáról van szó, a Magyar Nemzeti Bank, a 
fenti időponttól kezdve bizonyos esetekben a ki
vitelre engedélyezett címletek eddig felsorolt 
adatain kívül azok sorszámait is feltünteti.

A felvevő postahivatal tehát a fent hivat
kozott rendelet 2. pontjában részletezett felül
vizsgáláson kívül még azt is tegye vizsgálat tár
gyává, hogy ha a Magyar Nemzeti Bank által 
kezelt és láttamozott kiviteli engedélyen az ér
tékpapírok sorszámai is fel vannak tüntetve, 
ezek a sorszámok egyeznek-e a feladni kívánt 
címletek sorszámaival.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelke
zést a fentemlített rehdeletnél.

Budapest, 1936. évi május hó 27-én.

Belgiummal való utalvány, utánvételi és megbí
zási forgalomban maximum felemelése.

101.962/4.
A belga postaigazgatás intézkedése folytán 

a Belgiummal való utalvány, utánvételi és meg
bízási forgalomban a maximumot f. évi június 
hó 1-től kezdődőleg az eddigi 1000 belgáról 2000 
belgára emelem fel.

Megjegyzem, hogy ez az intézkedés a je
lenleg érvényben levő forgalmi korlátozásokat 
nem érinti.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a „Levélpostadíjszabás“ 119., 145. és 156. olda
lán Belgiumnál a megfelelő hasábban.

Budapest, 1936. évi május hó 26-án.

Sopron 2. számú postahivatal megbízatása vas
úti fuvarlevelek árusításával.

97.494/4.
Sopron 2. számú postahivatalt megbíztam a 

vasúti fuvarlevelek árusításával.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 

1925. évi 9. számában közölt 1.561. számú rende
let 6. és a „Levélpostadíjszabás“ 2. §. B. pont
jánál.

Budapest, 1936. évi május hó 20 án.
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Hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének módosítása.

101.850/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának IV. pontjában (Díjátalányozásban rész
vevő szervek; M. kir. Belügyminisztérium) 25. 
tételként felvett szerv nevét a következőképen 
módosítsák: „Horthy Miklós csendőrségi gyógy- 
ház gondnokság, Hévíz4’.

Budapest, 1936. évi május hó 27-én.

Változás a Légiposta-Díjszabásban.
102.427/4.

A német igazgatás a „Bremen“ és „Europa“ 
hajókról berendezett ú. n. katapult repítő szol
gálatot beszüntette. A hivatalok a Légiposta
díjszabás 22. oldalán erre a szolgálatra vonat
kozó összes adatokat töröljék.

Budapest, 1936. évi május hó 27-én.

Az európánkívüli országokba szóló légipostái 
küldemények irányítása.

ad 94.256/4.
Ismételten előfordult, hogy az osztrák pos

tahivatalokkal rovatolási összeköttetésben álló 
egyes vidéki hivatalok és mozgóposták az Euró
pán kívüli országokba szóló légipostái küldemé
nyeket is az általuk készített közvetlen osztrák 
zárlatokba helyezik el.

Minthogy az Európán kívüli országokba 
szóló légiküldemények szállítási díjairól való 
leszámolás a tényleges súly alapján történik és 
ennek folytán az indító hivatalnak az ily külde
ményekhez külön erre a célra szolgáló súlykimu
tatást is csatolni kell, felhívom az érdekelt hiva
talokat, hogy az Európán kívüli országokba 
szóló levélpostai légi küldeményeket ezentúl 
minden esetben a Budapest 72. számú hivatal
hoz irányítsák.

Kivételt csak az Európába szóló levélpostai 
légi küldemények képeznek, amelyeket a fent- 
jelzett vidéki hivatalok és mozgóposták ezentúl 
is az osztrák postahivatalok részére készített 
közvetlen zárlatokban helyezhetik el, ha ez a 
szállítás szempontjából egyébként is előnyös.

A légipostái csomagokat tekintet nélkül,

hogy Európába vagy Európán kívüli országokba 
szólnak, mindig a Budapest 78. sz. hivatalhoz 
kell irányítani.

Budapest, 1936. évi május hó 25-én.

Az 1935. október havi vidéki betűrendes táv
beszélő névsorhoz „Pótfüzet“ kiadása.

100.223/8.
Az 1935. évi október havi vidéki betűren

des névsorban annak lezárásától 1936. évi má
jus hó 15-ig bezárólag beállott változásokról ösz- 
szeállított „Pótfüzet” megjelent.

A pótfüzetet — a Budapesttől 15 km. légtá
volságon kívül eső — vidéki hálózatok előfizetői 
központjuk útján díjtalanul annyi példányban 
kapják meg, ahány vidéki távbeszélő állomásuk 
(fővonaluk) van'. A szolgálati célra kiadott 1935. 
évi vidéki névsorhoz szükséges pótfüzetet a hi
vataloknak előttes igazgatóságuk — a központi 
hivataloknak pedig a keb. segédhivatal küldi 
meg.

Azok, akik az 1935. évi vidéki távbeszélő 
névsort az árusító hivataloknál vásárolták meg, 
ahhoz a „Pótfüzet“-et ugyanott díjtalanul vehetik 
át, akik pedig a vidéki névsort lakóhelyük pos
tahivatala útján készpénzért rendelték meg, a 
pótfüzetet díjtalanul ugyanezen az úton kapják 
meg. E célra szükséges pótfüzet készletet a vi
déki hivataloknak bizonylatpár kíséretében a 
központi anyagraktár küldi meg.

Az árusító hivatalok a szükséges pótfüzet 
készletet — bizonylatpár kíséretében — a köz
ponti anyagraktártól igényeljék.

Budapest, 1936. évi május hó 23-án.

Hírlapbeszélgetések váltására jogosító igazol
vány érvénytelenítése.

101.436/8.
Szabó István, a Friss Újság munkatársa a 

m. kir. posta tudokozó irodája által 1934. évi 
január hó 10-én 5/1934. sz. alatt kiállított, hite
lezett' hírlapbeszélgetések váltására jogosító 
igazolványát elvesztette. Ennek az igazolvány
nak érvényességét ezennel megszüntetem.

A hivatalok az elvesztett igazolvánnyal eset
leg jelentkező egyéntől az igazolványt vonják
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he és küldjék be a m. kir. posta tudakozó irodá
jához.

Budapest, 1936. évi május hó 26-án.

Nádudvar és Bojárhollós távbeszélő központok
nak egységes távbeszélő hálózatba való be

vonása.
97.056/8.

Nádudvar és Bojárhollós távbeszélő köz
pontokat folyó évi június hó 1 tői egységes táv
beszélő hálózatba vonom be.

Ettől az időponttól kezdve a nevezett távbe
szélő központok egymás közötti beszélgetéseit 
helyi beszélgetésekként kell díjazni.

Budapest, 1936. évi május hó 23-án.

Változások az Irányítási füzetben.
1.

102.393/3.
Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 

bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

7. oldal. Abánál 1 32/5124 helvett 1 Sárb/ 
5122 v.

9. oldal, Alcsutnál 95, f95 helyett 94, +94.
15. oldal, Bakonysárkánynál 80 után írják 

be 1 35/2820 v. (VI/28—IX/8), 1 Szfvár 2/2812 v„ 
1 Kom 2/2815 v. pedig töröljék.

19. oldal, Baracskánál +8 helyett Szfvár 2/ 
1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től), +48 (VI/28—IX/8).

20. oldal, Baross Gábor telepnél VI. helyett 
V.

23. oldal, Bicske 95 helyett 94, és 14 v. után 
beírandó 1 Szfvár 2/7023 v.

24. oldal, Bodajknál 2814 helyett 2812, Bo- 
dakajtor Felsőszentivánnál 1 32/5324 v. helyett 
1 Sárb./5122 v.

26. oldal, Börgöndnél 32 elé 96 (VI/28—IX 8), 
+48 után (VI/27-ig és IX/9-től), +47 (VI/28— 
IX/8).

31. oldal, Csalánál 95 helyett 94, +95 (IV/1— 
1X/30) helyett +94 (V. Ü. ü.), 1 Szfvár 2/7023 v. 
(k.), Csecsénél Jobbágyi helyett 22.

32. oldal, Cserhátszentivánnál Jobbágyi tör
lendő.

34. oldal, Csórnál 1 Bp 72 helyett 1 Szfvár 2, 
1822 v. után (VI/28—IX/8 nem).

37. oldal, Diósnál VI. helyett V.
38. oldal, Diósjenö, +148 után 1 Bp 62/3936 

v. (k.), Dorognál (V. nem) törlendő.
4L oldal, Ecsegnél Pásztó törlendő, Ecser- 

nél 6 után /530 v.
43. oldal, Érdnél +8 helyett +48 (VI/28—IX/ 

8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től).
44. oldal, Érsekvadkertnél 1 Bgyarmat/gk 

után (k.)
45. oldal, Flsztergomnál 3448 v. után (FI. és 

U. ü. után nem), és +178 a 3426 v. után írandó.
46. oldal, Fehércsurgónál 2814 helyett 2812 

írandó, (k.) pedig törlendő, Felcsutnál 95, +95 
helyett 94, +94.

52. oldal, Gárdonynál +8 helyett +48 (VI/28 
—IX/8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től).

55. oldal, Gyermelynél VII. helyett VIII.
64. oldal, Homokterenyénél 78 helyett 22.
67. oldal, Inotánál 1 Bp 72 helyett 1 Szfvár 2.
68. oldal, Iváncsánál 48 helyett 32.
72. oldal, Kálóznál VI/23 helyett VI/28.
73. oldal, Kápolnásnyéknél +8 helyett +48 

(VI/28—IX/8) Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/
9-től).

81. oldal, Kisterenyénél cs. után Hatvan 2, 
továbbá 78 törlendő, +22 elé +68 beírandó.

82. oldal, Kisvelencénél +8 helyett +48 (VI/ 
28—IX/8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től), 
Klolildligetnél V/15 helyett Vl/1.

90. oldal, Leányvárnál Dorog után +218.
91. oldal, Lovasberénynél 95, +95 helyett 94, 

1 Szfvár 2/7023 v„ +94.
96. oldal, Mátranovák bányatelepnél 78 he

lyett 22.
101. oldal, Mohánál 2814 helyett 2812, (k.) 

törlendő, Mórnál 80 elé 1 35/2820 v. (VI/28—IX/ 
8), 2814 v. helyett 2812 v., (k.) törlendő.

104. oldal, Nádasdladány Bp 72 helyett Szf
vár 2, 1222 v. után (VI/28—IX/8 nem).

106. oldal, Nagyhantosnál +32 után (VI/15— 
IX/15).

107. oldal, Nagykátánál 614 helyett 524.
108. oldal, Nagylángnál VI/23 helyett VI/28.
109. oldal, Nagysápnál (V) helyett (V. Ü. ü.)
110. oldal, Nagytéténynél 1224 helyett 1234, 

+8 helyett +48 (VI/28—IX/8), cs/1231 v. (VI/27-ig 
és IX/9-től).

112. oldal, Nemti 78 helyett 68.
124. oldal, Pátkánál 95, +95 helyett 94, 1

Szfvár 2/7023 v. (k.), +94.
126. oldal, Pettendnél +8 helyett +48 (VI/ 

28—IX/8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és lX/8-tól).
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127. oldal, Polgárdinál 48 elé 47 (VI/28-IX/ 
8), +48 után +47 (VI/28—IX/8).

129. o. Pusztaszabolcsnál +32 elé 1 Bp 72/ 
1014 v„ +48 elé 1 Szfvár 2/1811 v. (VI/28—IX/81, 
+48 után (VI/28—IX/8 nem), +47 (VI/28—IX/8).

132. oldal, Ráckeresztúrnál 48 helyett 32.
133. oldal, Rákoshegynél 6 után 1530 v., 614 

helyett 524.
134. oldal. Rétságnál (V. Ü.) után 1 Bp 62/ 

4026 v. (k.).
135. oldal, Romhánynál (V. U.) után 1 Bp 

62/4026 v. (k.)
137. oldal, Salgótarjánnál 320 elé 1 Bp 72 he

lyett 1 33, 1 78 törlendő.
138. oldal, Sárbogárdnál 32 után 1 Bp 72/1014 

v. (k.), Sárkeresztúrnál 1 32 helyett 1 Sárb., 5124 
helyett 5122.

139. oldal, Sárpentelénél +81 elé 82, 1 Bp 72 
helyett 1 Szfvár 2, Sárszentágotánál az összes 
adat törlendő és beírandó 96, Eh. Székesfehér
vár 2, 1 Sárb/5122 v., +96, Sárszentmihálynál 1 Bp 
72 helyett 1 Szfvár 2, 1822 v. után (VI/28—IX/8 
nem).

140 oldal, Seregélyesnél +48 után (VI/28— 
IX/8 nem), +47 (VI/28—IX/8).

141. oldal Solymárnál 218 után 1 Bp 62/3444 
v. (k.) (VI/1—IX/15-ig).

142. oldal, Soponyánál VI/23 helyett VI/28.
143. oldal, Sóskútnál +8 helyett +48 VI/28— 

IX/8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től).
145. oldal, Szabadbattyánnál VI/23 helvett 

VI/28, +8 után +47 (VI/28—IX/8).
155. oldal, Szobnál 134 v. után — 128 v.
156. oldal, Szomornál VII. helyett VIII.
158. oldal, Tácnál VI/23 helyett VI/28.
161. oldal, Tárnoknál +8 helyett +48 (VI/28— 

IX/8), Szfvár 2/1231 v. (VI/27-ig és IX/9-től).
168. oldal, Törökbálintnál V/15 helvett VI/1.
173. oldal. Válnál 1224 helyett 1226.
176. oldal, Verébnél 95 helyett 94, +94 (V. 

Ü. ü.) 1 Szfvár 2/7023 v. (k.), Vértescsánál 95, 
+95 helyett 94, 1 Szfvár 2/7023 v. (k.), +94.

182. oldal, Zichyújfalunál +48 után (VI/28— 
IX/8 nem), +47 (VI/28—IX/8).

Budapest, 1936. évi május hó 26-án.

II.
102.555/3.

Az „Irányítási Füzet4 című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

7. oldal, Ácsnál 1. Bp. 72—1. Kom. 2/16 v. (k.) 
törlendő.

8. oldal, Ajkánál 1822 helyett 1802.
13. oldal, Bábolnapusztánál h 8/2812 v. (IX/ 

9-ig) helyett 1. 35/2820 v. (V/28—IX/8), 1. Kom. 
2/2815 v. helyett 1 14/2857 v. (VI/28—IX/8 nem), 
+80, Babotnál 57 után +58.

15. oldal, Bakonyszentlászlónál a jelenlegi 
adatok helyett 110, h 35/7127 v. (VI/28—IX/8), 
1. Bp. 72/7125 v. (VI/27-ig és IX/9-től) +110, Ba- 
konyszombathelynél Vl/23 helyett VI/28.

16. oldal, Bakonytamásinál 1. 54/7325 v. ajl. 
nélkül 1936. II/28-ig bejegyzés törlendő, +106 
után h. 35/7322 v. (VI/28—IX/8) beírandó, Balti- 
fonakarattyánál VI/23 helyett VI/28 írandó két 
helyen és 1118 v. után (VII/1—VIII/31), Bala- 
tonaligánál VI/23 helyett VI/28, 8 után 1. Bp. 
72—1. Szfvár 2/1214 v. írandó, Balatonalmádinál 
VI/23 helyett VI/28 írandó két helyen, 110 után 
(VI/23—IX/8. nem) törlendő, +48 után beírandó 
1. Bp. 72/1114 v., 1118 v. után (VI/16—IX/15) tör
lendő.

17. oldal, Balatonfökajárnál 8 helyett Bp.
72., Balatonfüzfönél a jelenlegi bejegyzés helyett 
47 (VI/28—IX/8) 48, Eh. Fűzfőgyártelep, +48, 1. 
Bp. 72/1114 v. (VII/1—VIII/31), +47 (VI/28
IX/8), Balatonkenesénél VI/23 helyett VI/28 
(két helyen), 1118 v. helyett 1114 v., (VI/15— 
IX/15) törlendő, IX/8 után beírandó 1. Bp 72/1118 
v., Balatonkenesei fővárosi üdülő-nél VI/23 he
lyett VI/28, 48 elé 1. Bp. 72/1102 v. Írandó, Bala- 
tonszabadi fürdötelep-nél 1213 v. után (VI/16— 
IX/15) törlendő és VI/23 helyett VL28 írandó, 
1214 v. elé 1. Szfvár 2. írandó, Bálátonvilágosnál 
VI/23 helyett VI/28, 8 után 1. Bp. 72—1. Szfvár 
2/1214 v., Balatonvilágos pu.-nál VI/23 helyett 
VI/28 írandó, Balfnál 57 (V/15—IX/30) törlendő, 
+58 után (V/15—IX/15) írandó.

19. oldal, Bánhidánál 1. Bp. 72/16 v. (k.) tör
lendő. —

22. oldal, Belednél 1. 58 helyett 1. Győr 2., 
1. 57 helyett I. Bp. 72., Berhidánál 8 helyet' Bp. 
72. írandó.

23. oldal, Bezenyénél a jelenlegi adatok he
lyett 176, 1. 14—1. Hhalom/7912—7914 v.

24. oldal, Bobánál 1822 helyett 1802, +82 he
lyett 83.

25. oldal, Bogyoszlónál beírandó 1. Sopr. 
1/1 Ív., 57.

26. oldal, Bő-nél 103 után 1. Sopr. 1/8022 v.
27. oldal, Búcsúnál 54 helyett Szhely 2.
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28. oldal, Büknél 103 a 24 ele, f24 után f  103, 
f23 után pedig (k.) írandó.

30. oldal, Celldömölknél 1302 előtt 1. Győr 2 
törlendő, 1302 helyett 1802, 1. Győr 2—cs/1312 v., 
83 után 1. Szh. 2/1801 v., 264 az 1801 v. után íran
dó, 1. Szh. 2/1301 v. törlendő, Csajágnál VI/23— 
VI/28-ra helyesbítendő (két helyen).

32. oldal, Csepregnél 1437 helyett 8027a., 1. 
cs. elé 1. 23—1. Bp. 72., 8023 v. után +23/8031 v. 
( k . )

34. oldal, Csornánál 16 v. helyett 104 v., 
Csög'énél f54 helyett Győr 2.

37. oldal, Dénesfánál 1. 57 helyett 1 Csorna, 
Devecscrnél 1822 helyett 1802.

39. oldal, Dömötörinél 138 törlendő.
41. oldal, Écsnél & jelenlegi helyett 1. 110

1. 35/7127 v. (VI/28—IX/8), 1. Bp. 72-1. 110/7125 
v. (VI/28—IX/8 nem), f i  10, Eh. Győr 2.

42. oldal, Egervárnál 138 helyett f24.
43. oldal, Envingnél a jelenlegi helyett 1. f7l 

6057 v„ 35 (VI/28—IX/8), 8 (VI/28—IX/8 nem), 
Veszpr. 1., 226, f226.

47. oldal, Felpécnél 54 helyett Győr 2/1312 
v.; Felsögallá-nál 1. Bp. 72/16 v. (k.) törlendő.

48. oldal, Felsőoszkónál 138 helyett +24.
49. oldal, Fertőszentmiklósnál 264 előtt az 

,4“ törlendő.
51. oldal, Fűzfőgyártelepnél VI/23—VI/28-ra 

helyesbítendő (két helyen).
53. oldal, Gecsénél 54 törlendő, Győr 2. 

után/1312 v.
54. oldal, Gíc—Hathalomnál VI/23 helyett 

VI/28, 1. 54/7325 v. (ajl. nélk.) törlendő.
55. oldal, Gyarmatnál 54 után I. Győr 2/ 

1312 v.
56. oldal, Gyömörénél 54 után 1. Győr 2/

1312 v. ' —
57. oldal, Győr 2-nél a jelenlegi adatok he-

lyett: Móvár/831 v. (H. és U. ü. után nem), 53, 
+53, 13, +13, 1. 176—1. Sopr. 1/11 v., 14, 1. 176/15 
v., 1. 24/1317 v., ]. Sopr. 1—1. 58/101 v., Bp. 72/2 v„ 
1. +176—1. Moson—1. Móvár/5 v., 1 Szhely 2—1. 
Pápa/1315 v., 1. Bp. 72—1. Kom. 2/12 v., +58, 1. Bp. 
72/14 v., +14, 1. Bp. 72—1. Kom. 2/6. v., 1.
57—I. Sopr. 1/103 v., +54, 1. Moson—1. Móvár/1 
v., 1. Bp. 72/16 v., +110, +57, 1. cs. Veszprém 1/ 
7121 v. (k.), 1. Bp. 72/48 v.; Györasszonyfá-inál 
VI/23 helyett Vl/28, 1. Győr 2. helyett 1. Bp. 72., 
Győr szemerénél 54 után 1. Győr 2/1312 v., Győr- 
szent már tonnái VI/23 helyett VI/28, utána 1. Bp. 
72/7125 V. (VI/28—IX/8 nem) írandó, 1. Győr 2!

7152 v. törlendő, — Györvárnál 138 helyett 24, 
+24 írandó,

58. oldal, Gyulafirátótnál I. Bp. 72 törlendő, 
és 1822 helyett 1814 írandó.

60. oldal, Hajmáskérnél és Hajmáskértábor- 
nál 1822 helyett 1802.

61. oldal, Hegyeshalomnál 2 helyett 812, 
Hegyfalunál 103 a 1. Szh. 2 elé, 8437 helyett 8423 
írandó.

62. t>ldal, Herendnél első tételnek beírandó 
+81, 1822 helyett 1802.

65. oldal, Horvátkimlénél +14 törlendő.
69. oldal, Jánosházánál a jelenlegi adatok he

lyett 83, 1. 47/7432b. (VI/28—IX/8), 1. Bp. 72/
7423 v. (VI/28—IX/8 nem), +83, +197.

73. oldal, Kapuvárnál „h." helyett „1.“, 72 
után 1. Győr 2, 1. Győr 2 elé 1. Bp. 72, 16 v. he
lyett 104 v.

78. oldal, Kisbérnél „h."‘ helyett „1.“, 2812 he
lyett 2820, VI/23 helyett VI/28, 1. Kom. 2 helyett 
1. 14, 2815 v. helyett 2857 v. (VI/28—IX/8 nem).

83. oldal, Komárom 2-nél a jelenlegi helyett: 
53, 13, +53, +13, h. 35/2820 v. (VI/28—IX/8), 1. 
Győr 2/17 v. 14, 178, 1. Szfvár 2/2812 v., 1. Bp. 
72/2 v., 1. Győr 2—1. Sopr. 1/15 v., 1. Bp. 72/12 v., 
1. Bp. 72—1. Tata/14 v., 1. Bp. 72/6 v., 1. Eszter- 
gom/3536 k. v., 1. Győr 2—1. Sopr. 1/1 v., +80, +14, 
i. Bp. 72/16 v.

84. oldal, Koroncónál Ménfő helyett Ménfő 
csanak.

85. oldal, Körmendnél 1354 helyett 1802 v., 
1316 helyett 1354, +53 után 1. Szbhely 2—1. Bp. 
72/1316 v.

86. oldal, Kőszegnél a jelenlegi bejegyzés he
lyett: 146, h. Sopr. 1/8332 v., 1. Bp. 72—1. Szhely 
2/8334 v., cs Szhely 2/8324 v., 1. Bp. 72—1. Szhely 
2/8328 v.

88. oldal, Külsővátnál 54 helyett Győr 2.
90. oldal, Lébénynél a jelenlegi adatok he

lyett 14.
91. oldal, Lepsénynél VI/23 helyett Vl/28, 

Lovászpatonánál 54 törlendő, Gyomoré után be
írandó Győr 2.

92. oldal, Lövőnél +23 után (k.).
93. oldal, Magyarkereszlúrnál 176 után 1. 

Sopr. 1/8432 v., Magyarkimlénél a jelenlegi ada 
tok helyett +14.

94. oldal, Magyaróvárnál 1. Bp. 72 helyett 1. 
Győr 2, 2 v. helyett 812 v., 4 v. előtt 1. Bp. 72 után 
—1. Győr 2, 4 v. helyett 6 v.
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97. oldal, Mecsérnél a jelenlegi adatok he
lyett: 14, Eh. Győr 2., Ménföcsanaknál 54 után 1. 
Győr 2/1312 v.

98. oldal, Mezőlaknál 54 helyett 1. Bp. 72/ 
1315 v.

99. oldal, Mezöszentgyörgynél VI/23 helyett 
VI/28, Mihályházánál 54 helyett Győr 2, Mihályi
nál 57 után f58.

110. oldal, Mikosdpusztánál f i  12 után 1. 
Szhely 2/8043 v. •

102. oldal, Mosonnál 1. Bp. 72 helyett 1. 14, 2 
v. helyett 812 v., 4 v. elé 1. Győr 2, 4 v. helyett 
6 v., Mosonszentmiklósnál a jelenlegi adatok he
lyett 14.

105. oldal, Nagycenknél f23 után (k.), Nagy- 
csömöténél fl46 (k.) törlendő.

106. oldal, Nagygencsnél f i 46 (k.) törlendő. 
Nagyigmándnái a jelenlegi adatok helyett 80, 1. 
35/2820 v. (VI/28—IX/8), 1. 14/2857 v. ~ (VI/28— 
1X/8 nem), +80.

108. oldal, Nagylózsnál 57 helyett +58.
109. oldal, Nagysimonyinál 54 helyett Győr 

2/1312 v.
110. oldal, Nagyvázsonynál a jelenlegi he

lyett 1. Tapolca (VI/28—IX/8 k.), Veszprém 1.
111. oldal, Nemeskeresztúrnál 197 helyett 

83, Celldömölk után 1. 47/7432b (VI/28—IX/8), 
7423 v. után (VI/28—IX/8 nem).

114. oldal, Nyárádnál 54 helyett Győr 2/ 
1312 v.

116. oldal, Nyúlfalunál a jelenlegi adatok he
lyett 110, h. 35/7127 v. (VI/28—IX/8), 1. Bp. 72/ 
7125 v. (VI/28—IX/8 nem), +110.

119. oldal, Oroszvárnál 812 v. helyett 7912— 
7914 v„ (VI/15—IX/15), I. Hhalom/7934 v. (VE 
15—IX/15 nem) törlendő; Ostffyasszonyfánál 54 
helyett Győr 2/1312 v.; Ostffyasszonyfa pu. +54 
elé 1. Győr 2/1312 v.

120. oldal, Ölbőnél 8427 helyett 8437—8423, 
öttevénynél a (k.) törlendő.

12. oldal, Pápánál VI/23 helyett VI/28, 1315 
elé 1. Bp. 72, 1315 v. után 1. Győr 2/1312 v., 1. 
Győr 2/1314 v. törlendő; 1316 v. elé 1. Győr 2. 
beírandó, 1. Szh. 2/1301 v., 1. Győr 2—1. Bp. 72/ 
1308 v. törlendő; Pápateszérnél 1. 54/7325 v. (ajl. 
nélk.) törlendő, 106 elé beírandó h. 35/7322 v. 
(VI/28—IX/8); Papkeszinél 226 elé 1. Bp. 72/ 
6022 v.

124. oldal, Pázmándfalúnál Győr 2 elé Győr- 
szentmárton, Pecölnél 54 törlendő, Sárvár 2 után 
beirandó/1312 v.

125. oldal, Peremartongyártelepnél 1. 8 he
lyett 1. Bp. 72.

126. o. Pétfiirdönél 1. Bp. 72 elé I. Szfvár 2, 
1822 v. helyett 1837 v., Petőházai cukorgyárnál 57 
az +58 után

127. oldal, Pinkamindszentnél 8532 helyeit 
8582, 1. Szh. 2 törlendő, 8576 helyett 8524, Pinnye
néi 57 helyett +58 és Győr 2 helyett Sopron i.

128. oldal, Pórládonynál 103 után 1. Sopr. 1/ 
8022 v., Porpácnál 1. Szh. 2/1317 v. törlendő, 54 
után 1. Győr 2/1312 v.

129. oldal, Pusztagyimótnál 1. 54/7325 v. (ajl. 
nélk.) törlendő. 106 elé h. 35/7323 v. (VI/28—IX/ 
8) beírandó.

131. oldal, Rábahídvégnél 138 törlendő.
132. oldal, Rábamolnárinál 138 törlendő, Rú- 

batamásinái 57 elé 1. Sopr. 1/11 v„ Rajkánál a je
lenlegi adatok helyett 176, +176, 1. 14—1. Hhaíom/ 
7912—7914 v.

134. oldal, Répcevisnél a jelenlegi adatok he 
helyett Eh. Csepreg/8023 v.

137. oldal, Sajtoskálnál 1. Szh. 2—1. 53 tör
lendő, 103 után +103.

139. oldal, Sárvár 2-nél 1337 helyett 1339, 54 
után h. Bp. 72/1802 v.

140. oldal, Siófoknál a jelenlegi adatok he
lyett: 7, +7, 35 (VI/28—IX/8), 1. Bp.' 72/1202 v., 8, 
1. Szív. 2/2224 v. (VI/27—IX/8), 92, 1. Bp. 72/ 
1214 v., +8.

143. oldal, Sopron í-nél 16 v. helyett 104 v., 
104 v. helyett 16 v., Sopronnémetinél 176 után 1. 
Sopr. 1/8432 v.

147. oldal, Szárföldnél 57 után +58.
151. oldal, Szentgálnál első tételnek +81, 1822 

helyett 1802.
152. oldal, Szentgotthárdnál a jelenlegi ada

tok helyett 53, 1. Bp. 72—1. Szh. 2/1802 v., 1. Szh. 
2/1354 v., Szentkirály szabadjánál 110 után 1. 48/ 
7233 v. (VI/28—IX/8 nem), Szentpéterfánál 8576 
helyett 8524.

154. oldal, Szilnél a jelenlegi adatok helyett 
176, 1. Sopr. 1/8432 v., +176, Szilasbalhásnál első 
tételként 1. Veszpr. 1/gk (VI/28—IX/8).

156. oldal, Szombathely 2-nél a jelenlegi ada
tok helyett: 53, 1. Sopr. 1/1437 v., 24, 54, 1. +29— 
1. Nkan. 2/1422 v„ 1. Körm./1347 v., 1. Sopr. 2/
1415 v., 1. Bp. 72—1. Szfvár 2—1. Veszpr. 1—1. 
Celld./1802 v„ 1. Kőszeg/8325 v„ 1. Győr 2-1. 
Pápa/1312 v., +24, 1. Körm./1801 v., 1. 83—+103- - 
+ 112/1334 v„ +252, 1. Kőszeg/8323 v., 1. Nkan. 2/
1416 v„ +176, 1. Bp. 72—1. Szfvár 2—1. Gelid.—1.
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264/1814 v., 1. Bp. 72—1. f l  14—1. Győr 2—1. Pápa/ 
1316 v., +23 (k.), 1. Sopr. 2/1411 v. (V. U. ü.), +53, 
f  146 (k.), 1. Kőszeg/8331 v. (V. Ü. ü.), 1. Nkan. 
2/1428 v. (k)., 1. 197—1. Bp. 72—1. Győr 2—1. 
Celld./1318 v.

157. oldal, Szőnynél f i 78 helyett f i 4.
159. oldal, Takácsinál a jelenlegi adatok he

lyett Győr 2/1312 v., Tápnál Győr 2/2 gk helyett 
Győrasszonyfa.

161. oldal, Tarjánpuszlánál VI/23 helyett VI 
28, 1. Győr 2 helyett 1. Bp. 72, 7132 v. helyett 7125 
v. (VI/28—IX/8 nem), Tatánál 1. Kom. 2/15 v. 
(k.) törlendő, 14 v. helyett 23 v., 23 v. elé 1. 
Kom. 2.

162. oldal, Tatabányánál 1. Bp 72/16 v. (k.) 
törlendő.

163. oldal, Tétnél 54 után 1. Győr 2/1312 v.
167. oldal, Toronynál 1. 54 törlendő.
168. oldal, Tótvázsonynál 1. 48 helyett 1. Ta

polca (VI/28—IX/8 K.).
169. oldal, Tüskevárnál a jelenlegi helyett 

f81, +82.
170. oldal, Ugodnál a jelenlegi helyett +106,

h. 35/7322 v. (VI/28—IX/8), 106.
171. oldal, Uraiújfalunál 1. 54 törlendő.
174. oldal, Városlödnél 1822 helyett 1802, 

Várpalotánál +81 elé 82, h. 35/1820 v. törlendő, 
1822 v. helyett 1802 v., Vasaljánál 8532 helyett 
8582.

175. oldal, Vasvárnál 138 törlendő, +23 után 
(k.) Vaszarnál 54 helyett Győr 2/1312 v.

176. oldal, Vépnél 1337 helyett 1811 v., 54 
helyett +176.

177. oldal, Veszprém 1-nél a jelenlegi adatok 
helyett: 82, +81, +110, 1. Bp 72—1. Szív. 2/1802 v„
1. 48/7235 v„ +110, Szivar 2/1814 v„ 1. Bp. 72—1. 
Győr —+82—226/7124 v., 1. Pápa/gk, 1. Bp. 72—
1. Szfvár 2/1816 v., 1. Szhely 2/1801 v., 1. Bp. 72 - 
1. Szfvár 2/1828 v., VeszprémvarsánynkX pedig: 
110, h. 35/7322 v. (VI/28—IX/8), 1. Bp. 72/7125 v. 
(VI/28—IX/8), +110; Vilonyánál 1. 8 helyett 1. Bp. 
72, Vinárnál 54 helyett Győr 2/1312 v.

182. oldal, Zircnél a jelenlegi adatok helyett: 
110, h. 35/7127 v. (VI/28—IX/8), 1. Bp. 72/7125 v. 
(VI/28—IX/8 nem), +110.

Budapset, 1936. évi május hó 27-én.

„Budapest 25.“ sz. postahivatal megnyitása.
102.581/3.

Budapest székesfőváros I. kér. Németvöl
gy i-út 132. sz. alatt folyó évi június hó 2-án „Bu- |

dapest 25" elnevezéssel, távbeszélővel egyesített 
postahivatal nyílik meg.

Az új postahivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, pos 
tatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátására, 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolításá
ra, valamint postai, pénzügyi és egyéb értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az új postahivatal ellenőrző száma 161, 
szolgálati jellege „L“, a távbeszélő hívószáma: 
„5-32-19“.

Budapest, 1936. évi május hó 27-én.

Budapest—Margitszigeti időszaki postahivatal 
megnyitása.

102.299/3.
Budapest Margitsziget időszaki postahiva

tal működését f. évi május hó 26-án ismét meg
kezdte.

Budapest, 1936. évi május hó 26-án.

A gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes át
helyezése.
101.237/3.

Gyopárhalom postaügynökség a fürdőidény 
tartamára május hó 27-től szeptember hó 15-ig 
Gyopárosfürdőre helyeztetett át és változatlan 
forgalmi körrel „Gyopárosfürdő" elnevezéssel 
működik.

Ellenőrző hivatala továbbra is Orosháza.
Budapest, 1936. évi május hó 22-én.

A kecskeméti „Hirös Hét“ alkalmi bélyegzőjé
nek használata.

101.490/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a kecs

keméti postahivatal a bélyegző elkészülése nap 
jától bezárólag július 19-ig „Hirös Hét Kecske
méten 1936. július 11—19“ feliratú hirdetőbé
lyegzőt, továbbá július hó 11—19. napjain „Hirös 
Hét“ feliratú keletbélyegzőt fog használni, a nála 
feladott levélpostai küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi május hó 22-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
100.906/4.

A „Le peuplc hongrois accuse" című külföldi 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon

tam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitil

tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi május hó 19-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

99.960/1.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193ö.

június hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi május hó 20-án.
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Fazekas Istvánné. 
szül. Szombati Emma kiadó Ino ta  1906. N agykörű Lem ondott.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt ükldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da Rt nyom ása. — Fele lő s m űvezető: D uchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193«. JÍAIIN 5. 1$). szám.

T A R T A L O M :

Miniszteri elismerés.
Felmentés és megbízatás.
Iránba és Lengyelországba szóló értékek  bevitelének 

korlátozása.
Postai szállításból k izárt sajtótermék.
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki postahivatali ki- 

rendeltség megnyitása.
A  balatonakarattvai, görömböly-tapolcai, mátrafüredi 

és soproni 4. számú időszaki postahivatalok, valamint a 
balatonszabadi fürdőtelepi időszaki postaügynökség meg
nyitása.

A  balatonkenesei fővárosi üdülői időszaki postahivatal 
elnevezésének m egváltoztatása és megnyitása.

Változások az Irányítási Füzetben.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.

Miniszteri elismerés.
96.904/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Zorkóczy Ilona ócsai postamesternek 
nyugalomba vonulása alkalmából, közel hat év
tizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért 
elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi május hó 25-én.

Felmentés és megbízatás.
101.155/1.

Dr. Muray Mihály postatanácsos a m. kir. 
posta tudakozó irodájánál a vezetőhelyettesi 
teendők alól felmentetett és dr. Vargacz Dezső 
postatanácsos a m. kir. posta tudakozó irodájá
nak vezetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi május hó 28-án.

Iránba és Lengyelországba szóló értékek 
bevitelének korlátozása.

101.426/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy:
a) Irán-ba az iráni nemzeti bank bankjegyei

nek bevitele tilos;
b) Lengyelországba mindennemű arany és 

pedig akár bárhol forgalomban levő, vagy for
galmon kívüli érmében, rúdban, öntvényben, 
akár oly tárgyak alakjában, melyek nincsenek 
használatra kikészítve, illetőleg nyers állapotúak,

továbbá lengyel vagy külföldi értékek, értékpa
pírok és szelvények csak a varsói devizahivatal 
engedélyével vihetők be.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet a 
„Levélpostadíjszabás“ 93. és 94. oldalán Irán és 
Lengyelország rovatainál és a feladók figyelmét 
az értékküldemények feladásánál a fenti rendel
kezésekre hívják fel.

Budapest, 1936. évi május hó 29-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
102.623/4.

A Brassóban megjelent. Halász Sándor: 
„Abesszínia“ cimű könyvtől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi május hó 29-én.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki posta- 
hivatali kirendeltség megnyitása.

103.166/3.
Hajdúszoboszló megyei városhoz tartozó 

fürdőtelepen folyó évi június hó 1-én a hajdu- 
szoboszlói postahivatal kirendeltségeként „Haj
dúszoboszlói gyógyfürdő“ elnevezéssel új idő
szaki felvevő postahivatal lépett életbe. Ellen
őrző száma: 2413.
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Ehhezképest a Postahivatalok Névsorában 
az 53. oldalon Hajdúszoboszló után felveendő: 
„2413, 1244, —, Hajdúszoboszlói gyógyfürdő 
(VI/1—IX/15, Hajdúszoboszló kirendeltsége),
Hajdú, Debrecen, Püspökladány ~S.a Deb
recen.“; a 160. oldalon „1244“-nél, valamint a
172. oldalon „2413“-nál „Hajdúszoboszlói gyógy
fürdő.“

A Helységnévtárban (244. old.) Hajdúszo
boszló után új bekezdésként beírandó: „Hajdú
szoboszlói gyógyfürdő Hajdúszoboszló, Hajdú 
vm„ BL. (VI/1—IX/15.) Püspökladány
H ~ T  Debrecen, 1244, postáig. D.“

Budapest, 1936. évi június hó 2-án.

A balatonakarattyai, görömböly-tapolcai, mátra- 
füredi és soproni 4. számú időszaki postahiva
talok, valamint a balatonszabadi fürdőtelepi 

időszaki postaügynökség megnyitása.
103.164/3.

Balatonakarattya, Görömbölytapolca, Mát- 
rafüred és Sopron 4. számú időszaki postahiva
talok működésüket folyó évi június hó 1-én meg
kezdték.

A balatonszabadi fürdőtelepi időszaki posta
ügynökség folyó évi május hó 16. óta működik.

Budapest, 1936. évi június hó 2-án.

A balatonkenesei fővárosi üdülői időszaki pos
tahivatal elnevezésének megváltoztatása és meg

nyitása.
103.165/3.

A balatonkenesei fővárosi üdülői időszaki 
kincstári postahivatal elnevezését „Balatonke
nesei fővárosi üdülőhelyire változtattam meg.

A kir. hivatalok a fenti változást a Postahi
vatalok Névsorában a 13., 150. és 182. oldalon, a 
Helységnévtárban a 114. oldalon s végül az Irá
nyítási Füzetben a 17. oldalon vezessék keresz
tül.

Az időszaki postaszerv működését folyó hó 
1-én megkezdte.

Budapest, 1936. évi június hó 2-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
103.262/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a hivatalok 
vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt in
tézkedjenek:

7. oldal, Abonynál 299 törlendő, 120 után 
beírandó (V. Ü.), Szóin 2 — +299/2723 v. (k. ü.), 
Cegléd 2/2726 v. (k. ü.).

9. oldal, Algyőnél 27 után +28 (V. Ü.).
11. oldal, Ambrózfalvánál 196 után 1 +28/ 

7824 v. (V. Ü.).
12. oldal, Árpádhalomnál +174 és Eh. Szen

tes után (k.).
14. oldalon, Bajánál a jelenlegi adatok he

lyett: 43, 161, Kalocsa/gk, 1. 162 — 1. 136/6432 
v„ 135, +143, 60, Kalocsa/gk f222 (k. ü.), +180 (k. 
ü.) 1. Bp. 72 — 1. Kkhalas (k. nem) /2131 v., I. 
Üjd. — 1. Pécs 2/2116 v, 1. Bp 72̂ 5238 v„ Kkhalas 
/2119 v.. (k.).

13. oldal, Bácsalmási szőllőknél „1. Baja“ 
törlendő.

21. oldal, Békéscsaba 2-nél 1. 196 törlendő, 
+6 a 6 után írandó, 614 helyett 604, 123 elé +27, 
1. Orosh 1618 v. (V. Ü. ü.), 1. +196 után (k. ü.), 
606 helyett 618.

22. oldal, Bélmegyernél Eh. elé 1. Bcsaba 
2/702 v.,

24. oldal, Békéssámsonnál 196 után (k. ü.), 
1. +28/7824 v. (V. Ü.) írandó.

29. oldal, Cegléd 1-nél 1704 helyett 744.
31. oldal, Csanádpalotánál Szeg 2. elől az 

„1.“ törlendő, Csávolynál 135 beírandó.
33. oldal, Csikériánál 1. Baja törlendő; Cson- 

grádnál Szentes elé „1.“ írandó, 7432 v. után 
Szentes/7425. v. (V. Ü. ü.),

34. oldal. Csorvásnál 27 elé +28.
43. oldal, Endrődnél 614 helyett 604.
48. oldal, Felsőszentivánnál 135 beírandó.
55. oldal, Gyoménál 614 helyett 604; Gyo

párhalmánál 7444 v. után (V. Ü. ü.).
56. oldal, Gyopárosfürdőnél 174 elé 1. 174/ 

7444 v. (V. Ü. ü.).
58. oldal, Gyulánál 1632 v. után (V. Ü. ü.) 

írandó 6 és Bcsaba 3 előlaz „1.“ törlendő, Bcsaba 
2 — 6/1684 v. törlendő, +164 után 1. Bcsaba 
2/1638 v. beírandó.

64. oldal, Hódmezővásárhely 1-nél 1. 20 után 
1. Szeg. 2., 1614 v. elé 1. 4, utána (k.) írandó, 27 a 
1. Bcsaba 2 elé írandó, 1. +196 után (k. ü.) — 1. 
Bp 72, 1. Bp 62 elé 1. 173 (k. ü.) írandó.

68. oldal, Izsáknál +200 után +18/7128 v. (k.), 
Jakabszállásná! 1. 4 helyett 1. 3.

72. oldal, Kalocsánál a jelenlegi adatok he
lyett: Baja/gk, Kiskőrös — 17 — +17/4722 v., 185, 
1. Bp. 72/4726 v„ +18 — 1. Bp 72/4728 v. (k. ü.), 
1. +18 — 1. Bp 72/4728. (V. Ü.).



19. szám. 133

74. oldal, Kardoskútnál 196 és tl96 után (k. 
ü.) és utolsó tételnek 1. f28/7824 v. (V. Ü.) 
írandó.

75. oldal, Kecskemétnél a +4 a +200 elé 
írandó.

79. oldal, Kiskörösnél 186 helyett Kalocsa/ 
4729 v., Kiskundorozsmánál +4 után 1. Szeg 1/g.k 
(ajl. nélk.), Kiskunfélegyházánál 7423 v. után 
(k.), Kiskunhalasnál 18 után 1. 4/7361 v.,

81. oldal, Kisteleknél 1. 20 elé 1. 4.
83. oldal, Kondorosnál +196 után (k. ü.),
87. oldal, Kunszentmiklósnál 1. 17 után 1927 

v. beírandó, Kútvölgynél a +28 törlendő.
94. oldal Makónál a Szeg. 2. és 3. előtt az 

„1.“ törlendő, 12 v. előtt a „3“ törlendő, 1. 20 elé 
1. 4.,

96. oldal, Mátételkénél 1. Baja után 1. 135.
98. oldal, Mezőhegyesnél 196 után (k. ü.),

1. +28/7824 v. (V. Ü.)
99. oldal, Mezőtúrnál 1. Kisújszállás törlen

dő, 614 helyett 604, +196 után (K. Ü.), 606 he
lyett 618.

100. oldal, Mindszentnél +27 helyett 27, 1. 
Kkfháza elé 1. Szentes —, cs. Szeged 2 törlendő.

101. oldal, Monostorfalvánál 1. 4 helyett 1. 3. 
108. oldal, Nagykörösnél 1. Szeg. 2/701. v.

törlendő, Nagymágócsnál +174 után (k.) írandó, 
Nagymajláthnál 196 után (k. ü.), 1. +28/7824 v. 
(V. U.) írandó.

118. oldal, Orosházánál 7444 v. után (k. ü), 
+196 után (k. ü), 1611 v. elé 1. Bp. 72.

119. oldal, Ószentivánnál 1. 4 helyett 1. Szeg.
2 .

126. oldal, Peszéradácsnál a „(k. ü.)“ tör
lendő.

127. oldal. Pitvarosnál 196 után (k. ü), 1. 
+28/7824 v. (V. Ü.)

129. oldal, Pusztatúrpásztóná! Eh. Mezőtúr 
elé 5/8032 v..

134. oldal, Rémnél Baja elé 135.
147. oldal. Szánknál 1. 4 helyett 1. 3,
149. oldal, Szeged 2-nél 3 után 1. MakóM9 

v., 1. Szentes törlendő, a 706. sz. vonattal előírt 
levélzárlatok az 1611. sz. vonattal esedékes zár
latok elé írandók, 1. +196 után (k. ü). +28 a 11 v. 
után írandó; Szegvárnál 1. 4. elé 1. Szentes — 

151. oldal, Szentesnél +174 után (k. ü), 7733 
v. előtt 1. Szeg. 2. törlendő, Kkfh/7738 v. (k. ü.) 
törlendő; Szentefornvánál 174 után 1. +174/7444 
v. (k.),

162. oldal, Tataházánál Baja után 135.
167. oldal, Tompapusztánál 196 után (k. ü), 

116 v. után 1. +28/116 v. (V. U.); Tótkomlósnál 
196 után (k. ü.), 1. Bcsaba 2— 1. +28/7824 v. (V. 
Ü.), +196 után (k. ü.).

168. oldal, Túrkevénél 1. Kisújszállás/gk tör
lendő,

171. oldal Űjszásznál +299 után (k.) írandó, 
Üjszentivánnál 1. 4. törlendő.

Budapest, 1936. évi június hó 3-án.

Helyesbítés az m. kir postahivatalok és ügynök
ségek névsorában.

102.716/3.
A hivatalok a m. kir. postahivatalok és ügy

nökségek névsorában a 142. oldalon Vokány-nál 
a díjnégyszögszámot 1285-re javítsák.

Budapest, 1936. évi május hó 29-én.

Forgalomköri változások.
102.715/3.

Alsóbörcsháza o  Kerékteleki (92. 1.) ezen
túl u. t. Ászár.

Ászár (105. 1.) ezentúl ©S3.X “.
Ászári téglagyár r \  Ászár (105. 1.) ezentúl

u. t. Ászár.
Bakonvbánk (111. 1.) ezentúl ©£3 „L“. f  

,L K “.
Biharugra (135. 1.) ezentúl J? és©£3 „L'‘.
Dunakömlöd (185. 1.) ezentúl ©23 „L‘‘.
Felsőbörcsháza r\ Kerékteleki (205. 1.) ezen

túl u. t. Ászár.
Kisbörcsháza r i Kerékteleki (304. 1.) ezen

túl u. t. Ászár.
Kőharaszti szőllők O  Ászár (328. 1.) ezen

túl u. t. Ászár.
Losonc állami csikótelep Kerékteleki 

(351. 1.) ezentúl u. t. Ászár.
Nyeskenye Kerékteleki (408. 1.) ezentúl

u. t. Ászár.
Szolgagyőr Kerékteleki (513. 1.) ezentúl

u. t. Ászár.
Budapest, 1936. évi május hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

102.296/1.—102.473/1.—102.636Í 1.
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*) **) A  szállítás, valam in t a kézbesítő és g y ü jtő já ra t ellátásáról az érdekeltség gondoskodik. 
***) A  szállítás ellátásáró l a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193ö.

június hó 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi június hó 2-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

B ala ton fö ldvár postahivatal a posta minden ágában 
teljes jártassággal biró férfi postakiadó ajánlatát kéri jú 
lius és augusztus hónapra.

T ó tk o m ló s  postahivatal június hó 15-re gyakorlott, 
nőtlen férfikiadót keres. Esetleg lehet kezdő is. Az állás 
állandó.

A  szerkesztőségnek szán t k ü ld em én y ek  címzése: Postavezérigazgatóság , 4. ügyosztály, B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak  sz á n t ükldem ények cím zése: K ülföld i h irlaposztály, B udapest 4.

Fővárosi N yom da Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103«. JÚNIUS 13. 30. szám.

T A R T A L O M :

I livatalvezetői felm entés és megbízatás.
Címadományozás.
H atáskörök rendezése a ház- és bérleti ügyek in 

tézésénél.
N ém et váltópénz bevitelének korlátozása N ém etor

szágba.
A z utalvány-, utánvételi- és megbízási forgalom m ó

dosítása Németalfölddel.
A  3 percet meg nem haladó belföldi távolsági be

szélgetések egyeztetésének mellőzése.
Rádió nyugták kiállítása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A  pinnyci és répccvisi postaügynökségek ellen

őrző hivatalának m egváltoztatása.
A Jankovich Iván fiirdőtelep-i postaügynökség el

nevezésének m egváltoztatása.
Forgalomköri változások.
Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok név

sorához.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 

május havi forgalma.
Hivatalvezetői m egbízatás.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
A m. kir. postaszem élyzet jóléti alapítványa által 

nyú jto tt nyári fürdőkedvezm ények.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
94.127/1.

Soós Zoltán postaigazgató a m. kir. posta 
értékcikkraktárának vezetése alól felmentetett 
s egyúttal a postavezérigazgatóság 1. ügyosz
tályába áthelyeztetett.

Silhavy Aladár postafőigazgató a m. kir. 
posta értékcikkratárának vezetésével megbiza- 
tott.

Budapest, 1936. évi július hó 6-án.

Címadományozás.
101.312/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére nyugalom
ba helyezésük alkalmából négy évtizedes köz
hasznú és buzgó szolgálatuk elismeréséül Stek- 
lovics Antal, Schweitzer Béla, Holéczy Tibor 
és Rózsa Gyula nyugalmazott postafőfelügye
lőknek a magyar királyi postahivatali igazga
tói, Oberritter József nyugalmazott postaellen

őrnek pedig a magyar királyi postafőellenőri 
címet adományozom.

Budapest, 1936. évi május hó 13-án.

Hatáskörök rendezése a ház- és bérleti ügyek 
intézésénél.

94.003/2.
1. A postavezérigazgatóság 2. és 5. ügyosz

tálya között a ház- és bérleti ügyek tárgyalását 
akként osztom meg, hogy minden ház- és bér 
leti ügyet igazgatási és pénzügyi szempontból 
továbbra is a 2. ügyosztály tárgyal, de ennek 
megtörténte után minden olyan ház- és bérleti 
ügy, amely jogügylet kötését, vagy más jogi vo
natkozású intézkedést tesz szükségessé, az 5. 
ügyosztály hatáskörébe tartozik.

2. A P. R. T. 1929. évi 17. számában közzé
tett 20864. sz. rendelet 16. pontját oda módosí
tom, hogy a beépítetlen postai telkek és pos
tai célokra igénybe nem vett épületrészek, va
lamint helyiségeik kihasználását, haszonbérbe 
vagy bérbeadás útján, a helyi viszonyok figye

/
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lembe vételével megállapítandó bérösszeg mel
lett, teljesen az igazgatóságok és a központi 
szervek hatáskörébe utalom. Ha azonban a bér
összeg bizonyos egységes elvek alapján külön 
rendelettel állapíttatott meg, annak megváltoz
tatásához a postavezérigazgatóság engedélyét 
továbbra is ki kell kérni.

3. A P. R. T. 1929. évi 23. számában meg
jelent 27962. sz. rendelet ad 17. pontjának azt 
az intézkedését, hogy az igazgatóságok a 
kincstár által bérelt épületek és helyiségek fenn
tartási és átalakítási munkáiról készített kimu
tatások másodpéldányát félévenként a postave
zérigazgatóság 2. ügyosztályának is kötelesek 
megküldeni, hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1936. évi június hó 5-én.

Német váltópénz bevitelének korlátozása 
N émetországba.

103.187/4.
A P. R. T. 1935. évi 50. számában megje

lent 139.246/4. sz. rendeletem kiegészítéseképen 
értesítem a hivatalokat, hogy az ott közölt be
viteli korlátozásokat a német váltópénzérmékre 
(ezüst-, nikkel- vagy rézérmék) is kierjesztet
ték.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a fenti ren
delet első bekezdésében és a Ld. 241. oldalán 
Németországnál.

Budapest, 1936. évi június hó 4-én.

Az utalvány-, utánvéted- és megbízási forgalom 
módosítása Németalfölddel.

103.256/4.
A Németalföldön feladott Magyarországra 

szóló utalványokat, valamint a Magyarországból 
Németalföldre küldött utánvételes küldeménye
ket és megbízásokat ezentúl holland forintban 
állítják ki.

A Németalföldről Magyarországba érkező 
utalványokat ezért átszámítás végett az utal
ványleszámoló hivatalhoz kell küldeni. A táv
irati utalványok azonban továbbra is a köz
ponti távíróhivatalhoz irányítandók.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletet a

Levélpostadíjszabás 125., 150. és 159. oldalán 
Németalföldnél a megfelelő hasábban.

Budapest, 1936. évi június hó 10-én.

A 3 percet meg nem haladó belföldi távolsági 
beszélgetések egyeztetésének mellőzése.

100.090/8.

A P. R. T. 1933. évi 3. számában megjelent 
103.356/1932.—XI5. számú rendelet 3. pont 4-ik 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket olyképen 
módosítom, hogy a belföldi távolsági beszélge
tések lebonyolításában részvevő központok a 
beszélgetést követő időtartamegyeztetést, ha a 
kapcsolásban részvevő központok egyike sem 
számított 3 percnél hosszabb időtartamot, min
den esetben mellőzzék.

Ha azonban a kapcsolásban részvevő köz
pontok egyike a többi központ által 3 perces
nek minősített, s ennélfogva nem egyeztetett 
beszélgetésről a saját időmérése alapján meg
állapítaná, hogy az 3 percnél hosszabb ideig 
tartott, — a beszélgetés tényleges időtartamá
nak megállapítása céljából, az érdekelt hivata
lokat a fent hivatkozott rendelet 3. pontjában 
foglaltaknak megfelelően egveztetésre hívja 
fel.

Megjegyzem, hogy a postai nyilvános állo
másokról kezdeményezett távolsági beszélgeté
sek időtartamának előzetes bejelentésére vo
natkozó, az 1935. évi P. R. T. 19. számában köz
zétett 106.791/5. sz. rendelet határozmányai, 
úgyszintén a nemzetközi forgalomban váltott 
távolsági beszélgetések lebonyolításánál a C.
3. Szab. 28. cikk 6. §-ának 1. pontjában, vala
mint a Nemzetközi Távbeszélő Kezelési Utasí
tás III. rész I. fejezet G. cím 74-ik cikkében 
foglaltak továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1936. évi június hó 6-án.

Rádió nyugták kiállítása.
101.809/8.

A rádiórendelet végrehajtási utasítása tár
gyában kiadott, a P. R. T. 1927. évi 20. számá
ban közzétett, 14.246/1927. sz. rendelet 25/b. 
pontjának harmadik és ötödik bekezdésében 
foglaltak kiegészítéseként megengedem, hogy a
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postahivatalok a rádió előfizetési díjról szóló 
nyugtákat ezentúl tintaírónnal is kitölthetik, il
letőleg a nyugtát kiállító tisztviselő névaláírá
sát tintaírónnal is jegyezheti.

Budapest, 1936. évi június hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

103.781/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1936. évi június hó 6-án kelt 6.755/B. 
1936. 2. számú végzésével a Budapesten a Bu
dai nyomdában (VIII., Szentkirályi utca 49.) 
előállított gróf Zichy Tivadar által írt „Matild 
szeretői“ című sajtótermék lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1936. évi június hó 6-án.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi június hó 6-án kelt B. I. 
6.983/2—1936. számú végzésével a Budapesten, 
a Világosság könyvnyomda részvénytársaság 
nyomdájában előállított „Pártszervezet“ című 
politikai lap 1936. évi június hó 9. napján ki
adott X. évfolyam 4. számának lefoglalását ren
delte 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, 1936. június hó 10-én

A pinnyei és répcevisi postaügynökségek ellen
őrző hivatalának megváltoztatása.

103.078/3.
Pinnye postaügynökség ellenőrző hivatala 

Győr 2. helyett ezentúl Sopron 1-, a répcevisié 
pedig Sárvár 2. helyett Csepreg.

A kir. hivatalok a fenti változásokat a 
helységnévtárban (440., ill. 459. o.), a m. kir. 
postahivatalok és postaügynökségek névsorá
ban (104., ill. 110. o), valamint az irányítási fü
zetben (127., ill. 134. o.) vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi június hó 5-én.

A Jankovich Iván fürdőtelep-i postaügynökség 
elnevezésének megváltoztatása.

100.437/3.
Jankovich Iván fürdőtelep postaügynökség 

nevét „Jankovich-telep“-re változtattam meg.
A kir. hivatalok a fenti változást a Posta- 

hivatalok és ügynökségek Névsorában a 60. 
és 153. oldalon, a Helységnévtárban a 113. (Ba 
latoncsehinél) és 273. oldalon, végül az Irányí
tási Füzetben a 69. oldalon vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi június hó 8-án.

Forgalomköri változások.
I.

103.546/3.
Felhágó (~\ Bölcske (204. o.) u. p. és u. t. 

ezentúl Dunakömlőd.
Hortobágyi csárda (Nagyhortobágy része)

Debrecen (261. o.) u. t. ezentúl Nagyhorto- 
hágy.

Kormó Bölcske (325. o.) u. p. és u. t. 
ezentúl Dunakömlőd.

Budapest, 1936. évi június hó 9-én.

II.
103.698/3.

Fövényeshát (217. 1.) ezentúl u. p. és u. t. 
Folyás.

Hevesugra (256. 1.) ezentúl u. p. Detk.
Pusztaugra (450. 1.) ezentúl u. p. Detk.
Szentódorfa r\  Vashosszúfalu (506. 1.) ezen

túl u. t. Vashosszúfalu.
Vashosszúfalu k. k. (565. 1.) ezentúl 

L“, u. t. Bögöte törlendő.
Budapest, 1936. évi június hó 9-én.
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K iegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
99.009/6.

1. Ú jonnan  nyílt távíró- és távbeszélö-hivaíalok s táv iratkézbesítésre felhatalm azott vasúti távíró-hivatalok.
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II. Egyéb változások.

Bekapcsolt attak:

Ácsa a 2797—, Alag a 2871—, Almásfüzitő a 2610—, Alsógöd az 539, 2506, 2507, 6852—, 
Alsóhernád az 5137—, Alsózsolca a 3088—, Badacsony a 4159—, Badacsonytomaj a 4159—, Ba
latonalmádi a (4090)—, (4560)—, 6864—, Balatonkenese a 4542—, Balatonvilágos 4545—, Bán
réve a 3510—, Budapest k. az 1859, 1862, 1877, 12023, 12513, 12515—, Budapest 8. az 1808—, 
Budapest 12. az 1812—, Budapest 59. az 1859—, Budapest 62. az 1862—, Budapest 77. az 1877—, 
Budapest 704. az 1877—-, Budapest keleti pályaudvar vasúti távíró hivatal a 9825—.Debrecen 1. 
a 6803, (7005)—, Enying a 2724—, Érd a 2568—, Érdliget a 2567, 2569—•, Felsőgöd a 2506,2507—, 
Füzesabony a 6825—, Gödöllő a 2704—, Gyöngyös a 2244—, Győr a 12513—, Hatvan a 
2788 -, Hévizszentandrás a 4141—, Ihráz vasútitávíró hivatal a 10103—, Jászkarajenő a 2710—, 
Kakucs az 5137—, Kisbér az 1014—, Kisterenye a 3129, 3096—, Kecskéd a 4563—, Komádi va
súti távíróhivatal a 10103—, Kótpuszta vasúti távíróhivatal a 10103—•, Kőrösszakái vasúti táv
íróhivatal a 10103—, Környe a 4563—, Lillafüred a 6855 -, Mátészalka a 3064, 6803, 7005—, Mát 
raháza a 3556—, Miskolc 1. a 6825, 6855—, Nagyigmánd az 1014—, Nagyszénás az 5036—, Nyír
egyháza a 3064—, Paks a 4058—, Pápa a 2777—, Parádfürdő a 3556—, Szada a 2704—, Szécsény 
a (2733)—, Pétervására a 3557—, Szeged alsóközpont az 5009—, Szilvásvárad a 3518—, Szirák 
a 2873—, Szólád a 4565—, Szolnok 1. a 3120—, Sződ a 2506—, Sződliget a 2506—, Terpes a 
3557—, Ugod a 4570—, Üjhartyán az 5137—, Vác a 2506, 2507—, Vámosgyörk a 2788—, Ve- 
csés a 2872 , Veszprémvarsány a 1014, 2777 Veszprém 1. a 6864 és Zabar a 3551 számú
távíró vezetékbe, illetve távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:

Ácsa a 3099—, Almásfüzitő a 2723—, Bánréve a 3446—■, Balatonalmádi a 4542—, Budapest
k. a 6803 -, Diósgyőr a 3525 , Felsőgöd a 2718, 2851, Göd az 539, 2506, 2718, 2851, 6852—, 
Gyöngyös a 3096—, Ihráz vasúti táv. hiv. a 9049—, Kecskéd a 2777—-, Komádi vasúti távíró 
hivatal a 9049—, Kótpuszta vasúti távíró hivatal a 9049—, Környe a 2777—, Kőrösszakái va
súti távíró hivatal 9049—, Lepsény a 4546—, Mátészalka a 3119—, Nyírbátor a 3119—, Pápa a 
4547—, Pápateszér a 4570, 4571, 4572—, Püspökladány a 3121 —, Sárszentlőrinc az 571—, Sírok 
a 3551 , Szada az 562—, Szolnok a 3121, 12513—, Sződ a 2851—, Terpes a 3551—, Ugod a 

4572 és Vác a 2718, 2851 számú távíró vezetékből, illetve távbeszélő áramkörből.

Szolgálati jellegváltozások.

Alsógöd a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. Balatonvilágos a távírónál és távbeszélő
nél ezentúl L. Bia a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C/2. Bolyok a távírónál és távbeszélőnél 
ezentúl C/2. Dunakeszi a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. Eger 1. a távbeszélőnél ezentúl min
den év május 1-től szeptember 30-ig N/2. Böhönye a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. Göd a 
távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. Gyünk a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. Hajdúszo
boszló a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. Martonvásár a távírónál és távbeszélőnél ezentúl
L. Mátyásföld repülőtér a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L", az oldal alján 9 jel alatt be
írandó: hétköznap 8-tól 16 óráig, vasárnap 8-tól 11 óráig tart szolgálatot. Orosháza a távbeszé
lőnél ezentúl N.

Más változások.

Alsógödnél a 11. hasábban törlendő Göd, a 9. hasábba beírandó: g.
Badacsonynál törlendő a 6. hasábban 1 jel s az oldal alján a 4.) jel alatti bejegyzés. 
Budapestnél az oldalak alján felsorolt feljegyzések mutatószámaiból törlendők: Buda

pest 8-nál a 2-es, Budapest 62-nél a 2-es, Budapest 77-nél a 3-as jel; beírandó: Budapest 2-nél 
6-os jel az oldal alján pedig 6-os alszám alatt: táviratait távbeszélőn továbbítja a ll. rovatban 
megjelölt hivatalhoz Budapest 9-nél beírandó 12-es jel, az oldal alján pedig 12-ős alszám alatt:
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táviratait távbeszélőn továbbítja a l l .  rovatban megjelölt hivatalhoz; Budapest 13-nál beírandó 
a 13-as jel, az oldal alján pedig a 13-as alszám alatt beírandó: távírait zümmögőn továbbítja a
11. rovatban megjelölt hivatalhoz. Beírandó Budapest 23-nál 7-es, Budapest 40-nél 9-es, Buda
pest 52-nél 9-es, Budapest 64-nél 6-os, Budapest 80-nál 8-as, Budapest 112-nél 5-ös, Budapest 
114-nél 5-ös, Budapest 502-nél 5-ös, Budapest 509-nél 5-ös jel. Budapest 60-nál 2 helyett 10-es 
jel írandó, továbbá az oldal alján 10-es alszám alatt beírandó: táviratait küldönccel a Buda
pest 62. sz. postahivatalhoz továbbítja; Budapest 61-nél 2-es jel helyett 6-os, Budapest 72-nél 
2-es jel helyett 11-es jel írandó, továbbá az oldal alján 11-es alszám alatt beírandó: táviratait 
küldönccel a Budapest 77-es számú hivatalhoz továbbítja. Budapest 82-nél a 3-as jel helyett 
9-es, az oldal alján pedig 9 alszám alatt beírandó: táviratait zümmögőn továbbítja a 11. rovat
ban megjelölt hivatalhoz. Budapest 90-nél a 3-as jel helyett 8-as írandó. Budapest 8-as hívó 
jele: N.

Budapest 57-es hívójele ezentúl H.
Budapest 9., 12., 13., 23., 64., 112., 114., 509. és 704-es számú hivataloknál a 2-es jel, Buda

pest 52. és 80-as számú hivataloknál a 3-as jel törlendő. Budapest 12 hívójele ezentúl S.
Budapest 704-es hívójele ezentúl R.
Felsőgödnél a 11. hasábba Göd helyett beírandó Budapest k.
Gödnél a 11. hasábba beírandó Alsógöd, a 9. hasábba törlendő G.
Hévízfürdőnél az 1. hasábba levő zárjel alatti bejegyzés helyett beírandó (V. 16—IX., 

30-ig).
Ihráz, Komádi, Kótpuszta, Körösszakái vasúti távíróhivataloknál a 11. hasábba Gyoma 

helyett beírandó Vésztő.
Inárcs—Kakucs vasúti távíróhivatalnál K. jellegűvé minősíttetett át. Kőszegnél a 6. ha

sábba a C. mellé 8-as jel, az oldal alján pedig 8-as jel alatt beirandó a szolgálat egész éven 
át reggel 7 órakor kezdődik.

Nagyhortobágy vasúti távíróhivatalnál az L. törlendő a 8. hasábban és beirandó a 7. ha
sábba.

Szada közvetítő hivatala ezentúl Gödöllő.
Szóládnál a 6. hasábban törlendő a 2-es jel s ugyancsak törlendő az oldal alján a 2-es 

jel alatti bejegyzés.
Budapest, 1936. évi június hó 4-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 
május havi forgalma.
4.009/eln. ptk. szám.

A takaréküzletágban a betétek 405.297 P 
48 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1936. évi május hó végén 
109,270.717 P 34 f volt. A különleges kamato
zású takarékbetétek a fenti álladókban 24,324.605 
P 10 f-rel szerepelnek. A betevők száma a hó 
végén 426.732.

A csekküzletágban a betéteket 210.857 P 
97 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk
betétek állománya 1936. május hó végén 
124,734.665 P 15 f volt. A csekkszámla tulajdo
nosok száma a hó végén 35.252.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nát képező értékpapírok állománya 1936. má
jus hó végén névértékben 111,390.005 P t tett

ki, az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek pedig 88,189.540 
P 15 f értéket képviseltek. A hó végén forga
lomban volt járadékkönyvek, illetve letéti je
gyek száma 90.060.

A zálogüzletágban 256.341 drb. új zálogfel
vétel 5,189.118 P kölcsönnel és 243.714 drb. zá
logkiváltás 4,881.417 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1936. május 
hó végén 1,305.359 drb., a zálogkölcsöntőke ál
ladéka pedig 26,953.775 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2822 drb., kényszerárverésre pedig 7812 drb. 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
8581 drb., a befolyt vételár 162.774 P 92 f-t tett 
ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1936. május hó folyamán 
2,996.040 tétel, s 1.298,562.126 P 83 f, az összes
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betétek állománya pedig a hó végén 234,005.382 
P 49 f volt.

Budapest, 1936. évi június hó 6-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
103.412 1,

Kőszegi István postafőtiszt (258) a tatai 
postahivatal vezetésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi június hó 5-én.

Személyzetiek.
102.051/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
április havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak ,rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Silhavy Aladár főigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott igazgató 23 
Pécsről Budapestre, Takács Ferenc dr. igaz
gató 25 Budapestről Pécsre, Dályai Andor dr. 
segédtitkár 60 Sopronból Budapestre, Kiss Jó
zsef dr. fogalmazó id. 4 Zalaegerszegről Pécsre, 
Bölcs Sándor dr. főtiszt 458 Vácról Karcagra, 
Pakuts Ferenc I. o. tiszt 272 Győrből Budapest
re, Kovács István gyakornok 194 Budapestről 
Győrbe, Győrfi István ellenőr 232 Debrecenből 
Budapestre, Orsi Ferenc segédtiszt 468 Buda
pestről Gyulára, Drencsényi Piroska kezelőnő 
248 Budapestről Vácra, Csóka Gyula II. o. al
tiszt 960 Szegedről Budapestre, Rumi Lajos II.
o. altiszt 1523 Dombóvárról Budapestre, Bódis 
Márton II. o. altiszt 1841 Balassagyarmatról Bu
dapestre, Gombár Pál II. o. altiszt 2100 Szarvas

ról Szegedre és Nemecz István II. o. altiszt 3570 
Mohácsról Kaposvárra.

Nyugdíjaztattak: Bohuss Károly hivatali 
igazgató 5, Bánhegyi Károly 22 és Holéczy Ti
bor 60 főfelügyelők, Flanzsala Péter felügyelő 
67, Móró Vilmos 108, Andriska Sándor 110 és 
Töckelt Vilmos 121 ellenőrök, Hoffmann Mária 
6 és Kisházi Mária 152 ellenőrnők, Németh 
Irén 255, Dene Józsefné 336 és Biró Lászlóné 
428 kezelőnők, Kovács János kéthelyi 38 és Ka
lina János 137 II. o. szakaltisztek, Schmitzhofer 
János 31, Csontos Márton 224, Illés Vendel 297, 
Józan Imre 367, Iván István 893, Tóth István 
jánoshidai 1595, Fazekas Mihály 1609, Erdész 
Frigyes 1801 és vitéz Barada Lajos 1773 I. o. 
altisztek, Járányi Gyula 919/a, Moldován Árpád 
1564 és Fekete János guraszádai 1758 II. o. al
tisztek, Hajdú István deáki 115 I. o. vonalfelvi
gyázó.

Meghaltak: Jeszenszky Mária segédtisztnő 
336, Vida János óladi I. o. altiszt 262, Mogyorósi 
István II. o. altiszt 2526.

Végkielégíttetett: Szabó István kiskuníél- 
egyházai II. o. altiszt 2508.

Névváltozások: Murányi (Maiz) Artúr fő
felügyelő 50, Garamvölgyi (Racskó) Béla I. o. 
tiszt 171, Arnóti (Adamovits) János segédtiszt 
461, Földi (Ideinek) Ferenc II. o. altiszt 3542, 
Hansági (Hencz) József kocsikezelő 259.

Egyéb változások: Rosta Lajos II. o. tiszt 
105 helyett Rosta Lajos dr.

Budapest, 1936. évi június hó 9-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

101.993/1.
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*) A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati Térvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

évi június hó 19-ig «nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi június hó 3-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszám ból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest Roboz Árpád kiadó Székelykeresz- 
túr 1900. Baross-G ábor telep

K ineveztetett Baross 
G ábor telepi posta

mesterré.

Budapest Heiszner A ranka kiadó Újvidék 1906. B udapest 23.
Rákosszentmihály 2. sz. 
postahivatal postames
terévé neveztete tt ki.

Budapest Patak  Margit kiadó Eger 1910.

I

B udapest 43.
Budapest 25. sz. pos- 

hivatal postam esterévé 
neveztete tt ki.

Debrecen Pardi Géza kiadó Kőröstarcsa 1903. Békés
Tornyospálcai posta
m esterré neveztetett 

ki.

Pécs Bucsky Mária kiadó Győré 1904. M őcsény

__  _ ................. ....í

Több m in t fél évig 
nem vállalt alkalma

zást.

Pées Gébéi Paula kiadó Kömlő 1897. Rédics Gigei postam esterré 
neveztete tt ki.

Pécs Dániel József kiadó Mihályi 1908.
1

Kapuvár Komárvárosi posta
m esterré neveztetett ki.

Sopron Özv. Kosch Edéné postam ester Kislőd Lemondott.

Sopron Ligeti Józsefné kiadó Kislőd Kislődi postam esterré 
kineveztetett.

1
Sopron Özv. Bocsor Eleméré postames tér T  akácsi

Szolgálatképtelensége 
m iatt 1936. V. 10. fel

mentve.

Sopron Braunstein Ernő 

■

kiadó Budapest

—

Takácsi postam esterré 
kineveztetett.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa 
által nyújtott nyári fürdőkedvezmények.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési bizottsága elhatározta, hogy az 
1936. évi nyári idényben is június hó 15-től 
kezdve olcsó fürdőjegyek beszerzésével minél 
nagyobb számban biztosítja — különösen az 
alacsonyabb fizetési osztályú postaszemélyzet
nek — a nyári fürdőzés lehetőségét.

A jóléti alapítvány a kedvezményes fürdő
jegyek céljaira korlátolt mértékben rendelke
zésre álló összegre való tekintettel a kedvez
ményben egyelőre csak a Budapesten és az 
alább felsorolt vidéki városokban lakó tényle
ges és nyugdíjas alkalmazottakat és azok csa
ládtagjait részesítheti.

Ezek a vidéki városok a következők: 
Székesfehérvár, Esztergom, Balassagyarmat, 

Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szeged, 
Cegléd, Baja, Kecskemét, Pécs, Nagykanizsa, 
Kaposvár, Szekszárd, Sopron, Szombathely, 
Győr, Pápa és Veszprém.

Budapesten a kedvezményes fürdőjegyek 
igénylése a következőkép történik:

A jóléti alapítvány — úgy mint az 1935. 
évben — 40 fillér értékű utalványokat bocsát 
ki, amelyeket a személyzet drb-ként 10 fillér
ért igényelhet s amelyeket a Palatínus strand
fürdő, a Szent Gellért pezsgő- és hullámfürdő, 
a Császárfürdő, a Széchenyi strandfürdő és a 
Rudas uszoda pénztárai egy drb. kedvezményes 
jegy kiadásánál készpénz gyanánt elfogadnak. 
A Danubius strandfürdőre (V. kér., Meder-u.
8.) érvényes utalványokat a személyzet díjmen
tesen igényelheti. Ezek az utalványok 30 fillér 
értékűek s a fürdő pénztára egy drb. ilyen utal

vány benyújtásakor hétköznapokon egy drb. 
fürdőjegyet díjmentesen, vasár- és ünnepnapo
kon 30 fillér ráfizetés mellett szolgáltat ki.

A Nemzeti Sportuszoda Margitszigetre is 
belépésre jogosító 50 és 70 filéres uszodajegyeit 
a jóléti alapítvány 30 fillérrel olcsóbban bocsát 
ja a személyzet rendelkezésére. Ezeket a jegye
ket csak azok vehetik igénybe, akik a Nemzeti 
Sportuszoda által kibocsátott fényképes igazol
vány birtokában vannak. Az 1935. év folyamán 
kibocsátolt fényképes igazolvány az 1936. évre 
is érvényes.

Az utalványokat és a Nemzeti Sportuszo
dába szóló jegyeket, valamint az igazolványo
kat a postavezérigazgatósági épületben elhelye
zett összes postai szervek, a távíró és távbe
szélő igazgatóság és az öszses központi hiva
talok a jóléti alapítványnál igényelhetik. (Pos
tavezérigazgatóság épülete II. emelet 206. sz. 
ajtó, Csillag Károly m. kir. postatisztnél).

A Budapesti összes postahivatalok a Nem
zeti Sportuszodába szóló jegyeket és igazolvá
nyokat a jóléti alapítványnál, az egyéb uszoda 
és strandfürdő utalványokat pedig a Budapest
4. sz. postahivatal főnöki irodájában (I. eme
let 5. sz.) igényelhetik.

A többletmunka elkerülése végett feltétle
nül kívánatos, hogy az egyes postai szervekhez 
beosztott személyzet a jegyeket ne külön-külön, 
hanem együttesen hetenként szombaton d. e. 
9—/412 óráig egy megbízott útján igényelje.

A fentebb felsorolt városokban a kedvez
ményes fürdőjegyek igénylése a területileg ille
tékes postaigazgatóság rendelkezése alapján tör
ténik.

Budapest, 1936, évi június hó 6-án.
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Betöltendő kiadói állások

Nagyhalász postahivatal m indenben gyakorlott, egész
séges nőkiadót keres, június 15-i belépéssel. A ján lato t 
fizetési igények megjelölésével kérek,

Gesztely postahivatal két hónapra kiadót keres.

Pilis postahivatal július 5-től 3 hétre helyettes posta
m estert keres. C sak a kezelés minden ágában jártas, 
gyors munkás és önálló, lehetőleg férfikiadók ajánlkoz
zanak. Fizetés megegyezés szerint.

Ujszász postahivatal azonnali belépésre helyettesí
teni is tudó nőkiadót keres. Az állás állandó.

Szikszó postahivatalnál június 15-től vagy július 1-től 
egy gyakorlott pénztárkezelő férfikiadót alkalmaz.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Latinovits Mária
jun. 1-ig Ujszász, aztán 
Ceglédbcrcel 6 június 15.

P eredi G yula Bán hi da ■; 9 azonnal H elyettesítést is vállal.

Beck Jenőné N yíradony 17 azonnal H elyettesítést is vállal.

Z im ányi Anna Bánréve julius 15. H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1936. JÚNIUS 19. 31. szám.

T A R T A T O M :
A visszahajtott címlappal elláto tt levelezőlapok ke

zelése a belföldi forgalomban.
Az utánvételi forgalom megszüntetése Lengyelor

szággal.
Lakáspénz (lakbér) önkéntes elzálogosításának beje

lentésénél követendő eljárás.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Az 1936. május havi budapesti távbeszélő névsor 

szétosztása.
Csomagházhozkézbcsitő postahivatalok megjelölése a 

rn_ kir. postahivatalok és ügynökségek névsorában.

A  G rand Prix verseny színhelyén alkalmi pnstahiva 
tál felállítása.

Helyesbítés a helységnévtárban.
Bükkzsérc új postaügynökség megnyitása. 
H ivatalvezetői megbízatás.
Pályázat postaügynöki állásra.
Elveszett igazolvány.
K im utatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A visszahajtott címlappal ellátott levelezőlapok 
kezelése a belföldi forgalomban.

104.383/1936.
A fennálló szabályok értelmében a vissza

hajtott címlappal ellátott levelezőlapok vissza
hajtható részét a feladó teljes egészében tarto
zik a levelezőlap törzslapjára ráragasztani, mert 
ellenkező esetben a posta azokat mint szabály- 
elleneseket levélként kezeli, illetőleg megpor- 
tózza. (A. 1. Szab. 28. §. 5. és 7. p.)

Utasítom a hivatalokat, hogy az idézett 
rendelkezéstől eltérően a jövőben a belföldi for
galomban azokat a visszahajtott címlapú leve
lezőlapokat, amelyek visszahajtható részét a fel- 
dó a levelezőlap törzslapjára nem teljes egészé
ben, hanem csak részben ragasztotta rá, vagy 
pedig csak bélyeggel, kapoccsal erősítette oda, 
ne kifogásolják és ne portózzák meg.

A hivatalok e rendelctemet az A. 1. Szab. 
fentebb hivatkozott pontjainál jegyezzék elő. A 
szöveg helyesbítése iránt pótlék útján gondos
kodom.

Budapest, 1936. évi június hó 15-én.

Az utánvételi forgalom megszüntetése 
Lengyelországgal.

105.135/4.
Folyó évi június hó 20-tól Lengyelországba 

utánvételes küldeményt: nem lehet feladni. A hi
vatalok ezt jegyezzék elő Ld. 149. oldalon Len
gyelországnál.

Budapest, 1936. június hó 18.-án.

Lakáspénz (lakbér) önkéntes elzálogosításának 
bejelentésénél követendő eljárás.

90.533/5.
Tudomásomra jutott, hogy lakáspénz (lak

bér) önkéntes elzálogosítása esetén előfordul, 
hogy a P. R. T. 1930. évi 51. számában közölt 
4.700. M. E. sz. rendelet értelmében felvett 
jegyzőkönyvben a valóságnak meg nem felelő 
adatok szerepelnek.

Minthogy ez ellenkezik a fennálló törvényes 
rendelkezésekkel, felhívom a postahivatalok ve
zetőit, hogy az előttük felveendő jegyzőkönyv
be foglalt adatok valóságáról, nevezetesen arról, 
hogy az engedményezés tényleg lakóháznak az 
engedményező saját részére való építése, átépí
tése vagy megvétele végett történik-e, alkalmas 
módon (telekkönyvi kivonat, illetékkiszabás 
végett már bemutatott adás-vételi szerződés, 
építési tervrajz stb. bemutatása útján) győződ
jenek meg s ennek megtörténtét minden eset
ben a jegyzőkönyv első példányára vezessék rá. 
Egyben gondoskodjanak arról is, hogy a jegy
zőkönyv kiállítása hiánytalanul megtörténjék, s 
az okirat megfelelő okirati illetékkel is elláttas- 
sék.

Figyelmeztetem egyúttal a személyzetet, 
hogy a lakáspénznek (lakbérnek) a törvényes 
rendelkezése ellenére való engedményezése fe
gyelmi vétség.

Budapest, 1936. évi június hó 12-én.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.

101.454/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat vezessék keresztül:
2. old. Alulról az 5. bekezdésben „E távira

tok stb-től — a bekezdés végéig: „ —  nélkül“-ig 
törlendő s helyette a következőket kell írni: 
„(Légijárművekkel való rádiótávíróforgalom sza
bályait részletesebben 1. „Szemafor és rádiótáv- 
iratok“ alcím alatt a 4. és 5. oldalon)“.

4. old. Alulról 6-ik bekezdésben „mozgóál
lomásokkal“ szó után beszúrandó: ..(hajókkal,
légijárművekkel)“. A következő bekezdésben 
„parti“ szó után „(szárazföldi)“, „radio“ szó 
után pedig „(a légiforgalomban „Aeradio“ )“ 
szavakat kell beszúrni. Alulról a 3-ik bekezdés
ben „Mozgóállomásokkal“ szó elé beszúrandó a 
„Hajó“ szó.

5. old. Fent az apró betűs rész első sorában 
a „fedélzeti“ szó elé beszúrandó a „hajó“ szó. 
Az apróbetűs rész után még az 1. sz. fedőla
pon csatolt apróbetűs szöveget kell beragasztani.

72. old. Az Ethiopiára vonatkozó összes ada
tokat töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 2. 
sz. fedőlapot.

Az oldal alján a B) jegyzet szövegét a kö
vetkező szöveggel helyettesítsék:

,,8) Táviratok ezidőszerint csak Addis Abe- 
bába küldhetők és csak angol, francia, német, 
olasz és spanyol nyelven szerkeszthetők. Titkos
nyelvű távirat nem küldhető, külön szolgálat 
nem köthető ki. A táviratokat Asmaráig veze
tékes vagy drótnélküli távírón, onnan Addis 
Abebába ideiglenesen légipostával továbbítják.“

Budapest, 1936. évi június hó 7-én.

Az 1936. május havi budapesti távbeszélő név
sor szétosztása.

99.740/8.

A budapesti és a Budapest környékén lévő 
távbeszélő hálózatok előfizetőinek 1936. május 
havi névsora megjelent.

Az új névsor kiadása a budapesti eddigi öt
jegyű hívószámoknak — hatjegyű hívószámra 
való átalakításával van kapcsolatban, ezért az 
1936. május havi új kiadású névsor a távbeszélő

! központok átalakításának munkatervéhez iga
zodva 7936. június hó 28-tól kezdve lesz érvé
nyes.

A budapesti hálózat, valamint a Budapest 
környékén lévő hálózatok előfizetői az új bu
dapesti névsort a C. 1. Szab. 16. §-ának 3. pont
ja értelmében annyi példánvban kapják meg 
díjtalanul, ahány állomásuk (fővonaluk) van. A 
mellékállomás után díjtalan névsor nem jár.

A többi vidéki hálózat előfizetői —• mivel 
díjtalanul csak a saját hálózatuk névsorát tar
talmazó vidéki névsort kapják meg, — a buda
pesti és környékbeli hálózatok névsorát a pos
tahivataloknál 5 pengőért rendelhetik meg.

A vidéki postahivatalok a közönséget a bu
dapesti távbeszélő hálózat kapcsolási számainak 
1936. évi június 28-ával történő megváltoztatá
sáról, továbbá a megváltozott kapcsolási számo
kat feltüntető új budapesti névsor megjelenésé
ről és annak megrendelési lehetőségéről alkal
mas módon — de költségmentesen — tájékoz
tassák.

A megrendelés továbbítása és a megren
delt névsorok árának elszámolása körül a hi
vatalok a P. R. T. 1934. évi 25. számában közölt 
117.038/5. sz. rendelet 5., 6. és 7. bekezdései
ben foglaltak szerint járjanak el. A kapcsolási 
számok megváltozására tekintettel a névsor 
megrendelésének gyors továbbítására különös 
gondot fordítsanak.

Hogy a budapesti kapcsolási számok meg
változása a vidékről Budapestre irányuló tá
volsági forgalomban zavarokat és felesleges 
munkatöbbletet ne okozzon, a postahivatalok az 
1936. évi május havi budapesti névsor kézbesí
tésekor megfelelő felvilágosítás mellett kérjék 
fel az érdekelteket, hogy a budapesti hálózattal 
kért beszélgetéseiket 1936. június 28-tól kezdő
dően az új névsor adatai alapján jelentsék be.

Ezenkívül a távbeszélővel egyesített hivata
lok (ügynökségek) folyó évi június hó 28-tól 
kezdve július 15-ig bezárólag a Budapesttel kért 
beszélgetések bejelentésekor, a hívótól a hívott 
állomás előfizetőjének nevét kérdezzék meg, s 
azt a távbeszélő jegyre jegyezzék fel. Ennek az 
adatnak alapján a névsorból minden esetben ál
lapítsák meg az új kapcsolási számot, s a kap
csolást már az új hívó számmal kérjék. A kap
csolási szám helyesbítését a távbeszélő jegyre 
fel kell jegyezni, s a hívóval az új kapcsolási 
számot is közölni kell azzal a kérelemmel, hogy



1. sz. Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 21. számához (101.454/36 sz.).

A  l é g i j á r m ü v e k k e l  való rádiótávíró forgalom mindkét irányban meg van engedve. A légi já r
műről eredő rádiótáviratok Európa bármely országába szólhatnak, azonban a szárazföldről légi já r
műre irányuló forgalomban csak magyar vagy nem et légijárműre szólói rádiótáviratok fogadhatók el 
s azok is csak magyar vagy német szárazföldi (repülőtéri) rádióállomás ú tján  való továbbításra. 
E rádiótáviratok mindkét irányú forgalomban legfeljebb 15 szóból állhatnak és különleges szolgála
tok nem köthetők ki.

A  légijárműre szóló rádiótávirat csak közértelm ű nyelven szerkeszthető. A távirat címének 
a címzett nevén és a légijármű nevén, illetőleg hívójelén kívül még tartalm aznia kell a táviratot 
továbbító szárazföldi (repülőtéri) állomás nevét is úgy, amint az a légiforgalmi és légjiármű rádió- 
állomások névjegyzékében *) szerepel, vagyis a repülőtéri rádióállomás nevéhez az „AERADIO“ 
kitételt is hozzá kell írni.

M indazonáltal a légijármű nevét, illetőleg hívójelét a feladó felelősségére és veszélyére a légi- 
iármű által megteendő ú t feltüntetésével is lehet helyettesíteni; az ú ta t a kiindulási és érkezési légi 
kikötők nevével vagy más ezzel egyenlő értékű megjelöléssel kell jelezni.

Dijak:
I. A Magyar Légiforgalmi R. T. légijárművein feladott s Budapest (m átyásföldi) szárazföldi 

rádióállomás közvetítésével válto tt Magyarországba szóló utas rádiótávirat szódíja 9 4  f i l l é r .

II. Légijárművekre szóló utas rádiótáviratok díjai:
a) a magyar szárazföldi (repülőtéri) rádióállomások közvetítésével magyar vagy német légijár

műre: 9 4  f i l l é r .

b) ném et szárazföldi (repülőtéri) rádióállomás közvetítésével m agyar vagy német légijárműre: 
1  P  2 0  f i l l é r .

A rádiótáviratok díjának kiszámításánál díjminimum nincs.
A rádiótávíratokra általában vonatkozó többi rendelkezések a légiforgalomban váltott rádió- 

táviratokra is vonatkoznak.

*) Ezzel a segédkönyvvel csak a budapesti központi távíróhivatal van ellátva.

2. sz. Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 2 1 . számában megjelent 101.454/8. sz. r.-hez.

1 I. VII 1.82

i

^  Ethiopia.......................................... III. 2.99 — —
")
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ezt előjegyezve a további kapcsolásokat már a 
helyes kapcsolási számmal kérje.

A távbeszélővel egyesített összes postahi
vatalok (ügynökségek) a saját szolgálati cél
jaikra szükséges budapesti névsort, valamint a 
Budapest nullás díjövben iekvö környékbeli 
postanivatalok a sajat elólizetoik részére díjta
lanul járó névsor példányokat is elöttes igazga
tóságuktól kapják meg.

/Uni az uj budapesti névsornak a budapesti 
hálózat eloíizetoi reszere való Kiosztását es az 
iyoo. évi névsornak a bevonását illeti, kozioin 
a Hivatalokkal, Hogy ebben az evben a kiosz
tást es a regi névsorok oevonasat egymástól el 
•kellett választani, mert a buuapesti Hívószámok 
megváltozásává! kapcsolatban a iorgalom za
vartalan lebonyontasa megköveteli azt, nogy 
i93o. évi június 2/-ig bezárólag csak a regi név
sor, június 26-tól kezdve pedig mar kizárólag az 
uj névsor alapján kérje a közönség a kapcsolá
sokat, s így a régi névsor bevonását íoiyo évi 
julius hóra kellett halasztani.

A budapesti hálózat új névsorának kiosz
tásával és árusításával a tolyó évben is változat
lanul az 1935. évi budapesti névsor kiadásakor 
kijelölt s a i \  R. T. 1935. évi 23. számában, kö
zölt 119.899Í5. sz. rendeletben felsorolt hivatalo
kat bízom meg. Az 1935. évi budapesti névsorok 
beszolgáltatásában azonban nemcsak a kiosztás
sal megbízott, hanem a budapesti hálózat terü
letén lévő összes budapesti és környékbeli pos
tahivatalok is résztvesznek.

A budapesti hálózat előfizetői az 1936. évi 
május havi új névsort e célra címükre postán 
megküldött „Értesítés“ című nyomtatvány alap
ján fogják átvenni, az 1935. évi régi névsort pe
dig e nyomtatvány szelvényével szolgáltatják 
be.

A kiosztó hivataloknak előttcs igazgatósá
guk az „Értesítés“-bői egy mintapéldányt fog 
küldeni s ugyancsak az látja el az érdekelt hi
vatalokat az elveszett szelvények pótlására szol
gáló tartalék nyomtatvánnyal.

Ezek előrebocsátása után az eljárást a kö
vetkezőkép szabályozom:

A) A z új névsorok kiadása.

A névsor kiosztásával és árusításával meg
bízott hivatalokat az 1936. évi névsor első kész
letével a m. kir. posta központi anyagraktára
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látja el. A készlet kiegészítését a kijelölt hiva
talok bizonylatpár kíséretében ugyancsak a köz
ponti anyagraktártól, sürgős szükség esetén an
nak nyomtatvány raktárától távbeszélőn igény
lik 1936. június 27-ig bezárólag a 465—29. sz., 
azután pedig az — 1—465—29. sz. távbeszélő ál
lomáson.

A kijelölt kiosztó és árusító hivatalok az új 
névsorokat a buaapesti hálózat eionzetomek 
csakis erre a célra előállított s az elolizetok re
szere közvetlenül az uj névsor kiosztása előtt 
megkuluott es áltáluk olvasnatoan alairt „érte
sítés" bevonása elleneben szolgáltathatják ki. E 
Hivatalok az említett nyomtatvány „értesítés" 
című ielsö részét az új névsorok kiadásakor be
vonják, annak also két szelvényét pedig az elő 
fizetőnek azzal adják vissza, hogy az l93b. évi 
május havi névsort a két szelvény kíséretében 
ioiyo évi július hó 1. és folyó évi szeptember 3U. 
közt szolgáltassa be bármelyik budapesti vagy 
környékbeli postanivatalnál. A kiosztást és áru
sítást a készlet átvétele után nyomban meg kell 
kezdeni s a közönség tájékoztatására szembe
ötlő módón hirdetményt kell kifüggeszteni arra 
nézve, hogy a névsor árusítását és kiosztását a 
Hivatal melyik osztálya végzi.

A  névsorok kiszolgáltatását pedig lehető 
leggyorsabban kell lebonyolítani, mert kívána
tos, hogy folyó évi június 27-ig bezárólag lehe
tőleg mindegyik távbeszélő előfizető átvegye az 
új névsort.

Minden előfizető annyi aláírt „Értesítést“ 
ad át a hivatalnak, ahány új névsort átvesz a 
kiosztó (árusító) hivataltól, azonban az „Értesí
tés“ „Elismervény“ részén az előfizető a névsor 
átvételét nevének aláírásával elismerni tartozik.

Az az előfizető, aki a részére kézbesített 
„Értesítésit átadni nem tudja, vagy aki az új 
névsor kiosztására megállapított határidő letelte 
(1936 szeptember 30-ika) után kívánja név
sorát átvenni, vagy azt állítja, hogy a címére 
feladott „Értesítésit elvesztette, s ennek elle
nére díjtalanul kívánja az új névsort átvenni, 
azokat kérelmükkel a budapesti távbeszélő díj
beszedő hivatalhoz (VI., Nagymező-utca 54—56. 
sz.) kell irányítani.

A bevont „Értesítésieket a kapcsolási szá
mok emelkedő sorrendjében rendezve ezúttal 
nem naponta, hanem összegyűjtve 1936. június 
hó 30-án, július hó 15-én és 31-én, augusztus 15. 
és 31-én, szeptember 15. és 30-án ajánlott levél
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ben kell megküldeni a távbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak (VI., Nagymező-utca 54—56. sz.), 
mely azok darabszámáról a névsorszámadás
hoz leendő csatolás céljából portómentes le
velezőlapon elismervényt küld az -egyes hivata
loknak. Amennyiben az elismervény a díjbe- 
szerő hivataltól három napon belül nem érkez
nék meg, azt sürgetni kell.

Minthogy az üj névsor kiadása a régi név
sor bevonásától függetlenül történik, a kiosztó 
hivatalok által a P. R. T. 1934. évi 25. számában 
közölt 117.038/5. sz. rendelet alapján vezetendő 
mérleg készítése módosul. T. i. a felmentési ol
dalnak 1. tételét a díjtalanul kiadott budapesti 
névsorok átvételét igazoló s az előfizetőktől az 
új névsor kiadásakor a bevont „Értesítésiek 
darabszáma fogja képezni. A bevont és beszol
gáltatott régi (1935. május havi) névsorok da 
rabszáma tehát a folyó évben a mérlegben sem 
a tételnél, sem a felmentési oldal 4. tételénél 
nem jegyzendő be, mert a bevonás és beszolgál
tatás az új névsor kiosztásától s így e mérleg
től függetlenül történik. A távbeszélő díjbe
szedő hivatalhoz beküldött „Értcsítés“-ek da
rabszámáról portómentes levelezőlapon kapott 
elismervényt a „Mérleg“ felmentési oldal 1. té
teléhez kell csatolni, mert az fogja pótolni a 
díjbeszedő hivatalhoz küldött „Értesítésieket.

B) A régi névsorok visszavétele.

Az 1935. év május havi budapesti névsor 
visszavétele 1936. július 1. és folyó évi szep
tember hó 30-ika közt a budapesti hálózat te
rületén lévő bármelyik budapesti vagy kör
nyékbeli postahivatalnál az „Értesítés“ című 
nyomtatványnak a régi névsor beszolgáltatá
sára szolgáló két szelvénye kíséretében tör
ténik. E szelvények egyikén a régi névsor 
beszolgáltatását a keletbélyegző lenyomatá
val kell igazolni, s ezt a szelvényt az elő
fizetőnek vissza kell adni, a másik szelvényt 
összegyűjtve s a kapcsolási számok sorrendjé
ben rendezve 1936. július 15-én, a folyó évi jú
lius hó második belében átvett szelvényeket 
pedig 1936. július hó 31-én, azután pedig augusz
tus 15. és 31-én és végül szeptember 15. és 
30-ikán kell megküldeni a távbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak, mely azoknak darabszámáról szintén 
átvételi elismervényt küld az egyes hivataloknak.

Ha valamelyik előfizető az 1935. évi névsor 
beszolgáltatásához szolgáló szelvényeket elvesz
tette volna, a használatból kivont névsort e nél- l

kül is visszaadhatja. Ily esetben az érdekelt hi
vatal a névsorbeszolgáltatásának igazolását az 
előttes igazgatósága által e célra tartalékként 
rendelkezésre bocsátott szelvényeken állítja ki 
2 példányban és az előző bekezdésben foglaltak 
szerint jár el.

Amennyiben előfordulna, hogy egyes előfi
zetők nyaralásra távozás, stb. okokra való hi
vatkozással még folyó évi július hó L előtt, 
esetleg mindjárt az új névsor átvételekor — kí
vánnák régi (1935. évi) névsorukat beszolgáltat
ni, az ily előfizetőket kellő tapintattal világosít
sák fel arról, hogy az új névsor csak 1936. jú
nius 28-tól használható s addig az 1935. május 
havi névsor érvényes. Ha e felvilágosítás után is 
ragaszkodnak az előfizetők a régi névsor beszol
gáltatásához, azt készséggel vegyék át. Ha pe
dig egyes előfizetők folyó évi szeptember 30-ika 
után jelentkeznének az 1935. évi névsor beszol
gáltatása céljából, azokat a távbeszélő díjbe
szedő hivatalhoz (VI., Nagymező-utca 54—56. 
sz.) kell irányítani.

A távbszélő előfizetőktől átvett 1935. május 
havi kiadású névsorokat 20 darabonként csoma
golva bizonylatpár kíséretében a m. kir. posta 
központi anyagraktárának kell beszolgáltatni. 
A beszolgáltatásról a központi anyagraktár a bi
zonylatot a távbeszélő díjbeszedő hivatalnak 
fogja megküldeni.

A budapesti hivatalok a bevont névsorok
nak a központi anyagraktárba való beszállításá
hoz szükséges járműveket, illetőleg fogatokat a 
központi anyagraktár útján igényeljék.

A kiosztással és árusítással megbízott hiva
talok a szétosztás és árusítás megkezdésétől 
1936. június hó 30-ig bezárólag a díjtalanul ki
adott és a készpénzért eladott névsorok darab
számát külön-külön tételben feltüntetve június 
30-án portómentes levelezőlapon jelentsék a bu
dapesti távíró- és távbeszélő igazgatóságnak 
(névsorszerkesztés).

Az összes postahivatalok (ügynökségek) az 
1935. évi budapesti névsornak szolgálati célra 
kapott s használatból kivont példányait, továb
bá Budapest nullás díjövében fekvő — távbeszélő 
központtal egyesített — postahivatalok az elő
fizetőiktől bevont névsorpéldányokat 1936. évi 
július hó elején bizonylatpár kíséretében a köz
ponti anyagraktárnak szolgáltassák be.

Minthogy a készpénzért vásárolt budapesti 
névsorok vevőit pótfüzet kiadása esetén azzal 
díjtalanul látom el, az árusító hivatalok a bu-
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dapesti névsor vásárlóinak nevéről és lakcímé
ről és az általuk vásárolt példányok számáról 
vezessenek a folyó évben is olyan előjegyzést, 
amelynek alapján a pótfüzet szétküldése fenn
akadás nélkül megtörténhessék. Az árusító hi
vatalok ezt a jegyzéket 1936. december 20-án 
küldjék meg a m. kir. posta központi anyagrak
tára nyomtatványraktárának.

A vidéki postahivatalok a budapesti névsor 
megrendelt díjköteles példányainak számához 
igazodó „Pótfüzet“ készlettel annak idején hi
vatalból lesznek ellátva, annak szétosztásához 
azonban a megrendelők nevét nyilván kell tarta- 
niok.

Budapest, 1936. évi június hó' 3-án.

Csomagházhozkézbesítő postahivatalok megje 
lölése a m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában.

100.349/3.

Értesítem a kir. hivatalokat, hogy a „Cso
magdíjszabás“ című segédkönyv jövőben a cso
magházhozkézbesítő postahivatalok névsorát tar
talmazni nem fogja. E helyett a m. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorában jelöltetem 
meg azokat a hivatalokat, amelyek a csomago
kat. házhoz kézbesítik.

Addig is, amíg ez a segédkönyv újból ki
adásra kerül, a kir. hivatalok az alább felsorolt 
postahivataloknál a névsor „Díjöv“ hasábjában 
az ott szereplő számot kézvonással keretezzék 
be (mint pl. |3| ), a 4-ik oldalon pedig a „Rö
vidítések és' jelek magyarázatánál a **) jel 
utáni sorba írják be: „□ (a díjöv rovatban) =  a 
hivatal a csomagokat házhozkézbesíti.“

A csomagokat házhozkézbesíti: Abony (5. 
oldal), Bácsalmás (10. o.), Baja (11. o.), Balassa
gyarmat, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Bala- 
tonboglár, Balatonfenyves (12. o.), Balatonfü- 
redfürdő, Balatonkenese, Balatonlelle, Balaton- 
szemes (13. o.), Battonya (15. o ), Békés, Békés
csaba 1. (16. o.), Berettyóújfalu (17. o.), Buda

fok 1. (21. o.), Budapest 70. (25. o), Cegléd 1., 
Celldömölk (30. o.), Csepel 1. (32. o.), Csongrád 
(33., o.), Csurgó (34. o.), Debrecen 2. (35. o.), 
Dombóvár (37. o.), Dunaföldvár (39. o.), Eger 1. 
(40. o.), Esztergom (42. o.), Fonyód (46. o.), Gö
döllő (50. o.), Gyoma, Gyömrő, Gyöngyös (51. 
o.), Győr 2. (52. o.), Gyula, Hajdúnánás (53. o.), 
Hatvan 1. (54. o.), Hódmezővásárhely 1. (56. o), 
Jánoshalma, Jászberény (60. o.), Kaposvár 1., 
Karcag (63. o.), Kecskemét (64. o.), Keszthely 
(66. o.), Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunha
las (68. o.), Kispest 1. (69. o.), Kisújszállás, Kis- 
várda (70. o.), Komárom 4. (71. o.), Kunszent- 
márton (74. o.), Makó (79. o.), Marcali (80. o.), 
Mátraháza (81. o.), Mezőberény, Mezőkövesd 
(82. o.), Mezőtúr (83. o.), Miskolc 2. (84. o.),
Mohács 1. (85. o.), Nagykanizsa 1. (89. o.), Nyír
bátor (94. o.), Nyíregyháza 1. (95. o.), Özd (98.
0. ), Paks (99. o.), Pápa (100. o.), Pécs 1. (101. o.), 
Pestszenterzsébet 1., Pestszentlőrinc 1., Pestúj
hely (103. o.), Putnok, Püspökladány (107. o.), 
Rákospalota 1. (109. o.), Salgótarján (112. o.), 
Sátoraljaújhely (113. o.). Siófok (114. o.), Sopron
1. (116. o.), Szarvas (119. o.), Szeged 1. (120. o.), 
Székesfehérvár 1., Szekszárd (121. o.), Szentend
re, Szentes (122. o.), Szerencs (124. o.), Szolnok 
1., Szombathely 1. (125. o.), Tapolca (128. o), 
Tokaj, Tolna (133. o.), Tótkomlós, Törökszent- 
miklós (134. o.), Túrkeve (135. o.), Üjpest 1. 
(136. o.), Vác, (137. o ), Várpalota (139. o.), Ve 
csés (140. o.), Veszprém 1. (141. o.) és Zalaeger
szeg (143. o.).

Az alábbi postahivataloknál a díjöv hasáb
ban a hivatalok még egy utalójelzést (pl.1), vagy 
•) stb.) is tegyenek és alkalmas helyen jegyzet
ként írják be: Balatonakarattyánál, Balatonalmá
dinál, Balatonfenyvesnél, Balatonkenesénél, Ba- 
latonszemesnél és Siófoknál „(VII/1—VI11/31)“. 
Balatonboglárnál, Balatonlellénél és Fonyódnál: 
„(VI/16—Xl/15)“.

Budapest, 1936. évi június hó 13-án.
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A Grand Prix verseny színhelyén alkalmi pos
tahivatal felállítása.

104.811/3.

A Királyi Magyar Automobil Club rendezé
sében tartandó „Grand Prix“ verseny idejére és 
színhelyén (Budapest, X., Simor-utca folytatásá
nál a Népligetben) 1936. évi június hó 19-től
21-ig 8 órától 12 óráig, illetve a versenyek befe
jezéséig tartó szolgálattal a budapest 72. sz. pos
tahivatal kirendeltségeként működő, távbeszélő
vel egyesített alkalmi postahivatal lép életbe.

A postahivatal működési köre bárhova szóló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
és táviratok felvételére, helyi s helyközi (inter- 
urbán) távbeszélgetések lebonyolítására, vala
mint postai-, pénzügyi bélyegek és értékcikkek 
árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal interurbán vonalai
nak kapcsolási számai: 34-8-64, 33-6-37, 45-0-28. 
szolgálati távbeszélő állomásának hívószáma pe
dig: 37-8-58.

Budapest, 1936. évi június hó 16-án.

Helyesbítés a helységnévtárban, 

ad 102.715/3.

A kir. hivatalok a helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Békásmegyernél a mozdony jelzés után je
gyezzék be: „(Békásmegyer—Pünkösdfürdő)“,
(126. o.), a )-( jel után pedig Pünkösdfürdő.

Dörgicse—Akaiinál (183. o.) u. t. Dörgicse— 
Akaii helyett £  L. (Dörgicse—Akaii).

Kővár óh Pesthidegkútnál (332. o.) a 4*®̂  
^>£3 L. (Remetekertváros) törlése mellett je
gyezzék be u. p. és u. t. Remetekertváros (bel
terület).

Máriaremeténél r"*. Pesthidegkút (363. o.), a 
<§S3 L. (Remetekertváros jelzést töröljék 

és írják be u. p. és u. p. és u. t. Remetekertvá
ros (belterület).

Mátranovákbányatelep (366. o.) ezentúl u.
t. Homokterenye. -— (A P. R. Tára 1935. évi 42. 
számában megjelent közlemény helyesbítése.)

Putripuszta Magyaregres után (451. o.) 
írják be „*Pünkösdfürdő r\ Békásmegyer, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi j., u. p. és u. t. Bé
kásmegyer.“

Széphalomnál r \  Pesthidegkút (507. o.), Szög
ligetnél n  Pesthidegkút (514. o.) és Várhegynél 

Pesthidegkút (563. o.) a ^ 3  L. (Reme
tekertváros) jelzés törlése mellett jegyezzék be
u. p. és u. t. Remetekertváros (belterület).

Budapest, 1936. évi június hó 13-án.

Bükkzsérc új postaügynökség megnyitása.
104.336/3.

Borsód, Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyében fekvő Bükkzsérc nagyközségben folyó 
évi június hó 1-én új postaügynökség lépett 
életbe. Ellenőrző hivatala: Bogács, díjnégyszög- 
száma: 447.

Az új postaügynökség forgalmi köre a köz
ség területére terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A Helységnévtárban Bükkzsércnél (150. 1.) 
beírandó: „ ES Eh. Bogács, Hatvan a tíá' 
Miskolc, Mezőkövesd . . . .  ,447, postáig. D., — 
u. p. Bogács törlendő.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában Bükkszenterzsébet k. után (30. 
1.) beirandó: „—, 447, Bükkzsérc ü. (Eh. Bogács), 
Borsód, Debrecen, Hatvan ÜESZZHC Mis
kolc, Mezőkövesd . . . .,“ a 152. oldalon 447. 
számnál Bogács után Biikk-Zsérc.

Az Irányítási Füzetben Bükkszenterzsébei 
után (28.1.) beirandó: „Bükkzsérc, Ü., Borsod, D., 
I. Hatvan m  ka b  Miskolc, Eh. Bogács.“

Budapest, 1936. évi június hó 17-én.
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Hivatalvezetői megbízatás. 
103.561/1.

lyezés folytán megüresedett esztergomi postahi
vatal vezetésével megbizatott.

Dr. Csűri István postafőtiszt (309) az áthe- Budapest, 1936. évi június hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett. 

103.528/1.
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*) A szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193ö.

évi július hó 4-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi június hó 12-én.

Elveszett igazolvány.
104.359/4.

Hajas Béla órabéres műszerész a budapesti 
távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállított 
37/1936. sz. rádióberendezések felülvizsgálására

jogosító igazolványát elvesztette.
Az elveszett igazolvány érvényességét meg 

szüntetem.

Budapest, 1936. évi június hó 13-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  lé tszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
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n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 
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Pócza János kiadó Zalaegerszeg
1906 Dorog Kemencéi postames

terré neveztetett ki.

Pé
cs

Tamás Róza kiadó Székesfehérvár
1901 Székesfehérvár 3 Csököly postamesterré 

neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások

Acs postahivatal állandó alkalmazásra kezdő kiadónö 
ajánlatát kéri. Az állás azonnal is betölthető.

Váchartyán. (Postahivatal) kezdő kiadónőt vagy en
gedélyezett kisegítőnőt azonnali belépéssel alkalmaz.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szakács Erzsébet G yőr Bálint M. ucca 36. 6 azonnal

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. nyom ása. — Felelős m űvezető : Duchon J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1036. JÍIÍ1US 27. 2 2 .  szám.

T A R T
A belföldi postautalvány és a belföldi utánvételi 

díjszabás módosítása.
A nyugellátási utalványok kifizetése.
Külföldre feladott, kézbesíthetetlenség m iatt visz- 

szaérkező utalványok.
Az 1924. évben k ibocsáto tt 50/o-os magyar járadék 

(kényszer) kölcs'önkötvcnyek szelvényutalványainak be
cserélésénél a  vidéki postahivatalok közreműködése.

Olaszországból érkező utalványok forgalmának fel
függesztése.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvények 6. számú szelvényeinek el
évülése.

E lőzetes értesítés a Budavára emlékbélyegek for
galomba bocsátásáról.

A M argitszigetre szóló levélpostai küldemények 
kézbesítési rendjének m egváltoztatása.

A  bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez k iadott III. 
számú pótlék életbeléptetése.

Megbízatás.
H ivatalvezetői felm entés és megbízatás.'
Távolsági beszélgetések befejezése után a beszél

getés időtartam ának közlése.
A  kihágási eljárás m egindítása a rádiókészülék sor-

A belföldi postautalvány és a belföldi utánvételi 
díjszabás módosítása.

101.590/4.
Folyó évi július hó 1-től kezdve a belföldi 

postautalvány és a belföldi utánvételi díjszabá
sokban 20 P 1 fillértől 50 P-ig új közbeeső ösz- 
szegfokozatot állapítok meg. Az új fokozatban 
az utalványdíj 40, az utánvételi díj 45 fillér.

Ezt a változást a postahivatalok a Levél- 
postadíjszabás 28. és 34. §-ainál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi június hó 25-én.

A nyugellátási utalványok kifizetése.
103.850/4.

A postahivatalok és postaügynökségek a 
nyugellátási postautalványokat és postataka
rékpénztári csekkfizetési utalványokat, ha a hó

A L O M :
sának nem igazolása esetében.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változás a m ozgóposták közlekedési rendjében.
A  Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzőinek 

használata.
H irdető bélyegzők használata.
H ivatalos levelezés díjjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének m ódosítása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Akaii postaügynökségnek időszaki postahivatallá 

való átalakítása.
llk új postaügynökség megnyitása.
Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal é s  Konyári 

sóstógyógyfürdő időszaki postaügynökség m egnyitása.
Személyzetiek.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásokra.
Pályázati h irdetm ény tanoncok felvételére.
A m. kir. posta  személyzetének jóléti alapítványa 

által nyújto tt term észetbeni csecsemőkelengye-segélyezés 
megszüntetése és kiegészítő anyasági segélyek rendszeresí
tése.

Kimutatás létszám ból tö rö lt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állástkereső postakiadók.

elseje vasárnapra, vagy a Gergelv-naptár sze
rinti ünnepnapra esik, az ország egész terüle
tén, az esedékesség hónapját megelőző hónap 
utolsó köznapján kifizethetik.

Azokon a helyeken, hol a nyugellátási 
utalványokat az igazgatóság külön engedélye 
alapján munkatorlódás elkerülése céljából ed
dig is az esedékességet megelőző hó utolsó kát 
munkanapján fizették ki, ez az eljárás továbbra 
is érvényben marad.

A változást a postahivatalok az A. 1. Szab. 
65. §. 11. pont 1. bekezdésénél jegyezzék elő.

Az A. 1. Szab. vonatkozó szövegének mó
dosítása iránt a legközelebbi pótlékban intéz
kedem.

Budapest, 1936. évi június hó 18-án.
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Külföldre feladott, kézbesíthetetíenség miatt 
visszaérkező utalványok.

103.162/4.
A Budapest 5. számú hivatalban külföldre 

feladott és kézbesíthetetíenség miatt visszaér
kező utalványokat e hivatalhoz kell továbbíta
ni. A külföldre feladott utalványok után fize
tendő felárat ugyanis csak ez a hivatal tudja 
megállapítani. A feladó által befizetett összeget 
és az utalványok felárát Budapest 5. sz. hivatal 
postaszolgálati utalványon küldi meg a feladó
nak és a visszatérített összeget az utalvány 
szelvényén részletezi. Ehhez a szolgálati utal
ványhoz az eredeti utalvány szelvényét is csa
tolja.

Az ilyen utalványokat a feladóra illetékes 
kézbesítőhivatal kézbesíti. Az utalványokért a 
rendes kézbesítési vagy kifizetési díjat kell 
szedni.

Budapest, 1936. évi június hó 22-én.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar jára
dék (kényszer) kölcsönkötvények szelvényutal
ványainak becserélésénél a vidéki postahivatalok 

közreműködése.
105.349/4.

Az 1924. évi VI. te. alapján 1925. évi január 
1-i keltezéssel kibocsátott 5%-os magyar jára
dék (kényszer) kölcsönkötvények ú. m.:

az A betűs 1—114.000. folyószámú, egyen
ként 125.000 korona névértékű,

a B betűs 1—137.000. folyószámú, egyen
ként 250.000 korona névértékű,

a C betűs -1—84.000. folyószámú, egyen
ként 500.000 korona névértékű,

a D betűs 1—173.000 folyószámú, egyen
ként 1,000.000 korona névértékű,

az E betűs 1—20.500. folyószámú, egyen
ként 5,000.000 korona névértékű,

az F betűs 1—43.000. folyószámú, egyen
ként 10,000.000 korona névértékű kötvények I. 
sorozatú utolsó szelvénye 1936. évi július hó 
1-én lejár és ettől az időtől kezdve a vonatkozó 
szelvényutalványok benyújtása ellenében díj
mentesen új II. sorozatú szelvényívek kerülnek 
kiadásra.

A m. kir. Pénzügyminiszter Úrral egyet- 
órtőleg a szelvényutalványok bevonásával és az

új szelvényívek kiszolgáltatásával a vidéki pos
tahivatalokat megbízom.

E megbízatással kapcsolatban a vidéki pos
tahivatalokat a következőkről értesítem:

1. A szelvényutalványokat két példányban 
kiállított szám jegyzék és egy példányban kiál
lított átvételi elismervény kíséretében kell a 
postahivatalnál — a pénztári órák alatt — •‘be
cserélés céljából bemutatni. A számjegyzékbe 
a szelvényutalványok számait értékfokozaton
ként elkülönítve, számtani sorrendben kell be
írni. Több jegyzékről még külön összesítő, 
vagyis a szelvényutalványok értékfokozaton- 
kénti darabszámát tartalmazó főjegyzéket is 
kell csatolni.

2. A benyújtáshoz szükséges 2 drb. szám- 
jegyzékürlapot és 1 drb. átvételi elismervény- 
ürlapot tartalmazó nyomtatványból a m. kir. 
posta központi anyagraktára a vidéki kincstári 
postahivataloknak 30—30, a I. és II. osztályú 
vidéki postamesteri hivataloknak 20—20, a 
többi vidéki postamesteri hivataloknak pedig 
10—10 darabot hivatalból küld. A további szük
ségletet a postahivatalok a m. kir. posta köz
ponti anyagraktártól a szokásos módon igé
nyeljék.

Ezekből a nyomtatványokból a postahiva
talok a szükséges mennyiséget a kötvénytulaj
donosoknak — kérelemre díjmentesen szol
gáltassák ki.

3. A szelvényutalványok benyújtásánál az 
átvevő postaalkalmazott tartozik meggyőződni 
arról, vájjon az e rendelet bekezdésében felso
rolt kölosönkötvényekhez tartozó lejárt szel
vényutalványokról van-e szó. A postahivata
lok ugyanis egyéb szelvényutalványokat becse
rélésére nem fogadhatnak el.

Kötelesek a szelvényutalványokat az azok
ról kiállított számjegyzék és elismervény ada
taival gondosan összehasonlítani és ellenőrizni 
azt is, vájjon a számjegyzék mindkét példánya 
és az elismervény kiállítása helyes- és szabály
szerű-e. Ennek igazolásául az átvevő postaalkal
mazott köteles a számjegyzék első és a máso
dik példányán erre a célra szolgáló helyen a 
hivatal keletbélyegző-lenyomatát és kézjegyét 
alkalmazni. Ennek megtörténte után a számjegy- 
zékről az elismervényt leválasztja és azt a hi
vatal keletbélyegzőlenyomatával és aláírásával 
ellátva az átvétel elismeréséül a benyújtó fél
nek kiszolgáltatja.

4. Az 1936. évi július hó 1—45. közti idő
ben becserélésre átvett szelvényutalványokat a
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postahivatalok gyűjtik és azokat — az egy 
számjegyzékhez tartozó szelvényutalványokat 
a vonatkozó számjegyzék első'összehajtott pél
dányába helyezve — am . kir. postatakarék
pénztárnak címzett, közös borítékban július hó 
15-én a legutolsó indítással a rovatlap III. ré
szébe bejegyezve továbbítsák.

A szelvényutalványokat tartalmazó boríté
kon a cím felett „Szelvényutalványok“-megje
lölést kell alkalmazni és ezt a megjelölést szí
nes irónnal aláhúzva kell fetünővé tenni.

A folyó évi július hó 15-e után becserélésre 
elfogadott szelvényutalványokat a postahivata
lok már nem gyűjtik, hanem azokat eseten
ként, az aznapi legutolsó indítással az előbb 
említett módon továbbítják.

A számjegyzék második példánya nyilván
tartásként a postahivatalnál marad vissza.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetem a pos
tahivatalokat, hogy a szelvényutalványokat 
sem a postatakarékpénztári napi számadáshoz, 
sem pedig a beváltott kamatszelvényeket tar
talmazó küldeményhez csatolni nem szabad, 
hanem azt mindenkor külön borítékban kell a 
postatakarékpénztárnak megküldeni.

5. Az új szelvényíveket a m. kir. postata- 
kerékpénztár — a szelvényutalványok beküldé
sétől számított 3 hónapon belül — az oda meg
küldött eredeti számjegyzék kíséretében aján
lott levélben közvetlenül küldi meg a postahi
vatalnak.

E levelek tartalmának átvétele alkalmával 
az átvevő postaalkalmazott tartozik meggyő
ződni arról, vájjon a tartalom a jegyzék adatai
nak megfelelően hiánytalanul megvan-e. Ha 
igen, az új szelvényívek beérkeztéről az érde
kelt felet értesíti és az új szelvényíveket a tőle 
bevonandó elismervény ellenében cs az elis
mervény hátoldalán az átvétel elismerése után 
az érdekeltnek kiszolgáltatja.

6. Abban az esetben, ha az új szelvény
ívek a vonatkozó szelvényutalványok beküldé
sétől számított 3 hónapon belül nem érkeznek 
meg, ezt a körülményt a hivatal a postataka
rékpénztárnak j elentse.

7. A postahivatalok a bevont elismervénye- 
ket egyesítsék a hozzátartozó, a postatakarék
pénztártól visszaküldött számjegyzékekkel és 
azokat összesítésbe foglalva csatolják a havi 
pénztárszámadáshoz.

Az összesítésnek tartalmaznia kell:
a) a szám jegyzékek és elismervények da

rabszámát;

b) az elismervényeken feltüntetett darab
számok (kiadott új szelvények) együttes össze
gét, értékfokozatonkinti részletezés nélkül.

8. 1937. évi július hó 1-étől kezdve a pos
tahivatalok szelvényutalványokat a becserélés
re már nem fogadhatnak el.

Budapest, 1936. évi július hó 24-én.

Olaszországból érkező utalványok forgalmának 
felfüggesztése.

104.913/4.
Az olasz postaigazgatás a Magyarországba 

szóló utalványok felvételét 1936. június 10-étől 
ideiglenesen felfüggesztette.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Ld. 126. ol
dalán Olaszországnál.

Budapest, 1936. évi június hó 24-én.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvénye^ 6. számú szelvé

nyeinek elévülése.
104.087/4.

Az 1925. évi január hó 1. kelettel kibocsá
tott 5%-kai kamatozó magyar járadékkölcsön 
(könyszerkölcsön) kötvényeknek — az 1., 2., 3.,
4., 5. számú szelvényein kívül — a beváltásra az 
1930. évi július hó 1-én esedékessé vált 6. szá
mú szelvényei, az esedékességtől számított 6 év 
elteltével, vagyis az 1936. évi július hó 1-től 
kezdve elévülteknek tekintendők. A 6. számú 
szelvények tehát csak 1936. 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 ezeknek az államadóssági köt
vényeknek csak a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. számú 
szelvényei válthatók be és számolhatók el.

Egyben felhívom a postahivatalokat, hogy 
a folyó évi június hó folyamán beváltott és el
számolt 6. számú szelvényeket folyó évi július 
hó 8-ig a m. kir. postatakarékpénztárhoz feltét
lenül küldjék be és számolják el, mert a ké
sőbben beérkező és elszámolt szelvényeket a m. 
kir. postatakarékpénztár semmi körülmények 
között sem fogadhatja el.

A hivatalok fenti rendeletemet a Postaren- 
deletek Tára 1924. évi 55. számában megjelent
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19.132. számú, az 1934’ évi 25. számában meg
jelent 112.396/4. számú és az 1935. évi 21. szá
mában megjelent 119.962/4. számú rendeletek
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi június hó 17-én.

Előzetes értesítés a Budavára emlékbélyeg for
galomba bocsátásáról.

104.966/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy Buda

várának a töröktől történt visszafoglalása 250- 
ik évfordulója alkalmával rendezendő ünnepsé
gekkel kapcsolatban folyó évi szeptember hó 
2-án 10, 16, 20, 32 és 40 filléres értékekből álló 
emlékbélyegsorozatot bocsátók forgalomba.

E bélyegeket sorozatokban az összes bu
dapesti, továbbá a vidéki kincstári és I. osztá
lyú postamesteri hivatalok árusítani fogják, 
egy-cgy vásárlónak azonban legfeljebb két so
rozatot szolgáltathatnak majd ki. A 10 és 20 
filléres bélyegek árusítása a készlet kifogytáig 
korlátlan mennyiségben történhetik.

Teljes lebélyegezetlen sorozatokra, vala
mint ezeken kívül 10 és 20 filléres bélyegekre 
azonban a felsorolt postahivatalok e rendele
téin kézhez vételétől bezárólag július hó 25-éig 
megtendeléseket vehetnek fel. A megrendelés 
összegét vegyék át és a bélyegeknek szeptem
ber 2-ától történő kiszolgáltatásáig kezeljék az 
A. 2. Szab. 34. §-ának 4. pontja értelmében le
tétként. A megrendelt sorozatok, valamint 10 
és 20 filléres emlékbélyegek darabszámúról az 
érdekelt postahivatalok még folyó évi július hó 
25-én tegyenek az értékcikkraktárnak jelentést. 
Kötelesek jelentést tenni akkor is, ha megren
delést nem vettek fel. Július 25-ike után meg
rendelést már nem fogadhatnak el, az ekkor je
lentkezőket kérjék fel, hogy igényükkel fordul
janak a m. kir. posta bélyegértékesítő irodájá
hoz. Az így utólag bejelentett igények kielégí
tése ügyében való döntés jogát azonban ma
gamnak tartom fenn.

Az emlékbélyegek kibocsátásával kapcso
latban a budapesti 1., 2,, 4., 62., 72. és 114. szá
mú postahivatalok alkalmi bélyegzőket fognak 
használni. A budapesti 1. számú postahivatal 
alkalmi bélyegzője rajzban a többi hivatalétól 
eltérő lesz.

A z emlékbélyegek a m. kir. posta bélyegér
tékesítő irodájánál ugyancsak július 25-éig a

felsorolt postahivatalok alkalmi bélyegzőinek 
lenyomatával is megrendelhetők. Az iroda c 
bélyegeket külön e célra készült papírlapra ra
gasztva bélyegezteti le és küldi el a megrende
lők költségén a megrendelés alkalmával adott 
címekre. A bélyegek vételárát, valamint a pos- 
költséget a megrendeléssel egyidejűleg pos
tautalványon kell a bélyegértékesítő iroda cí
mére (Budapest 114.) beküldeni. Kívánatra az 
iroda az összeg díjmentes beküldéséhez bélyeg
rendelési postautalványt küld.

Budapest, 1936. évi június hó 26-án.

A Margitszigetre szóló levélpostai küldemények
kézbesítési rendjének megváltoztatása.

104.854/3.
Budapest székesfőváros III. közigazgatási 

kerületéhez tartozó Margitszigetre szóló levél
postai küldeményeket, postautalványokat és 
csekkfizetési utalványokat, f. évi július hó 13- 
tol kezdve, a budapesti 62., illetőleg 70. sz. pos
tahivatal helyett, a budapesti 3. sz. postahivatal 
kézbesíti.

Felhívom ennélfogva a kir. hivatalokat, 
hogy említett küldeményeket jelzett időponttól 
kezdődően ennek megfelelően irányítsák, a 
„Budapest székesfőváros területének postakéz
besítési beosztása“ című füzet adatait pedig he
lyesbítsék.

Budapest, 1936. évi június hó 24-én.

A bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez kiadott
III. számú pótlék életbeléptetése.

104.286/3.
A P. R. T. 1934. évi 57., illetőleg 1936. évi

6. számában közzétett 104.084/3. és 91.180/3. szá
mú rendeletekkel kapcsolatban értesítem a 
postahivatalokat, hogy a m. kir. posta bélyegér
tékesítő irodájának 1934. évi október hó 1-én 
kiadott árjegyzékéhez július 15-iki érvényes
séggel III. sz. pótlékot adtam ki.

E pótlékot egyidejűleg elküldettem a buda
pesti postahivataloknak, valamint a vidéki 
kincstári postahivataloknak. E hivatalokat fel
hívom, hogy a pótlékot a részükre már régeb
ben elküldött árjegyzékbe fűzzék be.

Budapest, 1936. évi június hó 23-án.



Fedőlap a P. R. T. 1936, évi 22. számában megjelent 103.684/8. sz. r.-hez.

^  Portugál-Nyugat-Afrika (Possession
portugaise Afrique occidentale):

a) A n g o la " ) .........................................  .................. VIII, II. 
I, III. 5.06 — Cabinda-ba:D

VIII. 11. 3.891, 111.

c) Principe és St. Thom é-szigetek (lies de) 8) II, I, III. 4.56 — — MP, O uvert





22. szám. 157

Megbízatás.
105.641/1.

Dr, Szitányi Árpássy Ferenc postatanácsos 
a m. kir. posta tudakozó iroda vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi június hó 22-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
103.853/1.

Fehér Alfréd postahivatali igazgatói cím
mel és jelleggel felruházott postafőfelügyelő 
(57) a Debrecen 2. számú postahivatal vezetése 
alól felmentetett és a Hódmezővásárhely 1. 
számú postahivatal vezetésével megbizatott.

Bornyi Sándor postafelügyelő (264) a Hód
mezővásárhely 1. számú postahivatal vezetése 
alól felmentetett és a Debrecen 2. számú pos
tahivatal vezetésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi június hó 19-én.

Távolsági beszélgetések befejezése után a be
szélgetés időtartamának közlése.

97.068/8.
A távolsági beszélgetések időtartamáról a 

beszélő feleket a jövőben csak abban az eset
ben kell értesíteni, ha ezt kifejezetten kívánják.

A távolsági beszélgetések időtartamának 
közlését előzetesen, a beszélgetés bejelentésé
vel egyidejűleg, — vagy utólag a beszélgetés 
bontása után is lehet kérni.

Ha az előfizető a beszélgetés bejelentése
kor „Időtartam közlését kérem“ szavakkal erre 
vonatkozó kívánságát bejelenti, — a bejelentő 
munkahely kezelője a vonatkozó távbeszélője
gyen a szokásos adatokon kívül, annak közép
ső, felső részén színes irónnal „IK“ megjelölést 
alkalmaz.

A távolsági beszélgetés befejezése után az 
időtartamot a kezelő közli a hívó féllel, s en
nek megtörténtét az „IK“ jelzés mellett alkal
mazott aláírásával igazolja.

Ha az előfizető által kért időtartamközlés 
valamilyen okból meghiúsult, — akkor ezt a 
körülményt, — az aláírás egyidejű alkalmazása 
mellett, a távbeszélőjegy hátoldalán fel kell 
tüntetni.

• Ha az időtartam közlését az előfizető a

kapcsolás bontása után kéri, — Vagy ha a kí
vánt felvilágosítást előzetes kérelem esetében 
közvetlenül nem lehetne megadni, — akkor a 
felet a távolsági tudakozóhoz, — illetve ahol 
ilyen nincsen, az ennek teendőit ellátó mun
kahelyhez, — kell irányítani.

Ilyenkor a távolsági tudakozó kezelője a 
vonatkozó távbeszélőjegyen utólag „IKU“ meg
jelölést alkalmaz, s a fentebb előadottaknak 
megfelelően jár el.

A postai nyilvános állomásról kezdeménye
zett beszélgetésekre e rendeletben foglaltak 
természetszerűleg nem vonatkoznak.

E rendeletemmel kapcsolatban a távolsági 
távbeszélő kezelők részére kiadott Kezelési és 
Számadástételi Utasítás 6. § A/l. pont 8. be
kezdésében foglalt azon rendelkezést, hogy a 
beszélgetési idő lejártával a hívó központnak a 
beszélőket „3 perc lejárt, vége“ megjegyzéssel 
értesíteni kell, — valamint az 1933. évi P. R. T.
3. számában közzétett 103.356/5. számú rendelet
2. pontjának erre vonatkozó harmadik bekez
dését hatályon kívül helyezem.

Félreértések elkerülése végett megjegy
zem, hogy az 103.356/5—1933. sz. rendelet 2. 
pont, második bekezdésében foglalt azon ren
delkezés, hogy a belföldi forgalomban a köz
pontok a nem meghatározott időtartammal 
kért beszélgetéseknél a hívó előfizetőt „3, 6 stb. 
perc“ közbeszólással fgyelmeztetik, — továbbra 
is érvényben marad.

Budapest, 1936. évi június hó 11-én.

A kihágási eljárás megindítása a rádiókészülék 
sorsának nem igazolása esetében.

98.780/8.
A rádiórendelet végrehajtási utasítása tár

gyában kiadott, a P. R. T. 1927. évi 20. számá
ban közzétett 14.246/1927. számú rendelet 5/c. 
pontjának 1. és 5. bekezdésében foglaltak ki
egészítéseként elrendelem, hogy a postahivata
lok az esetben, ha a volt rádióelőfizető a hiva
tal külön felszólítására a rádiókészüléke sorsát 
nem igazolta, a kihágási eljárás megindíthatása 
végett a feljelentést a jövőben maguk tegyék 
meg a rendőrségnél, illetőleg a közigazgatási 
hatóságnál és az illetékes postaigazgatóságnak 
erről haladéktalanul tegyenek jelentést.

Erre a célra 1113. nyomtatványszám alatt 
„Rádiókihágási feljelentés készülék sorsának
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nem igazolása miatt“ és 1114. nyomtatvány szám 
alatt „Jelentés rádiókihágásról“ elnevezéssel két 
új nyomtatványt rendszeresítettem. Az első 
szükségletet a posta közp. anyagraktára fogja 
a hivataloknak — megrendelés bevárása nélkül 
— megküldeni, míg a további szükséges meny- 
nyiséget a postahivatalok közvetlenül rendeljék 
meg annak idején a posta központi anyagrak
tárából.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1927. évi 20. számában közzétett 
14.246/1927. számú rendelet 5. c) pontja 1. és
5. bekezdésénél. A két új nyomtatványt pedig 
jegyezzék elő a P. R. T. 1933. évi 54. számában 
közzétett nyomtatvány-kimutatásban.

Budapest, 1936. évi május hó 18-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
103.684/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

11. o. Brit-Nyugat-Afrika: a) Aranypart, b) 
Gambia, c) Nigeria, d) Sierra Leone alcímeihez 
az 1. hasábba tegyenek 2) jegyzet jelölést és az 
oldal aljára a következő új jegyzetet írják: „-) 
Távirat a feltüntetett szódíjjá! „via Italcable- 
Lisbonne Madére“ útirány jelzéssel is küldhető.“

12. o. Délnyugat-Afriká-hoz az 1. hasábba 
tegyenek 8) jegyzet jelölést, Fernando Poó-sziget 
és Spanyol Guinea-hoz az 1. hasábba tegyenek 
8) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzeteket írják: ,,8) Távirat 1.82 arany
frank szódíjjal’1 via Italcable-Lisbonne-Radio 
Directa“ útirányjelzéssel is küldhető.“ — ,,9) 
Távirat 3.37 aranyfrank szódíjjal „via Italcable- 
Lisbonne-Madére“ útirányjelzéssel is küldhető.’*

13. o. Francia-Nyugat-Afrika: a) Dahomey
és Elefántcsontparthoz, b) Francia-Egyenlítői- 
Afrika I., II., III. díj övhöz, c) Francia Guineá
hoz, továbbá Kamerun-hoz az 1. hasábba tegye
nek 5) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkezőúj jegyzetet írják: ,,5) Távirat a III. és
VI. útiránynak megfelelő díjjal „via Italcable- 
Lisbonne-Madére“ útirányjelzéssel is küldhető.“

14. o. Nyasszaföld-höz, továbbá Rhodesia 
mindkét alcíméhez az 1. hasábba tegyenek 6) 
jegyzet jelölést, a 2. hasábba a VI. mellé írjanak 
I.-et, az oldal aljára pedig a következő új jegy
zetet írják: ,,e) A „via Italcable’* útirány „—Lis-

bonne-Radio Directa“ útirányjelzéssd kiegészí
tendő.“

Portugál-Kelet-Afrika mindkét alcíméhez az 
1. hasábba tegyenek 7) jegyzetjelölést és az oldal 
aljára a következő új jegyzeteket írják: ,,7) Táv
irat a feltüntetett szódíjjal „via Italcable-Lisbon- 
ne-Radio Directa“ útirányjelzéssel is küldhető.’* 
— 8) A „via Italcable“ útirány „—Lisbonne-Ma- 
dére“ útirányjelzéssel kiegészítendő.’*

Portugál-Nyugat-Afrikára vonatkozó összes 
adatokat töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot.

15. o. Togo-hoz az 1. hasábba tegyenek °) 
jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő új 
jegyzetet írják: ,,6) Távirat 3.52 aranyfrank szó
díjjal „via Italcable-Lisbonne-Madére“ útirány
jelzéssel is küldhető.“

28. o. Brunei-nél a 6. hasábban levő jelenlegi 
szöveget töröljék és helyette a következő szöve
get írják: „Távirati utalvány. FS táviratok után- 
küldését csak a maláji távíróhálózat keretén be
lül foganatosítják.’*

31. o. Salamon-szigetek-nél az 1. hasábba 
Tulagi és Vanikoro elé írják: „Berande“.

Budapest, 1936. évi június hó 17-én.

Változás a mozgóposták közlekedési rendjében.
ad. 104.795/3.

F. évi július hó 1-től kezdve Zalaegerszeg és 
Rédics közt a 85. számú mozgóposták egyidejű 
megszüntetése mellett a 7447. sz. vonatban a 
Zalaegerszeg—Rédics 86, a 7444. sz. vonatban 
pedig a Rédics—Zalaegerszeg 86. sz. mozgópos
tát helyezem forgalomba.

A kir. hivatalok ezt a változást a magyar 
mozgópostáknak a P. R. Tára ezévi 15. számában 
98.865/3. sz. alatt közölt jegyzékében vezessék 
keresztül.

Budapest, 1936. évi június hó 24-én.

A Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzői
nek használata.

104.325/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészülésétől folyó évi augusztus hó 16-áig be
zárólag „Szegedi Szabadtéri Játékok 1936. aug. T
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tői 16-ig — Az Ember Tragédiája aug. 1., 2., 4. 
— Bizánc aug. 8., 9., 11. — János Vitéz aug. 14.,
15., 16.“ feliratú hirdető-bélyegzőt használnak a 
náluk feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

A bélyegzőket a múlt években is használt 
hasonló szövegű hirdető-bélyegzők átalakításá
val állíttatom elő.

Budapest, 1936. évi június hó 17-én.

Hirdető bélyegzők használata.
104.958/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti 4., 51. és 62. számú postahivatalok a bélyeg
zők elkészülésétől további intézkedésig a náluk 
feladott, külföldre címzett levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez „Visitez Bu
dapest! Vilié d’Eaux — Reine du Danube!“ fel
iratú, kézi henger hirdető-bélyegzőt is fognak 
használni. Egyúttal közlöm, hogy ugyanily fel
iratú kézi- és géprendszerü bélyegzőket a buda
pesti 72. számú postahivatal már régebben hasz
nál.

Budapest, 1936. évi június hó 18-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

105.120/4.
A postahivatalok a „LevéLpostadíjszabás“ 

67. $-nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VI. a) pontjában (M. kir. Iparügyi Minisz
térium) a 12. tétel alatt felvett szerv nevét („Bu
dapest és vidéke . . .“) a következőképen módo
sítsák: „Ipari tanfolyamok országos vezetősége.“ 

Budapest, 1936. évi június hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

105.172/4.
A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 

1936. évi június hó 16-án kelt 1737/1936.—2. szá
mú végzésével az „U. R. ss. en construction'* 
című orosz folyóirat 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, 1936. évi június hó 18-án.

II.
105.767/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 1936. 
évi június hó 22-én kelt 1805/1936.—2. számú 
végzésével „Aki zsidónál vásárol, a magyar faj 
gyilkosa’* feliratú sajtótermék lefoglalását ren
delte 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, 1936. évi június hó 24-én.

III.
105.823/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírája 1936. évi június hó 23-án kelt B. 
7427/2.—1936. számú végzésével a Budapesten, 
Nádor Zoltán nyomdai műintézetében előállított 
Maxim Gorkij „Vörös Lámpa“ című sajtóter
mék 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, 1936. évi június hó 24 én.

Akaii postaügynökségnek időszaki postahivatallá 
való átalakítása.

104.338/3.

A távbeszélővel egyesített akali postaügy
nökséget változatlan forgalmi körrel minden év 
július és augusztus hónapjaira időszaki postahi
vatallá alakítom át.

Az időszaki postahivatal ellenőrző száma — 
működése tartamára — 5062.

Ehhezképest a Helységnévtárban (89. oldal) 
Akaiinál a „ i s i “ jel után „** (IX/1.—VI/30.), 
„Eh. Révfülöp’* után pedig „ (VII/L—
VIII/31.)’* írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban (6. oldal), „Akaii ü.“ után beírandó „** (IX/1 
—VI/30.), a következő sorban felveendő: „5062,
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404, —, Akaii ** (VII/1.—V'III/31.), Zala, Pécs, 
Budapest ' fea Tapolca, Dörgicse—Akaii.“’,
a 177. oldalon pedig „5062“’-nél beírandó „Akaii.“

Az Irányítási Füzetben (8. oldal) Akali-nál 
„Ü“ után beírandó „** IX/1—VI/30.), a követ
kező sorban pedig felveendő „Akaii ** (VII/1.— 
VIII/31.) IV., Zala, P, VI, Budapest—Tapolca,
47., 48., f47/‘

Budapest, 1936. évi június hó 22-én.

Ilk új postaügynökség megnyitása.
104.377/3.

Szatmár vármegyében fekvő Ilk községben 
folyó évi június hó l én új postaügynökség lé 
pett életbe. Ellenőrző hivatala: Vásárosnamény, 
díj négyszögszáma 2226.

Az új postaügynökség forgalmi köre Ilk köz
ségre, Kalmártanya, Királytanya és Lencsés
tanya telepekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A Helységnévtárban Ilk-nél (265. 1.) Vásá
rosnamény után beírandó: ESI Eh. Vásárosna
mény, Nyíregyháza aa aü ~ Vásárosna
mény . . ., 2226, postáig. D., u. p. Vásáronamény 
törlendő, Ka'lmártanya r \  Ilk (283. 1.), ezentúl u.
p. Ilk, Királytanya .A Ilk (301. 1.) ezentúl u. p. Ilk, 
Lencséstanya r» Ilk (346. 1.) ezentúl u. p. Ilk.

A M. kir. Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában Ikervár után (58. 1.) beírandó: —, 
2226, Ilk ü. (Eh. Vásárosnamény), Szatmár, Deb
recen, Nyíregyháza ü t  BRg ml Vásárosna
mény .. ., a 162. oldalon a 2226. számnál Gergely! 
után Ilk.

Az Irányítási Füzetben Ikervár után (67. 1.) 
beírandó: Ilk, Ü, Szatmár, D, II., Nyíregyháza— 
Vásárosnamény, Eh. Vásárosnamény.

Budapest, 1936. évi június hó 17-én.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal és Ko- 
nyári sóstógyógyfürdő időszaki postaiigynökség 

megnyitása.
105.398/3.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal és 
Konyári sóstógyógyfürdői időszaki postaügynök
ség működését f. évi június hó 16-án ismét meg
kezdte.

Budapest, 1936. évi június hó 23-án.

Személyzetiek.
106.041/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. má
jus havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Beil János dr. titkár 76 Deb
recenből Budapestre, Gazdag Pál főmérnök 15 
Budapestről Debrecenbe, Lehotzky Andor segéd
mérnök 17 Budapestről Sopronba, Ötves Béla sc- 

• gédméimök 42 Budapestről Debrecenbe, Fabiá- 
nics Lajos főfelügyelő 106 Debrecenből Buda
pestre, Apagyi József főfelügyelő 172 Hatvanból 
Budapestre, Laping Miklós felügyelő 254 Eszter
gomból Budapestre, Stróbl Antal főtiszt 424 Ma
kóról Békéscsabára, Kiss Bélé I. o. tiszt 170 
Nyíregyházáról Jászberénybe, Koncz Sándor I.
o. tiszt 345 Karcagról Debrecenbe, Hortobágyi 
Ferenc dr. I. o. tiszt 481 Székesfehérvárról Buda- 
dapestre, Szeniczey Aurél II. o. tiszt 131 Buda 
pestről Hatvanba, Holtzer László II. o. tiszt 217 
Egerből Szolnokra, Tóth Béla segédellenőr 230 
Szolnokról Budapestre, Székelyhídi Karácson se
gédtiszt 410 Hatvanból Budapestre, Veháp Ilona 
segédellenőrnő 274 Kaposvárról Keszthelyre, 
Külley Tivadarné segédellenőrnő 377 Nagykani
zsáról Keszthelyre, Ulrich Erzsébet segédtisztnő 
79 Békéscsabáról Budapestre, Ruif Margit keze

lőnő 579 Szentesről Esztergomba, Lovas János II. o. 
altiszt 852 Szentesről Makóra, Szűcs Mihály szol
noki II. o. altiszt 1827 Ceglédről Szentesre, Gu
tái Mihály II. o .altiszt 2399 Üj dombóvárról Bu
dapestre, Juhász Rudolf II. o. altiszt 3123 Kecs
kemétről Szegedre, Hajdrik Imre II. o. altiszt 
3553 Budapestről Székesfehérvárra, Ispánky Jó
zsef II. o. vonalmester 34 Pécsről Kaposvárra, 
Dékány Lajos I. o. vonalfelvigyázó 286 Makóról 
Csongrádra, Márton János II. o. vonalfelvigyázó 
332 Balatonszentgyörgyről Nagykanizsára, Rom 
laki István II. o. vonalfelvigyázó 358 Celldömölk- 
ről Tatára.

Nyugdíjaztalak: Szabó Sándor hiv. igazgató 
30, Márkus Aurél főellenőr 21, Wlassics Imre se
gédtiszt 116, özv. Duífek Ferencné ellenőrnő 24, 
Knefély Julia ellenőrnői cím és jelleggel felruhá-
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zott segédellenőrnő 99, Seidl Mária 194, Bisitz 
Melánia 230, Szőke Aranka 280, Bedő Jozefa 307 
és Apáti Lászlóné 494 segédeUenőrnők, vitéz 
Szabó Gáborné 498, Schundter Irén 557 és Bá- 
bosik Miklósné 566 segédtisztnők, Turvonka An
tal műszaki főellenőr 29, Mérai Jánosné 39, Hor
váth Kálmánná 205 és Faller Lászlóné 321 kezelő
nők, Lóczi László II. o. szakaltiszt 139, Antal An
tal 28, Tüskés Ferenc 75, Dézsi Károly 122, Hor
váth Lukács 507, Tóth Ferenc dunaadonyi 1039 
és Bartók István 1480 I. o. altisztek.

Meghaltak: Tarbay Gyula felügyelő 384, He
rényi Lajos főellenőr 124, Németh Sándor ellen
őr 197, Varga Irma segédtisztnő 97, Kalmár Pál 
1. o. altiszt 1185, Tarlós Antal 634 és Pósa Sán
dor 1228 II. o. altisztek.

Elbocsáttattak: Gardó Sándor I. o. altiszt 
830, Tóth József kötegyáni II. o. altiszt 3033.

Névváltozások: Kertes (Krets) Vilmos mű
szaki tanácsos 4, Temesi (Schulz) Béla II. o. tiszt 
276, Búzás (Greksa) István 3151, Rábai (Rataj) 
András 3342 és Pallai (Pacser) Gyula 3460 II. o.
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altisztek, Pozsgai (Paulini) Károly kocsikezelő 68.
Egyéb változások: Kajzer Imre dr. titkár 30 

helyett Kajzler Imre dr., Gál Pál Emil számellen
őr 34 helyett Gál Pál Emil dr., Borbás György I. 
o. tiszt 137 helyett Borbás György dr., Pakuts 
Ferenc I. o. tiszt 272 helyett Pakucs Ferenc, Bog
nár László I. o. tiszt 378 helyett Bognár László 
dr., Vadász József I. o. tiszt 408 helyett Vadász 
József dr., Magyar Zoltán II. o. tiszt 148 helyett 
Magyar Zoltán dr., Istenes Gusztáv II. o. tiszt 
327 helyett Istenes Gusztáv dr., Rohrer Emilia 
segédellenőrnő 342 helyett Révész Agostné, Már
ton Julia segédellenőrnő 638 helyett Szilágyi Zol
tánná, Mitzki Elza segédtisztnő 511 helyett 
Mitzki Erzsébet, Mitzki Erzsébet segédtisztnő 
511 helyett Szalay Károlyné, Juszkó Erzsébet ke
zelőnő 396 helyett Papp Károlyné, Szatmári Júlia 
kezelőnő 494 helyett Kovács Béláné, Molnár 
Margit kezelőnő 529 helyett Ásványi Istvánná, 
Tölgyesi Pál II. o. altiszt 1399 helyett vitéz Töl
gyesi Pál írandó.

Budapest, 1936. évi június hó 25-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

104.477/1. — 105.068/1.
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*) A szállítást a h ab a rd  postahivatal lá tja  el.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1936.

**) A  szállítás ellátásáról az érdekeltség gondoskodik.

július hó 11-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P..R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi június hó 22-én.



Pályázati hirdetmény tanoncok felvételére.
105.409/6.

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 bélül a meg nem felelő tanonc bármi
kor elbocsátható.

A tanoncok — akiknek ellátásáról teljesen a 
szülők (gyámok) gondoskodnak, — a műhelyben 
felhasznált anyagokért, előzetes negyedévi rész
letekben, egy évre 30 P-t fizetnek.

A m. kir. postavezérigazgatóság fenntartja 
magának a jogot, hogy a tanoncokért fizetendő 
évi 30 P díjat a viszonyok változásával emelhesse 
vagy csökkenthesse. Díjmentességben vagy díj - 
kedvezményben a tanoncok nem részesülnek.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az in
tézet alapszabályában felsorolt segélyezésekre 
igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. posta be
tegségi biztosító intézetének alapszabályában 
megállapított biztosítási díj fele részét azonban 
a tanonc szülője (gyámja) tartozik viselni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép
vagy a polgári iskolának legalább négy osztályát 
sikerrel elvégezte, 16. életévét 1936. szeptember 
hó l-évd 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 előképzetséggel, melyek az előírt tan
anyag elsajátításához feltétlenül szükségesek. A 
felvételi vizsga tárgyát a felvétel alapjául szol
gáló közép- vagy polgári iskola 4. osztályú tan
tárgyainak, különösen gyakorlati tantárgyainak

(számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik.

A felvételt kérő sajátkezűleg írt folyamodvá
nyok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) az utolsó iskolai bizonyítványt,
c) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

d) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

e) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő an
nak kötelezettsége is, hogy folyamodó — a sza
bályzatban 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 szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalában, a m. 
kir. postaigazgatóságoknál és a m. kir. posta 
központi anyagraktáránál díjtalanul megkap
hatják. _

A hároméves 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
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dulásuk után az egy éves műszerész segéd- 
továbbképző tanfolyamot is sikerrel elvégzik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi július hó

20-ig am. kir. posta központi anyagraktáránál 
(Budapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1936. évi július hó 20-án.

M. kir. postavezérigazgatóság.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa 
által nyújtott természetbeni csecsemőkelengye- 
segélyezés megszüntetése és kiegészítő anyasági 

segélyek rendszeresítése.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága 1936. 
évi június hó végével a személyzet részére eddig 
nyújtott természetbeni csecsemőkelengye-segé- 
lyezést megszünteti és 1936. évi július 1-től kez
dődén „kiegészítő anyasági segélyeket“ rendsze
resít, még pedig olyképen, hogy a jóléti alapít
vány a m. kir. posta betegségi biztosító intézeté

től esedékes anyasági segélyt mindazoknál a 
postaalkalmazottaknál, akiknek e címen a törzs
fizetés 70%-a jár, 30%-kai, vagyis az- érdekelt 
egyhavi csökkentett fizetésének teljes összegére 

ti egészíti ki. Az órabéres szakiparosokra, betaní
tott távirdamunkásokra és be nem tanított táv- 
irdamunkásokra, továbbá a postamesteri kézbe
sítőkre és küldöncökre azonban ez a kiegészítés 
nem százalékszerűen, hanem egységesen 15 pen
gő átalányban állapíttatott meg.

A fentiek értelmében a jóléti alapítvány az 
1936. évi június hó 30-ig született gyermekek szü-
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leit még csecsemőkelengyével segélyezi, az 1936. 
évi július hó 1-től született gyermekek után más? 
a kiegészítő anyasági segélyt folyósítja.

A kiegészítő anyasági segélyeket a jóléti ala
pítvány megbízásából a m. kir. posta betegségi

biztosító intézete a rendes anyasági segélyekkel 
egyszerre fizeti ki. Az érdekelteknek tehát a ki
egészítő anyasági segélyért a jóléti alapítvány
hoz külön kérvényt benyujtaniok nem kell.

Budapest, 1936. évi június hó 22-én.

Betöltendő kiadói állások

Isztim ér postahivatal július 18-tól 10 napra  helyettest 
keres, lehet kezdő kiadó is. A ján latokat minél előbb 
kéri a postam ester.

U jfehértó (Szabolcs m.) I. osztályú postah ivatal au
gusztus hó 1-től egy havi helyettesítésre önálló kezelésre 
képes gyorsmunkás férfikiadót keres.

„Ócsa postahivatal azonnali belépéssel k iadó t keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t  k e r e ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bóróczy Ilona Tápióbicskc 6 1936. július 15-től Á llandó állást keres

Fuchs Sarolta
j

Esztergom
------ ------ --------- ---------------- --- -3----

7 1936. július 1-től H elyetesítést is vállalok.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R t. nyom ása. — Felelős m ű v eze tő : D uchon J.
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T A R  T Á L O  M :
Kinevezések. postahivatalnál.
Címadományozás. Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Kinevezések. Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról..
Felmentés. Betöltendő kiadói állás.
Különleges bélyegző használata a budapesti 57. számú

Kinevezések.
104.002/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter előterjesztésére a m. kir. posta

f o g a l m a z á s i  s z a k á b a n :  dr. Kiss Ödön posta
főigazgatói címmel és jelleggel felruházott pos
taigazgatót és dr. Barta József postaigazgatót az
V. fizetési osztályba postafőigazgatóvá, Kla- 
martsik Antal, Mazurek Ernő, Kiss István, Mé
száros Lajos és dr. Nagy Sándor postaigazga
tói címmel és jelleggel felruházott postatanácso
sokat a VI. fizetési osztályba postaigazgatókká;

m ű s z a k i  s z a k á b a n : Füves Dezső, Terlanday 
Béla és Gianonc Ottó postaműszaki igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postaműszaki 
tanácsosokat a VI. fiz. osztályba postaműszaki 
igazgatókká;

s z á m v e v ő s é g i  s z a k á b a n :  Hübner Ernő és 
Buttkay Bertalan postaszámvevőségi I. osztá
lyú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
postaszámvevőségi II. osztályú főtanácsost a
VI. fizetési osztályba postaszámvevőségi I. 
osztályú főtanácsosokká, valamint

f o r g a l m i  s z a k á b a n :  Vándor Manó, dr.
György Sámuel és dr. Zelleny Vince postahiva
tali igazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postafőfelügyelőket, Tarnay József postafőfel
ügyelőt, Gadányi Ödön, dr. Pohl Vilmos és dr. 
Jánó Gergely postatanácsosokat, Murányi Ar
tur, Schulz Mátyás és Huszár Károly postafőfel
ügyelőket a VI. fizetési osztályba postahivatali 
igazgatókká kinevezem.

Kelt Budapesten, 1936. évi június hó 25. 
naPÍán- H o r t h y  s. k„

D r .  L á z á r  A n d o r  s. k.

Címadományozás.
104.003/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére a posta

f o g a l m a z á s i  s z a k á n :  dr. Schoepflin Lajos 
postafőigazgatói címmel felruházott postaigaz
gatónak a postafőigazgatói jelleget, dr. Krajcsik 
Géza postaigazgatónak a postafőigazgatói cí
met, dr. Szerelemhegyi Béla postaigazgatói cím
mel felruházott postatanácsosnak a postaigaz
gatói jelleget, dr. Bene Gyula, dr. Licz János, 
Biró Sándor, Kotsis Antal, dr. Szentiványi Er
vin és Végh Károly postatanácsosoknak a pos
taigazgatói címet és jelleget, dr. Tűssel Ödön, 
dr. Bartha Zoltán, Kaffka József, Kantek Imre, 
Áronffy Tivadar, dr. Kaizler Miklós, dr. Sebes
tyén Béla ési dr. Nagy Sándor postatitkároknak 
a postatanácsosi címet és jelleget, dr Rónay 
László, dr. Darvas Kálmán, dr. Merényi Mik
lós és Toronyay Géza postasegédtitkároknak 
a postatitkári címet és jelleget, dr. Volt László 
postasegédtitkárnak a postatitkári címet;

m ű s z a k i  s z a k á n :  Fritz Jenő postaműszaki 
igazgatónak a postaműszaki főigazgatói címet 
és jelleget, Molnár István és Endrédy Antal 
postaműszaki igazgatói címmel felruházott pos
taműszaki tanácsosnak a postaműszaki igazga
tói jelleget, Elekes Jenő és Torda Kálmán pos
taműszaki tanácsosnak a postaműszaki igazga
tói címet és jelleget, Zsendovics László és Gya- 
pay Árpád postaműszaki tanácsosnak a posta
műszaki igazgatói címet, Reszely János posta- 
főmérnöknek a postaműszaki tanácsosi címet és 
jelleget;
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számvevőségi szakán: Pintér László posta- 
számvevőségi II. osztályú főtanácsosnak a 
postaszámvevőségi I. osztályú főtanácsosi cí
met és jelleget, Pericht Rezső postaszámvevő
ségi tanácsosnak a postaszámvevőségi II. osz
tályú főtanácsosi címet és jelleget, Gál Sándor 
és Marisa László postaszámvizsgálónak a pos
taszámvevőségi tanácsosi címet és jelleget, Uj- 
váry Imre postaszámellenőrnek a postaszám
vizsgálói címet és jelleget;

forgalmi szakán: Maár Rezső, Váralj ay Gé
za és Laux József postafőfelügyelőknek a posta- 
hivatali igazgatói címet és jelleget, Pogány Vin
ce, Fodor László, Kishegyi Ignác, Szegedy An
dor, Borbély István, Veres Sándor, Golodzsey 
István, Pfeiffer Rezső, Gergely Ágoston, Koós 
Sándor, Barcsay Ákos, Bádonyi Gyula, Parasin 
Sándor, Gál Ferenc, Laping Miklós, Tóth Ar
túr, Perlaki József, vitéz Vajthó Tivadar, Wäh
ler Róbert, Kattauer Jenő, Szécsényi István, 
Bornyi Sándor, Török Miklós, Strubert György 
és dr. Komlós Balázs postafelügyelőknek a pos
tafőfelügyelői címet és jelleget, Vona Géza, 
Lászlófai Ernő, Zsemlye István, Laczkó Péter, 
Hadnagy József, Bencza Kálmán, Dobozy Nán
dor, dr. Szűcs Mihály, Láng Ferenc, Titz János, 
Csősz József, Forgách Ottó, Bacsa Antal, Koz
mák Lajos, Vad Jenő, Kemenes Jenő, Csűrös 
István, Szamosi Dezső, Bácskai Jakab, Zá- 
borszky Richard, Vámos János, vitéz Dénes 
Iván, Szalóky Ede, Illovits Szilárd, Kiss Jenő 
és dr. Mányi Lajos postafőtiszteknek a postafel
ügyelői címet és jelleget;

üzemi kezelési tisztviselők szakán: Rácz 
Sándor, Farkas János, Almássy Sándor, Herczeg 
József, Martinszky János, Orosz Lajos, Keresz
tes József és Pázsit Dezső postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Geiger József, 
Urvölgyi Gyula, Kostyál Géza, Horváth Károly, 
Vereczkei Lajos, Hámori Lajos, Paczka József, 
Tézsla Nándor, Gábriel Mihály, Csomány Fe
renc, Major Zsigmond és Malompataki Béla 
postasegédellenőröknek a postaellenőri címet és 
jelleget;

üzemi női tisztviselők szakán: Leövey Er
zsébet, özv. Szabó Kálmánné, Matulay Emilia, 
Krujber Lenke és Murányi Márta postasegédel- 
lenőrnőknek a postaellenőrnői címet és jelleget;

műszaki üzemi szakán: Jess Ferenc és Ger
gely Gyula postaműszaki ellenőrnek a postamű
szaki főellenőri címet és jelleget, Mátyásy 
György, Hartai Károly, Szendrői Dezső és Ná
dor Ferenc postaműszaki segédellenőröknek a

postaműszaki ellenőri címet és jelleget adomá
nyozom.

Kelt, Budapesten, 1936. évi június hó 25. 
napján.

Horthy s. k.,
Dr. Lázár Andor s. k,,

Kinevezések.
I.

104.0001/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter kinevezte:
I. a m. kir posta fogalmazási szakában:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba 

dr. Mojzes Tihamér, Losonczi György, Kovách 
Lajos, dr. Balthazár Lajos, dr. Szabó Antal, dr. 
Hajek József, Kovács Lajos és dr. Buczkó Pál 
postatanácsosi címmel és jelleggel felruházott
m. kir. postatitkárokat,

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: 
Módos Elemér, dr. Nagy Károly és dr. György 
Endre postatitkári címmel és jelleggel felruhá
zott m. kir. postasegédtitkárokat, dr. Melles Si
mon, dr. Rácz Kálmán, dr. Lendvay Jenő, dr. 
Babuscsák Jenő és dr. Csépi Lajos m. kir. pos
tasegédtitkárokat,

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztály
ba: dr. Takács Kálmán, dr. Eördögh Gyula, dr. 
Szőnyi Sándor, dr. Varga József, dr. Gilly Gyu
la, dr. Mojzer Ignác, dr. Makk József, dr. Har- 
sányi György, dr. dementis Jenő m. kir. pos
tafogalmazókat és dr. Lendvay Bélát,

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Hasenauer Miklós, dr. Móró Vilmos, dr. Já
nosa Andor, dr. Dancsák Gyula, dr. Kanyó 
Ödön, dr. lovag Leidl Jenő, dr. Gyulai László, 
dr. Jancsó György, dr. Kántor Géza, dr. Hajdú 
József, dr. Kletz Andor, dr. Márkus Tibor, dr. 
Rubovszky László, dr. Kappel Gyula és dr. Sza- 
lay János m. kir. I. oszt. postatiszteket, dr. Bes- 
senyi József, dr. Szabó László, dr. Kökény Sán
dor és dr. Karsai Károly II. oszt. m. kir. posta
tiszteket, dr. Kovács László szegedi, dr. Pokoly 
László id. minőségű m. kir. II. oszt. postatiszte
ket, dr. Bedőházy Tibor posta számgyakorno
kot, dr. Kovács László pécsi és dr. Bothár László
m. kir. posta forgalmi díjnokokat.

II. a m. kir. posta műszaki szakában:
1. posta műszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Lontay Béla és Wangler Gyula pos
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taműszaki tanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott m. kir. postafőmérnököket,

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osztály
ba: Mályusz Géza postafőmémöki címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. postamérnököt,

3. postamérnökké a IX. fizetési osztály
ba: Józó Sándor m. kir. postasegédmérnököt,

4. postasegédmérnökké a X. fizetési osztály
ba: Pusztay György, Kertesy Sándor, Fejes Pál, 
Schwarz János, Lohr Gyula, Gyurgyik Béla, 
Soós Zoltán, Ludwig László és Keresztesi Ernő
m. kir. posta mérnökgyakornokokat, Siegmeth 
Alfréd, Novák István, Flanek Tibor, Várady 
Pál, Ránky Béla, Csereklyei Pál és Pákh Ká
roly m. kir. posta órabéres mérnököket,

5. mérnökgyakornokká (ideiglenes minőség
ben): Balogh József, Tóth László, Papp László, 
Kacsó Sándor, Löderer Andor, Battlay Pál, Hol- 
lán Miklós és Pongrácz Róbert m. kir. posta 
órabéres mérnököket.

III. a  m .  k ir .  p o s t a  s z á m v e v ő s é g i  s z a k á b a n :

1. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná
csossá a VII. fizetési osztályba: Herczeg János, 
Anheuer István posta számvevőségi főtanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott m. kir. posta 
számvevőségi tanácsosokat,

2. posta számvevőségi tanácsossá a VIII. 
fizetési osztályba: Pintér Ferenc, Tarlós Jenő és 
Mándoky Ernő posta számvevőségi tanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott m. kir. posta- 
számvizsgálókat,

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Kisorbán Béla, Lechner Gyula és Pong
rácz István postaszámvizsgálói címmel és jel
leggel felruházott m. kir. postaszámellenőröket,

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Makiári István, Sághy István és Szetskás 
Lajos m. kir. postaszámtiszteket,

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Lászlófi Ferenc, Kiss Géza és Palotási Kornál
m. kir. postaszámgyakomokokat,

6. postaszámgyakornokká (ideiglenes minő
ségben): Szolcsányi Gyula, Freytag Imre, Be- 
rényi Lajos m. kir. posta forgalmi díjnokokat és 
dr. Palotás Istvánt.

I V .  a  m. k i r  p o s t a  f o r g a l m i  s z a k á b a n :
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály

ba: dr. Sági Béla m. kir. postatitkárt, Fasching 
János, Hajós Alajos, Szamosfalvi Miklós, Min- 
czer Antal, Takács Ferenc, Szentéi Mihály, Hor
váth Károly, Novák János, Maurer Géza, Hut
ter Géza, Pataky Zoltán, Dancsák Gyula, Szabó

Kálmán, Gáli Károly, Zoltán Ferenc, Koch Pé
ter, Kiss Imre, Vikár Lajos, Miron Lajos, Sza
kácsi Sándor, Buzna Gyula, Nagy Géza, Vogler 
Oszkár, Györffy Iván, Fábri Ferenc, Kassay 
Bertalan, Gábor József, Germarz Aladár és dr. 
Andredes István postafőfelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. postafelügyelőket,

2. postafelügyelővé a Vili. fizetési osztály
ba: Sebestyén Sándor, Fricsfalusi Ferenc, Józsa 
István, Schmitz László, Vass Károly, Marton 
Ödön, Vincze Mátyás, Katona György, Turiák 
Ödön, Polakovits Dezső, Balázs Artur, Gally 
Győző, Barta József, Derbész János, Hortobágyi 
Zoltán, Mikes Tivadar, Balogh Lajos, Bor Ár
pád, Jegesi Ferenc, Kardos Lajos, Horváth Zol
tán, Kovács József, Somogyi Emil, Gyömrei 
István, Tilkovszky Károly, Szabó Kázmér, Ná- 
dai Lajos, Szabó Ernő, Hargita Károly, Fövény! 
Elemér, Semsey István, Retzler János, Kiss Bé
la, Harsányi Lajos, Scholcz László, Szénási 
Gyula postafelügyelői címmel és jelleggel felru
házott m. kir. postafőtiszteket, Juhász György. 
Schmitz Károly és Salamon Antal m. kir. posta
főtiszteket.

V .  a  m . k ir .  p o s t a  ü z e m i  f é r f i  t i s z t v i s e l ő k  
s z a k á b a n  postafőellenőrré a VIII. fizetési osz
tályba: Egyed János, Semsei István, Strasser 
József, Bumbera György, Tóth Károly, Bacsa 
Gyula, Rébay Lajos, Bánsághi Ignác, Hakker 
Zoltán, Hennyey Károly, Mocsári János, Csisz- 
tai János, Leszek Miklós, Hauke Dezső, Szla- 
nyics István, Lipthay Elek és Ditrói Ferenc pos- 
tafőellenőri címmel és jelleggel felruházott m. 
kir. postaellenőröket.

V I .  a m . k ir .  p o s t a  ü z e m i  n ő i  t i s z t v i s e l ő k  
s z a k á b a n  postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osz
tályba: Siklóssy Zita, Erdőss Irma, Vezényi Ró
za és Kálmán Ferencné m. kir. postaellenőrnő- 
ket.

V I I .  a m .  k ir .  p o s t a  m ű s z a k i  ü z e m i  t i s z t v i 
s e l ő k  s z a k á b a n  postaműszaki főellenőrré a Vili. 
fizetési osztályba: Dévényi Béla, Konvicny Já
nos, Schäden Károly, Valló Gusztáv, Ligeti Jó
zsef és Stoits József postaműszaki főellenőri 
címmel és jelleggel felruházott m. kir. postamü- 
szaki ellenőröket.

Budapest, 1936. évi július hó 22-én.

II.
104.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte a 
m . k ir .  p o s t a  f o r g a l m i  s z a k á b a n :
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1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Fodor Imre, Horváth János, Tóth Géza, Pász- 
thory Imre, Lenkey János, Mészáros Péter, Er
dei Árpád, Németh Mihály, Heves István, Ke- 
szey Kálmán, Hemády János és Schmidt János 
postasegédellenőröket; Kotsis Zoltán, Fonyó Jó
zsef, Sándor Tibor, Borbély Gyula, Tenkey Jó
zsef, Füle László, Hebenstreit Jenő, Borsos An
dor, Rákosi Péter, Alföldi Mihály, Tóth József, 
Szakmány László, vitéz Vörös Kálmán, dr. 
Szabó Tivadar, Szekeres János, Nagy Péter, 
Farkas Ferenc, Bodolai Béla, Molnár Zoltán, 
Joós László, Szilágyi Béla, Barsi László és Kiss 
Ernő I. osztályú postatiszteket és Györke La
jos postaműszaki segédellenőrt;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Bánki László és Kadnár Rezső postase
gédtiszteket; Marczal János postaműszaki se
gédtisztet, Bereczky János, Kupferschmidt Fe
renc, Tóth János és Horváth Elek postasegéd
tiszteket; Veress Gyula postaműszaki segédtisz
tet, dr. Rosta Lajos, Németh Béla, Szittár Béla, 
Botár Zoltán, Ilyés Károly, Csermely József, 
Tari János, Kárászi József, Ary István, Kovács 
Károly, Szeniczey Aurél, Koska Zoltán, Takács 
Zoltán, Gáspár László, Ludwig Andor, Cser 
József, Solt Herbert, Medgyesi Dénes, Szirmay 
Elemér, Szemes István, dr. Massányi Antal, Fe- 
renczy Sándor, Téglás Sándor, Rázsonyi Béla, 
Zsuppán Antal, Verbay András, dr. Lipták Ist
ván, dr. Magyar Zoltán, dr. Falus József, Rácz 
Ferenc és Fartik Ferenc II. osztályú postatisz
teket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési 
osztályba: Vásári Lajos postaműszaki segédtisz
tet; Tarlós Ferenc, Terdy László, Rigó Lajos, 
Murvai József, Popellár Ferenc, Siklósi Ferenc, 
Örsi Ferenc, dr. Minczer Béla, Gál József, Si
mony Imre, Vető Károly, Benedek György, 
Berényi László, Bolla László, Vajk Károly, Pálfy 
József, Ungvári Jenő, Kiss Jenő, Sándor István, 
vitéz Szabó István, Balás Tibor, Sabjányi Ká
roly, Fehéregyházi Ferenc és Nagy Ernő pos
tasegédtiszteket; Cserő László, dr. Bátonyi Bé
la, Kalmár Dénes, Gyenei Imre, Flórián István, 
Szentai Ferenc, Maros Ferenc, Szakács Béla, 
Kozák Frigyes, Somogyi Gábor, Solti Tivadar, 
Csermely Lajos és Monos Ferenc posta forgalmi 
gyakornokokat;

4. posta forgalmi gyakornokká (ideiglenes 
minőségben): Gödör János, Eke Zoltán, Mattey 
Gyula, Zaicz Ernő, Balogh János, Hagyits Ist
ván, Szentpétery Kálmán, Csiky Zoltán és

Fuchs Imre posta órabéreseket; Cserhalmi Re
zső, Varjú Elek, Fazekas Béla, Szentirmai Ödön, 
Takács Gyula, dr. Hetey-Herman Ottó, Eör- 
dögh László, Kiss Sándor, Sári Antal, Garóczi 
György, Péter Szaniszló, Sipos Ferenc, Fülöp 
István, dr. Komondy Andor, vitéz Hodosi La
jos, Durkó Tibor, Borszéki Béla, Pörczi József, 
Sarkady Lajos, Varga József, Pervay Imre, Be- 
csey Béla, Odor Imre, Liptai László, Szél Mi
hály, Szabó Sándor, Algöver Jenő, Pechó Ist
ván, Molnár József, Kutas Gyula, Csaba Lajos, 
Almády Árpád, Vő József, Lévai Szabó János, 
Szabó Lajos, Szilner Emil, Draskóczy Sándor, 
Tóth Mihály, Kelemen Ferenc, Laczik László, 
Nagy Sándor, Bokor Ferenc, Hayden Ferenc, 
Csapó Zoltán, dr. Marton György, Hluchány 
László, Selmeci János, Saja Emil, dr. Klamartsik 
Gyula, Cziganek Béla, dr. Vitái Zoltán, András- 
sy Aladár, Halász Imre és Vásárhelyi János 
postaforgalmi díjnokokat;

II. a  p o s t a  ü z e m i  k e z e l é s i  t i s z t v i s e l ő k  s z a 
k á b a n :

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Elek Zoltán, Gille Sándor, Soltész Lajos, Cser- 
niczky Árpád, László Arnold, Szabó Árpád, 
Árvay Kálmán, Szigeti Lajos, Tóth Pál, Szekér 
Kálmán, Olaszy Gábor, Izsó László, Kiss Ká
roly, Megyaszai Árpád, Czakó Lajos, Suszt 
Kálmán, Rontó György, Vimmer Zsigmond, 
Huszár Sándor, Varga István, Endresz Antal és 
Szathmáry János postaellenőri címmel és jelleg
gel felruházott postasegédellenőröket; Pammer 
Vilmos, Kenesei J. Béla, Busek Ferenc, Antal 
József, Kiss Dezső, Sommer Ernő, Koncz Jenő, 
Török Gyula, Háry Sándor, Thurzó Lajos, 
Ágost Jenő, Kováts Gyula, Kafga József, Nagy 
Géza, Csizmazia István, Horváth Pál, Weber 
Miklós, Zalán Lajos, Borsos Károly és vitéz Fü
zeséri István postasegédellenőröket;

2. postasegédellenőrökké a X. fizetési osz
tályba: Mészáros Dezső, Békefi Sándor, Cserni 
József, Dattler Nándor, Horváth Lajos, Márton 
Imre, Osztobányi (Takács) István, Szabó Illés, 
Törő János, Kovács József, Cserniczky Gyula, 
Esses József, Szakái József, Boczán János, Da
rabos Mihály, Gémes József, Berkényi Rezső, 
Szabó Elemér, Dávid István, Gyurkó Miklós, 
Járai István, Martits Béla, Lacsny Béla, Erdős 
Dezső, Unghy Imre, Fekete János, Prikaszky 
János, Szeghy Gyula, Baranya József, Móga 
Sándor, Hodossy László, Rónai Ferenc, Dubik 
Ignác, Bencsik Sándor, Wurtzky Ferenc, Kun 
Lajos, Máhr József, Zombori István, Magyarosi
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József, Valu Ferenc, Jedlicska Géza, Rabéczy 
József, Róvbéri Ottó, Szakay László, Székelyi 
Ferenc, Csirnó József, Láng Géza, Csizmazia 
Sándor, Baliczky József, Klein Aladár, Sinko- 
vich Ágoston, Pusztai Nándor, Sass István, Gu
lyás Lajos, Lovas Zoltán, Petrás Ferenc, Tiha
nyi Ferenc, Német Lajos, Tarródy József, Fe
kete János, Takács István, Ley Sándor, Góg Já
nos, Kézdi József, Szabó László, Bedecs István, 
Mészöly Géza és Varga Ferenc postasegédtisz
teket;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztály
ba (ideiglenes minőségben): Nagy László, Kár- 
Pjáti Ferenc, Zólomi Imre, Nagy János, Galgói 
János, Molnár Dezső, Dér János, Magyar Fe
renc, Tóth György, Bihary Béla, Nagy Lajos 
Vidor, Jármer Ernő, Szapponos György, Somo
gyi Zoltán, Matzon Lajos, dr. Élő Dezső, Win- 
ternitz 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, dr. Sütő János, dr. Ónodi 
István, dr. Téglás Gyula, Szabó Mihály, Viz- 
várdi István, dr. Előd Károly, Kováts László, 
dr. Kovács Jenő, Budai László, Török Pál, Man
dula Márton, Gáncs Kálmán, dr. Móró Lajos, 
Bölcskei Iván, dr. Kaszab Géza, Szenkovits Jó
zsef, Faragó Elemér, Szentirmai János, Vári 
Miklós, dr. Molnár Kálmán, Váraljay Géza és 
Örsy Árpád posta forgalmi gyakornokokat.

III.  a  p o s t a  ü z e m i  n ő i  t i s z t v i s e l ő k  s z a k á b a n :

1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 
Pingitzer Julia, Striczkó Mária, Kara Hermin, 
Koszicsák Ilona, Tober Adél, Pallos Ida, Nagy 
Ilona, Mommer Mária, Nagy Dezsőné, Kardoss 
Ágnes, Hudák Irén, Kuczik Mária, Farkas Erzsé
bet, Flack Róza, Baletkay Aranka, Füstér Má
ria, Windberger Lujza, Kuczik Ilona, Rácz Mar
git, Hack Erzsébet, özv. Kendik Istvánné és 
Deák Lajosné, postaellenőr női címmel és jelleg
gel felruházott postasegédellenőrnőket; Balogh 
Imréné, Várbeli Vilma és Balás Irma postase- 
gédellenőmőket; Münzberg Ilona postaellenőr- 
női címmel felruházott postasegédellenőrnőt; 
Kertesy Ilona segédellenőrnőt; özv. dr. Vinter- 
nitz Károlyné és Heitler Margit postaellenőrnői 
címmel felruházott postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Szabó Ödönné, Béler Mária, Tasnádi 
Endréné, Kugler Antalné, Hctyey Flóra, Ulrich 
Erzsébet, Tomasits Béláné, Vojacsek Irma, Bí

zik Jenőné, Jambrich Erzsébet, Erdei Hermin, 
Dövényi Jánosné, Jedlicska Irén, Krump Mela
nie, Szebényi Hugóné, Bertalan Teréz, Bognár 
Jánosné, Mészár Irén, Koncsek Ilona, Hack 
Mária, Garai Lujza, Zipser Olga, Hüberth Paula, 
Paulay Jenőné, Gyulay Vilma, Binder Vilmosné, 
Németberta Katalin, Latorczai Borbála, Vuko- 
tics Mária, Mascháth Erzsébet, Lénárth István
né, Császár Ida, Gerecze Izabella, Meleghy Er
zsébet, Magos Erzsébet, Pongrácz Anna, Witt- 
mann Anna, Schmidt Margit, Szabó Mária, 
Nagy Ilona Mária, Paulai Rozália, Czeke Sarol
ta, Koós Margit, Bodó Irma, Ringhy Ilona, Nagy 
Ida, Egri Amália, özv. Császár Istvánné, Benkő 
Istvánné, Stiller Gusztávné, Kék Margit, Kiss Ju
lia, Kiss Mária, Nosske Frida, Ródosi Jenőné, 
özv. Erős Istvánné, Major Auguszta, Major 
Józsa, özv. Rózsa Kálmánné, Grosser Margit, 
Rónai Etel, Böröcz Sándorné, Dunai Anna, 
Körtvélyessy Béláné, Meissner Olga, Sáray Ró
za, Takács Margit, Molnár Etelka, özv. Heiszner 
Kálmánné és Bede Margit postasegédtisztnő- 
ket;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: Fidler Ilona, Gyurkovics Etel, Rziha Má
ria, Vastag Emilia, Truszka Olga, Mészáros Má
ria, Muzsnai Margit, Gáspár Józsefné, Werner 
Olga, Argay Róza, Palesch Margit, Liedl Ala- 
josné, vitéz Ungvári Józsefné, Csányi Mihály- 
né, Szikorszky Sarolta, özv. Piatsek Jánosné, 
Böcskei Paula, Zöldy Anna, özv. Karikás Lő 
rincné, Kun Antalné, Böszörményi Erzsébet, 
Paksy Ella, Mesterházy Erzsébet, Major István
né, Tézsla Gabriella, Tompa Mária, Biró Irén, 
Győrváry Irma, Csanády Erzsébet, dr. Vitéz 
Mihálvné, Gyökér Mária, Bányai Mária, Kore- 
nika Gizella, Becsei Istvánné postakezelőnőket 
és Horváth Béláné postadíjnokot.

I V .  a p o s t a  m ű s z a k i  ü z e m i  t i s z t v i s e l ő k  s z a 
k á b a n :

1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési osz
tályba: Bakos Béla, Papp Ödön, Hinfner Antal, 
Wiegand Ferenc, Selmcczi Ferenc, Mandl János, 
Pelsőci Fi mii, Nagy László, Dobos József és 
Györgyi Rezső postaműszaki ellenőri címmel 
és jelleggel felruházott postaműszaki segédellen
őröket;

2. postaműszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztályba: Jurák Rezső, Dénes János, Paksy 
András, Szűcs József, Fördös Géza, Dús Ká
roly, Trieb József, Durányi Lajos, Lékai Gyula, 
Müller Ferenc, Gölniczvölgyi Béla és Makové- 
nyi János postaműszaki segédtiszteket; Rontó
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Jenő és Sepsi János órabéres műszerészeket;
3. postaműszaki üzemi gyakornokká (ideig

lenes minőségben): Sonkoly József, Vásárhelyi 
László, Lipárdi János, Bagári Géza, Gruber 
Sándor, Kovács István, Deák József, Ruttkay 
Frigyes, Illés Ferenc, Goldschmidt Ferenc, Ke
resztes Kálmán, Hajas Béla, Fodor Béla, Szé
kely Árpád, Major Béla, Diriczi István, Szűcs 
Gyula, Ginter Károly, Kacsándi István, Pós 
György, Sasi Szabó Lajos, Bálint János, Papp 
Zoltán, Mátyássy Andor és Kölbl Ernő órabé
res műszerészeket.

V. a postakezelőknél:
postakezelőnővé (ideiglenes minőségben): 

Gerbán Emilia, Sárosi Gyuláné, Hutvágner Ist
vánná, özv. Bokis Lászlóné, Ludwig An dor né, 
Börzsönyi Brunóné, Debreczy Erzsébet, Szaf- 
larszky Erzsébet, Benke Margit, Szendrői Gi
zella, Fritsche Gézáné, Szatmári Mária, Csuka 
Anna, Ambrus Teréz, Papp Gizella, Mihaji Ju
lianna, Tóth Julia, Molnár Katalin, Dickel Emi
lia, Krenkó Ilona, Hollósy Erzsébet, Odor Má
ria, Tischler Lenke, Binner Ilona, Várnai Jó- 
zsefné, Németh Gizella, Kühlmann Margit, Bar
na Lászlóné, Fejér Györgyné, Maxony Istvánná, 
Körösy Sándorné, Ormossy Erzsébet, Andorkó 
Béláné, Csapiár Mária, Schenk Antalné, Rom- 
hányi Emilné, Molnár Lajosné, Kelemen Já- 
nosné, Börcsök Árpádné, dr. Kass Ferencné, 
Baranyai Irén, Kovács Jenőné, Piazza Paula, 
Siklósi Ferencné, Kloppenburg Lajosné és 
Elischer Edit postadijnokokat.

V I .  a p o s t a m ü s z a k i  s e g é d s z e m é l y z e t n é l :

1. a II. fizetési csoportba: Tóth János I. pos
tagépkocsivezetőt II. oszt. posta garagemesterré, 
Bajor Antal II. oszt. postaszakmestert I. oszt. 
postaszakmesterré, Garai István és Tóth Lajos 
mikepércsi I. oszt. postavonalfelvigyázókat II. 
oszt. postavonalmesterré és Kis Imre kisigmándi
II. oszt. postaszakmestert I. oszt. postaszak
mesterré;

2. a III. fizetési csoportba: Urbán János,
Hatvanger János, Fogási János, Léránt Gyula, 
Náczi Ernő, Mézes Lajos, Szendrei Gyula, Ba
kos József, Zana Sándor és Boldizsár Gáspár
II. oszt. postavonalfelvigyázókat I. oszt. posta- 
vonalfelvigyázókká; Márkus József posta kazán
fűtőt I. oszt. postagépkezelővé; Hlavati László
II. oszt. távíró és távbeszélő szerelőt I. oszt. 
távíró és távbeszélő szerelővé, Leiner József és 
Balog Károly budapesti II. oszt. posta csoport

vezetőket I. oszt. postacsoportvezetővé; Nagy
vári János, Szabolcs István, Lőrinc Ernő és Mol
nár Kálmán postakocsikezelőket postagépkocsi
vezetőkké.

VII .  a p o s t a a l t i s z t i  s z e m é l y z e t n é l :

1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fize
tési csoportba: Szűcs János kisszentmártoni, 
Auer István, Lászlódi János, Rebel Károly, Fra- 
nyó József, Kleiner Imre és Tóth Kincses Fe
renc II. osztályú postaszakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté a II. fize
tési csoportba: Horpácsy András, Szabó Jó
zsef nyulfalui, Horváth József somogyszentmik- 
lósi, Németh György szegedi, Oláh József gár
donyi Kislóth József, Horváth Imre balaton
szentgyörgyi, Burucs Sándor veszprémi, Hrehó 
János, Nagy Gyula bögötei, Strasner Károly, 
Czuth Lajos, Borbély István dukai, Zsédely 
György csőri, Döme István, Nábrádi Imre, Iván 
József tornaijai, Domsa Kelemen, Magda And
rás, Huszár Imre, Mészáros István sárszentmik- 
lósi, Ákosi József, Vágvölgyi József, Németh 
József bolhási, Borbély István dunavecsei, Már- 
fi János, Rimái Pál, Varga István vasvári, Vári 
Lajos, Soltész István, Kiss Antal zanati, vitéz 
Tarpai József, Burucs Ferenc, Péter István, Po- 
lónyi Ferenc, Gulácsi Sándor és Kónya Balázs 
I. osztályú postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési 
csoportba: Fejes Joákim, Sólyom István adonyi, 
Haszon Pál, Cseri Balázs, Völgyi Károly, Berta
lan István, Nagy Gábor, Nagy József szombat- 
helyi, Varga István tárkányi, Nagy Péter Sán
dor, Mészáros Benő, Gál Sándor gyergyóalfalui, 
Horváth Gábor karmacsi, Horváth Lajos kotori, 
Kocsis József iváncsai, Nagy József ibrányi, 
Tőgyi Lajos, Csóka József, Hangyái József, 
Bikácsi Mátyás, Madaras József ipolysági, Ti
hanyi József, Z. Nagy Lajos, Kunsági Mihály, 
Kis Károly kalocsai, Kovács Ferenc rácalmási, 
Kovács György nagyperkátai, Kovács Károly 
makói, Mészáros István dunapataji, Bendes Ist
ván, Csorba Zoltán, Modori József, Unyi István 
gyáli, Viszneki József, Cseres János, Fekete Jó
zsef szentiványi, Hamar Károly, Tóth János 
szarvasi, Pataki Gábor, Nagy Lajos gencsi, Ek
ler János, György Gábor, Cserna Károly, Józsa 
András, Németh Eke Ferenc, Klárusz János, 
Erdősi István, Bognár József seregélyesi, Bördös 
Jenő, Benczédi Mihály, Csörgő Sándor, Szijjártó 
Lajos, Perlei Ferenc, Rédei Pál, Szántó Imre, 
Nagy István abonyi, Kiss János hidaskürti, Hor-
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tobágyi Imre, Molnár János gyulai, Tihanyi 
György, Cseh Ferenc, Halmai György, Tauth 
József, Kiss Mihály fegyverneki, Horváth 
György nagykanizsai, Fábiánffy Sándor, Dalos 
József, Kalocsa Vendel, Burka János, Cseh Ist
ván zseliczkisfaludi, Koltai István, Kun Lajos, 
Galambos István pusztakovácsi, Csató Károly, 
Lehőcz Antal, Szabó József téti, Pobrányi La
jos, Makai István kisbodaki, Zelenka István, 
Péceli Lajos, Gudmon László, Ádám Árpád, 
Kovács István szihalomi, Tepszis István, Budai 
Gábor, Taposka István, Haupt Ferenc, Német 
János nagyperkátai, Mészáros Mihály üllői, 
Zatykó Lajos, Binder Vilmos, Major György 
adonyi, Bor Imre, Szabó Péter, Szabó Lajos mi- 
kolai, Ivanicska István, Takács György abai, 
Papp Sándor etédi, Petrovics Sándor, Horváth 
Sándor büki, Dolmány Mihály, Körösztösi Benő, 
Bene György, Makai Lajos, Halmai József, Mar
ton Imre, Lencse György, Zsédely István, Fe
dor Béla, Malzl Mihály, Fazekas József, Hor
váth János balatonberényi, Sárközi László, Vi
téz János, Döme Pál, Borsányi István, Gulyás 
Ferenc, Kővári János vanyarci, V. Nagy József 
abonyi, Havas János, Bogdán János, Tihanyi Já
nos, Garbóczi János, K. Tóth István, Nagy János 
seregélyes!, Takács János bánlaki, Böröndi Gyu
la, Gárdus Ferenc, Weigert József, Rakaczki Gyu
la, Gyöngy Vilmos, Hegyi József, Huszti Sándor, 
Oláh János feketebátori, Lugosi János, Szabó 
Imre hajdúböszörményi, Balogh Antal, Balogh 
Ferenc tófeji, Tóth Gyula geleji, Takács József 
nagygencsi, Márki József, Erős István mikosd- 
széplaki, Lóczy József, Papp Sándor magyar
óvári, Dómján Lajos, Szabó Mihály üllői, Körösi  ̂
Mihály, Feuerabend Ferenc, Gurbó Nárcis Sán
dor, Földi János, Szabó Mihály nagykátai, Haj
dú István szabadkai, Bocskai Ferenc, Erős Ist
ván gyömrői, Roskó János, Lőrincz Pál, Juhos 
Endre* Völgyes Lajos, Zsurka Péter, Varga Jó
zsef csurgói, Molnár Bertalan, Hoffmann Imre, 
Erdész Pál, Karádi Antal, Solti István, Kauba 
Ernő, Tompa János, Barta Ignác, Timár Péter, 
Csigás János, Járosi István, Nagy János buda
pesti, Kovács Ignác bajnai, Boldog János adonyi, 
Balog József budapesti, Hack Ferenc, Bajor 
Márton, Kneifel Mihály, Szőke István szegedi, 
Kneifel Antal, Térmeg József, Szemes László, 
Németh István abai, Sipos Ferenc, Csábi József, 
Tolnai Ferenc, Juhos János, Siklósi József, Kus- 
tor János, Rózsa Kálmán, Hofmeister János, 
Szabó Lajos nyirádi, Horváth György nagyka
nizsai, Molnár Lajos kámi, Arany József, Balog

József lovasberényi, Tóth Sziszkó József, Egyed 
Ferenc, Nagy Gyula enyingi, Tímár Ferenc, 
Csutorás Béla, Adler Mór, Horváth Károly 
oladi, Cziffray László, Kakuk György, Kovács 
Pál székesfehérvári, Sárosi József drávanagyfa- 
lui, Király József pándi, Kovács Z. András, 
Fehér József hatvani, Dobry Ferenc, Kovács 
Lajos hódmezővásárhelyi, Grosz Miklós, Simon 
Mihály kisperkátai, Holik István, Horváth Fe
renc szentpéteri, Komlósi Vendel, Lehel János, 
Kovács József erdőháti, Szabó Sándor rákos
csabai, Vágvölgyi József, Erdődi János debre
ceni, Nemeskéri Lajos, Fekete Sándor pacséri, 
Enyedi Elemér, Kaposi István, Malmos Mihály, 
vitéz Tóth János, Kovács Lajos budapesti, Sze
kér István vörsi, Balogh István tótvázsonyi, Va
dászi Pál, Bakacsi Mihály, Hittaller Lajos, De
meter János, Varga Lajos győri, Hajdú Sándor 
szeghalomi, Sas András, Bártfai István, Schuh 
Tóbiás, Kővári András, Tuba István, Lak Jó
zsef, Makai Ferenc, Pásztor András, Gálos Ist
ván, Bánáti József, Szalai Dániel, Füzesi Mihály, 
Térmeg János, Havasi Lajos, Bujdosó Gyula, 
Kovács János székelyi, Kovács János karcagi, 
Deli Ferenc, Benkő Mihály, Bárányos István, 
Gyulavári Lajos, Molnár József csákvári, Kalász 
András, Szentesi Mihály, Harangi Árpád, Ko
vács Imre apostagi, Pető József zalaapáti, Pintér 
József, Hincza Teofil, Bódi András, Simon La
jos biai, Fehér Ferenc szolnoki, Gulácsi Imre, 
Zombori József, Fekete János balassagyarmati, 
Bereczky Mihály, Oszetzky Árpád, Bállá István 
szegedi, Gulácsi István, Zügn Nándor, Zsédely 
József, Muravölgyi Károly, Tóth Sándor szen
tesi, Sárosi Lajos, Szalai József pácsonyi, Or- 
dasi Elek, Juhász László, Túrái Sándor, Kerti 
István, Mucsi András, Molnár János nemessza- 
lóki, vitéz Takács János, vitéz Temesvári Péter, 
Pető József tatai, Balog Pál góri, Berkes Miklós, 
Dobi Sándor, Mezősi István, Végh István szent- 
mártonkátai, Szarka József, Horváth István jász- 
alsószentgyörgyi, Nagy István gegesi, Molnár 
János abonyi, Csörnyi János, Guti József, Ger
gely Gyula, Patrovics Lukács, Kovács Jenő já- 
noshalmai, Kovács István sárkereszturi, Fehér 
József szekszárdi, Pátkai Gábor, Nagy Ferenc 
adonyi, Tóth Lajos vágfarkasdi, Molnár József 
szabadbattyáni, Gorondi Jakab, Szőke Ferenc, 
Lakatos István apácaszakállasi, Góli József, 
Tary Sándor és Kovács Kálmán karádi II. osz
tályú postaaltiszteket.

Budapest, 1936. évi június hó 12-én.
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Felmentés.
106.441/1.

Dr. Takács Ferenc m. kir. postaigazgató 
megrendült egészségi állapotára való tekintettel 
a pécsi m. kir. postaigazgatóság vezetőjének ál
landó helyettesítésével történt megbízatása alól 
felmentetett.

Budapest, 1936. évi június hó 27-én.

Különleges bélyegző használata a budapesti 57. 
számú postahivatalnál.

104.883/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda

pesti 57. számú postahivatal az interparlamentá
ris konferencia tartama alatt, vagyis folyó évi 
július hó 1-től 10-éig „XXXII-iéme Conférence 
de L’Union Interparlementaire“ feliratú külön
leges keletbélyegzőt használ a nála feladott kül
demények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi június, hó 26-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

105.510/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

A 64. oldalon az Argentina, Chile, Peru és 
Uruguay-hoz tartozó utolsó bekezdés után a kö
vetkezőket írják: „A beszélgetéseknek via Ber
lin útirányon való bejelentésénél a hívó legfel
jebb 2 szóval megjelölheti a tárgyat, amelyről 
a hívott féllel beszélni kíván. Ezt a hívottal az 
összeköttetés létesítése előtt díjmentesen köz
ük“.

A 65. oldalon Venezuelánál, továbbá a 69. 
oldalon Sziámnál az utolsóelőtti bekezdéshez a 
következőket írják: „A beszélgetéseknek via 
Berlin útirányon való bejelentésénél a hívó an
gol nyelven legfeljebb 2 szóval megjelölheti a 
tárgyat, amelyről a hívott féllel beszélni kíván. 
Ezt a hívottal az összeköttetés létesítése előtt 
díjmentesen közük“.

Budapest, 1936. évi június hó 26-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Betöltendő postakiadói állás.
Darány pttb. hivatal július 15-től 30-ig helyettest ke

res. Lehetőleg pécsi kerületből.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da Rt. nyom ása. — Felelős m űvezető: D uchon J.
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Kitüntetések.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata egyes 

rendelkezéseinek módosítása.
A „Hindenburg“ léghajó újabb északamerikai útjai.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Hirdető bélyegző használata a csillaghegyi postahi

vatalnál.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
A  hivatalos levelezés átalányőzására jogosult szer

vek névjegyzékének kiegészítése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének módosítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Az előfizetői nyilvános távbeszélő állomásokra vo

natkozó rendelkezések módosítása.

Kitüntetések.

ad. 104.543/1.
Magyarország Főméltóságú Kormányzója 

Budapesten, folyó évi május hó 6. napján Wdt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy dr. Forster Károly postafőigazgató
nak, Terlanday Béla postaműszaki igazgatónak, 
Brebovszky Jenő postafőmérnöknek és Jászay 
Antal postafőtisztnek a honvédelmi igazgatás ér
dekében éveken át teljesített értékes szolgála
taikért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1936. évi július hó 4-én.

A  m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata 
egyes rendelkezéseinek módosítása.

103.253/1.
Az 1928. évi május hó 11-cn kelt s a P. R. T. 

1928. évi 24. számában megjelent 15.465. számú 
rendelet (A m. kir. postamesterek szolgálati sza
bályzata) módosítása tárgyában a következőket 
rendelem:

A T O M  :
Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
A rádió népszerűsítő hirdetménynek a postahivata

lokban való kifügges'ztése.
Postairányító versenyek eredménye.
Változások az irányítási füzetben.
Elveszett keletbélyegző.'
Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek köz

lekedési rendjében.
Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hivatalá

nak megváltoztatása.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Pályázati hirdetmény ösztöndíjra.
Betöltendő kiadó állások.
Állástkereső postakiadók.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zatának 24. §-ában meghatározott eseteken kivid 
szolgálati érdekből a postamestert — lehetőleg 
hasonló forgalmú és javadalmazású — más pos
tahivatalhoz való egyidejű kinevezés mellett hi
vatalból bármikor át lehet helyezni.

Az ily módon áthelyezett postamesternek 
igénye van a felmerült utazási és szállítási költ
ségek megtérítésére.

Utazási költség jár a postamester, valamint 
a vele tényleg átköltöző felesége és gyermekse
gélyben részesülő gyermekei részére. A vasúton 
megtett utakért a II. osztályú, a hajón megtett 
utakért az I. osztályú menetjegy tényleg felme
rült költségét, a tengelyen megtett utakért pedig 
azt az összeget lehet felszámítani, amely az álla
mi tisztviselőket az idevonatkozó és mindenkor 
érvényben álló rendelkezések szerint megilleti.

Szállítási költség címén az átköltözésnél tény
leg szállított bútoroknak és a háztartáshoz szük
séges ingóságoknak a régi állomáshelyről az új 
állomáshelyre vasúton, hajón vagy fuvarral tör
tént szállításából kifolyólag felmerült és a hiva
talos fuvarlevéllel, illetőleg helyhatóságilag zára-
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dékolt számlával igazolt szállítási költségeket 
lehet felszámítani.

Ha az új állomáshely vasúton vagy hajón 
érhető el, a fuvarral történt szállítás esetén fel
merült költségek csak akkor számíthatók fel, ha 
azok a vasúton vagy hajón való szállítással fel
merült költségeknél nem nagyobbak. Géperejű 
járművel való átköltözködés költségei csak akkor 
engedélyezhetők, ha azok más szállítási eszköz
zel való átköltözködés költségeinél nem nagyob
bak.

Gazdasági felszereléseknek átszállításáért 
vagy egyéb címen (pl. átköltözködési átalány stb.) 
az áthelyezett postamesternek semmiféle kiadás 
megtérítésére nincs igénye.

A fent említett szabályzat 51. §-ában meg
határozott eseteken kívül közigazgatási úton fel 
lehet menteni a postamestert a szolgálat alól 
akkor is, ha 65. életévét betöltötte.

Az idézett §-ok egyéb rendelkezései válto
zatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 1936. évi július hó 6-án.

A  „Hindenburg“ léghajó újabb északamerikai 
útjai.

ad. 104.541/4.
A „Hindenburg“ léghajó legközelebbi útjait 

Északamerikába a következő menetrend szerint 
bonyolítja le:

Frankfurtból indul Lakehurstba érkezik

aug. 5 aug. 8
„ 15 ,. 18

S Z C p t .  17 . szept. 20
„ 26 29
okt. 5 okt. 8

A küldemények továbbításáért ugyanazokat 
a légipótdíjakat kell szedni, mint a „Hindenburg“ 
első északamerikai útja alkalmával. (1. P. R. T. 
1936. évi 14. sz., 97.806/4. sz. rendelet).

Budapest, 1936. évi július hó 8-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
107.609/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A) Európánál:

Old. Helység neve Hasáb Régi ada t Ú j adat

2- Bécs 5. 12 Ó 45 13 ó 15
Gráz 1. — 10 ó 40

Jl 3. — 18 ó 00 *
í? 7̂ ( • 18 ó 35 * 22 ó 50 *

Innsbruck 1. 17 ó 00 11 ó 10
*» 3. 23 ó 50 24 ó 00 *

Klagenfurt 1. — 11 ó 25
» 3. — 23 ó 06 *

Salzburg 3, 19 ó 00 19 ó 20 *
** • 8. 4 ó 40 b 1 ó 50 *

Brüsszel 8. 10 ó 48 b 3 ó 55 *
Szófia 9. 11 ó 40 b ll  Ó50*
Karlsbad 1. 19 Ó44 12 ó 15

>> 3, — 16 ó 55
»» 8. 0 Ó27 b 0 ó 16 *

Marienbad 1. 15 ó 07 12 ó 50
>> 3. — 17 ó 20

3. Susák 9. 13 ó 12 b 13 ó 21 *
Zágráb 9. 6 ó 05 4 ó 20 *

4. Hamburg 7, 23 o 51 19 ó 25
5. Stockholm 1. — 19 ó 15

Ezenfelül a menetrend fejében az 5. hasáb
ban a Budapestről (repülőtérről) való indulási 
időt a 2—5. oldalon 11 ó 10-ről 11 ó 40-re javít
sák. Olaszországnál pedig (5. oldal) Fiume után 
írják be „Milánó“ és új érkezési időnek írják be 
az 5. hasábba 17 ó 45, a 6. hasábba 17 ó 45.

B) Európánkívüli országok menetrendjeinél, 
a II. sz. menetrendtáblázatnál (8. oldal) az f) üres 
hasábot osszák ketté f) és g) hasábra és írják be 
a feltüntetett helységekhez a következő új me
netrendet:

Helység neve
hétfő 
9 ó 55

péntek 
9 ó 55

f g

Budapest 11 Ó40 11 Ó40
Alexandria — —
Kairo sze -—
Wadi Halfa sze va
Khartoum csü hé
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A z aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal szorzandók.

AMERIKA.

Észak- és Közéj mmerika.

Amerikai Egyesült-Államok (Etats-Un isd’Amérique)
és Kuba (Cuba).

A forgalomban az összes magyar távbeszélőközpontok, valamint az alant 
felsorolt északamerikai államok (tartományok) távbeszélőközpontjai vesznek 
részt. A díjszabás, amely Magyarország valamennyi központjától kidndu'lólag 
azonos, a következő:

Hétfőtől—-szombatig Vasárnap
10—22 óra közt 22— 10 óra közt 0 —24 óra közt

Területi felosztás
Három
perces 

beszélge
tés díja

Húrom 
percen 

túl per
cenként 
számí
tandó

Három
perces 

beszélge
tés díja

Három 
percen 

túl per
cenként 
számí
tandó

Három
perces 

beszélge
tés díja

Három 
percen 

túl per
cenként 
számí
tandó

frs frs frs frs frs frs

Egyesült Államok:

E díjöv: Connecticut, Delaware, District of 
Columbia, Florida, Georgia, Maine, Maryland, 
Massachusetts, New-Hampshire, Ncw-Jersey, 
New-York, North Carolina, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Carolina, Vermont, Vir- 
ginia cs W est Virginia ........................................ 100.01 33.34 78.22 26.08 78.22 26.08

II. díjöv: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minne
sota, Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessee és 
Wisconsin ..................................................................... 110.90 36.97 89.12 29.71 89.12 29.71

III. díjöv: Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, 
New-Mexico, North Dakota, Oklahoma, South 
Dakota, Texas cs Wyoming ................................ 121.80 40.60 100.01 33.34 100 01 33.34

IV. díjöv: Arizona, California, Idaho, Nevada, 
Oregon, Utah és Washington ............................. 132,69 44.23 110.90 36.97 110.90 36.97

Kuba (Cuba) ............................................... ................... 132.69 44.23 110.90 36.97 110.90 36.97

Előkészítési díj (taxe de préparation): 15 frs 18 cts.
A távbeszélőforgalom általános szabályait 1. a 60. oldalon.





2. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz. (104.999/8. sz. r.)

Az aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal szorzandók.

Kanada (Canada).
A forgalomban az összes magyar és az összes kanadai távbeszélő közpon

tok résztvcsznek. A díjszabás, amely Magyarország valamennyi központjától ki- 
indulólag azonos, a következő:

Hétfőtől—szom batig V asárnap
10—22 óra között 22 — 10 óra közt 0—24 'ó ra  közt

Területi felosztás
H árom 
perces 

beszélge
tés díja

Három 
percen 
túl per
cenként 
számí
tandó

H árom 
perces 

beszélge
tés díja

Három 
percen 
túl per
cenként 
számí
tandó

H árom 
perces 

beszélge
tés díja

Három 
percen 
tú l per
cenként 
szám í
tandó

frs frs frs frs frs frs

I. díjöv: Quebec és O ntario  délkeleti része (H a
milton, Kingston, N iagara Falls, O ttaw a és 
Toronto  városokkal) ................................................ 100.01 33.34 78.22 26.08 78.22 26.08

II. díjöv: Manitoba, N ew  Brunswick, Noca Sco
tia, Prince Edward Island és O ntarionak az I. 
díjövbe nem  tartozó  része (Brantford, Fort 
William, London és W indsor városokkal) .. 110.90 36.97 89.12 29.71 89.12 29.71

III. díjöv: A lberta és Saskatchewan tartom ányok 121.80 40.60 100.01 33.34 100.01 33.34

IV. díjöv: Brit-Kolumbia ........................................ 132.69 44.23 110.90 36.97 110.90 36 97

Előkészítési díj (taxe de preparation): 15 frs 18 cts.
Minthogy Ontario tartomány egyik része az I., másik része pedig a II. díj 

övbe tartozik, az e tartományban lévő hivatalok díjövszámát a hivatalok kétely 
esetében a budapesti helyközi távbeszélőközponttól kérdezzék meg.

A beszélgetések bejelentése és lebonyolítása ugyanúgy történik, mint az 
Északamerikai Egyesült-Államokkal való távbeszélő forgalomban (1. 60. oldalon).

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz. hoz (104.999/8, sz, r.)

Mexikó (Mexique).
A forgalomban az összes magyar és az összes mexikói távbeszélő közpon

tok rész tvesznek. A díjszabás a következő:

A 3 perces beszélgetés díja 3 percen túl percenként szám ítandó

hétfő—szom bat vasárnap hétfő—szombat vasárnap

10—22 óra közt 22—10 óra közt 0—24 óra közt 10-22  óra közt 22—10 óra közt 0—24 óra közt

frs frs frs frs frs frs

132.69 110.90 110.90 44.23 36.97 36.97

Előkészítési díj (taxe de preparation): 15 frs 18 cts.

A beszélgetések bejelentése és lebonyolítása ugyanúgy történik, mint az 
Északamerikai Egyesült-Államokkal való távbeszélő forgalomban (1. 60. oldalon).





4. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 2 4 . sz.-hoz. (104.999/8. sz. r.)

Fiilöp szigetek (lies Philippines).

A forgalomban Magyarország részéről az összes távbeszélőközpontok, a 
Fülöp-szigetek részéről Manila kerület, továbbá Bulacan, La Union, Pampanga, 
Pangasinan és Tarlac tartományok összes távbeszélő központjai, valamint Moun
tain tartományban fekvő Baguio távbeszélő állomásai vesznek részt.

A forgalom Budapest és Berlin közt kábelen, Berlin és Manila közt rádió
távbeszélő útján bonyolódik le.

A Fülöp-szigetek területe három díjövre oszlik. A háromperces beszélgetési 
d íjak— aszerint, hogy a beszélgetés a szigetek melyik díjövébe tartozó hivatallal 
történik, — a következők:

I. díjöv: Manila kerület összes távbeszélőközpontjaival hétfőtől szombatig 
bezárólag 120 frs — ctm, vasárnap 90 frs — ctm. Minden további percért hétfő
től szombatig 40 frs — ctm, vasárnap 30 frs — ctm fizetendő.

II. díjöv: Bulacan, Pampanga és Tarlac tartományok összes távbeszélő 
központjai, továbbá Batangas tartományban lévő Nasugbu várossal hétfőtől 
szombatig bezárólag 126 frs — ctm, vasárnap 96 frs — ctm. Minden további 
percért hétfőtől szombatig 42 frs — ctm, vasárnap 32 frs — ctm fizetendő.

III díjöv: La Union és Pangasinan tartományok távbeszélőközpontjai, va
lamint Mountain tartományban fekvő Baguio távbeszélőközpont, hétfőtől szom
batig 135 frs — ctm, vasárnap 105 frs — ctm. Minden további percért hétfőtől 
szombatig 45 frs — ctm, vasárnap 35 frs — ctm fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de préparation): 15 frs — ctm.
Beszélgetések naponkint 13—15 órák közt válthatók (középeurópai idő

számítás szerint).
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének 

és lebonyolításának módja ugyanaz, mint a Németalföldi-Indiával való távbe
szélőforgalomban.

5. sz. fedőlap a P. R. 1 ,  1936. évi 24. sz.-hoz. (104.999/8. sz. r.)

M agyarországból Németalföldi Indiába kollektív beszélgetések is folytathatók. A  kollek
tív beszélgetések lényege az, hogy a beszélgetésnek a németalföldi indiai oldalon egy- és ugyan
abban az időben 2 vagy ennél több (legfeljebb 5) résztvevője (állomás) is lehet.

Ily beszélgetések egyelőre csak a Jáva szigetén lévő különleges rádié>távbeszélő állomá
sokkal folytathatók. Egy-cgy ilyen rádiótávbeszélő állomás, am elynek segítségével egyszerre, 
több személy vonható  be a beszélgetésbe egy résztvevőnek számít.

A kollektív beszélgetések díja a következő díjrészekből tevődik össze:
1. a N ém etalföldi Indiával érvényes rendes beszélgetési díjból, és
2. a pótdíjból.
A pótdíj a második és minden további résztvevő után szám ítva, az első három beszél

getési percért résztvevőnként 12 arany frank, a 3 percet meghaladó beszélgetéseknél ezen felül 
résztvevőnként és percenként 4 arany frank.

H a a kért kollektív beszélgetés nem jön létre, a szabályszerű előkészítési díjon (23 frs 
33 cts) felül a második és minden további résztvevő után számítva résztvevőnként 2 arany frank 
esedékes. i ,

Ha a kollektív beszélgetés létrejön ugyan, de abból nemfelelés, visszautasítás stb. 
m iatt egy vagy több résztvevő kimarad, a beszélgetésből k im aradt minden egyes résztvevő után 
csak 2 aranyfrank pótdíj fizetendő.

A pótd íjakat a rendes beszélgetési d íjja l együtt a hívó hivatal szedi be.
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levélpostai küldemények egy részének lebélyege- 
zéséhez.

A postahivatal e bélyegzőt a következő évek
ben május—augusztus hónapokban fogja hasz
nálni.

Budapest, 1936. évi július hó 6-án.

Helység neve
hétfő 
9 ó 55

péntek 
9 655

f g

Khartoum i. csü hé
Kassala csü hé
Asmara csü hé
Djibouti pé ke
Berbera szó sze
Mogadiscio szó sze

Ezenfelül a c) hasábban a Khartoum-Moga- 
discio útszakaszra vonatkozó összes adatokat tö
röljék és helyettük írják be az alábbiakat:

Khartoum i pé
Kassala é. szó
Asmara é. szó

A IV. számú menetrendtáblázathoz (10. ol
dal) új bekezdésként a következő szöveget ír
ják: „A Zeppelin légijáratok menetrendjét, mint
hogy azok még rendszeresen nem közlekednek, 
esetenként külön rendeletek szabályozzák.“

A Zeppelin léghajók ezentúl a Deutsche 
Lufthansa repülőgépeivel felváltva látják el a né
met dólamerikai légipostaszolgálatot. Megszűnik 
továbbá az a korlátozás, hogy a léghajókkal csak 
árumintákat, nyomtatványokat és üzleti papíro
kat lehet szállítani. A hivatalok ennek következ
tében az V. sz. menetrendtáblázatnál a „Graf 
Zeppelinére és a „Hindenburg“-ra vonatkozó 
összes adatokat töröljék. Úgyszintén töröljék a 
lap alján levő 2) jegyzet szövegét is. Helyette a
c) hasáb fejében a „szerda 11 ó 00“ indulási idő
höz tegyenek 2) hivatkozást és a lap alján új 
jegyzetnek írják be a következőket: „") Ezen az 
útirányon július 8-án, 29-én és augusztus 12-én, 
azontúl október 21-ig kéthetenként a Zeppelin 
léghajók szállítják a küldeményeket.“

Budapest, 1936. évi július hó 8-án.

Hirdető bélyegző használata a csillaghegyi posta 
hivatalnál.

107.144/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a csillag- 

hegyi postahivatal — amint ez a legutóbbi két év
ben is történt — augusztus hó végéig „Nyaraljon 
Csillaghegyen“ felírású kézi henger hirdető bé
lyegzőt fog használni a nála feladott közönséges

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

106.934/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemények 

portózásához használt díjtáblázatot (Levélposta- 
díjszabás, 23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint 
javítsák:

73. o., 3. fsz., Albánia: a 8. hasábban töröl
jék a hk jelet.

77. o., 79. fsz., Hong Kong: a 3—5. hasábban 
20, 10, 8, helyett írják: 25, 15, 15; a 7. hasábban 
4 helyett: 3.2.

80. o. 120. fsz., Portugália: a 9. és 14. hasáb
ban 21, illetőleg 490 helyett: 30, illetőleg 350.

80. o.; 129. fsz., Svédország: (az 1936. évi jú
lius hó 1-től feladott küldeményekre vonatko
zóan) a 3—5. hasábban 25, 15, 15 helyett: 30, 20, 
20; a 7. hasábban 3.2 helyett: 2.7.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivatalok 
egyúttal a P. R. T. 1935. 44. számában közölt 
124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtábláza
tot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1936. évi július hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
107.377/4.

A Csehszlovákiában megjelenő „Magyar 
Nap“ című időszaki sajtóterméktől, valamint a 
„Polgárháború Ausztriában“ című sajtótermék
től, amelynek szerzője llja Ehrenburg, fordítója 
Balogh Edgar, kiadója a pozsonyi Schwarz 
könyvkereskedés, előállítója az eperjesi (Presov) 
Pallas nyomda, a postai szállítás jogát megvon 
tam.

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

Budapest, 1936. évi július hó 7-én.
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A hivatalos levelezés átalányozására jogosult 
szervek névjegyzékének kiegészítése.

105.115/4.
A postahivatalok a díjátalányozásban részt

vevő szervek sorába az 1936. évi augusztus hó 
1-től felvett „Pécsi Erzsébet tudományegyetem 
valamennyi kara, intézete és hivatala“ nevű szer
vet a Levélpostadíjszabás 67. §-nak X. pontjánál 
(Díjátalányozásban részvevő szervek; M. kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) 22. té
telként írják be.

Budapest, 1936. évi június hó 26-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

106.618/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-/nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) X. pontjában (M. kir. Vallás -és Közokta 
tásügyi minisztérium) 5. tétele alatt felvett szer
veket töröljék és pedig a szegedi kerületi polgári 
iskolai főigazgatóságot 1936. július hó 1-től, a bu
dapestit pedig július hó 16-tól kezdődő érvény
nyel.

Budapest, 1936. évi július hó 4-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
105.383/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

12. o. Az oldal alján a “) jegyzet szövegét 
töröljék s helyébe a következőket írják: „Táv
iratok az I. és III. útirányokon ezidőszerint csak 
Addis Abebába, a VII. útirányon Addis Abebá- 
ba, Adigratba és Aduaba küldhetők és csak an
gol, francia, német, olasz és spanyol /nyelven 
szerkeszthetők. Titkosnyelvű távirat nem küld
hető, külön szolgálat nem köthető ki. Az Addis 
Abebába a VII. útirányon küldött táviratokat a 
közvetlen Róma—Addis Abeba drótnélküli táv
íróösszeköttetésen, az I. és III. útirányon küldött 
táviratokat pedig az Asmara—Addis Abeba 
drótnélküli távíróösszeköttetésen továbbítják. 
Az Adigratba és Aduaba szóló táviratokért az 
Eritreára megállapított szódíj szedendő be.“ 

Budapest, 1936. évi július hó 1-én.

Az előfizetői nyilvános távbeszélő állomásokra 
vonatkozó rendelkezések módosítása.

95.959/8.
A Távbeszélőüzleti Szabályzat 33. §. 4. pont

jának azt a rendelkezését, mely szerint az előfi
zetői nyilvános állomás előfizetőjének külön 
írásbeli nyilatkozatban köteleznie kell magát 
arra, hogy a nyilvános állomásokra megszabott 
feltételeket megtartja, hatályon kívül helyezem.

A jövőben tehát a nyilvános állomás előfi
zetőjének is csak a Távbeszélőüzleti Szabályzat
14. §. 4. pontjában előírt „Kötelező nvilatko- 
zat“-ot kell aláírnia.

A nyilvános állomás előfizetője köteles a 
távbeszélő-titok megőrzését biztosítani. Ha pe 
dig állomását távolsági beszélgetésekre és távira
tok feladására átengedi, tartozik saját költségén 
megfelelő távbeszélő-fülkét felállítani.

A hivatalok nyilvános állomás engedélye
zése előtt a nyilvános állomásokkal kapcsolatos 
kötelezettségekről írásban tájékoztassák az elő
fizetőket.

Ezt a rendeletet a hivatalok a C. 1. Szab. 33. 
§. 4. pontjánál jegyezzék elő. A szöveg kiegészí
tése iránt pótlék útján fogok gondoskodni.

Budapest, 1936. évi június hó 24-én.

Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
104.999/8.

Az Amerikai Egyesült-Államokkal, Kanadá
val, Kubával és Mexikóval, továbbá a Fülöp-szi- 
getekkel való távbeszélőforgalomban az alábbi le
szállított díjszabás lépett érvénybe:

Egyesült-.Államok és Kanada.
I. II. III. IV.

d í j ö v
a. frank a. frank a. frank a. frank

Hétfő—szombat
10-22 óra közt, 100.01 110.90 121.80 132-69

Hétfő—szombat
22—10 óra közt, 
valamint vasár
nap egész nap 78-22 89.12 100,01 110-90



24. szám.

Kuba és Mexikó
Hétfő—szombat 
10—22 óra közt, 132.69 arany frank

Hétfő—szombat 
22—10 óra közt, 
valamint vasár
nap egész nap 110.90 arany frank

Előkészítési díj valamennyi viszonylatban
15.18 arany frank.

Fülöp-szigetek.
Hétfő—Szombat Vasárnap

a. frank a. frank

I. díjöv . . .. . . 120-00 90 00
II. díjöv . . ., . . 126,00 96.00

III. díjöv . . .. . . 135.00 105.00

Előkészítési díj valamennyi díjövre nézve 
15.00 arany frank.

A fentiekre való tekintettel a hivatalok a 
Távbeszélő-Díjszabásban a következő változáso
kat vezessék keresztül:

56. oldalon az összes adatokat töröljék s he 
lyükbe ragasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot.

58. oldalon az összes adatokat töröljék s he- 1 
lyükbe ragasszák a csatolt 2. sz. fedőlapot.

59. oldalon a Mexikóra vonatkozó adatokat 
töröljék s helyükbe ragasszák be a csatolt 3. sz. 
fedőlapot.

60. oldalon A ,,b) meghatározott személyek“ 
kezdetű bekezdés után új bekezdésként szúrják 
be: „Ha a beszélgetés nem bonyolítható le azon 
a napon, amelyen előjegyezték, a hívó az elő
jegyzés érvényességét napról-napra fenntart
hatja, mindaddig, amíg a beszélgetés létesül. 
Ezért semmiféle külön díjat nem kell fizetni."

Az utolsó bekezdés szövegében a „(11—23 
óra)“-t helyesbítsék „(10—22 óra)“-ra, a „(23 -11 
óra)“-t pedig „(22—10 óra)“-ra.

67. oldalon a Fülöp-szigetekre Vonatkozó 
adatokat töröljék és helyükbe ragasszák a csa
tolt 4. sz. fedőlapot.'

68. oldalon a Németalföldi Indiánál az utolsó 
bekezdés után ragasszák be a csatolt 5. sz. fedő
lapot.

Budapest, 1936. évi június hó 27-én.
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A rádió népszerűsítő hirdetménynek a posta- 
hivatalokban való kifüggesztése.

107.063/8.
A rádiót népszerűsítő hirdetményt (falra

gaszt) ide mellékelve azzal küldöm meg a posta- 
hivataloknak, hogy azt a közönség részére fenn
tartott, szembetűnő helyen azonnal függessze ki.

A berlini olimpiai játékok befejezése után 
(f. évi augusztus hó 20) a hirdetménynek újbóli 
felhasználására ugyancsak a P. R. T-ban fogok 
utasítást adni.

Az I. és II. oszt. postamesteri hivatalok a 
részükre külön megküldött kisebb alakú hirdet
ményt a helyi hatóság előzetes engedélyével egy 
a közönség által sűrűn látogatott helyiségben 
függesztessék ki. Ha azonban a hirdetés joga a 
községben bérbe van adva, akkor a kisebb alakú 
hirdetményt is a postahivatalban kell kifüggesz
teni.

Budapest, 1936. évi július hó 4-én.

Postairányító versenyek eredménye.
106.212/3.

Az irányító szolgálat színvonalának emelése 
éi-dekében a kincstári postahivatalok személy
zete részére igazgatósági kerületenként ez évben 
rendezett irányítóversenyeken a következő al
kalmazottak szerepeltek sikerrel:

A budapesti postaigazgatóság kerületében.
I. Budapesti külön verseny.

/. Tisztviselők belföldi összetett versenye.
Állt két tételből: 

a) Mintalapok szétosztása:
a belföldi postahelyek nevével ellátott minta

lapoknak (2262 db) a Budapestről este induló 
mozgóposták és a 8 vonalcsoport szerint, össze
sen 16 felé való szétosztása.

b) Térképismeret:
a Budapesten bizonyos időpontban és meg

adott helyre szóló levél menetrendszerű szállí
tási útjának járati rajza.

A részeredmények egybevetése után kiala
kult helyezési sorrend alapján
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I. díjat nyert dr. Istenes Gusztáv II. o. tiszt 
(Bpest 62),

II. díjat nyert Pranger Ernő s. tiszt (Bpest
72.),

III. díjat nyert Mózes József s. tiszt (Keleti 
mpf.),

IV. díjat nyert Kassai József s. tiszt (Bpest
62.).

Dicsérő elismerésben részesült: Rónay Mi
hály segédellenőr (Bpest 72.).

2. Tisztviselők külföldi versenye:
Tétel: megadott 50 külföldi postahely posta

földrajzi meghatározása.
I. díjat nyert Ladányi Lajos s. tiszt (Bpest 

72.
II. díjat nyert dr. Kovács Jenő f. gyak. (Bu

dapest 72.),
IlI/a. díjat nyert Zsohár Ödön II. oszt. tiszt 

(Keleti mpf.),
Ill/b. díjat nyert Winternitz Tibor f. gyak. 

(Bpest 72.).
II. Levélszétosztó verseny.

Tétel: a belföldi postahelyek hevével ellá
tott versenylapoknak (2262 db) a 8 vonalcso
port szerint való szétosztása.

A) A budapesti 62. és 72. sz. hivatal, vala
mint a keleti pu-i mozgópostafőnökség altiszt
jeivel rendezve.

I. díjat nyert Micskei Sándor II. oszt. altiszt 
(Bpest 62.),

II. díjat nyert Potondi Béla II. oszt altiszt 
(Bpest 62.),

III. díjat nyert Kovács Kálmán II. oszt al
tiszt (Bpest 72.),

IV. díjat nyert Bállá István II. oszt altiszt 
(Bpest 72.).

Dicsérő elismerésben részesült még: Jáki 
Kálmán II. oszt. altiszt (Keleti mpf.)

B) A budapesti fiók- és vidéki kincstári hivata
loknál:

a) Tisztviselők:
I. díjat nyert Németh József s.-ellenőr (Bu

dapest 114), ki országos viszonylatban a II. he
lyezést érte el.

II. díjat nyert Dóczi István I. oszt. tiszt (Szé
kesfehérvár 1.),

III. díjat nyert Alföldi Mihály I. oszt. tiszt 
(Bpest 4.).

Dicséretben részesült még: Kiss István II. ö 
tiszt (Bpest 114.), Zóni István felügyelő (Székes- 
fehérvár 1.). Sipos Béla s. ellenőr (Székesfehér
vár 1.).

b) Altisztek.
I. díjat nyert Kovács Pál II. o. altiszt (Szé

kesfehérvár 1.), ki az országos viszonylatban a
III. helyezést érte e'l.

II. díjat nyert Szakmány József II. o. altiszt 
(Székesfehérvár 1.),

III. díjat nyert Patkós Bálint II. o. altiszt 
(Budapest 53.).

Dicséretben részesült még: Kovács Antal II.
o. altiszt (Székesfehérvár 1.), Lajtos József II. o. 
altiszt (Székesfehérvár 1.).

A debreceni postaigazgatóság kerületében,
a) Tisztviselők:

I. díjat nyert Csendes Károly I. o. tiszt (Szol
nok 2.), ki országos viszonylatban az I. helyezést 
érte el.

II. díjat nyert Somlyai Rezső I. o. tiszt (Mis
kolc 2.),

III. díjat nyert Joós László I. o. tiszt (Mis- 
I kolc 2.),

IV. díjat nyert Kun György főtiszt (Sátor
aljaújhely).

b) Altisztek:
I. díjat nyert Kovács Imre II. o. altiszt (Kar

cag),
II. díjat nyert Szarka József II. o. altiszt 

(Karcag),
III. díjat nyert Horváth Gyula (hidashollósi) 

II. o. altiszt (Szolnok 2.).
Dicséretben részesült még: Lukács János II. 

o. altiszt (Szolnok 2.), Molnár Miklós II. o. al
tiszt (Kisvárda).

A pécsi postaigazgatóság kerületében,
a) Tisztviselők:

I. díjat nyert Sebestyén Géza II. o. tiszt 
(Zalaegerszeg),

II. díjat nyert Dósa József s.-ellenőr (Pécs 2)
III. díjat nyert Varga István I. o. tiszt (Zala

egerszeg),
IV. díjat nyert Gál Nagy Gáspár I. o. tiszt 

(Kaposvár 1.).
Dicséretben részesült még: Hutter Géza fő
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felügyelő (Nagykanizsa 1.), Heim András I. o. 
tiszt (Kaposvár 1.), Vető Károly s. tiszt (Pécs 2.).

b) Altisztek:
I. díjat nyert Vadász Sándor II. o. altiszt 

(Kaposvár 1.), aki országos viszonylatban az I. 
helyezést érte el,

II. díjat nyert Kovács József II. o. altiszt 
(Pécs 2.),

III. díjat nyert Gábor Mihály II. o. altiszt 
(Paks).

Dicséretben részesült még: Zengő Pál II. o. 
altiszt (Pécs 2.).

A soproni postaigazgatóság kerületében.
a) Tisztviselők:

I. díjat nyert Solt Herbert II. o. tiszt (Ko
márom 4.), aki az országos viszonylatban a III. 
helyezést érte el,

II. díjat nyert Papp Sándor I. o. tiszt (Pápa),
III. díjat nyert Raczenböck Kálmán II. o. 

tiszt (Győr 2.),
IV. díjat nyert Hiller Antal s.-tiszt (Sopron

2.).
Dicséretben részesült még: özv. Benedek 

Samuné s.-ell. (Pápa), Kelemen Ferenc f. díj nők 
(Komárom 4.), Pörci József f. díjnok (Szombat
hely 2.).

b) Altisztek:
I. díjat nyert Oláh László I. o. altiszt (Ko

márom 4.),
II. díjat nyert Takács József II. o. altiszt 

(Szombathely 2.),
III. díjat nyert Pintér Ferenc II. o. altiszt

(Komárom 4.). ]

A szegedi postaigazgatóság kerületében.
a) Tisztviselők:

I. díjat nyert Pósa Kálmán s.-tiszt (Szeged 2.)
II. díjat nyert Busa Ferenc s.-tiszt (Szeged 2.)
III. díjat nyert Stiebcl József II. o. tiszt (Sze

ged 2.).
b) Altisztek:

I. díjat nyert Gerócs István II. o. altiszt (Sze 
ged 2.), ki az országos viszonylatban a II. helye
zést érte el.

II. díjat nyert Lakos György II. o. altiszt 
(Békéscsaba 1.),

III. díjat nyert Benkő István I. o. szakaltiszt 
(Orosháza).

Dicséretben részesült még: Kovács István 
II. o. altiszt (Szeged 2.).

Budapest, 1936. évi június hó 27-én.

Változások az irányítási füzetben.
107.277/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

11. oldal, Apátfalvánál (123 után Sze 2—3/12 
v.

12. oldal, Árpádhalomnál utolsó tételnek 1 (  
174/7524 v. (k. nem).

15. oldal, Zegerszeg elé (83— írandó, 85 tör
lendő, (85 helyett (86, 1 Bp 72/7443 v.,

15. oldal, Bakonyjákónál az 5. hasábba VII. 
helyett VI.

16. oldal, Balatonedericsnél 197 után (48 
(IX/8-ig), 5225 v. után (IX/8-ig nem), 1 Tapolca/ 
5224 v. törlendő.

17. oldal, Balatongyöröknél 197 után (48 
(IX/8-ig), 5225 v. után (IX/8-ig nem), (197 elé 48 
(IX/8-ig).

24. oldal, Bocföldénél 85 helyett 86, (85 he
lyett (86, és utána 1 Bp 72/7443 v.,

27. oldal, Budatéténynél Vili. helyett V, Bu
dapest 72— Budafok gk helyett Budapest—Üj- 
dombóvár, Budafok 1. helyett 32, (32,

28. oldal, Bükkzsércnél Mezőkövesd helyett 
Eh. Bogács,

31. oldal, Csanádpalotánál /12 v. elé —3,
33. oldal, Csesztregnél 85 helyett 86, Csévnél 

a IX/15.) után (érték nem)
34. oldal, Csömödérnél 85 helyett 86, (85 he 

lyett (86, 1. Bp 72/7443 v„
40. oldal, Dunaszekcsőnél a 6. hasábba Pécs 

—Bátaszék után beírandó „Mohács—Bátaszék 
gk“.

55. oldal, Gutorföldénél 85 helyett 86, (85 he
lyett (86, 1 Bp 72/7443 v., Gyenesdiásnál 197 után 
(48 (IX/8-ig), 5225 v. után'(IX/8-ig nem).

66. oldal, Igáinál az 5. hasábban VI. helyett
V.

68 oldal, Jakabszállásnál 22 v. után 1 Kecsk/ 
24 v.,

76. oldal, Kerkaszentmiklósnál 85 helyett 86,
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81. oldal, Kisterenyénél cs/370 helyett cs — 
33/317,

82. oldal, Kiszombornál Szeg. 2 — elé 3 —, 
12 helyett 10.

84. oldal, Konyár—Sóstógyógyfürdőnél 5770 
helyett 5772,

91. oldal, Lentinél 85 helyett 86, f85 helyett 
f86, 1. Bp. 72/7443 v.,

93. oldal, Magyaratádnál az 5. hasábba VI. 
helyett V., Magyarkimlénél f  14 helyett 14.

94. oldal, Makónál 1 4 elé h.
98. oldal, Mezőhegyesnél 123 elé 1 f28/7824 v.

(V. Ü.)
108. oldal, Nagymágócsnál (k.) után 1 f  174/ 

7524 v. (V. U. ü.)
113. oldal, Novánál a „(K. P. nem) és 85 tör

lendő.
115. oldal, Nyirpazonynál a 6. hasábba 

Nyíregyháza—Ramocsaháza gk. helyett Nyír
egyháza—Vásárosnamény, Eh. Nyíregyháza 1 
helyett Eh. Oros

116. oldal, Nyirturánál Ramocsaháza gk he
lyett Záhony, Nyíregyháza 1 helyett Kemecse.

119. oldal, Ortaházánál 85 helyett 86, Í85 he
lyett +86.

121. oldal, Pákánál 85, +85 helyett 86, t86,
124. oldal, Pázmándfalunál Győrszentmárton ( 

törlendő.
132. oldal, Ráckevénál 178 helyett 176.
133. oldal, Ramocsaházánál „Ramocsaháza 

gk.“ helyett „Vásárosnamény“ Nyíregyháza 2 
helyett Baktalórántháza,

134. oldal, Rédicsnél 85 helyett 86, 1 Bp 72/ 
7443 v„ Répcevisnél Csepreg után 1 cs 23 — 1 cs 
1*24, Reszneknél 85, +85 helyett 86,

137. oldal, Salgótarjánnál a mostani adatok 
helyett: 1 Bp 72 — 1 33 (H. és U. ü. után) — 33 
(H. és U. ü. után nem) — 1 Hatvan 2/320 v„ 22,
1 Bp 72 — 1 Hatvan 2/320 v., i22.; Sálynál be 
írandó 34, (V. nem.)

142. oldal, Somogyszilnél VI. helyett V., So
moskőújfalunál 1 33 után — 33 (H. Ü. után nem)

143. oldal, Soroksárnál 178 helyett 176, Sóstó- 
gyógyfürdőnél 1 20 1 Nyh. 2,

144. oldal, Söjtörnél 85 helyett 86, 1 Bp 72/ 
7443. v„

147. oldal, Szánknál 22 v. után 1 Kecsk/24 v„
148. oldal, Szécsiszigetnél 85 helyett 86,
149. oldal Szeged 2-nél a jelenlegi acfatok he

lyett: 3, 1 Orosh./1627 v„ 27, 1 4 — 1 20/702 v„

+123, 4, I Szentes — 1 Hódmvh 1/1645 v., 1 Makó/ 
15 v„ 1 Homok 1 — 1 1*28/1643 v. (k. ü.), 1 Makó/
13. v., 1 Bp 62 — 72 — 1 Kecskemét — 1 KKfháza 
— 1 143 — 1 Szentes (v. ü.) /706 v., 1 Bcsaba 2 — 
1 fl96 (k. ü.) — 1. Hódmvh 1/1611 v., Makó/11 v., 
f28, 1 Hódmvh 1/1641 v. (V. Ü.)

150. oldal Székelynél „Ramocsaháza gk“ he
lyett „Záhony“, „Nyíregyháza 1.“ helyett Deme- 
cser

154. oldal, Szigligetinél a jelenlegi adatok he
lyett 47 (VI/28—IX/8), 48, (VI/28—IX/8 nem), Eh 
Tapolca, f48 (VI/28—IX/8 nem), f47 (VI/28— 
IX/8),

157. oldal, Szőregnél Szeg 2 elé 3 —, 12 v. he 
lyett 7020 v., 1 4 törlendő,

159. oldal, Tápnál Győrasszonyfa helyett 
Győr 2

160 oldal, Tapolcánál a f 197 a 7532 v. után 
írandó, 1102 v. után *j*48 (VI/28—IX/8)

165. oldal, Tiszaszentimrénél 232 elé l Kar- 
cag/5222 v.,

166. oldal. Tófejnél 85, f85 helyett 86, 1*86, 
1 Bp 72/7443 v.

167. oldal, Tompapusztánál Szeged 2 elé 1 
3/112 v„ 3 —

176. oldal, Véméndnél 162 után 1. Pécs 2/6434 
v.

178. oldal, Vonyarchegynél 5225 v. után 
(VI/28—TX/8-ig nem.), +48 (VI/28—IX/8)

180. oldal, Zalabaksánál 85 helyett 86, Zala
egerszegnél 1*85 törlendő, 138 elé +86 beírandó,

181. oldal, Zala tárnoknál (K. P nem) törlen
dő, 85/4 gk. törlendő, 1 Bp 72/7443. „v. beírandó.

Budapest, 1936. évi július hó 6-á<n.

Elveszett keletbélyegző.
106.847/4.

A Debrecen 2. sz. postahivatal „Debrecen 2“ 
feliratú „D“ albetűs keletbélyegzője elveszett.

Felhívom a hivatalokat, hogy ha ilyen bé
lyegzőlenyomattal ellátott bármiféle küldemény 
vagy okmány kerülne hozzájuk, azt e rendeletre 
való hivatkozással haladéktalanul felettes igaz
gatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1936. évi július hó 7-én.
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Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
közlekedési rendjében,

106.719/3.
A Győr—Szombathely 54. sz. mozgóposta 

ezentúl az 1322. sz. vonat helyett az 1312., a 
Nyíregyháza—Vásárosnamény 120. sz. mozgó
posta a 6220. sz. vonat helyett a T 6272, a Buda
pest—Ráckeve 184. sz. mozgóposta a 116/166. sz. 
vonat helyett a 164. sz. vonatban közlekedik.

F. évi július hó 1-től kezdődően Budapest 
kelet pu.—Somoskőújfalu közt a 420/320 sz. vo
natokban a keleti pu.-i mozgópostafőnökség el
látásában jegyzékelőmenet rendezi etett be. A 
jegyzékein menet hétfőn és ünnepnap utáni na
pokon nem közlekedik.

Hatvan és Salgótarján közt a 370. sz. vonat
ban, a hatvani hivatal ellátásában fenntartott 
jegyzékelőmenet megszűnt, helyette hétfőn és 
ünnepnap utáni napon a keleti pályaudvari moz
gópostafőnökség ellátásában Hatvan és Kistere- 
nye közt közlekedik jegyzékelőmenet a 370. sz. 
vonatban.

Tornanádaska és Bodvavendégi közt a jegy
zékelőmenet a T 9874 sz. vonat helyett a T 9876, 
Sátoraljaújhely—Füzérkomlós közt hétköznap a 
2, vasárnap és ünnepnap a 12, Füzérkomlós és 
Sátoraljaújhely közt hétköznap a 3, vasárnap és 
ünnepnap a 13, Nádudvar és Kaba közt pedig az 
5429 helyett az 5437 sz. vonatban közlekedik.

A 299. sz. mozgópostánál „t.“ helyett „a“ 
írandó, a jegyzet pedig törlendő

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a ma
gyar mozgópostáknak és jegyzékelőmeneteknek 
a P. R. Tára ezévi 15. számában 98.865/3. sz. Matt 
közölt jegyzékében vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi július hó 1-én.

Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása.

105.794/3.
Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hi 

vatala f. évi július hó 1-től kezdve Szalatnak he
lyett Bátaszék.

A kir. hivatalok ezt a változást a Helység- 
névtárban (356. o.), a M. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában (78. o.) és az Irányítási 
Füzetben (93. o.) Magyaregregynél vezessék ke
resztül.

Budapest, 1936. évi július hó 9. napján.

Forgalomköri változások.

I.

105.397/3.
Alsóhuta Hasznos (94. 1.) ezentúl u. t. 

Pásztó.
Hasznos (249. 1.) ezentúl u. t. Pásztó. 
Martonvásár (365. 1.) ezentúl „L“.
Budapest, 1936. évi július hó 2-án.

II.

105.880/3.
Felsődabas (206. 1.) ezentúl ©£3 L., u. t.

Alsódabas törlendő.
Inárcs Kakucsnál (267. 1.) a után be

jegyzendő L., u. t. Kakucs törlendő.
Sári (471. 1.) ezentúl L, u. t. Alsódabas 

törlendő.

Budapest, 1936. évi június hó 30-án.
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Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

106.988/1.

' Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 
szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint" a m. kir. postames

Az általános pályázati feltételek a Posta Ren
deletek Tára 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépés 
kötelezettsége mellett:

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir. 
postaigazgatósághoz 1936. évi július hó 25-éig 
nyújtsák be.

Budapest, 1936. évi július hó 6-án.
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alkalm azva volt

A  létszám ból való 
törlés oka

C /5<L>o.eáT3
Móga Sándorné kiadó Ráckozár 1896. Budapest 98. Ú jpest 3. sz. phiv. pos

tam esterévé kinevezve.
CQ
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So
pr

on Langhammer Anna kiadó Aba 1902. Vasszécsény Kinevezve vasszécsényi 
postam esterré.

Sz
eg

ed Vértes M argit kiadó Alhó 1894. Bicske Nagyrév re postam es
terré neveztetett ki.

T 3
O
tuo
O
N

gn

Imre Julianna kiadó János
halma 1912. K atym ár j Lem ondott.

Sz
eg

ed Hujbcr József kiadó N agykor
pád 1908. Izsák

Kecskemétre 
postaforgalmi 

díjnokká felvétetett.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény ösztöndíjra.

A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 
tisztviselők országos Egyesülete a Demény Ká
roly nevét viselő főiskolai ösztöndíj-alapítvány 
elnyerésére pályázatot hirdet. A pályázat felté
telei a következők:

A „Demény Károly ösztöndíj-alapítvány“ 
2400 pengő tőkéje kamataiból nyújtandó ösztön
díj-alapítványra elsősorban a látogatni kívánt fő
iskolával nem biró helyen lakó szegénysorsú 
üzemi, vagy műszaki üzemi tisztviselő egy gyer
meke pályázhat, aki erre tanulmányi előmenetele 
alapján érdemes. A tanulmányi segélyre érettségi 
bizonyítvánnyal is lehet pályázni, de a főiskolai 
tanulmányok megkezdése később hitelesen iga

zolandó. Az alapítólevél rendelkezése szerint 
azok, akik a tanulmányi segélyt egyszer már el
nyerték, külön pályázat nélkül mindaddig meg
tartják, amíg főiskolai tanulmányaikat befejezik. 
A tanulmányok folytatása s az abban tanúsított 
előmenetel évről-évre hivatalosan (index- vagy 
index-másolattal) igazolandó. Rossz előmenetel, 
vagy nem kifogástalan magaviselet miatt a ta
nulmányi segélyt az alapítvány kezelősége a ta
nulmányok befejezése előtt megvonhatja.

Pályázók kellően felszerelt és a Vezérigaz
gató úr Öméltóságához címzett kérvényei 1936 
augusztus hó 15-ig a m. kir. posta üzemi és mű
szaki üzemi tisztviselők országos egyesülete el-* 
nökségénél (Budapest, VI., Benczur-u. 27., II. em. 
11.) nyújtandók be.
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Betöltendő kiadó állások

Zákány postahivatal augusztus 1-től helyettest keres.
Kiskőrösi postahivatal július hó 15-től augusztus hó 

31-ig férfi- vagy nőkiadót keres. Fixfizetés üzemivel együtt 
95.— pengő havonta.

Okány postahivatal azonnali belépéssel, egy hó
napra kiadó helyettesítésére, nőkiadói a ján la tá t kéri.

Szirák postahivatal állandó alkalm azásra szerény 
igényű kiadó ajánlkozását kéri.

G erjen postahivatal augusztus 1., vagy 15-től helyet
test keres 40 pengő és teljes ellátással 6—8 hétig.

A  szikszói postahivatalnál egy kezdő férfikiadó azon
nal alkalm azást kaphat.

Állástkereső postakiadók. •

A z  á l lá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

F arkas Kálmán Baksa (Baranya vm.) 6 augusztus 1-től

G aál Erzsébet Bpest, (VII., N ürnberg-u 26., 
II. em. 4. augusztus 1-től

*

R adnay  Magda Esztergom (postrestant) aug. 1., v. szept. 1

Sor A ndor Sashalom, Károly Király-u. 32. azonnal

Szabó Lenke Szendrő azonnal

Ú jhely i Kató Esztergom (postrestant) aug. 1., v. 15-re

•  A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A  kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. nyom ása. Felelős m űvezető : D uchon  J.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1036. JÚLIUS 34. 25. szám.

T A R T A L O M :

A  Csomagdíjszabás új kiadása.
A  kőszegi postahivatal megbízatása külföldre szóló, 

gyüm ölcsöt tartalmazó csomagok felvételével.
N agybritanniába és Észak-Irországba szóló küldem é

nyekhez nem kell származási bizonyítvány.
A  „Hindenburg“ léghajó olympiai körrepülése.
Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.
Kerületi biztosi felm entés és megbízatás.
Az Lx 1. jelzésű táviratlapok kivonása a forgalomból. 

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróvezetékeken és 
interurbán távbeszélő áramkörökön.

Rádió tárgysorsjáték.
A  medinai postaügynökségnek postahivatallá való á t

alakítása.
Üj időszaki postaügynökség megnyitása.
Nagydobsza postaügynökség ideiglenes megszüntetése.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőm enctek jegy
zékében.

Közigazgatási és névváltozások.
Forgalomköri változások.
Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában és a Helységnévtárban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi június havi 

forgalma.
Nyírpazonv és Székely postaügynökség ellenőrző hi

vatalának megváltoztatása.
Kim utatás a létszámból törölt postakiadókról.
A  m. kir. postaszem élyzet jóléti alapítványa által 

nyújto tt kiegészitő anyasági segélyek kiterjesztése.
Pályázati hirdetm ény.
Betöltendő kiadói állások.

A llástkereső postakiadók.

A Csomagdíjszabás új kiadása.
108.238/4.

A Csomagdíjszabást újból kiadtam. Az 
egyes postahivatalokat és szolgálati helyeket a 
m. kir. posta külföldi hírkposztálya látja el meg
felelő példányszámmal. Indokolt esetben további 
példányokat közvetlenül a m. kir. postavezér
igazgatóság 4. ügyosztályától kell igényelni.

Az új Csomagdíjszabást a hivatalok f. évi 
augusztus hó 1-én vegyék használatba. E nap
tól kezdve a régi (1931-ben kiadott) Csomagdíj
szabás érvényét megszüntetem.

A Csomagdíjszabás új kiadásával kapcso
latban felhívom a hivatalok figyelmét a követ
kezőkre:

Az új Csomagdíjszabás a külföldre szóló 
csomagok utánvétek összeghatárát a valutakor
látozások előtti adatokkal közli. A hivatalok 
ennek következtében használatbavétel előtt az 
egyes országok utánvétek adatait hasonlítsák 
össze a Levélpostadíjszabás 36. §-ában található 
adatokkal s az esetleges változásokat ceruzával 
vezessék keresztül.

Az új Csomagdíjszabás a 195. oldalon Szov- 
jet-Oroszországnál, valamint a 120. oldalon 
Iránnál (I. útirány) díjakat nem közöl. E két vi

szonylatban a csomagforgalom berendezése tár
gyalás alatt van. A hivatalok ezért az idézett ol
dalakon ceruzával jegyezzék elő: „A forgalom 
még nincs megnyitva.“

Nagybritanniába a posta útján (I. útirány
ban) a Budapest—London közvetlen csomag- 
zárlat útján ezentúl 11.200 pengőig (10.000 arany
frankig) terjedő értéknyilvánítással ellátott cso
magokat is lehet küldeni.

Az új Csomagdíjszabás magánosok részére 
is árusítható. Eladási árát 4 pengőben szabom 
meg.

Az eladásra szükséges példányokat a m. kir. 
posta külföldi hírlaposztályánál kell bizonylat és 
ellenbizonylat csatolásával megrendelni.

Felhívom a hivatalokat, hogy minden egyes 
példány eladásánál a vásárló nevét és lakcímét 
jegyezzék fel és szolgálati levelezőlapon jelent
sék a m. kir. posta külföldi hírlaposztályának. 
Az új Csomagdíjszabás adataiban előforduló iHő- 
közi változásokat ugyanis külön kiadott helyes
bítésekben kívánom összefoglalni. A helyesbí
téseket megkapják — díjtalanul — azok is,, akik 
a Csomagdíjszabást megvásárolták. Erre hívják 
fel a hivatalok az érdeklődők figyelmét.

Az 1931-ben megjelent régi s e rendeletem- 
mel a forgalomból kivont Csomagdíjszabásnak
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a postahivataloknál lévő példányait, mint selejt- 
anyagot, bizonylat és ellenbizonylat csatolása 
nélkül, ia m. kir. posta központi anyagraktárá
hoz kell beküldeni akkor, amikor a hivatalok a 
többi selejtpapír beszolgáltatására rendeletet 
kapnak. Ez alól csak azokat a hivatalokat men
tem fel, amelyeknek a régi kiadású példányokra 
indokoltan szükségük van.

Budapest, 1936. évi július hó 15-én.

A kőszegi postahivatal megbízatása külföldre 
szóló, gyümölcsöt tartalmazó csomagok felvéte

lével.
108.644/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrral 
egyetértőleg a külföldre szóló, gyümölcsöt tar
talmazó csomagok felvételével a kőszegi posta- 
hivatalt is megbízom.

Ezt a vátiozást a postahivatalok a P. R. T. 
1934. évi 35. számában megjelent 125.141. sz. 
rendelet 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi július hó 18-án.

Nagybritanniába és Észak-Írországba szóló kül
deményekhez nem kell származási bizonyítvány.

108.575/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Magyaror

szágon Nagybritanniába é-s Észak-Irországba- 
feladott árut tartalmazó postaküldeményekhez 
származási bizonyítványt ezután már nem kell 
csatolni.

Ezzel a rendelettel a P. R. T. 1935. évi 45. 
számában közzétett Km. 136.612/4. és a P. R. T. 
1935. évi 46. számában közzétett Km. 137.416/4. 
sz. rendeleteket hatályon kívül helyezem.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levélposta- 
és Csomagdíjszabásban.

Budapest, 1936. évi július hó 20-án.

A „Hindenburg“ léghajó olympiai körrepülése.
100.555/4.

Az olympiai játékok megnyitásával kapcso
latban a „Hindenburg“ léghajó 1936. augusztus 
1-én körrepülést végez Frankfurt a'M. és Berlin

között. A léghajó a körrepülés alkalmával posta- 
küldeményeket. is szállít, amelyeket a berlini 
Tempelhof repülőtér felett le fog dobni. Innen 
rendeltetési helyükre rendes-postai úton küldik 
tovább a zárlatban ledobott postaküldeménye
ket.

A körrep üléssel bárhová szóló 20 g-nál nem 
nehezebb közönséges leveleket és levelezőlapo
kat lehet továbbítani. A küldeményekre feltűnő 
módon a következő útirányjelzést kell írni: „Mit 
Luftschiff Hindenburg“ (A Hindenburg légha
jóval).

A szállításért a rendes postai díjon' felül
levelezőlap o k é r t ................. 1 pengő
levelekért ...........................2 pengő

külön pót díj at kell leróni.
A küldemények bármely hivatalnál, vagy le

vélszekrény útján is feladhatók, és pedig oly idő
ben, hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz leg
későbben július 31-én reggel 6.35 óráig megérkez
hessenek.

A hivatalok vasúti, illetve járati összekötte
téseik figyelembevételével állapítsák meg a reá
juk érvényes feladási határidőt és azt közöljék 
az érdeklődő közönséggel. A küldeményeket pe
dig irányítsák a Budapest 72. sz. hivatalhoz.

A küldemények értékére lebélyegzésnél a 
hivatalok a legnagyobb gonddal járjanak el.

E küldeményeket továbbítás előtt a német 
posta a következő: „Luftschiff Hindenburg
Olympiafahrt 1936“ felírású bélyegzővel látja el.

Budapest, 1936. évi július hó 22-én.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
107.925/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája az 1936. évi július hó 4-én kelt B. I. 
6983/1936.—12. számú végzésével a „Pártszerve
zet“ című politikai lap 1936. évi június hó 9-én 
megjelent 4. számát a lefoglalás alól feloldotta.

Ehhez képest a P. R. T. 1936. évi 20. számá
ban megjelent 104.191/4. számú rendeletemet ha
tályon kívül helyezem azzal, hogy a postahiva
talok a szóban lévő sajtótermék postán szétkül
dött példányait akadálytalanul szállítsák és kéz
besítsék, a bírói végzés alapján lefoglalt sajtóter
mékek jegyzékéből pedig e sajtóterméket töröl
jék.

Budapest, 1936. évi július hó 14-én.
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Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

10.141/1.

A szegedi postaigazgatóság kerületében dr. 
Csépi Lajos postatitkár a kerületi biztosi teen
dők alól saját kérelmére felmentetett és helyette 
dr. Gilly Gyula postasegédtitkár kerületi biztosi 
teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1936. évi július hó 10-én.

Az Lx 1. jelzésű táviratlapok kivonása a forga
lomból.

107.953/8.

Az Lx 1. jelzésű táviratlapok teljesen kifogy
tak s minthogy az űrlapot előállíttató Tubercu- 
lózis Elleni Küzdelem Országos Bizottsága a f. 
évi április hó végével megszűnt, ilyen űrlapok 
már nem is kerülnek forgalomba.

Tekintettel arra, hogy az említett űrlapból 
egyes hivataloknál készlet nincs, ezeket az űr
lapokat a forgalomból kivonom.

E rendelctem megjelenése napjától a hiva
talok Lx 1. jelzéssel táviratot ne fogadjanak el, 
hanem e helyett ajánljanak a feladóknak a többi 
5 minta közül választható jelzésű űrlapot.

Az Lx 1. jelzésű űrlapokat a hivatalok en
nek a rendeletemnek a számára való hivatko
zással szolgáltassák be a központi anyagrak
tárba.

Budapest, 1936. évi július hó 19-én.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróvezeté
keken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

107.221/6.

A Rendeletek Tára 1926. évi december hó 
31-iki 65. számában 22.003. szám alatt az 1935. 
évi június hó 15-iki 22. számában 120.543/6. szám

alatt kiadott rendeletek s az utóbbiban hivat
kozott előző utasítások alapján az irányok sze
rinti forgalmi felvételeket úgy a távírdánál, mint 
a távbeszélőnél az 1936. évben is két esetben 
kell elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent idé
zett rendeleteim szigorú betartásával az irányok 
szerinti forgalmi felvételeket az 1936. év folya
mán az alábbi napokon végezzék:

Augusztus hó 10., 11., 12., 13., 14. (hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek);

Október 5., 6., 7., 8., 9. (hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek).

A távírónál az öt napi felvétel adatait nem 
naponként külön-külön, hanrn az egyforma 
rendeltetésű helyeket egy-egy tételbe összevonva 
és abc-sorrendbe szedve kell kimutatni.

Ha a rendeltetési helyen nincs távíró köz
pont, úgy az utolsó távíró központot a rendel
tetési hely mellett zárójelben fel kell tüntetni.

A távbeszélőnél az öt napi felvétel adatait 
ugyancsak nem naponként külön-külön, hanem 
az egész forgalmat az erős- és gyengeforgalmú 
órák szerint két részre osztva, és ezen kereten 
belül az egyforma rendeltetési helyeket egy té
telbe összevonva, abc-sorrendbe szedve kell 
kimutatni.

Az első rész tartalmazza tehát öt napon át 
az erősforgalmú órák alatt (8—19 óráig) lebo
nyolított beszélgetéseket rendeltetési helyenként 
egy tételben, fekete tintával bevezetve.

A második rész pedig a gyengeforgalmú 
órák alatt (7—8-ig és 19 órától 21 óráig) lebonyo
lított beszélgetéseket tartalmazza — rendeltetési 
helyenként egy tételben — piros tintával beve
zetve.

Amennyiben az L. és C. szolgálati hivatalok 
torlódás miatt 21 óráig nem fejeznék be a be
szélgetések lebonyolítását, úgy a 22. órába be
nyúló idő alatt lebonyolított beszélgetéseket is 
fel kell venni a második részbe.



188 25. szám.

Példa;
Fo

ly
ós

zá
m

A  kezdem ényezett in tc ru rbán  beszélgetés
Torlódás m iatt 

visszavont beszél
getések darab

száma

Az irányításra elsősor
ban felhasznált áram 
körök vezetéklajstrom  

számai

Á tlagos napi 
darabszám

rendeltetési helye
összes

darabszám a egységszáma

I. Erősforgalmú órák (5 nap alatt):
1 Albertfalva 1 í 2541
2 Budapest 5 6 5?
3 Szeged 2 2 95
4 Tata 1 1 )?

II. Gyenge forgalmú órák (5 nap alatt):
1 Budapest 8 •10 2541
2 Kecskemét 1 1 59
3 Wien 1 1 99

Az oly nyilvános távbeszélő állomások for
galmát, melyeknek áramköre lajstromozva, illet
ve sorszámozva nincsen, mindig a saját köz
pontja köteles 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
te« igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok jelen rendeletemet be nem 
tartó hivatalok ellen saját hatáskörükben szigo
rúan járjanak el. A beérkező íveket gyűjtsék 
össze és ellenőrizzék, hogy azok valamennyi hi
vataltól beérkeztek-e és azokat rendeletem ér
telmében pontosan töltötték-e ki?

Az igazgatóságok az összegyűjtött és ellen
őrzött kimutatásokat szeptember hó 20-ig, illet
ve november hó 15-ik napjáig küldjék be a pos
tavezérigazgatóság 6. ügyosztályához.

Budapest, 1936. évi július hó 14-én.

Rádió tárgysorsjáték.
107.965/8.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió rt. 
folyó évi augusztus hó 29-én rádió tárgysorsjá
tékot rendez.

A rádió-tárgysorsjátékon mindazok a rádió

előfizetők, — beleértve a felemelt díjú, a kedvez
ményes és a díjmentes vevőberendzések enge
délyeseit is — résztvesznek, akik f. évi augusz
tus hó 3-án a postahivatalok rádió-díjnyilvántar
tásában szerepelnek.

A nyereménytárgyak kisorsolása az e célra 
külön létesített és a postahivatalok által kiállí
tandó „Részvételi jegy“ alapján történik.

A részvételi jegyek kitöltése a vidéki postaigaz
gatóságok alá tartozó postahivataloknál:

A részvételi jegyek kitöltésére szolgáló 
nyomtatványból a szükséges mennyiséget (da
rabszámot) +  10% tartalékot a vidéki postaigaz
gatóságok alá tartozó postahivatalok a m. kir. 
posta központi anyagraktárból szolgálati leve
lezőlapon azonnal, közvetlenül rendeljék meg.

Minden egyes rádióelőfizető nevére, aki 
folyó évi augusztus hó 3-án a hivatal rádió-díj
nyilvántartásában szerepel, külön részvételi je
gyet kell kiállítani, illetőleg az e célra szolgáló 
nyomtatványra a nyomtatvány rovatainak meg
felelőig a rádióelőfizető engedélyének számát, 
nevét, a postahivatal nevét, 500 előfizetőnél több 
előfizetővel bíró postahivatalnál az engedélyes 
közelebbi lakcímét is fel kell jegyezni. (Tehát 
500 előfizetőnél kevesebbel bíró hivataloknak az 
utca, házszám, hrsz. rovatait nem kell kitölte- 
niök.)

A részvételi jegyek kitöltésére nagy gond
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fordítandó. Olvashatatlan írással beérkező rész
vételi jegyek kiállítóival szemben szigorúan el
járok.

A részvételi jegyek tentával, tentairónnal 
vagy írógéppel állíthatók ki.

Egy-egy nyomtatványon öt rádióelőfizető 
részére állítható ki részvételi jegy. Azokat a 
nyomtatványokat, amelyekre öt előfizetőt je
gyeztek fel a hivatalok, szétvágni nem kell, mert 
ezeknek szétvágása központilag történik.

Azokat a nyomtatványokat ellenben, ame
lyeknél ötnél kevesebb előfizető van feljegyez
ne, pontosan a vonással megjelölt helyen előfi
zetőnként szét kell vágni.

A kitöltés, illetőleg esetleges szélvágás után 
a kitöltött részvételi jegyeket az engedélyszám 
szerint rendezve, gondosan össze kell csomagol
ni és augusztus hó 4-én az első postaindítással 
a m. kir. postavezérigazgatóság 8. ügyosztálya 
címére (Budapest 114. sz. posta) be kell küldeni.

A boríték címoldalán a hivatalok jegyezzék 
fel azt is, hogy a borítékban (csomagban) hány 
drb részvételi jegy van. Üres (megmaradt) 
nyomtatványt (részvételi jegyet) visszaküldeni 
nem szabad.!

A részvételi jegyek kitöltése a budapesti posta
igazgatóság alá tartozó postahivat átoknál:
A budapesti postaigazgatóság kerületébe 

tartozó postahivatalok helyett a részvételi je
gyeket az augusztus havi nyugtáknak mcgfele- 
lőleg a Budapest. 741. sz. postahivatal Adrerna- 
géppel állítja elő. Ezek a postahivatalok tehát 
csak a díjmentes engedélyesekről, továbbá azok
ról az engedélyesekről állítsanak ki részvételi 
jegyeket, akik folyó évi július hó végétől kez- 
dődőleg augusztus hó 3-ig léptek az előfizetők 
sorába (tehát akik részére a Budapest 741. sz. 
hivatal augusztus havára még nem küldött nyug
tát).

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok a díjmentes vagy újon
nan belépő engedélyesekről kiállítandó részvételi 
jegyekhez szükséges nyomtatványokat a darab
szám megjelölése mellett szolgálati levelezőla
pon a m. kir. posta központi anyagraktárától 
rendeljék meg.

A részvételi jegyek kitöltése, a nyomtatvá
nyok szétvágása és beküldése ugyanúgy törté
nik, mint a vidéki postaigazgatóságok alá tar
tozó postahivataloknál (1. a vidéki postaigazga

tóságok alá tartozó hivatalok részére fent közölt 
rendeletet).

Valamennyi postahivatal figyelmébe:
Ismételten felhívom a hivatalok figyelmét 

arra, hogy a részvételi jegyeket folyó évi augusz
tus hó 4-én az első postaindítással a postavezér
igazgatóság 8. ügyosztálya címére küldjék be; a 
borítékra a részvételi jegyek darabszámát je
gyezzék fel, mert az ellen a hivatal ellen, mely e 
rendeletemet hanyagul hajtja végre, a legszigo
rúbban járok el.

A tárgysorsjáték ismertetése:
Az eddig rendezett rádiótárgysorsjátékok- 

tól eltérőleg az eddigi többszáz larab kisebb ér
tékű nyeremény helyett az idén csak 8 nagyér
tékű tárgycsoport kerül sorsolásra. Éspedig:

1 drb 5.000 pengő,
1 drb 3.000 pengő,
1 drb 2.000 pengő,
5 drb 1.000 pengő értékű.

A nyertesnek jogában áll a nyereményösz-
szeg értékének megfelelő értékben előre felso
rolt több tárgyból kiválasztani a neki megfele- 

■ löt, vagyis a nyertes válogathat a nyereménytár
gyakban.

A postahivatalok a sorsjáték iránt érdeklő
dőknek a kért felvilágosítást készséggel adják 
meg és a sorsjáték rendezéséről a helyi viszo
nyokhoz és a lehetőséghez képest a közönséget 
tájékoztassák.

Budapest, 1936. évi július hó 13-án.

A medinai postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

107.970/3.

A medinai postaügynökséget folyó évi jú
lius hó 16-tól kezdve változatlan forgalmi körrel 
postahivatallá alakíttattam át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 5399.
A hivatalok a segédkönyvekben Medinánál 

az alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban (368. oldal) „ da Eh. 

Szedres“ helyett „ “ írandó.
A M. kir. postahivatalok és postaügynöksé

gek névsorában a 81. oldalon az első hasábba
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„5399“ írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. 
Szedres)“ törlendő, végül a 179. oldalon az 5399 
ellenőrző számnál beírandó: „Medina“.

Az Irányítási Füzetben (97. oldal) a máso- 
lik hasábban „Ü“ helyett „IV“ írandó, a hetedik 
hasábban pedig „Eh. Szedres“ törlendő, helyette 
beírandó: 135, fl36.

Budapest, 1936. évi július hó 15-én.

Üj időszaki postaügynökség megnyitása.

108.833/3.

Baranya vármegye pécsi járásában fekvő 
Mánfa községhez tartozó „Sikonda-gyógyfürdő“ 
elnevezésű lakott helyen folyó évi július hó 1-én, 
időszaki, évente július—szeptember hónapokban 
működő új postaügynökség lépett életbe, mely
nek forgalomköre csak Sikonda-gyógyfürdőre 
terjed ki. Ellenőrző hivatala Pécs 1, díj négyszög
száma 892.

Ehhezképest a Postahivatalok és ügynöksé- '/ 
gek névsorában a 114. oldalon Siklós után be
írandó „—, 892, —, Sikonda-gyógyfürdő ü. ** 
(Eh. Pécs 1.), Baranya, Pécs, Pécs _------ Kapos
vár, a 157. oldalon 892 után „Sikondagyógyfür- 
dő“, a Elelységnévtárban Sikondagyógyfiirdő- 
nél «A Mánfa (477. 1.) u. t. Magyarszék után 
„ IS I-*  (VII/1—IX/30) Eh. Pécs 1,"Pécs =  
Kaposvár, 892., postáig. Pécs“, az Irányítási Fü
zetben Siklós után (140. 1.) „Sikondagyógyfürdő, 
Ü. Baranya, P, V, Pécs—Kaposvár gk. Eh. Pécs 
1, 31.“

Budapest, 1936. évi július hó 22-én.

Nagydobsza postaügynökség ideiglenes meg
szüntetése.

ad. 108.485/3.

Nagydobsza postaügynökség (Eh. Szigetvár) 
ideiglenesen szünetel. U. p. ezentúl Kisdobsza.

Budapest, 1936. évi július hó 21-én.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
jegyzékében.

107.005/3.

A Szentes—Orosháza 174. számú mozgó
posta folyó évi július hó 19-től kezdve vasárna
pokon és ünnepnapokon is a 7524/7428. számú, 
illetőleg a Fábiánsebestyén és Szentes közt fenn
tartott jegyzékelőmenet a 7525/7428. számú vo
natokban vasárnapon és ünnepnapokon is közle
kedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a 
mozgópostáknak és jegyzékei ómeneteknek a P. 
R. T. ez évi 15. számában 98.865/3. szám alatt 
közölt jegyzékében vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi július hó 9-én.

Közigazgatási és névváltozások.

I.

107.719/3.

A kir. hivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi közigazgatási és névváltoztatásokat ve
zessék keresztül:

Algyő nk. (90. o.) Csongrád vm. kiskundo
rozsmai j. a )-( jel után az összes bejegyzett 
helynevek törlendők, s helyettük felveendők a 
következők: Csergőtelep, Farkirét, Gyevita-
nyák, Nagyfa, Vitézitelep.

Balatoncsehinél (113. o.) a )-( jel után Jan- 
kovich István fürdőtelep helyett Jankovichtelep 
név írandó.

Cigánytelep r\ Kadarkút (152. o.) összes 
adataival együtt törlendő.

Csergőtelep C\ Algyő, Csongrád vármegye, 
kiskundorozsmai j. u. p. u. t. Algyő a 161. olda
lon Csergetyülapos után felveendő.

Darabrét r\ Algyő (173. o.) összes adatai
val együtt törlendő.

Farkaszúg után (201. o.) felveendő Farkirét 
OAlgyő, Csongrád vm. kiskundorozsmai j. u.
p. és u. t. Algyő.

Farkimajor r\ Algyő (201. o.) összes adatai
val együtt törlendő.

Gyevitanyáknál (236. o.) a „Részei Farki
major, Szomolya“ bejegyzés törlendő.
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Jankovichtelepnél O Balatoncsehi (273. o.) 
a csillag törlendő.

Kadarkáinál (280. éo.) a )-( jel után Cigány
telep törlendő, „Kőkúti Cigánytelep“ és „Nagy
tói Cigánytelep“ pedig felveendő.

Kigyóspuszta (300. o.) csillaggal jelölendő és 
a O jel után Körös helyett Kórós írandó.

Kirva kk. (301. o.) új elnevezése Máriaha- 
lom. Összes adatok törlendők.

Kirvapuszta o  Kirva (301. o.) új neve Má
riahalompuszta. Összes adatok törlendők.

* Kőkúti Cigánytelep 'r\ Kadarkút, (329. o.) 
Somogy vm. kaposvári j. u. p. és u. t. Kadarkút 
Kőkúti csárda elé felveendő.

Magyarkimle után (356. o.) felveendő Ma- 
gyarkút C\ Nógrádverőce, Nógrád és Hont k. e. 
c. vm. szobi j. u. p. és u. t. Nógrádverőce.

Máriahalom o. Törökszentmiklós elé (362.
o.) felveendő: „Máriahalom kk. kj. Uny, Komá
rom és Esztergom k. e. e. vm. esztergomi j. )-( 
Máriahalompuszta“. Többi adatokat lásd Kirva 
községnél.

„Máriahalompuszta Máriahalom, Komá
rom és Esztergom k. e. e. vm. esztergomi j. u. p. 
és u. t. Tinnye.“

Máriamajor o. Németiad után (362. o.) be
írandó Máriamajor o  Nyirvasvári, Szatmár- 
Ugocsa-Bereg k. e. e. vm. mátészalkai j. u. p. 
Nyirvasvári, u. t. Nyírbátor.

Muszáj tag Nyirvasvári (382. o.) összes 
adataival törlendő.

Nagyfa r\ Algyő (388. o.) u. p. és u. t. ezen
túl Algyő.

*Nagytói Cigánytelep Kadarkút, Somogy 
vm., kaposvári j., u. p. és u. t. Kadarkút felveen
dő.

Nagyvázsony (399. o.) szervezeti jellege kis
község. Nagyvázsony a hasonló nevű körjegy
zőség székhelye, amelyhez Nagyvázsony, Ne
mesleányfalu és Ürkút kisközségek tartoznak.

Nógrádszakál kisközség (405. o.) 1933. évi 
május hó 20-iki hatállyal nagyközséggé alakít
tatott.

Nógrádverőcénél (406. o.) a )-( jel után 
xMagyarkút beírandó.

Nyirvasvárinál (411. o.) a )-( jel után be
írandó Máriamajor, Muszájtag pedig törlendő.

Szomolya (Gyevitanyák része) összes ada
taival törlendő. (513. o.).

Szomolya f'i Tápé (513. o.) összes adatai
val együtt törlendő.

Tiszaföldvár után (534. o.) beírandó „Tisza- 
földvár—Ószőllő, adatait lásd Ószőllő o  Tisza
földvár (418. o.).“

Vitézitelek o  Velence után (575. o.) fel
veendő Vitézitelep O  Algyő, Csongrád vm. kis
kundorozsmai j. u. p. és u. t. Algyő.

Budapest, 1936. évi július hó 15-én.

n.
108.261/3.

Alsómajor O  Hernádnémeti (95. o.) összes 
adataival együtt törlendő.

Baráthegy r\ Diósgyőr (120. o.) összes ada
taival együtt törlendő.

Biharugra (135. o.) Püig. ezentúl Gyula.
Cigánytelep íA Diósgyőr (152. o.) összes 

adataival együtt törlendő.
Diósgyőrnél (178. o.) a )-( jel után Barát

hegy, Cigánytelep, Diósgyőri téglagyár (Her- 
manntelep) és Előhegy törlendő.

Diósgyőri téglagyár (Hérmanntelep)nDiós- 
győr (178. o.) összes adataival együtt törlendő.

Előhegy Diósgyőr (191. o.) összes ada
taival együtt törlendő.

Felsőmajor o. Hernádnémeti (208. o.) összes 
adataival együtt törlendő.

Geszt (227. o.) Püig. ezentúl Gyula.
Hernádnémetinél (254. o.) a )-( jel után 

Alsómajor és Felsőmajor törlendő.
Kötegyán (332. ®.), Méhkerék (369. o.), 

Mezőgyán (372. o.) és Nagyszalonta (397. o.) 
Püig. ezentúl Gyula.

Nagyvázsony község területe ezentúl 14.909 
kát. hold. (399. o.)

Okány (413. o.), Sarkad és Sarkadkeresztúr 
(471. o.) Püig. ezentúl Gyula.

Ramocsaházánál (456. o.) a )-( jel után Ta
tár István-telep törlendő.

Tatár István-telep O Ramocsaháza (526. o.) 
és Téglagyár Vásárosnamény (526. o.) összes 
adataival együtt törlendő.

Ürkút község területe 1.370 kát. hold (555. 
o.).

Vásárosnaménynél (565. o.) a )-( jel után 
Téglagyár törlendő.
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Viddin illetékes községe nem Csikrák, ha
nem Csibrák (572. o.).

Zsadány (585. o.) Piiig. ezentúl Gyula.

Budapest, 1936. évi július hó 21-én.

Forgalomköri változások.

I .

108.261/3.

Balatonakarattya (113. o.) június hó 1-től 
szeptember 15-ig L. helyett C/2.

Dunakeszi (185. o.) ezentúl L. helyett C.
Horányi csárda O Szigetmonostor 123 * * 

(Horány) után bejegyzendő §£3 L.
Maglód (355. o.) távíró és távbeszélő szol

gálat helyesen C. helyett L.
Miskolc—Görömbölyi Tapolca után (376.

o.) beírandó: „Miskolc—Repülőtér v. á. r\ Mis
kolc, Borsod, Gömör és Kishont vm., miskolci j., 
u. p. és u. t. Miskolc 2.“

Nyirmada (410. o.) ezentúl C/DL. helvctt
C/2.

Sóstógyógyfürdő r\ Nyíregyháza (484. o.) 
a mozdonyjel után beírandó: ** (nyáron).
Nyíregyháza — B  ~W Balsa *~M B ' Sá
toraljaújhely, 1535, postáig. D. u. t. Sóstóhegy,“ 
u. p. elé pedig „télen“.

Budapest, 1936. évi július hó 21-én.

«
II.

108.102/3.

Csemerházimajor (Bábolnapuszta része) r>. 
Bana (159. o.), ezentúl u. t. Tárkány.

Hegedüsmajor (Irmamajor) (Károlyházma- 
jor része) O  Moson (250. o.), ezentúl u. t. Ma
gyarkimle.

Horvátkimle kk. (261. o.) ezentúl u. t. Ma
gyarkimle.

Ilmapuszta f~s Cum (266. o.) ezentúl u. p. és 
u. t. Kémes.

Lujzamajor O Horvátkimle (353. o.) ezen
túl u. t. Magyarkimle.

Magyarkimle (356. o.) ezentúl ©S3 L„ u. t. 
Moson törlendő.

Majorpuszta Tárkány (358. o.) ezentúl 
u. t. Tárkány.

Máriamajor r\ Magyarkimle (362. o.) ezen
túl u. t. Magyarkimle.

Megyimóri Mátyástag Moson (369. o.) 
ezentúl u. t. Magyarkimle.

Megyimóritanya c\ Moson (369. o.) ezentúl 
u. t. Magyarkimle.

Mihályházapuszta Tárkány (374. o.) ezen
túl u. it. Tárkány.

Novákpuszta c\ Magyarkimle (406. o.) ezen
túl u. t. Magyarkimle.

Tárkány (524. o.) ezentúl ©äs L., u. t. Nagy- 
igmánd törlendő.

Vasdinnyepuszta o. Tárkány (565. o.) ezen
túl u. t. Tárkány.

Vasdinnye szőlőhegy o  Tárkány (565. o.) 
ezentúl u. t. Tárkány.

Budapest, 1936. évi július hó 15-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában és a Helységnévtárban.

I.

108.718/3.

A kir. hivatalok a M. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában és a Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Nyirpazony (95. és 411. o.) ezentúl Nyír
egyháza — Ramocsaháza helyett Nyíregy
háza El BŰ Vásárosnamény, Oros . . . .

Nyirtura (96. és 411. o.) ezentúl Nyíregy
háza =  Ramocsaháza helyett Nyíregyháza 
I ESI. Eli Záhony, Kemecse . . . .

Ramocsaháza (109. és 456. o.) ezentúl Nyír
egyháza - Ramocsaháza helyett Nyíregy
háza t ra  Ml Vásárosnamény, Baktalóránt- 
háza . . . .

Székely (121. és 498. o.) ezentúl Nyíregy
háza ■ ■ 1 Ramocsaháza helyett Nyíregyháza 
I ÜST fB Záhony, Demecser . . . .
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Egyúttal a postaszállításra felhasznált gép
kocsijáratoknak a P. R. Tára ezévi 15. számában 
98.865/3. sz. alatt közölt jegyzékébe „Miskolc— 
Lillafüred“ után jegyezzék be „— Üjhuta“, „Pá
rád—Parádfürdő—Párád pu. Nyáron“ és „Nyír
egyháza—Ramocsaháza“ bejegyzést pedig töröl
jék.

Budapest, 1936. évi július hó 18-án.

II.

108.751/3.

Sopron 2. sz. postahivatal ellenőrző száma 
helyesen „6013“. A hivatalok a M. kir. postahi
vatalok és ügynökségek névsorát (116. o.) ennek 
megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1936. évi július hó 22-én.

Nyirpazony és Székely postaügynökség ellen
őrző hivatalának megváltoztatása.

ad. 108.718/3.

Nyirpazony (95. és 411. o.) postaügynökség 
ellenőrző hivatala Nyíregyháza 1. helyett ezentúl 
Oros, Székely (121. és 498. o.) ügynökségé pe
dig Demecser.

Budapest, 1936. évi július hó 18-án.

A  m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi 
június havi forgalma.

4.743/1936. ptkszám.
A takaréküzletágban a betétek 77.497 P-vel 

haladták túl a visszafizetéseket. A betétek állo
mánya 1936. június hó végén 109,348.214 P 34 f 
volt. A különleges takarékbetétek álladéka a 
fenti álladékban 22,464.845 P 84 f-rel szerepel. A 
betevők száma a hó végén 429.998.

A csekküzletágban a betétek 63,057.887 P 
77 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk- 
betétek állománya 1936. június hó végén 
187,792.552 P 92 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 35.336.

Az értékpapírüzletgban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. június hó végén névértékben 111,466.220 P 
75 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képző értékpapírok és egyéb értékek pedig 
89,400.855 P 23 f értéket képviseltek. A hó végén 
forgalomban volt járadékkönyvek, illetve letéti 
jegyek száma 85.191.

A zálogüzletágban 254.511 drb új zálogfel
vétel 5,199.803 P kölcsönnel és 216.604 drb zá
logkiváltás 4,507.995 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1936. június 
hó végén 1,343.266 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 27,645.583 P.volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.751 drb. kényszerárverésre pedig 7.266 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.719 
drb, a befolyt vételár 124.435 P 04 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk és zálog
üzletágban 1936. június hó folyamán 2,925 686 
tétel, s 1.649.200.497 P 81 f, az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 297,140.767 P 26 f volt.

Budapest, 1936. évi július hó 6-án.

Kim utatás
a létszámból törölt postakiadók személyi adatairól.
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Hollos József kiadó Bpest 1911. Bpest 64. Postaforgalmi díjnok 
lett.
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oáT3 Lakatos Endre kiadó Bpest 1914. Bpest 509. Postaforgalmi díjnok 
lett.

3
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa 
által nyújtott kiegészítő anyasági segélyek ki 

terjesztése.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága a P. 
R. T. 1936. évi június hó 27-én megjelent 22. szá
mában, a „nem hivatalos rész“-ben ismertetett 
kiegészítő anyasági segélyt azokra a postaalkal
mazottakra is kiterjesztette, akik a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézet alapszabályának 19. 
§-a értelmében anyasági segélyre még nem igény- 
jogosultak.

Ehhezképest a jóléti alapítvány ezeket a 
postaalikalmazottakat egyhavi csökkentett fize

tésük 30%-ának megfelelő összegű anyasági se
gélyben részesíti.

Az órabéres szakiparosokra, betanított és 
be nem tanított távirdamunkásokra, továbbá a 
postamesteri kézbesítőkre és küldöncökre azon
ban ez a segély nem százalékszerűen, hanem 
egységsen 15 P átalányban állapíttatott meg.

Ezeket az anyasági segélyeket a jóléti ala
pítvány megbízásából szintén a m. kir. posta be
tegségi biztosító intézete fizeti ki. Az érdekel
tek tehát a segély kifizetését közvetlenül a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézetétől kérjék.

Budapest, 1936. évi július hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény.

A m. kir. posta Üzemi és műszaki üzemi 
tisztviselők országos egyesülete a Varga István 
nevét viselő középiskolai ösztöndíj-alapítvány 
egyik részének elnyerésére pályázatot hirdet. A 
pályázat feltételei a következők:

A „Varga István ösztöndíj-alapítvány“ 1.600 
pengős tőkéje kamataiból nyújtandó ösztöndíjra 
— amit szeptember hónapban utal ki az egye
sület — szegénysorsú üzemi vagy műszaki üzemi 
tisztviselők fiú- vagy leánygyermekei pályáz
hatnak, akik a középiskola negyedik, vagy an
nál magasabb osztályát legalább „jó“ eredmény
nyel végezték és magaviseletük kifogástalan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utolsó 
bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének a 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.

A kérvények 1936. augusztus hó 15-ig a m. 
kir. posta üzemi és műszaki üzemi tisztviselők 
országos egyesülete elnökségénél (Budapest,
VI., Benczur-utca 27.) nyújtandók be.

Az alapító-levél rendelkezése szerint azok, 
akik az ösztöndíjat egyszer már elnyerték, kö
zépiskolai tanulmányaik befejezéséig újabb pá
lyázat nélkül megtartják, de a tanulmány foly1 
tatását, illetőleg az abban tanúsított előmenetelt 
évről-évre hitelesen igazolni tartoznak. Rossz elő
menetel, vagy kifogásolható magaviselet miatt 
a tanulmányi segélyt az alapítvány kezelősége a 
tanulmányok befejezése előtt megvonhatja.

Budapest, 1936. évi július havában.

Az elnökség.

Betöltendő kiadó állások

Pusztafenyő pályaudvari postahivatal szeptember 4-től 
egy hónapi helyettesítésre kiadót keres.

Debrecen 9. számú postahivatal augusztus 15-ére 
kiadónőt keres.

Répcelak I. oszt. hivatal aug. 15-től szept. 15-ig, 1 hó
napra másodkiadót keres. Fizetése 40 P készpénz, teljes el
látás és lakás.

Teljesen gyakorlott pénztárkezelő férfikiadót — aki 
egy havi helyettesítést is vállal — állandó alkalmazásra ke
res, azonnali belépésre: Postahivatal, Soroksár.

Bakonvbánk postahivatal augusztus hónapra nőkiadó 
helyettest keres. Ajánlatot kér a postamester.

Királyhegyesi m. kir. postaügynökség ideiglenes keze
lésre kiadót keres.
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Állástkereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kovács Kálmán Szikszó aug. 1., vagy 15-től Helyettesítést is vállal.

Janka Ilona Szegi szept. 1

Siha Rozália Kiszombor augusztustól

Tóth Margit Csajág 12 aug. 1. vagy 15-től Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető : D uchon  J.
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T A R T

A „Különlenyomat a posta-, távíró-, távbeszélő- és 
rádiódíjszabásokból“ kiadása.

A  Futura R. T. búzabevásárlójának nevét és laká
sát tartalmazó hirdetményeknek a postahivatalokban való 
kifüggesztése.

Csongrádon a csomag-házhozkézbesítő szolgálat meg
szüntetése.

Bozsok és Velem postaügynökségek ellenőrző hi
vatalának megváltoztatása.

Balatonfűzfő postaügynökségnek időszaki postahiva-

A „Különlenyomat a posta-, távíró-, távbe
szélő- és rádiódíjszabásokból“ kiadása.

104.068/4.

A szolgálatban gyakrabban alkalmazott díj 
tételeket „Különlenyomat a posta-, távíró-, táv
beszélő- és rádiódíjszabásokból“ címmel kar
tonra nyomva újból kiadtam. E különlenvoma- 
tot az annak idején igényelt példányszámban a 
külföldi hírlaposztály hivatalból küldi szét.

A hivatalok az ellenőrzésük alá tartozó al
tiszti mozgópostákat, továbbá a faluzó és tanyai 
levélhordókat, a tanyai gyűjtő- és kézbesítő állo
mások kezelőit is lássák el a Külömlenyomat 1—1 
példányával. A hivatalok az egyes postai szer
vek részére a most felsorolt címek alapján szük
séges példányszámot a külföldi hírlaposztálytól 
igényeljék.

A Különlenyomat a közönség részére is áru
sítható. Ára 20 fillér. A megfelelő készletért a 
tekintetbe jövő hivatalok forduljanak a külföldi 
hírlaposztályhoz.

Budapest, 1936. évi június hó 18-án.

A Futura R. T. búzabevásárlójának nevét és la
kását tartalmazó hirdetményeknek a postahiva

talokban való kifüggesztése.
109.514/4.

A P. R. T. 1934. évi 31. számában közölt 
122.288/4. számú rendeletem kapcsán felhívom a 
postahivatalokat, hogy a gabonaár f oly am-jegy-

ALOHI  :
tállá való átalakítása.

Forgalomköri változások.
Változások az Irányítási füzetben.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról. 
Pályázati hirdetmény a pécsi egyetemi Szent Mór 

kollégiumban lévő alapítványi kedvezményre.
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

zések mellett a Futura R. T. által megküldött s 
a búzabevásárló nevét és lakhelyét tartalmazó 
hirdetményeket is függeszék ki.

Jegyezzék elő ezt az idézett rendéletnél. 
Budapest, 1936. évi július hó 27-én.

Csongrádon a csomag-házhozkézbesítő szol
gálat megszüntetése.

109.670/3.*
Csongrád postahivatalnál a csomag-házhoz

kézbesítő szolgálat f. évi július hó 31-ével meg
szűnik. A kir. hivatalok ennélfogva Csongrádnál 
a M. kir. postahivatalok és ügynökségek névso
rában (33. o.) a vonatkozó megjelölést töröljék.

Budapest, 1936. évi július hó 28-án.

Bozsok és Velem postaügynökségek ellenőrző 
hivatalának megváltoztatása.

ad. 109.084/3.
Bozsok postaügynökség ellenőrző hivatala 

július hó 1-től augusztus hó 31-ig Kőszeg, szep
tember hó 1-től június hó 30-ig Kőszegszerda- 
hely, Velem időszaki postaügynökségé pedig Kő 
szegszerdahely helyett Kőszeg.

A kis?, hivatalok ezeket a változásokat a M. 
kir. postahivatalok és ügynökségek névsorában 
(21. és 140. o.) és a Helységnévtárban (144. és 
568. o.) vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi július hó 28-án.
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Balatonfűzfő postaügynökségnek időszaki 
postahivatallá való átalakítása.

108.961/3.

A távbeszélővel egyesítet balatonfűzfői pos
taügynökséget változatlan forgalmi körrel min
den év július és augusztus hónapjaira időszaki 
postahivatallá alakítom át.

A folyó évi július hó 1-én megnyílt időszaki 
postahivatal ellenőrző száma — működése tar
tamára — 6065.

Ehhezképest a Helységnévtárban (114. ol
dal) Balatonfűzfőnél a .. r̂ ?i“ jel után„**(IX/l— 
VI/30.), „Eh. Fűzfőgyártelep“ után pedig „ 
y VII/1—VIII/31.)“ írandó.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban (13. oldal), „Balatonfűzfő ü.“ után beírandó: 
„** (IX/1—VI/30)“; a következő sorban felveen
dő: „6065, 260, —, Balatonfűzfő ** (VII/1— 
VIII/31.), Veszprém, Sopron, Budapest gs 
Tapolca“; a 183. oldalon pedig „6065“-nél be
írandó: ,, Balatonfűzfő“.

Az Irányítási Füzetben (17. oldal) Balaton- 
fűzfőnél „Ü“ után beírandó: „** (IX/1—VI/30.)“, 
a következő sorba pedig felveendő „Balatonfűz
fő ** (VII/1—VIII/31.), IV., Veszprém, S, VI., 
Budapest-Tapolca, 47., 48., i'48„ 1. Bp 72/1114 v., 
|47.“

Budapest, 1936. évi július hó 23-án.

Forgalomköri változások.
108.840/3.

Alsóbesnyő Sári (92. o.) ezentúl u. t. 
Felsődabas.

Belsőmáptelek n  Sári (129. o.) ezentúl u. t. 
Felsődabas.

Cibak r \  Sári (151. o.), Kaparás H Sári (284.
o.) ezentúl u. t. Sári.

Székelyszőllőtelep t ■ Eelsődabas (498. o.) 
ezentúl u. t. Felsődabas.

Vincetér rs Sári (574. o.) ezentúl u. t. Sári. 
Budapest, 1936. évi július hó 27-én.

Változások az Irányítási füzetben.
109.693/3.

Az Irányítási füzet című segédkönyvben be
következett alábbi változásokat a kir. hivatalok 
vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt in- | 
tézkedjenek. *

9. oldal: Almásfüzitőnél f i 4 után 1. Bp 
72/16 v.

12. o.: Árpádhalom pu.-nál f  174 és Szentes 
után a (k) és 1 i* 174/7524 v. (k. nem) törlendő.

26. o.: Bozsoknál Eh. Kőszegszerdahely után 
(VII/1—VIII/31), Eh. Kőszeg (IX/1—VE30.).

33. o.: Csolnoknál Dorog elé 218.
34. o.: Csöglénél Győr 2 helyett 54.
47. o.: Felpécnél Győr 2/1312 v. helyett 54.
53. o.: Gecsénél /1312 v. helyett —54.
54. o.: Görgetegnél 1. f 29/5930 v. (H. Ü. után 

nem) törlendő.
55. o.: Görömbölytapolcánál Miskolc 1 elé 

34, utána 33.
55. o.: Gyarmatnál 1. Győr 2/1312. v. tör

lendő; Gyopárhalmánál 7444 v. után (V. Ü. ü.) 
törlendő.

56. o.: Gyopárosfürdőnél 7444. v. után (V. 
Ü. ü.); Gvömörénél 1. Győr 2/1312. v. törlendő.

57. o.: Győrszemerénél I. Győr 2/1312. v. 
törlendő.

58. o.: Gyulafirátótnál első tételnek beírandó
82.

86. o.: Kőszegnél a cs. Szh 2/8324. v. törlen
dő; Középrigócnál fl30 helyett t25; a f26 után 
a (k.) törlendő.

88. o.: Külsővatnál Győr 2 helyett 54.
91. o.: Lovászpatonánál Győr 2 helyett 54.
97. o.: Ménfőcsanaknál 1. Győr 2/1312. v. 

törlendő.
99. o.: Mihályházánál Győr 2 helyett 54.
108. o.: Nagymágocsnál f  174 után a „(k.)“ 

és „1. fi 74.7524. v. (V. Ü. ü.) törlendő.
109. o.: Nagysimonyinál Győr 2/1312. v. he

lyett 54.
114. o.: Nyárádnál Pápa elé 54; Győr 2/1312. 

v. törlendő.
118. o.: Orosházánál 7444. v. után a (k. ü.) 

törlendő.
119. o.: Ostffyssszonyfánál Győr 21312. v. 

helyett 54.; Ostffyasszonyfa pu.-nál 1. Győr 
2 1312 v. törlendő.

123. o. Pápánál 54. az 1315 v. után írandó,
I. Győr 2/1312. v. pedig törlendő; Pásztónál cs. 
Hatvan 2/370 v. (V. Ü. ii.) helyett cs/320 v.

124. o.: Pecölnél 1312. v. helyett 54.
128. o.: Porpácnál a jelenlegi adatok helyett

1. Szhely 2/1317. v. 54., Eh. Sárvár 2, |54.
144. o.: Sümegnél 1 Bp 72. után (VI/28—IX'8. 

nem).
149. o.: Szeginéi f33 elé 434.
151. o.: Szenta pu.-nál „29 (H. és Ü. után
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nem)“ törlendő; Szentesnél fl74 után (k. ü.) tör
lendő; Szentetornyánál 7444 v. után (k) törlen
dő.

153. o.: Szigetszentmávtonnál 184 után fl84, 
Szigetújfalunál 184 után f i 84.

159. o.: Takácsinál Győr 2/1312. v. helyett 54.
163. o.: Tétnél 54 elé 1 Győr 2/1322 v. be

írandó, 1 Győr 2T312 v. törlendő.
175. o.: Vaszarnál Győr 2/1312 v. helyett 54.
176. o.: Velemnél Eh. Kőszegszerdahely he

lyett Eh. Kőszeg.
177. o.: Vinárná! Győr 2/1312 v. helyett 54. 

Budapest, 1936. évi július hó 28-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

108.485/1.
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*) A  szállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

1936. évi augusztus hó 14-ig nyújtandók be..
Az általános feltételek a P. R. T. 193 évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi július hó 22-én.

Személyzetiek.

109.698/6.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. jú
nius havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Ambrus István főmérnök 
20 Budapestről Miskolcra, Kőszegi István fő
tiszt 258 Veszprémből Tatára, Zsóvár József fő
tiszt 306 Tatáról Keszthelyre, Kadnár János dr.

főtiszt 314 Sopronból Balassagyarmatra, Enyedi 
Zsigmond 11. o. tiszt 383 Marcaliból Vácra, Gé
mes József segédellenőr 542 Balassagyarmatról 
Marcaliba, Farkas Angyalka kezelőnő 204 Kör
mendről Budapestre, Kertész György II. o. al
tiszt 1928 Balassagyarmatról Budapestre, Ma
gyar István kacorlaki II. o. altiszt 2174 Miskolc
ról Budapestre, Fórizs István II. o. altiszt 2325 
Székesfehérvárról Budapestre, Pap Imre bihar- 
püspöki II. o. altiszt 2378 Budapestről Miskolcra,
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Hajdrik Imre II. o. altiszt 3553 Budapestről Szé
kesfehérvárra, Borköles József II. o. vonalfelvi
gyázó 206 Sajószentpéterről Miskolcra, Kuti 
Séra György II. o. vonalfelvigyázó 337 Tiszaroff- 
ról Kisújszállásra, Kökényessy József II. o. vo
nalfelvigyázó 356 Kisújszállásról Debrecenbe.

Nyugdíjaztalak: Madarász Gusztáv hiva
tali igazgató 13, vitéz Kapitá/nffy Dániel hivatali 
igazgatói címmel és jelleggel felruházott főfel
ügyelő 33, Ortutay István 55, Krämer Antal 95 
és Balázs Zsigmond 149 főel'lenőrök, Oberritter 
József 109 és Polgár András 205/a ellenőrök, 
Kertész Jenő segédtiszt 354, özv. Franz Péterné 
főellenőrnő 16, Lokczán Mária 38 és Schnabel 
Etel 94 ellenőrnők Kupecz Ilona 131, Neméec 
Kálmánné 304 és Szombach Péterné 482 segéd 
tisztnők, Benkő István I. o. szakaltiszt 27, Varga 
Ferenc kishárságyi 8, Bognár István 93, Virág Jó
zsef kapuvári 180, Varga András fügéi 274, Rujp 
József 286 és Paulin Péter 327 II. osztályú szak
altisztek, Molnár Pál kunszentmártoni 124, Szé
kely Lajos sajókazinci 186, Horváth Ignác 435, 
Elek István 606, Lauter Lőrinc 944, Hóman Fe
renc 995, Tóth István rácalmási 1495 és Bazsó 
József 1772 I. o. altisztek, Bihari József 757, Ács 
István 1311 és Nagy Móric 1707 II. o. altisztek, 
Fenyő Ferenc I. o. szakmester 30, Cseke István 
I. o. csoportvezető 83, Sárvári Kálmán II. o. 
szakmester 196.

Meghaltak: Mihalovics Ferenc számvevőségi 
tanácsos 23, Clementis Ágost I. o. altiszt 431, 
Mász János II. o. altiszt 2596.

Felmentettek: Molnár Ferenc 132 és Huszár 
Imre 190 forgalmi gyakornokok.

Névváltozások: Somlai (Stumpner) Károly 
műszaki segédéllenőr 32, Kerényi (Krisker) 
Gyula műszaki segédellenőr 51, Tarczali (Tocs- 
kó) Gyula II. o. szakaltiszt 5, Nyitrai (Kleman) 
Orbán I. o. altiszt 1098, Vasas (Vakulya) Sándor 
I. o. altiszt 1438, Hídvégi (Hasdel) Vilmos II. o. 
vonalfelvigyázó 363.

Véglegesítettek: Kiss József dr. 84 és Ke 
meny Miklós dr. 85 fogalmazók, Zelinka Alajos 
19, Kiss János 20, Beck Károly 21, Beregi István 
22 és Frimmel Kálmán 23 segédmérnökök, Szom
bathelyi János 375, Réthy László 376, Büki

László 377, Kutas Pál dr. 378, Kis István 379, Ho- 
néczy Árpád 380, Lantos János 381, Vantsa Ti
bor 382, Enyedi Zsigmond 383, Eisler Mátyás 
384, Hargitai József 385, Kalmus József 386, 
Zitta Ödön 387, Morvái Andor 388, Harasztos 
Tibor dr. 389, Gálos György 390, Fabók Sándor 
391, Jeszenői Gyula 392, Kéri József 393, Mézes 
János 394, Kastaly Zoltán 395, Nagy László 396, 
Ferenczy Sándor 397, Kende Rezső dr. 398, Tóth 
József dr. 399, Kremnitzky Sándor 400, Skaíec 
György 401, Pártos Ferenc 402, Medgyesi János 
403, Szentpáli Béla 404, Oláh Sándor 405, Tatár 
László 406, Hargittai Jenő dr.; 407, Nagy Rezső 
408, Lakatos Ferenc 409, Barabás Ödön 410, Hu
szár Ernő 411, Domonkos Pál 412, Németh Ist
ván 413, Varga Emil 414, Nagy Lajos 415, Vörös 
László 416, Rohoska Ernő 417, Lehoczky Antal 
418, Szederkényi Ferenc 419, Nemere Károly 
420 és Várkuti Károly 421 II. o. tisztek, dr. Pálfy 
Gézáné 459, Tóth Imre Péterné 460, Koronczai 
Jusztina 461, Arató Béláné 462, Bődy Mária 463, 
Szálkái Istvánná 464, Eizenberger Borbála 465, 
Szűcs József né 466, Vattay Vilma 467, Knitig 
Róza 468, Jenei Klára 470, Hagyits Anna 471 és 
Hir Erzsébet 472 kezelőnők 1936 julius hó 1-től. 
Salló Ferenc 24, Kovács Ödön 25, Kovács Andor 
26, Véghely Dezső 27, Szelecsényi Béla 28, Tó- 
bisch Gusztáv'29, Flanek Géza 30, Némethy 
László 31, Csákányi Géza 32, Felsővályi János 
33, Dedek Lajos 34, Végh Aladár 39, Fábián Jenő 
40, Feledy Béla 41 és Ötves Béla 42 segédmérnö- 
kök, Molnár Ernő 497, Géczy György 498, 
Potsubay Ernő 499, Váczy Zsigmond 500, Fehér 
István 501, Dékány István 502, Hohl Mátyás 503, 
Bíró Béla 504, Csapó Gyula 505, Czimmer- 
mann Miklós 506, Szőnyegi Sándor 507, Etl 
Mihály 508, Henter Sándor 509, Kovács Béla 
510 és Varga Béla 511 segédtisztek, Kolcza La- 
josné kezelőnő 469, Tarány Ferenc II. o. vonal- 
felvigyázó 316, 1936 augusztus hó 1 -tői — az itt 
feltüntetett rangsorszámmal.

Egyéb változások: Liszt Sándor I. o. tiszt 
225 helyett Liszt Sándor dr., Krasznay László 1.
o. tiszt 233 helyett Krasznay László dr., Buócz 
Károly I. o. tiszt 418 helyett Buócz Károly dr., 
Medgyessy József 1. o. tiszt 427 helyett Med-
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gyesy József dr., Csontos József II. o. tiszt 347 
helyett Csontos József dr., Csányi Lajos II. o. 
tiszt 353 helyett Csányi Lajos dr., Ramocsai 
László forgalmi gyakornok 179 helyett Ramocsai 
László dr., Handula Márton segédtiszt 551 he
lyett Handula Márton dr., Karakas Zsigmondné

segédellenőrnő 179 helyett vitéz Karakas Zsig
mondné, Siklósi Irma segédellenőrnő 271 helyett 
Tóth Andrásné, Könczöl Vilma kezelőnő 571 
helyett Kovács Istvánná, Vasas Sáncjor I, o. al
tiszt 1438 helyett vitéz Vasas Sándor írandó.

Budapest, 1936. évj július hó 28-án.
- 1 : 1  ú .  x x  ad J3«ó®áíaíciiS9

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Baranyay Irén kiadó H ajdúszovát 1907. Szolnok 1. Id. min. postakezelő
nővé nevezte te tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény a pécsi egyetemi Szent Mór 
kollégiumban lévő alapítványi kedvezményre.

A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa a pécsi egyetemi Szent Mór kollégiumban 
egy 600 pengős alapítványi kedvezmény elnye
résére pályázatot hirdet. A pályázat feltételei a 
következők:

Az alapítványi kedvezmény az 1936/1937. 
iskolai év tíz hónapjára egy személy részére in
gyenes lakást biztosít nyolc ágyas szobában 
menzaszerű élelmezéssel.

A kedvezményre pályázhat minden tényle
ges és nyugállományú postai alkalmazottnak az 
a fiúgyermeke, aki a pécsi m. kir. Erzsébet Tu
dományegyetem jogi-, bölcsészeti- vagy qrvosi 
karának az 1936/1937. iskolai évben rendes hall
gatója, vagy rendes hallgatóként való felvételét 
kérni fogja.

A kedvezmény az 1936/1937. iskolai évre
szól.

A pályázati kérvényhez születési anya
könyvi kivonat, érettségi bizonyítvány (index
másolat) és orvosi bizonyítvány c s a to la n d ó '.'
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A pályázatok elbírálásánál a rászorultság 
mellett a jobb tanulmányi eredménnyel rendel
kezők előnyben részesülnek.

A kellően felszerelt és a pécsi egyetemi 
Szent Mór kollégium igazgatóságához címzett és 
oda felvételt kérő kérvényeket, amennyiben az 
apa tényleges szolgálatban áll, annak szolgálati 
főnökségénél, ha pedig nyugdíjas, az apa lakó
helyén lévő postahivatal vezetőjénél kell be
nyújtani.

A szolgálati főnökségek, illetve hivatalveze
tők a kérvényeket veteményes jelentéssel (az 
apa szolgálati beosztására, vagyoni helyzetére, 
családi viszonyaira, a rászorultság mérvére stb.) 
1936. évi augusztus hó 15-ig a m. kir. postasze
mélyzet jóléti alapítványa kezelési bizottságához 
(Budapest. I., Krisztina-körút 12.) terjesszék fel.

Budapest, 1936. évi július hó 15-én.

Az alapítvány kezelési bizottsága.

Betöltendő kiadói állások
Ács postahivatal kiadónő ajánlatát kéri. Járandóság 

te lje s ellátás, ágynemű nélkül, fizetés és üzemijutalék. Az 
á llás állandó.

Tótkom lós postahivatal augusztus 1-re vagy 15-re ál
landó  alkalmazásra férfik iadót keres.

Tereske postahivatal egy hónapra helyettest keres.

Somogyfajsz postahivatal helyettest keres augusztus 
1—-15-ig. Járandóság készpénz fizetés és ellátás.

Sajókazinc postahivatal m indenben jártas nőkiadót 
keres augusztus 1-től szeptem ber 15-ig.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

V arga Irma Kőröshegy 5 szept. 15-től H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom d* R t. nyom áaa. — Felelő* m űvezető: D uchon  J.



A MAGYAR KIR. * g | |  POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM. 'S jg É í ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER

BUDAPEST, JÖJJ« AUGUSZTUS H . 37. szám.

T A R T A L O M :
Felmentések és megbízatások.
Változások a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
Változások a Légipostái Menetrendben és a Légipos

tadíjszabásban.
Távbeszélő forgalom megnyitása a „LIindenburg“ lég

hajóval.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Bankháza új postaügynökség megnyitása. 
Forgalomközi változások.
Pályázati hirdetm ény.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
K im utatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Felmentések és megbízatások.
98.561/1.

Egyedi Andor postaműszaki igazgató a deb
receni postaigazgatóságnál a műszaki ügyekben 
az igazgatóság vezetőjének helyettesítése és az 
igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályának veze 
tése alól felmentetett, és a m. kir. posta vezér- 
igazgatóság 6. ügyosztályába helyeztetett.

Simonffy Miklós postaműszaki tanácsos a 
soproni postaigazgatóságnál a műszaki ügyek
ben az igazgatóság vezetőjének helyettesítése és 
az igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályának ve
zetése alól felmentetett és a debreceni postaigaz
gatóságnál a műszaki ügyekben az igazgatóság 
vezetőjének helyettesítésével és az igazgatóság
6. (műszaki) ügyosztályának vezetésével megbí
zatott.

Elekes Jenő postaműszaki igazgató a sop
roni postaigazgatóságnál a műszaki ügyekben 
az igazgatóság vezetőjének helyettesítésével és 
az igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályának ve
zetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 4-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

110.598/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld.
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

75. oldal, 40. fsz.: Jugoszláv királyság: a 3—
5. és 7. hasábban 350, 150, 175 és 0.23 helyett ír
ják: 400, 200, 200 és 0.2.

A f. évi augusztus hó 1-től a Jugoszláv ki
rályságban feladott küldeményeknél minden 
hiányzó para-ért 0.2 fillér-t; vagyis minden hiány
zó dinár-ért 20 fillér-t kell portóként kiróni.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok egyúttal a P. R. T. 1935 : 44. számában kö
zölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtáb
lázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 6-án.

Változások a Légipostái Menetrendben és a Lé
gipostadíjszabásban.

; I.
109.941/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 
következő változásokat vezessék keresztül:

6. oldal, az Európán kívüli országok névmu
tatójába a megfelelő helyre írják be: „Rhodosz- 
sziget III. 1.“

9. oldal, a III. sz. menetrendtáblázat a) ha
sábjában a Szíria és Libanon előtt levő 1-et ja
vítsák 1. a)-ra és eléje az a—e) hasábokban ír 
ják be a következőket:

a b C d e

1. Rhodosz-sziget Rodi csü va
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A Légipostadíjszabásban a következő vál
tozásokat vezessék keresztül:

19. oldal, Rhodosz és a Sporádok, a 2. és 3. 
hasábban 24 fillér helyett írják mindkét esetben 
16 fillér.

Budapest, 1936. évi július hó 31-én.

II.
107.900/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben a
9. oldalon, a III. sz. menetrendtáblázatban, 7. 
Francia Indokínáná'l a b) és d) hasábokban a 
meglevő adatok helyébe írják be a következő új 
adatokat:

b C d

Bangkok i pé
Vientiane é — pé
Hanoi é — pé
Hanoi i — szó
Lungchow é — • szó
Yungning é —• szó
Wutchow é — sző
Kanton é ------ * szó

A fenti légijárat Kantonban csatlakozik a 
kínai belföldi légi járatokhoz. E járatot a Kínába 
és ezenkívül Mandzsúriába, Koreába, Japánba, 
Formosa-szigetre, a Fülöp-szigetekre és Macao- 
ba szóló küldemények továbbítására előnyösen 
lehet felhasználni.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a Légiposta- 
díjszabásban a következő változásokat vezessék 
keresztül:

A 13., 14. és 15. oldalon Fülöp-szigetek-, Ja
pán-. Korea-, Macao- és Mandzsúriánál a 2—4. 
hasábban „Légiszállítás Hanoi-ig vagy Saigon-ig,
1. Francia-Indokina“ helyébe írják: „Légiszállí
tás Kanton ig, 1. Kina“.

14. oldal, Kina, a 2—4. hasábban levő adato
kat töröljék és helyette írják a 2. és 3. hasábba: 
1 P 50 fillér. A lap aljára pedig jegyzetnek ír
ják be a következőket: ,,2) Yunnan tartomány
ban levő helyekre szóló küldeményeket csak 
Hanoi-ig lehet légiúton szállítani. Ezeknél a kül
deményeknél csak a Francia Indokinára érvé
nyes légipótdíjat kell beszedni.

Ezenkívül a 13. oldalon, Hong-kong-nál a

2—4. hasábban levő adatokat töröljék és helyébe 
a 2. cs a 3. hasábba írják be 1 P 20 fillér. 

Budapest, 1936. évi augusztus hó 5-én.

Távbeszélő forgalom megnyitása a „Hinden- 
burg“ léghajóval.

107.081/8.
Egyrészről az összes magyar távbeszélő köz

pontok, másrészről a „Hindenburg“ német lég
hajó közt a távbeszélőforgalom megnyílt.

A forgalom Budapest és Norddeich Radio 
német parti állomás közt Berlinen keresztül ká
belen, a parti állomás és a léghajó közt pedig 
rádió távbeszélő útján nyer lebonyolítást.

A léghajóval való távbeszélőforgalomban a 
német tengeri hajók távbeszélő szolgálatáéhoz 
hasonlóan kistávolságú és nagytávolságú forgal
mat különböztetnek meg. A kistávolságú forga
lom területe a 0° délkör és a 30° keleti hosszú
sági fok, valamint a 45°—75° északi szélességi fo 
kok közti területet foglalja magában. A nagytá 
volságú forgalom I-ső díjövének és Il-ik díjövé
nek kiterjedése ugyanaz, mint a tengeri hajókkal 
berendezett távbeszélő szolgálat nagytávolságú 
forgalmának díjövei.

A díjak ugyanazok, mint a német tengeri 
hajókkal folytatott távbeszélgetések díjai.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 73. ol
dalán a B)-hez tartozó szöveg után a csatolt 
fedőlapot ragasszák be.

A Távbeszélő-Díjszabásban a 71. oldalon a 
következő változásokat kell keresztül vezetni:

a német tengeri hajóknál, „ a Nagytávol
ságú Forgalom“ alcímet követő sorban 18° he
lyett 35° írandó; ugyan e bekezdés 7-ik sorában 
100 frs 25 cts helyett 64 frs 25 cts, a következő 
sorban pedig 33 frs helyett 21 frs, a legutolsó 
sorban pedig 13 frs helyett 8 frs írandó, ß  Kis
távolságú forgalom alcímet követő 5-ik sorban 5 
frs helyett 7 frs, az oldal utolsó sorában pedig 
08 cts helyett 83 cts-t kell írni.

Budapest, 1936. évi július hó 31-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
108.418/8.

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

63. o. Argentina, Chile, Peru és Uruguay-
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nál az oldal alján levő utolsó bekezdés alulról 
számított második sorában Chile után szúrják 
be: „és Peru“.

64. o. Argentina, Chile, Peru és Uruguay-nál 
a második bekezdés harmadik sorában az előké
szítési díj a többi viszonylatban 19 frs 75 cts he
lyett 19 frs 73 cts.

Brazíliánál az alulról számított harmadik 
bekezdés utolsó sorában az előkészítési díj 19 
frs 75 cts helyett 19 frs 73 cts.

65. o. Paraguay-nál a harmadik bekezdés
ben a beszélgetési időt via Paris „14.30 — 20.30“- 
ra helyesbítsék.

Venezuelá-nál a harmadik bekezdés máso
dik sorában a „15.45 órától kezdve“ szavakat tö
röljék és helyükbe a következőket írják: „14.30 
—17.30 óra közt.“

66. o. Francia-Indokiná-nál az utolsó bekez
dés első sorában a „11“ helyett írjanak „10“-et.

67. o. Fülöp-szigetek-nél (4. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) a hatodik bekezdés 
(III. díjöv) után a következő új bekezdést szúr
ják be: „A hétköznapokra eső ünnepnapokon 
váltott beszélgetésekért a hétköznapokra meg
állapított díjak szedendők be.“

Budapest, 1936. évi augusztus hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
109.706/4.

A New-Yorkban megjelenő „Sunday Wor
ker“; az Otto Heller írónak a Verlag für Litera
tur und Politik Wien (Berlin kiadásában megje
lent „Der Untergang des Judentums“; a Prágá
ban megjelenő ,,B’Nai B’RitH“; a „Túl a rá
cson“; „Harcos Egységfront”) röpirat; „Kanadai 
Magyar 1936. évi naptára“ című sajtótermékek
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi július hó 29-én.

Bankháza új postaügynökség megnyitása.
110.241/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, Pereg 
nagyközséghez tartozó Bankháza lakott-helyen 
folyó évi augusztus hó 1-én új postaügynökség

lépett életbe. Ellenőrző hivatala: Budapest 72, 
díjnégyszögszáma: 61.

Az új postaügynökség forgalmi köre a la
kott-hely területére terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Bankházánál (118. 1.) 
beírandó: „i^lEh. Budapest 72, Budapest a sa 
Kelebia . . . ., 61, postáig. Bp.”, — u. p. törlendő.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában Bánk p. u. után (14. 1.) beírandó: 
„—, 61, . . .  . Bankháza ü. (Eh. Budapest 72.), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest, Budapest 3 &
Kelebia, Kiskunlacháza“, a 148. oldalon a 61. 
számnál Pereg után „Bankháza”.

Az Irányítási Füzetben Bánk p. ü. után (19. 
1.) beírandó: „Bankháza, Ü, Pest, Bp., IV, Buda
pest U  1  ~1 Kelebia, Eh. Budapest 72. 18.“

Budapest, 1936. évi augusztus hó 4-én.

Forgalomköri változások.
I.

109.538/3.
Belcsapusztánál (127. o.) a "£ jel után a „K”, 

valamint az u. t. Barcs megjelölés törlendő.
Lengyelkápolna v. á. o  Szeged (346. o.) 

ezentúl ®£3L„ u . t. Szeged Alsóközpont törlendő.
Novákpuszta Magyarkimle (406. o.) ezen 

túl u. t. Hédervár.
Budapest, 1936. évi július hó 31-én.

II.
110.094/3.

Csikós o  Kakucs (164. o.), ezentúl u. t. 
Inárcs-Kakucs;

Csikóspuszta o  Sári (164. o.), ezentúl u. 1. 
Inárcs-Kakucs;

Inárcsi szőllőtelep v. rnh. Kakucs, ezen
túl u. t. Inárcs-Kakucs.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 5-én.

Pályázati hirdetmény.
109.958/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. évi
III. te. 9. §-a alapján pályázatot hirdet a folyó 
év június hó végéig megüresedett és betöltés»«
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kérülő ideiglenes minőségű II. osztályú postaal
tiszti, II. osztályú vonalfelvigyázói és kocsikeze
lői, valarnint a költségvetési év folyamán meg
üresedő havibéres kisegítőszolgai állásokra.

Jelenlegi javadalmazás: 81 pengő 50 fillér 
havi fizetés, az állomáshelynek megfelelő lakás
pénz és természetbeni egyenruházat, a havibéres 
kisegítő szolgáknak 68 pengő havi fizetés, az ál
lomáshelynek megfelelő lakáspénz és szolgálatba 
lépéstől számított 6 hónap elteltével természet
beni egyenruházat.

Pályázati határidő: 1936. évi augusztus hó 31.

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. életévük betöltéséig.

II. E fenntartott, de az igazolványosok által 
meg nem pályázott állásokra egyenlő feltételek 
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 1936. évi augusztus 
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 postá
nál már alkalmazásban levő havibéres kisegítő
szolgák és órabéresek fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló kisegítőszolgák
nak és órabéreseknek a kinevezésért külön fo
lyamodnak nem kell.

Általános feltételek:
1. A hirdetett állásokra csak azok a magyar 

állampolgárok nevezhetők ki, akik kifogástalan 
erkölcsi múltjukat igazolják, e terhes szolgálat 
ellátására alkalmasak, ép, erős testalkatúak, meg
felelő szellemi képességűek, magyarul jól beszél
nek, olvasnak, írnak, számolnak és ezenkívül a 
II. o. altiszti és kisegítőszolgai állásra pályázók 
az elemi iskola legalább negyedik osztályának, a 
II. osztályú vonalfelvigyázói állásra pályázók 4 
polgári, vagy 4 egyéb középiskola és a fémipari 
szakiskola, a kocsikezelői állásra pályázók 
ugyancsak 4 polgári, vagy 4 egyéb középiskola 
és a fémipari szakiskola, valamint a gépjármű- 

4 vezetői vizsga elvégzését igazolják.

2. A II. osztályú postaaltiszti és kocsikezelői 
állásra a kinevezések a kijelölések megtörténte 
után nyomban bekövetkeznek, a II. osztályú vo
nalfelvigyázói állásra azonban előzetesen csak 
órabéres minőségben vétetnek fel a kijelölt pá
lyázók, és II. osztályú vonalfelvigyázókká csak 
2 évi, illetve az összekötő csapatoknál szolgált 
igazolványos katonák 1 évi távirdamunkási gya
korlat és azután az ezidőszerint 6—10 hónapig 
tartó vonalfelvigyázói tanfolyam elvégzése után 
neveztetnek ki. A kisegítő szolgai állásokra az 
üresedés bekövetkezéséhez képest történik a 
felvétel.

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátkezű- 
lég kell írni.

Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték- 
mentes és azokat a tényleges szolgálatban állók 
közvetlen felettes hatóságuk útján nyújthatják 
be.

A kérvényeket a m. kir. postavezérigazgató
sághoz (Budapest, I., Krisztina-körút 12.) legké
sőbb folyó évi augusztus hó 31-ig kell benyúj
tani, illetőleg eljuttatni. Azon túl érkezett, vala
mint a hiányosan felszerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) állampolgársági vagy községi illetőségi bi

zonyítványt; •
c) a megfelelő iskolai bizonyítványt, a vo

nalfelvigyázói és kocsikezelői állásra pályázók a 
szakképzettséget igazoló bizonyítványt is;

d) az erkölcsi magaviseletét, családi állapo
tot és foglalkoztatást igazoló, félévnél nem ré
gibb keletű községi (rendőrhatósági) bizonyít
ványt.

A tényleges katonai szolgálatban levő Iga
zolványos pályázók az a), b) és d) alatt felsorolt 
mellékleteket nem kötelesek csatolni, a nem 
tényleges katonai szolgálatban levő igazolvá
nyos pályázók pedig csak a c) és d) alatt emlí
tett bizonyítványt csatolják.

Mindezeken kívül az I. alá tartozók csatolni 
kötelesek a vonatkozó igazolványt, a II. alá tar
tozók pedig a vitézi rend székhatósága által ki
állított igazolványt, illetve azok, akik a világhá
ború alatt teljesített arcvonalbeli szolgálatból ki
folyólag rokkanttá váltak, a rokkant járadék él
vezetét, vagy a hadirokkanttá történt nyilvání
tást tanúsító egyéni lapot, esetleg a sérülési pót
díj élvezetéről szóló igazolványt, azok pedig, 
r.Mk az 1914—1918. évi világháborúban arcvo

*
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nalbeli szolgálatot teljesítettek, a Károly-csapat- 
kereszt viselésére való jogosultságot tanúsító iga
zolványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatok.

A tényleges katonai szolgálatból folyamodó 
igazolványosok testi alkalmasságát hatósági 
tiszti orvosnak igazolni nem kell. A tényleges 
katonai szolgálatban már nem álló igazolványos 
és a II. alatt felsorolt egyéb pályázók közül pe
dig csak azoknak a testi alkalmasságát fogja ki

nevezésük előtt a budapesti intézeti ipostaorvos 
megállapítani, akik kinevezésre (felvételre) kije
löltettek.

Azok a folyamodók tehát, akik a hirdetett 
igen terhes állásokkal egybekötött szolgálatra 
(betegség, testi vagy szervi épség hiánya miatt) 
minden tekintetben nem alkalmasak, kérvényü
ket ne is nyújtsák be, mert kedvező elintézésre 
úgysem számíthatnak és csak önmaguknak 
okoznak felesleges költséget.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 1-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

109.305/1.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193b.

évi augusztus hó 22-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi július hó 29-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
-cöC/5'O A  létszámból törölt egyén

CuO
N A  létszám ból való
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és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 
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tö rlés oka

C/l
S 3
c uCŰ-o

Fábián Sándor kiadó Budapest, 1900. Budapest 91. Nyáregyházai posta- . 
mesterré nevezték ki.

CQ

<u
C U

T3
Pécsy Gizella kiadó Aesád, 1886. Erzsébet királyné 

szanatórium Lem ondott.

CQ

-4-*
O)
C U03 Tóth Lajosné kiadó Palást, 1910. Rétság K ineveztetett diósjenői 

postam esterré.
CQ
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C/3
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Bruzsa Teréz kiadó Alap, 1908. Pécs, 8. Lemondás.

sP
éc

Szittyay Ilona kiadó Miskolc, 1907. Kispest, 2. Mikei postamesterré 
neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
Csobaj postahivatal augusztus hó 15-től 2—3 hétre 

helyettest keres; nőkiadó a ján la tá t kéri.
Elek postahivatal állandó alkalmazásra kiadót keres. 

Lehet kezdő is.
Kölesd postahivatal kezdő nőkiadót keres, azonnali 

belépésre.
Pusztalenyő pályaudvari postahivatal szeptem ber 4- 

tűi egy hónapi helyettesítésre kiadót keres..
Sajókazinc postahivatal azonnali belépésre m inden

ben já rtas  nőkiadót keres IV2, esetleg két hónapra.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Deén Etelka aug. 15-ig Csanádalberti, 
azután Apátfalva aug. 15.

Szuzi Ferenc Érd aug. 15. Érettségizett

N agy Ilona Karancsság 5V2

Nagy József Konyári sóstógyógyfürdő azonnal

Rácz Sándor Balassagyarmat, Pctőfi-u. 5. 4 szept. 15 H elyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető: D uchon J.



Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 27. számához.

C.) Légi jármüvek.
„Hindenburg“ német léghajóval.

A forgalomban egyrészről valamennyi magyar távbeszélő központ, más
részről az Európa és Amerika közt közlekedő „Hindenburg“ német léghajó vesz 
részt. A beszélgetési díjak a következők:

a) JVagytávolságú forgalom
(díjövbeosztás és díjak ugyanazok, mint a német tengeri hajók nagytávol

ságú forgalmának díjai).

ß) Kistávolságú forgalom.
a háromperces beszélgetés díja 27 frs 13 cts, minden további percért 9 frs 

05 cts fizetendő; meghívás vagy különmeghívás díja 7 frs 08 cts.
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Ív, POSTA RÉSZÉRE.
J p  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 10*«. AUGUSZTUS 11. 2S. szám.

T A R T
Protekció igénybevételének eltiltása szolgálati ügyek

ben.
Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása.
Változás a „Hindenburg“ léghajó északamerikai út

jainak menetrendjében.
A „Hindenburg“ ném et léghajóval továbbítandó kül

dem ények rendeltetési helye.
Változások a Légipostái Menetrendben.
A berlini és müncheni csőposta felhasználása a légi

postái küldemények kézbesítésének gyorsítására.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
A rádiót népszerűsítő hirdetmény szövegének átra

gasztása.

A L O M  :
A macsi postahivatalnak postaügynökséggé való át

alakítása.
Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában, az Irányítási füzetben és a Helységnévtárban.
Hivatalvezetői felm entés és megbízatás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Elveszett igazolvány.
A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi július havi 

forgalma.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

.

Protekció igénybevételének eltiltása szolgálati 
ügyekben.
109.000/1.

A m. kir. posta személyzetét ismételten fi
gyelmeztettem a P. R. 1'. 1907. évi 38., 1922. évi
88., 1926. évi 5. számában közzétett 73.574/1907., 
35.280/1922., 1.806/1926. számú rendeletekkel,
legutóbb pedig az 1936. évi május hó 12-én kelt 
100.657/1936. X/l. számú körrendeletben, hogy 
előléptetési és egyéb szolgálati ügyekben külső 
pártfogók és közbenjárók igénybevételétől szi
gorúan tartózkodjék.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy e jóindulatú 
figyelmeztetések ellenére a posta személyzete 
előléptetési és egyéb szolgálati (áthelyezési, más 
szolgálati beosztás iránti, stb.) ügyekben mind 
gyakrabban és tömegesebben külső pártfogókat 
vesz igénybe, ami arra a tarthatatlan helyzetre 
vezet, hogy a postavezérigazgatóság és az igaz
gatóságok személyzeti osztályai túlnyomó rész
ben ezekkel az igen gyakran teljesen indokolat
lan egyéni kérelmekkel kénytelenek foglalkozni 
az egész személyzet általános érdekű ügyeinek 
rovására.

Az immár tarthatatlanná vált helyzetre való 
tekintettel a szolgálati ügyekben külső pártfo
gók és közbenjárók igénybevételére irányuló el
járást a kövőben szolgálati vétségnek minősí
tem és megkövetelem, hogy minden önérzetes,

önmagát és felettes hatóságát megbecsülő postai 
alkalmazott tartsa kötelességének, hogy a bárki 
részéről netán önként felajánlott közbenjárást 
elhárítsa, mert nyomatékosan hangsúlyozom, 
hogy az olyan védekezést, amely szerint a köz
benjárásról az érdekeltnek nem volt tudomása, 
mentségül nem fogadom el.

Ehhez képest figyelmeztetem a személyze
tet, hogy már az első alkalommal pénzbírsággal 
fogom azt az alkalmazottat büntetni, aki bár
milyen szolgálati ügyben közbenjárót vesz igény
be. Második alkalommal az ismételten kiszabott 
és már nagyobb összegű pénzbírságot. a pósta 
Rendeletek Tárában is közzé fogom tenni, a vét
ség harmadszori megismétlődése esetén pedig az 
érdekelt alkalmazott ellen — a Posta Rendele
tek Tárában való közzétételén kívül — fegyel
mi úton fogok eljárni.

Elvárom ezek után, hogy e büntető és meg
szégyenítő rendszabályokra nem fog sor kerülni 
és minden önérzetes postai alkalmazott saját ké
pességére és munkásságára támaszkodva keresi 
boldogulását, amit felettes hatóságának jóindu
latú támogatása mellett el is fog érni.

önként értetődik, hogy a személyzet indo
kolt sérelmét és panaszát szolgálati úton akár 
szóval, akár írásban bármikor előterjesztheti, 
amelynek igazságos és méltányos elbírálására 
mindenkor számíthat.

E rendelet hatálya úgy a kinevezett, mint a
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napidíjas, napibéres és órabéres személyzetre, 
valamint a postamesteri hivatalok tiszti sze
mélyzetére és az alkalmazás nélküli postakia
dókra is kiterjed és ennek tudomásulvételét 
minden postai szerv főnökségének az erre vo
natkozó körözvény aláíratásával, a postamesteri 
tiszti személyzettel pedig a postamesternek kell 
irattárában megőrzendő elismervényen elismer
tetni. Az alkalmazás nélküli postakiadókat e 
rendelkezésről az őket nyilvántartó igazgatósá
gok ajánlott levélben tájékoztassák.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 5-én.

Üj kétpengős ezüstérmék kibocsátása.
110 972/2.

A Budapesti Közlöny folyó évi 181. szá
mában a pénzügyminiszter úrnak az alábbi hir
detménye jelent meg:

I.
105.564/1936. szám.

Hirdetmény
a Liszt Ferenc emlékét megörökítő kétpengős 
ezüstérmék veréséről szóló 1936. évi XXI. tör
vénycikk alapján vert kétpengős ezüstérmék ki

bocsátása tárgyában.
A Liszt Ferenc emlékét megörökítő kétpen

gős ezüstérmék veréséről szóló 1936. évi XXL 
törvénycikk alapján vert kétpengős ezüstérmék 
forgalombahozatalát a Magyar Nemzeti Bank 
1936. évi augusztus hó 10-én kezdi meg.

Ezen érme két lapjának ábráját jelen Hir
detmény mellékletében közlöm.

Az érme külalakja a következő:
Az érme egyik lapján Liszt Ferenc dombor

művű arcképe van, amely jobbra néz. E lap kör
irata: „Liszt • Ferenc • A ■ Nagy • Magyar ■ 
Zeneköltő ■ Emlékére * 1811—1886 * Az arc
kép alatt az érme szélével párhuzamos ívben 
apró betűkkel a tervező művész neve: „* Berán • 
L • “ van feltüntetve.

Az érme másik lapján a Magyar címer a 
Szent Koronával cser- és babérág között van el
helyezve. A címer felett körívalakban a „ * Ma
gyar • Királyság * felirat van. A címer alatt 
szintén körívalakban az értékjelzés: ., * 2 Pen
gő • “ foglaltatik. A cser- és babérágat össze
kötő szalagcsokor alatt a m. kir. állami pénzverő 
jelzése: „BP.’‘ van. A verési évszám „19 36“ a 
címer két oldalán megosztva van feltüntetve.

Mindkét lap pereme síma és kissé emelke
dett és azon belül gyöngysor fut végig. Az érme

sima széle bemélyített ékítménnyel van ellátva.
Az érme súlya 10 gramm, átmérője 27 milli

méter.
Ezeket az érméket az állami és egyéb köz

pénztárak korlátlanul, magánosok pedig 100 
pengő összegig kötelesek fizetésként elfogadni.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 6-án.
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabb Oszkár s. k. 
államtitkár

II.
Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége

ket, hogy 1936. évi augusztus hó 10-től kezdve 
fizetésképen az új kétpengős ezüstérméket is fo
gadják el.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 10-én,

Változás a „Hindenburg“ léghajó északamerikai 
útjainak menetrendjében.

111.071/4.
A német postaigazgatás értesít, hogy a 

„Hindenburg“ léghajó augusztus 15-e helyett 
csak augusztus 16-án indul menetrendszerű 
északamerikai útjára és Lakehurst-ba augusztus 
18-ka helyett csak augusztus 19-én érkezik meg

A léghajóval továbbítandó küldemények 
feladási határideje ennek következtében augusz 
tus 14. helyett augusztus 15. lesz.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. 1936. évi 24. számában az ad. 104.5414. 
sz. rendelettel közölt menetrendnél.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 11-én.

A  „Hindenburg“ német léghajóval továbbítandó 
küldemények rendeltetési helye.

109.458/4.
A  P. R. T. 1936. évi 14. és 24. számában 

megjelent 97.806/4. és ad. 104.541/4. sz. rendele
tekkel kapcsolatban értesítem a hivatalokat, 
hogy a német posta megengedte, hogy a „Hin
denburg“ léghajó újabb északamerikai útjai al
kalmával nemcsak az Egyesült-Államokba, Ka
nadába, Mexikóba, Középamerikába, Nyugat
iadéiba, Kolombiába és Venezuelába, hanem 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldeményeket is szállítson. Az ilyen „gyűjtők-’ 
részére szóló küldeményeket azonban légiúton 
csak Lakehurst-ig (New-York) szállítják, ahon
nan a rendeltetési helyre közönséges úton szál
lítják tovább. Ezekre a küldeményekre „Mit
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•Luftschiff nach Nordamerika“ felírást kell al
kalmazni.

Bérmentesítési díjként az illető küldemény
fajra érvényes rendes postai díjon felül a New- 
Yorkra érvényes léghajópótdíjat ke’ll leróni. (L. 
P. R. T. 1936. 14. sz., 97.806/4. sz. rendelet.)

A német posta* a „gyűjtők“ részére szánt 
ilyen küldeményeket külön alkalmi bélyegzővel 
látja el, melynek rajzát indításonként változ
tatja.

A hivatalok a hozzájuk forduló feleknek 
adják meg a szükséges felvilágosításokat, a fel
adásra kerülő küldeményeket pedig irányítsák 
a Budapest 72. számú hivatalhoz.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 7-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
110.356/4.

A Paraguay-ba szóló légipostái küldemé
nyeket eddig csak Buenos-Aires-ig lehetett légi- 
úton továbbítani. Innen a küldeményeket vas
úton továbbították rendeltetési helyükre. A 
francia igazgatás közli, hogy ezentúl a Paraguay
ba szóló küldeményeket Asuncion-ig légiúton 
szállítják a Sao Paolo—Campo Grande—Asun
cion légivonalon. Ezen az új útirányon a külde
mények kb. hat nappal előbb érkeznek rendel
tetési helyükre, mint Buenos-Aires-en át.

A légipótdíj ezzel kapcsolatban nem vál
tozik.

A hivatalok ennek megfelelően Légipostái 
Menetrend 10. oldalán, az V. sz. menetrendtáb
lázatban az- a—d hasábban Rio de Janeiro után 
írják a következő menetrendi adatokat:

i l h C d

Santos é va ke
Sao Paolo é va ke
Bauru é va sze
Eins é va —
Pennapolis é va sze
Aracatuba é va -  —

Trés Lagőas é va sze
Campo Grande c va sze

1 .  a) Paraguay Asuncion é sze
Aquidauana é hé —

a többi változatlan.
Budapest, 1936. évi augusztus hó 8-án.

A berlini és müncheni csőposta felhasználása a 
légipostái küldemények kézbesítésének gyorsí

tására.
110.142/4.

A német igazgatás értesítése alapján köz
löm, hogy a Berlinben és Münchenben fennálló 
csőposta-hálózatot igen előnyösen fel lehet hasz
nálni a légipostával továbbított küldemények 
kézbesítésének gyorsítására. A csőpostaszolgá
lat igénybevételéért járó 10 Pfennig pótdíjat 
mindenkor a címzettől szedik be.

Ha tehát a feladó azt kívánja, hogy a Ber
linbe, illetőleg Münchenbe szóló légiküldemé
nyeit beérkezés után csőpostával továbbítsák a 
kézbesítőhivatalhoz, az ilyen légipostái levél 
címoldalára a következő, feltűnő módon alkal
mazott felírást kell alkalmazni: „in Berlin (vagy 
In München) durch Rohrpost; Rohrpostzu- 
schlag vom Empfänger einzuziehen’1.

Az expresszként feladott légipostái külde
ményeket a német posta — ha terjedelmük ezt 
a kezelést egyébként megengedi, — a fenti kére
lem nélküli is csőpostával továbbítja.

A hivatalok adott esetben figyelmeztessék 
a közönséget erre a különleges szolgálatra és 
ezzel kapcsolatosan a Légipostái Menetrendben 
a 4. oldalon Németországnál, Berlin és München 
város-nevek mellé tegyenek *) jelet és a lap al
jára írják a következő megjegyzést: *) A külde
mények kézbesítése meggyorsítható a repülőtér 
és a város között berendezett csőpostaszolgálat 
igénybevételével. Pótdíja 10 Pfennig, amit min
denkor a címzett fizet. Ha a feladó azt kívánja, 
hogy küldeményét csőpostával továbbítsák, azt 
a következő, feltűnő módon alkalmazott felírás
sal kell megjelölni: „In Berlin (vagy In Mün
chen) durch Rohrpost, Rohrpostzuschlag vom 
Empfänger cinzuziehen“.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 8-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
108.873/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

9.O. Grönland: a) Torgilsbu-nál, és b) Mygg- 
buktá-nál a hírlaptávirat szódíja a 4. hasábban
0.20, c) Többi hivatalnál a hírlaptávirat szódíja 
a 4. hasábban 0.56.

10. o. Marokkó: Spanyol hivataloknál az 1. 
hasábba s) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: *) „Marokkó spa-
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nyol hivatalaihoz csak közértelmű nyelven szer
kesztett táviratok küldhetők és csak a feladó ve
szélyére.“

12. o. A Délafrikai Unio-nál és Délnvugat- 
Afriká-nál a 2. hasábba a III. elé írjanak I-et.

14. o. Nyasszaföld-nél a 2. hasábba a II. elé, 
Portugál-Kelet-Afrika mindkét alcíménél a 2. 
hasábba a II. elé írjanak VIII-at.

24. o. Guyana (francia) (Guyane francaise)- 
hez az 1. hasábba tegyenek 10) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják:“10) A via Commercial, via Western Union, 
via Imperial és via Pq útirányon küldött és 
„-Barbados Radio“’ vagy „New-York Radio“ út- 
irányje'Izéssel kiegészített közönséges távirat 
szódíja a következő: Cayenne-be 6.16, a többi 
hivatalhoz 6.56 aranyfrank“.

A 30. oldalon Mangareva, Marquises, vala
mint a 31. oldalon Pomotou-szigetek és Raiatea 
szigetnél az 1. hasábba a helynév elé tegyenek 
zí, jelet.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 4-én.

A rádiót népszerűsítő hirdetmény szövegének 
átragasztása.

110.179/8.
A f. évi szeptember havában Budapesten 

rendezendő rádiókiállítás népszerűsítését célzó 
hirdetmény-fedőlapot a P. R. T. e számához mel
lékelve azzal küldöm meg a postahivataloknak, 
hogy a P. R. T. 1936. évi 2-1. számában közzétett 
107.063/8. sz. alatt megküldött hirdetmény also 
részén lévő „Olimpiai játékok a rádióban na
ponként“ szövegre a csatolt „Rádiókiállítás Bu
dapesten szept. 3—13 (Iparcsarnok)’“ szövegű 
fedőlapot ragasszák rá s az új szöveggel átra
gasztott hirdetményt (falragaszt) a közönség ré
szére fentartott szembetűnő helyen f. évi szep
tember hó 13-ig függesszék ki.

A hivatalok a hirdetményt f. évi szeptem
ber hó 14-én vonják be és semmisítsék meg.

Az I. és II. oszt. postamesteri hivatalok a 
P. R. T. e számához mellékelt kisebb fedőlapot 
a részükre annakidején külön megküldött ki
sebb alakú hirdetményre ragasztassák rá. Ha 
azonban a kisebb alakú hirdetmény időközben 
már elszakadt vagy bepiszkolódott volna, úgy a 
fedőlapok ráragasztása elmarad.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 5-én.

A macsi postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.

110.708/3.
Macs IV. osztályú postahivatal változatlan 

forgalmi körrel postaügynökséggé alakíttatott 
át. Ellenőrző hivatala: Debrecen 2.

Ehhezképest a Helységnévtárban Macsnál 
(354. oldal) „4*®^“ helyett „l23Eh. Debrecen 2“ 
jelzés írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 78. oldalon Macsnál az első hasábban a 
„2215“ ellenőrzőszám törlendő, a negyedik ha
sábban „Macs’“ után beírandó: „ü. (Eh. Debre
cen 2)“, a 171. oldalon pedig a „2215“ szám mel
lől „Macs“ törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 92. oldalon 
Macsnál a második hasábban „IV’“ helyett „Ü“, 
a hatodik hasábban pedig „168““ elé „Eh. Debre
cen 2,“ írandó.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 11-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában, az Irányítási füzetben és a 

Helységnévtárban.
110.319/3.

A kir. postahivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A névsorban: Csernelynél (33. 1.) gy helyett 
„k“’ írandó.

Az Irányítási füzetben: Csernelynél (32. 1.) 
az „Ózd“’ megjelölést töröljék, s helyette „144. 
1/9225. (V. U.)“ írjanak. A 85-ik oldalon Kőrös- 
tárcsánál . . . .  Mezőberény 5, 6 után jegyezzék 
be „f5“.

A Helységnévtárban: Nemeskisfaludnúl
(402. 1.) u. p. Szenyér u. t. Tapsony jelzést töröl
jék és helyébe írják be „u. p. és u. t. Böhönye“'.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 12-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
106.782/1.

Mátyás Béla postafőfelügyelő (116) a Buda
pest 10. számú postahivatal vezetése alól felmen
tetett és a nyugdíjazás folytán megüresedett Bu
dapest 114. számú postahivatal vezetésével meg
bízatott.

Wähler Róbert postafőfelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafelügyelő (261) a Bu
dapest 57. számú postahivatal vezetése alól fel
mentetett és az áthelyezés folytán megüresedett
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Budapest 10, számú postahivatal vezetésével 
megbízatott.

Kalmár László postafelügyelő (219) az áthe
lyezés folytán megüresedett Budapest 57. számú 
postahivatal vezetésével meghozatott.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
106.846 1.

Az Eger 1. számú postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás megüresedett.

.Erre az állásra a szabályszerű átköltozkö- 
dési illetményekre vajó jogosultsággal szolgá

lati úton jelentkezhetnek fogalmazási tisztvise
lők (fogalmazók kivételével), továbbá főfelügye
lők, felügyelők és főtisztek. Jelentkezni lehet e 
közlemény közzétételétől számított 15 nap alatt 
a javaslattételre hivatott .debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz intézett folyamodványban.

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

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 5-én,

Pályázati hirdetmény,
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

110.478/1. 109.967/1., 110.287/1., sz.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1936.

évi augusztus hó 28-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi augusztus hó 10-én.

Elveszett igazolvány.
110.291/4.

Fodor Ferenc órabéres távirdamunkás a bu
dapesti távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 194/1936. számú, távbeszélő berendezé

sek felülvizsgálására és munkák elvégzésére jo
gosító igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 10-én.
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A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi 
július havi forgalma.

5.438/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1.441.473.98 

P-vel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1936. július hó végén 110.789.688 P 
32 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 22,422.918 P 54 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén 435.362.

A csekküzletágban a betéteket 46,678.767 P 
19 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk
betétek állománya 1936. július hó végén 
141,113.785 P 73 f volt. A csekkszámlatulajdo- 
nosok száma a hó végén 35.387.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936- július hó végén névértékben 111,566.084 P 
75 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont

képező éittékpapírok és egyéb értékek pedig 
90,334.865 P 75 f értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve le
téti jegyek száma 85.183.

A zálogüzletágban 258.697 drb új zálogfelvé
tel 5,109.995 P kölcsönnel és 237.036 drb zálogki
váltás 4,807.141 P kölcsönvisszafizetéssel szere
pel. A zálogtárgyak álladéka 1936. július hó vé
gén 1,364.927 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 27,948.437 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.788 drb, kényszerárverésre pedig 9.305 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.846 
drb, a befolyt vételár 162.941 P 95 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1936. július hó folyamán 3,009.087 té
tel s 1.096,325.457 P 59 f, az összes betétek állo
mánya pedig a hó végén 251,903. 474 P 05 f volt.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 6-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
K azár postahivatal szeptember hóra helyettes keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

L ibor József B udapest 92. (Soroksári út 46.) 9 szept. 1-től

I’orpáczy Erzsébet Pakod szept. 1-től

K renács’ Mária R ákospalota (Klára.u. 72.) szept. 15-től

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro s i N yom da R t. nyom ása. Felelős m űvezető : D uchon J.
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T A It T A L O M  :
Budavára emlékbélyegek forgalomba bocsátása.
A  csomagforgalom Spanyolországba szünetel.
A Levélpostadíjszabás időközi változásainak közzé

tétele.
A  „Debreceni Kiállítás és V ásár“ területén alkalmi 

postahivatal felállítása.
A rádiókiállítás hirdető bélyegzőjének használata.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék. 
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Budavára emlékbélyegek forgalomba bocsátása.

110.548/3.
A P. R. T. folyó évi 22. számában közzétett 

104.966/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy Budavárának a 
törököktől történt visszafoglalása 250-ik évfor
dulójára, szeptember hó 2-án, 10, 16, 20, 32 és 40 
filléres értékjclzésű Budavára-emlékbélyegeket 
bocsátók forgalomba.

A bélyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. évi 
P. R. T. 49. számában) fehér papíron, 26X37 
m m alaknagyságban (fekvő alak) készültek.

A 10 és a 40 filléres bélyegek képe Budavárát 
ábrázolja, az 1686. évi ostromban részt vett hadi
mérnök egykorú rajza alapján. A várkép felett 
„1686—1936“ évszám látható. A bélyegkép bal
felső sarkában a^ apostoli kettős kereszt tüne
ményszerű képe tűnik elő.

A 16 filléres bélyegen szintén Budavárának 
képe van. A vár felett egy győzelmet hirdető an
gyal jobbjában harsonát, baljában pálmaágat 
tartva. A bélyeg bal felső sarkában „16S6“, a 
jobb sarkában pedig „1936“ évszám van feltün
tetve. Az „1936“ évszám alatt az apostoli kettős 
kereszt tüneményszerű képe látható.

A 20 filléres bélyegen Buda város címere 
látható barokkos keretben korhű győzelmi zász
lóktól és fegyverektől övezve. A bélyeg felső ré
szének közepén „Budavár“, a címer alatt pedig 
„VISSZAFOGLALÁSÁNAK EMLÉKÉRE“ 
szöveg, majd ez alatt „MAGYARORSZÁG“ 
szó olvasható.

A 32 filléres bélyeg egy magyar vitézt ábrá

zol, amint jobbjában kardot, baljában pedig a 
Szűz Máriás magyar lobogót tartva a várfokra 
lép. Jobb oldalon a háttérben az apostoli kettős 
kereszt és egy trombitás vitéz látható, a balolda
lon pedig egy füstölgő ágyúcső.

A bélyeg felső bal sarkában „1686“, a jobb 
sarokban pedig „1936“ évszámok vannak feltün
tetve.

A 10, 16, 32 és 40 filléres bélyegek alsó szé
lén még „BUDAVÁR VISSZAFOGLALÁSÁ
NAK EMLÉKÉRE“ szöveg, majd ez alatt „MA 
GYARORSZÁG“ szó olvasható.

A bélyegek értékjelzése (10, 16, 20, 32 és 40
f) a bélyegkép jobb alsó sarkában dűlt számok
kal van feltüntetve.

A 10 filléres bélyeg zöld, a 16 filléres lila, a 
20 filléres vörös, a 32 filléres barna, a 40 filléres 
pedig kék színű.

A Budavára emlékbélyegek folyó évi szep
tember hó 2-ától 1937. évi március hó 3'1-éig bár
hova szóló, bármily postai küldemény bérmente
sítésére használhatók.

Ezeket a bélyegeket Budapesten az összes 
postahivatalok, vidéken a kincstári és az I. osz
tályú postamesteri hivatalok árusítják. A posta- 
hivatalokat első készlettel a m. kir. posta érték
cikkraktára hivatalból látja el.

A korlátolt mennyiségre való tekintettel 
egy-egy vásárlónak csak 2 sorozat Budavára- 
cmlékbélyeg szolgáltatható ki.

A 10 és 20 filléres bélyegek ellenben a 
készlet kimerüléséig korlátozás nélkül árúsítha- 
tók; ügyeljenek azonban a hivatalok arra, hogy 
ezekből is legalább ugyanoly mennyiség legyen
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készletükben, mint amennyi a többi értékekből 
van. A 16, 32 és 40 f-es Budavára emlékbélyege
ket sorozaton kívül árusítani, valamint az emlék
bélyegeket szeptember hó 2-ika előtt kiszolgál
tatni szigorúan tilos.

A bélyegek kibocsátásának napján, vagyis 
szeptember hó 2-án a budapesti 1, 2, 4, 62, 72 és 
114. számú postahivatalok külön e célra készült 
alkalmi bélyegzőket is használnak a náluk fel
adott közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, valamint papírlapra (nem borítékra) 
felragasztott avagy fel nem ragasztott és lebé
lyegzés végett bemutatott forgalomban levő le
vél- és légiposta (portó nem!) bélyegek lebélyeg
zéséhez.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy a bélyegek érvénytelenítésénél tiszta, 
olvasható bélyegző-lenyomatokat alkalmazzanak 
és hogy az emlékbélyegekkel ellátott küldemé
nyeket — különösen pedig a bélyegértékesítő 
iroda által feladott közönséges és ajánlott leve
leket — a kezelés egész menete alatt gondosan 
kezeljék és azokat kötegelés közben ne törjék, 
össze ne gyűrjék.

Azok a postahivatalok, melyeknél a felek a 
Budavára-emlékbélyegekre előjegyeztek s azok 
áfát befizették, a bélyegeket szeptember 2-án az 
eiőjegyző feleknek nyugta bevonása ellenében 
szolgáltassák ki, a letétként kezelt ily összegeket 
pedig szabályszerűen vegyék fel és mint a bé- 
ly'egeladásból befolyt összegeket kezeljék.

Végül felhívom a postahivatalokat, hogy 
amennyiben a hozzájuk beküldött bélyegmennyi
ség október hó közepéig egészben vagy részben 
nem fogyott volna el, — készletüket az értékcikk
raktárnak jelentsék be. A feleslegesnek mutat
kozó bélyegmennyiségeket olyan postahivatalok 
hoz adatom majd ki, amelyeknél e bélyegek iránt 
nagyobb érdeklődés mutatkozott.

Budapest, 1936 évi augusztus hó 14-én.

A csomagforgalom Spanyolországba szünetel.
112.190/4.

A francia és spanyol csomagkicserélő hiva
talok között a csomagforgalom egyelőre szüne
tel, ezért a postahivatalok Spanyolországba (az 
anyaország területére) címzett csomagokat to
vábbi rendelkezésig ne vegyenek fel. Az észak
afrikai spanyol birtokokba szóló csomagok azon
ban a Csomagdíjszabásban feltüntetett 3. útirá
nyon (Austr. v. Cseh-Szl. Német) ezután is aka
dálytalanul felvehetők.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 19-én.

A Levélpostadíjszabás időközi változásainak 
közzététele.

105.456/4.
A P. R. T. 1935. évi 31. számában megjelent 

124.850/4. sz. rendelettel kiadott Levélpostadíj- 
szabáshoz az időszaki változások összefoglalását 
kiadtam.

A változásokat a külföldi hírlaposztáiy 
küldi szét a hivataloknak, ugyanolyan példány- 
számban, mint annak idején a Levélpostadíjsza- 
bást. A hivatalok a szövegváltozásokat vezessék 
keresztül s annak megtörténtét a díjszabás 259. 
oldalán levő előjegyzésben tartsák nyilván.

Az eladás céljára szánt díjszabásokhoz a hi
vatalok a szükséges példányszámot a külföldi 
hírlaposztálytól postaszolgálati levelezőlapon 
igényeljék. A változásokat a díjszabás vevőinek 
díjmentesen kell kiszolgáltatni.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 21-én.

A „Debreceni Kiállítás és Vásár“ területén 
alkalmi postahivatal felállítása.

111.809/3.
A „Debreceni Kiállítás és Vásár“ nagyerdei 

területén a posta, távíró és távbeszélő szolgálat 
ellátására a debreceni 1. számú postahivatal ki- 
rendeltségeként folyó évi augusztus hó 28-tól 
szeptember hó 9-ig működő alkalmi postahivatal 
lép életbe.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnapokon is) 7 órától megszakítás nélkül 
19 óráig tart szolgálatot, működési köre pedig ki
terjed bárhova szóló levélpostai (közönséges és 
ajánlott) küldemények, belföldre szóló posta
utalványok, értéklevelek, csomagok és táviratok 
felvételére, helyi és helyközi távbeszélgetések le
bonyolítására, postatakarékpénztári szolgálat el
látására, postai, pénzügyi bélyegek és értékcik
kek árusítására, továbbá a vásár területén távbe
szélő meghívások, távbeszélő üzenetközvetítések 
és táviratok kézbesítésére.

Ellenőrző száma: 2010 C.
Az alkalmi postahivatal a nála feladott pos

tai küldeményeket a már múlt évben is használt 
DEBRECEN KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR feliratú 
keletbélyegzővel bélyegezi le.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 19-én.
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A rádiókiállítás hirdető bélyegzőjének hasz
nálata.

111.339/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda

pesti Iparcsarnokban az őszi lakberendezési vá
sár keretében szeptember 3. és 13-ika közötti 
időben rendezendő rádiókiállítás hirdetésére a 
budapesti 62. és 72. számú postahivatalok a bé
lyegzőfejek elkészültétől szeptember 13-ig a bel
földi levélpostai küldemények egy részének le
bélyegzésére „Rádiókiállítás az őszi lakberende
zési vásáron — szeptember 3—13“ feliratú gép- 
bélyegzőket használnak.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
111.735/4.

Az „Abendländische Revolution“ című kül
földi sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kitil
tott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 17-é.n.

Változások a Távíró-Díjszabás-ban.
110.240/8.

A hivatalok a Távíró-Díj szabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

10. o. Spanyolországhoz az 1. hasábban 8) 
jegyzet jelölést és az oldal aljára a következő új 
jegyzetet írják: ,,°) Távirat csak a feladó veszé
lyére küldhető. Magántáviratok csak közértelmű 
nyelven szerkeszthetők.“

12. o. Ethiopiánál a 3. hasábban a 2.99 szó
díj 2.09-re helyesbítendő. Az oldal alján a l!) 
jegyzet szövegét a következő szöveggel cserél
jék fel: „") Ethiopiában a nemzetközi távírófor
galom számára ezidőszerint a következő távíró
hivatalok vannak megnyitva: Addis Abeba,
Adigrat, Adua, Axum, Dessié, Dire Daua, En- 
ticcio, Gondar, Giggica, Harrar, Macallé és Ma
reb. A táviratok csak angol, francia, német, 
olasz és spanyol nyelven szerkeszthetők. Titkos- 
nelvű távirat nem küldhető. A különszolgálatok 
közül ezidőszerint csak =  D = , =  RPx =  és 
=  TC =  van megengedve.“

25. o. Arábiához 4. alcímként ragasszák be 
a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 12-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

110.979/1.
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*) A  szállítás ellátásáró l az érdekeltség gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. I 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193b. I

évi szeptember hó 5-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi augusztus hó 12-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Sipos Mária nagypaládi kiadó Nagypalád, 1906. Nyirbögdány. Több mint egy éve 
nem vállalt alkalm azást

Q

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.

Dunakeszi postahivatal állandó alkalmazásra já rtas 
kiadók aján la tá t kéri.

Fegyvernek 1. postahivatal szept. 1-től 30-ig helyet
tesítésre egy férfikiadót keres, lehet kezdő is.

N em esapáti postahivatal szeptem ber hóban 15 napra 
helyettest keres.

N yiríu ra postahivatal azonnali belépésre 1 hónapi h e
lyettesítésre kiadót keres.

K unbaja, postahivatal szeptember 15-től állandó alkal
mazásra, mindenben jártas kiadónőt keres. Járandóság: fi
zetés, teljes ellátás, mosás és ágynemű nélkül.

Nagyszénás postahivatal szeptember 1-től kezdő ki
adónőt keres állandó alkalmazásra. Járandóság: mosás és 
ágyneműn kívül teljes ellátás s megegyezés szerinti fizetés, 
írásbeli ajánlatot kérek.

Vecsés postahivatal állandó alkalmazásra két kiadót 
keres szept. 15-re. G yakorlott kiadónők ajánlatát kéri.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szenes Eleonóra Máza 13 szept. 1-től

Rózsa Edit T örtei szept. 1-től H elyettesítést is vállal

Fejér Rózsa Balatonszárszó szept. 15-től H elyettesítést is vállal

Svábi M argit Nagyszénás,
szeptember 1-től Gyom a szept. 1-től

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro si Nyom da R t. nyom ása . Felelős m űvezető: D uchon  J.
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T A R T A T O M :

Az utalvány-, utánvételi- és megbízási forgalom 
m ódosítása Dániával.

A  „Il ik Nem zetközi Erdőgazdasági Kongresszus“ 
alkalmából, a Magyar T udom ányos Akadémia épületében

Helyesbítés a H elységnévtárban é t  

Füzetben.
Hivatalvezetői megbízatás. 
Személyzetiek.

az Irányítási

alkalmi postahivatal felállítása.
A  „II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongreszus“ al

kalmi bélyegzőjének használata.

Kimutatás létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.
Álláskereső postakiadók.

Az utalvány-, utánvételi és megbízási forgalom 
módosítása Dániával.

111.802/4.

A Dániában feladott Magyarországra cím
zett utalványokat és megbízásokat, valamint a 
Magyarországból Dániába küldött utánvételes 
küldeményeket ezentúl dán koronában állítják 
ki. A küldhető legnagyobb összeg 720 dán ko
rona.

A Dániából Magyarországba érkező utal
ványokat és megbízásokat átszámítás végett az 
utalványleszámoló hivatalhoz kell küldeni. A 
távirati utalványok továbbra is a központi 
távíróhivatalhoz irányítandók.

A hivatalok jegyezzék elő e rendelkezést 
a Levélpostadíjszabás 120., 146. és 157. oldalán 
Dániánál a megfelelő hasábban.

A fennáló forgalmi korlátozások természe
tesen továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 25-én.

A „Ií-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresz- 
szus“ alkalmából, a Magyar Tudományos Aka
démia épületében alkalmi postahivatal felállí

tása.
112.883/3.

A m. kir. Földművelésügyi Minisztérium 
rendezésében tartandó II-ik Nemzetközi Er
dőgazdasági Kongresszus („II-fime Congress 
International de Sylviculture“) idejére és he
lyén (Budapest, V., Akadémia utca 2. sz.) folyó 
évi szeptember hó 10-töl 14-ig naponta délelőtt 
8—13 és délután 15—18 óráig a Budapest 72. 
sz. postahivatal kirendeltségeként működő, táv
beszélővel egyesített alkalmi postahivatal lép 
életbe.

A postahivatal működési köre, bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok felvételére, helyi és helyközi 
(interurbán) távbeszélgetések lebonyolítására, 
valamint postai és pénzügyi bélyegek, értékeik 
kék árusítására terjed ki.

A hivatal külön alkalmi bélyegzőt fog hasz
nálni.

Az interurbán vonal kapcsolási száma: 
1-225-61., a szolgálati távbeszélő állomás hívó 
száma: 1-205-06. és 1-215-09.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 25-én.
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A „II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus 
alkalmi bélyegzőjének használata.

110.740/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „II. 
Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus“ alkal
mából a Magyar Tudományos Akadémia épü
letében felállítandó alkalmi postahivatal folyó 
évi szeptember hó 10—14 napjain „II-ÉME 
CONGRÉS INTERNATIONAL DE SYLVI
CULTURE — BUDAPEST — 1936.“ feliratú 
keletbélyegzőt fog használni a nála feladott le
vélpostai küldemények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 19-én.

H elyesbítés a Helységnévtárban és az Irányí
tási Füzetben.

111.617/3.

A kir. postahivatalok a Helységnévtávban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

Pusztamagyaród (448. 1.) ezentúl (gfis u. 
t. Söjtör törlendő.

Alsóistvánd Pusztamagyaród (94. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Pusztamagyaród.

Felsőistvándpuszta O  Pusztamagyaród (207.
i.) ezentúl u. p. és u. t. Pusztamagyaród.

Szentliszló kk. (505. 1.) ezentúl u. p. és u. 
t. Pusztamagyaród.

Karaj puszta o. Pusztamagyaród (287 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Pusztamagyaród.

Istvándmajor f~\ Pusztamagyaród (269. 1.) 
ezentúl u. t. és u. p. Pusztamagyaród.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. pos
tahivatalok vezessék keresztül és a helyes irá
nyítás iránt intézkedjenek.

22. o. Berettyószentmártonnál 278 helyett 
„164“,

34. o. Csökmőnél 278 h. „164“,
36. o. Darvasnál 278 h. „164“,
50. o. Furtánál 278 h. „164“,

93. o. Magyarkeresztúrnál 1. Sopr. 1/8432 v. 
h. 1. Sopr. 1, Győr 2/8432 v.,

143. o. Sopronmémetinél 1. Sopr. 1/8432 v. 
h. 1. Sopr. 1, Győr 2/8432 v.,

154. o. Szilnél 1. Sopr. 1/8432 v. h. 1. Sopr. 
1, Győr 2/8432 v.,

154. o. Szilsárkánynál 1. Sopr. 1 /8432 v. h. 
1. Sopr. 1, Győr 2/8432 v.,

182. o. Zsákénál 278 h. „164“-et jegyezzenek 
be a 7-ik hasábba.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 26-án.

Hivatalvezetői megbízatás.

111.901/1.

Oppel Ernő postafőfelügyelő (105) a nyug
díjazás folytán megüresedett Sopron 1. számú 
postahivatal vezetésével megbízatott.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 22-én.

Személyzetiek.

112.567/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. jú
lius havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Takács Ferenc dr. igaz
gató 25 Pécsről Budapestre, Egyedi Andor 
műsz. igazgató 10 Debrecenből Budapestre, 
Hais Bernát főfelügyelő 77 Bajáról Budapestre, 
Csűri István dr. főtiszt 309 Szegedről Eszter
gomba, Kövesdi József I. oszt. tiszt 326 Eszter
gomból Budapestre, Pardavi Ferenc I. oszt. tiszt 
413 Győrből Sopronba, Nyitrai József J. oszt. 
tiszt 446 Békéscsabáról Szegedre, Lányi Andor 
I. oszt. tiszt. 471 Nyíregyházáról Karcagra, 
Kräutner Károly II. oszt. tiszt 252 Kaposvárról 
Budapestre, Szabó Sándor gyakornok 236 Kő
szegről Sopronba, Kiinga József segédellenőr 
221 Nyíregyházáról Miskolcra, Bodnár József
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segédtiszt 538 Kisvárdáról Budapestre, Dren- 
csényi Piroska kezelőnő 248 Vácról Budapestre, 
Szelényi Róza kezelőnő 411 Vácról Budafokra, 
Halász János nyírbogdányi II. o. altiszt 2153 
Nyíregyházáról Budapestre, Petróczki György
II. o. altiszt 3021 Budapestről Debrecenbe, Ba
kos Gyula II. o. altiszt 3446 Budapestről Deb
recenbe, Fehér István méhteleki II. o. vonalfel
vigyázó 266 Debrecenből Nyíregyházára, Er
délyi József II. o. vonalfelvigyázó 274 Budapest
ről Pápára, Vajda György II. o. vonalfelvi
gyázó 323 Szentlőrincről Nagykanizsára, Végh 
József szentlőrinci II. o. vonalfelvigyázó 329 Pin
cehelyről Szentlőrincre, Rátkai Mihály II. o. vo
nalfelvigyázó 342 Nyíregyházáról Mezőkövesd
re, Dér József II. o. vonalfelvigyázó 355 Buda
pestről Hegyeshalomra, Csomány István II. o. 
vonalfelvigyázó 391 Budapestről Kapuvárra, Ko
vács Sándor II. o. vonalfelvigyázó 394 Buda
pestről Ózdra, Simon János II. o. vonalfelvigyá
zó 397 Budapestről Kétegyházára.

Nyugdíjaztattak: Barta József dr. főigaz
gató 17, Tarnay József hiv. igazgató 39, Tóth 
István főfelügyelő 192, Mittelmann Izidor fel
ügyelő 388, Barakonyi Erzsébet segédellenőrnő 
651, Szűcs József tetétlenpusztai 47, Micskó Já

nos 295, Soós Mihály 420, Szombat Károly 1183 
és Nádasi István 1529 I .o. altisztek, Vitális Já
nos II. o. altiszt 1191, Farkas József ráckevei II. 
o. szakmester 143.

Meghaltak: Riedlmayer János főfelügyelő 
149, Villányi János műsz. főellenőr 9, Várhelyi 
Ferenc műsz. ellenőr 18, Branovits Ferenc műsz. 
segédtiszt 115, Okos Istvánné 322 és Kozma Er
zsébet 528 kezelőnők, Csonka Mór II. o. szakal
tiszt 225, Zügn Nándor I. o. altiszt 2171.

Felmentetett: Némcthy Jenő II. altiszt 3219.
Névváltozások: Berend (Brinda) Szilárd fő

tiszt 245, Pallós (Pazsiczky) Ferenc II. o. altiszt 
1586, Fonyódi (Fózer) János II. o. altiszt 3031.

Egyéb változások: Balogh Andor II. o. tiszt 
371 helyett Balogh Andor dr., Fekete Mórné se- 
gédellenőrnő 557 helyett Fekete Miklósné, 
Brinda Szilárdné segédtisztnő 445 helyett Be
rend Szilárdné, Koronczai Jusztina kezelőnő 
461 helyett Márvány Lajosné, Fogarasi Piroska 
kezelőnő 485 helyett Hoffmann Józsefné Írandó.

Más állami ágazatba kineveztetett: vitéz 
Szilasi István II. o. altiszt 3271.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 24-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Péter László kiadó Vásáros- 
dombó 1908. Bpest 703. Több mint 6 hónapja 

nem vállalt alkalmazást.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.

Bánréve postahivatal szept. 1-től 30-ig, 1 hónapra 
helyettest keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t  kereső  p ostak iad ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Kálmán Baksa 6 Lehetőleg a Dunántúlra 
kér alkalmazást

Gergye Anna szept. 1-ig: Sajtoskál, 
szept. 15-ig Pórládony szept. 15-től

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro s i N yom da R t. nyom ása. Felelős m űvezető: D uchon  J.



RENDELETEK
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM.
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103«. SZEPTEMBER 3.

T A R T A L O M :

31. szám.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Siófok és Siófok— 
Budapest között,

A  postaforgalom korlátozása Spanyolországgal. 
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

Az Őszi Lakberendezési Vásár és Rádiókiállítás szín 
helyén alkalmi postahivatal felállítása.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állás.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Siófok és Sió
fok—Budapest között.

114.995/4.

A Balatoni Hét-tel kapcsolatban szeptember 
5-én Budapest és Siófok, szeptember 7-én Sió
fok és Budapest között alkalmi légiposta járat 
fog indulni. Ugyancsak szeptember 5-én a Sió
fokra érkező légijáraihoz csatlakozó repülőgép 
indul Balatonfüredre, ahol azonban nem száll 
le, hanem a továbbított légizárlatot ejtőernyő se
gítségével dobja le.

Ezekkel a légi járatokkal bárhova szóló kö
zönséges levélpostai küldeményeket lehet továb
bítani. A küldeményekre a szerint, hogy meddig 
továbbítandók légiúton, a következő felírásokat 
kell alkalmazni: „A Budapest—Siófok alkalmi 
légi járattal Siófokig.“

„A Budapest—Siófok alkalmi légi járattal Ba- 
latonfüredig.“

„A Siófok-Budapest alkalmi légi járattal“.
A küldemények szállításáért a rendes postai 

szállítási díjon felül a szabályszerű belföldi lé
gipostái pótdíjat kell szedni, vagyis levelezőle- 
pokért darabonként, egyéb levélpostai küldemé
nyekért pedig 20 g-ként 4 fillért. A légipostái 
pótdíj ugyanaz tehát, akár Siófokig, akár pedig 
Balatonfüredig szállítandó a küldemény.

A posta az ezekkel a járatokkal továbbított 
küldeményeket a keletbélyegzőkön kívül a kö
vetkező alkalmi bélyegzőkkel látja el:

„Nemzetközi Sporthét a Balatonon — Légi
postával — Budapest—Siófok“.

„Nemzetközi Sporthét a Balatonon — Légi
postával — Siófok—Budapest“.

„Légipostával érkezett ‘— Siófok“.
„Légipostával érkezett — Balatonfüred“.
A küldeményeket oly időben kell feladni, 

hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz legké
sőbb 5-én reggel 9 óráig, a Siófok—Balatonkiliti 
hivatalhoz pedig legkésőbb 6-án reggel 9 óráig 
megérkezzenek.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 1-én.

A postaforgalom korlátozása Spanyolországgal.
112.944/4.

A Spanyolországba szóló levélpostai külde
mények ezidőszerint még akadálytalanul felve
hetők és továbbíthatók. E küldemények menet- 
rendszerű megérkezéséért és kézbesítéséért 
azonban a magyar posta felelősséget nem vállal. 
Ugyancsak nem vállal felelősséget a magyar 
posta a Spanyolországba címzett ajánlott külde
mények, értéklevelek és értékdobozok elveszé
séért abban az esetben, ha ezekért a spanyol 
posta a kártérítési felelősséget az erőhatalomra 
hivatkozva magától elhárítaná.

Ezzel egyidejűleg beszüntetem további in
tézkedésig a Spanyolországba irányuló posta
utalványforgalmat is.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a csomagfor
galom korlátozására vonatkozólag a P. R. T. 
folyó évi 29. számában közzétett 112.190/4. sz. 
rendeletnél, és adott esetben figyelmeztessék a 
fenti változásokra a küldeményeket feladni kí
vánó közönséget.

Egyben utasítom a hivatalokat, hogy kül
földre szóló csomagot további intézkedésig
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olyan útirányokon való továbbításra, amelyek
nél Spanyolország, mint közvetítő ország szere
pel; ezentúl ne vegyenek’ fel. Jegyezzék ezt elő 
a hivatalok a Csomagdíjszabásban a következő 
országoknál felvett spanyol útirányoknál: An
gola, Azori-szigetek, Madeira, Marokkó B) spa
nyol hivatalok, Portugália, Portugál-Guinea, S. 
Thomé és Principe-szigetek és a Zöldfoki-szige- 
tek.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 25-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

112.278/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) V, pontjában (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) 35. tételként — az 1936. évi október hó 
1-től kezdődő érvénnyel — írják be „Debreceni 
m. kir. dohánytermelési kísérleti állomás“.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 26-án.

A z Őszi Lakberendezési Vásár és Rádiókiállítás 
színhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

114.209/3.
Az Országos Iparegyesület rendezésében 

tartandó „Őszi Lakberendezési Vásár és Rádió
kiállítás“ idejére és helyén (Budapesti Iparcsar- 
nok) folyó évi szeptember hó 3-tól 13-ig, na
ponta 8—18 óráig terjedő szolgálattal a buda
pesti 72. számú postahivatal kirendeltségeként, 
távbeszélővel egyesített alkalmi postahivatal 
működik.

A postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, valamint táviratok felvételére, helyi és 
helyközi (interurbán) távbeszélgetések lebonyo
lítására, a rádióval kapcsolatos teendők ellátá
sára, továbbá postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek, valamint „Budavára“ emlékbélye
gek árusítására terjed ki.

A postahivatali kirendeltség „Rádiókiállí
tás“ felirattal alkalmi keletbélyegzőt használ.

Távbeszélő hívószáma: 1-120-82. és 1-130-26.
Budapest, 1936. évi augusztus hó 27-én,

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Polgár Vilma kiadó Németkér
1908. Vajta Meghalt.
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Herczegh Erzsébet kiadó Kunszentmárton
1885. Tápiószecső Nyugdíjaztatott.

Pé
cs

Bónis-Szauerland Margit kiadó Pest
újhely 1910. Beremend Beremendi postames

terré neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

Vág postahivatal mielőbbi belépéssel kezdő kiadót, 
kiadójelöltet vagy már engedéllyel bíró kisegítőt alkal
maz.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. nyom áaa. — Felelöl m flyezetö: D uchon  J.



A MAGYAR KIR.
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POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1936. SZEPTEMBER 11. 33. szám.

Változások a Légipostái Menetrendben.

Az „Általános munkaadói igazolvány' 
nyomtatványhoz „Igazolás“ felírású űrlap használata.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
A  tokaji szüreti nap bélyegzőinek használata.

Budapest 112. sz. postahivatal kézbesítő szolgálat
tal való megbízása.

Baja tj. városban új postaügynökség megnyitása. 
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

T A R T A L  O AI :

című OTI

Változások a Légipostái Menetrendben.

115.303/4.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 

következő változásokat vehessék keresztül:
3. oldal Görögország, a légi járatok ezentúl 

csak Szaloniki-ig közlekednek. Ennek következ
tében a 2. hasábban Athént és a 4. hasábban a 
vonatkozó érkezési idő (19 ó. 15) törölni kell.

7. oldal az I. sz. menetrendtáblázatnál a d) 
hasábban a feladási határidő a Budapest 72. sz. 
hivatalnál péntek 9 ó. 55 helyett csütörtök 9 ó. 55.

Az Athénig közlekedő légijárat megszünte
tésével kapcsolatban a II. és III. sz. menetrend- 
táblázatokban a feladási határidőre vonatkozó 
adatok részben megváltoznak. A 8. oldalon a II. 
sz. menetrendtáblázatnál a d) és az e) hasáb 
mindegyikében a feladás határideje a Budapest
72. sz. hivatalnál 9 ó. 55 helyett 11 ó. 00, a repü
lőgép pedig Budapestről 11 ó. 05 helyett 12 ó. 
00-kor indul.

Ugyancsak a II. sz. menetrendtáblázatnál az
f) és g) hasáb után új, h) hasábként a következő 
új menetrendi adatokat kell beírni:

A feladás határideje
a Bp. 72. hivatalnál

péntek1) 
20 ó. 00

b . h
Budapest i 20 ó. 45
Alexandria é va
Kairó é va

A lap aljára *) sz. jegyzetnek írják be a követ
kező: *) „Pozsony-ig vasúton.“

9. oldal, a III. sz. menetrendtáblázatot töröl
jék és helyette ragasszák be a mellékelt új táb
lázatot.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 4-én.

A z „Általános munkaadói igazolvány“ című OTI 
nyomtatványhoz „Igazolás“ felírású űrlap hasz

nálata.
114.366/4.

A P. R. T. 1936. évi 1. számában megjelent 
141.320/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy az „Általános munkaadói 
igazolvány“ című OTI nyomtatvány 8. pontjá
nak szövege 1936. évi szeptember 1-től kezdődő 
hatállyal megváltozott.

Addig azonban, amíg a jelenlegi szövegezé
sű „Általános munkaadói igazolvány“ című 
nyomtatványokból még készlet van és az új szö
vegezésű nyomtatványok előállításáról gondos
kodás történhetik, a jelenlegi nyomtatványok 
továbbra is forgalomban és használatban marad
nak azzal az eltéréssel, hogy a munkaadók az 
„Általános munkaadói igazolvány“ módosított
8. pontja helyett, 1936. évi szeptember hó 1-től 
kezdve, az OTI által ideiglenesen rendszeresített 
„Igazolás“ felirású űrlapot kötelesek kiállítani.

Ezekből az űrlapokból a m. kir. posta érték
cikkraktára — megfelelő tájékoztató szöveg kí
séretében — első készletként a kincstári posta- 
hivataloknak 100—100, az I. és II. osztályú pos
tamesteri hivataloknak 50—50, a többi postames
teri hivataloknak pedig 25—25 darabot már hi
vatalból megküldött.
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Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem el:

1. A postahivatalok 1936. évi szeptember hó 
1-től kezdve — további intézkedésig — abban 
az esetben, ha valaki náluk „Általános munka
adói igazolvány“ című nyomtatványt vásárol, 
ahhoz egyidejűleg egy-egy „Igazolás“ felírású űr
lapot is díjtalanul csatoljanak, s egyben hívják 
fel a vásárló figyelmét arra, hogy az ilyen iga
zolvány felhasználása, illetőleg kitöltése alkal
mával, ennek az igazolványnak a 8. pontja he
lyett, az egyidejűleg díjtalanul kiadott „Igazo
lás“ feliratú űrlap rovatait kell kitölteni.

2. Ilyen „Igazolás“ felirású űrlapokat a kért 
mennyiségben még abban az esetben is díjta
lanul kell kiszolgáltatni, ha az azt igénylő egy
idejűleg nem is vásárol „Általános munkaadói 
Igazolványát, de arra a birtokában levő, régi 
szövegezésű igazolvány 8. pontjának helyes ki
töltése végett van szüksége.

3. A postahivatalok az „Igazolás“ felirású 
űrlapokból az esetleges további szükségletet a 
m. kir. posta értékcikkraktárától ne bizonylat
párral, hanem postaszolgálati levelezőlapon igé
nyeljék.

Ezt a szükségletet akként állapítsák meg, 
hogy a hivatal készletében levő minden egyes 
„Általános munkaadói igazolvány“-hoz legyen 
ilyen ürlapuk. Vegyék azonban számításba azt 
is, hogy „Igazolás“ felirású űrlapot a 2. pont ér
telmében külön is ki kell adni.

Ezt a változást a postahivatalok a hivatko
zott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 4-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
112.469/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

9. o. A Kanári-szigeteknél az 1. hasábban 
a 3) és 4) jegyzet jelölést töröljék, s helyükbe te
gyenek 9) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,9) A Kanári-szi- 
getkre táviratok további intézkedésig csak via 
Italo Radio útirány jelzéssel küldhetők és csak 
a feladó veszélyére.“

24. o. A Guyana (francia)-ra vonatkozó 
összes adatokat töröljék és helyükbe ragasszák 
a csatolt 1. sz. fedőlapot. Az oldal alján levő 
10) jegyzet szövegét ugyancsak töröljék.

25. o. Az Afganisztánra vonatkozó összes '

adatokat töröljék és helyükbe ragasszák a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 3-án.

A tokaji szüreti nap bélyegzőinek használata.
114.936/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Tokaj
ban folyó évi október hó 1-én tartandó „Szüreti 
nap“ alkalmával a tokaji postahivatal és kiren
deltsége „Tokaj — Szüreti nap“ feliratú kelet- 
bélyegzőket, a „Szüreti nap“ előzetes hirdetésére 
pedig a tokaji postahivatal a bélyegző elkészül
tétől bezárólag folyó évi október hó 11-éig „To
kaji szüreti nap — 1936. október 11“ feliratú kézi 
henger hirdető bélyegzőt fog a nála feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyegzé
séhez használni.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 5-én.

Budapest 112. sz. postahivatal kézbesítő szolgá
lattal való megbízása.

115.165/3.
Folyó évi szeptember hó 14-től kezdve Bu

dapest XI. közigazgatási kerületében a közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldemények, posta- 
utalványok, postatakarékpénztári csekkfizetési 
utalványok kézbesítését, továbbá a rádió előfi
zetési-díjak beszedését Budapest 2. sz. postahi
vatal helyett a Budapest 112. sz. postahivatal 
végzi.

Az említett időtől kezdve a XI. közigazga
tási kerület külső részén, ahol a csomagok ház- 
hozkézbesítése még nincs rendszeresítve, a kézi-, 
betét-, és sommás csomagok szállítólevelét, az 
értékleveleket, értékdobozokat, a postai megbí
zásokat és megbízási lapokat, az utánvételes 
ajánlott levélpostai küldeményeket, a vámdíjjal 
terhelt levélpostai küldeményeket, továbbá az 
express értékleveleket, csomagokat és postautal
ványokat Budapest 2. sz. postahivatal helyett 
szintén a budapesti 112. sz. postahivatal kézbe
síti.

A XI. közigazgatási kerületbe szóló egyéb 
küldemények kézbesítése nem változik.

Megjegyzem, hogy az új XI. közigazgatási 
kerület a régi I. közigazgatási kerületből alakult 
s a XI. kerülethez tartozó útvonalakat (utcák, 
utak, terek stb.) a „Kimutatás a Budapest szé
kesfőváros területére szóló levélpostai küldemé
nyek irányításáról“ című segédkönyv tünteti fel.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 32. sz.-hoz. (112.469/8. sz. r.)

/ \  Guyana (francia) (Guyane fransaise) 
1. Cayenne3) ......................................................... I. II 5.31

1

2.98

2. Forestiére, S. Elie3) .................................. I, II 5.71 — —

3. Mana, Regina, S. Georges de l’Oyapoc, 
S. Laurent du M aroni3) .......................... I, II 5.71 _ 3.08

4. Többi hivatal3) .......................................... I, II 5.71 2.98

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 32. sz.-hoz. (112.469/8, sz. r.)

j IX. 1.27 _ _
A fg a n isz tá n ....................................................j

I. 2.17

Szám- és
befűjegyes
távirat

XP:0.50 
a. fr.





Fedőlap a P. R. T. 1936. 32. sz-ban megjelent 115.303/4. sz. rendelethez. 9

Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.

III. sz. menetrendtáblázat.
Ázsia és Ausztrália,

Szíria-Brit-lndia-lndókína-AuszIrália.
(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal)

A feladás határideje a 3udapest 72. h ivatalnál
Rendeltetési ország Helység neve szerda csütörtök szombat pén tek1)

9 ó 55 11 Ó00 11 6 00 20 ó 00
a b c d e f

Budapest i 11 Ó30 12 ó 00 12 6 00 20 6 45
1. Rhodosz-sziget Rodi é csü — — va
2. Szíria és Libanon Beyrouth é pe — CSÜ ke

Damas é SZÓ sze hé
3. Palesztina Gaza é csü SZÓ — va
4. Irak Baghdad c csü SZÓ ke

5. Irán  (Perzsia)
Basrah 6 — va sze
Bouchir é pé —

(Bahrein sz.) Bahrein c va sze
D jask é pé — — hé
G w adar é — hé csü

6. Brit-India
Karachi é pé va csü hé
Karachi i — hé csü __
Jacobabad € — hé csü —
M ultan é — ke csü —
Lahore é — ke csü —
Karachi i — ke pé
A hm edabad é — ke pé - .
Bombay é — ke pe __
H yderabad c — ke pé —
M adras é — sze szó _

(Ceylon sz.) Colombo c — csü va —
Jodhpur é — hé csü
Delhi é — ke pé
Cawnpore é — ke pé _
Allahabad C — ke pé _
Calcutta é — ke szó _
A kybad é — sze szó __
Rangoon c — sze szó _

7. Sziám Bangkok é va — va sze

8. Francia Indokina
(Hong-Kong Kína, Japán)

Bangkok
Vientiane
Hanoi

i
é
e

pé
pé
pé E —

—

Hanoi i SZÓ __ —
Lungchow é szó — —
Jungning é SZÓ — —
W utchow c SZÓ — —
Kanton c szó — — —
Bangkok i csü — — _
Angkor c csü — — __
Saigon é csü — — _
Hong-Kong é ke — — —

9. Malaya
Bangkok i va — _ sze
Penang é va —

(Singapore) Singapore • é va _
10. Németalföldi India Medan é va __

(Borneo, Celebes) Palcmbang é he — csü
Batavia é he — _ csü
Bandoeng é hé — __ csü
Semarang é ke — — csü
Soerabaya Q ke — __ pé

(Timor sz.
Rambang C ke — _ pé
Koepang c ke — — szó
Darwin é ke — — szó

11. Ausztráliai Államszövetség Darwin i sze _ _
(Uj G uinea és a szigetvilág, Longreach é sze __ _ vaÜj Zéland) Brisbane é csü — — hé

Darwin i sze _ __
P erth c csü — — hé

') Pozsonyig vasúton.
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A XI. kerületben lakó felek által feladott 
csomagokra vonatkozó visszajelentéseket, vala
mint az említett kerületekben levő postahivata
loknál feladott térti levélpostai küldeményeket 
ezentúl a Budapest 112. sz. postahivatalhoz kell 
továbbítani.

Felhívom a hivatalokat (mozgópostákat), 
hogy a XI. kerületbe szóló levélpostai küldemé
nyeket és postautalványokat külön kötegbe fog
lalva továbbítsák.

A hivatalok a változást jegyezzék elő a P. 
R. T. 1925. évi 38. számában „A Budapestre szóló 
közönséges levélpostai küldemények feldolgozá
sa“ tárgyában 13.099. sz. alatt, illetőleg az 1928. 
évi 2. számában „A Budapestre szóló postautal
ványok feldolgozása“ tárgyában 50.719. sz. alatt 
közölt rendeleteknél, és a „Budapest székesfő
város területének postakézbesítési beosztása“, 
továbbá a „Kimutatás a Budapest székesfőváros 
területére szóló levélpostai küldemények irányí
tásáról“ című segédkönyveket megfelelően he
lyesbítsék. Az „Irányítási Füzet“-tel ellátott pos
tahivatalok a változást az említett segédkönyv 
184. oldalán a Budapestre szóló postaküldemé
nyek irányítására és feldolgozására vonatkozóan 
adott „Utasítás“ a) és b) részében is vezessék 
keresztül.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 3-án.

Baja tj. városban új postaügynökség megnyitása.
112.355/3.

Bács-Bodrog vármegye Baja tj. városban 
„Baja“ postaügynökség elnevezéssel távbeszélő
vel egyesített új postaügynökség nyílt meg, mely 
bárhova szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények, belföldi postautalványok, belföldre 
szóló értéklevelek, értékdobozok és csomagok 
felvételével, takarékbetétek és csekkfizerések 
közvetítésével foglalkozik.

Az új postaügynökség forgalmi köre főleg 
Baja-Homokváros és Baja-Szállásváros városré
szekre terjed ki.

Az ügynökség ellenőrző hivatala a bajai 
postahivatal, s díjnégyszögszáma: 887.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A Helységnévtárban (109. 1. Baja után 
beírandó: „ CSI e. h. Baja.“

A m. kir. Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában (11. 1.) Baja után beírandó: „—, 887, 
— Baia ü. (Erzsébet királvné-út 63.) Eh. Baja, 
Bács-Bodrog, Szeged. Üj dombóvár Hl 
Csikéria.“ A 157. oldalon pedig a 887 díjnégv- 
szögszámhoz beírandó: ..Baia Ü.“

Az Irányítási Füzetben Baja után (14. 1.) be
írandó :.,Baja, U. Bács-Bodroö, Sz.. TV., Űj- 
dombóvár j 1  B  Csikéria. Eh. Baja.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 4-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

115.084/1. — 114.358/1. — 114.359/1. sz.
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Sajólád p. Borsod 408 *)
■
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Simonmajor p. Tolna 408 *•) Pusztafácánkert 1-22 G yalogküldönc
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*) A postaszállítás ellátásáról az érdekeltség gondoskodik. **) A postaszállítás ellátásáról a község gondos
kodik. ***) A postaszállítás fenntartásához a község évi 43.20 P-vel járul hozzá.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193ó.

évi szeptember hó 26-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi szeptember hó 4-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból tö rö lt egyén

A  létszám ból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
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alkalm azva volt
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özv. Makay A lbertné kiadó Székes- 
fehérvár 1894. Szolgaegyháza K ineveztetett tá ti 

postam esterré.
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Eczetes Ilona kiadó N agykőrös 1910. Tiszaroff 1936, augusztus 8-án 
meghalt.

So
pr

on Roily Gézáné kiadó Győrszent- 
m árton 1913. N agybarátfaiu N em  vállalt alkal

mazást.

Sz
eg

ed Pálos Sándor kiadó Bpest 1902. Bpest 703 N agylakra postames
terré kenevezve.

T3CD•OJDONto

Gé hl Ilona kiadó H arta  1904. H arta Lem ondott.

Sz
eg

ed Bajkai Margit kiadó Szolnok 1906.

«

Tiszaföldvár Lem ondott.
•

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.

K ápolna postahivatal k iadót keres, lehet kezdő is.
M adocsa postahivatal okt. 4-étől 3 heti helyettesítésre 

nők iadó t keres.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F fivárcal N yom d* Rt. nyomáé*. — Feleld* m flvezetd: D uchon J.



RENDELETEK TAKA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1930. SZEPTEMBER IS. 33. szám.

T A R T A L O M :
A gyakorló orvosok részére biztosíto tt távbeszélő 

díjkedvezm ényre való igényjogosultság igazolása. 
H adirokkantak  távbeszélő díjkedvezménye. 
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.

A  Szanatóriumok és M agángyógyintézetek I. Nem- 
zetközi Kongresszusa alkalm ából a Magyar Tudom ányos 
A kadém ia épületében alkalmi postahivatal felállítása.

H orány és Sikondagyógyfürdő időszaki postaügy
nökségek beszüntetése.

Változások az Irányítási Füzetben.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
A Magyar kir. postatakarékpénztár 1936. évi augusz

tus havi forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kim utatás állástkereső postakiadókról.

A gyakorló orvosok részére biztosított távbe
szélő díjkedvezményre való igényjogosultság 

igazolása.
111.027/8.

Az orvosi rendtartásról szóló 1936. évi 1. te. 
értelmében orvosi gyakorlatot csak az folytat
hat, aki valamelyik orvosi kamarának tagja. En
nélfogva a C. 1. Szab. 22. §. 2. pontjában bizto
sított 50%-os alap-, illetőleg előfizetési díjked
vezmény alapjául szolgáló orvosi gyakorlatot 
ezentúl a 22. §. 6. pontjának utolsó mondatától 
eltérően nem az illetékes törvényhatóság tiszti 
főorvosa (kerületi tiszti orvos, megyei városok
ban a városi tiszti főorvos) tanúsítványával, ha
nem az illetékes orvosi kamara által kiállított ta
núsítvánnyal kell igazolni.

Az orvosi kamarák száma nyolc; területük 
és székhelyük a következő:

1. A Budapesti Orvosi Kamara területe ma
gában foglalja Budapest székesfőváros területét; 
székhelye: Budapest.

2. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei és 
Kecskeméti Orvosi Kamara területe magában 
foglalja Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecs
kemét törvényhatósági jogú város területét; 
székhelye: Kecskemét.

3. A Debreceni Orvosi Kamara területe ma
gában foglalja Bihar, Hajdú, valamint Jász-Nagy- 
kun-Szolnok vármegyék, Szabolcs és Ung, úgy
szintén Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatá
silag egyelőre egyesített vármegyék, továbbá

Debrecen törvényhatósági jogú város területét; 
székhelye: Debrecen.

4. A Miskolci Orvosi Kamara területe ma
gában foglalja Abaúj-Torna, Heves és Zemplén 
vármegyék, Borsod, Gömör és Kishont, úgyszin
tén Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék, valamint Miskolc tör
vényhatósági jogú város területét; székhelye: 
Miskolc.

5. A Pécsi Orvosi Kamara területe magában 
foglalja Baranya, Tolna és Somogy vármegyék, 
továbbá Pécs törvényhatósági jogú város terü
letét; székhelye: Pécs. *

6. A Szegedi Orvosi Kamara területe magá
ban foglalja Békés, Csongrád, valamint Bács- 
Bodrog vármegyék, Csanád, Arad és Torontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, 
úgyszintén Baja, Szeged és Hódmezővásárhely 
törvényhatósági jogú városok területét; szék
helye: Szeged.

7. A Székesfehérvári Orvosi Kamara terü
lete magában foglalja Fejér és Veszprém várme
gyék, továbbá Komárom és Esztergom, úgyszin
tén Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyék, végül Székesfe
hérvár és Győr törvényhatósági jogú városok te
rületét; székhelye: Székesfehérvár.

8. A Szombathelyi Orvosi Kamara területe 
magában foglalja Sopron, Vas és Zala várme
gyék, továbbá Sopron törvényhatósági jogú vá- 
t o s  területét; székhelye: Szombathely.

A hivatalok e rendeletemet a C. 1. Szabály-
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zat 22. §. 6. pontjánál jegyezzék elő. A szöveg 
megfelelő kiegészítéséről pótlék útján gondos
kodom.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 5-én.

Hadirokkantak távbeszélő díjkedvezménye.
112.582/8.

A P. R. T. f. évi 6. számában közzétett 
141.153/8. sz. rendelettel az I., II. és III. járadék
osztályba tartozó hadirokkantaknak engedélye
zett távbeszélő díjkedvezmény a fogyatkozási 
százalékra való tekintet nélkül az I., II. és III. já
radékosztályú hadirokkantakat illeti meg.

A díjkedvezményre való igényjogosultságot 
ezentúl a hadirokkantakat nyilvántartó hatóság 
által kiállított „Hadigondozási igazolvány“-nyal 
kell igazolni. A nyilvántartó hatóság községek
ben a jegyző (körjegyző), megyei és törvényha
tósági joggal felruházott városokban a polgár
mester, Budapest székesfővárosban pedig az a 
kerületi elöljáró, akinek kerületében az illető 
állandóan lakik, illetőleg tartózkodik.

A hivatalok ezt a rendeletet az előlidézett 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 5-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
112.747/8.

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

55. o. Kenya-nál (Fedőlap a P. R. T. 1936- 
évi 9. sz.-hoz) az első bekezdésben feltüntetett 
kenyai központokhoz írják be a forgalomba 
újonnan bevont következő központokat: Gilgil, 
Kabete, Kiembu, Kikunyu, Kitale, Lamuru, Maji, 
Mazuri, Makuyu, Mitribiri, Naivasha, Njoro, 
Rongai, Ruiru, Thika.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 10-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
115.711/4.

A Jerome Troud szerzőtől eredő „L'Odys- 
sée de l’Imperatrice Zita“ című,

a Henri Barbusse szerzőtől eredő „Stalin“ 
című,

a dr. Csánki Aladár szerzőtől eredő „Bátran 
a jövő elébe“ és „Amig nem késő“ című,

továbbá: „Mit akar a Kommunista Párt“, 
„Miért csatlakozzon minden munkás a kommu
nista párthoz?“, „A patronati“, „Lenin és a le- 
ninizmus“, „Unser Wort“, „Neue Front“, „Die 
deutsche Revolution“, „L’avant Garde Svndi- 
cale“, „La Verité“, „Spartacus“, „New Lea
der“ és a „Controversy Power“ című külföldi 
sajtótermékektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 11-én.

A Szanatóriumok és Magángyógyintézetek I. 
Nemzetközi Kongresszusa alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémia épületében alkalmi pos

tahivatal felállítása.
116.630/3.

A Szanatóriumok és Magángyógyintézeiek 
Első Nemzetközi Kongresszusa idejére és he 
lyén (Budapest, V., Akadémia-utca 2. sz.) folyó 
évi szeptember hó 16-tól 21-ig naponta 8 órától 
14 óráig a Budapest 72. számú postahivatal ki- 
rendeltségeként működő, távbeszélővel egyesí
tett alkalmi postahivatal lép életbe.

A postahivatal működési köre bárhova szóló 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok felvételére, helyi és helyközi (interim - 
bán) távbeszélgetések lebonyolítására, továbbá 
postai és pénzügyi bélyegek, értékcikkek, vala
mint „Budavára“ emlékbélyeg árusítására ter
jed ki.

A szolgálati távbeszélő állomás hívószáma: 
1-215-09, 1-205-06, az interurbán vonal kapcso
lási száma pedig: 1-225-61.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 16-án.

Horány és Sikondagyógyfürdő időszaki posta
ügynökségek beszüntetése.

116.174/3.

Horány és Sikondagyógyfürdő időszaki 
postaügynökségek működése az idény elmúltá
val, folyó évi szeptember hó 15-én megszűnt.

Budapest, 1936 .évi szeptember hó 16-án.
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Változások az Irányítási Füzetben.
116.133/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat tudomás, ke- 
resztülvezetés és a helyes irányítás iránti intéz
kedés céljából közlöm:

32. o. Csernelynél az „1.“ után 34 írandó.
43. o. Érdnél a 8 után 1. Bp. 72/1234 v. (k.) 

írandó.
47. o. Felsődabasnál +152 törlendő.
48. o. FeLsőszentmártonnál Lakócsa után 

+154.
59. o. Hajdúböszörménynél 118 után 1. Mis

kolc 2. — 1. 33/gk. (k.).
90. o. Lajosmizsénél 152 után 1. Bp. 62/3724 v.
96. o. Mátrafürednél kerékpárj. helyett gk.
118. o. Ónodnál Nyékládháza elé 1. Miskolc 

2 -  1. 33/gk. (k.)
127. o. Polgárnál 238 elé 1. Miskolc 2 — 1. 

33/gk. (k.)
137. o. Sajószögednél Nyékládháza elé 1. 

Miskolc 2. — 1. 33/gk. (k.)
138. o. Sárinál a +152 törlendő.
144. o. Söjtörnél 86. után 1. Zalaegerszeg 

írandó.
Budapest, 1936. évi szeptember hó 14-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
116.326/3.

A kir. postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Belezna (128. 1.) Gyékényes 2 után bejegy
zendő ©£3 L., —• u. t. Surd törlendő.

Asszonyváriszőllő O Belezna (105. 1.) ezen
túl u. p. és u. t. Belezna.

Gólahegy r\ Belezna (229. 1.) ezentúl u. p. 
és u. t. Belezna.

Jankapuszta O Belezna (273. 1.) — „ — u. p. 
és u. t. Belezna.

Kakónyapuszta r\ Belezna (282. 1.) — „ — 
u. p. és u. t. Belezna.

Nagydombiszőllő Belezna (387. 1.) — „ — 
u. p. és u. t. Belezna.

Sándorpuszta Belezna (470. 1.) — ,, — 
u. p. és u. t. Belezna.

Szentháromsági újhegy O Belezna (503. 1.) 
ezentúl u. p. és u. t. Belezna.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 15-én.

A Magyar kir. postatakarékpénztár 1936. évi 
augusztus havi forgalma.

6.132/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,245.556.12 

P-vel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1936 augusztus hó végén 112,035.244 P 
44 f. volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 15,600.396 P 05 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén 440.474.

A csekküzletágban a betétek 6,580.763 P 70 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekkbe
tétek állománya 1936 augusztus hó végén 
147,694.549 P 43 f. volt. A csekkszámlatuiajdo- 
nosok száma a hó végén 35.483.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. augusztus hó végén névértékben 111,595.774 
P 75 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 90,652.146 P 15 f. értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.173.

A zálogüzletágban 235.097 drb új zálogfel
vétel 4,756.001 P kölcsönnel és 240.896 drb zálog
kiváltás 4,724.852 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1936. augusztus 
hó végén 1,359.128 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 27,979.586 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.308 drb, kényszerárverésre pedig 7.539 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.704 
drb, a befolyt vételár 143.986 P 60 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1936. augusztus hó folyamán 2,899.646 
tétel, s 1.383,390.763 P 54 f, az összes betétek állo
mánya a hó végén 259,729.793 P 87 f. volt.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 7-én.



232 33. szám.
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Bikich Béláné kiadó Baracsháza
1878. Budapest 32.

Több m int 6 hónapja 
ne m vállalt alkalma

zást.

Pé
cs

Reményi M argit kiadó
Erzsébetfalva

1902 Nógrádverőce Csömödéri postames
te rré  neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
Barcs 2. postahivatal ok tóber hó 1-re m inden szak

ban  já rta s  postakiadói a ján la tá t kéri.
Kondoros postahivatal mielőbbi belépésre kezdő nő

k iadó t, vagy — engedélyezett, távirda kezelésben jártas 
— nőkisegítőt keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  kereső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

cime
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ekker János G yönk 7 okt. 1-től Lehetőleg a pécsi v. 
soproni kerületbe.

T é tt  Margit H ajm áskértábor 12 okt. 1-től H elyettesítést is vállal.

H ornyik Gabriella Felsőm éra 5 azonnal H elyettesitést is vállal.

Boskovits Lajos Som ogyfajsz | 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

Sor A ndor kiadójelölt É rd azonnal

Szvoboda Béla G ödöllő , Szent János-u. 15. 12 okt. 15-től

K optyik Ilona Ü jdom bóvár 3 azonnal

Sváby Emma D iósd 13 okt. 1-től H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cim zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Főváros i  Nyomd* Kt. nyoméi*. Felelrt* mflvezetrt: Ducbon J.
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A MAGYAR KIR. ggjjjfe POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A  ML KIK. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI IÍINISZTE8.

BUIIAPEST, 1030. SZEPTEMBER 35. 34. szám.

T A R T A L O M :
Feláras képes levelezőlapok készletének megállapítása. 
Légi rádiótávíró forgalom kiterjesztése.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.
A budapesti 80. számú postahivatal áthelyezése.

Elveszett arcképes igazolvány. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése. 
Kimutatás létszámból törölt kiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Fel áras képes levelezőlapok készletének meg
állapítása.
116.348/3.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a P. R. 1. 
1933. évi 15-ik számában közzétett 109.869/3. 
számú rendeletben részletesen leírt, 12 fillérért 
árusított, „BALATONÉRT 2 FILLÉR" felírású, 
„Balaton: Vitorlások Tihanynál“ megjelölésű ké
pes levelezőlapokból folyó évi szeptember 30-ár: 
még eladatlan készletük mennyiségét folyó évi 
október hó 5-éig a m. kir. posta értékcikkraktó- 
rának postaszolgálati levelezőlapon jelentsék be.

Ha jelzett időben készletük már nem volna, 
az 1935. évi október hó 1-étől folyó évi szeptem
ber hó 30-ig eladott mennyiséget jelentsék.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 21-én.

Légi rádiótávíró forgalom kiterjesztése.
109.259/8.

A folyó évi május hó 1-től kezdve rendsze
resített s &' szárazföldről légijárműre irányuló 
rádiótávíró forgalmat, amely eddig a magyar és 
német légiforgalmi állomások közvetítésével 
csak a magyar és német légi járművekkel való 
forgalomban volt rendszeresítve, a folyó évi ok
tóber hó 1-től kezdve a francia és a belga légi jár
művekkel való forgalomra kiterjesztem egye
lőre azzal a korlátozással, hogy e rádiótáviratok 
a magyar és német légiforgalmi rádióállomások 
közvetítésén kívül csak a francia és belga (Bru
xelles Aeradio, Ostende Aeradio) légiforgalmi 
rádióállomások közvetítésével válthatók.

A rádiótáviratok díjazása, a díjak beszedése 
és elszámolása az új viszonylatokban is a P. R.

T. 1936. évi 15. számában közzétett 96.999 8. 
sz. rendeletben ismertetett alapelvek szerint tör
ténik.

A hivatalok ezt a rendeletemet az említett 
rendeletnél jegyezzék elő. A Távíró-Díjszabás 
5-ik oldalán a P. R. T. 1936. évi 21. számával ki
adott fedőlapot húzzák át és helyébe a csatolt 
fedőlapot ragasszák.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 14-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
115.287/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

6. o. Az oldal aljától számított második sor
ban a „=  GP =  és =  TR —- alkalmazható" sza
vak után folytatólag a következő szöveget írják: 
„s a belföldi forgalomban =  LX =  is kérhető“.

15. o. A Szomáliföid (olasz)-ra vonatkozó 
összes adatokat töröljék és helyükbe ragasszák 
a csatolt fedőlapot.

Az oldal alján levő °) jegyzet szövegében a 
hírlaptávirat szódíja 0.985 a. fr. helyett 0.91 a. fr.

22. o. Grand Cayman-nál a hírlaptávirat 
szódíja az 5. hasábban 1.49.

24. o. Guyana (francia)-nál (1. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1936. évi 32. sz.-hoz) a hírlaptáviratok 
szódíjai az 5. hasábban a következők: Cayenne 
2.98 helyett 1.92, Forestiére, S. Elie 2.32, Mana, 
Regina, stb. 3.08 helyett 2.32, Többi hivatal 2.98 
helyett 2.32.

Az oldal alján levő “) jegyzet szövegében az 
utolsó mondatot töröljék.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 22-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.
117.086/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi szeptember hó 19-én kelt 
B. 10.288/1936. számú végzésével „John Gunther 
—- Les Pilotes de 1‘Europe“ cím alatt megjelent 
könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1936. évi szeptember hó 22-én.

A budapesti 80. számú postahivatal áthelyezése.
116.890/3.

A budapesti 80. számú postahivatal a VIII. 
kér., Múzeum-körűt 14—16. szám alól VIII. kér., 
Szentkirályi-utca 28. szám alá helyeztetett át.

A Postahivatalok és postaügynökségek név
sora című segédkönyv megfelelően helyesbí
tendő.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 22-én.

Elveszett arcképes igazolvány.
116.776/4.

Ruttkay Frigyes posta műszaki üzemi gya
kornok a budapesti távíró és távbeszélő igazga
tóság által kiállított 907/1936. számú, távbeszélő 
berendezések felülvizsgálására és munkák elvég
zésére jogosító igazolványát elvesztette. Az el
vesztett igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 15-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
116.379/6.

Biró Sándor szentesi vonalfelvigyázó a „m. 
kir. távirda vonalfelvigyázó 725.“ köriratú bé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat haladéktalanul 
terjesszék fel az illetékes postaigazgatóságukhoz.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 17-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Gerber Kálmán kiadó Somogyhárságv,
Í906. Somogyhárságy

M egbízatott a Somogy- 
hárságyi hivatal állandó 

helyettesítésével

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.

Szűcs postahivatal gyakorlott kiadót keres azonnali be
lépésre.

K apoly  postahivatal okt. 1-től 2 hétre helyettest keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
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címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

G u tt A lice Szerencs, H orthy Miklós-telep okt. 1-től H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro s i N yom da Rt. nyom ása. Felelős m űvezető : D uchon J.



A MAGYAR KIR. g | |f c  POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 193«. OKTÓBER 2. 35. szám.

T A R T A L O M :
Franciaországgal, Svájccal és Németalfölddel az u ta l

vány, utánvétcli, megbízási és díjegyzékesforgalom meg
szüntetése.

Albániával, Észtországgal, Finnországgal, Marokkóval 
és Tunisszal az utalvány, utánvételt, megbízási és díjjegy- 
zékcs forgalom megszüntetése.

A Dcl-Afrikai Unió postaigazgatása által a johannes
burgi birodalm i kiállítás alkalm ával kiadott különleges 
légipostái levelezőlapok.

Növényvédelmi körzetekben beállott változás.
A távbeszélő berendezés átírásának engedélyezése a 

berendezést befogadó helyiség átadása esetén.
Változások a Távbeszélő Díjszabásban.

Változások a mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzékében. 

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Elveszett pecsétnyomó.
Elveszett postakiadói személyazonossági igazolvány.
A zalaszcntbalázsi postaügynökség átalakítása posta- 

hivatallá.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Franciaországgal, Svájccal és Németalföddel 
az utalvány, utánvételi, megbízási és díjjegyzé- 

kes forgalom megszüntetése.
117.843/4.

Franciaországgal, Svájccal és Németalföld
del való viszonylatban az utalvány-, utánvételi, 
megbízási és díjjegyzéke.? forgalmat mindkét 
irányban ideiglenesen' felfüggesztem. A hivata
lok az 1936. szeptember 26-a után a fenti orszá
gokban feladott, Magyarországba szóló bármily- 
fajta utalványokat ne kézbesítsék, hanem küld
jék vissza a felvevő hivatalhoz. Az utánvételi 
utalványokat azonban nem kell vicsszaküldeni, 
hanem további intézkedésig őrizni.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 29-én.

Albániával, Észtországgal, Finnországgal, Marok
kóval és Tunisszal az utalvány, utánvételi, 
megbízási és díjjegyzékes forgalom megszünte

tése.
118.054/4.

Albániával, Észtországgal, Finnországgal, 
Francia-Marokkóval és Tunisszal való viszony
latban az utalvány, utánvételi, megbízási és eset
leges díjjegyzékes forgalmat mindkét irányban

ideiglenesen felfüggesztem. A hivatalok az 1936. 
szeptember 26-a után a fenti országokban fel
adott, Magyarországba szóló utalványokat ne 
kézbesítsék, hanem küldjék vissza a felvevő hi
vatalhoz. Az utánvételi utalványokat azonban 
nem kell visszaküldeni, hanem további intézke
désig vissza kell tartani.

Budapest, 1936. évi október hó 1-én.

A Dél-Afrikai Unió postaigazgatása által a jo
hannesburgi birodalmi kiállítás alkalmával kia

dott különleges légipostái levelezőlapok.
117.191/4.

A Dél-Afrikai-Unió postaigazgatása Johan
nesburgban 1936. szeptember 15. és 1937. január
15. között rendezett birodalmi kiállítás alkalmá
val a légiposta népszerűsítésére a postahivatal 
egyes munkahelyeit ábrázoló és légipostái rag
jeggyel ellátott képes levelezőlapokat bocsát a 
közönség rendelkezésére, amelyek légiúton M 
penny egységes díjért bárhova továbbíthatók, 
ha azokat a kiállítás területén adják fel.

A hivatalok a Magyarországra érkező ilyen 
levelezőlapokat ne portózzák meg, hanem aka
dálytalanul kézbesítsék.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 23-án,
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Növényvédelmi körzetekben beállott változás.
115.984/4.

A P. R. T. 1934. évi 35. számában megjelent 
125.141. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a növényvédelmi körze
tekben beállott változás folytán külföldre szóló, 
gyümölcsöt tartalmazó csomagok a Nagykani
zsa 1. és 2. számú postahivataloknál, valamint a 
Kaposvár 1. számú postahivatalnál is feladhatók, 
viszont a kadsrkuti postahivatalnál ilyen csoma
got feladni többé nem lehet.

Ehhez képest a postahivatalok a „Levél- 
postadíjszabás“ 78. §. 4. bekezdésében felsorolt 
postahivatalok közzé a Nagykanizsa 1. és 2. 
•postahivatalokat, valamint a Kaposvár 1. postahi
vatalt pótlólag vegyék fel és a kadarkuti posta- 
hivatal nevét pedig töröljék.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án.

A távbeszélő berendezés átírásának engedélye
zése a berendezést befogadó helyiség átadása 

esetén.
97.500/8.

Ha az előfizető a távbeszélő állomását befo
gadó helyiségből elköltözik, azt tovább megtar
tani nem kívánja, s az állomás készüléke még 
ott van a helyén, a távbeszélő berendezés a köz
vetlenül utána beköltöző természetes vagy jogi 
személy részére átírható.

E rendelet alapján azonban az átírást csak 
akkor lehet engedélyezni, ha a berendezést díj
hátralék nem terheli, vagy az esetleges díjtarto
zást sz átvevő kifizeti.

Az átírást írásban közösen kell kérni s a 
kérvényben az átadónak nyilatkoznia kell az ál
lomás kapcsolási számának átengedéséről is Ha 
az átadó a kapcsolási számnak a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 15. §. 3. pontban biztosított há
rom hónapra fenntartását kéri, vagy az állomás 
átvevője kívánja a kapcsolási szám megváltozta
tását, a számcseréért a Távbeszélő Díjszabásban 
megállapított díj jár.

Az igazgatóságok és hivatalok ezt a rende
letet a C. 1. Szab. 28. §. 2. és 4. pontjainál jegyez
zék elő. A szöveg kiegészítése iránt pótlék útján 
gondoskodom.

Budapest, 1936. évi szeptember hó

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
115.793/8.

Egyrészről Magyarország, másrészről Porto 
Rico közt a távbeszélő forgalom 1936. október 
1-től megnyílik. Ugyanettől az időtől kezdve a 
Bahama-szigetekkel, Columbia köztársasággal, 
Costa Ricával, Dominikánus köztársasággal, 
Guatemala-val, Hawai-szigetekkel, Honduras 
köztársasággal, Nicaraguával és Panamával való 
távbeszélőforgalomban csökkentett díjszabás lép 
életbe.

Ehhez képest a hivatalok a távbeszélő díj
szabásban a következő változásokat vezessék ke
resztül:

57. o. A Bahama-szigetekkel a háromperces 
beszélgetés díját 154 frs 48 cts-ről 110 frs 90 cts- 
ra helyesbítsék. Minden további percért 51 frs 
50 cts helyett 36 frs 97 cts fizetendő. Az előké
szítési díj 22 frs 44 cts helyett 16 frs 99 cts.

A Hawai-szigetek I. zónájával a háromper
ces beszélgetés díja 187 frs 16 cts helyett 143 frs 
58 cts, minden további percért 62 frs 39 cts he
lyett 47 frs 86 cts fizetendő. A II. zónában a há
romperces beszélgetés díja 198 frs 05 cts helyett 
154 frs 48 cts, minden további percért 66 frs 02 
cts helyett 51 frs 50 cts fizetendő. Az előkészí
tési díj mindkét hawai zónánál 26 frs 07 cts he
lyett 18 frs 81 cts.

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua és Pana
mánál a második bekezdésben a háromperces 
beszélgetés díja valamennyi viszonylatban 165 
'frs 37 cts helyett 110 frs 90 cts, minden további 
percért 55 frs 13 cts helyett 36 frs 97 cts fizeten
dő. Az előkészítési díj 22 frs 44 cts helyett 16 
frs 99 cts.

59. o. Dominikánus köztársaságnál a máso
dik bekezdésben a háromperces beszélgetés díja 
154 frs 48 cts helyett 110 frs 90 cts, minden to
vábbi percért 55 frs 13 cts helyett 36 frs 97 cts fi
zetendő. Az előkészítési díj 22 frs 44 cts helyett 
16 frs 99. cts.

Honduras köztársaságnál a második bekez
désben a háromperces beszélgetés díja 165 frs 37 
cts helyett 110 frs 90 cts, minden további per
cért 55 frs 13 cts helyett 36 frs 97 cts fizetendő. 
Az előkészítési díj 22 frs 44 cts helyett 16 frs 
99 cts.

Ugyanezen az oldalon Paraguay és Vene
zuela közé ragasszák be a csatolt fedőlapot.

65. o. Columbiánál a negyedik bekezdésben



Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 35. sz.-hoz. (115.79318. sz. r.)

Porto Rico.
A forgalomban egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrész

ről az összes porto ricoi távbeszélő előfizetői állomások résztvesznek.
A háromperces beszélgetés díja 110 írs 90 cts, minden további percért ennek 

egyharmada, vagyis 36 frs 97 cts fizetendő.
Előkészítési díj 16 frs 99 cts.
Csak közönséges állami és magánbeszélgetések, valamint meghatározott sze

mélyek közti beszélgetések (person to person call) válthatók, még pedig napon
ként 16—24 óra közt (középeurópai idő).

A beszélgetések bejelentésének és lebonyolításának módja ugyanaz, mint az 
Északamerikával való távbeszélő forgalomban (L. 60. oldalon).
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áz I. díjöv díja 165 frs 37 cts helyett 121 frs 80 
cts, minden további percért 55 frs 13 cts helyett 
40 frs 60 cts fizetendő. A II. díjöv díja 176 ír.s 
27 cts helyett 132 frs 69 cts, minden további per
cért 58 frs 76 cts helyett 44 frs 23 cts fizetendő. 
Az előkészítési díj mindkét díjövben 22 frs 44 
cts helyett 16 frs 99 cts.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 21-én.

Változások a mozgóposták, jegyzékelőmenetek 
és postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzékeben.
117.725/3.

F. évi október hó 4-től kezdve a Szeged— 
Bpest 3. sz. mozgóposta a 719/749, a Bpest— 
Bruckneudorf 13. sz. mozgóposta a 10/B. B. Ü. 
518, a Bpest—Hegyeshalom 14. sz. mozgóposta a 
22/12, a Hegyeshalom—Bpest 14. sz. mozgóposta 
hétköznapokon a 833/11, vasárnapokon és ün
nepnapokon a 23. sz. vonatokban közlekedik.

Budapest keleti pu.—Somoskőújfalu közt a 
420/320. sz. vonatokban a keleti pu.-i mozgó
postafőnökség ellátása alatt 21. számmal altiszti 
mozgóposta rendeztetett be. A mozgóposta hét- 
ion és ünnepek utáni napon nem közlekedik. A j 
48. sz. mozgóposta menet az 1112, jövet az 1111/ j 
1811, a Székesfehérvár—Komárom 80. sz. moz- | 
góposta hétköznap a 2826, vasárnap és ünnep- I 
nap a 2854, a Győr—Balatonfüred 110. sz. moz- | 
góposta a 7122, a Balatonfüred—Győr 110 a 
7235/7121, a Tiszalök—Debrecen 118. sz. mozgó
posta vasárnapokon és ünnepnapokon az 5663. 
sz. vonatban közlekedik.

dig menet a T. 8267, jövet hétköznapokon a 
8246, vasárnapokon és ünnepnapokon a T. 8272. 
sz. vonatokban.

A 298 .sz. mozgóposták elnevezése ezentúl 
„Püspökladány—Episcopia Bihorului“, illetőleg 
„Episcopia Bihorului—Püspökladány“.

A Kerepes—Budapest jegyzékelőmenet hét
köznap a 361/229, vasárnap és ünnepnap a 313. 
sz. vonatban közlekedik. Az 532/523. sz. vona
tokban közlekedő jegyzékelőmenet elnevezése 
ezentúl „Püspökladány—Episcopia Bihoruíui“, 
illetőleg „Episcopia Bihorului—Püspökladány“. 
Bpest keleti pu.—Ecser közt az 522/617. sz. vo
natokban a keleti pu.-i mozgópostafőnökség el
látásában jegyzékelőmenet rendeztetett be. Az 
530. sz. vonatban Maglódra fenntartott menet 
megszűnt.

A 370. sz. vonatban fenntartott jegyzékelő
menet a keleti pu.-i mozgóposta főnökség ellátá
sában csak korlátozott szolgálatú ünnepnapokon 
Kisterenyéig közlekedik. Somoskőújfalu—Kiste- 
renye közt a 317. sz. vonatban hétfő és ünnep
napok utáni napok kivételével jegyzékelőmenet 
közlekedik. Ellátja a keleti pu.-i mozgóposta fő
nökség. Görögszállás és Nyíregyháza közt jegy
zékelőmenet nem közlekedik. Tiszafüred és Kar
cag közt a jegyzékelőmenet vasárnapokon és ün
nepnapokon nem közlekedik. Zalaegerszeg— 
Za'laszentiván közt a 7734, Siófok—Kaposvár 
közt az 5421. sz. vonatban jegyzékelőmenet köz
lekedik. Előbbit a zalaegerszegi, utóbbit a kapos
vári 1. sz. hivatal látja el. A T. 5972/T. 5977. sz. 
vonatokban a jegyzékelőmenet Erdőcsokonyáig, 
illetőleg onnan közlekedik. Nagykanizsa és 
Murakeresztur közt az 1292. és 1297. sz. vonatok
ban jegyzékelőmenet nem közlekedik.

A 138. sz. mozgóposta az 1424 sz. vonatban 
Zalaegerszeg helyett Szombathelyig közlekedik. 
A Kőszeg—Szombathely 146. sz. mozgóposta 
megszűnt. Békéscsaba és Gyoma közt a 163. sz. 
mozgóposták ezentúl korlátozott szolgálatú ün
nepnapokon közlekedni fognak. A Tűrje—Keszt
hely 22. sz. mozgóposta a 7626/7633, a Siklós- 
Görcsön y—Pécs 228 sz. mozgóposta a 6731, a 
Polgár—Nyíregyháza 238. sz. mozgóposta a 6023/ 
1333, a Somogyszob—Keszthely 244. sz. mozgó
posta az 5824/5243, a Szeghalom—Püspökladány 
278. sz. mozgóposta hétköznapokon az 5121, 
vasárnapokon és ünnepnapokon a T. 5373. sz. 
vonatban közlekedik.

Vésztő és Körösszakái közt a 292. sz. moz
góposták ezentúl naponkint közlekednek, és pe-

Győr—Moson—Magyaróvár közt a 830, 
Győr és Szombathely közt Győr 2. ellátásában 
az 1322/1303, Kőszeg—Szombathely közt Szom
bathely 2. ellátásában a 8331, Szombathely és Sár
vár közt Szombathely 2. ellátásában az 1327, ille
tőleg 1314. sz. vonatokban jegyzékelőmenet ren
deztetett be. A 830. sz. vonatban berendezett azon
ban hétfőn és ünnepnapok utáni napon, a 8331. 
sz. vonatban berendezett pedig vasárnap és ün
nepnap nem közlekedik. Szombathely és Sárvár 
közt az 1339, illetőleg 1334. sz. vonatokban jegy
zékelőmenet közlekedni nem fog. Békéscsaba— 
Kaszaperpuszta jegyzékelőmenet az 504/505, a 
Szeged—Battonya jegyzékelőmenet a 10/12, a 
Veszprém—Győr közti a 7151, a Répcevis— 
Csepreg közti a 8038, illetőleg 8033, a Szánk—
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Kecskemét Rávágy-tér közti a 23. sz. vonatban 
közlekedik.

Kiskunfélegyháza és Szentes közt a 7130/ 
7437. sz. vonatokban fenntartott jegyzékelóme- 
net hétfőn és ünnepnapok utáni napon nem köz
lekedik. Lengyeltóti és Kaposvár közt az 5531/a. 
sz. vonatban vasúti alkalmazott ellátásában jegy- 
zékelőmenet rendeztetett be.

Párád—Parádfürdő—Párád pu.( továbbá
Nyíregyháza—Ramocsaháza közti gépkocsijára, 
tok postaszállításra nem használtatnak fel. Pos
taszállításra újonnan felhasznált gépkocsijárat a 
„Miskolc—Liilafüred-Ujhuta“ és a „Miskolc— 
Polgár—Debrecen“ közti útvonalon közlekedő.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a ma
gyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és posta- 
száliítasra felhasznált gépkocsi járatoknak a P. R. 
Tára ezévi 15-iki számában 98.865/3. sz. rendelet
tel közölt jegyzékében vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

117.210/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1936. évi szeptember hó 22-én keit B. 
I. 10.406/2.—1936. számú végzésével Budapesten 
a Weinberger (Eötvös-u. 28.) nyomdában előállí
tott „Sütőmunkások“ című nem időszaki sajtó
termék 1936. évi szeptember hó 22-ik napján 
megjelent példányainak lefoglalását rendelte el.

A m. kiír. postahivatalok a szóbanlevő sajtó-, 
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák é9 ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 24 én.

II.
117.919/4.

A pécsi kir. törvényszék vizsgálóbírája 1936. 
évi szeptember hó 25-én kelt B. 3587/1./1936. 
számú végzésével a Pécsett megjelent „Deut
scher Volksbote“ című nem időszaki lap 1936. évi 
szeptember havában kiadott II. évfolyam 7. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít

sák és ne kézbesítsék, hanem a pécsi kir. ügyész 
séghez küldjék be.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 30-án.

Elveszett pecsétnyomó,
117.435/4.

A Kóspallag postaügynökségnél történt be
törés során az ügynökség pecsétnyomóját is el
vitték. Az ügynökség új pecsétnyomója a régi
től va]ó megkülönböztetés céljából a magyar cí
mer alatt „I“ számmal'készült.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hozzá
juk a régi pecsétlenyomattal ellátott iratok vagy 
küldemények érkeznének, azokat haladéktalanul 
felettes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 29-én.

Elveszett postakiadói személyazonossági igazol
vány.

117.884/4.
Pócsi Jolán postakiadó a debreceni posta- 

igazgatóság által 1928. évi január hó 11-én 1—- 
V—47/1927. szám alatt kiállított személyazonos
sági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 29-én.

A zalaszentbalázsi postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

117.340/3.
A zalaszentbalázsi postaügynökség folyó évi 

október hó 1-től postahivatallá alakíttatott át.
Az új postahivatal ellenőrző száma: 5700.
A hivatalok a segédkönyvekben Zalaszent- 

balázsnát az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban (582. o.) „ IS  Eh. Gel
se“ helyett írandó. Ezenkívül Pölöskefö
községnél (444. o.) az „up.“ után „Gelse“ tömen
dő s helyette „és“ veendő fel.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek névsorában (144. o.) az első hasábba „5700“
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írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. Geise)“ 
törlendő, a 182. oldalon pedig az 5700 ellenőrző- 
szám után beírandó „Zalaszentbalázs“.

Végül az Irányítási-Füzetben (181. o.) a má
sodik hasábban „Ü“ helyett „IV“, a hetedik ha
sábban pedig „Eh.“ helyett „138“ írandó.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
117.33813.

A kir. postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Cigánytelep C\ Felsőszentmárton (152. 1.) 
u. t. ezentúl Felsőszentmárton.

Felsőszentmárton (211. 1.) ezentúl ©ÖL. u. t. 
Lakócsa törlendő.

Hangászpuszta (Tóti puszta része) C\ Szilas- 
balhás (246. 1.) u. t. ezentúl Ozora.

Paradicsommajor n  Gyulavári (429. 1.) u. t. 
ezentúl Gyula.

Üjmajor (Külső sári része) o  Szilasbalhás 
(551. 1.) u. t. ezentúl özora.

Táborpuszta r\ Felsőszentmárton (520. 1|) 
u. t. ezentúl Felsőszentmárton.

Göböljárás Tiszakürt (230. 1.) u. t. ezen
túl Kisasszonyszőllő.

Kisasszonyszőllő o  Tiszakürt (302. 1.) ezen
túl ©S3 L. u. t. Tiszakürt törlendő.

Kisasszonypuszta C\ Tiszakürt (302. 1.) u. t. 
ezentúl Kiszasszonyszőllő.

*Kurázsi szőllő O  Tiszakürt (337. 1.) u. t. 
szentül Kisasszonyszőllő.

*Nyomásszőllő C\ Tiszakürt (412. 1.) u. it. 
ezentúl Kisaszonyszőllő.

*Tanyák f'l Tiszakürt (521. 1.) u. t. ezentúl 
Kisasszonyszőllő.

Tópart C\ Tiszakürt (539. 1.) u. t. ezentúl 
Kisasszonyszőllő.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 29-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

117.333/1."— 117.556/!.' — 116.499/1.'
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*) A postaszállítás ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1930.

évi október hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T, 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi szeptember iiö  29-éh.'
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
’5#
'O A létszámból tö rö lt egyén . , v  ... .
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Németh József kiadó Kunszentmárton,
1902. Lökösháza Lökösházára posta

m esterré kineveztetett

Sz
eg

ed Börcsök Árpádné kiadó Zscbely, 1897. Szeged 2. Pöstakezelőnővé 
neveztetett ki

Sz
eg

ed Papp Anna kiadó Szeged, 1911.

.

Szeged 3. 1936. IX. 4-cn meghalt

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.

G árdony postaihivatal helyettesítésre kiadót keres. 
T arján  posctahivatal önálló szám adástételre képes, 

nőkiadót keres, azonnal belépésre.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

E kker János Gyönk 7 nov. 1-től H elyettesítést is vállal

G ergye Anna Mezőőrs 7 okt. 15-től H elyettesítést is vállal

N agy József Mezőzombor azonnal

Suttá  Clarissa Budapest, VII., Murányi-u. 36. 
földszint 6 .

azonnal * — • - -

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4, ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fdvárc*) Nyomdi Rt. n yom án . — Feleld« mdTeictfi: Duchon J.



RENDELETEK TÁRS#
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030. OKTÓBER 9. 30. szám.

T A R T A T O M :
Megbízatás.
Üj szövegű „Általános munkaadói igazolvány“ című, 

OTI-nyomtatvánv forgalombahozatala.
Az utalványforgalom  újrafelvctelc Svájccal és N é

metalfölddel.

Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
Elvesztett hírlaptudósítói igazolványok. 
Változások a Távíró-Díjszabásban. 
Személyzetiek.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Megbízatás.
112.575/1.

Kaszala István postatanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postatitkár (3) a m. kir. 
posta tudakozó irodájához áthelyeztetett és a 
külföldi hirlaposztály vezetésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi október hó 5-én.

Új szövegű „Általános munkaadói igazolvány“ 
című OTI nyomtatvány forgalombahozatala.

117.439/4.

A P. R. T. 1936. évi 32. számában megje
lent 114.366/4. számú rendelet kapcsán értesí
tem a postahivatalokat, hogy az OTI az „Ál
talános munkaadói igazolvány“ című nyomtat
ványt új szövegezéssel állíttatta elő és azok 
már ebben a hónapban forgalomba is kerülnek.

Ezekhez az új szövegű munkaadói igazol
ványokhoz már nem kell hozzácsatolni a hi
vatkozott rendeletben említett „Igazolás“ fel
íráséi űrlapot.

A régi szövegű munkaadói igazolványok 
azonban, amíg a készlet tart, használatban és 
forgalomban maradnak s azokhoz továbbra is 
ki kell állítani és csatolni az „Igazolás“ felírású 
űrlapot.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem el:

1. A m . kir. posta értékcikkraktára a pos
tahivataloknak az „Általános munkaadói igazol
vány“ című, OTI nyomtatványra vonatkozó 
megrendeléseik foganatosításánál — a régi szö
vegű készlet elfogytával — már új szövegű 
nyomtatványt küld.

2. A postahivatalok a készlet fogytáig első
sorban a régi szövegű munkaadói igazolványt 
árusítsák. Ezekre vonatkozólag fennmarad az a 
rendelkezés, hogy azokhoz 1—1 „Igazolás“ fel
írású űrlapot díjtalanul kell csatolni, valamint, 
hogy abban az esetben, ha valaki a birtokában 
levő régi szövegű munkaadói igazolványhoz 
„Igazolás“ felírású űrlapot igényel, azt a kész
let fogytáig díjtalanul kell kiadni.

Ezt a változást a postahivatalok a hivatko
zott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 29-én.

Az utalványforgalom újrafelvétele Svájccal és 
Németalfölddel.

118.868/4.
A Svájccal és Németalfölddel való mind

két irányú utalványforgalom, a Németalföldre 
küldött utánvételes küldemények és megbízások, 
továbbá a Svájcból és Németalföldről érkező 
díjjegyzékes küldemények forgalma folyó évi 
október hó 12-től újból megnyílik.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T.
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folyó évi 33. számában megjelent 117.834/4. sz. 
rendeletnél. Az említett országokkal való vi
szonylatban ennélfogva csak az ez utóbbi rende
let előtt kiadott forgalmi korlátozások marad
nak érvényben.

Budapest, 1936. évi október hó 8-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
117.958/4.

Jan Burger felelős szerkesztésében és kiadá
sában Prágában megjelenő „Die Volks-Illustrier

te“ című külföldi sajtóterméktől a posta szállí
tás jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi október hó 1-én.

Elvesztett hirlaptudósítói igazolványok.
118.204/36. sz.

A „Sopronvármegye“ napilap tudósítói ré
szére, a soproni postaigazgatóság által kiállított 
alábbi hirlaptudósítói igazolványok elvesztek, 
illetve érvényességük megszűnt:

A tudósító neve Lakhelye
Az igazolvány

kiállításának
éve száma

Tóth Zoltán Győr 1927 43/1927
Lichtenstein Manó Budapest 1928 51/1928
Polgár János Magyaróvár 1928 52/1928
Radács Tivadar Veszprém 1928 53/1928
Tóth Kálmán Pápa 1928 54/1928
Mostyenán Ede Tatabánya 1928 55/1928
Hirsch Jenő Pápa 1928 58/1928
Vajai István Celldömölk 1928 58/1928
Flöttmann Jenő Székesfehérvár 1928 60/1928
Fürst József Szombathely 1928 64/1928
Kulhanek Ferenc Budapest 1928 65/1928
Geszner Imre dr. Szombathely 1928 65/1928
ifj. Zeitler Béla Moson 1929 66/1929
Jaroschek Marianna Szombathely 1929 71/1929
ifj. Szulacsik Lajos Komárom 1929 72/1929
Possert Jakab Szombathely 1930 93/1930
Lázár Károlv Fűzfő 1930 100/1930
v. Román Mihály Balatoné j hely 1930 102/1930
Schneider György Győr 1931 5Í1931
Kolb Jenő Budapest 1931 14/1931
Salgó Károlv dr. Győr 1931 55/1931
V .  Szabadván Ferenc Kőszeg 1931 57/1931
Somogyi Rezső Győr 1931 51.123/1931
Kovács László Sárvár 1932 1/1932
Hirsch Jenő dr. Pápa 1932 2/1932
Kovács István Pápa 1932 6/1932
Vár állj ai István Celldömölk 1932 7/1932
Csendes József Kapuvár 1933 1/1933
ifj. Bernáth Vilmos Bük 1933 7/1933
Barta József Komárom 1933 16/1933
Mátyás Béla Magyaróvár 1933 17/1933

A postahivatalok a közölt igazolványok vatkozással a soproni postaigazgatósághoz ter- 
alapján hitelezett beszélgetést előjegyzésre ne jesszék fel. 
fogadjanak el, hanem az igazolványt vonják be 
és ennek a rendeletemnek a számára való hi- Budapest, 1936. évi október hó5-én.
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Változások a Távíró-Díjszabás ban.
117.098/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

15. o. Szomáliföld (olasz)-nál (Fedőlap a 
P. R. T. 1936. évi 34. számához) a 2. hasábban a
VII. elé írjanak Vl-ot, a VI. útirányt és az an
nak megfelelő 1.97 ar. frank szódíjat töröljék, 
az I., III. útirány szódíját pedig a 3. hasábban 
2.09 ar. frankra helyesbítsék.

21. o. Jamaikánál a 6. hasábban a TMx meg
jelölés törlendő.

31. o. Rotuma-szigetnél a 6. hasábban a 
,,Titkosnyelvű táv“ megjelölés elé írandó: D.

Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án.

Személyzetiek.

118.593/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Elekes Jenő műszaki igaz
gatói címmel és jelleggel felruházott műszaki 
tanácsos 17 Budapestről Sopronba, Simonffy 
Miklós műszaki tanácsos 25 Sopronból Debre
cenbe, Szalai János segédmérnök 15 Szegedről 
Bajára, Fehér Alfréd hivatali igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott főfelügyelő 57 Debrecenből 
Hódmezővásárhelyre, Bornyi Sándor főfelügyelői 
címmel és jelleggel felruházott felügyelő 264 
Hódmezővásárhelyről Debrecenbe, Élthes János 
dr. főtiszt 290 Budapestről Hatvanba, Kun 
György főtiszt 383 Sátoraljaújhelyről Egerbe, 
Cser Andor főtiszt 401 Budapestről Salgótar
jánba, Potsubay Ernő segédtiszt 499 Székesfe
hérvárról Budapestre, Jankovics György mű
szaki segédellcnőr 118 Szolnokról Budapestre, 
Zemling Győzőné segédtisztnő 204 Salgótarján
ból Budapestre, Kovács József baltavári II. o.

altiszt 1663 Budapestről Győrbe, Érczfalvi Gyu
la II. o. altiszt 1954 Győrből Budapestre, Be- 
reczky Gábor II. o. vonalfelvigyázó 389 Buda
pestről Mezőberénvbe.

Nyugdíjaztalak: Majláth Béla számvevő
ségi II. o. főtanácsos 9, Tichy Gusztáv főfel
ügyelő 24, Kálmán Ferencné főellenőrnő 24. 
Ambrózy Teodóra ellenőrnő 143, Cserny Sán
dor műszaki ellenőr 11, Moósz Józsefné 219, dr. 
vitéz Derecskev Györgyné 291 és Békéi Irén 
388 kezelőnők, Kulcsár Ferenc II. o. szakaltiszt 
147, Tihanyi Lajos 112, Beller István 214, Páz- 
mán Károly 345, Nagy Károly mihályházai 517, 
Gyimesi József 750, Bereczki Albert 810, Mol
nár András apostagi 816, Palócz József 1037 és 
Bakacsi Mihály 2127 I. o. altisztek, Kölesdi Pál 
II. o. altiszt 1214, Szilvás András I. o. vonal
felvigyázó 28, Nagy István II. kocsikezelő 238.

Végkielégíttetett: Kovács Imre balatonfüre
di II. o. altiszt 1805.

Meghaltak: Klusch Mária kezelőnő 28, Csep- 
regi Mihály I. o. altiszt 137, Ivánfi Antal II. o. 
szakmester 121.

Lemondott: Fegyveres Miklós főtiszt 419, 
Palotás István dr. számgyakornok 20.

Névváltozások: Párái (Pfeilmayer) Erzsébet 
ellenőrnő 139, Kúti (Cuibus) Erzsébet segédtiszt
nő 381, Kalocsai (Kositzki) István II. o. altiszt 
3289, Gálos (Tauber) Ferenc II. o. altiszt 3494, 
Deli (Denncrt) Ferenc II. o. altiszt 3500, Szeg
vári (Szirovicza) József II. o. altiszt 3525, Ko- 
csárdi (Kepka) Mihály gépkocsivezető 42.

Egyéb változások: Boda Mária segédellenőr- 
nő 422 helyett dr. Perler Ferencné, Orbán An
na segédellenőrnő 542 helyett Canic Istvánné, 
özv. Csabke Béláné segédellenőrnő 582 helyett 
dr. Fejes Györgyné, Menkó Teréz kezelőnő 481 
helyett Kisida Jánosné írandó.

Budapest, 1936. évi október hó 7-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Özv. Butsy Lajosné kiadó (G öm ör m.) 
1900.

T ibolddaróc
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Pataki Julia kiadó Szentes 1902. Bököny Kisrozvágyi postames
te rré  neveztetett ki.
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Roily Gézánc 
szül. Köntös M argit kiadó G yőrszent- 

m árton  1913. N agybarátfalu N em  vállalt alkal
mazást.
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Bernyák Józscfné kiadó V árp alo ta  1897 N y á rád Kinevezve vépi 
postam esterré.

C/3 ‘

fioi 4-4
Gosztonyi Eleonora kiadó Szigetvár 1910. Bükkösd KineVezve kőszegszer

dahelyi postamesterré.

A  sze rk esz tő ség n ek  s z á n t k ü ld e m é n y e k  c ím zése: P o s ta  v ezé rig azg a tó ság , 4. ü g y o sz tá ly , B u d a p e s t 114. 
A  k iad ó h iv a ta ln a k  s z á n t  k ü ld em én y ek  c ím z é se : K ü lfö ld i h ir lap o sz tá ly , B u d a p e s t 4.

Fővárosi N yom da Rt. nyomáaa. Felelő» művezető: Duchon J.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
£S KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 19.16 OKTOBER 17. 37. szám.

T A R T A T O M :

f  V itéz jákfai Gömbös Gyula.
A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság által feladott 

könyvelt küldemények kettős elismerése.
Üj Légipostái M enetrend kiadása.
H ird postahivatal megbízatása vasúti fuvarlevelek 

árusításával.
Az 1924. évben kbocsáto tt 5°/o-os m agyar járadék 

(kényszer) kölcsönkötvényekhez kiadandó új szelvényívek 
m egküldésének szorgalmazása.

A vidéki hatóságok és hivatalok távbeszélő díjai
nak beszedése.

A V ili. Országos Frontharcos Találkozó alkalmi 
postahivatala és bélyegzője.

A „Takarékossági nap“ h irdető bélyegzőinek hasz
nálata.

A balatonfíizfői időszaki postahivatal állandósítása.
A dunaköm lődi postaügynökség átalakítása posta- 

hivatallá.
A budapesti 99. számú postahivatal áthelyezése.
Változások az irányítási füzetben.
Elveszett igazolvány.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
A  magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 

szeptem ber havi forgalma.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról,
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Viíéz jákfai Gömbös Gyula
Magyarország miniszterelnöke meghalt.

Annak az államférfiéinak a kezéből vette ki a Teremtő az ország kormányát, 
aki minden szívdobbanásával, minden gondolatával és minden célkitűzésével az ezer 
éven át szenvedő magyar fajának, forrón szeretett nemzetének, jobb, szebb jövőjét 
kívánta és akarta.

A magyar rádió útján nem egyszer igyekezett súlyos gazdasági és politikai vi
szonyok között a jobb jövőbe vetett reményt felébreszteni nemcsak a szűkre kény
szerűéit Csonkaország határain belül élő magyar faj testvéreiben, hanem azokon 
túl is ...

Fanatikusan hitt jószándékú elgondolásainak megvalósításában, az évszázadok 
óta széthúzó magyarnak egy egységes táborba való egyesítésében.

És ennek -»^Türelmetlenül lüktető magyar szívnek a kérlelhetetlen halál idő 
előtt megállj t paéaitesolt.

A magyar, posta személyzete megrendültén látja ebben a magyar sors tragé
diájának Szomorú megismétlődését s meghatódva siratja az ország e nagy fiának korai 
gyászos plhunvtát.

Gyászbabfoijultan kísérte a nemzet október hó 10-én utolsó földi útján nagy 
halottját s ^bbe^t a Szomorú kíséretben rész jutott a magyar postának is.

Áldott,emlékét a magyar posta kegyelete mindörökre megőrzi.
évi október hó 16.Budapest,

m.
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A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság áltlal fel
adott könyvelt küldemények kettős elismerése.

118.579/4.

A Postaüzleti Szabályzat 61. §'. 10. pontjá
nak azt a rendelkezését, hogy a bíróságok és 
ügyészségek az általuk feladott összes könyvelt 
küldeményekről külön díj fizetése nélkül ket
tős elismerést kívánhatnak, a m. kir. kincstári 
jogügyi igazgatóság által feladott postaküldemé
nyekre is kiterjesztem.

A hivatalok e rendeletemet a hivatkozott 
pontnál jegyezzék elő. Az Üzletszabályzat szö
vegének helyesbítéséről a legközelebbi változá
sokban intézkedem.

Budapest, 1936. évi október hó 10-én.

Üj Légipostái Menetrend kiadása.
119.401/4.

Az 1936. évi október 5-én életbelépett új 
téli légimenetrenddel kapcsolatban a Légipostái 
Menetrendet e rendelet mellékleteként újból ki
adtam. A hivatalok a P. R. T. 1936. évi 14. szá
mának mellékleteként kiadott Légipostái Menet
rend helyett ezt az új menetrendet használják.

Az új menetrendből a külföldi hirlaposz- 
tálynál korlátolt példányszámban különlenyo
mat áll rendelkezésre, amelyből a hivatalok a 
szükséges példányokat a légipostát gyakrabban 
igénybevevő felek között való szétosztás vé
gett szolgálati levelezőlapon rendelhetik.

Budapest, 1936. évi október hó 4-én.

Hird postahivatal megbízatása vasúti fuvar
levelek árusításával.

117.627/4.
Hird postahivatalt megbíztam vasúti fuvar

levelek árusításával.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 

1925. évi 9. számában közölt 1561. számú rende
let 6. és a Levélpostadíjszabás 2. § B) pontjá
nál.

Budapest, 1936. évi október hó 14-én.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar jára 
dék (kényszer) kölcsönkötvényekhez kiadandó 
új szelvényívek megküldésének szorgalmazása.

118.669/4.

A P. R. T. folyó évi 22. számában közzé
tett 105.349/4. sz. rendelettel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a beszolgálta
tott szelvényivek feldolgozásával és az új szel
vényivek kiadásával kapcsolatos munkálatok a 
tervezettnél hosszabb időt fognak igénybe ven
ni. Ezért felhívom a hivatalokat, hogy az em
lített rendelet 6. pontjában közöltek szerint a % 
új szelvényivek megküldését a m. kir. postata
karékpénztárnál az előírt határidő lejárta után 
ne szorgalmazzák.

A munkálatok eltolódására való tekintettel 
a P. R. T. útján esetenkint közölni fogom, hogy 
a m. kir. postatakarékpénztár milyen időpont
ban beszolgáltatott anyagot küldötte már meg 
a postahivataloknak. A hivatalok az erre vonat
kozó közléseket kísérjék figyelemmel és csak 
akkor tegyenek jelentést a m. kir. postataka
rékpénztárhoz, ha az anyagot a közöltek da
cára sem kapták volna meg.

Budapest, 1936. évi október hó 14-én.

A vidéki hatóságok és hivatalok távbeszélő- 
díjainak beszedése.

112.286/8.

Előfordult, hogy egyes vidéki postahivata
lok a távbeszélő díjakról kiállított nyugtát a 
hatóságoknak és hivataloknak utalványozás vé
gett kiadták anélkül, hogy azok a nyugtán fel
tüntetett összeget előzetesen kifizették volna.

Minthogy az állami, törvényhatósági és 
községi hatóságok és hivatalok távbeszélő dí
jainak beszedésére nézve az 1927. évben kiadott 
..Távbeszélőüzleti Szabályzat“ 30. §-ának 7., 8. 
és 9. pontjának rendelkezései ezidőszerint is 
változatlanul érvényben vannak, figyelmeztetem 
a hivatalokat, hogy a hivatkozott 9. pont sze
rint távbeszélő díjakról kiállított nyugtát kivé
tel nélkül, csak az azon feltüntetett összeg ki
fizetése után szabad kiadni.

Ha az érdekelt hatóságok és hivatalok, va
lamint a MÁV hivatalai a fizetendő díjak utal
ványozásához a hivatkozott 30. §. 7. pontjában 
előírt távbeszélő értesítés helyett általában



A P. R. T. 1936 évi 37. számának melléklete. (119.401/4, sz.1

LÉGIPOSTÁI MENETREND

Feladási határidő:

a Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a m enetrendet,

a M átyásföld-repülőtér postahivatalnál 10 perccel a repülőgépek indulása 
előtt.

perccel a repülőgép felszállása elő tt indulnak IV., Váci-u. 1. sz., ill. IV., Vörös- 
m arty-tér 2. sz. alól és ugyanakkor kiürítik  az itt elhelyezett kékszínű levélszek
rényeket.

Légipostái ügyekben felvilágosítást a következő hivatalok nyújtanak: 
Levélpostai küldem ényekre (utalványokra) vonatkozólag a

Budapest 72. sz. postahivatal (VII., Keleti pu.; telefon 1-460-17) és 
M átyásföld-repülőtér postahivatal (telefon 2-971-11).

Csomagokra vonatkozólag a
Budapest 78. sz. postahivatal (VII., Verseny-u. 3., telefon 1-419-29).

r
Érvényes: 1936. október 5-tól.

Budapesten a légitársaságok autóbuszai a M átyásföld-repülőtérre negyvenöt

a) Furópai országok A) táb láza t

b ) Az Európán kívüli országok névm utató ja

c) Európán kívüli országok B) I—V. táblázat 7—10.

2—5. o ldal

6 .

KIADJA: A M. KIR. PO STA  V EZÉR IG A ZG A TÓ SÁ G . 
BUDAPEST.

1936.



A) Európa.
Rövidítések: nap. =  napon ta, kiv. =kivételével, hé =  hétfő, ke =  kedd, sze =  '____\  csü =  csütörtök, pe =

péntek, szó =  szom bat, va =  vasárnap.
Jelmagyarázat: „b“ jelzés az órák , illetőleg a napok elő tt az indítást követő  na' t, illetők”'  hete t jelenti.

„c“ jelzés az órák , illetőleg a napok elő tt az indítást kö v et"  u—iodilt n st  „  ’letőleg hetet jelenti. 
/ \  Csak hétfő-, szerda- és pénteki feladás esetén.
O  Csak kedd-, csütörtök- és szombati feladás esetén.
O  Csak vasárnap  , k ed d -, és csütörtöki feladás esetén.
* Az út egy részén vasúton.

A feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10.

csak 
X. 31- 

ig
nap.
va
kiv.

5 ó 15

ke
csü
szó

8 ó 25

nap.
va
kiv.

9 ó 15

ke
csü
szó

9 ó 15

hé
sze
pé

10 630

hé
sze
pé

10 630 
ke 

csü 
szó 

9 ó 15

nap.
va

kiv.

12 6 05

csak 
XI. 1- 

től 
nap. 
szó 
kiv.

23 ó

hé
sze
pé

23 6

Budapestről (repülőtérrő l) indul 7 ó 15 9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 11 ó30 12 ó 15 12 Ó55 23 ó50 0 ó 20

R endeltetési ország H elység neve É r k e z é s

Albánia
T irana
XI. 30-ig cs II. 1-től

XII. 1-től I. 31-ig

b
10 6 55
c

10Ó59

Ausztria

Bécs 8 ó 45 10 ó30 11 Ó30 12 ó 40 14 ó05
*

b 6 ó

G ráz 
III. 1-től

11 ó 25
b
1 ó 09 b o

11 6 25

K lagenfurt 
III. 1-től

12 ó 05
b *
4 ó 36 b O  

12 ó 05

Salzburg 10 ó20
*

19Ó20
b
4 ó 40

Belgium Brüsszel 15 615
b
3 ó 15

b
15 ó 15

Bulgária Szófia

10 ó 15

b
11 Ó40

Cseh-Szlovákország Prága 13 Ó10
-

14Ó20
*

23 623
b
10 ó 15

Dánia K openhága 14 640
b
5 ó 15

b
14 640

Danzig szabadváros Danzig 16Ó45
b
1 ó 05

b
16 ó 45

Észtország

Tallinn
X. 31-ig

XI. 1 -tői I. 31-ig 

II. 1-től — - -

b
16 635 
c * 
8 ó 30
b
13 645

Finnország Helsinki , 
XI. 15-ig

XI. 16-tól

b
13 ó 15
b
12 ó 50
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udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10.

A feladás határideje a B

csak 
X. 31-

>g-
nap.

va
kiv.

6 ó 15

ke
csü
szó

8 ó 25

nap.
va
kiv.

9 ó 15

ke
csü
szó

9 ó 15

hé
sze
pé

10 6 30

hé
sze
pé

10 6 30 
ke 
csü 
szó

9 ó 15

nap.
va

kiv.

12 6 05

csak
XI.
1-től
nap.
szó
kiv.

23 ó

hé
sze
pé

23 6

Budapestről (repülőtérről) indul 7 ó 15 9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 11 Ó30 12ó 15 12Ó55 23 ó 50 0 ó 20

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Franciaország

(Korzika)

Bordeaux
b
4 ó 20

b
12 6 45

c *
4 ó 20

Cannes
b
14 ó 35

Marseille
b
4 ó 32 

15 ó 05

b
13 6 30

c
4 ó 32

Paris
b
5 6

b
15 6 05

Strasbourg 12 ó 50
b
12 ó 50

Ajaccio
b
10 ó 15

c
10 6 15

Görögország

Athén
XII. 22-ig és III. 1-től 

XII. 23-tól II. 28-ig

16 6 30 
b
9 6 18

Szaloniki 13 6 30

Jugoszláv királyság Belgrad 11 ó 55 13 ó 45

Lengyelország Varsó

. ZS 
16 ó 35

13 ó 15

b Z^ 
13 ó 15
b e
16 ó 35

i

Póznán 15 ó b 15 ó

Lettország Riga X. 31-ig 

XI. 1-től

b
14 ó 30
b
18 ó 45

Litvánia Kaunas
b
11 ó 45

Luxemburg Luxemburg
*

23 ó 10
b *
11 ó 51

Málta Malta
b
13 ó 30

Nagybritannia
London

XI. 21-ig 

XI. 22-től

15 Ó35 18 ó 50
0
4 6 45 b

15 ó 35 
b
18 ó 30

Németalföld

Amsterdam
XI. 21-ig

XI. 22-től 
III. 1-től

Rotterdam
XI. 21-ig

XI. 22-től 
III. 1-től

13 ő 30

16 ó 30

ö

4 6 10 b
13 ó 30 
b
16 ó 30

14 ó 20

17ó 15 ... ......

b3ó40 b
14 ó 20
b
17 ó 15
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A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3.

nap.
va
kiv.

9 6 15

4. 5. 6. 77* * 8. 9. 10.

csak 
X. 31- 

'g
nap.
va

kiv.
6 ó 15

ke
csü
szó

8 ó 25

ke
csü
szó

9 ó 15

hé
sze
pé

10 ó 30

hé
sze
pé

10 ó 30 
ke

csü 
szó 

9 ó 15

nap.
va
kiv.

12 ó 05

csak
XI.

1-től
nap.
szó

kiv.
23 6

hé
sze
pé

23 ó

Budapestről (repülőtérről) indul 7 ó 15 9 6 25 10 615 10615 1 630 12 615 12 6 55 23 650 0 6 20

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Berlin 12 ó 15 17 6
b
12 6 15

Bremen
I. 31-ig

II. 1-től

14 ó 30 23Ó06* b
16 6 

b
14 6 30

Breslau 15 ó 10
b
0 ó 35

b
156 10

Dortmund 13 ó 15
b
6 6 36

b
13 6 15

Dresden 11 ö 10
*

21 6 43
b
11 6 10

Essen 13 ó 40
b
7 6 33

b
13 6 40

Németország

Frankfurt a/M 15 ó 40
h
2 ó 50

b
15 ó 40

Halle/Leipzig 11 6 50
*

21 6 32
b
11 6 50

Hamburg 
II. 1-től

14 ó 40 19 ó 35 b
14 6 40

Hannover
I. 31-ig

II. 1-től

13 ó 50
b
0 6 50 b

15 6 20 
b
13 6 50

Köln 13 6 50 176
b
2 6 50

b
13 ó 50

Königsberg 17 6 45
b
2 6

b
17 6 45

München
X. 31-ig és III. 1-től

XI. 1-től II. 28-ig

11 ó 10
22 6 05 
b '
4 6 55

Nürnberg
X. 31-ig és III. 1-től

XI. 1-től 11. 28-ig

12 6 10
21 6 05 
b
6 6 00

b
12 ó 10

Saarbrücken 15 ó 15
b
0 6 14

b
12 6 49

b
15 6 15

Stuttgart 14 6 20
b
9 ó 32

b
14620

Norvégia Oslo
b
9 6 38

b
19 6 35

c
9 6 38
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A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

csak
X.

31-ig
nap.
va
kiv.

6 ó 15

ke
csü
szó

8 6 25

nap.
va
kiv.

9 6 15

ke
csü
szó

9 6 15

hé
sze
pé

10 6 30

hé
szc
Pé

10 6 30 
ke 

csü 
szó 

9 e 15

nap.
va

kiv.

12 605

csak
XI.
1-től
nap.
szó
kiv.

23 600

hé
sze
pé

23 6 00

Budapestről (repülőtérről) indul 7 6 15 9 ó 25 10 ó 15 10 615 11 6 30 12615 12 659 23 650 0 6 20

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Olaszország

(Szardínia)

(T ripolisz) 

(Rhodosz sz.)

Fiume 
III. 1-től

A  
15 ó 40 15 ó 40 b o

15 640

Róma 
III. 1-től

A  
15 Ó45 15 645 b o

15 645

Trieste 
III. 1-től

A
15Ó40 15 Ó40 b ©  

15 640

Velence 
III. 1-től

A  
13 630 13 6 30 b 0

13 630

Cagliari 
III. 1-től

b A  
13 630

b
13 6 30 e Q  

13 630

Tripoli 
III. 1-től

b A  
14 605

b
16 ó 05 c G 

14 6 05

/. III. táblázat 1. sorszám

Oroszország Moszkva —

b
19 ó 40

Portugália

A légiforgalom egyelőre 
szünetel.

Légitovábbítás Párisig.

Románia Bukarest 15 6 35

Spanyolország

(Baleárok)

Barcelona
b
7 ó 40

c
7 6 40

Madrid —
h -
15 6 30

Alcudia
b
10 6 30

Svájc Zürich 12 ó 50
b
5 6 28

b
15 6 30

Svédország
Malmö 15 ó 10

b
5 6 50

b
15 610

Stockholm
b
6 ó 27

b
8 6 55

c
6 6 27

Törökország
A vasúti szállítás 

előnyösebb

•

»



B) Európán kívüli országok.
6

Az európán kívüli országok névmutatója.

Ország, terület
Menetrend

Ország, terület
M enetrend

Ország, terü let
Menetrend

táblá
zat

so r
szám

táblá
zat

so r
szám

táblá
zat

sor
szám

Abesszinia II. 5 Ekuador IV. 4 Németalföldi-India III. ii
Aden 11. 4 Elefántcsontpart I. 11 Németalföldi-Guyana IV. 8
Afganisztán III. 6 Eritrea II. 3 Niger I. 10
Algír I. 2 Észak-Rhodésia II. 10 Nigéria I. 12
Algiri területek (Déli) I. 8 Etiópia (Abesszinia) II. 5 Nikaragua IV. 18
Amerikai Egyesült Áll. IV. — Francia-Guyana IV. 7 Nyasaföld 11. 13
Angola » I. 15 Francia-Indokína III. 8 Olasz-Szomáliföld 11. 6
Antigua sziget IV, 1 Francia-Kongó I. 15 Palesztina 111. 3
Arábia II. 3 Francia-Szomálipart 11. 4 Panama-csatorna vidéke IV. 19
Aranypart I. 11 Francia-Szudán 1. 9 Panama köztársaság IV. 20

Argentína V. 5 Fülöp szigetek III. 9 Paraguay V. 2

Ausztráliai Áll. szöv. III. 12 Gabon I. 15 Peru V. 7

Bahama sziget IV. 2 Gambia I. 7 Porto-Rico IV. 21

Bahrein-sziget III. 5 Guatemala IV. 5 Portugál-Angola 1. 15

Becsuana-föld II. 14 Haiti IV. 9 Rhodésia II, 14

Belga-Kongó I. 15 Honduras köztársaság IV. 11 Rio de Oro I. 5

Beludzsisztán III. 6 Hong-Kong III. 9 Salvador köztársaság IV. 22

Bolívia V. 3 Irak III. 4 Singapore III. 10

Borneo III. 11 Irán (Perzsia) III. 5 Straits-Settlements III. 10

Brazília V. 1 Jamaika IV. 12 Szaudi-Arábia II. 3

Brit-Észak-Borneo III. 11 Japán III. 9 Szenegál I. 6

Brit-Guyana IV. 6 Jáva III. 11 Sziám III. 7

Brit-Honduras IV. 10 Jémen II. 4 Szíria III. 2
Brit-India III. 6 Kamerun , I. 12 Tanganyika-terület II. 9
Brit-Nyasaföld II. 13 Kanada IV. 13 Tanger I. 3

Brit-Szomáliföld II. 4 Kanári-szigetek I. 4 Tchad I. 13

Celebesz III. 11 Kenya és Uganda II. 7 Timor sziget III. 11

Ceylon III. 6 Kína III 9 Togo I. 11

Chile V. 6 Kolombia IV. 14 Trinidad IV. 23

Costa Rica IV. 15 Kuba IV. 16 Tripolisz 1. Olaszorsz. . — —

Csád (Tchad) I. 13 Libanon III. 2 Tunisz I. 1

Dahomey I. 11 Madagaszkár 11. 12 Ubangi-Chari I. 14

Délalgiri területek I. 8 Mandzsuké III. 9 Uganda II. 7

Délafrikai-Unió II. 15 Marokkó I. 3 Uj-Zéland III. 12

Délnyugat-Afrika II. 16 Maláji nem. szöv. áll. III. 10 Uruguay ' V. 4

Dél-Rhodésia II. 14 Malaya III. 10 Venezuela IV. 24

Dominikánus köztárs. IV. 3 Mauritánia I. 6 Virginia szigetek IV. 25

Egyesült-Államok IV. — Mexikó IV. 17 Yémen II. 4

Egyiptom II. 1 Mezopotámia III. 4 . Zanzibár II. 6

Egyiptomi-Szudán IT. 2 Mozambik 11. 11
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A z Európán kívüli országok névm utatóját 1. a 6. oldalon. 7 A

.
Afrika.

I. sz. menetrendtáblázat.
r

Francia-Észak- és Nyugat-Afrika, Belga-Kon gó.

(R övidítéseket 1. Európánál, A ) rész 2. oldal.)

a b c d C f g
nap.

péntekX. 31-ig vasárnap szerda szombat szombat
kiv. 12 ó 05 6 ó 15 6 ó 15 8 ó 25

A feladás határideje a Budapest 6 ó 15
72. sz. hivatalnál

XI. 1-től
nap.

szombat szerda esütört.- péntek szombat
kiv. 12 ó 05 23 ó 23 ó 8 ó 25

23 ó

Rendeltetési ország, terület Helység neve Érkezés

1. Tunisz Tunisz b 15 ó 45
2. Algír Algír b 13 ó 30

Órán b 12 ó 25
’ 3. Marokkó (Tanger) Tanger b 13 ó 45

Casablanca b 15 ó 40
4. Kanári-szigetek Las Palmas csü
5. Rio de Oro Villa Cisneros va
5. Szenegál (Mauritania)
7. Gambia
8. Délalgiri területek

Dakar-
Bathurst
Colombéchar

pé
va

hé
-

El Goléa va
Aoulef va
Reggan hé

9. Francia-Szudán Gao hó
10. Niger Niamey hé

Zinder ke
11. Dahomey (Togo,

keAranypart, Elefántcsontpart) Cotonou
12. Nigéria (Kamerun) Kano sze

Maidugari sze

13. Tchad Fort Lamy ke : . ■ - sze
14. Ubangi Chari Fort Archambault sze

Bangui sze
Libengé szc

15. Belga-Kongó (Angola) Coquilhatville sze
(Francia-Kongó, Gabon) Brazzaville csü

Leopoldville csü
Banningviile csü b va
Port Francqui csü b va
Lucbo csü b szó
Luluaburg csü b szó
Elisabethville b pé b szó

. . . . v . -v

' 3 5

*, -'V y 7\ . 

IX  (t



8

■v ■

II. sz. menetrendtáblázat.

Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.
Afrika.

Egyiptom-Etiópia-Délafrika.
(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal)

a b c d e f g
«

V  ^ 1  i r t
szerda cső törtök pén tek szom bat hétfő

A .  J l - l g 5 ó 15 8 ó 25 6 ó 15 8 ó 25 6 ó 15
A feladás határideje a  Budapest kedd csütörtök szom bat

72. sz. hivatalnál A I .  1 - t o l  1 1 .  2 o - l g 8 Ó 25 8 ó 25 8 5 25

III 1 -tö l kedd csütörtök csütörtök szombat vasárnap
23 ó 8 ó 25 23 ó | 8 ó 25 23 ó

Rendeltetési ország, te rü le te H elység neve Érkezés

1. Egyiptom A lexandria csü pé va
Cairo pé v a1) hé sze1)

2. Egyiptomi-Szodán W adi H alfa pé hé csü1)
K hartoum pé hé csü1)
El-Obeid ke
El-Fasher ke
G eneina ke

Kosti S Z Ó ke
M alakai szó ke
Juba szó ke

Kassala szó hé • csü
3. Eritrea (Szaudi-Arábia) A sm ara szó hé csü
4. Francia.Szomáli (Br.-Szo-

máli, Aden, Jem en) D jibouti va ke pé
5. Etiópia (Abesszínia) D iredaua va ke pé
6. O lasz Szomáli Mogadiscio sze szó
7. Uganda Entebbe va sze
8 .  Kenya Kisumu va sze

N airobi va sze
M ombasa hé

9. Tanganyika-terület Tanga hé
(Zanzibar) Zanzibar hé

Dar-es-Salaam hé

Moshi hé csü
Dodoma hé csü

10. Észak-Rhodésia Mbeya hé csü
Mpika k e pé
Broken Hill, Lusaka ke pé

11. Mozambik (északi rész) Tété b S Z Ó

Mozambik b szó

(középső, déli rész) Beira b sze b szó
12. Madagaszkár M aintirano b va

Tananarive b va
13. Nyasaföld Blantyre b sze b szó
14. Dél-Rhodésia Salisbury ke pé

(Becsuanaföld) Bulawayo b sze b szó
15. Délafrikai-Unió Pietersburg b sze b szó

Johannesburg b sze b szó
Durban b csü b hé

Kimberley b csü b va
Capetown b csü b va

16. Délnyugat-Afrika W indhoek b va b ke

' )  XI. 1-től II. 28-ig te rjed ő  idő a latt nem k e re k e d ik .
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III. sz. menetrendtáblázat.

Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.
Ázsia és Ausztrália.

Szíria-Brit-lndia-lndokína-Ausztrália.
(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész 2. oldal)

a b c d e f

X. 31-ig szerda 
6 Ó15

szerda 
23 ó

csütörtök 
8 Ó25

szom bat 
8 ó25

A feladás határideje a Budapest XI. 1-től 11. 28-ig kedd szerda1) csütörtök szem bat
72. sz. hivatalnál 8 ó 25 23 ó 8 ó 25 8 ó 25

III. 1-től kedd szerda csütörtök szom bat
23 ó 23 ó 8 ó 25 8 ó  25

Rendeltetési ország, terület Helység neve Érkezés
0

1. Rhodosz-sziget Rodi csü — — va

2. Szíria és Libanon Beyrouth — pé va ke

3. Palesztina Gaza pé — szó hé
4, Irak  (Mezopotámia) Baghdad pé S Z Ó szó hé

Basrah pe — va hé
5. Irán (Perzsia) Bouchir — S Z Ó — —

(Bahrein sz.) Bahrein — — va —

D jask S Z Ó va — ke
6. Brit-India (Beludzsisztán) Karachi szó va hé ke

(Afganisztán) Kabul ke * b sze * b csü * Pé *

Jacobabad 9 hé 2)
Multan *) "■) ke ■-■)
Lahore *) ke 2)

A hm edabad 2 ) 2 )
ke 2)

Bombay - • ) 2) ke
2 )

H yderabad 2) 2) ke ■)
M adras 2) sze 2)
Colombo 3 ) 2 )

b csü * 2 )

Jodhpur * ) 2) hé 2)
Delhi 2 ) 2 )

ke
2 )

Cawnpore 2 ) 2 )
ke s )

Allahabad '- ')

2 )

2 )

2 )

ke
2)

Calcutta ke * )

Akyab sze b szó
Rangoon — — sze b szó

7. Sziám Bangkok hé — sze % esü

8. Francia-Indokína Saigon — — — csü
Vientiane
Hanoi

— — — csü
pé
pe9. Kina (Japán, Mandzsuké) Kanton ■— — —

(Hong-Kong) Hong-Kong
M anilla

— — — b szó *

(Fülöp-szigetek) b csü *

Shanghai _ _ _ b va
Nanking — _ . — b ke
Peiping — — — b ke

10. Malaya Penang hé — — csü
(Singapore)

11. N ém etalföldi-India
Singapore
Medan

hé
hé

— __
csü
csü

(Singapore, Borneo, Celebes) Palembang
Batavia

ke — — pé
pé
péBandoeng ke _ __

Semarang b sze — — b szó
(Tim or sz.)

12. Ausztráliai Államszövetség
Koepang
Darwin — —

b szó 
b szó

(Ausztráliai szigetvilág) Brisbane — — — b hé
Perth — — — b sze

’) XII. 23-tól II. 28-íg a feladás határideje: ke 23 ó. — s) Karachitöl rendes postai úton.
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Az Európán kívüli országok névmutatóját 1. a 6. oldalon.

IV. számú menetrendtáblázat. V. sz. menetrendtáblázat.

Észak- és Középamerika, 
Venezuela, Kolombia és 

Ekuador.
Délamerika.

(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész, 2. oldal)

(Rövidítéseket 1. Európánál, A) rész, 2. oldal)

A  légi küldeményeket Párison keresztül légi úton továb
b ítják  abba a kikötővárosba (Le Havre, Cherbourg, Boulogne 
s/M), ahonnan New-Yorkba éppen hajó indul.

A z Egyesült Á llamok belterületén és a többi alább fel
sorolt államba a küldem ényeket légi úton szállítják tovább.

A z Egyesült Államok belterületére szóló légiküldemé
nyek általában 1—2 nap a la tt  érkeznek meg.

A  küldemények továbbítása New-Yorktól:

a b c d

R endeltetési ország, 
terület

H elység
neve

• Ney 
ból a 
lőgép

York-
repü-
indul

Rendel
tetési

helyre
érkezik

1. A ntigua sziget S t . Jo lin C S Ü 21 ó 10 b  11 ó 10
2. Baham a szigetek N assau va, csii 21 ó 10 b  10 ó 30
3. D om inikánus közt. San P ed ro sze, csü, szó 21 ó 10 b 16 ó 15
4. Ekuador G uayaqu il hé, pé 21 ó 10 c 17 ó 50
5 G uatém ala G uatem ala va, csü 16 ó 30 b  17 ó 30
6. G uyana (Brit) G eorgetow n csü 21 ó 10 c 8 ó
7. „ (Francia) C ayenne csü 21 ó 10 c 12 Ó.35
8» „ (Németalf.) Param aribo va, csü 21 ó 10 c 10 ó 20
9. H aiti Port-au-Prince sze, csü, szó 21 ó 10 b 14ó

10. H onduras (Brit) Belize sze 21 ó 10 c 9 ó
11. „ köztárs. Tegucigalpa 7a, csü 16 ó 30 c 9 ó
12. Jam aika K ingston ié, pé 21 ó 10 b 14 ó
13. K anada M ontreal nap. va. kiv. 8 ó 30 11 ó

W innipeg nap. 22 ó 45 c 13 ó 25
14. Kolom bia B arranquilla hé, pé 21 ó 10 b  17 ó 45

Bogota hé, pé 21 ó 10 c 12 ó
15. Costa-Rica San Jósé va, csü 16 ó 30 c 12 ó
16. Kuba Habarnia nap. 21 ó 10 b 10 ó 30
17. M exikó M exiko nap. 16 ó 30 b 12 ó 35
18. N ikaragua M anagua va, csü 16 ó 30 c 10 ó 15
19. Panam a csatorna Jristobal va, csü 16 ó 30 c 16Ó50

vidéke t i é 21 ó 10 c 8 ó 30
20. P anam a közt. Panam a C itv va, csü 16 ó 30 c 16 ó 15
21. Porto-R ico S an  Juan sze, csü, szó 21 ó 10 b  19 ó 30
22. Salvador közt. San Salvador va, csü 16 ó 30 c 7 ó 45
23. T rin idad P ort of Spain va, csü 21 Ó10 b  16 ó

hé, pé 21 ó 10 b 13 ó 45
24. Venezuela M aracaibo hé, pé 21 ó 10 c 10 ó
25. V irginia szigetek St. Thom as sze 21 ó 10 c 8 ó 50

A  feladás határideje a 
B udapest 72. sz. hivatal

nál
sze

12 Ó05

X. 31-ig 
szo 

6 ó 15

XI 1-töl 
pé

23 ó
a b c d

R endeltetési Helység Érkezésország neve

1. Brazília Natal szo hé
Bahia szo ke
Rio de Janeiro va ke
Santos va sze
Porto Alegre va sze '
Sao Paulo va sze s
Corumba hé — i,

Cuyaba hé — j.
Para va —
Manaos va — •

2. P araguay Asuncion va sze
3. Bolívia La Paz ke b szo 1'
4. U ruguay Montevideo va sze
5. A rgentína Buenos Aires va sze

Bahia Bianca hé csü
(Tűztöld) Rio Grande b va —

6. Chile Satiago hé csü
7. Peru Arequipa b pé b hé

Lima b pé b hé

F óvárosi N yom da Rt.
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írásbeli értesítést kívánnak a postahivataloktól, ! 
azoknak értesítés helyett a jövőben számlát 
küldjenek.

Ehhez képest a hatóságok (hivatalok) táv
beszélő díj nyugtáit a 884., 885., 886., illetőleg 
887. sz. „Nyugta távbeszélő (távírási) díjakról" 
című nyomtatványon az eddigi 2 példány he
lyett 3 példányban kell kiállítani és a „Számla“ 
céljára szolgáló egyik példányon a „Nyugta“ 
feliratot „Számla“ szóra kell helyesbíteni, a 
nyugta aláírása előtti „átvettem“ szavat pedig 
„193........................hó 25-ig szíveskedjék befi
zetni“ szöveggel kell pótolni. Mind a két mó
dosítás aláírással és bélyegzőlenyomattal igazo
landó.

Ezt a rendeletet az 1927. évi „Távbeszélő 
üzleti Szabályzat“ hivatkozott pontjainál elő 
kell jegyezni.

Budapest, 1936. évi október hó 6-án.

A Vili. Országos Frontharcos Tallákozó al
kalmi postahivatala és bélyegzője.

118.555/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or
szágos Frontharcos Szövetségnek az Angol 
Park-ban f. é. október hó 18-án tartandó nagy 
táborozásán 8 órától 20 óráig alkalmi postahi
vatal fog működni, amely kizárólag levélpostai 
küldeményeket vesz fel.

Az alkalmi postahivatal „VIII. Országos 
Frontharcos Találkozó. — Tábor“ szövegű kü
lönleges, keletbélyegzőt használ.

A lebélyegzést gyűjtők az alkalmi posta
hivatalnál feladni sznádékolt levélpostai külde
ményeiket az Angol Park bejáratánál elhe
lyezett lévélszekrény, avagy a budapesti 72. 
számú postahivatalhoz f. é. október hó 17-én 20 
óráig eljuttatott, kellően bérmentesített boríté
kokban való beküldés útján adhatják fel.

Budapest, 1936. évi október hó 12-én.

A „Takarékossági nap“ hirdető bélyegzőinek 
használata.
118.539/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ta
karékossági nap“ hirdetése céljából a buda
pesti 2., 4., 10., 54. és 114. számú postahivatalok

„Országos Takarékossági Nap — Október 31 — 
Szerezz Takarékbetétkönyvet“ feliratú kézi hen
ger bélyegzőt, a budapesti 62. és 72. számú pos
tahivatalok pedig Krag-féle bélyegzőgépüknél 
ugyanily feliratú hirdető hengereket használnak 
a náluk október 13—31. napjain feladott levél
postai küldemények egy részének lebélyegzésé
hez.

Budapest, 1936. évi október hó 12-én.

A balatonfűzfői időszaki postahivatal állandó
sítása.

118.991/3.
A folyó év július és augusztus hónapjai

ban időszaki postahivatalként működött bala- 
tonfüzföi időszaki postaügynökséget folyó évi 
október hó 1-vel állandó postahivatallá alakí
tottam át.

Ehhez képest a Helységnévtárban (114. o.) 
Balatonfűzfőnél „ S3 ** (IX/l-VI/30) Eh.
Fűzfőgyártelep“, valamint a jelzés után
a „(Vlí/1 -VIII/31)“ megjegyzés törlendő.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban (13. o.) Balatonfüredfürdő után felvett és 
Balatonfűzfőre, mint időszaki postaügynökségre 
vonatkozó összes adatok törlendők. Hasonlóké
pen törlendő az alatta lévő sorban Balatonfűz
főnél, mint postahivatalnál a ,,**(VII/1—VIIF 
31)“ megjelölés.

Végül az Irányítási Füzetben (17. o.) Bala
tonfűzfőre, mint postaügynökségre vonatkozó 
összes adatok törlendők és ugyancsak mellő
zendő az alatta lévő sorban Balatonfűzfőnél 
mint postahivatalnál beírt „(V1I/1—VIII 31)‘‘ 
megjegyzés is.

Budapest, 1936. évi október hó 13-án.

A dunakömlődi postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

118.627/3.
A dunakömlődi postaügynökség folyó évi 

október hó 15-vel postahivatallá alakult át.
Az új postahivatal ellenőrző száma: 5170.
A hivatalok a segédkönyvekben Dunaköm- 

lődnél az alábbi változásokat vezessék keresztül: 
A Helységnévtárban (185. o.) „ cg] Eh. 

Paks“ helyett „*«&£•“ írandó.
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A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában (39. o.) az első hasábba „5170“ 
írandó, a negyedik hasábban „ü. (Eh. Paks)“ tör
lendő, a 178. oldalon pedig az 5170. ellenőrző
szám után beírandó „Dunakömlőd“.

Végül az Irányítási Füzetben (40. o.) a 2. 
hasábban „U.“ helyett „IV.“ írandó, a hetedik 
hasábban pedig „Eh. Paks“ törlendő.

Budapest, 1936. évi október hó 9-én.

A  budapesti 99. számú postahivatal áthelyezése.
118.417/3.

A budapesti 99. számú postahivatal korábbi 
helyéről (IX., Üllői-út, Mária-Valériatelep 80. 
épület) a IX. kér., Üllői-út 120—122. szám alá 
helyeztetett át.

A Postahivatalok és postaügynökségek név
sora című segédkönyv megfelelően helyesbí
tendő.

Budapest, 1936. évi október hó 9-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

119.176/3.
Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 

bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

12. oldal. Átkárnál Gyöngyös után (k.) 
írandó. - "

22. o. Berettyóújfalunál 568 v. után (k. ü.), 
1. +201568 v. (V. Ü.)

23. o. Biharkeresztesnél 1. D2/514 v. törlen
dő.

24. o. Biharugránál a 292 után a (k.) törlen
dő, — 8243 v. után f292 (k.) beírandó.

33. o. Csillagtanyánál a f278 utolsó tételnek
írandó.  ̂ d

46. o. Fehérgyarmatnál 56 után f56 írandó.
56. o. Gyöngyösnél 8836 helyett 8828 írandó.
61. o. Hatvan 2-nél 33 elé 21 írandó, pl. j78i 

401 v. (ü.) törlendő.
67. o. Ihráznál 1. 164/8267 v. (k. nem), to

vábbá 292 és f292 után a (k.) törlendő.
81. o. Kisvárdánál 116 elé 19—Nyháza 2/ 

£322 v. (k. ü.), 1. 19—1. Nyh: 2/2322 v. (V. Ü.)
82. o. Komádinál 1. 164/8267 v. (V. Ü. ü.), to

vábbá 292 és f292 után (k.) törlendő:
84. o. Kótpusztánál 1. 164/8267 v. (V. U. ü.), 

továbbá 292 és 1292 után (k.) törlendő:

85. o. Körösnagyharsánynál (k.) után /8243 
v. írandó. — Körösszakáinál 292 után a (k.) és 
1. 164/8267 v. (V. Ü. ü.) törlendő.

86. o. Kötegyánnái a (k.) helyett (k. ü.), Kő
teleknél Törökszentmiklós helyett Szolnok 2: 
írandó.

99. o. Mezőpeterdnél f298 után a (k. ü.) tör
lendő.

97. o. Méhkeréknél 163 után (k.) helyett (k. 
ii.) írandó.

117. o. Okánynál 163 és fl63 után (k.) he
lyett (k. ü.) írandó.

123. o. Pásztónál cs/320 helyett 1. cs 21 
írandó.

128. o. Pusztagyenda Törökszentmiklós elé 
Szolnok 2.

132. o. Ragálynál (H.) törlendő.
135. o. Ricsénél 1. Saujh. elé 1. Misk. 2 

írandó.
138. o. Sarkadnál és Sarkadi cukorgyárnál 

163 és f  163 után (k.) helyett (k. ü.) írandó, Sar
kadi cukorgyárnál 164 után a (k.) törlendő. -— 
Sarkadkeresztúrnál a 163 után (k.) helyett (k. 
ü.) írandó.

139. o. Sárospataknál a 212 helyett 1. 172 
Írandó, a f34 után 212, 428 helyett 426.

146. o. Szajolnál 19 helyett fl9  írandó.
147. o. Szap ár falunál Törökszentmiklós elé 

,1.“ és első tételnek Szolnok 2 írandó.
163. o. Tiszabőnél beírandó elsőnek Szol

nok 2, Törökszentmiklós elé pedig „1.“
164. o. Tiszaderzsnél 1. Szolnok .2 helyett 

Kisújszállás.
165. o. Tiszaroffnál Abádszalók után Szol

nok 2, Törökszentmiklós elé pedig „1“.
182. o. Zsadánynál a mostani adatok he

lyett i*164—292/8243 v. (V. Ü. nem), Komádi, 
1. fl64—1. 1292/8243 v. (V. és Ü.)

Budapest, 1936. évi október hó 13-án.

Elveszett igazolvány.
118.762/4.

Némethy Fászló m. kir. postasegédmérnök 
a budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazga
tóság által kiállított 29/1932. számú távbeszélő 
berendezéseken végzendő munkák felülvizsgá
lására és munkák elvégzésére jogosító igazol
ványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest 1936. évi október hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

118.245/1.
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Szőlíősardó P. A bauj-
Torna 276 159.36 — Szalonna 11 G yalogküldönc

1-
sz

er

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193ö.

évi október hó 31-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi október hó 8-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 
szeptember havi forgalma.

6.802/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 353.534 P 53 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1936. szeptember hó végén 112,388.778 
P 97 f volt. A különleges takarékbetétek álla
dóba a fenti álladókban 16,119.272 P 04 f-rel sze
repel. A betevők száma a hó végén 444.986.

A csekküzletágban a betétek 2,769.634 P 45 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk
betétek állománya 1936. szeptember hó végén 
150,464.183 P 88 f volt. A csekkszámla tulajdo
nosok száma a hó végén 35.664.

Az értékpapírüzlctágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. szeptember hó végén névértékben 
111,719.311 P 57 f-t tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értekek pedig 101,462.295 P 74 f értéket képvi

seltek. A hó' végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 85.169.

A zálogüzletágban 234.296 drb új zálogfel
vétel 4,740.086 P kölcsönnel és 256.283 drb zá
logkiváltás 5,068.423 P kölcsönvisszafizetcsscl 
szerepel. A zálogtárgyak álladóba 1936. szeptem
ber hó végén 1,337.141 drb, a zálogkölcsöntőke 
álladóba pedig 27,651.249 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.688 drb, kényszer árverésre pedig 9.277 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
9.948 drb, a befolyt vételár 186.043 P 64 f-t tett 
ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1936. szeptember hó folyamán 
3,159.374 tétel, s 1.358,601.419 P 78 f, az összes 
betétek állománya pedig a hő végén 262,852.962 
P 85 f volt.

Budapest, 1926. évi október hó 5-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Po

st
ai

ga
zg

at
ós

ág
i

ke
rü

le
t

A  létszámból törölt egyén

A  létszám ból való 
törlés oka

♦
n e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

G
CD Fegyvernek 2. sz.
O Bartos Jolán kiadó Budapest 1898. Fegyvernek 2. postahivatal posta-

i m esterévé neveztetett ki
Q

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
Hegyeshalom postahivatal németül tudó, gyakorlott 

férfik iadót állandó alkalm azásra keres.
Tápicszentm árton postahivatal novem ber 1-re kezdő 

nőkiadőt, kiadójelöltet vagy engedéllyel bíró kisegítőt 
keres.

Állástkereső postekiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ifj. G ál lászló Cegléd, Küt-utca 21. azonnal

G aál M argit Tiszabees 2 novem ber 1.-től H elyettesítést is vállal.

Kiss L. Rezső Sárospatak 2 azonnal

N agy József Mezőzombor azonnal H elyettesítést is vállal.

T isza Erzsébet V ajta azonnal H ivatalt önállóan vezet.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro s i Nyomd* R t. nyom ása. — Felelős m fivezető: D ucbon J
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T A R T  A L O  M :
Figyelmeztetés a „Horthy Miklósné segélyakcióival 

kapcsolatban postára adott 20 P-t meg nem haladó össze
gek felvétele tárgyában.

Az utalványforgalom újrafclvétele Franciaországgal
Az utalványforgalom módosítása Németalföldi.Indiá

val.
Légipostabélyegek, portóbélyegek forgalomból való 

kivonása.
Járati adatok közlése Európánkívülre szóló levélpos

táról. ..
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Emlékbélyegző használata a mohács: 1. sz. postahiva

talnál.

postahiva;al behelyezése a palyaduvarrol a
községbe.

A  bozsoki postaiigynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

Időszaki postahivatalok és ügynökségek működésének 
megszüntetése.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
Forgalomköri változások.
Változások az Irányítási Füzetben.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állások.
Kiadói állást keresnek.

Figyelmeztetés a „Horthy Miklósné segély
akcióival kapcsolatban postára adott 20 P-t 
meg nem haladó összegek felvétele tárgyá

ban.
120.010/4.

A P. R. T. 1932. évi 45. és 46. számában meg
jelent 99.588 4. és 100.275/4. számú rendeletekkel 
intézkedtem aziránt, hogy a „Horthy Miklósné 
segélyakció Budapest, 1., Királyi Vár“ címre 
postautalványon feladott, illetőleg a 19. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlára befizetett 
20 P-t meg nem haladó befizetések után, a fel
adóktól utalványdíjat, illetőleg csekkbefizetési 
díjat nem kell szedni, mert e díjaknak elszámo
lása központilag történik.

Felhívom a hivatalokat, hogy az idei segély
akció során is az idézett rendeletekben foglaltak
hoz alkalmazkodjanak, és a 20 P-t meg nem ha
ladó befizetéseknél az utalványdíjat, illetőleg a 
csekkbefizetcsi díjat ne követeljék.

Budapest, 1936. évi november hó 20-án.

Az utalványforgalom újrafelvétele Francia- 
országgal.
119.712/4.

A Franciaországgal való mindkét irányú 
utalványforgalom, valamint az odaküldött után- j

vételes küldemények és megbízások, továbbá az 
onnan érkező díjjegyzékes küldemények forgal
ma f. évi október hó 10-től újból megnyílik.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. fo
lyó évi 35. számában megjelent 117.834/4. sz. ren
deletnél.

Ez utóbbi rendelet előtt kiadott forgalmi 
korlátozások továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1936. évi október hó 17-én.

Az utalványforgalom módosítása Németalföldi- 
Indiával.
118.263/4.

A Németalfóldi-Indiában feladott Magyar- 
országra címzett utalványokat és megbízásokat, 
valamint a Magyarországból Németalföldi-lndiá- 
ba küldött utánvételes küldeményeket ezentúl 
holland forintban állítják ki. A küldhető legna
gyobb összeg 480 holland forint.

A Németalföldi-Indiából érkező közönséges 
utalványokat és megbízásokat átszámítás végett 
az utalványleszámoló hivatalhoz kell küldeni. A 
távirati utalványokat a központi távíróhivatal 
számítja át.

A hivatalok jegyezzék elő e változást a Le- 
vélposfeadíjszabás 125., 150. és 160. oldalán Né- 
metalföldi-lndiánál a megfelelő hasábban.
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A fennálló forgalmi korlátozások továbbra 
is érvényben maradnak.

Budapest, 1936. évi október hó 15-én.

Légiposta bélyegek, portóbélyegek forgalomból 
való kivonása.

107.647/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1933. 

évi kiadású eszményi táj fölött szálló repülőgé
pet, repülőgépet néző magyart, repőlügép szár
nyán álló Merkúrt, illetőleg repülőgép csavaro
kat tartó Merkúrt ábrázoló 10, 16, 20, 40, 48, 72 
fij.ér, 1, 2, 5 P értékjelzésű légipostabélyegeket 
(leírásúk a P. R. T. 1933. évi 24. számában), to
vábbá az összes piros portóbélyegeket, valamint 
az 1924. évi kiadású, Budapest fölött lebegő Mer
kúrt ábrázoló légipostabélyegek felülnyomása 
útján készült, 1927-ben forgalomba bocsátott 1, 
2, 3, 5, 10 fillér értékjelzésű portóbélyegeket (le
írásuk a P. R. T. 1926. évi 65. számában) folyó 
évi december hó 31-ével a forgalomból, illetőleg 
l:asználatból kivonom.

Az 1933. évi kiadású légipostabéiyegekből e 
határidő után a közönség birtokában esetleg visz- 
szamalradt példányokat a postahivatalok 1931. 
évi január hó Idői rontott értékcikként sem cse
rélhetik be forgalomban levő bélyegekre, ezekkel 
a bélyegekkel ellátott küldeményeket pedig 1937. 
évi január hó 1 tői portózzák meg.

A fent felsorolt bélyegekből készletük
ben visszamaradt mennyiséget a postahivatalok
1937. évi január hó 1—10. napjain bizonylat és 
ellenbizonylat kíséretében szolgáltassák be a m. 
kir. posta értékcikkraktárába.

Külön is felhívom a postahivatalokat, hogy 
bélyegkészletüket gondosan vizsgálják felül és a 
felsorolt bélyegfajtákat s az értékcikkraktár ál
tal esetleg ezután hozzájuk küldendő, 1933. évi 
kiadású légipostabélyegeket igyekezzenek a 
folyó év végéig felhasználni, esetleg elárusítana

Budapest, 1936. évi október hó 14-én.

Járati adatok közlése Európánkívülre szóló 
levélpostáról.

117.856/3.

Időközönként való közléssel lehetővé kívá
nom tenni, hogy a postahivatalok és a közönség 
az európánkívüli fontosabb országokba, esetről-

esetre továbbított levélposta budapesti feladásá
nak határidejéről é9 az érkezés időpontjáról tá
jékozást szerezhessen.

(Az alábbi közleményben a baloldali adatok 
a feladás határidejét jelzik a budapesti 72. számú 
postahivatalnál.) •

X/25. — 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
X/30.), Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/1.),

X/26. — 13 ó. 50 p. — Észak- és Középamerika (é.
New York Xl/2.), Iran— 
Perzsia (é. Teherán XI 2.),

—■ 22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alep X/29.), Irak- 
Mezopotámia (é. Baghdad 
X/31.),

X/27.—- 5 ó. 30 p. =  Kina (é. Sanghai XP10.), 
Japán (é. Shimonoseki XI

_  n.),
— 13 ó. 50 p. =  Dél-Amerika (é, Rio de Ja

neiro XI/10., Buenos Aires 
XI/14.), Brit-India (é. Bom
bay XI/9.),

X,i28. — 13 ó. 50 p. =  Brit-lndia (é. Bombay XI/
12. ), Amerika (é New York 
XI/5.), Rio de Janeiro XI:
13., Buenos Aires XI/17.), 
Dél-Afrika (é. Capetown 
XI/16.),

—• 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XI/2.), Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/4.), Irak-Mezopo- 
támia (é. Baghdad XI/1.),

, Szíria (é. Alep X/31.),
X 29.— 5 ó. 30 p. — Németalföldi India (é. Ba

tavia XI/19.),
— 13 ó. 50 p. =  Amerika (e. New York XI/

5., Rio de Janeiro XI/19., 
Buenos Aires XI/24.),

X/30.— 5 ó. 30 p. =  Japán (é. Shimonoseki XI/ 
14.), Kína (é. Sanghai XI/
13. ),

— 13 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XI/4.), Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/5.), Iran-Perzsia (é. 
Teheran XI/6.),

— 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XI/4. este), Palesztina (é. 
Tel Aviv XI/6.),
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X/31.— 5 ó. 30 p. =  Ausztrália (é. Fremantle XI1' 
24.),

— 13 ó. 50 ip. =  Brit-India (é. Bombay XI/
12.), Szíria (é. Alep XI/3.), 
Irak-Mezopotamia (é. Bagh- 
dat XI/5.),

— 22 ó. 50 p. =  Iran-Perzsia (é. Teheran XI
7.).

Budapest, 1936. évi október hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

119.281/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1936. évi október hó 9-én kelt B. 1. 
11.046/1936/2. számú végzésével a Budapesten az 
Admiral nyomdában előállított „Amíg a fiúból 
férfi lesz“ című, 1936. évi X. hó 7. napján meg
jelent könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1936. évi október hó 15-én.

II.
119.945/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi október hó 17-én keit B. I. 
11.349/1936. 2. számú végzésével a Budapesten, a 
kommunisták magyarországi pártja kiadásában 
megjelent „Sztálin munkájának: a ieninizmus
alapelemeinek nemzetközi jelentőségéről Kun 
Bélától“ című sajtótermék lefoglalását rendelte 
el.

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

Butapest, 1936. évi október hó 19-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
119.593/4.

A „La morto de Asúar“ című külföldi (es- 
peranto) sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1936. évi október hó 16-án.

Emlékbélyegző használata a mohácsi 1. sz. 
postahivatalnál.

117.710/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a mohá

csi 1. sz. postahivatal a városnak a török uralom 
alól történt felszabadulásának 250-ik évforduló
jával kapcsolatban folyó évi október hó 25-től 
1937. évi augusztus hó 29-ig „Második mohácsi 
csata 250-ik évfordulója. — 1687. Vili. 12. — 
1937. VIII. 12. — Ünnepi esztendő. — 1936. ok
tóber 25. — 1937. augusztus 29.“ felirású és jobb 
kezében kivont kardot, bal kezében zászlót tartó 
magyar vitézt ábrázoló kézi henger hirdető bé
lyegzőt fog a nála feladott levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez használni.

Budapest, 1936. évi október hó 20-án.

Bánréve postahivatal behelyezése a pálya
udvarról a községbe.

119.905/3.
A. bánrévei postahivatal a pályaudvarról a 

községbe helyeztetett át.
Ehhez képest a hivatalok a M. kir. postahi

vatalok és ügynökségek névsorában a 14. oldalon, 
a Helységnévtárban a 118. oldalon, az Irányítási 
füzetben.a 19. oldalon a p. u. jelzést töröljék.

Butapest, 1936. évi október hó 17-én.

A bozsoki postaügynökség ellenőrző hivatalá
nak megváltoztatása.

119.456/3.

Bozsok postaügynökség ellenőrző hivatala 
október hó 16-tól Kőszeg.

A Postahivatalok és postaügynökségek név- 
Lsora (21. oldal) és a Helységnévtár (144. oldal) 
megfelően helyesbítendő.

Budapest, 1936. évi október hó 15-én.
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Időszaki postahivatalok és ügynökségek műkö
désének megszüntetése.

120.115/3.
Balatonaliga, Hajdúszoboszló időszaki pos

tahivatal, valamint Siófokfürdő időszaki kincs
tári postahivatal, Kolompfürdő és Konyári sós
tógyógyfürdői időszaki postaügynökségeké f. 
évi szeptember hó 15-én, Balatonakarattya idő
szaki postahivatal, Balatonkenesei fővárosi üdü 
főhely időszaki kincstári postahivatal és Balaton- 
szabsdi-fürdőtelep időszaki postaügynökségé f. 
évi szeptember 30-án s végül Budapest-Zugligeí 
időszaki postahivatal f. évi október hó Í5-én 
megszűnt.

Butapest, 1936. évi október hó 20-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
118.271/3.

Kisnyír v. á. r\ Kecskemét (312. 1.). Eh. 
Kecskemét után bejegyzendő L. Kopáncs

Hódmezővásárhely (324. 1.), ezentúl (§s£3 L. 
u. t. Hódmezővásárhely 1. törlendő.

Vajhát v. mh. o  Hódmezővásárhely (559. 
1.) u. t. ezentúl Kopáncs.

Budapest, 1936. évi október hó 20-án.

Forgalomköri változások.
I.

119.910/3.
Kaszaszerpuszta o  Nagybánhegyes (290. :.) 

ezentúl ©S3 L. u. t. Nagybánhegyes törlendő. 
Lábatlan (340. 1) ezentúl L.

Budapest, 1936. évi október hó 20-án.

II.
120.254/3.

Mindszentpuszta o  Oroszlány (376. 1.)
ezentúl u. t. Oroszlány.

Oroszlány (417. 1.) ezentúl g £3  L. u. t. Kecs
kéd törlendő. \y

Budapest, 1936. évi október hó 21-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
120.099/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

15. oldal. 1. Szív. 2/2812. v. helyett 1. 14/2857 
v.

19. o. Baracskánál Szfvár 2/1231. v. (VI/27-íg 
IX/9-től) helyett f8.

24. o. Bodajknál 1. Szfvár 2/2812. v. (K) he 
lyett 1. 14/2857 v.

34. o. Csórnál 1. Szív. 2 helyett 1. Bp. 72., 
„(VI/28—IX/8. nem)“ törlendő.

37. o. Délegyházánál Dunakisvarsány után 
fl08 írandó.

41. o. Ecsernél 6/530. v. helyett Bp. 72/522. v.
43. o. Érdnél a jelenlegi adatok helyett 8, 1. 

Bp. 72/1214. v., f8.
46. o. Fehérvárcsurgónál 1. Szív. 2/2812. v. 

helyett 1. 14/2857. v.
52 o. Gárdonynál a jelenlegi adatok helyett

8, f8.
67. o. Inotánál 1. Szív. 2. helyett 1. Bp. 72.
73. o. Kápolnásnyéknél a mostani adatok he

lyett 8, f8.
101. o. Mohánál és Mórnál 1. Szív. 2/2812. v. 

helyett 1. 14/2857. v.
104. o. Nádasdladánynál 1. Szív. 2. helyett i. 

Bp. 72. írandó, „(VI/28—IX/8 nem)“ törlendő.
110. o. Nagytéténynél a jelenlegi adatok he 

lyett 8, 1. Bp. 72/1214. v., f8.
126. o. Pettendnél a jelenlegi adatok helyett,

8, f8.
133. o. Rákoshegynél 6/530. v. helyett Bp. 

72/522. v.
139. o. Sárpentelénél 82 törlendő,-1. Szív. 2. 

helyett 1. Bp. 72. írandó, Sárszentmihálynál !. 
Szív 2. helyett 1. Bp. 72. írandó, „(VI/28—IX 8. 
nem)'1 törlendő.

140. o. Selypnél „317“, „(X/l—III/31)“ és 
„370. v. (IV/1—IX/30)“ törlendő.

143. o. Sóskútnál a jelenlegi adatok helyett:
8, f8,
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150. o. Székesfehérvár 2.-nél a 80 a f7 után, 
a +81 a . után nem“ után írandó, 1. Bp. 72.
1. Kom. 2. — 1. f  13/2867 v. törlendő, 8 után I Bp. 
72/1202. v. írandó, 1. 32/5124. v., 1. Veszpr. 1/1825. 
v. törlendő, f48 után beírandó 1. Kom 2/2821. v., 
f95 helyett +94, a 1. Veszprém 1/1821. v. a +96 
után, 1. Pusztaszabolcs/4978. v. pedig az 1208. v. 
után írandó.

159. o. Tápiósápnál a jelenlegi adatok helyett 
6, f6 (V. U. X/l—III/31-ig naponta), +299 (IV/l — 
IX/30. k.).

161. o. Tárnoknál a jelenlegi adatok helyett
8, f8.

10. o. Alsóörsnél f i  10 a +48 elé írandó.
16. o. Balatonboglárnál 1. Bp. 72/1202. v. (VI/ 

28—IX/8 nem) törlendő.
17. o. Balatonfüredfürdő 1. Szív. 2. helyett 1. 

Bp. 72., 110 a 48 elé írandó.
18. o. Baiatonszentgyörgynél +8 a 8 után 

írandó.
38. o. Diósviszlónál f i 88 után f228, Díszei

nél 1. Bp. 72. helyett 48.
59. o. Hahóinál Gelse elé 138.
72. o. Kapolcsnál 1. Bp. 72. helyett 1. 48.
73. o. Kaposvár l.-nél 130 után 1. Pécs 2/1042. 

v., f66 után 1. Bp. 72/1002. v., 1. 92/5421. v. (V. 
Ü. ü.) helyett 92—f 8/5421. v.

77. o. Keszthelynél az 5247. v. után !. Ta- 
polca/1102. v., 5235. helyett 5245. írandó, 1. Szh 2. 
törlendő, +244 elé +8/5233. v., f224 után Zeg/gk, 
1. Tap/1226. v. írandó, 1. Tap/1224. v. törlendő.

101. o. Monostorapátinál 1. Bp 72. helyett 
48 írandó.

107. o. Nagykanizsa 2.-nél az 1411. v. elé 
Szomhath 2. helyett 1. Szombsth 2. írandó.

113. o. Novánál Zegerszeg elé +83—, gk után 
1. Bp. 72—Zegerszeg/gk,

121. o. Pacsánál 1. Bp. 72. helyett 138/3. gk,
122. o. Paksnál 5025. helyett 5026. írandó.
158. o. Tabnál 5447. törlendő.
160. o. Tapolcánál 1. Szombh. 2. — 1. 54/7524. 

v. törlendő, 1111. v. helyett 5223. v. írandó, 1. Bp. 
72/1124. v. törlendő.

162. o. Terehegynél 1. Bp. 72/6724. v. törlen
dő.

180. o. Zalaegerszegnél 7727/a. törlendő, 138 
után /7723. v.,

181. o. Zalatárnoknál a jelenlegi adatok he
lyett Zegerszeg — +83 /2 gk (K. P. nem), Zeger
szeg—1. Bp. 72/4 gk.

9. o. Almásfüzitőnél 16. v. után (K.) írandó.
10. o. Alsórönöknél 1. Szombh. 2. e'.é 1. Bp. 

72 —
15. o. Bakonycsernyénél gk. után a „(K.)“ 

törlendő.
16. o. Balatonalmádinál 110. törlendő, 48 elé

beírandó 1. Bp. 72/1102. v., 1. Bp. 72/1118. v. tör
lendő.

17. o. Balatonfűzfőnél 47, 1. Bp. 72/1114. v. és 
f47 törlendő. Balatonkenesénél 48 elé 1. Bp. 72f 
1102. v. írandó, 1. Bp 72/1118. v. törlendő.

23. o. Bezenvénél a 7914. v. törlendő.
27. o. Búcsúnál 1. Szhely 2. helyett 1. 54.
30. o. Gelldömölknél 54 után 1. Győr 2/1322

v., 1802. helyett 1822. írandó. Győr 2-es /
1312. v. és 1316. előtt 1. Bp. 72. törlendő, 1801. 
helyett 1303, 1316. helyett 1314, és 264 után 1. 
Bp. 72— 1. Győr 2/1306. v. írandó.

31. o. Csapodnál +264 elé 1. Bp. 72/213. v.
32. o. Csepregnél 8023. helyett 8033.
39. o. Dömötörinél f 24 helyett 138.
41. o. Écsnél a jelenlegi adatok helyett Eh 

Győr 2, 110, 1. Győr 2/7152. v„ f i  10,
42. o. Egervárnál f24 helyett f i 38,
43. o. Encsénél f57 helyett f58, Enyingnél 1. 

f7 helyett 7 — f7, 8 (VI/28—IX/8 nem) helye't 
1 8/6017. v., Egyházasrádócnál 1. Szbhely 2. elé 
I. Bp. 72.,

48. o. Felsőoszkóná! f24 helyett 138.
49. o. Fertőszentmiklósnál f58 helyett 1. Bp. 

72/213. v.
57. o. Győrszentmártonnál „1. Bp. 72/7125. 

v. (VI/28—IX/8. nem)“ törlendő, 110 után 1. Győr 
2/7122. v., Győrvárnál f24 helyett 138 írandó.

58. o. Gyulafirátótnál a jelenlegi adatok he
lyett Szfvár 2. — 1. Bp. 72/1822 v., +82 írandó.

61. o. Hegyeshalomnál 1. Bp. 72/812 v. tör 
lendő, 176 után 1. 14/2 v., Hegyfalunál 1. Szh 2. 
elé 1. 54,
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65. o. Horvátkimlénél 14 után (k), t i 4 (k. 
nem),

67. o. Ivánnál f264 elé i. Bp. 72/213. v.,
68. o. Jáknál 1. Szbhely 2. elé 1. Bp. 72 —
72. o. Kámnál 252 elé 1. 53 — 1. Szhely 2.,
76. o. Kenyérinél 264 után 1. Bp. 72/213. v.

írandó.
80. o. Kislődnél a mostani adatok helyett 1. 

Bp. 72. — 1. Szfvár 2/1822 v., f82,
81. o. Kisunyomnál 1. Szhely 2. elé 1. Bp. 72. 

írandó.
82. o. Kocsnál Komárom 2/gk és Tata előtt 

az „1“ törlendő.
86. o. Kőszegnél a 8332. v. után (H), 1. Bp. 

72. után 1. cs. 54, 1. Szh 2. elé cs., 8334. helyett
8324., 8328. v. után 1. Bp. 72/8338 v. írandó, 8328 
előtt pedig 1. Bp. 72. törlendő.

90. o. Lébénynél 14 után (k.), f  14 (k. nem),
91. o. Levélnél 14 után (k), f  14 (k. nem),
93. o. Magyarkimlénél 14 után (k), f34 (k.

nem),
97. o. Mecsérnél 14. után (k), fl4  (k. nem),
98. o. Mezőlaknál a mostani adatok helyett 

Győr 2/1322. v., 54, f54 írandó.
101. o. Mocsánál Komárom 2/gk és Tata élői 

az „1“ törlendő.
102. o. Mosonszentmiklósnál 14 után (k), 

114 (k. nem) írandó.
105. o. Nagycsákánynál 1. Szhely 2. ele 1. Bp. 

72. —, Nagycsömöténél 1. Szh 2. elé 1. 54,
106. o. Nagygencsnél 1. Szhely 2. elé 1. 54, 
110. o. Nagyvázsonynál 1. Tapolca (VI 28—

IX/8. k.) helyett 1. 48.,
116. o. Nyúlfalunál 1. Bp. 72/7125. v. (VI/28 

—IX/8. nem) törlendő, f i  IC elé h Győr 2/7152. v.,
119. o. Oroszvárnál 7914. v. törlendő.
120. o. ölbönél a mostani adatok he'yett 1. 

Szhely 2/8437. v., 1. 54 — 1. Szhely 2;8423. v., f  176, 
önkiinél az 1814 helyett 1822,

126. o. Pétfürdőnél 1837 helyett 1822,
127. o. Pinkamincfszentnél 1. Körm. elé 1. 

Bp. 72
131. o. Rsbahídvégnél f24 helyett 138,
132. o. Rábamolnárinál f24 helyet: 138

írandó. Rajkánál a 7914 törlendő.

133. o. Rátótnál 1. Szh 2. elé 1. Bp. 72., í
134. o. Répceszemerénél f264 elé 1. Bp. 72, 

213. v., Répcevisnél 8023 helyett 8033 írandó, 1 
cs. 23. törlendő.

139. o. Sárvár 2.-nél a jelenlegi adatok he 
lyett 53, 1 .Szhely 2/1327. v., cs/1322. v., 54, f54, 
f i  12, f  103, cs/1303. v.,

140. o. Siófoknál 1214 v. elé 1. Szív. 2.,
152. o. Szentgotthárdnál 1802 helyett 1354,

1. Bp. 72. után 1. 54 írandó, 1. Szhely 2/1354 v., 
Szentkirályszabadjánál 1. 48/7233 v. (VI/28— 
IX/8. nem) törlendő, Szentpéterfánál Körmend 
elé 1. Bp. 72. írandó.

154. o. Szilasbalhásnál gk. után a „k“ tör
lendő.

161. o. Tarjánpusztánál 1. Bp. 72/7125 v. (VI/ 
28—IX/8. nem) törlendő, f  i 10 elé 1. Győr 2/7152 
v. írandó.

167. o. Toronynál 8724 elé 1. 54.,
168. o. Tótvázsonynál 1. Tapolca (VI/28— 

IX/8 k) helyett 1. 48.,
169. o. Tüskevárnál f81 helyett 1. Bp. 72 — 

1. Szív. 2/1822 v.,
171. o. Uraiújfalunál beírandó 1. Győr 2.
173. o. Vámosesaládnál a 8423 elé 1. 54,
174. o. Városlődnél 1802 helyett 182:2, V .sal

jánál 1. Szh 2. helyett 1. Bp. 72.,
175. o. Vasvárnál a f 24 elé 138,
176. o. Vépnél 1. Szh 2/1811 v. helyett 54,
177. o. Veszprémvarsánynál f i  10 elé 1 Győr 

2/7152 v. írandó, 1, Bp. 72/7125 v. (VI/28—ÍX/8) 
törlendő.

178. o. Vönöcknél 264 után 1. Bp. 72/213. v.,
182. o. Zsiránál a jelenlegi adatok helyett

Csepreg, 1. es. f24, 1. cs. 23,

14. o. Bajánál 1. Kkhalas (k. nem) törlendő
20. o. Battonyánál 196 után (k. ü.), 116 v. 

után 1. f28/116. v. '(V. Ü.).
21. o. Békéscsaba 2,-nél 1635. v. után (V. Ü.), 

Gyula/1635 v. (k.), 1. 163. után (k) helyett (kü.), 
f  163 (k) helyett f  163 (kü.),

31. o. Csanádapácánál 508 helyett 504,
55. o. Gyománál 163 (k) helyett 163 (k. ü.).
58. o. Gyulánál 163 (k.) helyett 163 (k. ü.), 

f  163 (k) helyett f  163 (k. ü.),
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60. o. Hajósnál Baja/gk. törlendő.
68. o. Jakabszállás a mostani adatok helyett 

1. Kecsk. — 1. 4/22. v.. Eh. Kecskeméti 12 v.,
70. o. Józsefszanatórium — Gyulánál 163 

után (k.) helyett >(k. ü.),
74. o. Kaszaperpusztánál 508 helyett 504,
75, o. Kecskemétnél a 712 elé es.
85. o. Körösladánynál a 163 és fl63 után (k.) 

helyett (k. ü.),
97. o. Medgyesbodzásnál 508 helyett 504,
99. o. Mezőtúrnál 1. Szóin. 2. után 1. Bp. 72. 

írandó.
100. o. Miskénél a Baja/gk törlendő.
101. Monostorfalvánál a mostani adatok he

lyett 1. Kecsk — 1. 4-22 v., Eh. Kecskemét/12 v.,
117. o. Ókígyósnál 508 helyett 504,
147. o. Szánknál a mostani adatok helyett I. 

Kecsk — 1. 4/22 v., Kecsk/12 v.,
149. o. Szeghalomnál 163 és f  163 után (k.) 

helyett (k. ü.),

171. o. Újkígyósnál 508 helyett 504,
177. o. Vésztőnél a 163 és +163 után (k) he

lyett (k. ü.) írandó, a +292 után a (k) törlendő.

94. o. Lillafürednél 4 helyett gk., (Z. V.) he
lyett (H. K. S. C. P.), gk. (H K. S. C. P.) helyett 
4 v. (Z. V.).

Budapest, 1936. évi októben hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
116.488/1.

A mosoni postahivatalnál lemondás folytán 
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 megje
lenésétől számított 14 nap alatt, a javaslattételre 
hivatott soproni m. kir. postaigazgatósághoz kül
dendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok ez írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a soproni postaigazga
tóság ak.

Budapest, 1936. évi október hó 18-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Seidl Margit kiadó M artonvásár 1909. Budapest 500. Több m int 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.
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Farkas Teréz kiadó J  Kazár 1906. Balatonfürcd Postam esterré 
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Polgár Irén Margit kiadó Somogyfa.jsz Gamás Postam esterré 
n ev ezte te tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
D ebrecen 9. sz. postahivatal nőkiadót keres állandó 

a 'kalm azásra november 1-re.
K ondoros postahivatal novem ber 1—15-ig pénztár- 

kezelő gyakorlott nőkiadót keres. Járandóság: készpénzfize
tés és ellátás.

Állástkereső postakiadók.

A z á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

N agy  Ilona Pécel 6 azonnal H elyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yom da R észvénytársaság  (F elelős v .: D uchon J.) B udapest,
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használatának szabályozása.
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A I. O M :
Sajtóhiba helyesbítés.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek. 
Pusztadobos új postaügynökség m egnyitása.
A fiskalitáshütai postaügynökség beszüntetése, if 
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Kimutatás a létszámból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állás.

Takarékossági propaganda támogatása.
119.848/1.

A m. kir. kormány megbízásából a postata
karékpénztár több testülettel karöltve, az idén 
rendezi a X. országos takarékossági napot októ
ber hó 31-én.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tá
mogatni kívánom ezt az országos jelentőségű 
mozgalmat és elvárom a postahivataloktól, hogy 
ennek sikere érdekében az idén is mindent meg
tegyenek.

A hivataloknak megküldött takarékossági 
propaganda-plakátokból egv-egy példányt a hi
vatali helyiségnek a közönség által hozzáférhető, 
feltűnő helyén függesszék ki.

A hivataloknak ugyancsak megküldött ta
karékosságra buzdító röplapokból pedig egy-egy 
példányt a november havi járandóság kifizetése 
alkalmával minden egyes ottani postaalkalma
zottnak adjanak át és a még fennmaradó röpla
pokat a postát igénybevevő felek között osszák 
ki. Ugyanakkor a lehetőséghez képest élőszóval 
is fejtsenek ki propagandát a takarékosság mel
lett.

Budapest, 1936. évi október hó 23-án.

„Pénztárszámadás“ című, 651. számú nyomtat
vány használatának szabályozása.

118.467/2.
A postahivatalok 1937. évi január hó l-től 

kezdődően csak a m. kir. posta központi anyag

raktára tojásalakú bélyegzőlenyomatával ellátott 
651. számú „Pénztárszámadás“ című nyomtat
ványt használhatják.

A naptári évre szükséges 12 darab nyomtat
vánnyal a hivatalokat az előző év november ha
vában az anyagraktár hivatalból, tehát Külön 
megrendelés nélkül látja el. Az anyagraktár fo
lyó évi november havában a hivataloknak kivé
telesen 13 darab nyomtatványt küld, amelyből 
1 darab állandó tartalékul szolgál.

A hivatalok 1937. évi január hó l-től a ron
tott, avagy egyéb okból használhatatlanná vált 
pénztárszámadás nyomtatvány pótlása iránt, a 
nem használható nyomtatvány csatolása mellett, 
az anyagraktárhoz forduljanak, míg az egyéb ok
ból szükséges pótlást kellően indokolt előterjesz
tésben előttes igazgatóságuktól kell kérniök.

A hivatalok 1936. évi december hó végével 
a készletükben lévő régi, tehát az anyagraktár 
bélyegzőlenyomatával el nem látott nyomtatvá
nyokat küldjék be a központi anyagraktárba.

A rendelet foganatosítását a havi számadá
sok felülvizsgálatakor, valamint hivatali szemle 
és helyszíni vizsgálatok alkalmával ellenőrizte 
tem. A rendeletben foglalt utasításokat be nem 
tartó hivatalok ellen szigorúan eljárok.

A hivatalok ezt a rendelkezést a P. R. T. 
1933. évi 54. számában közölt 99.171/4. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi október hó 22-én.
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Baeder illatszergyár r. t. árumintaküldeményei
nek zártan való feladása.

119.579/4.
A Baeder illatszergyár r.-t.-nak (Üjpe'st meg

engedtem, hogy a belföldre szóló, csecsemőápo
lás céljaira szolgáló árumintaküldeményeit az A.
l. Szab. 36. §. 2. pontjában foglaltaktól eltérőleg, 
—• kivételesen és visszavonásig — zártan adhassa 
postára.

E küldemények feladására a Budapest 62. 
sz. postahivatalt jelöltem ki.

A felvevő postaalkalmazott a feladás alkal
mával a feladótól megkívánhatja, hogy a zártán 
feladásra kerülő árumintaküldemények közül né
hányat a tartalom megvizsgálása céljából előtte 
bontson fel. Az ily célból felbontott árumintakül
deményeket a tartalom megvizsgálása után, a 
feladó a felvevő postaalkalmazott jelenlétében 
újból lezárhatja.

Félreértések elkerülése céljából feladó a zár
tan feladásra kerülő árumintaküldeményekct „A
m. kir. postavezérigazgatóság 119.579/4.—-1936. 
sz. engedélye alapján, lezártan feladva“ szövegű, 
vörös színű jelzőcédulával is ellátja.

Budapest, 1936. évi október hó 20-án.

Változás a Légipostái Menetrendben.
119.263/4.

Az Imperial Airways angol légitársaság a 
Khartoum (Egyiptomi-Szudán) és Kano t (Nigé
ria) között közlekedő légijáratát Lagos-ig (Ni
géria) meghosszabbította. Közbenső leszállóállo
mások: Kaduna, Minna, Oshogbo.

A hivatalok ezzel kapcsolatban a Légipostái 
Menetrendben vezessék keresztül a következő 
változást:

7. oldal, I. sz. menetrendtáblázat, 12. Nigériá
nál a b) hasábban Maidugari után írják be: Ka
duna, Minna, Oshogbo és Lagos; a g) hasábban 
pedig a fenti új légiállomásokkal egysorban ér
kezési napként „csü“.

A Légipostadíjszabásban a Nigériá-ra vonat
kozó légipostái pótdíj nem változik.

Budapest, 1936. évi október hó 22-én.

Európánkívülre szóló levélposta toAábbításának 
adatai.

120.964/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda

pesti 72. számú postahivatalnál, és az érkezés 
időpontja:

X/31. — 13 ó. 50 p. =  

— 22 ó. 50 p. =

XI/1. — 22ó.50p.=  

XI/2. — 13 ó. 50 p. =

— 22 ó. 50 p. =

XI/3.— 5 ó. 3 0 p .=

— ló . — p. =

— 13 ó. 50 p. =

— 22 ó. 50 p. =

XI/4. —- 5 ó. 30 p. =

— 13 ó. 50 p. =

— 22 ó. 50 p. =

XI/6. — 5 ó. 30 p. =

lran-Perzsia, (é. Teheran 
XI/7.)
Egyiptom, (é. Alexandria 
XI/4.); Palesztina .(é. Tel- 
Aviv XI/5.); Szíria (é. Alep 
XI/3.); Irak-Mezopotámia 
(é. Baghdad XI/5.) 
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/5.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/6.)
Észak- és Középamerika 
(é. New-York XI/9.); lran- 
Perzsia (é. Teherán XI/8.) 
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/6.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/8.); Szíria (é. Alep 
XI/5.); Irak-Mezopotámia 
(é. Baghdad XIj7.)
Kina (é. Shanghai XT 17.); 
Japán (é. Shimonoseki XI 
18.)..
Délatnerika (é. Rio de Ja
neiro XI/23; Buenos Aires 
XI/27.)
Észak- és Középamerika 
(é. New-York XI/12.) 
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/7.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/8.)
Dél-Afrika (é. Capetown 
XI/21.)
Amerika (é. New-York 
XI/13; Rio de Janeiro XI/ 
23.; Buenos Aires XL’27.); 
Dél-Afrika (é. Capetown 
XI/23.); Brit-India (é. Bom
bay XI/19.); Németalföldi- 
India (é. Batavia XI/26.); 
Ausztrália (é. Fremantle 
XII/'l.)
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/8.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/9.); Szíria (é. Alep 
XI/7.); Irak-Mezopotámia 
(é. Baghdad XI/9.)
Kina (é. Shanghai XI/20.); 
Japán (é. Shimonoseki XII 
21.)
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— 13 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XI/11.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/12.); Iran-Perzsia 
(é. Teherán XI/13.)

XI/7. — 13 ó. 50 p. =  Iran-Perzsia (é. Teherán
XI/15.)

— 22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alep XIÍ10.);
Irak-Mezopotámia (é. 
Baghdad XI/12.)

XI/8. —• 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XI/12.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/13.); Dél-Amerika 
(é. Rio de Janeiro XI/25; 
Buenos Aires XI/29.)

XI/9. — 13 ó. 50 p. =  Észak- és Középamerika
(é. New-York XI/16.); Iran- 
Perzsia (é. Teherán XI/17.)

— 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XI/13.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/14.); Szíria (é. 
Alep XI/12.); Irak-Mezo- 
potamia (é. Baghdad XI/14) 

XI/10.— 5 ó. 30 p. =  Kina (é. Shanghai XI/24.);
Japán (é. Shimonoseki XI/
25.)

— 13 ó. 50 p. =  Brit-lndia (é. Bombay XI/
23.)

XI/11. — 13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New-York
XI/19; Rio de Janeiro XI/ 
25.; Buenos Aires XI/29.); 
Dél-Afrika (é. Capetown 
XII/1.); Brit-lndia (é. Bom
bay XI/26.)

— 22 ó.50 p .=  Egyiptom (é. Alexandria
XI/16.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv XI/17.); Szíria (é. 
Alep XI/14.); Irak-Mezo- 
potamia (é. Baghdad XI/
16.)

XI/12.— 5 6. 30 p .— Németalföldi-India (é. Ba
tavia XII/7.)

— 13 ó. 50 p. =  Észak- és Középamerika
(é. New-York XI/19.)

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Sajtóhiba helyesbítés.
120.113/8.

A P. R. T. 1936. évi 22. számában közzétett 
98.780/8. sz. rendelettel rendszeresített 1.113. 
számú „Rádiókihágási feljelentés készülék sor

sának nem igazolása miatt“ elnevezésű nyom
tatvány szövegében sajtóhiba van. Ugyanis a 
9.557/1927. K. M. sz. rendelet §-ainak idézésénél 
a helyes 68. §. helyett helytelenül 66. §. idézte
tett.

Felhívom a hivatalokat, hogy a készletük
ben lévő nyomtatványon a 66. §-t 68. §-ra he
lyesbítsék.

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

120.224/4.
A „Militär Inquisition in Ungarn 1934 —35.“ 

és „Der Informator“ című külföldi sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok e sajtótermékeket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi október hó 21-én.

II.
119.272/4.

A „The Worker“ című külföldi sajtótermék
től a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi október hó 15-én.

Pusztadobos új postaügynökség megnyitása.
120.393/3.

Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék nyir- 
baktai járásában fekvő Pusztadobos községben 
f. évi október hó 16-án új postaügynökség lépett 
életbe. Ellenőrző hivatala Nyirmada, díjnégy- 
szögszáma 2227.

Az új postaügynökség forgalmi köre Puszta
dobos kisközségre, Friedmanntanya és Zoltán- 
tanya külterületi lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Á Helységnévtárban:
^Friedmanntanya r-i Pusztadobos (218. 1.) 

u. p. ezentúl Pusztadobos.
Pusztadobosnál (446. 1.) Va. Nyirmada után 

beírandó isi Eh. Nyirmada, Nyíregyháza
™ ~ Vásárosnamény, Nyirmada .............

2227, postáig. D., u. p. Nyirmada törlendő.
Zoltántanya O Pusztadobos (585. 1.) u. p. 

ezentúl Pusztadobos.
A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában Pusztaecseg előtt (106. 1.) beírandó:
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-----, 2227, Pusztadobos ü. (Eh. Nyirmada),
Szabolcs, Debrecen, Nyíregyháza ■ZMZZMZ 
Vásárosnamény, Nyirmada . . . .  , a 162. olda
lon a 2227. számnál Ópályi után Pusztadobos.

Az Irányítási füzetben Pusztacsalád után 
(128. 1.) beírandó Pusztadobos, Ü, Szabolcs, D,
II., Nyíregyháza—Vásárosnamény, Eh. Nyir
mada, 1. Nyháza 2. — 1. 20/6224. v.

Budapest, 1936. évi október hó 26-án.

A fiskalitáshutai postaügynökség beszüntetése, 
illetve Ötházhutára való áthelyezése.

120.255/3.
A közigazgatásilag Hasznos községhez tar

tozó Fiskalitáshután levő ipostaügynökség folyó 
évi október hó 16-án a közigazgatásilag ugyan
csak Hasznos községhez tartozó ötházhutára 
helyeztetett át.

Az új ügynökség díjnégyszögszáma 122, for
galmi köre pedig ötházhután kívül Fiskalitáshu 
tára és Felsőhutára is kiterjed.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 207. oldalon Felső
huta o  Hasznos, up. ezentúl Ötházhuta. A 215. 
oldalon Fiskalitáshutánál „ ISI Eh. Nagybátony, 
Hatvan f ü l  Salgótarján, Nagybátony .. .  
122.“ törlendő s helyette felveendő „u. p. Ötház
huta,“, továbbá ugyancsak törlendő u. t. Nagy

bátony után a „postáig. D.“ megjelölés is. A 
423. oldalon ötházhutánál „u. p. Fiskalitáshuta,“ 
törlendő s helyette beírandó „ S  Eh. Nagybá
tony, Hatvan  ̂ ü  B  Salgótarján, Nagybá
tony ......., 122“, u. t. Nagybátony után pedig
„Postáig. D.“

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában a 46. oldalon Fiskalitáshuta összes 
adataival törlendő. A 99. oldalon öskü után fel
veendő: „ —, 122, —, ötházhuta ü. (Eh. Nagybá
tony), Heves, Debrecen, Hatvan üt w£?r 
Salgótarján, Nagybátony . . . . ,  a 149. oldalon pe
dig a 122-ős díjnégyszögszámnál Fiskalitáshuta 
helyett ötházhuta.

Végül az Irányítási füzetben a 49. oldalon 
Fiskalitáshuta összes adataival törlendő, a 120. 
oldalon pedig Öskü után felveendő: „ötházhuta, 
Ü, Heves, D, I., Hatvan—Salgótarján, Eh. Nagy
bátony.“

Budapest, 1936. évi október hó 26-án.

Sajtóhiba helyesbítés,
ad. 120.115/3.

A P. R. Tára f. évi 38-ik számában a 120.115/
3. sz. rendeletnél említett Kolompfürdő helyett 
a kir. hivatalok Kolopfürdőt, a 119.910/3. sz. ren
deletben említett Kaszaszerpuszta helyett oedig 
Kaszaperpusztát írjanak.

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
tö rlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalmazva volt

Pé
cs Bagoly Emilia kiadó G érce 1908. Káptalanfa

Állandó jellegű helyet
tes postam esteri minő

ségben m egbizatott a 
káptalanfai postahivatal 

vezetésével.

Pé
cs

K attauer Edéné kiadó N agykanizsa 1908. Pári

Állandó jellegű helyet
tes postam esteri m inő

ségben m egbizatott a 
felsőszemenyei postahi

vatal kezelésével.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

Vág postahivatal helyettesítésre nőkiadót keres.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szán t küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N y o m d a  R észvénytársaság  (F e le lő s  v .: D uchon J .) B udapest,
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TÁRA
A MAGYAR KIR. | g | y  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M KJR. KERESKEDELEM ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1936. AOVE.UBER 6. 40. szám.

T A R T A L  O M :
Engedély külföldi rendjel elfogadására és viselésére
M iniszteri elism erés.
Az utalványforgalom új raf el vétele Észtországgal és 

Finnországgal.
Az év január havában két belföldi postautalvány

kifizetési napló vezetése.
A  faiskolai termesztvények belföldi postai szállítá

sára vonatkozó rendelkezések módosítása.
Változások a Légipostadíjszabásban és a Légipostái 

Menetrendben.
Európánkívülre szóló levélposta továbbításának adatai.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A budapesti 600. számú postahivatal áthelyezése.
A bókaházai postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.
Közigazgatási és névváltozások.
Hivatalvezetői megbízatás.
Megbízatás. !
Pályázat postam esteri állásra.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

Engedély külföldi rendjel elfogadására és 
viselésére.
120.765/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
a m. kir. külügyminiszter ür előterjesztésére 
1936. évi október hó 7-cn kelt legfelsőbb elha
tározásával megengedni méltóztatott, hogy dr. 
Forster Károly m. kir. postafőigazgató az oszt
rák Érdemrend 1. osztályú középkeresztjét elfo
gadja és viselje.

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Miniszteri elismerés.
116.224/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Szabó Sándor, Tarnav József és Hu
szár Károly nyugalmazott postahivatali igazga
tóknak nyugalomba vonulásuk alkalmából négy 
évtizedes közhasznú és buzgó szolgálatukért 
köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Az utalványforgalom újrafelvétele Észtországgal 
és Finnországgal.

120.516/4.
Az Észtországgal és Finnországgal mindkét 

irányú utalványforgalom, valamint az oda kül

dött utánvételes küldemények és továbbá az 
onnan érkező díjjegyzékes küldemények, vala
mint a Finnországba szóló megbízások forgal
ma a mai naptól kezdve újból megnyilt.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 
folyó évi 35. számában megjelent 118.054/4. szá
mú rendeletnél.

Ez utóbbi rendelet előtt kiadott forgalmi 
korlátozások továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1936. október hó 31-én.

Az év január havában két belföldi postautal
vány-kifizetési napló vezetése.

97.119/4.

A postahivatalok további rendelkezésig, 
minden év január havában a kifizetett belföldi 
postautalványokról két belföldi postautalvány
kifizetési naplót vezetnek- Az egyikben a ja
nuár hónapban, a másikban pedig az azt meg
előző időben feladott belföldi postautalványo
kat számolják el.

A két naplóhoz tartozó utalványokat a nap
lókkal együtt külön-külön kell kötegelni és fe
dőlappal ellátni.

A pénztárszámadásba és a belföldi utal- 
ványsommázatba azonban a két napló együt
tes összegét egy tételben kell beírni. A belföldi 
utalványsommázat „Jegyzet“ hasábjába a ja-
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nuár havát megelőző időben feladott belföldi 
utalványokról vezetett kifizetési napló napi 
összegét a hivatalok írják be és hó végén ezt is 
összegezzék.

Ezt a változást a postahivatalok az A3— 
Szab. 95. §(• 17. és 19. pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi október hó 29-én.

A faiskolai termesztvények belföldi postai szál
lítására vonatkozó rendelkezések módosítása.

120.724/4.
A Földmívelésügyi Miniszter Ur a Bpesti 

Közlöny folyó évi 216. számában megjelent, ez 
évi szeptember hó 18-án kelt 27.600/1936. F. M. 
számú rendeletével a faiskolai termesztvények 
belföldi forgalmában a postai szállítást is ér- 
deklőleg az alábbi változtatásokat léptette élet
be:

1. a faiskolai termesztvények közül az eper
és akácfacsemetók, a nemes és vadrózsák, to
vábbá a fenyők, a thuják és az egyéb lombos 
örökzöld növények szállítási igazolvány nélkül 
is forgalomba hozhatók;

2- forgalomba hozni csak olyan faiskolai 
termesztvényt szabad, amelyre dróttal rá van 
erősítve fából, fémből, vagy papírlemezből ké
szült olyan címke, amelyen a termesztvényt elő
állító faiskolai telep cége és a fajta neve nyom
dai úton vagy bélyegzővel fel van tüntetve.

Ennek kapcsán a következőket rendelem:
a) a postahivatalok az 1. pontban felsorolt 

faiskolai termesztvényeket belföldre szállítási 
igazolvány nélkül is felvehetik;

b) a belföldre szóló faiskolai termesztvé
nyek postai felvételénél ellenőrizni kell azt, 
vájjon azok a 2. pontban előírt címkével el van- ( 
nak-e látva.

A hivatalok ezt a változást a Levélposra- 
díjszabás 69. §. 11- pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi október hó 26-án.

Változások a Légipostadíjszabásban és a 
Légipostái Menetrendben.

120.515/4.
A hivatalok a Légipostadíjszabásban vezes

sék keresztül a következő változásokat:
13■ oldal. Guadeloupe és Guatemala közé 

új rendeltetési helynek írják be az 1. hasábba:

„Guam“ szót, a 2. és 3. hasábba tegyenek egy- 
egy vízszintes vonalat, a 4. hasábba pedig írják 
„1. Marianna-szigetek“ megjegyzést.

Ugyancsak ezen az oldalon a Hawai-szige- 
teknél a 2. és 3. hasábban levő 70 fillér pótdí
jat töröljék és helyébe írják mindkét hasábba: 
1 P 10 fillér.

14. oldal. Marianna-szigetek, a 2—4. hasá
bokban levő megjegyzéseket töröljék és helyé
be a 2. és 3. hasábba írják: 1 P 70 fillér-

22. oldal. A repítőszolgálatra vonatkozó tud
nivalókat töröljék és megjegyzésként írják a 
következőket: „Ez a szolgálat egyelőre szüne
tel“.

A Légipostái Menetrendben a 6. oldalon 
lévő névmutatót a következő adatokkal egé
szítsék ki: Guam, IV-—, Hawai, ÍV.—, Marian
na szigetek, IV.—

10. oldal, IV, számú menetrendtáblázatban,
a megfelelő hely 
tokát:

re írják be a következő új ada-

a b c d
Hawai Honolulu hé csü
Marianna- 
szgt. (Guam) Guam hé b hé

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbításának 
adatai.

121-566/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a bucla- 
posti 72. sz. postahivatalnál és az érkezés idő
pontja:

XI/11. — 22 ó. 50 p- =  

XI/13.— 5 ó. 30 p. =

13 ó. 50 p- —

XI/14. — 5 ó. 30 p. — 

13 ó. 50 p- =

Brit-lndia (é. Bombay 
XI/26.).
Kína (é. Shanghai XI/ 
27.); Japán (é. Shimono- 
seki XI/28.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/18.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/19.); Iran-Perzsia 
(é. Teherán XI/20.). 
Ausztrália (é. Fremantle 
XII/8.).
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XI/21.).
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22 ó. 50 p. =

XI/15. — 22 ó. 50 p.

*
XI/16. — 13 ó. 50 p. =

22 ó. 50 p.

XI 17.... 5 ó. 30 p. =

13 ó. 50 p- =

22 ó. 50 p. =

XI/18. — 7 ó. - p . =

13 ó. 50 p- -

22 ó. 50 p. =

XI/,19- — 5 ó. 30 p. =  

XI/20. —* 5ó.30p. =

Egyiptom (é. Alexandria 
XI/18.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/19.); Szíria (é. 
Alep XI 17.); lrak-Mezo- 
potámia (é. Baghdad XI/
19.).
Egyiptom (é Alexandria 
XI/19.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/20.).
Észak és Középamerika 
(é. New York XI/23.); 
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XI/23.).
Egyiptom (6. Alexandria 
XI/20.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/22.); Szíria (é. 
Alep XI/19.); Irak-Mezo- 
potámia (é. Baghdad XI/ 
21.).
Kína (é. Sanghai XII/1.); 
Japán (é. Shimonoseki 
XII/2.).
Amerika (é. New York 
XI/26., Rio de Janeiro 
XII/1.. Buenos Aires XII/
4.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/21.); Palesztina é. Tel 
Aviv XI/22.).
Délamerika (é. Rio de 
Janeiro XII/5., Buenos Ai
res XII/9.).
Észak és Középamerika 
(é. New York XII/27.); 
Délafrika (é. Capetown 
XII/7.); Brit-India (é. 
Bombay XII/3.); Ausztrá
lia (é. Fremantle XII/15.). 
Egyiptom (é. Alexandria 
XI/22.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/23.); Szíria (é. 
Alep XI/21.); Irak-Mezo
potámia (é. Baghdad XI| 
23.); Brit India (é. Bom
bay XII/3.).
Németalföldi-India (é. 
Batavia XII/10.).
Kína (é. Shanghai XII/
4.); Japán (c. Shimonose
ki XII/5.).

13 ó. 50 p -=  Egyiptom (é. Alexandria 
XI/25.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/26.); Iran-Per- 
zsia (é. Teherán XI/27.); 
Ausztrália (é. Fremantle 
XII/22.).

XI/21. — 13 ó. 50 p. =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiro XII/6., Buenos Ai
res XII/9.); Iran-Perzsia
(é. Teherán XI/28.).

p 22 ó. 50 p. = Szíria (é. Alep XI/24.); 
/ rak-Mezopotámia (é. 
Baghdad XI/26.).

XI/22- - 22 ó. 50 p. = Egyiptom (é. Alexandria 
XI/26.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XI/27.).

XI/23. - 13 ó. 50 p. = Amerika (é. New York 
XI/30., Rio de Janeiro 
XII/8., Buenos Aires XIF 
18.); Iran-Perzsia (é. Te
herán XI/30.).

22 ó. 50 p. = Egyiptom (é. Alexandria 
XI/27.); Palesztina (é. l  el 
Aviv XI/28.); Szíria (é. 
Alep XI/26.); Irak-Mezo- 
potámia (é. Baghdad XI/ 
28.).

XI/24. - 5 ó. 30 p. = Kína (é. Shanghai XII/ 
8.); Japán (é. Shimono
seki XII/9.).

XI/25.—13 ó. 50 p. = Dél-Afrika (é. Capetown 
XII/14.); Brit-lndia (é. 
Bombay XII/10.); Né
met alföldi-India (é. Ba
tavia XII/17.).

22 ó. 50 p. = Egyiptom (é. Alexandria 
XI/30.); Palesztina (é. 
Tel Aviv XII/1.); Szíria 
(é. Alep XI/28.); Irak- 
Mezopotámia (é. Bagh
dad XI/30.); Brit-lndia 
(é. Bombay XII/10.).

XI/26. 13 ó. 50 p. = Élszak és Középamerika 
(é. New York XII/3.).

XI/27. - 5 ó. 30 p. = Kína (é. Shanghai XII/ 
11.); Japán (é. Shimono
seki XII/12.).

13 ó. 50 p- = Egyiptom (é. Alexandria 
XII/2.); Palesztina (é. 
Tel Aviv XII/3.); Iran-
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XI/28. — 136.50 p. =  

22 ó. 50 p. =

XI/29. — 22 ó. 50 p. =  

XI/30. — 13 ó. 50 p. =

22 ó. 50 p. =

XIII1.— 5 ó. 30 p .=

13 ó. 50 p- — 

XII/2. — 5 ó. 30 p. = 

13 ó. 50 p- —

22 ó. 50 p. =

XII/3. — 13 ó. 50 p. =

XII/4. — 13 ó. 50 p. =

Perzsia (é. Teherán XII/ 
4.).
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XII/5.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XII/2.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/3.); Szíria (é. 
Alep XII/1.); Irak-Mezo- 
potámia (é. Baghdad XII 
3.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XII/3); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/4).
Észak és Középamérika 
(é. New York XII/7.); 
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XII/7.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XII/4.); Palesztina (é. Tel 
Aviv' XII/5.); Szíria (é. 
Alep XII/3.); IrakMezo- 
potámia (é. Baghdad XII/ 
5.).
Kína (é. Shanghai XII 
14.); Japán (é. Shimono- 
seki XII/15.).
Ausztrália (é. Fremantle
XII/29.).
Dél-Afrik a (é. Capetown 
XII/19.).
Dél-Afrika (é. Capetown 
XII/21.); Németalföldi- 
India (é. Batavia XII/28.). 
Egyiptom (é. Alexandria 
XII/6.); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/8.); Szíria (é. 
Alep XII/5.); Irak-Mezo 
potámia (é. Baghdad XII/
7. ).
Amerika (é. New York 
XII/10., Rio de Janeiro 
XII/17., Buenos Aires 
XII/21.); Brit-lndia (é. 
Bombay XII/16.); Egyip
tom (é. Alexandria XII/
8. ); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/9.).
Egyiptom (é. Alexandria 
XII/9.); Palesztina (é. Tel 
Aviv Xll/jll.); Iran-Per- 
zsia (é. Teherán XII.'11.).

XII/5.

XII/7.

13 ó. 50 p. ==

22 ó. 50 p. =

13 ó. 50 p. =

22 ó. 50 p. =

Egyiptom (é. Alexandria 
XII/10.); Palesztina (é. 
Tel Aviv XII/11.); Iran- 
Perzsia (é. Teherán XII/ 
12.).
Szíria (é. Alep X II8.); 
Irak-Mezopotámia (é. 
Baghadad XIII/10.)
Észak és Középamérika 
(é. New York XII/14.); 
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XII/14.).
Szíria (é. Alep XII/10.); 
Irak-Mezopotámia (é. 
Baghdad XII/12..).

Budapest, 1936. évi november hó 4-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
119.952/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

57. o. Bermunda szigetekre vonatkozó ada
tokat töröljék s helyükbe ragasszák a csatolt 1. 
sz. fedőlapot.

65. o. Paraguay-nál az első bekezdést a kö
vetkezőképen módosítsák: „A forgalomban egy
részről az összes magyar távbeszélő központok, 
másrészről via Paris egyelőre csak Asuncion 
távbeszélő állomásai, via Berlin az összes para- 
guay-i távbeszélő központok résztvesznek“.

69. o. Ausztráliánál az első bekezdést töröl
jék s helyébe ragasszák a csatolt 2. sz. fedőla
pot.

71. o. Az első három sorban, Newyork köz
vetítésével: a háromperces beszélgetés díja 202 
frs 50 cts helyett 158 frs 75 cts, három percnél 
hosszabb beszélgetéseknél percenként 67 frs 50 
cts helyett 52 frs 92 cts számítandó. Előkészí
tési díj 27 frs 50 cts helyett 22 frs 91 cts.

A P. R. T. 1936. évi 35. számában közzétett 
115.793/8. sz. rendelethez csatolt Portorico-ra vo
natkozó fedőlapot ragasszák az 59. oldalra, Hon- 
duras-köztársaság alá.

Budapest, 1936. évi október hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
121.452/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi október hó 27-én kelt B. I. 
11.771/1936. 2. számú végzésével az ..Érdekli Ont
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az erotika? ha igen, úgy ez önnek szól“, vala
mint az, „Egy hónap a rossz lányoknál“, című 
sajtótermékek 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, 1936. évi október hó 30-án.

A budapesti 600. számú postahivaial áthelyezése.
120.268/3.

A budapesti 600. számú postahivatal a VI. 
kcr. Váci-út 115. szám alól V. kér. Váci-út 166. 
szám alá helyeztetett át.

A Postahivatalok és postaügynökségek név
sora című segédkönyv megfelelően helyesbíten
dő.

Alsókázsmárk kk.-nél (94. 1.) az adatok tör
lése mellett beírandó: „Felsőkázsmárkkal Kázsr 
márk néven egyesült“.

Alsószend kk.-nél (98. 1.) az adatok törlése 
mellett beírandó: „Felsőszend és Szala községek
kel Szalaszend néven egyesült“.

Felsőfügöd kk.-nél (206. 1.) az adatok törlése 
mellett beírandó: „Alsófügöddel Fügöd néven 
egyesült“.

Felsőkázsmárk kk.-nél (207. 1.) az adatok 
törlése mellett beirandó: „Alsókázsmárkkal
Kázsmárk néven egyesült“.

Felsőszend kk.-nél (211. 1.) az adatok törlé
se mellett beirandó: „Alsószend és Szala köz
ségekkel Szalaszend néven egyesült“.

A 218. oldalon Fügeditanya után beirandó: 
„Fügöd kk., Abaúj-Torna vm„ encsi j„ u. p. és 
u. t. Encs“. s

Budapest, 1936. évi október hó 30-án.

A bókaházai postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása.

121.224/3.
Bókaháza postaügynökség ellenőrző hivatal 

folyó évi november hó 1-től Balatonszentgyörgy.
A Postahivatalok és ügynökségek névsora 

(20. oldal), valamint a Helységnévtár (140. oldal) 
megfelelően helyesbítendő. Az Irányítási Füzet
ben (25. oldal) Bókaházánál az utolsó hasábban 
„Eh. Keszthely“ törlendő, a „224“ bejegyzés után 
pedig beirandó: „Eh, Balatonszentgyörgy“.

Budapest, 1936. évi november hó 3-án.

Görömböly nk.-nél (232. 1.) )-( jel után
Pusztatapolca és Tapolcafürdő törlendő, Komlós 
elé beirandó Görömbölytapolca. , /

A 232. oldalon Görömböly után beírandó: 
„Görömbölytapolca o  Görömböly, Borsod, Gö- 
mör és Kishont k. e. e. vm, miskolci j., — 
Gyógyfürdő (vasas hévvíz) — L **,
Miskolc Görömbölytapolca, pd., 631., u.
p. és u. t. télen Hejőcsaba, postáig: D.“

Hegyfarki Csomatanya C\ jel után (251. 1.) 
Alsókázsmárk helyett Kázsmárk írandó. ^

Káli Gábor-tanya (Keresztesitanya) c\ Bo- 
conád (282. 1.) helyesen Káli Gábor-tanya.

A 291. oldalon Kazsokpuszta után beiran
dó: „Kázsmárk kk., Abaúj-Torna vm, szikszói
j., )-( Hegyfarki Csomatanya, Mogyorós, u. p. 
és u. t. Léh“. ■-x

Közigazgatási és névváltozások.
I.

119.911/3.

‘Komlós Görömböly (322. 1.) a csillag tör
lendő.

Liszkómalom (Liszkótanya) (349. 1.) YA jel 
után Heves elé beirandó: „Sirok". u

Alsófügöd és Felsőfügöd kisközségek Fügöd, 
— Alsószend, Felsőszend és Szala kisközségek 
Szalaszend, — Vilmány és Vilmánykisfalu kis
községek Vilmány, — Alsókázsmárk és Felső
kázsmárk kisközségek Kázsmárk néven egyesít- 
tettek. Görömböly községhez tartozó Tapolca
fürdő neve Görömbölytapolca névben állapítta
tott meg. Ehhez képest a kir. hivatalok a Hely
ségnévtárban az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Alsófügöd kk.-nél (93. 1.) az adatok törlése 
mellett beirandó: „Felsőfügöddel Fügöd néven 
egyesült“.

A 375. oldalon Miksamajor o  Magyaróvár 
után beirandó: „Mikszáthfalva c\ Tibolddaróc, 
Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm., mezőkö
vesdi j., u. p: és u: t: Tibolddaróc. k

Mogyorós (377. 1.) jel után Felsőkázs
márk helyett Kázsmárk írandó. ^

Pityermajor 1. Deákföldpuszta (440. 1.) c\ 
jel után Sopron elé beirandó „Páli“.^ /"

Pusztatapolca r\ Görömböly (450. 1.) összes 
adatok törlendők.

Szala kk.-nél (490. 1.) az adatok törlése mel
lett beirandó: „Alsószend és Felsőszend közsé
gekkel Szalaszend néven egyesült“.
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A 491. oldalon Szalapa község után beíran
dó: „Szalaszend kk., Abaúj-Torna vm, encsi j., 
u. p. Felsőméra, u: t: Garadna“:

Tapolcafürdő o  Görömböly (523. 1. az ösz- 
szes adatok törlése mellett beírandó: „1. Göröm- 
bölytapolca“. Z

Tibolddaróc kk.-nél (531. 1.) )-( jel után a 
megfelelő helyre beírandó: „Mikszáthfalva“..

Vilmánykisfalu kk.-nél (573. 1.) az adatok 
törlése mellett beírandó: „Vilmány községgel
Vilmány néven egyesült“.

Budapest, 1936. évi október hó 28-án.

II.
118.026/3.

A kir. postahivatalok a Helységnévtárban 
az alábbi közigazgatási és névváltozásokat, vala
mint helyesbítéseket vezessék keresztül:

Alsóbédánál (92. o.) „(Bédaerdőrésze)“ tör
lendő. ^

Alsókakpuszta Nagybajom után (94. o.) 
beírandó: „ Alsókara Jászkarajenő, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., abonyi j., u. p. és u. t. Jászka
rajenő“:

Alsópörbölv Cl Baja elé (96. o.) beírandó: 
„Alsópolgárdi C l Kecel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., kiskőrösi j., u. p. és u. t. Kecel“: ""

Andrásakna c\ Baglvasalja (100. o.) összes 
adatok törlendők.

Annamajor cs Nagyfüged elé (101. o.) be
írandó: „Annamajor C i Mátraderecske, Heves 
vm., pétervásári j., u. p. Mátraderecske, u. t. 
Recsk“: i / ' '

Árpádföld C\ Cinkota után (104. o.) be
írandó: ;,Árpádfürdő (Csillaghegy része) r\ Bé
kásmegyer, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi 
j„ mh. (Csillaghegy-Árpádfürdő), u. p. és 
u. t. Csillaghegy (belterület)“.

Bacskaitanya (Bodzafalaposi-bokortanya ré
sze) (108. o.) helyesen (Bodzfalaposibokortanya 
része).

Baglyasalja kk.-nél (108. o.) )-( jel után 
“Andrásakna“ törlendő.

‘Bakatanya O Felsőnyárád után (110. o.) 
beírandó :„Bakatanya o  Takácsi, Veszprém 
vm.. pápai j., u. p. és u. t. Takácsi“.^ '

Bakonytamási nk.-nél (112. o.) )-( jelnél be
írandó: „Ojmajor“. "

Bana kk.-nél (117. o.) )-( jelnél Hetesmajor 
után beírandó: „Istvánházimajor“.

‘Bédaerdő stb. (125. o.) összes adatok tör
lendők.

Békásmegyer nk.-nél (126. o.) )-( jel után 
beírandó: „Árpádfürdő“;

Békés nk.-nél (126. o.) )-( jelnél Gyurikért 
elé beírandó: „Földváridűlő“, Kamutpuszta után 
„Kárászmajor“.

Belsőmajor 1. Főmajor Sármellék (129.
o.) összes adatok törlendők.

Belsőmajor Cl Taktaharkány stb. (129. o.) 
összes adatok törlendők.

Beregmalom r\ Hajmáskér (132. o.) helye
sen „Bergermalom o  Hajmáskér“.

*Bibicmajor-nál (134. o.) Felsőbörzsök he
lyesen Felsőtöbörzsök.

Bibortelep C l Miszla elé (134. o.) beíran
dó: „Bibicmajor C l Sárkeresztúr, Fejér vm., 
sárbogárdi j„ u. p. és u. t. Kálóz“.

A 138-ik oldalon Bodzafalaposibokortanya 
helyesen Bodzfalaposibokortanya.

Budakeszi nk.-nél (147. o.) )-( jel után tör
lendő: „Csillagvizsgáló intézet, Erzsébetkirály- 
né-szanatórium, Weisz Manfréd-szanatórium“t

Cikolasziget kk.-nél (153. o.) )-( jel után 
Sülysziget helyett „öregsziget“ írandó.

Császártöltés nk.-nél (157. o.) )-( jel után 
„Polgárdi szőllők“ törlendő.

Csergőtelep C l Algyő (161. o.) elé csillagjel 
teendő.

Csillaghegy r\  Békásmegyer (165. o.) r \  jel 
elé beírandó: „(része: Árpádfürdő)“.

‘Csillagvizsgáló intézet stb. (165. o.) tör
lendő.

Dévaványa nk.-nél (177. o.) )-( jel után a 
megfelelő helyre beírandó: „Kenderessziget“ és 
„Kiritó“.

Enying nk.-nél (192. o.) )-( jelnél „Enyingi 
belmajor“ törlendő.

Enyingi belmajor C> Enying (192. o.) ösz- 
szes adatok törlendők.

Erdőtarcsa kk.-nél (194. o.) )-( jelnél Tyu- 
kos elé beírandó: „Teczlaktanya“.

‘Felinkert Pácin (204. o.) összes adatok 
törlendők.

Felsőbédánál (205. o.) „(Bédaerdő része)“ 
bejegyzés törlendő.

Felsőkakpuszta r\ Nagybajom után (207. 
o.) beírandó: „Felsőkara C l Jászkarajenő, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm., abonyi j„ u. p. és u. t. 
Jászkaranjenő“.

Felsőpettend c> Kápolnásnyék után (210. 
o.) beírandó: „Felsőpolgárdi ci Kecel, Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm., kiskőrösi j., u. p. és u. t. 
Kecel“.

Földvárpuszta C l Kapuvár elé (217. o.) be-
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írandó: „Földváridülő ('■ Békés, Békés vm., bé
kési j., u. p. és u. t. Békés“.

Főmajor (Belsőmajor) r\ Sármellék stb. 
(217. o.) törlendő.

Füzesgyarmat nk.-nél (220. o.) )-( jel után 
a megfelelő helyre beírandó: „Kiritó, Kisbucsa, 
Nagymonostor, Nagyperjés“.

Gacsály kk.-nél (221. o.) )-( jel után be
írandó: „Madarassy András-tanya“ és Vona
tanya után a zárójelbe Madarassy-tanya helyett 
„Madarassy László-tanya“.

Gyulavári nk.-nél (241. o.) )-( jel után be
írandó: „Mályvád“.

‘Háromhányástanya O Mátradcrecske stb. 
(248. o.) törlendő.

‘Hengspergertanya (Bodza/alaposibokorta- 
nya része (253. o.) helyesen (Bodzfalaposibokor- 
tanya része).

Hernádkak kk.-nél (254. o.) )-( jelnél be
írandó: „Sisárpuszta“. ^

Hörnyék kk.-nél (263. o.) az adatok törlése 
mellett beírandó: „Sásd községgel Sásd néven 
egyesült“. 7

Istvánhegyes C\ Kiskirályság elé (269. o.) 
beírandó: „Istvánházimajor r\ Bana, Komárom 
és Esztergom k. e. e. vm., gesztesi j. (szh. Ko
márom), u. p. Bábolnapuszta, u. t. Tárkány“. *

Istvánmajor O Örkény után (270. o.) be
írandó: „Istvánmajor c\ Pácin, Zemplén vm., 
bodrogközi j. (szh. Riese), u. p. és u. t. Pácin“.ly

Jászkarajenő nk.-nél (276. o.) abonyi j., 
után beírandó: „)-(Alsókara, Felsőkara, Jenő“.

Jenői megálló (~\ Jászkarajenő (277. o.) he
lyesen: „Jenő megálló“. X

Kapoly kk. elé (285. o.) beírandó: „Kápol
naihegy Törökkoppány, Somogy vm., igali 
j., u. p. és u. t: Törökkoppány“:

Kárászmegyer c\ Békés elé (288. o.) be
írandó: „Kárászmajor (Kárászmegyer része) 
Békés, Békés vm., békési j., mh., u. p. Bél- 
megyer, u. t. Békés“.

Kárászmegyer C\ Békés (288. o.) a rs jel 
elé beírandó: „(része: Kárászmajor)X

Kecel nk.-nél (291. o.) a )-( jel után „Pol
gárdi“ törlendő és beírandó: „Alsópolgárdi,
Felsőpolgárdi“.

Kenderföldek v. mh. elé (294. o.) beírandó: 
„Kenderessziget o. Dévaványa, Jász-Nagykun- 
Szolnok vm., tiszai felső j. (szh. Kunhegyes), 
u. p. és u. t. Pusztaecseg“.

*Királyzug c\ Balmazújváros után (301. o.) 
beírandó: „Kiritó O Dévaványa, Jász-Nagykun -

Szolnok vm., tiszai felső j. (szh. Kunhegyes), u.
p. és u. t. Dévaványa“. 1

Kiritó r \  Füzesgyarmat, Békés vm., szeg
halmi j., u. p. és u. t. Bucsatelep“. >/

Kisbucsa kk. után (304. o.) beírandó: „Kis
bucsa O Füzesgyarmat, Békés vm., szeghalmi
j. , u. p. és u. t. Bucsatelep“. ^

Kotyháza ."3 Kisterenye elé (326. o.) be
írandó: „Kotsistanya r\ Sárkeresztúr, Fejér vm., 
sárbogárdi j., u. p. és u. t. Szilfamajor“.

Kölked kk.-nél (329. o) )-( jel után „Béda- 
erdő“ törlendő.

Küldoromiás c\ Fájsz (339. o.) helyesen:
„Küldorom/ás C\ Fájsz“.

Lepsény nk.-nél (347. o.) )-( jel után „Lep
sényi beírna j or“ törlendő.

Lepsényi belmajor r\ Lepsény stb. (347. o.) 
törlendő.

Mályinka Tik. után (360. o.) beírandó:
„Mályvád o  Gyulavári, Békés vm, gyulai j., 
u. p. és u. t. Gyulavári“. X

Máriaújfalu kk.-nél (363. o.) törlendő:
„ ISI pu. Eh. Szentgotthárd, Szombathely 
M'' M Szentgotthárd, 1780, postáig. S.“, u.
t. elé pedig beírandó: „u. p. és“. /

Máriaújfalu után (363. o.) beírandó: „Má
riaújfalu v. á. Vas vm., szentgotthárd-mura- 
szombati j., S3.- pu. Eh. Szentgotthárd, Szom
bathely 3 H Z 3 C  Szentgotthárd, 1780, u. t. 
Szentgotthárd, postáig. S“..

Mátraderecske nk.-nél (366. o.) )-( jel után 
Háromhányástanya helyett „Annamajor“ íran
dó.

‘Mikitanya (ßodzafalaposibokortanya ré
sze) (374. o.) helyesen (Bodzfalaposibokortanva
része). >

Nagymogyorós ( Balkány után (394. o.) 
beírandó: „Nagymonostor Füzesgyarmat, Bé
kés vm., gyulai j., u. p. és u. t. Bucsatelep“.

Nagypeterd kk. elé (395. o.) beírandó:
„Nagyperjés Füzesgyarmat, Békés vm., szeg
halmi, j., u. p. és u. t. Bucsatelep“. ,X

‘Öregpuszta után (421. o.) beírandó: „öreg
sziget o  Cikolasziget, Győr, Moson és Pozsony
k. e. e. vm., magyaróvári j., u. p. Cikolasziget,
u. t: Halászi“:

Pácin kk.-nél (424. o.) )-( jel után Felinkert 
helyett „Istvánmajor“ írandó.

Polgárdi C\ Kecel stb. (442. o.) törlendő. 
‘Polgárdi szőllők c\ Császártöltés stb. (442. 

o.) törlendő.
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Rákospalota mv.-nál (456. o.) vm. után be
írandó: „ )-( Üjmajor“. ^

Sárkeresztúr nk.-nél (471. o.) )-(' jel után 
beírandó: ..Bibicmajor, Kotsistanya“. l/

Sármellék kk.-nél (472. o.) )-( jel után „Fő
major (Belsőmajor)“ törlendő. /(X

Sírok nk. után (478. o.) beírandó: „Sisár- 
puszta r\ Hernádkak, Zemplén vm., szerencsi 
j„ u. p. és u. t: Gesztely'V'

Solymár nk.-nél (479. o.) )-( jelnél beíran
dó: „Szarvascsárda“.

’Smidtanya (Bodzafalaposibokortanya ré
sze) (479. o.) helyesen (Bodzfalaposihokortanya
része). /1/

Soponya nk.-nél (482. o.) )-( jel után tör
lendő „Vázsony“.

Sülysziget O Cikolasziget stb. (487. o.)
törlendő.

Szabótanya (Bodzafalaposibokortanya ré
sze) (489. o.) helyesen (Bodzfalaposihokortanya 
része).

Szarvasd Üjdombóvár elé (494. o.) be
írandó: „Szarvascsárda o  Solymár, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., budakörnyéki j. (szh. Buda
pest), u. p. és u. t. Solymár“. u

Takácsi nk.-nél (520. o.) )-( jelnél beírandó: 
„Bakatanya“.

Taktaharkány nk.-nél (520. o.) )-( jel után 
törlendő „Belsőmajor“. /

Tataháza nk. után (526. o.) beírandó: „Ta- 
talihegy O Törökkoppány, Somogy vm., igali 
j., u. p. és u. t: Törökkoppány“.

Tedely o  Hajdúnánás elé (526. o.) be
írandó: „Teczlaktanya Erdőtarcsa, Nógrád 
és Hont k. e. e. vm., -sziráki j., u. p. és u. t. 
N agykökényes“.

Tóthtanya (Bodzafalaposibokortanya ré
sze) (541. o.) helyesen (Bodzfalaposibokortanya1 
része).

Törökkoppány kk.-nél (543. o.) )-( jel után 
beírandó: „Kápolnaihegy, Tatalihegy“.

Üjmajor O Babócsa után (550. o.) beíran
dó: „Üjmajor r\ Bakonytamási, Veszprém vm., 
pápai j., u. p. és u. t. Gic-Hathalom“. y

*Üjmajor r\ Sarkad elé (551. 1.) beírandó: 
„Üjmajor C\ Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., u. p. és u. t. Üjpest 1.“.

Vachtertanya (Bodzafalaposibokortanya ré
sze) (557. o.) helyesen (Bodzfalaposihokortanya 
része).

Vázsony (Tarnóczapuszta része) Sopo
nya (567. o.) ezentúl o. Soponya helyett Kisláng.

Weisz Manfréd-szanatórium stb. (578. o ) 
törlendő.

Nagykovácsi (391. o.), Pilisszentiván és Pi- 
lisvörösvár (439. o.), Solymár (470. o.) és Urom 
(536. o.) községek a Budapesten (IX., Fővám- 
ház) székelő budapestvidéki adóhivatal kerüle
tébe tartoznak.

Budapest, 1936. évi november hó 3-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
120.764/1.

Szalóky Ede postafelügyelői címmel és jel
leggel felruházott postafőtiszt (216) az Eger 1. 
számú postahivatal vezetésével megbizatott.

Budapest, 1936. évi október hó 27-én.

Megbízatás.
121.006/1.

Toronyai Rigó László postatanácsos (45) a 
m. kir. posta központi anyagraktáránál a sze
mélyzeti ügyek vezetésével bízatott meg.

Budapest, 1936. évi október hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

119.352/1,
Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 

szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint a m. kir. postames

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépés
nek a kötelezettsége mellett:
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Az általános pályázati feltételek a Posta Ren
deletek Tára 1928. évi 24. számában közzétett „A 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 
7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir. 
postaigazgatósághoz 1936. évi november hó 25-éig 
nyújtsák be.

Budapest, 1936. évi november hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

120.692/1. — 120.805/1.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 193b.

évi november hó 20-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi október hó 30-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

Nagylóc postahivatal mielőbbi belépésre helyettest 
keres, eljes ellátás és fizetés megegyzés szerint.

Allástkereső postakiadók.
A z  á l lá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttó l 
kezdve vállal 

állást

Járvás Mária Csillaghegy decem ber 1-től

Kiss Erzsébet Tiszasas 10 azonnal Helyettesítést is vállal.

Kiss Vilma Ercsi novem ber 15.

Nagy V erona Abaliget novem ber 15.

Kiss L. Rezső Sárospatak 2 azonnal

Salgó Z oltán Nyíregyháza, Víz-u. 32. 5 azonnal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R észvény társaság  (F elelős v.: Duchon J .) B u dapest,
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIK.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTEH.

BUDAPEST, 1936. AOVEBBEK 13. 41. szám.

T A R T A L O M :

Címadományozás.
A nem zetközi válaszdíj szelvények újból való áru

sítása.
A „M unkaképtelen szegények gondozása — Buda- 

pest“ című, 1001. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára 
történő befizetések.

A budapesti nemzetközi barom fikiállításra szánt cso
magok súlyhatárának felemelése.

V áltozások a Távíró-D íjszabásban.
A  Sopronban megjelenő „H étfői Ú jság“ című heti

lap megjelenésének és terjesztésének m egtiltása.
A soproni 4. számú időszaki k incstári k irendelt

ség folytatólagos m űködtetése.
Az erdővárosi postaügynökség megnyitása.
A  m. kir. posta takarékpénztár 1936. évi október havi 

forgalma.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadó állást keresnek.

Címadományozás.
122.103/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére nyugalomba 
helyezésük alkalmából Tichy Gusztáv nyugal
mazott postafőfelügyelőnek a magyar királyi 
postahivatali igazgatói és Móró Vilmos nyugal
mazott postaellenőrnek a postafőellenőri címet 
adományozom.

Kelt Budapesten, 1936. évi november hó 4. 
napján.

Horthy s. k., 
Bornemisza Géza s. k.

A nemzetközi válaszdíjszelvények újból való 
árusítása.
120.062/4.

A nemzetközi válaszdíjszelvények eladásá
nak beszüntetése tárgyában a P. R. T. 1932. évi 
első számában megjelent 102.970/4. számú rende
let kapcsán felhívom a postahivatalokat, hogy 
1936. évi november hó 20-tól kezdve, az alábbi 
korlátozások figyelembevételével a nemzetközi 
válaszdíjszelvényeket újból árusítsák.

A nemzetközi válaszdíjszelvények eladási 
ára a jövőben 64 fillér.

A m. kir. posta értékcikkraktára a nemzet
közi válaszdíj szelvényekből első készletként a 
Budapest 1., 2., 3., 4.,' 5., 8., 10., 53., 62., 72. és 
114. sz. hivataloknak 100—100 drb-ot, Debrecen
1., Pécs 1., Sopron 1. és Szeged 1. sz. hivata
loknak 50—50 drb-oc, a többi kincstári postahi
vatalnak 10—10 darabot, az I. és II. osztályú 
postamesteri hivataloknak pedig 5—5 darabot 
hivatalból küld. Ezek a postahivatalok a to
vábbi szükségletüket a szokásos módon ren
deljék.

A III. és IV. osztályú postamesteri hivata
lok az 1931. évi havi átlagos szükségletnek meg
felelő mennyiséget pótmegrendeléssel a m. kir. 
posta értékcikkraktárától haladéktalanul kér
jék.

A postahivatalok nemzetközi válaszdíjszel- 
vényt csak annak adhatnak el, aki azt egy kül
földre szóló levélbe a postaalkalmzott előtt el
helyezi, a levelet lezárja s továbbítás végett át
adja. Levelenként csak 1 drb. nemzetközi vá- 
laszdíjszelvényt szabad elhelyezni.

A nemzetközi válaszdíjszelvények új el
adási árát jegyezzék elő a hivatalok a Levélpos- 
tadíjszabás 26. és 43. oldalán.

A szöveg helyesbítéséről pótlék útján fogok 
gondoskodni.

Budapest, 1936. évi november hó 7-én.
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A „Munkaképtelen szegények gondozása — Bu
dapest“ című, 1001. sz. postatakarékpénztári 

csekkszámlára történő befizetések.
121.602/4.

A budapesti postahivatalok a „Munkakép
telen szegények gondozása — Budapest“ című, 
1001. sz. postatakarékpénztári csekkszámla ja
vára történő befizetések után a feladótól csekk- 
befizetési díjat ne szedjenek, mert e díjak elszá
molása központilag történik.

Ezt a rendelkezést a hivatalok a Levélpos- 
tadíjszabás 32. §. 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi november hó 5-én.

A budapesti nemzetközi baromfikiállításra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése.

117.369/4.

A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
1936. évi november hó 26-tól december hó 1-ig 
bezárólag Budapesten az országos tenyészállat- 
vásártelepen nemzetközi baromfikiállítást ren
dez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1936. 
november hó 24-én és 25-én „Baromfikiállítás 
Budapest“ címre bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1936. évi de
cember hó 1-én, 2-án és 3-án a tenyésztők és 
gyárosok részére Budapesten feladásra kerülő, 
élő állatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát a belföldi forgalomban kivételesen 
50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postai díjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1936. évi november hó 4-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
120.025/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

9. o. Danzig szabad városnál a 6. hasábban 
az XP díja 1.00 a. fr. helyett 0.60 a. fr.

Görögországnál az 5. hasábban tegyenek 
az összes szódíjakat összefoglaló jelet és írják 
melléje: TF.

Lettországnál az 5. hasábban a „Szám- és 
betűjegyes táv.“ megjelölés törlendő.

14. o. Portugál—Nyugat—Afrika a) Ango- 
lá-hoz a 6. hasábba tegyenek 9) jegyzet jelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják: ,,9) összebeszélt nyelvű távirat csak a 
gyarmati kormánynál előzőleg letétbe helyezett, 
vagy a távirat feladása, illetőleg kézhezvétele 
alkalmával bemutatott code alapján szerkesztve 
küldhető. A használt code nevét a távirat be
vezető részében fel kell tüntetni. Szám- és be
tűjegyes távirat nem küldhető“.

19. o. Kanada, Nordwest-Territories (Cana
da) és Yukon-nál a közönséges távirat szódíja 
a 3. hasábban 3.77 helyett 3.33, a hírlaptávirat 
szódíja pedig az 5. hasábban 0.88 helyett 0.93 
aranyfrank.

Budapest, 1935. évi november hó 4-én.

A Sopronban megjelenő „Hétfői Újság“ című 
hetilap megjelenésének és terjesztésének meg

tiltása.
122.015/4.t

A belügyminiszter úr a Rábaközi Nyomda 
és Lapkiadóvállalat Részvénytársaság kiadásá
ban Sopronban megjelenő „Hétfői Újság“ című 
hetilap további megjelenését és terjesztését azon
nali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a fent- 
említett lap esetleg postára kerülő példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat 
az illetékes királyi ügyészséghez küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az A. 
1. Szab. 21. §. 4. pontjában foglaltak értelmében 
a lap részére kifejezetten előfizetésekről szóló 
postautalványokat és csekkbefizetéseket addig, 
amíg ez a rendelet érvényben van, felvenni, il
letve elfogadni tilos.

Budapest, 1936. évi november hó 5-én.

A soproni 4. számú időszaki kincstári kirendelt
ség folytatólagos működtetése.

120.402/3.
Sopronban, az Alsó Lőver-utca 44. szám 

alatt elhelyezett és a soproni 1. számú postahi
vatal kirendeltségeként eddig csupán a nyári 
hónapok alatt működő soproni 4. számú idő
szaki postahivatal ezentúl— további intézke
désig — állandóan üzemben lesz.

Ehhezképest a Postahivatalok Névsorában 
„Sopron 4.“ után (116. oldal) az „1/“ megjelö-
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lés, valamint a hozzátartozó „VI/1—IX/30-ig 
működik“ megjegyzés törlendő. 2 ^

Budapest, 1936. évi november hó 9-én.

Az erdővárosi postaügynökség megnyitása.
122.435/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járásá
hoz tartozó Erdőváros lakott helyen korábban 
működött, jelenleg ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség működését folyó évi november hó 
2-án ismét megkezdte.

Ellenőrző hivatala Veresegyház, díj négy
szögszáma 25.—

A m. kir. postahivatalok a segédkönyvek
ben az.alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban (195. oldal) Erdővá
rosnál a „ ISI “ után beírt jel, valamint az 
„u. p. Veresegyház“ bejegyzés törlendő. Az 
537. oldalon pedig Tisztviselőtelep C\ Veresegy- 
ház-nál u. p. ezentúl Erdőváros. 2

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában Erdőtelek után (42. oldal) felveen
dő: „—, 25, —, Erdőváros ü. (Eh. Veresegyház), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest, Rákospalota— 
Üjpest W '  m ~  I Veresegyház H ó  1  Vác, 
Veresegyház . . .“, a 146. oldalon pedig a 25-ös 
díj négyszögszámhoz beirandp még „Erdővá-

t iros .—
Az Irányítási Füzetben (44. oldal) Erdővá

rosnál az első hasábban feltüntetett jelzés 
törlendő, a hetedik hasábba pedig beírandó ,,Eh. 
Veresegyház“.—

Budapest, 1936. évi november hó 10-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi október 
havi forgalma.

7.634/eln. ptkszám.
A takaréküzletágban a betéteket 4,622.677.37 

P-vel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya 1936. október hó végén 107,766.101 P 
60 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka 
a fenti álladókban 17,231.519 P 78 f-rel szerepel. 
A betevők száma a hó végén 443.787.

A csekküzletágban a betétek 10,326.566 P 18 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk
betétek állománya 1936. október hó végén 
160,790.750 P 06 f volt. A csekkszámlatulajdono- 
sok száma a hó végén 35.737.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. október hó végén névértékben 112,094.708 
P 57 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj

dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 90,973.058 P 81 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.164.

A zálogüzletágban 244.079 drb. új zálogfel
vétel 5,045.322 P kölcsönnel és 292.895 drb. zá
logkiváltás 5,947.980 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1936. október 
hó végén 1,288.325 drb, a zálogkölcsöntőke ál
ladéka pedig 26,748.591 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.394 drb, kényszer árverésre pedig 8.464 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
10.014 drb, a befolyt vételár 195.497 P 94 f-t 
tett ki.

Az összforgalom a takarék, csekk- és zálog
üzletágban 1936. október hó folyamán 3,531.578 
tétel, s 1.489,751.375 P 59 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 268,556.851 P 66 f 
volt.

Budapest, 1936. évi november hó 6-án.

Személyzetiek.
121.791/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Vincze József felügyelő
337 Szentesről Budapestre, Kéri József II. o. 
tiszt 393 Marcaliból Keszthelyre, Bognár Ven
cel II. o. altiszt 2421 Keszthelyről Budapestre, 
Szivák Imre II. o. altiszt 3130 Mezőtúrról Buda
pestre, Ádám Antal II. o. altiszt 3488 Budapest
ről Keszthelyre.

Nyugdíjaztalak: Ipolyi Ferenc 14 és Hu
szár Károly 45 hivatali igazgatók, Korzenszky 
József főfelügyelő 139, Zobay Péter 30 és Szűcs 
Imre 127 főellenőrök, Pálfi József 22 és Papp 
József 349 ellenőrök, Sümegi Károly segédtiszt 
339, Fehér Klára 43 és Kesztner Aranka 66 ellen
őrnők, Bisitz Olga 132, Hetiinger Ludmilla 144, 
Scherer Erzsébet 146, Rásonyi Béláné 238, Bor
sos Andorné 535, Böröcz Sándorné 766 és Kört- 
vélyessy Béláné 768 segédellenőrnők, Csép Mar
git 340 és Puskás Julia 373 segédtisztnők, Szent- 
györgyvári István 36 és Tabi József 135. II. o. 
szakaltisztek, Erdélyi István tápiógyörgyei 19, 
Kurucz Ignác 20, Erdész Ferenc 26, Nagy János 
bicskei 94, Szendi József 157, Szűcs István szegedi 
189, Horváth Mihály szakácsi 246, Csaj
ka József 389, Hetyei Lajos 440, Németh Sán
dor ádándi 464, Csákány József 505, Sziklai Ven-
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del 527, Nagy György érkőrösi 549, Kaliczka 
János 887, Hidvéghy Károly 1010, Kővári Ká
roly 1265, Sárvári József 1407, Kántás Imre 1522, 
Nagy Sándor tőrjei 1555, Rozsnyai József 1769 
és Friesz József 1855 I. o. altisztek, Vincze 
György 679, Csaba György 698, Gerendás Fe
renc 1235 és Fehér Péter Pál 2600 II. o. altisz
tek.

Meghaltak: Merva Vilmos felügyelő 238, 
Zeiles Ilona segédellenőrnő 623, Újházi Imre II. 
o. szakaltiszt 76, Szabó Ferenc ceglédbereeli 207 
és Kontra István 709 I. o. altisztek.

Végkielégíttetett: Bodnár Béla II. o. altiszt 
2798.

Névváltozások: Harkai (Hentschel) Lajos 
ellenőri cím és jelleggel felruházott segédellen
őr 29, Búzás (Berdó) Miklós II. o. altiszt 3206.

Egyéb változások: Meiszner Olga segédel
lenőrnő 769 helyett Bálint Jánosné, Bakos Julia 
segédtisztnő 181 helyett Dravetzky Zsigmond- 
né, Kállny Róza segédtisztnő 520 helyett Püs
pök Sándorné, Draskóczy Irén kezelőnő 513 he
lyett Lázár Miklósné írandó.

Budapest, 1936. évi november hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások.

M agyarkeresztúr postahivatal posta, távbeszélő ke
zelésben önállóan jártas kiadójelöltet vagy kezdő kiadót 
keres decem ber 1-ére, lehetőleg közelből.

T ú ra  postahivatal kezdő postakiadó a ján la tá t kéri.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

G rá tzer Ilona Sződ 7Vs nov. 15. H elyettesítést is vállal.

Nagy József M ezőzom bor H elyettesítést is vállal.

Sebes "Vera Szeghalom Budapesten v. környékén.

Csikós N ándor Szeged (Fodor-u. 31., I. 4.)

K optyik Ilona Alsódörgicse 3 nov. 15. H elyettesítést is vállal.

Szabó József H ejőcsaba Érettségizett

T ury  E rzsébet D ebrecen (Herceg-u. 8.) azonnal H elyettesítést is vállal.

N agy József M ezőzom bor azonnal

A  szerkesztőségnek szán t kü ldem ények  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, B udapest 114. 

A  kiadóhivatalnak szán t küldem ények  c ím zése: Külföldi h irlaposz tá ly , B udapest 4.

F ővárosi N y o m d a  R észvénytársaság  (F elelős v .: D uchon J .)  B udapest,
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T A R T
Az utalványforgalom újrafelvctele Francia-M arok

kóval.
N yom tatványküldem ényekhez táviratlapok csatolá

sának engedélyezése.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
Változások a Légipostái M enetrendben.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemények 

külföldi forgalmáról.
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező hírla

pokról és folyóiratokról.
Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivataloknál 

a különleges postai szolgálatokról.
Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar járadék 

(kényszer) kölcsönkötvények új szelvényíveinek megkül-

A z utalványforgalom újrafelvétele Francia- 
Marokkóval.

121.788/4.
A Francia-Marokkóval mindkét irányú utal

ványforgalom, valamint az odaküldött utánvé- 
teles küldemények és megbízások forgalma a 
mai naptól kezdve újból megnyílt.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
folyó évi 35. számában megjelent 118.054/4. szá
mú rendeletnél.

Ez utóbbi rendelet előtt kiadott forgalmi 
korlátozások továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1935. évi november hó 16-án.

Nyom tatványküldem ényekhez táviratlapok csa
tolásának engedélyezése.

121.872/4.
A belföldi forgalomban megengedem, hogy 

a nyomtatványdíjszabással postára adott kül
deményekhez a feladó a táviratozás megköny- 
nyítése végett táviratlapot csatolhasson.

A hivatalok c rendeletemet az A. 1. Szab. 
32. §. 3. a.) pontjánál jegyezzék elő. Az üzlet-

A L O m :
dése.

A Kóczy-félc kötegelő készülékek visszatartásának 
tilalma.

Változások a Távíró-D íjszabásban.
A vidéki betűrendes távbeszélő névsor kiadása. 
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék. -  
Elveszett pecsétnyomó.
l'elsőnovaj postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynöksé

gek névsorában, valam int a Helységnévtárban. 
Forgalomköri változások.
Változások az irányítási füzetben.
Elveszett igazolvány.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadó á l l á s . ------
Kiadói állást keresnek.

szabályzat szövegének kiegészítéséről a legkö
zelebbi változásokban gondoskodom.

Budapest, 1936. évi november hó 15-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
m ények díjában.

122.813/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

73. o., 10. fsz.: Bolívia: a 3—5. és 7. hasáb
ban 25„ 15,. 15 és 3.2 helyett írják: 75, 45, 45 és 
1. 1.

74. o., 26. fsz.: Finnország: a 3—5. és 7. ha
sábban 250, 150, 150 és 0.32 helyett írják: 350, 
200, 200 és 0.23.

75. o., 43. fsz.: Kolombia: a 3—5. és 7. ha
sábban 12, 8, 7 és 6.7 helyett írják: 15, 10, 10 
és 5.3.

76. o., 53. fsz.: Mexikó: 13. hasábban 15 he
lyett írják: 10.

77. o., 79. fsz.: Hong Kong: 10. hasábban 15 
helyett írják: 10.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata-
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lók egyúttal a P. R. T. 1935 : 44. számában kö
zölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtáb
lázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1936. évi november hó 14-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
123.330/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

1. oldalon, a feladási határidőre vonatkozó 
adatok 6. sorában a „IV. Váci-utca 1. sz.“ címet 
javítsák „V. Dorottya-utca 7. sz.“-ra.

A 2. 3. 4. és 5. oldalon a 3. hasáb fejében 
javítsák a feladás határidejét 9 ó 15-ről 8 ó 
00-ra és az indulási időt 10 ó 15-ről 9 ó 00-ra. 
Ugyancsak a fenti oldalakon a 2. hasábban a 
feladási határidőt 8 ó 25-ről javítsák 8 ó 00-ra.

2. oldalon, Ausztria, Bécs a 3. hasábban 11 
ó 30 helyett írják 10 ó 15; Graz, a 2. és az 5. 
hasábban új érkezési időként írják be 18 ó; 15*; 
Salzburg, a 2. hasábban új érkezési időnek ír
ják be 19 ó 20*.

2. oldalon, Cseh-Szlovákország, Prága, a 3. 
hasábban 13 ó 10 helyett írják 11 ó 55.

3. oldalon, Franciaország, Strasbourg a 2. és 
az 5. hasábban új érkezési időnek írják be 6 ó 
04b*.

3. oldalon, Nagybritannia, London a 3. ha
sábban 18 ó 50 helyett írják 18 ó 30.

4. oldalon, Németország, a 3. hasábban új 
érkezési időként írják be Dresdennél 14 ó 45, 
Haie/Leipzig-íiél 13 ó 25. — Köln-nél a 3. ha
sábban 17 ó 00 helyett 15 ó 45. — A 2. és az 5. 
hasábban a „XI. 1-től II. 28-ig“ megjegyzéssel 
egy sorban új érkezési időnek írják be Mün- 
chen-nél 22 ó 02* és Nürnberg-nél 1 ó 27 b*. — 
Stuttgart-nál a 2. és az 5. hasábban új érkezési 
időnek írják be 1 ó 58 b*.

5. oldalon, Svájc, a 2, hasábban új érkezési 
időnek írják be 5 ó 28 b*; az 5. hasábban meg
levő 5 ó 28 érkezési időhöz pedig tegyenek * je
let.

7. oldalon, az I. sz. menetrendtáblázat fejé
ben az e) hasábban XI. 1-től a feladási határ
ideje „csütörtök 23 ó“ helyett „péntek 23 ó“; a
g) hasábban pedig „szombat 8 ó 25“ helyett 
„szombat 8 ó“.

8. oldalon, II. sz. menetrendtáblázat, 5. 
Etiopiá-nál a b) hasábban Diredaua és Moga
discio között új helységnek írják be „Addis 
Abeba“, új érkezési napnak pedig azzal egysor- 
ban a c) hasábban „va“ és az e) hasábban „ke“.

A 8. és 9. oldalon a II. és III. sz. menetrend
táblázat fejében a „8 ó 25“ feladási határidőt a 
„XI. 1-től II. 28-ig“ rovatokban mindenütt ja
vítsák „8 ój 00“-ra.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

122.260/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő szer
vek) VIII. pontjában 51. tételként írják be 
„Honvéd gázvédelmi századok“.

Budapest, 1936. évi november hó 14-én.

Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemények 
külföldi forgalmáról.

123.061/2.
F. évi november hó 23-tól november hó 29- 

ig terjedő időben a belföldön feladott külföldre 
szóló és a külföldön feladott Magyarország te
rületére szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldeményekről részletes, a nemzetközi át
menő közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményekről pedig csak darabszám szerinti (som
más) statisztikai adatokat kell gyűjteni. Az ada
tokat kizárólag a levélkicserélő postahivatalok 
gyűjtik.

Az adatgyűjtést az alábbiakban szabályo
zom:

1. A külföldön feladott, Magyarországba 
szóló és a nemzetközi átmenő levélpostai kül
demények adatait a beléptető, a belföldön fel
adott, külföldre szóló levélpostai küldemények 
adatait pedig a kiléptető kicserélő postahivata
lok (mozgóposták) gyűjtik.

2. Az adatokat a kiadóhivataloktól szer
kesztőségektől és bizományosoktól származó 
hírlapok és folyóiratok kivételével, a belföldön 
feladott, külföldre szóló, a külföldön feladott 
Magyarország területére szóló közönséges és 
ajánlott, valamint a nemzetközi átmenő összes 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemé
nyekről kell gyűjteni.

3. Az adatgyűjtés f. évi november hó 23-án 
0 órakor veszi kezdetét és f. évi november hó 
29-én, 24 óráig tart. Az adatok felvételénél a 
zárlatok járat jelző szerinti indítási, illetőleg ér
kezési ideje az irányadó.
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4. Az adatok gyűjtésére az 1505. számú 
nyomtatvány szolgál. E nyomtatványt még az 
adatgyűjtés megkezdése előtt — a készlet el- 
fogytáig változatlanul hagyott — 1506. sz. nyom
tatványban (Kicserélő statisztikai összesítés) 
feltüntetett minden egyes ország, illetőleg világ
rész részére külön az indításra és külön az ér
kezésre előre ki kell állítani.

5. A külföldről érkezett közönséges és aján
lott levélpostai küldeményeket közvetlenül az 
érkezés után szét kell osztani a szerint, hogy 
Magyarországba, avagy más külföldi államba 
szólnak-e. Az ajánlott és közönséges levélpos
tai küldeményekre külön-külön megállapított 
darabszámokat a küldemény feladási országáról 
(világrészéről) kiállított gyűjtőív 3., 4. és 5., il
letőleg 24. és 25. rovataiba be kell jegyezni. A 
postahivatalok az országonkénti (világrészen
kénti) csoportosítás után, a Magyarországba 
szóló összes levélpostai küldeményeket (5. ro
vat) előbb díjkötelesekre és díjmentesekre 
(postaszolgálatiakra), majd külön a díjköteles 
és külön a díjmentes levélpostai küldeményeket 
a gyűjtőív 6—19., illetőleg 21—23. rovatai sze
rint is osszák szét és a darabszámot a megfelelő 
rovatokba írják be.

A külföldön feladott és külföldre szóló (át
menő) közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményeket (24. és 25. rovat), valamint a zárlato
kat (26. és 27. rovat) csak az érkezésnél kell 
figyelembe venni. A zárlatok súlyát 500 gr pon
tosságig kell megállapítani.

6. A külföldre indított közönséges és aján
lott levélpostai küldemények darabszámát min
den külföldi zárlatra külön kell megállapítani. 
Minthogy a részletes adatokat csak a Magyar- 
ország területén feladott külföldre szóló közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményekről 
kell felvenni, a külföldi feladásé (átmenő) kül
deményeket először ki kell válogatni. A belföl
dön feladott külföldre szóló közönséges és aján
lott levélpostai küldeményeket előbb rendel
tetési országok szerint, majd ugyanúgy kell cso
portosítani, mint az érkezetteket. (L. a 4. pont.)

7. Az adatgyűjtés befejezése után a gyűj
tőívekbe érkezésenként, illetőleg indításonként 
beírt adatokat naponként összegezve egy üres 
gyűjtőívbe át kell vezetni és ebben a számlálás 
7 napi eredményét összegezni kell.

8. A postahivatalok az országonként (vi
lágrészenként) és külön az indításra, külön az 
érkezésre kiállított gyűjtőívek végösszegeit az 
érkezésre és az indításra külön-külön kiállítan

dó 1506. sz. nyomtatványba (kicserélő statisz
tikai összesítés) is írják be. Tekintettel arra, 
hogy a kicserélő statisztikai összesítés rovatai 
az újonnan rendszeresített gyűjtőív rovatainak 
nem felelnek meg, a hivatalok a kicserélő sta
tisztikai összesítés rovatait a gyűjtőív rovatai
nak megfelelően átragasztás útján alakítsák át.

A hivatalok a kicserélő statisztikai össze
sítésben Ázsia alatt szereplő Szíria-Libanon-La- 
takia kormányzóságot töröljék, a Lichtenstein- 
ba szóló, illetőleg onnan érkezett küldeménye
ket pedig Svájc gyűjtőíveibe vegyék fel.

9. A kicserélő összesítő kimutatásnak kü
lön az érkezésről és külön az indításról kiállított 
példányát a vonatkozó gyűjtőívek tisztázati pél
dányaival együtt f. évi december hó 15-ig az 
előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok az összegyűjtött és felülvizsgált 
összesítéseket és gyűjtőíveket f. évi december 
hó 31-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályá
hoz terjesszék fel.

10. A kicserélő statisztikai adatgyűjtéshez 
szükséges nyomtatványokat az érdekelt kicse
rélő postahivatalok részére a postavezérigazga
tóság 2. ügyosztálya közvetlenül fogja szétkül
dené

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező 
hírlapokról és folytatokról.

123.062/2.
Kizárólag azok a beléptető kicserélő pos

tahivatalok (mozgóposták), amelyekhez vala
mely közvetlen külföldi zárlatban Magyarország 
területére szóló hírlapok vagy folyóiratok ér
keznek, a külföldi hírlapokról és folyóiratokról 
f. évi november hó 23-4Ó1 f. évi december hó 
20-ig bezárólag statisztikai adatokat gyűjtenek 
oly módon, hogy minden hírlapnak és folyóirat
nak csak egy lapszámát veszik számba.

Az adatok gyűjtésére és az 1508. sz. nyom
tatvány kitöltésére a következőket rendelem:

;. A havonta, kéthavonta, vagy negyed
évenként érkező hírlapokat és folyóiratokat ér
kezésük napján,

a hetenként egyszer vagy többször érkező 
hírlapokat és folyóiratokat f. évi november hó 
23-tól 29-ig terjedő idő bármely napján,

a naponként érkező hírlapokat és folyóira
tokat pedig az adatgyűjtés tartama alatt bár
mely napon kell megszámlálni.



280 42. szám.

A torlódás elkerülése végett ügyelni kell, , 
hogy minden hírlap, vagy folyóirat csak egy 
napon és csak egyszer vétessék számba.

A nyomtatvány tehát minden egyes hír
lapra és folyóiratra nézve azt tünteti fel, hogy 
annak egy lapszámából postán hány példány ér
kezett.

Azokat a külföldről érkező hírlapokat és 
folyóiratokat, amelyeket magánegyének — te
hát nem kiadóhivatalok vagy szerkesztőségek 
— adnak fel, nem szabad felvenni. Ezek a lap
példányok ugyanis nem a hírlapstatisztika, ha
nem a levélposta statisztika (nyomtatványok) 
közé tartoznak.

2. Ha több hírlapnak vagy folyóiratnak kö
zös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy egy 
szalag alatt többféle lap érkezik. Figyelni kell 
tehát arra, hogy az ugyanazon szalag alá helye
zett különféle lapok címük szerint külön-külön 
vétessenek számba.

3. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja nem képezi statisztikai 
számlálás tárgyát. A mutatványszámokat azon
ban rendes példányoknak kell tekinteni.

4. Fia az esti lap a reggeli lappal közös sza
lag alatt érkezik, mind a két lapot csak egy pél
dánynak, ha pedig a reggeli és az esti lap külön 
szalag alatt érkezik, mindegyik lapot külön pél
dánynak kell számítani.

5. Az 1508. sz. nyomtatványba minden hír
lapnak és folyóiratnak teljes címét kell beírni.

6. Az adatgyűjtés befejezése után az adato
kat az 1508. sz. nyomtatvány egy tiszta példá
nyán összesíteni kell oly módon, hogy az ösz- 
szesítés a hivatalhoz az adatgyűjtés tartama 
alatt érkezett összes hírlapok, folyóiratok és 
egyéb időszaki sajtótermékek adatait magában 
foglalja. Az összesítés előtt külön a hírlapokat 
és folyóiratokat és külön az egyéb időszaki 
sajtótermékeket 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 hatszor, 
hetenként kétszer, 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 
összesítő nyomtatványba kell beírni és a beírt 
adatokat összegezni.

7. Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvá
nyokat az érdekelt beléptető kicserélő postahi
vataloknak a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tálya közvetlenül küldi meg.

8. A gyűjtőívek tisztázati példányait a ke
letbélyegző és az ellenőrző szám lenyomatának 
alkalmazása, valamint a hivatalvezető aláírása 
után f. évi december hó 31-ig az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyűjtőíveket 1937. évi január hó 10-ig a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék 
fel.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivata
loknál a különleges postai szolgálatokról.

123.063/2.
A különleges postai szolgálatokról az aláb

biakban megszabott időtartamra az összes pos
tahivataloknál statisztikai adatokat kell gyűj
teni. A postaügynökségek adatait az ellenőrző 
hivatalok gyűjtik és saját gyűjtőívükön veszik 
fel.

Az adatok felvételére az 1527. sz. egy 
egész és egy félívből álló nyomtatvány (Gyűj
tőív a különleges postai szolgálatokról) szolgál, 
amelyet a postahivataloknak a m. kir. posta kp. 
anyagraktára hivatalból küld meg. A nyomtat
vány egyik példányát házi használatra, míg a 
másik példányát a tisztázat elkészítésére kell 
felhasználni.

A különleges szolgálatokat a gyűjtőív 23 
táblázatban tünteti fel. Az 1—4. számú tábláza
tokban feltüntetett különleges szolgálatok ada
tait csak a folyó évi december hó 7—13-ig ter
jedő időről, tehát 7 napon át, az 5—13. számú 
táblázatokban felsoroltakat a f. évi december 
hó 1-től 31-ig terjedő időről, vagyis 31 napon 
át, a 14—23. számú táblázatokban felsoroltakat 
pedig az egész 1936. évről kell felvenni.

Az egyes táblázatokban foglalt különleges 
szolgálatok adatgyűjtési idejére és a rovatok 
kitöltésére vonatkozólag a táblázatok feliratai, 
fej- és jegyzet-rovatai kellő felvilágosítást ad
nak, ezeken kívül azonban általános tájékozta
tásul még a következőket rendelem:

1. Az 1-H3. számú táblázatokban feltünte
tett különleges szolgálatok adatait vagy indítás
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kor, vagy a kézbesítés befejezése, vagy az esti 
pénztárzárlat elkészítése után kell felvenni. 
Azok a hivatalok, amelyek a táblázatok valame
lyikébe feltüntetett különleges szolgálatot nem 
teljesítik, a számok bejegyzésére szolgáló rova
tokat pontozzák ki. A napi kezelésben előfor
duló adatok feljegyzésére célszerű külön papí
rost használni és az adatgyűjtés 7., illetőleg 31. 
napjának eltelte után a feljegyzett napi adato
kat ezen a külön papíroson összegezni, hogy a 
darabszamokat az összegezés után a nyomtat
vány házi használatára szolgáló példányában 
egy összegben lehessen beírni. Célszerű a fek- 
bérrel terhelt csomagok (3. sz. táblázat), vala
mint a kézbesített közúti pótdíjas csomagok 
(4. sz. táblázat) szállítóleveleit csak a 7 napi 
számlálás befejezése után besorozni, hogy az 
adatok a szállítólevelek alapján a számlálás tar
tama alatt ellenőrizhetők legyenek. Ugyanebből 
a célból ajánlatos az is, hogy a hivatalok a cso
magfelvevőjegyzékben a közúti pótdíjas 
csomagoknál (4. sz. táblázat) a pótdíjat a szám
lálás 7 napja alatt külön tüntessék föl.

2. Az egész évről egybeállítandó statiszti
kai adatokat (14—23. sz. táblázat) kívánatos elő- 
vször szintén külön papíroson elkészíteni, hogy a 
gyűjtőívbe csak az évi végösszegeket kelljen 
bejegyezni. A kincstári, valamint az I. o. posta- 
mesteri hivatalok a különíven ne csak az évi, 
hanem a havi darabszámokat is összegezzék, 
hogy az évi eredmény havonta is megállapít
ható legyen. A külön íveket a gyűjtőívek házi
példányával együtt a hivatal irattárában kell 
megőrizni.

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. számú 
táblázat) a vonatkozó táblázatok fejrovatait az 
iktatókönyvbe, a tudakozványok jegyzőkönyvé
be, a visszajelentések könyvébe és a meghatal
mazások nyilvántartásába az utolsó oldalra le 
kell másolni, hogy a jövő évben az adatok már 
kezdettől fogva vezethetők és a jövő évi sta
tisztikai adatgyűjtés elrendelésekor az 1527. sz. 
nyomtatvány megfelelő táblázatába beírhatok 
legyenek.

A postaügynökségek az adatokat minden 
hónap végért levelezőkönyvük útján közöljék 
ellenőrzőhivatalukkal.

4. Az 1527. sz. nyomtatvány házipéldányá
nak kitöltése után a táblázatok adatait a tisz- 
tázati példányba át kell másolni. A postahiva
talok a tisztázati példányt legkésőbb 1937. évi 
január hó 20-ig előttes igazgatóságukhoz közön
séges levélben terjesszék fel. A tisztázati pél
dányt a hivatalvezető (postamester) írja alá és 
lássa el a keletbélyegző, valamint az ellenőrző 
szám olvasható lenyomatával.

Az igazgatóságok az összegyűjtött és felül
vizsgált gyűjtőíveket 1937. évi február hó 1-ig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesz- 
•szék fel.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar jára
dék (kényszer) kölcsönkötvények új szelvény - 

íveinek megküldése.
122.116/4.

A P. R. T. folyó évi 37. számában megje
lent 118.669/4. sz. rendelettel kapcsolatban érte
sítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. posta
takarékpénztárhoz beküldött és oda 1936. július 
26-ig beérkezett szelvényutalványok ellenében 
az új szelvényíveket a m. kir. postatakarékpénz
tár az egyes hivataloknak megküldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a szelvényutal
ványokat a fenti időpontot megelőzően küldöt
ték be és az új szelvényívet még nem kapták 
meg, erről tegyenek jelentést a m. kir. posta
takarékpénztárhoz.

Budapest, 1936. évi november hó 13-án.

A Kóczy-féle kötegelő készülékek visszatartásá
nak tilalma.

122.681/9.
Annak ellenére, hogy a Kóczy-féle köte

gelő készülékek indokolatlan visszatartását és 
gyűjtését, valamint rendeltetésüktől eltérő mó
don való felhasználását ismételten nyomatéko
san megtiltottam, az a tapasztalat, hogy az 
utóbbi időben ezek a készülékek megint nagy 
számban maradnak ki a forgalomból. Ebből a 
körülményből csak is arra lehet következtetni, 
hogy a hivatalok, szem elől tévesztik az ide vo
natkozóan kiadott rendeleteimet.
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A kötegelő készülékeknek indokolatlan 
visszatartása egyrészt a kezelés menetét érinti 
hátrányosan, mert kellő számú készülék hijján 
a levélkötegeket a több időt igénybevevő ren
des kötöző zsineggel kell átkötni, másrészt a kö
zönséges zsineg nagyobb mérvű felhasználása 
tetemes kiadási többlettel jár.

Ennek a tarthatatlan helyzetnek azonnali 
és gyökeres megszüntetése érdekében az ide vo
natkozóan kiadott 74.006/3. (P. R. T. 1931. évi
9. sz.), 97.157/3. (P. R. T. 1932. évi 42. sz.), to
vábbá 94.348/4. (P. R T. 1932. évi 45. sz.) sz. ren
deletekhez való szoros alkalmazkodásra a hi
vatalokat újból nyomatékosan figyelmeztetem.

Az igazgatóságokat külön is felhívom, hogy 
e rendeletek pontos végrehajtásához fűződő 
fontos kezelési és anyagi érdekekre való tekin
tettel a hivatalokat szigorúan ellenőrizzék s ha 
akár ép, akár hiányos állapotban levő készülé
keknek indokolatlan visszatartását tapasztalják, 
a hibás alkalmazottak ellen járjanak el minden
egyes esetben büntetőleg.

Budapest, 1936. évi november hó 12-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
121.711/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

20. o. Mexikó-hoz az 1. hasábba tegyenek 
s) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező űj jegyzetet írják: ,,8) Vasár- és ünnepna
pokon a mexikói igazgatás csak a nagyobb mexi
kói városokba szóló állami, sürgős és hírlaptáv
iratokat továbbítja“.

24. o. Guayana (brit) 2. Akyma, Apoteri, 
stb.-nél a 6. hasábban a TMx megjelölés tör
lendő.

Uruguay-nál a 7. hasábba írják be: XP =  
1.00 a. fr.

26. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szöve
gének utolsóelőtti és utolsó sorában a „DLT 
távirat pedig csak Makao és Hongkong-ba“ sza
vakat töröljék.

29. o. Fülöp-szigeteknél az 1. hasábban a 
zárójelben levő francia elnevezést a következő
képpen egészítsék ki: (lies Philippines, Fédéra- 
tion).

Egyik hivatalnál előfordult félreértés eset
leges megismétlődésének elkerülése céljából fi
gyelmeztetem a hivatalokat, hogy a f. évi már

cius hó 1-től a külföldre szóló táviratok arany
frankban közzétett díjainak pengőre való átszá
mításánál alkalmazott 1 aranyfrank =  1.40 pen
gő egyenérték az összes távírási díjak átszámí
tásánál egyaránt alkalmazandó, tehát a válasz
utalványok aranyfrank értékének pengőre való 
átszámításánál is. A hivatalok erre való tekin
tettel a Távíró-Díjszabás

33. oldalán az „Átszámítási táblázat az 
aranyfranknak pengőegyenértékre való átszámí
tásához“ cím után a következőket írják: „A
táblázatban feltüntetett egyenértékek valameny- 
nyi aranyfrankban kifejezett távírási díjnak 
pengőre való átszámításánál alkalmazandók“.

Budapest, 1936. évi november hó 17-én,

A vidéki betűrendes távbeszélő névsor kiadása.
I. ad 110.850/8.

A vidéki távbeszélő hálózatok állomásai
nak 1936. évi október havi kiadású betűrendes 
névsora megjelent.

A C. 1. szabályzat 16. §-ának 3. pontja ér
telmében a vidéki előfizető a központját magá
ban foglaló névsorkötetet a közvetlenül megelő
ző hivatalos névsor beszolgáltatása ellenében 
díjtalanul annyi példányban kapja, ahány állo
mása (fővonala) van.

Az előfizetőknek díjtalanul járó névsoro
kat, valamint a hivatalos használatra szükséges 
névsorokat a hivataloknak elöljáró igazgatósá
guk küldi meg. Az előfizetőknek járó névsort 
a hivatalok az 1935. évi október havi kiadású 
vidéki névsor bevonása mellett — átvételi elis- 
mervényre adják ki.

Ha az előfizetők mellékállomásaik részére 
is igényelnek vidéki névsort, annak árát a hi
vatalok a P. R. T. 1934. évi 25. számában kö
zölt 117.038/5. sz. rendelet 5., 6. és 7. bekezdésé
ben foglalt rendelkezéshez képest szedjék be, a 
pénztárszámadás bevételi részének 27/b. hasáb
jában 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 
Budapesttől 15 Km távolságon belül eső kör
nyékbeli központok előfizetői is, akik díjtalanul 
csak a budapesti névsort kapják meg.

A vidéki néívsorpéldányok ára 3 P 50 fillér.
Azok a vidéki előfizetők, akik az 1935. évi
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október havi vidéki névsort nem adják vissza, 
az új 1936. évi október havi — vidéki névsort 
csak a névsor árának megfizetése esetén kaphat
ják meg. A névsor ilykép beszedett árát a hi
vatkozott rendeletem értelmében ugyancsak a 
pénztárszámadás 27/b. hasábjában kell elszámol
ni, 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, vala
mint azt is, hogy e címen a pénztárszámadás 
27 b. hasábjában mennyit számoltak el.

A bevont 1935. évi október havi vidéki név
sorokat, valamint a hivatal használatában volt 
vidéki névsorokat is a hivatalok db. szám sze
rint bizonylatpárral a központi anyagraktárba 
szolgáltassák be.

A budapesti hálózat előfizetői, — mivel díj
talanul csak a „Budapest és környékén lévő 
távbeszélő hálózatok névsorá“-t kapják meg, a 

* vidéki névsort a névsorok árusításával megbí
zott 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 á központi anyag
raktártól kell az árusító hivataloknak igényelni.

Minthogy a készpénzért vásárolt vidéki név
sorok vevőit „Pótfüzet“ kiadása esetén, a pótfü
zettel díjtalanul látom el, az árusítóhivataloknak 
a vidéki névsort vásárlók nevéről, lakcíméről és 
az általuk vásárolt példányok darabszámáról 
olyan előjegyzést kell vezetniük, amelynek alap
ján a pótfüzet szétküldése fennakadás nélkül 
megtörténhetik. Ezt a jegyzéket az árusító hiva
talok 1937. évi június hó 20-án küldjék meg a 
m. kir. posta központi anyagraktára nyomtat
ványraktárának.

A vidéki postahivatalokat a vidéki névsor 
megrendelt díjköteles példányainak számához 
igazodó „Pótfüzet“ készlettel annak idején hiva
talból látom el, annak szétosztásához azonban a 
megrendelők nevét nyilván kell tartaniok.

Budapest, 1936. évi november hó 14-én.

>

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

122.672/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1936. évi november hó 9-én kelt B. I. 
12.371/1936/2. számú végzésével Budapesten az 
Egyesült Kő, Könyvnyomda, Könyv- és Lap
kiadó Rt. nyomdájában előállított „Egy színházi 
görl tündöklése és nyomorúsága“ című könyv 
bárhol található összes példányának 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, 1936. évi november hó 11-én.

II.

122.558/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 1936. 
évi október hó 29-én kelt 2942'1936. számú végzé
sével Szombathelyen a Hajnal nyomdában ké
szült „Minden érdek előtt a nemzet érdeke“ cí
mű, ifj. Roosz József aláírással ellátott rophat 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1936. évi november hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

122.431/4.

Az „Arbeiter Sängerzeitung“ és az „Arbei 
ter Turn und Sport Zeitung“ című külföldi saj
tótermékektől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket a 
kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1936. évi november hó 11-én.
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Elveszett pecsétnyomó.
122.441/3.

A Nyíregyháza—Záhony—Mátészalka 115. 
sz. mozgóposta „Mozgóposta Nyíregyháza Má
tészalka között“ feliratú pecsétnyomója ismeret
len módon és időben elveszett. A mozgóposta 
új pecsétnyomója a régitől való megkülönböz
tetés céljából „Mozgóposta Nyíregyháza Zá
hony Mátészalka között“ felirattal készült.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy ha hozzá
juk a régi pecsétlenyomattal ellátott iratok, 
vagy küldemények érkeznének, azokat haladék
talanul felettes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1936. évi november hó 16-án.

Felsőnovaj postaügynökség nevének megvál
toztatása.
122.324/3.

Alsónovaj, Felsőnovaj és Idrány kisközsé
gek Novajidrány néven egyesültek. — Ezzel 
kapcsolatban a felsőnovaji postaügynökség ne
vét is „Novajidrány“ névre változtatom meg.

Ehhez képest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában a 94-ik oldalon Nova 
után beírandó: „—, 967, —, Novajidrány ü. (Eh. 
Garadna), Abaúj-Torna, Debrecen, Miskolc 
IBI M  Hidasnémeti, Garadna. . . .“ A 44-ik 
oldalon törlendő összes adataival Felsőnovaj ü. 
(Eh. Garadna). A 158-ik oldalon 967. számnál 
Felsőnovaj törlendő és/helyette beírandó: No
vajidrány.

A Helységnévtárban, ALsónovajnál (96 1.) 
az összes adatok törlése mellett beírandó: „Id- 
rány és Felsőnovaj községgel Novajidrány né
ven egyesült“. Idránynál (264. 1.) ugyancsak az 
összes adatok törlendők és helyette beírandó, 
hogy: „Felsőnovaj és Alsónovaj községgel No
vajidrány néven egyesült“. A 406-ik oldalon No- 
vaj nk. után pedig beírandó: „Novajidrány kk.,
kj., Garadna, Abaúj-Torna vm., encsi j.
Eh. Garadna, Miskolc f  Hidasnémeti,
Garadna . . . 967, u. t. Garadna, postáig. D.“

Az „Irányítási Füzet“ 113-ik oldalán Nova 
után beírandó: „Novajidrány, Ü. Abaúj, D, I. 
Miskolc—Hidasnémeti 1. M. 2—1. 34/1502 v„ 
Eh. Garadna, fl42 (k. ü.)“. A 48-ik oldalon vi
szont Felsőnovaj összes adataival együtt tör
lendő.

Budapest, 1936. évi november hó 14-én.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában, valamint a Helységnévtárban.

121.636/3.

A M. kir. postahivatalok és • ügynökségek 
névsorában a hivatalok Rezi-nél (110. o.) a ne
gyedik hasábban a „gy“ — a Helységnévtárban 
pedig (461. o.) a „pd“ jelzést töröljék.

Budapest, 1936. évi november hó 17-én.

Forgalomköri változások.
121.652/3.

Cserke o  Tiszakürt (162. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Kisasszonyszőllő.

Hajdúnánás (243. o.) ezentúl „C“. 
Kisszépalma Fenyőfő (315. o.) ezentúl u. 

t. Bakonybél. -
Somogysárd (481. o.) ezentúl Hős L.
Tab (519. o.) ezentúl „C“. (/
Teczlaktanya Erdőtarcsa (526. o.) ezen

túl u. t. Heréd. \ . '

/ y

Budapest, 1936. évi november hó 17-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

123.187/3.

Az „Irányítási Fűzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

8. oldal. Ajkánál 1802 helyett 1822.
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lt. o. Balatonszentgyörgynél 1202 v. után 
Keszth/5240 v.

24. o. Bobánál 1802 helyett 1822.
37. o. Devecsernél 1802 helyett 1822.
44. o. Erdőcsokonyánál 159 elé 244—f29 (k. 

ii.)/5972 v.
54. o. Görgetegnél 159 elé 244—f29 (k. ü.) 

15972 v.
55. o. Gyékényes 2-nél 1002 v. helyett 2444. 
60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábornál

1802 helyett 1822.
62. o. Herendnél 1802 helyett 1822.
89. o. Lábodnál 159. elé 244—f29. (k. ü.) 

'5972 v.
128. o. Pusztadobosnál Eh. elé 120 (k. ü.) 
138. o. Sárándnál (V. U.) után fl56 (k. ii.) 
140. o. Simonmajornál fl36 törlendő.
151. o. Szentgálnál 1802 helyett 1822.
158. o. Tabajdnál Vál után f94.

174. o. Várpalotánál 1802 helyett 1822.
179. o. Zagyvapálfalvánál 22 elé: 1. 21/317 

v. (H. Ü. ü. után nem), 1. Hatvan 2/370 v. (H. Ü. 
ü. után).

Budapest, 1936. évi november hó 16-án.

Elveszett igazolvány.

122.833/6.

Szelp György órabéres távirdamunkás a 
budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgató
ság által kiállított 410/1936. számú távbeszélő 
berendezések felülvizsgálására és munkák el
végzésére jogosító igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A  lé tszám ból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

Sz
eg

ed Püski Ferenc kiadó Békés 1909. A pátfalva
A pátfalvára végleges 
minőségű postam es
terré neveztete tt ki.

Sz
eg

ed Kovács István kiadó Tarcsa- 
fürdő 1908.

R ákos
szentm ihály

Garára postam esterré 
neveztetett ki.

Sz
eg

ed G yenge Julianna kiadó Mármaros- 
sziget 1908. Pestszentlőrinc Gyulavári postam es

terré neveztete tt ki.

Sz
eg

ed G ergye Anna kiadó Ikervár 1904.

\

Inárcskakucs Sári postam esterré 
neveztetett ki.

Sz
eg

ed özv. Csergöffy Andorné kiadó Kunszcnt- 
m árton 1893.

K unszent.
m árton

Hom okra postam es
terré neveztete tt ki.
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P
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A  létszámból törölt egyén

A létszám ból való 
törlés oka

n e v e

*

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

B
ud

ap
es

t

Dr. Bánfalvi Pálnc kiadó Budapest 1911. Szob.
Több m int 6 hónapja 
nem vállalt alkalma, 

zást.

B
ud

ap
es

t

Ivánka Imréné kiadó Budapest 1910. Budapest 14.
Több m int 6 hónapja 
nem vállalt alkalma

zást.

D
eb

re
ce

n

Lukács Erzsébet kiadó Nagykáta 1907. Budakalász Máriapócsi postames
terré neveztetett ki.

So
pr

on Kenessey Béla kiadó Illává 1906. Aszód Szőnyi postam esterré 
nevezte te tt ki.

So
pr

on Fülöp Sándorné kiadó Rum, 1905. Szentgál Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állás.
N ádudvar postahivatal dcc. elsejére nőkiadót keres. 

M egkereséseket igények megjelölésével N yírkárászra kéri,

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)
/

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

G rátzer Ilona Sződ (nov. 15-ig), azután 
Pestújhely (Szűcs István  u. 25, 7V» azonnal H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom da R észv én y társaság  (Felelős v.: D uchon J .)  B udapest,
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Postautalványforgalom Németalföldi-Indiával.
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Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
Budapesten, a Vár-ban lévő egyes minisztériumok

ba címzett egyéni névre szóló levélpostai küldemények 
kézbesítése.

A budapesti 112. számú postahivatalnál új ellen
őrző számbélyegző engedélyezése.

A darnózseli postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.

Köveskút postaügynökség nevének megváltoztatása.
Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok névso

rához.
A homoikszentlőrinci postahivatal elnevezésének 

Rösztörre való megváltoztatása.
Betöltendő kiadó állások.
Kiadói állást keresnek.

Párttagsági díjak fizetésének szabályozása.
124.269/1.

Panasz tárgyává tették, hogy politikai pár
tok tagdíjainak beszedése a postaalkalmazot
taktól a hivatalos szervezet felhasználásával 
történik.

A jövőben azt, hogy bármely politikai 
egyesület, vagy szervezet tagdíjait a hivatalve
zetők, pénztárosok, vagy pénztári tisztek szed
jék be, vagy azokat a tagok illetményéből von
ják le, megtiltom.

Ez a rendelkezésem természetesen az alkal
mazottak politikai jogainak szabad gyakorlását 
nem érintheti és minden postaalkalmazott 
egyéni mérlegelésétől függ az, hogy a közszol
gálat érdekeivel összeférő politikai jellegű szer
vezetekkel, vagy egyesületekkel szemben fenn
álló esetleges tagdíjfizetési kötelezettségeinek 
hogyan kíván eleget tenni.

Budapest, 1936. évi november hó 25-én.

Szervezeti változás.
123.688/1.

Az 1936. évi november hó 17-én kelt 12.500/ 
Ein. 1936. K. K. M. számú körrendelet értelmé

ben a posta vezérigazgatóság jövőben a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztérium IV, 
szakosztályaként működik.

Budapest, 1936. évi november hó 26-án.

A 20 filléres képes levelezőlapok forgalomból
kivonása.
118.167/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1931. 
évi kiadású, 20 fillér értékjelzésü, a szent koro
nát ábrázoló bélyegképpel készült képes (Szép- 
művészeti Múzeum, Halászbástya, Magyar Nem
zeti Múzeum, Országház, Királyi Curia s a sop
roni Széchenyi-tér) levelezőlapokat, amelyeket a 
P. R. T. 1931. évi 37. számában közzétett 90.373/ 
3—1931. számú rendelettel bocsátottam annak 
idején forgalomba, folyó évi december hó végé
vel a forgalomból kivonom.

Felhívom a postahivatalokat, gondosan vizs
gálják felül levelezőlap készletüket s a vissza
maradt 20 fillér érték jelzésű képes levelezőlapok 
teljes készletét bizonylat é,s ellenbizonylat kísé
retében 1937. évi január hó 15-éig szolgáltas
sák be a központi értékcikkraktárba.

E képes levelezőlap bélyegképét értéktele-

RENDELETEK



níttetem s azután a m. kir. posta központi 
anyagraktára útján szolgálati célokra az igény
lő postahivataloknak ki fogom adatni. E leve
lezőlapok nyilvántartások, irányítás-oktatás, 
de szolgálati levelezés céljaira is felhasználha
tók lesznek.

Budapest, 1936. évi november hó 22-én.

Értékcikkbeszolgáltatások módja.
123.133/4.

A hivatalok az értékcikkbeszolgáltatások
nál az alábbiakra legyenek figyelemmel:

A postai, illetőleg a pénzügyi értékcikke
ket külön-külön küldeményben kell beküldeni. 
Azt, hogy a küldemény postai, illetőleg pénz
ügyi értékcikket tartalmaz, a küldeményen 
jelezni kell a következő szavakkal: „Postai ér
tékcikkbeszolgáltatás“ vagy „Pénzügyi érték
cikkbeszolgáltatás“.

A küldemény címoldalán megfelelő helyen, 
adott esetben a szállítólevélen is, az ellenőrző 
számbélyegző lenyomatát alkalmazzák.

A beszolgáltatott anyag mellé csak az arra 
vonatkozó bizonylatpárt csatolják. A beszol
gáltatással rendelést, vagy más írásbeli jelen
tést ne küldjenek, mert ezek elintézése esetleg 
csak késedelemmel történhetik.

A hivatalok mindezeket jegyezzék elő a P. 
R. T. 1936. évi 11. számában közölt 88.180/4. 
számú rendelet 7. pontjánál.

Budapest, 1936. évi november hó 19-én.

Külföldről ajánlottként érkező postautalványok
kezelése.
116.472/4.

A belga és lengyel postahivatalok az alábbi 
kimutatásban megjelölt értéknél magasabb ösz- 
szegű postautalványokat ezentúl ajánlva to
vábbítják Magyarországba. Minthogy az ily 
postautalványoknak ajánlottként való tovább'- 
kezelése Magyarország területén megszűnik, 
utasítom a beléptető kicserélő hivatalokat 
(mozgóposta), hogy adott esetben az ilyen 
ajánlottként érkező utalványok darabszámát a 
rovatlapon az ajánlott küldemények összdarab- 
számából írják le s az ajánlási ragjegynek, ille
tőleg ajánlási bélyegzőnek erős keresztvonással 
történt áthúzása után az utalványokat keletbé
lyegzőjükkel lebélyegezve közönségesként, de 
a rovatlap III. részében darabszám szerint be

jegyezve továbbítsák. A további kezelésben 
azonban ezeket az utalványokat is a rovatlap
ba való minden bejegyzés nélkül kell továbbí
tani.

Ha a jelzett országokból a kimutatásban 
feltüntetett összeghatárt meghaladó postautal
ványok nem ajánlottként érkeznek, azokat a 
kicserélő hivatalok ne továbbítsák, hanem 
„Irrégulier“ megjegyzéssel küldjék vissza a fel
vevő országba.

Felvevő ország összeghatár

Belgium 1000 belga és ennél 
nagyobb összegű 
utalványok

Lengyelország 200 zlotynél 
nagyobb1) összegű 
utalványok

l) 1936. január 1-től.

Budapest, 1936. évi november hó 17-én.

Postautalványforgalom Németalföldi-Indiával.

120.378/4.

Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 38. szá
mában kiadott 118.263/4. sz. rendeletemre érte
sítem a hivatalokat, hogy Németalföldi-Indiá- 
val a mindkét irányú postautalványforgalom 
lebonyolítása ezentúl a németalföldi postaigaz
gatás közvetítésével történik.

Ehhezképest a magyar kicserélő postahi
vatalok a Magyarországon feladott Németal- 
földi-Indiába szóló utalványokat ezentúl ne a 
rendeltetési hivatalhoz, hanem borítékban, át
irat nélkül a hágai utalvánvkicserélőhivatalhoz 
továbbítsák.

A borítékra a következő címet keli írni: 
„Au Bureau d eehange des mandats-poste a La 
Haye“.

Ez a hivatal a hozzá érkezett utalványok 
alapján új utalványt állít ki. Az új utalvány ki
állításáért járó díjat (10 cent alapdíjat, ezen
felül 20 hollandi forintonként 10 cent átutalási 
díjat) az átutalt összegből levonja.

A Németalföldi-Indiában feladott posta- 
utalványokat viszont a hágai kicserélőhivatal 
közvetlenül a m. kir. posta utalványleszámoló
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hivatalához küldi, amely ezeket az utalványo
kat az átutalt összegnek pengőértékben törté
nő átszámítása után a rendeltetési hivatalhoz 
továbbítja.

Az érkezett távirati utalványok összegét a 
központi távíróhivatal számítja át.

Ezzel kapcsolatban a küldhető legnagyobb 
összeget mindkét irányban 480 hollandi forint 
helyett 500 hollandi forintban állapítom meg.

Jegyezzék elő a fentieket a hivatalok a Le- 
vélpostadíjszabás 125., 150. és 160. oldalán Né- 
mstalföldi-Indiánál a megfelelő hasábban.

Budapest, 1936. évi november hó 19-én.

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 48.600, 
48.610 és 48.680 számú postatakarékpénztári 
csekkszámlái terhére kibocsátott csekkfizetési 
utalványok kézbesítési (kifizetési) díjának hite

lezése.
122.763/4.

A Posta Rendeletek Tára 1933. évi 21. szá
mában megjelent 80.886/4. számú rendelet kap
csán értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. postatakarékpénztár az Országos Társada
lombiztosító Intézet kérelmére az „Országos 
Társadalombiztosító Intézet öregségi, rokkant
sági stb. biztosítás járuléktartalék alapjának 
öregségi járadékai — Budapest“ elnevezéssel 
48.600. számú, az „Országos Társadalombizto
sító Intézet öregségi, rokkantsági, stb. biztosí
tás járuléktartalék alapjának özvegyi járadé
kai — Budapest“ elnevezéssel 48.610 számú és 
az „Országos Társadalombiztosító Intézet öreg
ségi, rokkantsági stb. biztosítás járuléktartalék- 
s'lapjánsk árva járadékai — Budapest“ elneve
zéssel 48.680 számú csekkszámlákat nyitott és 
egyidejűleg a 48.639 számú csekkszámla korábbi 
elnevezését „Országos Társadalombiztosító In
tézet öregségi, rokkantsági stb. biztosítás járu
léktartalékalapjának rokkant járadékai — Bu
dapest“ elnevezésre változtatta meg.

Az újabb számlák nyitásával kapcsolatban 
a postahivatalok az előlhivatkozott rendeletben 
említett 48.639 és 48.641 sz. csekkszámlák ter
hére kibocsátott fizetési utalványokhoz hason
lóan az újonnan nyitott 48.600, 48.610 és 
48.680 sz. csekkszámlák terhére kifizetett utal
ványok után se szedjenek utalványkifizetési, il
letőleg utalványkézbesítési díjat.

A m. kir. postatakarékpénztár ezeken az 
utalványokon is „Utalványkézbesífósi. illetőleg

kifizetési díjat nem kell szedni. Hitelezve“, zá
radékot alkalmaz.

A postahivatalok ezt a változást a Levél- 
postadíjszabás 49. §. 2. pont utolsóelőtti bekez
désénél jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi november hó 17-én.

Változások a nyomtatványjegyzékben.
88.176/4.m

A P. R. T. 1933. évi 54. számában a 
99.171/4. számú rendelettel kiadott nyomtat- 
ványkczelési utasítás és nyomtatványjegyzék
ben beállott időszaki változásokat összefoglal
va kiadtam. A változásokat a hivatalok a P. R. 
T. e száma mellékleteként kapják. A szüksé
ges változásokat a hivatalok megfelelő helyen 
vezessék keresztül.

Budapest, 1936. évi november hó 25-én.

Statisztikai adatgyűjtés az utánvételes küldemé
nyekről.
123.407/2.

Az utánvételes küldeményekről (ajánlott 
küldeményekről, értéklevelekről, értékdobozok
ról, kézi-, betét-, és sommás csamagokról) a rend
szeresített új 1530. sz. nyomtatványon (Gyűj
tőív az utánvételes küldeményekről) egész éven 
át, havonkénti részletezéssel statisztikai adato
kat kell gyűjteni.

A z adatgyűjtést első esetben az 1936. év
ben, majd külön intézkedés nélkül minden év
ben végre kell hajtani.

A postahivatalok részére szükséges nyom
tatványokat, minden évre 2—2 példányt, a köz
ponti anyagraktár hivatalból fogja szétküldeni. 
A hivatalok a nyomtatványból a folyó évben 
4 példányt kapnak. Ezekből 2 drb. az 1936. évi 
és 2 drb. az 1937. évi adatgyűjtésre szolgál.

A gyűjtőív kitöltésére és felterjesztésére 
vonatkozó utasítást a gyűjtőív tartalmazza.

A havonta beírt adatokat az év végén ösz- 
szegezni kell. Az összegezés alatti sorban az 
előző évi adatgyűjtés eredményét kell feltün
tetni. Ez azonban az új adatgyűjtésre való te
kintettel az 1936. évben elmarad.

Az igazgatóságok a haviszámadások felül
vizsgálása alkalmával a gyűjtőivet is terjesz
tessék fel és azt az adatok és a kitöltés helyes
ségének szempontjából szintén vizsgálják fc-
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lül. A gyüjtőivet a számadás felülvizsgálása 
után a hivatalnak haladéktalanul vissza kell 
küldeni, tehát azt a számadás esetleges vezér
igazgatósági felülvizsgálatához felterjeszteni 
nem keli.

Budapest, 1936. évi november hó 17-én.

Statisztikai adatgyűjtés a postai megbízásokról.
123.408/2.

A postai megbízásokról (megbízási lapok
ról, okiratokról, filléres postamegbízásokról) és 
a postai megbízást tartalmazó ajánlott levelek
ről a rendszeresített új 1529. sz. nyomtatványon 
(Gyüjtőív a postai megbízásokról) egész éven 
át, havonkénti részletezéssel statisztikai adato
kat kell gyűjteni.

A z adatgyűjtést első esetben az 1936. év
ben, majd külön intézkedés nélkül minden év
ben végre kell hajtani.

A postahivatalok részére szükséges nyom
tatványokat, minden évre 2—2 példányt, a köz
ponti anyagraktár hivatalból fogja szétküldeni. 
A hivatalok a nyomtatványból a folyó évben 
4 példányt kapnak. Ezekből 2 drb. az 1936. évi 
és 2 drb. az 1937. évi adatgyűjtésre szolgál.

A gyűjtőív kitöltésére és felterjesztésére 
vonatkozó utasítást a gyűjtőív tartalmazza.

A havonta beírt adatokat az év végén ösz- 
szegezni kell. Az összegezés alatti sorban az 
előző évi adatgyűjtés eredményét kell feltüntet
ni. Ez azonban az új adatgyűjtésre való tekin
tettel az 1936. évi gyüj tőívnél elmarad.

Az igazgatóságok a haviszámadások felül
vizsgálása alkalmával a gyűjtőivet is terjesz
tessék fel és azt az adatok és a kitöltés helyes
ségének szempontjából szintén vizsgálják fe
lül. A gyüjtőivet a számadás felülvizsgálása 
után a hivatalnak haladéktalanul vissza kell 
küldeni, tehát azt a számadás esetleges vezér
igazgatósági felülvizsgálatához felterjeszteni nem 
kell.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
122.383/8.

Magyarország és Salvador közt a távbe
szélő forgalom megnyílt.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 59. oldalán Porto Rico után ra
gasszák be.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

A soros távbeszélő berendezések áthelyezésére 
vonatkozó rendelkezések módosítása.

119.088/8.
A C. 1. Szab. 26. §. 4. pontja értelmében a 

posta vagy iaz előfizető tulajdonában lévő és a 
posta által fenntartott soroskapcsolású beren
dezések áthelyezéséért — tekintet nélkül a ké
szülékek számára, — mindenkor a tényleges 
költséget kell megfizetni.

Tényleges költségként azonban nem lehet 
többet felszámítani, mint amennyi a szóban- 
lévő sorosberendezés belépési díja. Ha azonban 
a felmerülő tényleges költségek meghaladják az 
áthelyezésre kerülő berendezés belépési díjait, 
az előfizetőnek a C. 1. Szab. 31. §. 1. e) pont
jában előírt hosszabb kötelező időt külön nyi
latkozatban kell vállalnia.

A hivatalok e rendeletemet a C. 1. Szab.
26. §. 4. és 31. §. 1. e) pontjánál, valamint a 
„Távbeszélő Díjszabás“ VI. Táblázat 12. oldal 
-f- 1. alatti rendelkezés 3. bekezdése után je
gyezzék elő.

A szöveg kiegészítése iránt pótlék útján 
intézkedem.

Budapest, 1936. évi november hó 23-án.

Hadirokkantak rádió díjmentessége.
121.600/8.

Az 1933 : VII. te. a hadirokkantak fogyat
kozását nem százalékban jelöli meg, hanem 
őket pénzellátás szempontjából a kereső- és 
munkaképességcsökkenést okozó hadirokkant
ság mértékének megfelelően I., II., III. és IV. 
járadékosztályba sorozza.

A rádió díjmentességet csak az I. járadék
osztályba sorozott hadirokkantak igényelhetik.

A díjmentességre való igényjogosultságot 
a hadirokkantakat nyilvántartó hatóság által 
kiállított „Hadigondozási igazolvány“-nyal kell 
igazolni. A nyilvántartó hatóság a községekben 
a jegyző (körjegyző), megyei és törvényható
sági joggal felruházott városokban a polgár- 
mester, Budapest székesfővárosban pedig az a 
kerületi elöljáró, akinek kerületében az illető 
hadirokkant állandóan lakik, illetőleg tartózko
dik.

A hivatalok ezt a rendeletet az 1927. évi 
P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/1927. K. 
M. számú rendelet 67. §-a a) pontjánál, vala
mint az ugyanezen számban megjelent 14.246/
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1927. számú rendelet 14/i. pontjánál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1936. évi november hó 19-én.

Felszólítás rádiódíjak befizetésére.
120.231/8.

Értesítem a hivatalokat, hogy abban az 
esetben, ha rádió előfizető az előírt időben, 
vagyis a hó 8-ig nem fizeti be az esedékes díja
kat, a hátralékos előfizetőknek küldendő fel
szólítás céljaira 1115. nyomtatványszám alatt 
„Első felszólítás rádiódíj befizetésére“ elneve
zéssel, világos zöld színben, új nyomtatványt 
rendszeresítettem. Ebbői a nyomtatványból a 
szükséges első készlettel a m. kir. posta köz
ponti anyagraktára külön rendelés nélkül látja 
el a hivatalokat.

Az eddig is használatban volt 1111. sz. 
„Felszólítás rádiódíjak befizetésére“ elnevezésű 
nyomtatványt pedig akkor kell használni, ha az 
előfizető a használati díjat a második hónap
ban sem egyenlítené ki.

Ennek kapcsán a P. R. T. 1927. évi 20. szá
mában közzétett 14.246/1927. sz. rendelet 4/b. 
pontját hatályon kívül helyezem és helyette a 
következőket rendelem:

„4/b. Nemfizetés esetében, illetőleg akkor, 
ha az engedélyes a használati díjakat az ese
dékesség napjáig (a tárgy hó 8-ig) nem egyen
lítené ki, a díjak beszedésével megbízott posta- 
hivatal a következőképen jár el:

Az 1115. sz. „Első felszólítás rádiódíj be
fizetésére“ elnevezésű nyomtatványon, portó
mentesen, felhívja az előfizetőt, hogy a haszná
lati díjat lehetőleg mielőbb egyenlítse ki., Ha az 
előfizető ennek a felszólításnak nem tesz ele
get, a postahivatal a ki nem váltott nyugtát a 
következő hó első napjaiban az esedékessé 
vált második havi nyugtával együtt az előfize
tőnek újból bemutatja.

Ha az előfizető a hátralékos díjakat az új
bóli bemutatáskor vagy legkésőbb a hó 8-ig 
sem egyenlítené ki, a hivatal most már az 1111. 
sz. nyomtatványon, ugyancsak portómentesen, 
szólítja fel az előfizetőt, hogy 2 havi díjtarto
zását 8 napon belül fizesse meg, mert a díj 
nemfizetése az engedély visszavonását vonja 
maga után.

Ha a felszólításnak 8 nap alatt sincs ered
ménye (vagy az előfizető legalább az egy hóra 
eső használati díjat sem fizeti meg) a hivatal

azoknak engedélyét, akiknek díjfizetési kötele
zettsége már lejárt vagy az a második felszó
lítás hónapjának végével járna le, az 1112. sz. 
nyomtatvány felhasználásával (portómentesen 
tértivevénnyel, ajánlva) a hó végére visszavon
ja és a be nem váltott nyugtákat a hátralékos 
díjaknak közadók módjára leendő behajtása 
végett (Rr. 11. §.) a hó végén az illetékes köz- 
igazgatási hatósághoz átteszi.

A visszavonásról szóló értesítés egyúttal 
figyelmeztetést is tartalmaz arra nézve, hogy a 
rádióberendezést 8 nap alatt le kell szerelni, 
továbbá, hogy a berendezés engedély nélküli 
üzembentartása kihágás, végül, hogy az enge
délyt a postahivatalnak vissza kell adni és 8 
napon belül igazolni kell, hogy mi történt a rá
diókészülékkel vágy a lényeges alkotórészek
kel.

A 6 havi díjfizetési kötelezettség lejárta 
előtt az engedélyt nem szabad visszavonni. Az 
ezzel kapcsolatos részletintézkedéseket a P. R. 
T. 1935. évi 39. számában megjelent 125.874/8 
sz. rendelet szabályozza.

Ha a címzett nem fogadja el az engedély 
visszavonásáról szóló értesítést, a hivatal azt 
kényszerkézbesítés végett az illetékes közigaz
gatási hatóságnak vagy hivatalnak adja át.

Az engedély visszavonásánál nagy figye
lemmel és körültekintéssel kell eljárni, főleg 
a nyári hónapokban távollevőkkel és a pontos 
fizetőkkel szemben. Ha a hivatalnak biztos tu
domása van arról, hogy az előfizető ideiglene
sen külföldön tartózkodik (nyaral), a rádió 
használati díj fizetésére szóló felszólítás címé
re elküldeni még az esetben sem szabad, ha le
vélpostai küldeményeinek utánküldését maga 
az engedélyes kívánta is.“

A hivatalok az új nyomtatványt a P. R. T. 
1933. évi 54. számában közzétett nyomtatvány 
kimutatásban jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi november hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
123.230/4.

I.
A budapesti kir. büntető törvényszék 

vizsgálóbírája 1936. évi november hó 14-én 
kelt B. I. 12.701/1936. számú végzésével a „Hel
las kiadásiban megjelent „Világhírű írók válo
gatott novellái“ című könyvnek a lefoglalását 
rendelte el.
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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, 1936. évi november hó 17-én.

II.
123.690/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vádtanácsa 1936. évi november hó 19-én kelt 
B. I. V. 12.829/4.—1936. számú végzésével a Buda
pesten Szent László nyomdában előállított 
„Meghívó“ „Magyar nők és magyar férfiak 
szent korona szövetségei“ című sajtótermék le
foglalását 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, 1936. évi november hó 21-én.

III.
123.691/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vádtanácsa 1936. évi november hó 19-én kelt 
B. IV. 12.830/1936—4. számú végzésével a Bu
dapesten Korda r. t. nyomdában előállított „Ér
tesítés. Ő apostoli királyi Felsége II. Ottó ki
rályunk“ című sajtótermék lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1936. évi november hó 21-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
123.399/4.

„A magyar tanácsköztársaság“ (Rákosi 
Mátyás beszéde) című, Prágában 1935. évben 
kiadott füzettől a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1936. évi november hó 19-én.

123.400/4.

Otto Bauer szerzőtől eredő „Zwischen 
zwei Weltkriegen“ című Prágában kiadott 
könyvtől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi november hó 19-én.

II.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
115.805/1.

Az újévi postakönyvecskék az 1937. évre is 
megjelennek. Felhívom a hivatalokat, hogy 
ezek megrendelését külön a posta és külön a 
táviratkézbesítők részéről mielőbb gyűjtsék 
össze és a szükséges példányszámot közvetle- 
nül a m. kir. posta központi anyagraktárától 
legkésőbb 1936. évi december hó 2-ig rendel
jék meg.

A táviratkézbesítők részére megjelenő 
újévi könyvecskéket a megrendelésben külön 
sorban kell felvenni. A határidő után beérkező 
megrendelések csak akkor vehetők figyelembe, 
ha még készlet áll az anyagraktár rendelkezé
sére.

A könyvecske ára az idén is darabonként 
5 fillér lesz.

A megrendelt könyvecskéket a hivatalok 
december hó 20-a körül fogják megkapni. Árát 
a hivatalvezetők (postamesterek) a kézbesítők
től legkésőbb 1937. évi január hó 10-ig tartoz
nak beszedni és hivatalos postautalvánnyal az 
,Országos Postás Zene- és Kultur Egyesület“ 
címére (Budapest 114.) beküldeni. Az utalvány 
szelvényén a hivatal nevét és a kapott köny
vecskék darabszámát fel kell tüntetni.

Figyelmeztetem az érdekelt személyzetet,: 
hogy a központi anyagraktártól rendelhető 
újévi könyvecskéken kívül más kiadású újévi 
köszöntőket, üdvözlőjegyeket stb„ a felek kö
zött kiosztani nem szabad.

Minthogy az újévi könyvecskék tiszta jö
vedelme ez évben is a m. kir. postaaltisztek or
szágos egyesületének árva- és özvegy-alapját 
fogja gyarapítani, a hivatalvezetők (postames
terek) hassanak oda, hogy a könyvecskék mi-
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nél nagyobb példányszámban jelenhessenek 
meg.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

Budapesten, a Vár-ban lévő egyes minisztériu
mokba címzett egyéni névre szóló levélpostai 

küldemények kézbesítése.
122.98613.

1936. november hó 22-től kezdve a honvé
delmi-, belügy- és pénzügyminisztériumba, a 
honvéd vezérkari főnökséghez és a központi 
illetményhivatalba címzett egyéni névre szóló 
levélpostai küldeményeket és utalványokat a 
budapesti 2. sz. postahivatal helyett, a buda
pesti 1. sz. postahivatal kézbesíti.

Felhívom a kir. postahivatalokat (mozgó
postákat), hogy e változást a „Budapest székes- 
főváros területének postakézbesítési beosztása“ 
című segédkönyvben jegyezzék elő és a külde
mények helyes irányításáról gondoskodjanak.

Budapest, 1936. évi november hó 25-én.

A budapesti 112. számú postahivatalnál új ellen
őrző számbélyegző engedélyezése.

123.593/3.
A budapesti 112. sz. postahivatalnál a je

lenlegi „33“ ellenőrző számbélyegzőn kívül 
„33a“ új ellenőrző számbélyegző használatát en
gedélyeztem.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és ügy
nökségek névsorában a 27. oldalon Budapest 
112-nél a 33. szám után jegyezzék be „33a“, a 
165. oldalon pedig ugyancsak Budapest 112-nél 
a „Pénztárak jelzése“ című rovatba írják be az 
„a“ megjelölést.

Budapest, 1936. évi november hó 24-én.

A darnózseli postahivatalnak postaiigynökséggé 
való átalakítása.

123.716/3.
Darnózseli IV. osztályú postahivatal f. évi 

november hó 1-vel, változatlan forgalmi körrel, 
postaügynökséggé alakíttatott át. Ellenőrző hi
vatala: Hédervár.

Ehhez képest a Helységnévtárban Darnó- 
zselinél (173. oldal) ., “ helyett „ ISI Eh.
Hédervár“ Írandó.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 35. oldalon Darnózselinél az első hasáb
ban a 6.384. ellenőrzőszám törlendő, a negye
dik hasábban „Darnózseli“ után beírandó: „ü. 
(Eh. Hédervár)“, a 185. oldalon pedig a „6384“ 
szám mellől „Darnózseli“ törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 36. oldalon 
Darnózselinél a második hasábban „IV." he
lyett „0“, a hetedik hasábban pedig „Győr 2.“ 
helyett „Eh. Hédervár“ írandó.

Budapest, 1936. évi november hó 24-én.

Köveskút postaügynökség nevének megváltoz
tatása.

123.418/3.
Köveskút és Salfa községeknek Salköves- 

kút néven történt egyesítésével kpacsolatban a 
köveskúti postaügynökség elnevezése is „Salkö- 
veskút“ névre változott.

Ehhez képest a m. kir. postahivatalok és 
ügynökségek névsorában a 73. oldalon Köves
kút összes adatainak törlése mellett jegyezzék 
be „Uj elnevezése Salköveskút“, a 112. oldalon 
Salgótarján után írják be „—, 1313, —, Salkö
veskút ü. (Eh. Szombathely 2.), Vas, Sopron, 
Szombathely «S a* ml Sopron, Vassurány- 
Salfa . . .“, a 160. oldalon a 1313. számnál töröl
jék „Köveskút“ és Nemescsó után írják be 
„Salköveskút“. —

A Helységnévtár 333. oldalán Köveskút 
adatainak törlése mellett jegyezzék be „Salfa 
községgel Salköveskút néven egyesült“, a 468. 
oldalon Salfa községre vonatkozó adatokat tö
röljék és írják be „Köveskúttal Salköveskút né
ven egyesült“, Sáli tag után pedig jegyezzék be 
„Salköveskút kk. Vas vm„ szombathelyi j., 
ISI Eh. Szombathely 2., Szombathely f  H 
Sopron, Vassurány-Salfa . . . , u. t. Acsád, pos
táig. S.“

Az Irányítási Füzetben a 86. oldalon Kö
veskút adatainak törlése mellett írják be „Uj 
elnevezése Salköveskút“, a 137. oldalon pedig 
Salgótarján után jegyezzék be „Salköveskút, Ü„ 
Vas, S., VII., Szombathely—Sopron, 23., Eh. 
Szombathely 2.“

Budapest, 1936. évi november hó 24-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.

121-398/8.
I. Ú jonnan nyílt távíró- és távbeszélő.hivatalok s táv íra tkézbesitésre  felhatalm azott vasúti távíró-hivatalok.
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1 Ászár
K om á

rom So — — L3 — — _ 4638 Kisbér 3) Nyilv. távb. állomás.

2 Baja (ü)
Bács-

Bodrog Szf- . -- — L3 — —
—

_ Baja _

3 Bakonybánk
V esz
prém So — — L — — 4577

Veszpr.-
varsány __

4 Belezna (ü) Somogy pé — — L _ _ _ 4148
G yéké
nyes 2. _

5 Felsődabas
Pest-P .
S .K .K . Sze — — L1 __ — _ __

Alsó-
dabas x) nyilv. távb. állomás.

6
Feisőszent- 
m árton (ü) Somogy

Pest-P .
S .K .K .

Pé — — L — _ _ 4202 Sellye _

Inárcs-Kakucs Sze — — L — _ _
2543,
5104

Budapest
k

8
Kaszaper

puszta pu. (ü)

C sanád, 
A rad  és 
T o ron tál 
K. e. e. Sze L 4541

Magyar-
bánhe-

gycs

9
Kisasszonv- 
szöllő (üj

J. N . K
Szolnok Sze — — L — — — 5077 Tiszakürt

10 Kisnyir pu. (ü)
Pest-P. 
S. K. K. Sze _ _ L — — — 5127

Kecske
mét _

11 Kopáncs (ü) C songrád Sze _ — L1 — 6859
Hódmező
vásárhely 1

4) Hódmezővásárhely távb. 
közp. csati.T nyilv. állomás

12

13

'Lábatlan
E sz te r

gom Bp — L — — — 2818 Piszke __
Lengyelkápol
na (ü) Csongrád Sze _ __ L — — — 5069 Szeged 1. _

14 Magyarkimle Moson So — — L — — — 4506
M agyar

óvár _ |

15
Pusztamagya-
ród Zala Pé _ — L — — — 4203

N agyka
nizsa 1.

16 Somogysárd Somogy Pé _ _ L _ — — 4204
N agy
bajom

17 Sári
P est P. 
S. K. K. Sze — ■- L4 — — — —

Alsó-
dabas 4) Nyilv. távb. állomás.

18 T árkány Komárom So _ L — — — 4646
Nagyíg-
m ánd

19
Vashosszú-
falu Vas So

Dt. Szom
bathely __ — — L u 9146

Sárvár 1.
Zalaeger

szeg

II. Egyéb változások.

Bekapcsolt attak:
Ajak a 3150—, Alsóberecki a 3451—, Ape a 2700—, Balatonalmádi a (4055)—, Balatonúj- 

hely a 4650—, Biharkeresztes a 8500—, Bóta a 3149—, Cigánd a 3108—, Dögé a 3151—, Gyön
gyös a 3119 , 3143—, 3448— és 3556—, Győr 1. a 4651—, 4652—, 4653—, Hejőcsaba a 3146—, 
Hejőpapi a 3147—, Kacs a 3148—, Kisbér az (580)—, Lakócsa a 4202—, Magyaróvár a 4649—, 
Mátrafüred a 3119—, 3448—, Mezőcsát a 3147—, Mezőőrs a 4516—, Miskolc 1. a 3146—,
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3507—, Moson a 4649—, Nagybajom a 4204—, Nagyigmánd a 4646—, (2734)—, Oroszvár a 
4653—, Örkénytábor a 2790—, Párád a 3512 -, Parádfürdő a 3512—, Pér a 4516—, Pétfürdő a 
2327—, Piszke a 2818—, Pomáz a 3588—, Putnok a 3149—, Rajka a 4651—, 4652—, Rétköz- 
berencs a 3150—, Riese a 3108—, Sárospatak a 3451 -, 3541- , Sátoraljaújhely a 3108—, Sió
fok a 4650—, (2290)—, 6830- , Szabolcsveresmart a 3151—, Szentendre a 3588—, 3589—, Sziget
monostor a 3589—, Taktaharkány a 3152—, Taktaszada a 3152—, Tata a 4648—, Tibolddaróc 
a 3148—, Tiszakürt az 5077—, Tóváros a 4648 -, Ugod a 2777—, Veszprém 1. a 4055—, Zem- 
plénagárd a 3108— számú távíró vezetékbe, illetve távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:

Alsóberecki a 3547—, Balatonalmádi a (4560)—, Balatonfürcdfürdő a 4560—, Gyön
gyös a 6862—, Mátrafüred a 6862—, Mezőőrs a 4517—, Miskolc 1. a 3508—, Pácin a 3547—, 
Pér a 4517—, Sárospatak a 3562—, Sátoraljaújhely a 3547—, 3562—, Székesfehérvár 1. a 
6830—, Veszprém 1. a 4560—, Zemplénagárd a 3547— számú távíró vezetékből, illetve távbe
szélő áramkörből.

Szolgálati jellegváltozások.
Biharugra a távírónál és távbeszélőnél ezentúl L. Diósgyőr a távírónál és távbeszélő

nél ezentúl C. Dunakeszi a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C. Érd és Érdliget a távírónál 
és távbeszélőnél ezentúl C/2. Hajdúszoboszló a távírónál és távbeszélőnél ezentúl C/2. Kecs
kemét a távírónál és távbeszélőnél az egész éven át N szolgálatot tart. A hivatal nevénél az 
1. jel és az oldal alján az 1.) jel alatti bejegyzés ennélfogva törlendő. Nvírmada a távírónál és 
távbeszélőnél ezentúl C/2. Vác a távírónál és távbeszélőnél ezentúl N/2.

Fűzfőfürdőtelep ü. neve
tozott.

Névváltozások:
„Balatonfűzfő“-re változott. Kácsfürdő ü. neve „Kács“-ra vál- 

Más változások:
Bakonybánk vasúti távíró hivatal „K“ jellegűvé minősíttetett át. Biharkeresztes vasúti 

távíró hivatalnál a 11. hasábba Szolnok 1. helyett beírandó Biharkeresztes. Bótánál és Hejő- 
csabánál törlendő a 6. hasábban az 1 jel s az oldal alján az 1.) jel alatti bejegyzés. Budapest 
57. hívójele helyesen O, Budapest 507. hívójele pedig H. Dunakömlőd vasúti távíró hivatal 
„K“ jellegűvé minősíttetett át. Rácsnál törlendő a 6. hasábban a 6 jel s az oldal alján a 6.)
jel alatti bejegyzés. Parádfürdőnél törlendő a 4 jel s az oldal alján a 4.) jel alatti bejegyzés.
Szabolcsveresmartnál törlendő a 6. hasábban a 4 jel s az oldal alján a 4) jel alatti bejegvzés.
Taktaszadánál törlendő a 6. hasábban a 3 jel s az oldal alján a 3.) jel alatti bejegyzés. Kis
nyír vasúti távíró hivatalnál az „L“ jelleg a 8. hasábban törlendő és a 7. hasábba Írandó.

Budapest, 1936. évi november hó 18-án.

A homokszentlőrinci postahivatal elnevezésének 
Bösztörre való megváltoztatása.

123.951/3.

A homokszentlőrinci, távbeszélővel egyesí
tett postahivatal elnevezését f. évi december 
hó 1-i hatállyal „Bösztör“-re változtatom meg.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Postahivatalok és postaügynökségek 
névsorában az 57. oldalon Homokszentlőrinc a 
hozzátartozó összes adatokkal törlendő, utalás
ként felveendő: „új elnevezése Bösztör“. A 21. 
oldalon Bősárkány után beírandó: „4128, 139,
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—, Bösztör4), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeged, 
Budapest ki Él 1  Kelebia, Homokszentlő- 
rinc . . ugyanezen az oldalon alul a 3) utalás 
alá pedig ,,4) Távolsági beszélgetések díjazása 
Kunszentmiklós díjöve szerint történik“. A 149. 
oldalon a „139“ díjnégyszögszámnál, valamint 
a 175. oldalon a 4128“ ellenőrzőszámnál „Ho- 
mokszentlőrinc“ helyett „Bösztör“ írandó.

A Helységnévtárban a 259. oldalon Homok- 
szentlőrinc O Szalkszentmárton-nál a „
€3® L“, továbbá „Budapest ET~'HI' Kelebia, 
139, postáig. Sz.“ törlendő s helyette beírandó:

,,u. p. és u. t. Bösztör“. A 146. oldalon Bösztör 
Kunszentmiklós-nál az „u. p. és u. t. Homok- 

szentlőrinc“ törlése mellett beírandó: „ 
ssd  L, Budapest ki täT Kelebia, Homok- 
szentlőrinc . . . , 139, postáig. Sz.“

Végül az Irányítási Füzetben a 64. oldalon 
„Uj elnevezése Bösztör“ megjegyzéssel, Ho- 
mokszentlőrinc összes adatai törlendők, a 27. 
oldalon pedig Bősárkány után beírandó: „Bösz
tör, III, Pest, Sz, V. Budapest—Kelebia, 18, 
+  18“.

Budapest, 1936. évi november hó 24-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állás.
C sőt postahivatal posta, távbeszélő kezelésben já r

tas helyettesítést is vállaló kiadónőt keres decem ber 1-ére.

Állástkereső postakiadók.

A z  állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

H ornyik Gabriella Ibrány 5 dec. 1-étől

Paál Erzsébet Bakóca (Baranya vm.) 2 azonnal

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro si N yom da R észvénytársaság  (F elelős v.: Duchon J .) B udapest,
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR (GR.

KIADJA A M_ AIR KERESKEDELEM- m

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B tR II'E ST , í»:í« DECEMBER 1. 11. szám.

T A K T A L O M :
csömagfotgalom kiterjesztése. dezése."Ä filléres

Figyelmeztetés 
a 20 filléres képes 
tárgyában.

Az 1924. évben kibocsátott 5°/o-os magyar járadék , 
(kényszer) kölesünk Hvények új szelvényíveinek megkül
dése.

Az értéktelen ócska anyagok beszállításának meg
szüntetése.

Hegyeshalom—Budapest 52. sz. mozgóposta bérén-

Közigazgatási és névváltozások valamint, helyesbí
tések.

Forgalomköri változások.
A cíkolaszigeti postaügynökség áthelyezése Sér. 

fenyőszdgetre.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.

légiposta, valam int portóbélyegek és 
levelezőlapok forgalomból kivonása

A filléres csomagforgalom kiterjesztése.
119.402/4.

A filléres csomagforgalom állandósítása 
tárgyában a P. R. T. 1934. évi 22. számában 
megjelent li4.865'4. számú rendelet kapcsán 
értesítem a postahivatalokat, hogy az ezidősze- 
rint kizárólag frissgyümölcsöt tartalmazó cso
magokra korlátozott filléres csomagforgalmat 
az aszalt és déligyümölcs kivételével — az egyéb 
gyümölcsökre (pl. dió, mogyoró, mandula, 
áfonya, vadrózsabogyó stb.) is kiterjesztem.

A gyümölcs fogalma alá nem tartozó me
zőgazdasági termékek (pl. paradicsom, paprika, 
tök, zöldségfélék, gomba stb.) azonban filléres 
csomagként a jövőben sem szállíthatók.

Továbbra is érvényben marad az a rendel
kezés, hogy a filléres csomagok vegyes tartal
múak nem lehetnek, vagyis gyümölcsön kívül 
más árut nem tartalmazhatnak. Nem változik 
az a rendelkezés sem, hogy filléres csomagot 
csak az év május hó 15-től november hó 15-ig 
terjedő időben lehet feladni.

Ehhez képest a postahivatalok a Csomag- 
díjszabás 23. §. 7—8. bekezdéseiben a szöveget 
a következőkép módosítsák:

(„A filléres .................. gomba stb.“)
Budapest, 1936. évi november hó 30-án.

Figyelmeztetés légiposta, valamint portóbélye
gek és a 20 filléres képes levelezőlapok forgalom

ból kivonása tárgyában.
125.002/3.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a P. R. T. folyó évi 38. számában közzé
tett 107.647. számú rendeletet, amelyben az 1933. 
évi kiadású légiposta bélyegek, továbbá a piros 
színű, valamint a légiposta bélyegek felülnyo
mása útján előállított portóbélyegek forgalom
ból való kivonása iránt intézkedtem, különös 
gonddal hajtsák végre. Értékcikkkészletüket te
hát vizsgálják át s a forgalomból kikerülő bé
lyegeket december hó végéig a lehetőség sze
rint használják fel, hogy e bélyegekből beszol
gáltatni való ne maradjon.

Egyúttal felhívom a postahivatalokat arra 
is, hogy a 20 filléres képes levelezőlapok for
galomból kivonására vonatkozóan a P. R. T. 
folyó évi 43. számában közzétett 118.167/3. szá
mú rendelet 3—6. soraiban, a zárójelben levő 

i-ves szövegrészt töröljék és helyette Írják be 
a következőket: „Budapest: Szent Gellért szo
bor, Budapest: Halászbástya, Debrecen: Refor
mátus nagy templom, Szeged: Fogadalmi temp
lom, Pécs: Székesegyház, Diósgyőr: Várrom“.
Magát a rendeletét pedig e helyesbítés figye
lembevételével foganatosítsák.

Budapest, 1936. évi december hó 1-én.
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Az 1924. évben kibocsátott 5®/®-os magyar jára
dék (kényszer) kölcsönkötvények új szelvény

íveinek megküldése.
124.383/4.

A P. R. T. f. évi 42. számában megjelent 
122.116/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a m. kir. postatakarék
pénztárhoz beküldött és oda 1936. július hó 
27-től augusztus hó 24-ig beérkezett szelvény
utalványok ellenében az új szelvényíveket a m. 
kir. postatakarékpénztár az érdekelt hivatalok
nak megküldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a folyó évi au
gusztus hó 24-ig beterjesztett szelvényutalvá
nyok ellenében az új szelvényíveket még nem 
kapták volna meg, ezt a m. kir. postatakarék
pénztárnak közvetlenül jelentsék.

Budapest, 1936. évi december hó 2-án.

Az értéktelen ócska anyagok beszállításának 
megszüntetése.
122.898/1936—9.

Az igazgatóságok, központi hivatalok és 
kincstári postahivatalok a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárába 1937. évi január hó 1-től 
kezdődőleg azoknak az anyagoknak roncsait és 
hulladékait, amelyeknek beszerzési vagy leltári 
értéke a 10 pengőt nem haladja meg, csak ab
ban az esetben küldhetik be. ha azoknak köz
ponti értékesítése révén, a beszállítással járó 
költségek megtérülése remélhető.

Az érdekelt szervek az ilyen kisebb ér
tékű selejtezni kívánt anyagok hulladékait 
gyűjtsék össze és a selejtezési eljárás megindí
tásához előttes igazgatóságuk engedélyét eseten
ként szerezzék meg. A selejtezést a hivatalve
zető, illetve helyettese elnöklete mellett alakí
tott háromtagú bizottság jelenlétében a szük
séghez mérten, de legalább évenként egyszer 
hajtsák végre. A selejtezésről szabályszerű 
jegyzőkönyv veendő fel. A selejtezett hulladé
kokat saját hatáskörükben értékesítsék. A tel
jesen értékteleneket pedig semmisítsék meg.

A selejtezett anyagok leltári leírásának, 
vagy anyagszámadásukban ezeknek kiadásában 
való elszámolásának engedélyezését, a jegyző
könyv felterjesztése mellett előttes igazgatósá
guktól kérjék.

Az igazgatóságok és központi hivatalok a 
fentebb közölt elvek alkalmazásával saját ha
táskörükben végzik a selejtezést.

Tájékozásul közlöm, hogy fentiek értelmé
ben a központi anyagraktárba a következő 
anyagok nem küldhetők be:

1. fahulladékok, elhasznált, illetőleg telje
sen tönkrement apróbb bútordarabok, székek, 
seprők, szőrszobaseprők, kéziseprők, ciroksep
rők, ezek nyelei, rollórudak, lépcsők, létrák, 
köpőládák s más hasonló faanyagok, valamint 
a savval itatott csöpögő akkumulátor ládák;

2. tönkrement különféle nagyságú villany- 
égők és azok aljzatai;

3. elrongyolódott kókuszszőnyegek, lábtör
lők, viaszos vászon, papír (Presspan) táskák, 
hírlaptáskák, afrikmatracok stb.;

4. különféle szennyes és törött tintás-, ola
jos- és festék es üvegek;

5. festékes és olajos bádog dobozok;
6. bélyegzőpárnák bádogtokkal;
7. bélyegzőalapok és azok darabjai;
8. zsáktáblák;
9. törött W C csészék, porcellán mosdók, 

lavórok, üvegedények, mindennemű zománco 
zott ócska bádogedények, köpőcsészék, faze
kak, lábasok, stb.;

10. különféle kosarak;
11. Leclanche szénhengerek;
12. különféle törött üveghulladékok;
13. különféle törött porcellán szigetelők, 

porcellán csigák és más különféle porcellán 
hulladékok.

Elvárom, hogy a selejtező bizottságok fel
adatukat a legnagyobb lelkiismeretességgel és 
körültekintéssel lássák el.

A selejtezett hulladékok értékesítéséből 
befolyó összegek, valamint az eladásokból be
folyó vételár 3% mint forgalmi adó, postautal
ványon a m. kir. posta központi számvevősé
géhez küldendők be.
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Az utalványszelvónyen külön-külön tétel
ben feltüntetendő a tényleges vételár, az utána 
beszedett mindenkori (jelenleg 3%) forgalmi 
adó, valamint a beküldött összeg eredete.

A postamesterek a bélyegzőpárnákat és 
ezek tartozékait, valamint a zsáktábláknak a 
hulladékait a jövőben a m. kir. posta központi 
anyagraktárba ne küldjék be.

Budapest, 1936. évi november hó 27-én.

Hegyeshalom—Budapest 52. sz. mozgóposta 
berendezése.

123.953/3.
Folyó évi december hó 1-től kezdve hét

köznapokon, Hegyeshalom—Budapest között, 
az 5. sz. gyorsvonatban, „Hegyeshalom—Buda
pest 52.“ elnevezéssel, a keleti pályaudvari moz
gópostafőnökség ellátásában, új tiszti mozgó
posta közlekedik. Ugyancsak jelzett naptól a 
Győr—Moson Magyaróvár közt fenntartott 
jegyzékelőmenet a 830. helyett a 840. sz. vo
natban közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a 
magyar mozgópostáknak és jegyzékelőmene- 
teknek a P. R. T. ez évi 15-iki számában 
98.865/3. sz. alatt közölt jegyzékében vezessék 
keresztül.

Budapest, 1936. évi november hó 28-án.

Közigazgatási és névváltozások, valamint helyes
bítések.

123.122/3.
A kir. hivatalok a Helységnévtárban az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
Alsúszuha kk. után (98. o.) felveendő: „Ai- 

sótabdipuszta O Kiskőrös, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm., kiskőrösi j., u. p. és u. t. Kiskőrös“.

Bodrogzsadány kk.-nél (138. o.) sárospa
taki j.; után beírandó „)-( TÖTÖkér“.

Csengőd nk.-nél (159. o.) )-( jel után be
írandó: „Felsőtabdipuszta“, Tabdiszőllők (Tab-

dipuszta) helyett pedig csupán: „Tabdipuszta“ 
írandó.

Cserszegtomaj kk. (163. o.) ezentúl „nk“.
Dejtár községnél (175. o.) „nk.“ helyett be

írandó: „kk., kj. h.“.
Felsőszunyogpuszta után (211. o.) felveen

dő: „* Felsőtabdipuszta Cl Csengőd, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm., kiskőrösi j., u. p. és u. t. Csen
gőd“.

Kállómalom Felnémet (282. o.) helyesen 
„Kallómalom“.

Kiskőrös nk.-nél (309. o.) )-( jel után „Tab- 
di“ helyett „Alsótabdipuszta“ írandó.

Manditsmajor 1. Radvánszkymajor (360. o.) 
helyesen: „Manditstanya 1. Radvánszkymajor“.

Pély nk.-nél (433. o.) )-( jel után „Nagy
szállási tanyák“ helyesen: „Nagyállási tanyák“.

Tabdi C\ Kiskőrös stb. (519. o.) törlendő.
Tabdipuszta 1. Tabdiszőllők r-> Csengőd 

stb. (519. o.) törlendő.
Tabdiszőllők (Tabdipuszta) <~s Csengőd 

stb.-nél (519. o.) a jel előtti rész törlendő s 
helyette beírandó: „* Tabdipuszta“.

Tótvázsony községnél (542. o.) kk., kj. h. 
helyett „nk.“ Írandó.

Törökértanya előtt (543. o.) beírandó: „* 
Törökőr o  Bodrogzsadány, Zemplén vm., sá
rospataki j., u. p. és u. t. Bodrogolaszi“.

Budapest, 1936. évi november hó 26-án.

Forgalomköri változások.
I.

122.468/3.
A kir. postahivatalok a Helységnévtárban 

az alábbi változásokat vezessék keresztül:
Bárnevolnamajor Magyarkeresztúr (122. 

1.) ezentúl u. t. Magyarkeresztúr.
Fölerdőmajor C\ Magyarkeresztúr (217. 1.) 

ezentúl u. t. Magyarkeresztúr.
Magyar keresztúr (356. 1.) ezentúl © ö  L. 

— u. t. Magyarkeresztúr—Zsebeháza törlendő.
Pityermajor Magyarkeresztúr (440. 1.) 

ezentúl u. t. Magyarkeresztúr.
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Surányimajor (Kilencesmajor) r\ Magyar- 
keresztúr (486. 1.) ezentúl u. t. Magyarkeresztúr.

Üjmajor íá Magyarkeresztúr (551. 1.) ezen
túl u. t. Magyarkeresztúr.

Violamajor o  Magyarkeresztúr (574. 1.) 
ezentúl u. 1. Magyarkeresztúr.

Budapest, 1936. évi december hó 1-én.

II.

123.942/3.

Kispuszta Üjvárfalva (314. o.) ezentúl
u. t. Somogysárd.

Lókpuszta Kiskorpád (350. o.) ezentúl
u. t. Somogysárd.

Miklóspuszta O Üjvárfalva (375. q.) ezen
túl u. t. Somogysárd.—

Nagyszéksós o. Szeged (397. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Röszke.—

Nagyállás (Homokszentlőrinc része) o. 
Szalkszentmárton (384. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Bösztör.—

Átokháza r\ Kiskundorozsma (106. o.)
ezentúl u. t. Kistemplomtanya.

Átokháza Szeged (106. o.) ezentúl u. p. 
Királyhalom, u. t. Csórva.

Baktó r\ Szeged (112. o.) ezentúl u. p. és 
u. t. Szeged 1.

Balástya r\ Szeged (112. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Szeged-Felsőközpont.

Biteszéke v. mh. íÁ Szeged (136. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Szeged-Alsóközpont.

Csanádfehéregyháza o  Dunavecse (155. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Bösztör.

Csanádpuszta O Dunavecse (155. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Bösztör.

Csórva r\  Szeged (168. o.) törlendő u. t. 
Szeged-Alsóközpont.

Fehéregyházapuszta r \  Dunavecse (202. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Bösztör.

Fehértó rV Szeged (202. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Szatymaz.

Feketehalom (Homokszentlőrinc része) 
Szalkszentmárton (203. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Bösztör.

Gajgonya r\ Szeged (222. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Szeged-Felsőközpont.

Honvéderdő v mh. Szeged (260. o.)
ezentúl u. p. Királyhalom, u. t. Csórva.

Kancsaltó v. mh. r\ Szeged (284. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Röszke.

Kapitányság v. mh. r \  Szeged (284. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Szeged-Felsőközpont.

Kettőshatár v. mh. Pl Szeged (300. o.)
ezentúl u. p. és u. t. Szeged 1.

Ördögtanya v. mh. O  Szeged (420. o.)
ezentúl u. t. Lengyelkápolna.-r-

összeszék o  Szeged (423. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Szeged-Felsőközpont.

Ruzsajárás v. á. r\  Szeged (465. o.) ezen
túl u. t. Csórva.

Somogysárd (481. o.) ezentúl L., u
t. Kiskorpád törlendő.—

Sörnyepuszta O Somogysárd (485. o.) ezen
túl u. t. Somogysárd.— - . .

Széksóstó v. á. Szeged (498. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Röszke.

Szögihegy v. á. f'* Szeged (514. o.) ezentúl
u. t. Lengyelkápolna.

Szövécspuszta Somogysárd (517. o.)
ezentúl u. t. Somogysárd.

Tüsöksor v. mh. o  Szeged (546. o.) ezérr- 
túl u. p. és u. t. Királyhalom. . . v

Üjsörnyepuszta o  Somogysárd (552. o.)
ezentúl u. t. Somogysárd.—

Üjvárfalva (554. o.) ezentúl u. t. Somogy
sárd.—

Zákány O Szeged (58Ö. o.) ezentúl n. 4. 
Lengyelkápolna.

Budapest, 1936. évi november hó 30-án.
zfAnistviá .7KÍ A
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A cikolaszigeti postaügynökség áthelyezése 
Sérfenyőszigetre.

124.372/3. .. .
íiT.-«

A cikolaszigeti postaügynökség f. évi no
vember hó 1-én változatlan forgalmi körrel Sér
fenyőszigetre helyeztetett át.
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Ehhez képest a kir. hivatalok a segéd
könyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
névsorában a 31. oldalon Cikolasziget ü. ösz- 
szes adataival törlendő. A 114. oldalon Seregé
lyes után beírandó: „—, 594, —, Sérfenyősziget 
ü. (Eh. Halászi), gy., Pozsony, Sopron, Győr

Itta ~r Hegyeshalom, Moson—Magyaróvár 
. . a 154. oldalon pedig „Cikolasziget“ he
lyett „Sérfenyősziget“ veendő fel.

A Helységnévtárban a 153. oldalon Cikola- 
sziget-nél „ ISI Eh. Halászi, Győr HEHJBZ He
gyeshalom, Moson—Magyaróvár . . . , 594.,
postáig. S.“ törlendő s helyette beírandó „u. p. 
Sérfenyősziget“. A 476. oldalon Sérfenyősziget

kk.-nél „u. p. Cikolasziget“ törlése mellett be
jegyzendő: „ [>2 Eh. Halászi, Győr i ea i  
Hegyeshalom, Moson—Magyaróvár . . . , pd.,
594., postáig. S.“. Továbbá Doborgasziget kk. 
(179. oldal), Galambossziget Cikolasziget
(222. oldal), Nagysziget o  Cikolasziget (397. 
oldal), és öregsziget o  Cikolasziget (421. ol
dal) valamennyinél u. p. ezentúl Sérfenyőszi
get.

Végül az Irányítási füzetben Cikolasziget 
(30. oldal) összes adataival törlendő, Seregélyes 
(140. oldal) után pedig felveendő: „Sérfenyőszi
get, U., Pozsony, S, VII, Győr—Hegyeshalom, 
Eh. Halászi“.

Budapest, 1936. évi deceember hó 2-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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M eghívó.

A m. kir. posta személyzetének országos 
méhészeti egyesülete 1936. évi december hó 
12-én* (szombaton) délután 5 órakor a Posta- 
vezérigazgatóság tanácstermében (II. emelet)

évi rendes közgyűlést
tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel 
meghívja az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1935. évi működésről.
3. Az 1935. évi zárszámadás bemutatása.

4. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1936. évi költségvetési 'előirányzat be

mutatása és letárgyalása. -
6. Tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag vá

lasztása az 5. §. alapján.
7. Megüresedett titkári és ellenőri állás be

töltése és az alapszabály 13. §-a alapján a vá
lasztmány egyharmad részének megválasztása.

8. Indítványok.**

* H atározatképtelenség esetén- decem ber 19-én 
(szom baton) ugyanitt a megjelentek szám ára való tekin
te t nélkül.

** A közgyűlés e lő tt 8 nappal írásban bejelentch- 
dök, mert különben nem tárgyalhatok.

Állástkereső posfcakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

H orny ik Gabriella Ibtrány 5 azonnal

Kiisz Vilma Erdőcsokonya azonnal. H elyettesítést is vállal.

N agy  Ilona G árdony 6 dec. 15. H elyettesítést is vállal.

N agy  József M ezözombor azonnal H elyettesítést is vállal.

V alf János Kápolnásnyék dec. 15.
r

érettségizett.:

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i N yo m d a  R észvénytársaság  (F elelős v .: D uchon J .)  B udapest.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. * É | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M O R . KERESKEDELEM- l i s p  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUD4PGST, 1036. DECEMBER 11. 45. szám.

T A R T
M iniszteri elismerés.
Pénzbírsággal való bün te tés a protekció igénybe

vételéért.
V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
Helyesbítés.
Mozgópostái m enetek közlekedése a karácsonyi s 

újévi rendkívüli forgalom idején.
Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókívánságot ta r 

talmazó táv iratok  rendszsresítése.
Az üdvözlő táviratnak rendes távirat m ódján való 

kézbesítése.

A L O M :
Az Lx4 jelzésű dísztáviratlapok kivonása a forga

lomból.
A  társas távbeszélő állomásra m egállapított türelmi 

idő módosítása.
Európánkivülre szóló levélposta továbbításának ada

tai.
Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek név

sorában.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadó állást keresnek.

Miniszteri elismerés.
116.223/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. ipar
ügyi miniszter Majláth Béla nyugalmazott pos
taszámvevőségi II. osztályú főtanácsosnak, va
lamint Madarász Gusztáv, Ipolyi Ferenc és vi
téz Kapitánffy Dániel nyugalmazott postahiva
tali igazgatóknak nyugalomba vonulásuk alkal
mából négy évtizedes hű és buzgó szolgálatuk
ért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1936. évi november hó 28-án.

Pénzbírsággal való büntetés a protekció 
igénybevételéért.

122.446/1936.
Juhász Klára alsózsolcai postakiadót posta

mesterré való kinevezése érdekében a protek
ciónak a tilalom ellenére másodízben történt 
igénybevételéért 3 P pénzbírsággal büntettem 
meg.

Budapest, 1936. évi november hó 30-án,

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjában.

123.907/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

74. o., 22. fsz.: Fülöp-szigetek: a 3—5. és 7. 
hasábban 16, 8, 10 és 5 helyett írják: 12, 6, 6 
és 6.7.

74. o., 24. fsz.: Ekuador: a 3—5. és 7. ha
sábban 20, 12, 12 és 4 helyett írják: 50, 30, 30 
és 1.6; a 8. hasábban 4 helyett írják: 15.

74. o., 26. fsz.: Finnország: a 14. hasábban 
500 helyett írják: 700.

A kincstári és az I. o. postamesteri hiva
talok egyúttal a P. R. T. 1935 : 44. számában kö
zölt 124.534/4. sz. rendelctemmel kiadott díjtáb
lázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1936. évi december hó 3-án.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
124.672/4.

A m. kir. dohány jövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a m. kir. 
dohánybeváltó hivatalok székhelyén működő 
postahivatalok az 1936/37. évi dohánybeváltási 
idényben is a dohánybeváltási járandóságokat
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a m. kir. dohánybeváltó hivatalok által kiállí
tott dohánybeváltási utalványok ellenében a P. 
R. T. 1933. évi 50. számában megjelent 108.0ó6f4.

számú rendeletben előírt módon fizetik ki.
A dohánybeváltás időtartamát az alábbi 

kimutatás mutatja:
KIMUTATÁS

az 1936. évben a m. kir. dohányjövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek bevál
tására kiküldött bizottságok működésének tartalmáról.

Beváltási állomás
Vármegye, melyben A heváltás tartami!

Sorszám a beváltási állomás 
fekszik

kezdete vege

1 Budapest Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1
\

1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
193/. január 4. 1937. január 29.

? Battonya Csanád 7 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
\ 1937. január 4. 1937. január 14.

3 Békéscsaba Békés i
\

1936. decem ber 14. 1936. decem ber 23.
1937. január 7. 1937. január 14.

4 Debrecen Hajdú ;
\

1936.
1937.

decem ber 9. 
január 4.

1936.
1937.

decem ber 23. 
február 5.

5 Fadd Tolna / 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
\ 1937. január 4. 1937. január 28.

6 H ajdudorog Hajdú 1
\

1936.
1937.

decem ber 9. 
január 4.

1936.
1937.

decem ber 23. 
február 6.

7 Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok >

\

1936.
1937.

decem ber 14. 
január 7.

1936.
1937.

decem ber 23. 
január 13.

8 Jászkisér Jász-N agykun-Szolnok 1936. decem ber 14. 1936. decem ber 22.

9 Kápolna Heves i
\

1936.
1937.

decem ber 9. 
január 4.

1936.
1937.

decem ber 23. 
január 26.

10 Kiskunfélegyháza Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1936. decem ber 14. 1936. decem ber 22.

Szabolcs
i 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

11 Kisvárda \ 1937. január 4. 1937. január 28.

Borsod
; 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

12 M ezőkövesd i 1937. január 4. 1937. január 23.

1 3 Borsod
) 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

Miskolc \ 1937. január 7. 1937. február 6.

14 Somogy
i 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

N agyatád i 1937. január 4. 1937. február 1.

15 T  olna
/ 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

Nagydorog \ 1937. január 4. 1937. január 19.

Szabolcs
; 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

16 Nagykálló \ 1937. január 4. 1937. február 5.

Bihar {
1936. decem ber 14 1936. decem ber 18.

1 7 N agyiéta 1937. január 11. 1937. január 15.

18 Szabolcs
l 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

N yírbátor ) 1937. január 4. 1937. február 11.

19 Szabolcs
) 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.

Nyíregyháza \ 1937. január 4. 1937. február 13.

20 Szabolcs i 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
Polgár \ 1937. január 4. 1937. február 6.

Rakamaz Szabolcs j 1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
21 \ 1937. január 7. 1937. január 23.

22 Szolnok J ász-Nagykun-Szolnok )
i

1936.
1937.

decem ber 14. 
január 7.

1936.
1937.

decem ber 23. 
január 23.

23 Tiszaroff Jász-Nagykun-Szolnok i
\

1936.
1937.

decem ber 14, 
január 4.

1936.
1937.

decem ber 23. 
január 16.

24 Vásárosnamény Bereg ;
i

1936. decem ber 9. 1936. decem ber 23.
1937. január 7. 1937. január 30.
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Ezúttal is nyomatékosan figyelmeztetem az 
érdekelt postahivatalokat, hogy a dohánybe
váltási utalványok zavartalan és késedelem nél
küli kifizetésére nagy figyelmet fordítsanak és 
az ehhez szükséges pénzfedezetről idejében gon
doskodjanak.

Budapest, 1936. évi december hó 4-én.

Helyesbítés.

ad 119.402/4.
A postahivatalok a filléres csomagforgalom 

kiterjesztése tárgyában a P. R. T. f. é. 44. szá
mában közölt 119.402/4. sz. rendelet utolsó be
kezdését, amely nyomdahiba folytán hiányos 
szöveggel jelent meg, teljes egészében töröljék 
és helyette írják be a következő szöveget: 

„Ehhezképest a postahivatalok a Csomag
díjszabás 23. §. 7—8. bekezdéseiben a szöveget 
a következőkép módosítsák:

„A filléres csomagok az aszalt és déligyü
mölcs kivételével bármily egyéb gyümölcsöt 
tartalmazhatnak, ideértve a diót, mogyorót, 
mandulát, áfonyát, vadrózsabogyót és geszte
nyét is. Ellenben nem szállíthatók filléres cso
magként a gyümölcs fogalma alá nem tartozó 
mezőgazdasági termények (pl. paradicsom, pap
rika, tök, zöldségfélék, gomba stb.). Hasonló
képen nem szállíthatók filléres csomagként a 
vegyes tartalmú (gyümölcsöt és más árut is 
tartalmazó) csomagok“.

Budapest, 1936. évi december hó 9-én.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
s újévi rendkívüli forgalom idején.

125.400/3.
Egyes mozgópostákat és jegyzékelőmene- 

teket a rendes közlekedési rendjüktől eltérően 
a közeledő karácsonyi s újévi ünnepeket meg
előző rendkívüli forgalom ideje alatt a követ
kezőképpen kell fenntartani:

* 1. Az 54. számú mozgóposták Budapest— 
Szombathely közt a 22/1312 és 1313/11, a 29. 
számú mozgóposták Budapest—Üj dombóv ár— 
Nagykanizsa közt az 1020/2447 és 2448/1019, a 
Sárbogárd—Baja 135. számú mozgóposta Bu
dapest—Sárbogárd—Baja közt az 1002/5212, a 
Baja—Sárbogárd 136. számú mozgóposta Baja—

—Sárbogárd—Budapest közt az 5211/1001, a 
Celldömölk—Székesfehérvár 82. számú mozgó
posta Celldömölk—Székesfehérvár—Pusztasza - 
bölcs—Budapest közt az 1811 számú vonatban 
közlekedik.

Budapestre az 54., 136. és 29. számú mozgó
posta elsőízben XII/17-én, a 82. sz. mozgóposta 
pedig XII/18-án érkezik és Budapestről az 54. 
és 135. számú mozgóposta XII/25-én, a 29. szá
mú mozgóposta pedig XII/24-én indul utoljára. 
Ezenkívül az 54. és 82. számú mozgóposta XII' 
31-én is érkezik Budapestre és az 54. számú 
mozgóposta még 1937. évi I/l-én is Budapestről 
indul.

2. Azokon a napokon, mikor a 82. számú 
mozgóposta Budapestig közlekedik, a Tapolca— 
Budapest 48. számú mozgóposta az 1111 számú 
vonatban, Martonvásáron át érkezik Budapest
re.

3. Budapest—Győr—Szombathely közt az 
1322 és 1303/1 számú vonatokban négy tenge
lyű postakocsiban XII/16-tól XII/23-ig jegyzéke- 
lőmenet közlekedik.

A menet részére szükséges postakocsit 
XII/19-én és 23-án az 1350 számú postavonat, 
másnapokon a 10 számú gyorsvonat továbbítja 
Győrbe.

4. XII 17-től XII/25-ig és 1/1 -én Szombathely 
—Szentgotthárd közt az 1354 számú vonatban, 
négy tengelyű postakocsiban (54. számú moz
góposta kocsija) jegyzékelő menet közlekedik.

5. Budapest déli pu.—Székesfehérvár—Cell 
dömölk közt az 1212/1822 számú vonatban XII/ 
18-tól XlI/25-ig és 1937. I/l-én négy tengelyű 
postakocsiban (82. sz. mozgóposta kocsija) cso
magszállító menet közlekedik.

6. Budapest—Paks közt XII/16-tól 23-ig az 
1038/5052 és 5017/1811 számú vonatokban cso
magszállító menet közlekedik.

7. Budapest Kiskunhalas közt XII/16-tól
23-ig a 938/940 számú vonatokban négy tenge
lyű postakocsiban jegyzékelő menet közleke
dik.

8. December hó 19-én és 23-án az 53. szá
mú mozgóposta Budapesttől Győrig az 1350 
(Bpest ind. 21.25-kor), 19-én és 21-től 23-ig a 
29. és 31. számú mozgóposták Üj dombóvárig az 
1050 (Bpest ind. 22.15-kor), a 19. számú mozgó
posta Debrecenig az 1750 (Bpest ind. 22.10-kor), 
a 33 számú mozgóposta Miskolcig, a 21. számú 
mozgóposta pedig Hatvanig a 450 (Bpest ind. 
23.40-kor) számú külön postavonatban közleke
dik.
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9. XII/19-től—24-ig Budapest—Nyíregyháza 
közt az 1712 és 1719/749 számú vonatokban cso- 
iriagszállítómenet közlekedik.

10. XII/17-től—25-ig ás I/l-én Szombathely— 
Kőszeg közt a 8324/8323 számú vonatok vasúti 
szolgálati kocsijában jegyzékelőmenet közleke
dik.'

11. XII/21-től—24-ig, valamint 30-án és 31-én 
Mezőtúr—Szarvas közt a 7834/7835 számú vo
natokban DFx kocsiban jegyzék el őmenet köz
lekedik.

12. XII/19-én és XII/21-től—24-ig Budapest 
—Kerepes közt a 312/311 számú vonatokban 
postai jegyzékelőmenet közlekedik.

13. A nem naponként és a nem állandóan 
egyazon menetrend szerint közlekedő mozgó
postái meneteket a következőképen kell fenn
tartani:

a) A Barcika—Ormospuszta 64, Nyíregy
háza—Vásárosn'aménv 120, Miskolc—Hidasné
meti 142 és a Diós j enő—Romhány 192 számú 
mozgóposták XII/25-én a korlátolt szolgálatú 
ünnepnapokra előírt menetrendben közleked
nek.

b) Az Eger—Putnok 144, Debrecen—Nagy- 
kereki 156, Békéscsaba—Kötegyán—Gyoma 163, 
Hódmezővásárhely—Kiskunfélegyháza 173, Baja 
—Hercegszántó 180, Debrecen—Nagyiéta-—Vér
tes 203, Debrecen—Nyárábrány 206, Baja—Gara 
222 és a Mátészalka—Ágerdőmajor 240. számú 
mozgóposta XII/25-én is közlekedik.

c) A Nyíregyháza—Szerencs 12, Székesfe
hérvár—Bicske 94, Pécs—Bátaszék 162, N yír
egyháza—Balsa—Sátoraljaújhely 172, Szolnok— 
Kiskunfélegyháza 260. számú mozgóposták és a 
Kiskunfélegyháza—Szentes 7432/7423 számú
jegyzékelőmenet XII/26-án a köznapokra előírt 
menetrendszerint közlekedik.

d) A Budapest—Somoskőújfalu 21. számú 
mozgóposta, valamint a Budapest—Vác 150, 
Vác—Balassagyarmat 3930, Balassagyarmat— 
Szécsény 4242/4245 és a Békéscsaba—Gyoma 
8362/1637 számú jegyzékelőmenet XII/21-én is 
közlekedik.

e) A Karcag—Tiszafüred 232. számú moz
góposta XII/26-án és I/l-én is közlekedik.

f) A Kaposvár—Siófok 92. számú mozgó
posta XII/21-én és 25-én is közlekedik.

14. A szükséghez képest a rendkívüli for
galom alatt a budapesti 78. számú hivatal köz
vetlen mellékkocsit indít a következő vonatok
ban és hivatalok részére:

a) a 328 számú vonattal Hatvan 2.,

b) a 22 számú vonáttal Győr 2.,
c) a 548 számú vonattal Szolnok 2., és
d) az 1220 számú vonattal Székesfehérvár 

2. számú postahivatal részére.
15. A Budapesten reggel megjelenő napila

pokat Budapesten nem XII/25-én reggel, hanem 
már 24-én este adják postára. Ehhez képest Bu
dapestről a 24-én induló 3., 7., 13., 17., 29., 31., 
33. és 299. számú mozgóposták, valamint a Bu
dapest—Vác 150 és Budapest—Esztergom 3448 
számú közvetítő menettel kerülnek e hírlapok 
továbbításra

Azok a hivatalok, amelyek székhelyein kü
lön hírlapkézbesítés van berendezve, XII/25-én 
a hírlapkézbesítést a korábbi érkezésnek megfe
lelő időpontban tartsák. A többi helyen a hiva
talok a hírlapok korábbi érkezéséről az előfi
zetőket alkalmas módon, esetleg a helyi sajtó 
útján előre tájékoztassák.

16. A mozgópostái meneteket ellátó hivata
lok a menet kezdő és végső állomásainak vas
úti főnökségével közöljék, hogy a rendestől el
térő menetrendben közlekedő mozgópostái me
net melyik napon, mely vonatban közlekedik.

A pályaudvari küldöncök a rendkívüli for
galom ideje alatt érdeklődjenek az állomás-fő
nökségénél, hogy a hosszabb vonatszerelvény
ben a mozgóposta kocsija pontosan mely helyen 
áll meg. Erre azért van szükség, hogy a vonat 
megállása után az átadáshoz-átvételhez azon
nal hozzá lehessen látni.

A pályaudvari járatokat fenntartó kincstári 
és postamesteri hivatalok egyaránt, a rendkí
vüli forgalom ideje alatt a pályaudvari közvetí
tést hatályosan ellenőrizzék.

Budapest, 1936. évi december hó 7-én.

Karácsonyi és újévi üdvözletei s jókívánságot 
tartalmazó táviratok rendszeresítése.

124.455/8.
A karácsonyi és újévi üdvözlő távírószol

gálatot, az elmúlt esztendők tapasztalatai alap
ján, most már évről-évre visszatérő érvénnyel a 
következő feltételekkel állandósítom:

Karácsonyi és újévi üdvözletét s jókívánsá
got tartalmazó táviratot minden esztendőben 
december 14-től január 6-ig bezárólag lehet vál
tani.

A karácsonyi és újévi üdvözlő távirat két- 
1 féle: előre meghatározott kötött szövegű
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0= GTG —) és tetszésszerinti üdvözlő szövegű 
(=  XLT =) távirat.

Mind á =  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 alkalmazható.

A rendeltetési hivatalok e táviratokat 
ugyanúgy kézbesítik, mint a táviratleveleket.

1. — GTG  =  táviratok.
Előre meghatározott, kötöttszövegű üdvözlő 

táviratok csak egyes európánkívüli díjrendszerű 
országokkal válthatók. Arra nézve, hogy me
lyek ezek az országok, az egyidejűleg kiadott 
díjtáblázat adatai pontos felvilágosítást adnak. 
E táviratok jelzése =  GTG = , amelyet a táv
irat bevezető részében „A távirat osztálya“ ro
vatba kell írni.

A feladó a díjtáblázat utolsó oldalán feltün
tetett 17 üdvözlő szövegminta közül kiválaszt
ja és a minta számával feltünteti a megfelelő
nek talált szöveget és megjelöli azt a nyelvet 
is, amelyen a táviratot kézbesittetni kívánja. A  
megengedett nyelvek a következők: magyar, né
met, francia, angol és Mexikóba ezenkívül a 
spanyol is.

A táviratot a feladónak a következő mó
don kell szerkesztenie:

1. a kiválasztott üdvözlő minta folyó szá
ma,

2. a nyelv megjelölése,
3. cím és utána kettős kötőjellel elválasztva,
4. aláírás. Az aláírás legfeljebb 3 szóból áll

hat.
Például:

13 angol Brown 23 Broad Street Newyork =  
Sándor.

Külön szolgálat (RPx stb.) nem köthető ki.
A hivatalok a feleknek az ily táviratok 

megszerkesztésénél készséggel legyenek segít
ségére.

A =  GTG = táviratok díjazása nem a sza
vak számbavételével történik; azokért, tekintet 
nélkül a szavak számára, a díjtáblázatban fel
tüntetett 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. =  XLT =  táviratok.
Tetszésszerinti szövegű karácsonyi és új

évi üdvözletét s jókívánságot tartalmazó távira
tok a díjtáblázatban felsorolt valamennyi ország
gal válthatók.

Az =  XLT =  táviratokat bármely, a táv
iratozásra elfogadott közértelmű nyelven lehet 
szerkeszteni, a távirat szövege azonban a szo
kásos karácsonyi és újévi szerencsekívánatokon 
és üdvözlésen kívül más közleményt nem tartal
mazhat. A feladónak a pénztári táviratra írt 
nyilatkozatban meg kell jelölnie a nyelvet, ame
lyen a táviratot szerkesztette és kifejezetten ki 
kell jelentenie, hogy a szöveg mást, mint sze- 
rencsekívánatot és üdvözlést nem tartalmaz.

Díjköteles jelzésük =  XLT = , ezt a cím 
elé kell írni. Külön megjelölésként =  RPx = , 
=  GP =  és — TR =  alkalmazható.

Az =  XLT =  táviratok díjait lásd az egy
idejűleg kiadott díjtáblázatban. Díjminimum 10 
szó kedvezményes díja.

Jugoszláviával és Bulgáriával =  XLT =  
táviratok, 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 = , illető
leg =  XLT — táviratoknak, amelyek távírószol
gálati hibából a címzetthez el nem jutottak;

b) teljes díja a
december 14. és 24. közt feladott =  GTG = , il
letőleg =  XLT =  táviratoknak, amelyeket dec.
24-től számítva,

december 25. és 31. közt feladott =  GTG = , 
illetőleg =  XLT =  táviratoknak, amelyeket a 
feladás napjától számítva 72 óra alatt távíró
szolgálati hiba következtében nem kézbesítet
tek.

A karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok 
bentfekvő1 díjtáblázatát a hivatalok betétként a 
Távíró Díjszabás-ba helyezzék.

Budapest, 1936. évi december hó 1-én.

Az üdvözlő táviratnak rendes távirat módján 
való kézbesítése.

120.409/8.
Az üdvözlőtávirat eddigi kézbesítési mód

ját megváltoztatom s elrendelem, hogy a hiva-
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talok e rendeletem megjelenése napjától az üd
vözlőtáviratot a rendes díjú távirattal azonos 
módon kézbesítsék.

Ezzel egyidejűleg megengedem, hogy a bel
földi forgalomban a külterületre vagy külső 
kézbesítő kerületbe szóló üdvözlőtáviratnál a 
feladó a küldönccel vagy postával való kézbe
sítést az =  XP = , illetőleg — Poste =  jelzés al
kalmazásával kiköthesse.

E rendeletemben foglaltakat a hivatalok a 
T. Ü. Sz. 59/a §-nak 3. és 5. pontjánál, továb
bá a Távíró Díjszabás-ban a „Tudnivalók“ II.
5. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi december hó 5-én.

Az Lx4 jelzésű dísztáviratlapok kivonása 
a forgalomból.

123.355/8.
Az Lx4 jelzésű dísztáviratlapok teljesen ki

fogytak s ezek az űrlapok nem is kerülnek töb
bé forgalomba.

Tekintettel arra, hogy az említett űrlapból 
egyes hivataloknál készlet már nincs, ezeket az 
űrlapokat a forgalomból kivonom.

E rendeletem megjelenése napjától a hiva
talok Lx4 jelzéssel táviratot ne fogadjanak ei, 
hanem ehelyett ajánljanak a feladóknak a töb
bi 4 minta közül választható jelzésű űrlapot.

Az Lx4 jelzésű űrlapokat a hivatalok ennek 
a rendeletemnek a számára való hivatkozással 
szolgáltassák be a központi anyagraktárnak.

Budapest, 1936. évi december hó 4-én.

A társas távbeszélő állomásra megállapított 
türelmi idő módosítása.

114.087/8.
A „Távbeszélőüzleti Szabályzat“ 37. §. 8. 

pontjában megállapított három havi türelmi 
időt, amely alatt egyes előfizetők kiválása ese
tén a társas távbeszélő berendezés a társas ál
lomásokra megállapított feltételek mellett a 
megmaradt előfizető részére még üzemben ma
rad, hat hónapra emelem fel.

Az igazgatóságok és hivatalok ezt a rende
letet az előlidézett helyen jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi december hó 1-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbításának 
adatai.

125.401/3.

Az európánkívüli fontosabb onszágokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál és az érkezés 
időpontja:

XII/11 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Sanghai XII/26);
Japán (é. Shimonoseki 
XII/27). __

13 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/16) ̂ Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/17); Iran-Per- 
zsia (é. Teherán XII/19).

XII/12— 5 ó. 30 p.== Ausztrália (é. Fremantle
1/5).

13 ó. 50 p. =  Iran-Perzsia (é. Teherán 
XII/20.)

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/16); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/18); Szíria (é. 
Alep XII/15); lrak-Mezo- 
potamia (é. Baghdad XII/ 
17).

XII/13— 13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New York
XII/22; é. Rio de Janeiro 
XII/27; é. Buenos Aires 
XII/31).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/17); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/18).

XII/14— 13 ó. 50 p. — Észak és Kőzépamerika
(é. New York XII/22); 
Iran-Perzsia (é. Teherán 
XII/22).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/18); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/19); Szíria (é. 
Alep XII/17); Irak-Mezo
potámia (é. Baghdad XII/ 
19).

XII/15— 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Sanghai XII/30);
Japán (é. Shimonoseki 
XII/31).

13 ó. 50 p. =  Észak és Kőzépamerika 
(é. New York XII/22).
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22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/19); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/20).

XII/16 — 13 ó. 50 p. = Brit-India (é. Bombay
X1I/31); Németalföldi-In. 
dia (é. Batávia 1/7); Észak 
és Középamerika (é. New 
York XII/23); Dél Afrika 
(é. Capetown 1/5).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/20); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/21); Brit-India 
(é. Bómbay XII/31); Szí
ria (é. Alep XII/19); Irak- 
Mezopotamia (é. Bagh
dad XII/21).

XII/18— 5 ó. 30 p. =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiro 1/4, é. Buenos Aires 
1/8)) Kína (é. Shanghai 
1/2); Japán (é. Shimono- 
seki 1/3).

13 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/23); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII.24); Irán-Per- 
zsia (é. Teheran XII/26).

22 ó. 50 p. =  Észak és Középamerika 
(é. New York XII/30).

Budapest, 1936. évi december hó 9-én.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában.

124.688/3.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a hivatalok Vésénél (141. o.) a negyedik ha
sábban a „k“ jelzést töröljék.

Budapest, 1936. évi december hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény.
A postatisztviselők Országos Kaszinója a 

kezelésében levő egyesített tanulmányi segély 
alapítvány elnyerésére pályázatot hirdet.

Az alapítványi tőkének ez évi 800 P-s ka
matát tanulmányi segély címen 2 (Kettő) sze
gény sorsú jeles vagy legalább jó tanulmányi 
előmenetelő fiú vagy leány gyermeknek adomá
nyozzuk egyenlő arányban.

A pályázat feltételei a következők:
Kérelmező csak az lehet,
a) aki oly városban, vagy községben lakik, 

ahol elsősorban nincs oly főiskola vagy másod
sorban középiskola, amelyet látogat, vagy láto
gatni kíván. — Ha ilyen helyről nem lenne pá
lyázó, akkor olyan helyről érkezett pályázat is 
figyelembe vehető, ahol közép vagy főiskola 
van;

b) aki kifogástalan erkölcsi és magaviseletű 
árva, vagy félárva;

c) aki oly tényleges, vagy nyugdíjas posta- 
tisztviselő gyermeke, akinek apja a postatisztvi

selők Országos Kaszinójának rendes tagja. — 
Ha elhunyt apa gyermekéről van szó, akkor a 
tanulmányi segély csak az esetben pályázható 
meg, ha az apa, halálát megelőzően, a kaszinó
nak rendes tagja volt.

A tanulmányi segély az 1936/1937. iskolai 
évre szól.

A kellően felszerelt folyamodványok 1937. 
évi január hó 30-ig a m. kir. postatisztviselők 
Országos Kaszinója elnökségének nyújtandók 
be.

Az iskolai végzettségnek érettségi bizonyít
vánnyal, index-el vagy index kivonattal történő 
igazolása mellett a folyamodványhoz csatolni 
kell még a szülő hivatali főnöksége által kiállí
tott vagyontalansági, az állandó lakhelyet és az 
esetleges árvaságot bizonyító igazolást is. A be
küldött indexet betekintés után 3 napon belül 
visszaküldjük.

Budapest, 1936. évi november hó 24-én.
A m. kir. Posta Forgalmi Tisztviselők 

Országos Kaszinójának Elnöksége.

Betöltendő postakiadói állások.
Nógrádkövesd postahivatal lehetőleg ére ttség izett 

férfikiadót keres azonnalra.
Tótkomlós I. o. postahivatal kettő férfi'kiadót keres, 

pénztár és raktár kezeléshez.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttó l 
kezdve vállal 

állást

Megjegyzés

Ifj. G ál László Pusztaszabolcs jan . 1.

M aurer M argit Onga jan. 15. Helyettesítést is vállal.

Tornai József Tótkomlós 6 febr. 1. Lehetőleg a debreceni 
kerületben

Sallai Péter Tótkom lós febr. 1. Lehetőleg a debreceni 
kerületben

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v áro si N yom da R észvény társaság  (Felelős v.: D uchon J .)  B udapest,
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. O R  KERESKEDELEM-

TÁRA
POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

ISUOAl’EST, 1936 DECEUREK IS.

T A R T
A  k a rá c so n y i é s  ú jé v i c so m a g fo rg a lo m  le b o n y o lítá 

sá n a k  b iz to s ítá sa .

A  k ö z ú ti  p ó td í j  e lő z e te s  le ro v á sa .

A  M . Á. V . h iv a ta lo s  m e n e tre n d k ö n y v  e lad á si á r á 
n a k  m e g v á lto z á sa .

A  C . 1. Szab. 1. p ó tlé k á n a k  sz é to sz tá sa .

B u d a p e s t é s  k ö rn y é k e  1936. év i m á ju s  h av i b e tű 
re n d e s  n é v so rá h o z  „ P ó tfü z e t“ k ia d á sa .

L e ltá r i  tá rg y a t  k ép e z ő  e g y e n ru h á z a ti  c ik k e k  s e le j

te z é s é n e k  m ó d o s ítá sa .
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A T O M :
P o s ta i  s z á l l í tá s b ó l  k iz á r t  s a j tó te rm é k .
L e fo g la la n d ó  s a j tó te rm é k .
E u ró p á n k ív ü li  h e ly e k re  szó ló  le v é lp o s ta  to v á b b í tá 

s á n a k  a d a ta i .
H e ly e sb íté s  a  H e ly sé g n é v tá rb a n .
V á lto z á s o k  a z  I r á n y ítá s i  F ü ze tb en .
A  m a g y a r  k ir á ly i  p o s ta ta k a r é k p é n z tá r  1936. év i n o 

v e m b e r h a v i fo rg a lm a .
K im u ta tá s  lé ts z á m b ó l tö rö lt  p o s ta k ia d ó k ró l .  
B e tö l te n d ő  k ia d ó i á llások .
K ia d ó  á l lá s t  k e re sn e k .

A karácsonyi és újévi csomagforgaíom lebo
nyolításának biztosítása.

125.518/4.
A közeledő karácsonyi- és újévi ünnepek 

alkalmával várható nagyobb csomagforgalom 
zavartalan lebonyolításának biztosítása céljából 
nyomatékkai felhívom a postahivatalok és pos
taügynökségek figyelmét arra a rendelkezésre, 
hogy a csomagok szállítóleveleit és szállító jegy
zékeit még a csomagok indítása előtt, ha azon
ban ez bármely okból nem lehetséges, akkor 
legkésőbb a csomagokkal egyidőben továbbít 
sák.

A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztásiadó kirovását és ennek következté
ben a gyors kézbesítést nagyban hátráltatja, ha 
a feladók a csomagokon és szállítóleveleken, il
letőleg a szállítóiegyzékeken a tartalmat nem 
jelölik meg szabatossággal és részletességgel. 
Ilyenkor ugyanis a fogyasztásiadét csak a cso
mag felbontása és a tartalom megállapítása után 
lehet kivetni. Ennek elkerülése céljából tehát a 
postahivatalok és postaügynökségek — már a 
címzett érdekében is — hívják fel a csomagok 
feladóit, hogy a Levélpostadíjszabás 77. §-ában 
felsorolt fogyasztási adó alá eső tárgyakat tar
talmazó csomag burkolatán és szállítólevelén, 
illetőleg szállítójegyzékén a tartalmat az adóté
teleknek megfelelően minőségileg és mennyisé
gileg is részletezve írják ki. A tartalom jelzésé

re tehát általános megjelöléseket (pl. élelmiszer)
ne használjanak, hanem:

húsnemü helyeit: „3 kg. friss . hús“, vagy 
„5 kg. füstölt hús“, vagy „2 kg. kolbász“ stb., 

szárnyas helyett: „1 drb. pulyka, 2 drb. ka
csa és 4 drb. csirke“, vagy „2 drb. liba“ stb., 

vadszárnyas helyett: „2 drb. fácán“, vagy 
„4 drb. erdei szalonka“ stb.,

halak helyett: „3 kg. süllő“, vagy „5 kg. har
csa“ stb. megjelölést írjanak a szállítólevelekre, 
szállítóiegyzékekre és a csomagokra. Ha pedig 
a tartalom vegyes, súly, darab és minőség sze
rint részletezve kell azt feltüntetni, pl.: k kg. 
szalonna, 1 kg. füstölt hús, 1 liter bor, stb.

A hivatalok és postaügynökségek szóbeli 
felvilágosítással és a hivatali helyiségben köny- 
nyen észrevehető helyre kifüggesztett figyelmez
tető feliratokkal hívják fel a feladók figyelmét 
a helyes eljárásra. Ha azonban a feladók nem 
volnának hajlandók a figyelmeztetésnek eleget 
tenni, vonakodásuk a csomagok felvételét nem 
akadályozhatja meg.

Budapest, 1936. évi december hó 11-én.

A közúti pótdíj előzetes lerovása. 
124.836/4.

A belföldi forgalomban váltott csomagok
nál a feladó a rendeltetési postahivatalnál ese
dékes közúti pótdíjat a feladáskor a csomag dí
jával együtt előre is leróhatja. Ebben az eset-
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ben a felvevő postahivatal a szállítólevél (szállí
tójegyzék) és a csomag címiratában „Közúti 
pótdíj leróva“ megjegyzést ír, s ezt a szöveget 
kék ceruzával aláhúzva feltűnővé teszi.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletemet az 
A. 1. Szab. 59. §., az A. 2. Szab. 32. §. és a Cso
magdíjszabás 6. §-ánál.

Budapest, 1936. évi december hó 10-én.

A M. Á. V. hivatalos menetrendkönyv eladási 
árának megváltozása.

123.960/4.
A M. Á. V. hivatalos menetrendkönyv ela

dási ára 1 P 30 f. helyett 1 P 20 f. Jegyezzék 
ezt elő a hivatalok a P. R. T. f. é. 11. számá
ban 88.180/4. szám alatt kiadott rendeletnél.

Budapest, 1936 évi december hó 4-én.

A C. 1. Szab. 1. pótlékának szétosztása.
118.936/8.

A C. 1. Szab. helyesbítésére szolgáló 1. szá
mú pótlék megjelent.

A posta hatóságainak és hivatalainak a 
szükséges példányokat a m. kir. posta külföldi 
hírlaposztálya fogja megküldeni.

Felhívom a postahivatalokat és a posta 
egyes szerveit, hogy a pótlék alapján a C. 1. 
Szabályzatot pontosan javítsák és a fedőlapo
kat a megjelölt helyekre ragasszák be.

Budapest, 1936. évi október hó 17-én.

Budapest és környéke 1936. évi május havi 
betűrendes névsorához „Pótfüzet“ kiadása.

124.217/8.
A Budapest és környéke 1936. május havi 

betűrendes távbeszélő névsorában annak lezá
rásától 1936. évi november hó 15-ig beállott vál
tozásokról „Pótfüzet“ jelent meg.

A pótfüzetet a budapesti távbeszélő háló
zat előfizetői a távbeszélő díjbeszedő hivatal, a 
Budapesttől 15 kilométer légtávolságon belül eső 
vidéki hálózatok előfizetői központjuk útján, 
végül azok, akik az 1936. évi május havi buda

pesti távbeszélő névsort a vidéki postahivatalok 
útján rendelték meg, a megrendelést közvetítő 
vidéki postahivatal útján díjtalanul annyi pél
dányban kapják meg, ahány budapesti, illetőleg 
környékbeli állomásuk (fővonaluk) van, illetőleg 
ahány példányban az 1936. évi május havi bu
dapesti névsort annakidején megrendelték. A 
megrendelést közvetítő vidéki postahivatalokat 
megrendeléseikhez mért készlettel — külön 
igénylés nélkül — a központi anyagraktár látja 
el, s a központi anyagraktár közvetlenül és díj
talanul küldi meg a pótfüzetet azoknak a címére 
is, akik az 1936. évi május havi budapesti név
sort annak árusításával megbízott hivataloknál 
vásárolták.

A szolgálati célra kiadott 1936. évi buda
pesti névsorhoz szükséges pótfüzetet a hivata
lok eiőttes igazgatóságuktól, a központi hivata
lok pedig a kebelbeli segédhivatal útján kap
ják meg.

Budapest, 1936. évi december hó 7-én.

Leltári tárgyat képező egyenruházati cikkek 
selejtezésének módosítása.

ad 88.618/9.
A P. R. T. 1923—44. számában közzétett 

9.097. sz. rendelet értelmében a leltári tárgyat 
képező egyenruházati cikkek — ha azok ere
deti céljaikra alkalmatlanokká válnak — selej
tezés végett a központi anyagraktárba beszál- 
lítandók.

A posta központi anyagraktár tehermente
sítése céljából elrendelem, hogy a kincstári 
szervek az ott használatos ilyen leltári egyenru
házati cikkek közül a szürke vászonból (sá
voly) készülteket (munkaöltöny, munkaköpeny 

kabát stb.) — továbbá az esőköpenyeget el
használódásuk után ne küldjék be a központi 
anyagraktárba, hanem azokat eiőttes igazgatósá
guktól esetenkint kért előzetes engedély meg
szerzése után maguk selejtezzék.

Ez alkalommal a munkakabát, — köpeny és 
zubbonyoknál a gallér lefejtése, gomblyuksor 
levágása, a nadrágoknál a gombokat tartó sze
gélyek lefejtése s a ruhadaraboknak felhasítása 
révén azok ruha jellege megszüntetendő s a vá
szonanyag megfelelő kimosás után a még hasz
nálatban levő ruhadarabokon szükséges javítá
sok (foltozások) céljaira és házi tisztogatási cé
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lókra (ablakmosás, súrolás, vagy portörlés stb.) 
használandó fel.

A selejtezésről, mely minden esetben a hi
vatalvezető, illetve helyettese elnöklete mellett 
3 tagú bizottság előtt történjék, szabályszerű 
jegyzőkönyv veendő fel.

A kincstári postahivatalok a jegyzőkönyv 
alapján kérjék előttes igazgatóságuktól a lel
tári leírás engedélyezését. Az igazgatóságok és 
központi hivatalok a selejtezést a fent közöltek 
figyelembe vételével saját hatáskörükben vég
zik.

Budapest, 1936. évi november hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
125.881/4.

Az „Inside Europe“, „Les pilotes de l'Eu- 
rope“, „Moscow Daily News“, „Dzz, Deutsche 
Zentral Zeitung“, „Constitution of the Union of 
Soviet Socialist Republics“, „Wie der Arbeiter in 
Sovietunion Ingenieur wird“, „Die Drei Grund
sätze des Mister Kung“, „Die Rache des Kabu- 
nauri“, „Flammenzeichen über den Feldern“, 
„Hatzfelder Zeitung“ című külföldi sajtótermé
kektől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1936. évi december hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
125.866/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi december hó 7-én kelt B. 
13514/1936. számú végzésével a Budapesten, 
Klein Samu nyomdájában előállított „Szerelem 
albérletben“ című könyv lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1936. évi december hó 11-én.

Európánkívüli helyekre szóló levélposta továb
bításának adatai.

126.574/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba

szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál és az érkezés
időpontja:
XII/19 — 13 ó. 50 p. =  Irán-Perzsia (é. Teheran

XII/27).
22 ó. 50 p.=Szíria (é. Alep XII/22);

Irak-Mezopotamia (é. 
Baghdad XII/24).

X1I/20 — 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XII/24); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/25).

XII/21 — 13 ó. 50 p. =  Észak és Középamerika
(é. New York XII/30); 
Irán-Perzsia (é. Teherán 
XII/29).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/25); Palesztina (é.Tel 
Aviv XII/26); Szíria (é. 
Alep XII/24); Irak-Mezo
potámia (é. Baghdad XII/ 
26).

XII/22- 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Shanghai 1/5);
Japán (é. Shimonoseki
1/6) .

XII/23 — 13 ó. 50 p. =  Brit-India (é. Bombay 1/
7); Dél-Afrika (é. Cape
town 1/12).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/28); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/29); Brit-India 
(é. Bombay 1/7); Szíria 
(é. Alep XII/26); Irak- 
Mezopotamia (é. Bagh
dad XII/28).

XII/24— 5 ó. 30 p. =  Németalföldi-India (é.
Batávia 1/18).

XIL25— 5 ó. 30 p. — Kína (é. Shanghai 1/9);
Japán (é. Shimonoseki 1/
10) .

13 ó. 50 p. Egyiptom (é. Alexandria 
XII/30); Palesztina (é. Tel 
Aviv XII/31); Irán-Perzsia 
(é. Teheran 1/2).

22 ó. 50 p. =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiro 1/12, é. Buenos Ai
res 1/16).

313
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XII/26— 5 ó. 30 p .=  Ausztrália (é. Fremantle
1/19).

13 ó. 50 p. Irán-Perzsia (é. Teheran 
1/3).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
XII/30); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/1); Szíria (é. Alep 
1/29); Irak-Mezopotamia 
(é. Baghdad 1/31).

XII/27 — 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria
XII/31); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/1).

XII/28 — 13 ó. 50 p. =  Észak és Középamerika
(é. New York 1/6); Irán- 
Perzsia (é. Teheran 1/5). 

22 ó. 50 p. — Egyiptom (é. Alexandria 
1/1); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/2); Szíria (é. Alep 
1/31); Irak-Mezopotamia 
(é. Baghdad 1/2).

XII/29— 5 ó. 30 p.=  Kína (é. Shanghai 1/13);
lapán (é. Shimonoseki 1/
14).

13 ó. 50 p. Amerika (é. New York 
1/8, é. Rio de Janeiro 1/ 
12, é. Buenos Aires 1/16); 
Ausztrália (é. Fremantle 
1/26).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/2); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/3).

XII/30 — 13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New York
1/8, é. Rio de Janeiro I/ 
18, é. Buenos Aires 1/22); 
Brit-lndia (é. Bombay I•/ 
14); Dél-Afrika (é. Cape
town 1/19).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/3); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/4); Brit-lndia (é. 
Bombay 1/14); Szíria (é. 
Alep 1/2); Irak-Mezopo- 
tamia (é. Baghdad 1/4).

XII/31— 5 ó. 30 p .=  Németalföldi-India (é.
Batávia 1/23).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/4); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/5).

1/1 — 5 ó. 30 p. — Kína (é. Shanghai 1/16);
Japán (é. Shimonoseki I/
17).

13 ó. 50 p. Délamerika (é. Rio de Ja
neiro 1/21, é. Buenos Ai
res 1/26); Egyiptom (é. 
Alexandria 1/6); Paleszti
na (é. Tel Aviv 1/7); /rán- 
Perzsia (é. Teherán 1/9).

1/2 — 13 ó. 50 p. =  Irán-Perzsia (é. Teheran 
1/10); Brit-lndia (é. Bom
bay 1/14).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/6); Palesztina (é. Tel 
Aviv 1/7); Szíria (é. Alep 
1/5); Irak-Mezopotamia 
(ó. Baghdad 1/7).

Budapest, 1936. évi december hó 16-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
121.701/3.

A kir. hivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

* Gátőr ház (7.) után (225. o.) írják be:
„Gátőrház (9.) Gyulavári, Békés vm., gyu
lai j., u. p. és u. t. Gyula“.

„Gátőrház (10.) Gyulavári, Békés vm., 
gyulai j., u. p. és u. t. Gyula“.

„Gátőrház (11.) o. Gyulavári, Békés vm., 
gyulai j„ u. p. és u. t. Gyula“.

Gyulavári nk.-nél (241. o.) )-( jelnél írják 
be: „Gátőrház (9.), Gátőrház (10.), Gátőrház 
(11.), Nagyréti tanyák, Pikótanyák, Vitézi tel
kek“.

Nagyrétitanya o  Feldebrő után (396. o.) 
írják be: „Nagyréti tanyák Gyulavári, Bé
kés vm, gyulai j.,( u. p. és u. t. Gyulavári“.

Piliny kk. elé (438. o.) írják be: „Pikóta
nyák o  Gyulavári, Békés vm., gyulai j., u. p. 
és u. t. Gyulavári“.

"Vitézi telkek O Szakoly elé (575. o.) ír
ják be: „Vitézi telkek r\ Gyulavári, Békés 
vm., gyulai j., u. p. és u. t. Gyulavári“.

Budapest, 1936. évi december hó 10-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
126.606/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

28. o . Bugyinál 18 után fl08 írandó.



32. o. Csermelynél Miskolc—Ózd helyett 
Eger—Putnok, 144 után (k. ü.) és 1. 34 elé 1. 
M2 írandó.

46. o. Fékednél Pécs 2. után 16434 v. (k.) 
írandó.

48. o. Felsőpatynál 103 után 1. 54/8023 v. 
írandó.

60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábor
nál f81 elé 82 írandó, 1. Szfvár 2. pedig tör
lendő.

68. o. Jakabszállás p. u.-nál a mostani ada
tok helyett 1. Kecskemét—1. 4/22 v., Eh. Kecs- 
kemét/12 v. írandó.

85. o. Körmendnél 1. Szh. 2. elé 1.' 54— és 
1802 helyett 1354 v. írandó, 1. Szh. 2/1354 v. tör
lendő, 1316 helyett 1348 és az f53 az 1348 v. 
után írandó.

109. o. Nagvpallnál 32 helyett 1. Pécs 2 
írandó.

127. o. Pinkamindszetnél 1. Körmend tör
lendő.

128. o. Pórládonynál fl03 elé 1. 54/8023 v. 
írandó.

154. o. Szilasbalhásnál Simontornya után 32 
írandó.

174. o. Vasaljánál 1. Körmend törlendő, 8576 
helyett pedig 8524 írandó.

Budapest, 1936. évi december hó 16-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1936. évi 
november havi forgalma.

8.433/eln. ptk. szám.
A takaréküzletágban a betétek 1,334.520 P 

15 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté

tek állománya 1936. november hó végén 
109,100.621 P 75 f volt. A különleges takarékbe
tétek állománya a fenti álladókban 18,578.642 P 
62 f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
447.699.

A csekküzletágban a betétek 5,799.972 P 82 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk- 
betétek állománya 1936. november hó végén 
166,590.722 P 88 f volt. A csekkszámlatulajdono- 
sok száma a hó végén 35.800.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok álladéka 
1936. november hó végén névértékben 117,340.005 
P 82 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tu
lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 92,582.059 P 59 f értéket képviseltek. A 
hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, il
letve letéti jegyek száma 85.159.

A zálogüzletágban 238.494 drb új zálogfel
vétel, 4,799.039 P kölcsönnel és 239.944 drb zá
logkiváltás, 4,997.042 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1936. novem
ber hó végén 1,286.875 drb, a zálogkölcsöntőke 
álladéka pedig 26,550.588 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.352 drb, kényszerárverésre pedig 7.348 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.827 
drb, a befolyt vételár 168.703 P-t tett ,!ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1936. november hó folyamán 
3,333.244 tétel, s 1.547,300.416 P 57 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 275,691.344 
P 63 f volt.

Budapest, 1936. évi december hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
tö rlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

B
ud

ap
es

t

Hecklcr Jánosné kiadó Soroksár 1894. Soroksár Saját kérelm ére.

Pé
cs

dr. Karácsonyi Gézáné kiadó N agykőrös 1903, Szabás Nem vállalt alkalma- 
z á . s t ^
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A  létszámból tö rö lt egyén

A  létszám ból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljá ra  

alkalm azva volt
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N agy Margit kiadó Szatmár- 
cseke 1909. Szatm árcseke Lemondás.

D
eb

re
ce

n

G ajdosik Teréz kiadó
»

Ü jkécske 1908. Á tány A tány postam esterré 
neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő postakiadói állások.
Szurdokpüspöki postah iva ta l kiadónőt keres decem 

ber 15-re.
Somlóvásárhely postah ivatal posta- és távbeszélő 

kezelésben jártas k iadónőt keres január hó 15-re.
M átraháza postahivatal állandó alkalmazásra azonnali 

belépéssel mindenben já rtas , önálló férfikiadót keres.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Megjegyzés
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Fodor Erzsébet Rákosliget, X. u. 4. 6 azonnal

Sümeghy Ferenc Sopronbánfalva ' azonnal H elyettesítést is vállal.

Tóth M argit Celldömölk 12 jan. 1., v. 15-től H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.) Budapest,
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A MAGYAR KIK. g g |u  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA K M. KIK. KERESKEDELEM- ! ! § § #  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1036 DECEMBER 31. AT- szám.

T A R T
Cím- és jcllegadományozás.
Vidéki postahivatalok helyi forgalmában az expressz- 

kézbesítcs k iterjesztése és az expressz levélpostai külde
mények díjának megállapítása.

A M agánalkalm azottak Biztosító Intézete 6100.. 
6200., 6300., 6400. és 6800. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlái terhére kibocsátott csekkfizetési utalványok 
kézbesítési (kifizetési) díjának hitelezése.

Beviteli könnyítések a Ném etországba szóló élelmi
szer-küldeményeknél.

Csomag- és szállítólevélhiányok bejelentési határ
idejének leszállítása.

Felülvizsgálás és kam atbejegyzés céljából a m. kir.

A L O M :

postatakarékpénztárhoz beküldött betétkönyvek kísérő- 
iajstrom ha foglalása.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Helyesbítés a Postahivatalok és ügynökségek név

sorában és a H elységnévtárban.
A szentkirályi pályaudvari postahivatal átalakítása 

postaügynökséggé.
A  versendi postahivatal átalakítása postaügynök

séggé.
A nagydobszai postaügynökség m egnyitása. 
H ivatalvezetői megbízatás.
Pályázati h irdetm ény  postaügynöki állásokra.

Cím- és jellegadományozás.
136.400/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium vezetésével megbízott 
magyar királyi iparügyi miniszter előterjeszté
sére a posta fogalmazási szakán:

dr. Horváth Béla postasegédtitkárnak a pos
tatitkári címet és jelleget;

számvevőségi szakán: Mayerffy István
postaszemvőségi tanácsosnak a postaszámvevő
ségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, 
Balaton Sándor és Dedinszky Jenő postaszám
vizsgálóknak a postaszámvevőségi tanácsosi cí
met és jelleget, Nyárády József postaszámellen- 
őrnek a postaszámvizsgálói címet és jelleget;

forgalmi szakán: dr. Balajti Sándor, Fürst 
József, Feik Károly, Sándor Imre és Nagy Imre 
postafőfelügyelőknek a postahivatali igazgatói 
címet és jelleget, Molnár János, Máté Balázs, 
Karikás Győző, Poriai Hugó, Végh Lajos, dr. 
Kovács Domokos, Hirka Béla, Bakonyvárv 
György, Boldini Rezső, Krämer Nándor, Erődi 
Béla, Kisfaludy József és Mosgai Gyula posta
felügyelőknek a postafőfelügyelői címet és jelle
get, Somogyi Ödön, őri József, Róna Adolf, 
Nagy Mihály, Kárpáti Béla, Bartos Géza, 
Bleicher Győző, Bácskai Ádám, Schichmann

Győző, Deskó Mihály, Piláth Károly, Budai Gé
za, Újvári József, Megyery Lajos, Réfi Ernő, 
Boór Károly, Stuber Gyula, Szobányi Ferenc és 
vitéz Lendvay Kálmán postafőtiszteknek a pos
tafelügyelői címet és jelleget;

üzemi férfi tisztviselők szakán: Horváth
Henrik, Munkácsy Béla, Timkó József, Bitai 
Rezső, Király Károly, Pásztor János, Tarkó Ar
nold és Vizy Lajos postaellenőröknek a posta- 
főellenőri címet és jelleget, Rozgonyi Jenő, 
Szandtner József, Szemereki Lajos, Petkó Vil
mos, Hernádi József, Szakay József, Mikolay 
Kálmán és Szabó Géza postasegédellenőröknek 
a postaellenőri címet és jelleget;

üzemi nőtisztviselők szakán: özv. Gaál Fe- 
rencné és Rusznyák Lenke postaellenőrnőknek 
a postafőellenőrnői címet és jelleget, Józsy Irma-, 
Tasch Anna, Mihalkovich Irén, Solti Károlyné, 
Scherer Lászlóné, özv. Sipos Sándorné, Szvobo- 
da Erzsébet, Tóth Irma, Bányai Ferencné és özv. 
Ádám Jánosné postasegédellenőrnőknek a pos
ta ellenőrnői címet és jelleget;

műszaki üzemi tisztviselők szakán: Lová- 
szy János, Vízvári Nándor, Marbach Hermann 
és Kiss István postaműszaki ellenőröknek a 
postaműszaki főellenőri címet és jelleget, Lángy 
Lénárd, Spitzer Artur, Michel István, Kozma 
Ferenc, Lux Lajos és Hantos Jenő postamű-



318 47. szám.

szaki segédellenőröknek a postaműszaki ellenőri 
címet és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1936. évi december hó 18. 
napján.

Horthy s. k., 
Bornemisza Géza s. k.

Vidéki postahivatalok helyi forgalmában az 
expresszkézbesítés kiterjesztése és az expressz- 
levélpostai küldemények díjának megállapítása.

122.581/4.
Helyi forgalomban az expressz kézbesítést

1937. évi január hó 1-től a távíróval vagy távbe
szélővel egyesített vidéki postamesteri hivata
loknál feladott és a hivatal belső kézbesítő ke
rületébe címzett küldeményekre is kiterjesztem.

Ezzel kapcsolatban ugyancsak 1937. évi ja
nuár hó 1-től a vidéki postahivatalok helyi for
galmában az expressz levélpostai küldemények 
díját —- a budapesti helyi expresszdíjszabáshoz 
hasonlóan — a helyi súlydíj háromszorosában, a 
legkisebb díjat pedig 20 fillérben állapítom meg.

A postahivatalok jegyezzék elő ezt a válto
zást az A. 1. Szab. 55. §. 2. pontjánál és a Levél- 
postadíjszabás 5. és 41. §§-nál.

Budapest, 1936. évi december hó 19-én.

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete 6100.,
6200., 6300., 6400. és 6800. számú postatakarék
pénztári csekkszámlái terhére kibocsátott csekk
fizetési utalványok kézbesítési (kifizetési) díjá

nak hitelezése.
126.185/4.

A P. R. T. 1933. évii 4. számában megjelent 
71.866/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézete (röviden: MABI) 1937. évi
január hó 1-től kezdve a 6000. számú postata
karékpénztári csekkszámláról eddig utalványo
zott járulékokat biztosítási ágazatonként elkülö
nített csekkszámlákról utalványozza.

Ebből a célból a m. kir. postatakarékpénztár 
a MABI kérelmére a 6000. sz. csekkszámla ko
rábbi elnevezését „Magánalkalmazottak Bizto
sító Intézete öregségi járadék kiadási számla, 
Budapest“ elnevezésre változtatta, továbbá „Ma
gánalkalmazottak Biztosító Intézete rokkantsági 
járadék kiadási számla, Budapest“ elnevezéssel 
6100. sz.; „Magánalkalmazottaki Biztosító Inté

zete özvegy ségi járadék kiadási számla, Buda
pest“ elnevezéssel 6200. sz., „Magánalkalmazot
tak Biztosító Intézete félárva járadék kiadási 
számla, Budapest“ elnevezéssel 6300. sz., „Ma
gánalkalmazottak Biztosító Intézete teljes árva 
járadék kiadási számla, Budapest“ elnevezéssel 
6400. sz. és „Magánalkalmazottak Biztosító Inté
zete végkielégítés kiadási számla, Budapest“ el
nevezéssel 6800. sz. új csekkszámlákat nyitott.

A postahivatalok ezentúl nemcsak a 6000. 
számú csekkszámla, hanem az újonnan nyitott
6100., 6200., 6300., 6400. és 6800. sz. csekkszám
lák terhére kibocsátott csekkfizetési utalványok 
után se szedjenek a címzettektől utalványkéz
besítési, illetőleg kifizetési díjat, mert e díjakat 
a MABI szintén utólagosan központi leszámo
lás útján téríti meg a postának.

A „Magánalkalmazottak Biztosító Intézete 
önkéntes öregségi, rokkantsági, özvegységi, ár
vasági járadékok Budapest“ elnevezésű 6002. 
sz. csekkszámla egyidejűleg megszűnik.

A postahivatalok ezt a változást a Levélpos- 
tadíjszabás 49. §. 2. pont utolsó bekezdésénél je
gyezzék elő.

Budapest, 1936. évi december hó 16-án.

Beviteli könnyítések a Németországba szóló 
élelmiszer-küldeményeknél.

I. ad 126.447/4.
A német postaigazgatás közlése szerint a 

német birodalmi kormány élelmiszereknek ki
sebb mennyiségben való bevitelénél a mai nap
tól kezdve a következő könnyítéseket léptette 
életbe:

Egyszerűen készített sertésszalonnát, sertés
zsírt, vajat, sajtot, tojást és étolajat 5 kg tiszta 
súlyhatárig a címzettek saját háztartásukban 
való felhasználására ávételi jegy bemutatása nél
kül is átvehetnek, ha ezeket az árukat külföld
ről postai küldeményben kifejezetten ajándék
ként kapják.

E küldemények vámkezelésekor a címzettől 
a következő külön illetéket szedik:

1 kg sertésszalonnáért 0.20 RM-t
1 „ sertészsírért 0.20 „
1 „ vajért 0.50 ,,
1 „ sajtért 0.20 „
1 „ tojásért 0.10 „
Ezenkívül vámdíjat és fogyasztásiadót, ser

tésszalonnáért pedig trichina vizsgálati díjat is 
szednek.
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A postahivatalok a fentiekre az érdekelt fel
adók figyelmét hívják fel és jegyezzék elő e 
rendeletet a Csomagdíjszabás 162. oldalán (Szál
lítási korlátozások cím alatt).

Budapest, 1936. évi december hó 18-án.

Csomag- és szállítólevélhiányok bejelentési 
határidejének leszállítása.

118.499/4.
A csomag- és szállítólevélnyomozások gyor

sabbá tétele érdekében az A. 3. Szab. 137. §. 
1—3. pontjaiban előírt határidőt akként változ
tatom meg, hogy:

a) Szállítólevélhiány esetében a postames
teri hivatalok az e célra kiállított pótszállítóle- 
véi-másodlatokat és a kincstári hivatalok a pót- 
szállítólevél-másodpéldányokat,

b) csomaghiány esetében pedig mind a 
kincstári, mind a postamesteri hivatalok a cso
magnélküli maradványszállítóleveleket a vonat
kozó csomag, illetőleg szállítólevél érkezését kö
vető nem mint eddig a hetedik, hanem már a 
negyedik napon küldjék be az előírt módon a 
Budapest 70. sz. postahivatal csomagnyomozó
osztályéhoz.

Az A. 3. Szab. 137. §. 1—3. pontjainak meg
felelő helyesbítése iránt a legközelebbi pótlék
ban intézkedem. A hivatalok jegyezzék elő ezt 
a rendeletemet az idézett helyen.

Budapest, 1936. évi december hó 17-én.

Felülvizsgálás és kamatbejegyzés céljából a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz beküldött betét

könyvek kísérőlajstromba foglalása.
126.673/4.

A P. R. T. 1932. évi 7. számában megjelent 
74.036/4. sz. rendelet figyelmen kívül hagyásá
val a hivatalok a felülvizsgálat és kamatbejegy
zés végett bevont betétkönyveket sok esetben 
kísérőlajstrom nélkül küldik be a m. kir. posta
takarékpénztárhoz.

Ismételten felhívom ezért a hivatalok figyel
mét a Szabályozó Rendelet (3.314/1895. K. M.) 
25. §-ában foglaltakra és a fent idézett rendelet 
pontos betartására azzal, hogy a beküldésre ke
rülő betétkönyveket a 113—5. sz. kísérőlaj
strommal, külön borítékban és ajánlva küldjék 
be a m. kir. postatakarékpénztárhoz. A boríté
kokon színes hónnal „Betétkönyvek“ megjelö
lést kell alkalmazni.

Amennyiben a hivatalok nem rendelkezné

nek az említett 113—5. sz. nyomtatvánnyal, 
igénylésüket haladéktalanul terjesszék be a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz.

Budapest, 1936. évi december hó 22-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
126.904/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1936. évi december hó 16-án kelt B. 
I. 14.119/1936. számú végzésével a Budapesten 
az Egyesült kő-, könyvnyomda, könyv- és lap
kiadó rt. nyomdájában előállított „Egy nő, aki 
nem tud neim-et mondani“, „Egy színházi görl 
tündöklése és nyomorúsága“ című könyvnek, 
amelynek szerzője Barra Erzsébet, 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, 1936. évi december hó 21-én.

Helyesbítés a Postahivatalok és ügynökségek 
névsorában és a Helységnévtárban.

126.655/3.
A Postahivatalok és ügynökségek névsorá

ban a hivatalok Darnózselinél (35. oldal) a 4. 
hasábban az ellenőrző hivatal után „gy“-t, a 
Helységnévtárban pedig (173. oldal) az 593 
szám elé „pd“ megjelölést írjanak.

Budapest, 1936. évi december hó 22-én.

A szentkirályi pályaudvari postahivatal át
alakítása postaügynökséggé.

126.952/3.
A Vas vármegyében fekvő Szentkirály pá

lyaudvaron működő postahivatal folyó évi de
cember hó 1-én változatlan forgalmi körrel s já
rati összeköttetéssel postaügynökséggé alakítta
tott át. Ellenőrző hivatala: Szombathely 2.—

Ehhez képest a Helységnévtárban Szentki
rálynál (504. oldal) „ helyett „ S3 p. u.
Eh. Szombathely 2“, írandó.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 123. oldalon Szentkirálynál az első hasáb
ban a „6586“ ellenőrzőszám törlendő, a negye
dik hasábban „Szentkirály pu.“ után beírandó: 
„ü. (Eh. Szombathely 2.)“ a 187. oldalon pedig 
a „6586“ ellenőrzőszám mellől „Szentkirály“ tör
lendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 152. oldalon



320 47. szám.

a második hasábban „UV“ helyett „U“, a hete
dik hasábban pedig „f252“ után „Eh. Szombat
hely 2.“ Írandó.

Budapest, 1936. évi december hó 22-én.

A versendi postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé.

127.085/3.
A Baranya vármegyében fekvő versendi 

postahivatal folyó évi december hó 1-ével válto
zatlan forgalmi körrel postaügynökséggé alakít
tatott át. Ellenőrző hivatala: Németbóly.

Ehhez képest a Helységnévtárban Ver
sendnél (570. oldal) „ 4*«  ̂ “ helyett „ ISI Eh. 
Németbóly)“, a 182. oldalon pedig az „5677“

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 140. oldalon Versendnél az első hasáb
ban az „5677“ ellenőrzőszám törlendő, a negye
dik hasábban Versend után beírandó: „ü. (Eh. 
Németbóly)“, a 182. oldalon pedig az „5677“ 
szám mellől „Versend“ törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 176. oldalon 
Versendnél a második hasábban „IV“ helyett 
„U“ Írandó, a hetedik hasábban pedig „Német
bóly“ elé bejegyzendő: „Eh“.

Budapest, 1936. évi december hó 22-én.

A nagydobszai postaügynökség megnyitása
126.795/3.

A folyó évi július hó 11. óta ideiglenesen 
szünetelő nagydobszai postaügynökség működé
sét, a szigetvári postahivatal ellenőrzése mellett, 
folyó évi december hó 5-én újból megkezdette.

Budapest, 1936. évi december hó 22-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
126.441/1.

Vitéz Raskóy Dezső postafőtiszt (168) a 
mosoni postahivatal vezetésével megbizatott. 

Budapest, 1936. évi december hó 16-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

I. ad 124.489/1. — 126.651/1.
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*) A szállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1937.

évi január hó 8-áig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1936. évi december hó 19-én.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

i Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.) Budapest.
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T A R T
A z utalványforgalom m ódosítása Dániával.
V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában. r

Változások a Távíró-D íjszabásban.
V áltozások a  távolsági távbeszélő forgalomban. 
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak

Az utalványforgalom módosítása Dámával.
127.320/4.

A Dániában feladott Magyarországra szóló 
utalványokat és megbízásokat, valamint a Ma
gyarországból Dániába küldött utánvételéé kül
deményeket és díjjegyzékeket 1937. január l-tő'l 
dán korona helyett angol fontban állítják ki. A 
küldhető legnagyobb összeg 40 angol font. Az 
ellentétes irányban az említett küldeményeket 
továbbra is dán koronában állítják ki.

Az átszámításra és a forgalmi korlátozások
ra vonatkozó eddigi rendelkezések továbbra is 
érvényben maradnak.

A hivatalok jegyezzék elő e változást a Le- 
vélpostadíjszabás 120., 146. és 157. oldalán Dá
niánál a megfelelő hasábban, valamint a P. R. T. 
1936. évi 30. számában megjelent 111.802/4. szá
mú rendeletnél.

Budapest, 1936. évi december hó 28-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

127.702/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák: 

80. o., 118. fsz., Paraguay (az 1937. évi ja
nuár hó 1-től feladott küldeményekre vonatko
zóan): a 3—5. hasábban 350, 200 és 200 helyett

IS. szám.

A L O M :

névjegyzékének kiegészítése,
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék. 
Európánkívüli helyekre szóló levélposta adatai. 
Személyzetiek.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókről.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.

írják: 10; 6 és 6; a 6. hasáb adatait töröljék és 
helyette írják: peso; a 7—14. hasábban 0.23, 70, 
33/a, 40, 150, 700, 450, 450 és 500 helyett írják: 
8, 2, 1, 4, 20, 12, 12 és 5, majd a lap alján levő 
33/a jegyzetet töröljék.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok egyúttal a P. R. T. 1935 :44. számában kö
zölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtáb
lázatot is megfelelően javítsák.

Budapest 1936. évi deoember hó 29-én,

Változások a Távíró-Díjszabásban.
125.454/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

7. o. Az oldal első sorában dec. 15-től he
lyett írandó: „dec. 14-től“.

12. o. Az oldal alján levő 6) jegyzet szövegé
ben az utolsó két mondat törlendő és folytató
lag a következő új szöveg írandó: „Titkosnyelvű 
távirat csak a gyarmati kormánynál előzőleg le
tétbe helyezett code alapján szerkesztve küld
hető. A különszolgálatok közül, Adigrat-ba és 
Adua-ba szóló táviratok kivételével, ezidősze- 
rint csak =  D = , =  Rpx =  és —- Te — van 
megengedve“.

21, o. Carriacou-nál a hírlaptávirat szódíja 
az 5. hasábban 2.12 a. fr.

22. o. Grand Gayman-nál az 1. hasábban a 
jelenlegi szöveg törlendő és helyébe írandó: „Cay-
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man (lies): Grand Cayman és Cayman ßrac“.
23. o. Brazília, Pernambuco-nál az 1. hasáb- 

bn (Refice) helyett „(Recife)“ írandó.
Guayana (brit)-nél az 1. hasábban Guayana, 

illetőleg Guayane helyett „Guyana“, illetőleg 
„Guyane“ írandó.

Az oldal alján levő 3) jegyzet szövegében 
az első két mondat törlendő.

24. o. Guyana {francia)-nál az NLT távirat 
szódíja a 4. hasábban az 1. alcímnél 1.77, a többi 
három alcímnél pedig 1.904 a. fr.

27. o. Perzsa-öböl-néi az 1. hasábban Bahrein 
helyett „Bahrain“ írandó.

29. o. Gilbert- és Ellice-szigeteknél az 1. ha
sábban a 3. alcímnél Ocean Island elé írandó: 
„Fun a ti és“.

32. o. Union-szigeteknél az 1. hasábban Fa- 
kaofo elé írandó: „Atafu és“.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. ezévi 45. számában megjelent 124.455/8. 
sz. rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlő táviratok Díjtáblázatában a hivatalok a 
következő változásokat vezessék keresztül:

8. o. Grand Cayman-nál az 1. hasábban a 
jelenlegi szöveg törlendő és helyébe írandó: 
„Cayman (lies): Grand Cayman és Cayman 
ßrac“.

9. o. Guyana (brit) 3. Többi hivatalnál az 5. 
hasábban 14.99 helyett 14.90 írandó.

10. o. Guyana (francia)-nál az XLT távirat 
szódíja a 4 hasábban az 1. alcímnél 1.77, a többi 
három alcímnél pedig 1.904 a. fr. A díjminimum 
az 5. hasábban az 1. alcímnél 17.70, a többi há
rom alcímnél pedig 19.04 a. fr.

Budapest, 1936. évi december hó 21-én.

Változások a távolsági távbeszélő forgalomban.
126.352/8.

A távolsági távbeszélőforgátlómban 1937. évi 
január hó 1-én az alábbi változások lépnek 
életbe:

Bérelt beszélgetések:
Mind az egyhónapos tartamra, mind az egy 

hétre vagy ennek többszörösére bérelt beszél
getésnél a bérletből ezentúl a hét bármelyik nap
ját (akár többet is) ki lehet hagyni, ha a bérlő 
a bérlet-kötéskor kijelenti, hogy a bérletet a kér
déses napon (napokon) nem kívánja igénybe 
venni. A kihagyott napnak (napoknak) azonban

minden héten ugyanannak a napnak- (napoknak) 
kell lennie.

A bérelt beszélgetés díja a következőkép 
módosul:

Az erősforgalmú időben a bérelt beszélge
tés díja az ugyanebben a díjazási időben váltott 
azonos tartamú közönséges magánbeszélgetés 
díjával egyenlő. Kétszeres díjat a belföldi forga
lomban ezentúl egyáltalában nem, a külföldi or
szágokkal való forgalomban pedig csak akkor 
kell megállapítani, ha az érdekelt külföldi táv
beszélő igazgatás ehhez kifejezetten ragaszkodik.

A 16 és 19 óra közötti, valamint a gyenge- 
forgalmú időre bérelt beszélgetés jelenlegi díja 
nem változik.

A bérlet havi díját 30 napos alapon kell szá
mítani, mindazonáltal a bérlet díját 25 napos 
alapon is lehet számítani, ha a bérlő a bérletet a 
hét egy vagy több napján nem kívánja igénybe 
venni.

Egy hétre vagy ennek többszörösére kötött 
bérletnél a bérlet díját mindig 7 nap alapul vé
tele mellett kell kiszámítani még akkor is, ha a 
bérlő a bérletet a hét valamelyik napján (nap
jain) nem kívánja igénybe venni.

Belföldi hivatalnál bejelentett külföldi bérelt 
beszélgetésekre vonatkozó előzetes tárgyaláso
kat a kiinduló hivatal kezdeményezésére az ér- 
dekelt magyar kicserélő hivatal a külföldi kicse
rélő hivatallal a gyengeforgalmú időben távbe
szélő útján végzi.

A bérlet elfogadásáról az érdekelt hivatalok 
(nemzetközi forgalomban a nemzetközi kicse
rélő hivatalok) a következő szövegű minta sze
rint értesítik egymást:

Bérelt beszélgetések engedélyezésének közlése.

Confirmation de l’accord relatif ä une conversa
tion par abonnement.

Engedélyezve 19-..-évi ..........................n.
Admise le • •...............................19 - • • •

Az 19----évi .........................hó ---- napjától
kezdve minden nap a .............................nap(ok)
kivételével ••••óra ••••perckor (zónaidő) ........
perces összeköttetést kell létesíteni a ..............

...... hálózat ............... számú távbeszélő állo
mása és a ........................ hálózat ............ számú
állomása között.

Une communication de ........... minutes doit
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étre établie tous les jours sauf le ..................1),
á ...............heures (heure legale) de ................2)
entre la poste No. ............ä ............  et la poste
..........  á ...........  ä dater du .............  19.....

Kelt ........................................

Pour confirmation,

Bureau de.....................  le ..................19...

........................................  aláírás.

Signé: .......................................

Bélyegző lenyomat.

Timbre.

9  Itt meg keil nevezni a hétnek azt a napját, avagy 
napjait, amelyeken a bérlő a bérletet nem kívánja igénybe 
venni.

2) Az ország neve, ahol a bérletet-kötötték .

A bérletkötésre szolgáló és esetenként házi
lag elkészítendő nyomtatványnak a P. R. T. 
1928. évi 6. számában, illetőleg az 1927. évi ki
adású Távbeszélőüzleti Szabályzat 41. §. 13.
pontjában (18 sz. fedőlap.) közölt mintája he
lyett, ezentúl a következő mintát rendszeresí
tem:

Előlap.

Bérlet távbeszélgetésekre.

(A bérletet kötő  hivatal igazgató
ságának megnevezése.)

Alulírott 
lek mellett •

• •-i lakos (lakik ..........................) a túloldalon felsorolt feltéte-
szóló*) bérletet kötök.

A hívó A hívo tt
A z összeköttetést a 

hé t mely napján 
nem kell lé tesíteni?

H avi (heti)

állomás központjának ra 
neve és az állomás hivó

Az összeköttetés
•ar

létesítésének ideje**
A z' összeköttetés idő

tartam a percekben
bérlet
díja

száma P j f

Kelt,
Előttünk:

(Aláírás.)

mint tanú.

mint tanú.

*) A  bérlet időtartam a; pl. egy hónapra szóló, vagy egy hétre szóló, stb. 

**) Annak az országnak a zónaidejc, ahol a bérletet kötötték.
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Hátlap.

Kivonat a Távbeszélőüzleti Szabályzat 46., 65. és 
67. § iáib ól.

A bérlet feltételei:
1. A bérelt beszélgetések azok, amelyeket 

megállapodásszerűen ugyanazok az állomások 
naponta ugyanabban az előre megállapított idő
ben azonos időtartammal egymásközt folytat
nak.

A bérlőnek a bérelt beszélgetés esedékes
sége előtt legalább 24 órával írásban benyújtott 
kérelmére kivételesen meg lehet engedni, hogy a 
beszélgetést nem a bérleti szerződésben kijelölt, 
hanem az ugyanahhoz a hálózathoz tartozó más 
állomással vagy más állomásról folytathassa.

2. A bérletet általában legalább egy egész 
hónapra kell kötni. A bérletet bármely naptól 
kezdve meg lehet kötni, de ha hónap közben kö
tik meg, a havi időszak csak a következő hónap 
elsején kezdődik. A bérlet tényleges megkezdé
sétől a következő hónap elsejéig eltelt időre 
aránylagosan eső bérösszegrészt ilyenkor az első 
egész havi időszakra járó bérletösszeghez kell 
hozzáadni.

A havi bérlet hónapról-hónapra megújul, ha
csak azt a bérlő vagy a posta a bérleti idő lejárta 
előtt legalább 8 nappal írásban fel nem mondja.

A belföldi és a Távbeszélő-Díjszabásban fel
sorolt külföldi országokkal való forgalomban a 
bérlet időtartama 7 nap vagy ennek többszöröse 
is lehet. Az ilyen egy hétre vagy ennek többszö
rösére kötött bérlet bármely nappal kezdődhetik 
és csak az eredetileg kikötött időig érvényes, 
vagyis hallgatólag nem újul meg.

Mind az egy hónapos tartamra, mind az egy 
hétre vagy ennek többszörösére kötött bérletből 
a bét bármelyik napját (akár többet is) ki lehet 
hagyni, ha ezeken a napokon a bérlő nem kí
vánja a bérlet igénybevételét. A kihagyott nap
nak (napoknak) azonban minden héten ugyan
annak a napnak (napoknak) kell lennie.

3. A bérelt-beszélgetés csak a bérleti szerző
désben megjelölt állomások előfizetőinek szemé
lyes ügyeire, vagy vállalataik ügyeire vonatkoz- 
hatik.

4. Bérletet legalább 3 perces beszélgetésre le
het csak kötni, 6 percnél hosszabb beszélgetésre 
pedig csak abban az esetben, ha az igénybe
veendő áramkörök rendes forgalma azt meg
engedi.

5. Ha a bérleti szerződésben megállapított 
időpontban az érdekelt központok (kicserélő hi
vatalok) közt van olyan áramkör, amelyen nincs 
folyamatban beszélgetés s amelyen azonnali, ille
tőleg sürgős állami é9 igen sürgős (vagy olyan 
nemzetközi viszonylatokban, amelyekben sürgős 
állami beszélgetés nincs rendszeresítve, közönsé
ges állami) beszélgetés nemi vár lebonyolításra, 
az összeköttetést a megállapított időpontban lé
tesítik. Ellenkező esetben az összeköttetés csak 
a megállapított időt követően a folyamatban lévő 
beszélgetés befejezése, illetőleg az előbb felsorolt 
beszélgetések lebonyolítása után kerülhet sorra.

6. Az összeköttetést a központok a bérleti 
szerződésben megállapított időtartamon belül is 
megszakítják, ha a hívó a beszélgetés befejezését 
jelzi. A bérlő ilyenkor a ki nem használt időért 
járó díj visszatérítését nem igényelheti. Az idő
tartam elteltével az összeköttetést hivatalból 
megszakítják, hacsak a hívó ki nem jelenti, hogy 
folytatni kívánja a beszélgetést. Ebben az eset
ben a központ a beszélgetési idő tartamát 12, 
esetleg 6 percre korlátozhatja, ha magasabb- 
rangú beszélgetés vár lebonyolításra, vagy ezt 
forgalomtorlódás indokolj a.

7. Ha a bérelt beszélgetés a távbeszélő-szol
gálaton múló valamely ok miatt nem jött létre, 
vagy ugyanilyen ok miatt nem tartott a kikötött 
időtartamig, azt, ha lehetséges, még az ugyan
azon díjazási idő letelte előtt pótolni kell, illető
leg ki kell egyenlíteni egy olyan beszélgetéssel, 
amelynek tartama megfelel a fel nem használt 
időnek. Nem lehet azonban sem pótlást, sem ki- 
egyenlítést adni akkor, ha a beszélgetés a felek 
hibájából nem jött létre, vagy a beszélgetés a fe
lek hibájából nem tartott a kikötött időtartamig.

8. A béréit beszélgetések díja az erősforgal
mú időben az ugyanebben a díjazási időben vál
tott azonos tartamú közönséges magánbeszélge
tés díjával egyenlő. Külföldi országokkal való 
forgalomban, ha az érdekelt külföldi igazgatás azt 
kifejezetten kívánja, a díjat az illető viszonylat
ban váltott azonos tartamú közönséges magán
beszélgetés díjának kétszeresében kell megálla
pítani.

Ha bérelt beszélgetést 16 és 19 óra közti 
időre kérik, az ebben az időszakban váltott azo
nos tartamú közönséges magánbeszélgetés díjá
nak csak a 4/5 része jár. Ez a mérsékelt díjsza
bás azonban csak a belföldi és a Távbeszélő-Díj
szabásban felsorolt külföldi országokkal való for
galomban érvényes.
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A gyengeforgalmú időben a díj fele az erős- 
forgalmú időben váltott azonos tartamú közön
séges magánbeszélgetés díjának.

A bérelt beszélgetés meghosszabításaként 
kért beszélgetést percenként kell díjazni, annak 
a díjazási időnek a béréit beszélgetésekre meg
állapított díjszabása szerint, amély a folytatóla
gos beszélgetés váltásának idejében érvényes,

A bérlet havi díját 30 napos alapon kell szá
mítani, mindazonáltal a bérlet díját 25 napos ala
pon is lehet számítani, ha a bérlő a bérletet a hét 
egy vagy több előre meghatározott és mindig 
azonos napján nem kívánja igénybe venni. A 7 
nap, vagy ennek többszörösére kötött bérlet dí
ját mindig 7 nap alapul vétele mellett kell ki
számítani még akkor is, ha a bérlő a bérletet a 
hét valamelyik napján (napjain) nem kívánja 
igénybe venni.

A bérlet díját előre kell megfizetni
9. Bérelt beszélgetések utáni díjtérítésnek ki

zárólag csak abban az esetben van helye, ha a 
bérelt beszélgetés a távbeszélő-szolgálaton múló 
valamely ok miatt maradt el, vagy ugyanilyen ok 
miatt nem tartott a kikötött időtartamig és pót
lást, illetőleg kiegyenlítést (7. pont) nem lehetett 
adni. Ha a beszélgetés elmaradt, vagy a beszél
getés tartama a három percet sem érte el, a bér
leti összeg 1/R,n-ad, illetőleg 1/2r,-öd (7 napra vagy 
ennek többszörösére kötött bérlétnél egy napra 
eső) részét, ha pedig a beszélgetés nem tartott 
a kikötött időtartamig, ennek a tört résznek a 
fel nem használt percekre eső részletét kell visz- 
szatérítení.

10. Egyébként minden olyan iigvben, amely 
egvfelől a m. kir. posta, másfelől a bérlő között 
a távbeszélő igénvbevétetéből kifolyólag felme
rül, a Távbeszélőüzleti Szabályzat rendelkezései 
irányadók.

Beszélgetések külön meghívással.
Külön meghívással bejelentett beszélgetések 

esetében a hívó a külön meghívással ezentúl azt 
is jelezheti, hogy az általa megnevezett személy- 
lyel tolmács jelenlétében kíván beszélni.

Ha a rendeltetési hivatal arról értesül, hogy 
a) a hívott a közölt hozzávetőleges időben nem 
tud, vagy csak egy bizonyos időpont után tud 
beszélni, b) a hívott nem tud vagy nem akar be
szélni, vagy c) kijelenti, hogy nem várhat tovább, 
ezt az értesülést a hívóval azonnal közölni kell. 
A b) esetben a hívónak jogában áll — ha ezt 
előbb nem tette, — ugyanabban a hálózatban egy

másik előfizetői állomást megjelölni, vagy ugyan
arról az állomásról egy másik személyt kérni, 
sőt kérheti az összeköttetés létesítését az erede
tileg bejelentett állomással a megnevezett sze
mély jelzett távolléte ellenére is. Ha a hívó e le
hetőségek egyikével sem kíván élni, úgyszintén a
c) esetben is, a bejelentést hivatalból törölni kell.

A küTönmeghívással bejelentett beszélgeté
sek létesítésénél a P. R. T. 1929. évi 37. számá
ban megjelent 39.176. sz. rendeletben, valamint 
az 1927. évi kiadású Tb. Ü. Sz. 204/b. oldalán 
(389. fedőlap) az 52/a §-ban közölt kezelési sza
bályokat a következőkkel egészítem ki:

Ha az irányító hivatal, amikor a különmeg- 
hívást a rendeltetési hivatalhoz továbbítja, úgy 
látja, hogy az összeköttetés létesítéséig a való- 
szinű várakozási idő az illető áramkörön meg
haladja a félórát, ezt a körülményt jeleznie kell. 
A rendeltetési hivatal, amikor a különmeghívást 
továbbítja a hívott állomáshoz, érdeklődik, hogy 
a hívott személy, a jelzett valószínű időben, ami
kor az összeköttetés létesítése megtörténhetik, 
készen fog-e állni a beszélgetésre?

A beszélgetés előkészítésekor a rendeltetési 
hivatal kezelőnője felcsengeti a hívott állomást 
s meggyőződik arról, hogy a kért személy a be
szélgetésre készen áll-e és a beszélgetést azután 
a rendes módon létesíti.

Ha a különmeghívás szerint a hívó tolmács 
közreműködésével kíván a hívottal beszélni, ezt 
a kívánságot a hívottal közölni kell s az össze
köttetést csak akkor szabad létesíteni, amikor a 
hívott állomás jelezte, hogy a tolmács rendelke
zésre áll.

Ha az összeköttetés létesítésekor a hívott fő
állomás közli, hogy a beszélgetést nem tudja el
fogadni, mert a kért személy nem érhető el, ezt 
a hívóval közölni kell azzal, hogy bejelentésének 
érvényességét, ha ezt kívánja, 24 órán át fenn 
lehet tartani, hacsak a hívó az összeköttetés lé
tesítését a kért személy távolléte ellenére is, nem 
kívánja. Ha a hívó e lehetőségek egyikével sem 
kíván élni, a bejelentést törölni kell. Ebben az 
esetben csak a különmeghívás díja esedékes.

Ha a hívott előfizetői állomás közli, hogy a 
kért személy bizonytalan ideig nem érhető el, 
ezt a hívóval közölni kell, s amennyiben a hívó 
az eredetileg kért személy helyett másik állo
mást, vagy másik személyt jelöl meg, az össze
köttetés létesítését utólag meg kell kísérelni.

A külön meghívással bejelentett beszélgetés 
díjköteles időtartama akkor kezdődik, amikor a
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hívó állomás és a hívott személy közt az össze
köttetés létrejött, legkésőbb azonban az össze
köttetés létesítése és a két állomás jelentkezése 
után egy perc elteltével.

A hivatalok e változásokat a C. 1. Szab. 46. 
§. 3. pont és az 53. §. 1., 2., 3. pontjainál, továbbá 
a P. R. T 1929. évi 37. számában megjelent 
39.176. sz. rendelet „Kezelési szabályok“ című 
részében, valamint az 1927. évi kiadású Tb. Ü. 

•Sz. 204/b. oldalán (389. fedőlap) az 52/a §-nál je
gyezzék elő. A béréit beszélgetések szerződésé
nek az 1927. évi kiadású Távbeszélőüzleti Sza
bályzat 162. oldalán (18. sz. pótlék) lévő mintája 
érvényét veszti. A C. 1. Szab. említett §-ainsk 
helyesbítése iránt külön pótlék útján intézke
dem.

A Távbeszélő Díjszabás 18. oldalán az Ál
talános tudnivalók 5. pontját töröljék s helyébe 
ragasszák a csatolt fedőlapot; a 15. oldalon a 
bérelt beszélgetésekre vonatkozó jegyzet má
sodik és harmadik sorában „vagy kétszeres“ 
és „aszerint, hogy a szükséges áramkörök mily 
mértékben vannak elfoglalva“ szövegrészt tö
röljék.

Budapest, 1936. évi december hó 26-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
126.181/8.

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

68. o. Németálföldi-lndiá-nál (5. sz. fedőlap 
P. R. T. 1936. évi 24. sz-hoz) a fedőlap 6. be

kezdésében a 12 aranyfrank pótdíjat 6 arany
frankra, a minden további percért esedékes 4 
aranyfrank pótdíjat pedig 2 aranyfrankra helyes
bítsék.

Budapest, 1936. évi december hó 23-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

125.355/4.
A postaihivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VII. pontjában (M. kir. Igazságügyminiszté
rium) 30. tételeként — az 1937. évi február hó 
1 -tői kezdődő érvénnyel — írják be: „Budapesti 
kir. országos gyüjtőfogház besnyőpusztai bér- 
gazdasága (u. p. Felsődabas)“.

Budapest, 1936. évi december hó 23-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
127.067/4.

A Berlinben, a Volksbund für das Deutsch
tum im Ausland kiadásában megjelent „Der 
Merker“ című 1936. évi diáknaptártól a postai 

szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki

tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1936. évi december hó 21-én.

Európánkívüli helyekre szóló levélposta to
vábbításának adatai.

127.921/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál és az érkezés idő
pontja:
1/3. -  7 ó  =

— 22. ó 50 p ' =  

1/4. — 13. ó 50 p =

— 22. ó 50 p .= 

1/5. — 5. ó 30 p =

— 13. ó 50 p =  

1/6. — 5. ó 30 p =

— 13. ó 50 p =

— 22. ó 50 p =

Délamerika (é. Rio de Ja
neiro 1/23, é. Buenos-Aires 
1/27.)
Egyiptom (é. Alexandria 
1/7.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/8.)
Észak- és Középamerika 
(é. New-York 1/12.); Irán- 
Perzsia (é. Teherán 1/12.) 
Szíria (é. Alep 1/17.); Irak- 
Mezopotamia (é. Baghdad
1/9.)
Kína (é. Shanghai 1/20.); 
Japán (é. Shimonoseki 
1/21. )

Észak- és Középamerika 
(é. New-York 1/13.) 
Dél-Afrika (é. Capetown 
1/26.)
Amerika (é. New-York 
1/13., é. Rio de Janeiro 
1/24, é. Buenos-Aires 1/29); 
Brit-lndia (é. Bombay 
1/21); Német alföldi-India 
(é. Batavia 1/28); Dél-Af- 
rika (é. Capetown 1/27.) 
Egyiptom (é. Alexandria 
1/11); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/12); Szíria (é. Alep 
1/9); Irak-Mezopotamia (é. 
Baghdad 1/11.)



Fedőlap a F, R. T. 1936. évi 48. számához. (126.352/8. sz, r.)

5. Bérelt beszélgetés úgy a gyengeforgalmú, m int az erősfcTgalmú órákban folytatható. A bérletet általában 
legalább egy egész hónapra kell megkötni, annak tartam a azonban néhány országgal való forgalom ban 7 nap vagy 
ennek többszöröse is lehet (1. az egyes országoknál). A  bérelt beszélgetés legrövidebb időtartam a 3 perc, hat 
percnél hosszabb ideig ta rtó  beszélgetésre bérlet csak abban az esetben köthető, ha az igénybeveendő áramkörök 
rendes forgalma azt megengedi. A bérelt beszélgetés díja a  gyengeforgalmú időben a díjegység fele, az erősfor
galmú időben pedig az ugyanabban a viszonylatban, ugyanebben a díjazási időben válto tt azonos tartam ú közön
séges magánbeszélgetés díja. A legerősebb forgalmú órákban is csak akkor kell kétszeres d íja t megállapítani, ha 
ehhez az érdekelt külföldi igazgatás kifejezetten ragaszkodik. N éhány országgal való forgalomban a 16—19 órák 
közti időre kért bérelt beszélgetések díja az egyszeres díj 4/5 része (1. az egyes országoknál).

A  bérletből a hét bármely, de minden héten ugyanaz a nap, illetőleg napok kihagyhatók, ha a bérlő az illető napon 
vagy napokon a bérletet nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben a bérlet havi d íjának kiszámításánál 25 na
pot kell alapul venni, egyébként 30 napot. A  7 napra vagy ennek többszörösére k ö tö tt bérletnél a díjat mindig 
7 nap alapul vételével kell kiszámítani, még akkor is, ha a bérlő a bérletet valamelyik napon nem kívánja igény
be venni.
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1/8. — 5. ó 30 p =

— 13. ó 50 p =

1/9. — 5. ó 30 p =

— 13. ó 50 p =

— 22. ó 50 p =

Kína (é. Shanghai 1/23); 
Japán (é. Shimonoseki 
1/24.)
Egyiptom (é. Alexandria 
1/13); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/14); Irán-Perzsia 
(é. Teheran 1/16.) 
Ausztrália (é. Fremantle 
II/2.)
Irán-Perzsia (é. Teherán 
1/17.)
Egyiptom (é. Alexandria 
1/13); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/14); Szíria (é. Alep 
1/12); Irak-Mezopotamia 
(é. Baghdad 1/14).

Budapest, 1936. évi december hó 29-én.

Személyzetiek.
127.190/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. ok
tóber havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Sági Béla dr. főfelügyelő 
163 Szegedről Budapestre, Erdélyi István fel
ügyelő 24 Szegedről Budapestre, Makay Jenő 
felügyelő 164 Hódmezővásárhelyről Budapestre, 
Tölgyesi István I. o. tiszt 217 Komáromból Esz
tergomba, Németh Miklós II. o. tiszt 30 Gyulá
ról Szombathelyre, Gáti Ferenc II. o. tiszt 113 
Ujdombóvárról Pécsre, Schubert Sándor II. o. 
tiszt 150 Kecskemétről Szentesre, Kutas Pál dr.
II. o. tiszt 208 Szekszárdról Pécsre, Eisler Má
tyás II. o. tiszt 214 Pápáról Győrbe, Benedek 
György II. o. tiszt 265 Budapestről Szegedre, 
Haraszti József gyakornok 14 Sopronból Buda
pestre, Tóth Mihály gyakornok 77 Zalaegerszeg
ről Budapestre, Bumbera György főellenőr 106 
Egerből Debrecenbe, Szokolay Miklós segédtiszt 
58 Kiskunfélegyházáról Miskolcra, Szilvási Jó
zsef segédtiszt 75 Nyíregyházáról Szerencsre, 
Sánta Ferenc segédtiszt 225 Hódmezővásárhely
ről Makóra, Papp László segédtiszt 307 Dombó
várról Üj dombóvárra, Laczkovich Róza segéd- 
ellenőrnő 499 Dombóvárról Budapestre, özv. Ka- 
labay Dezsőné segédtisztnő 63 Sopronból Buda
pestre, Lánszky Paula segédtisztnő 135 Székes- 
fehérvárról Budapestre, dr. Vass Gyuláné segéd
tisztnő 383 Pécsről Budapestre, Linninger Gi

zella kezelőnő 323 Ceglédről Budapestre, Kovács 
Dezsőné kezelőnő 331 Kecskemétről Szentesre, 
Kemény Erzsébet kezelőnő 356 Vácról Budapest
re, Túrái Sándor I. o. altiszt 1650 Jászberényből 
Budapestre, Kalocsai József II. o. altiszt 387 
Nyíregyházáról Miskolcra, Horváth József 
dombóvári 11. o. altiszt 762 Üjdombóvárról 
Dombóvárra, Bíró József csengődi 11. o. altiszt 
1526 Budapestről Miskolcra, Zengő Pál II. o. aJa 
tiszt 1538 Pécsről Budapestre, Zimmermann ZdB 
tán II. o. altiszt 1589/b Özdról Debrecenbe, Lég- 
rádi Géza II. o. altiszt 1630 Győrből Magyar
óvárra, Végvári István 11. o. altiszt 1638 Salgó
tarjánból Budapestre, Magyar János hajósi II. o. 
altiszt 1902 Bajáról Budapestre, Darnyik Ferenc
II. o. altiszt 2126 Salgótarjánból Budapestre, Far
kas Ferenc 11. o. altiszt 2294 Keszthelyről Buda
pestre, vitéz Kondor János II. o. altiszt 2395 
Veszprémből Sopronba, Danyi Lajos II. o. al
tiszt 2611 Vácról Bajára, Csizmarik János II. o. 
altiszt 2616 Miskolcról Nyíregyházára, Kovács 
József baracsi II. o. altiszt 2622 Tapolcáról Bu
dapestre, Deli Ferenc II. o. altiszt 2650 Kiskun
félegyházáról Szegedre, Teschmayer József II. o. 
altiszt 2686 Szentesről Nyíregyházára, Szőcs Mi
hály 11. o. altiszt 2727 Szarvasról Budapestre

Nyugdíj azt attak: Krausz Sándor 21 és Szabó 
György 30 felügyelők, Mózes János 3, Kovács 
Sándor 6 és Gergely András 7 főellenőrök, Er- 
dőss Irma főellenőrnő 10, Ringthaler Katalin 
ellenőrnő 23, Szokoly Lujza 46, Angyal Regina 
52 és Blazsek Olga 184 segédellenőrnők, Nagy 
Katalin segédtisztnő 215, dr. Karda Mihályné 41 
és Schillinger Katalin 228 kezelőnők, Visegrádi 
József 1. o. szakaltiszt 18, Bogár István 58, Tóth 
József lovászpatonai 183 és Szijj Dénes 188 II. o. 
szakaltisztek, Domin Lajos 11, Kancsár Lukács 
27, Bányai György 30, Bajor János 50, Czigány 
Imre 56, Győri Albert 60, Ádám Domokos 170, 
Kis Mihály pötrétei 728 és Fekete Gyula tósoki 
1163 I. o. altisztek, Nagy István egri 27 és Koncz 
László 508 II. o. altisztek, Szabó Károly pest- 
erzsébeti kocsikezelő 99.

Meghaltak: Esső József dr. tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott főfelügyelő 12, Regős 
Sándor segédtiszt 165, Gyarmati József I. o. al
tiszt 815, Gelencsér Mihály II. o. altiszt 1453.

Elbocsáttattak: Maros Antal segédcllenőr 
178, Zalán Jenő 336, Naszály! István 547 és Vas 
Mihály szekszárdi 748 II. o. altisztek, Jávor La
jos II. o. vonalfelvigyázó 145.

Névváltozások: Géllei (Guttmann) Miksa
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főtiszt 55, Bényi (Cziganek) Béla gyakornok 89, 
Moldoványi (Vona) Rudolf I. o. altiszt 672, Gyi- 
mesi (Lestár) Emil II. o. altiszt 2438, Bíró (Beró) 
Tivadar Ií. o. altiszt 2653.

Véglegesíttetett: Kurucz Sándor II. o. tiszt 
250 rangsorszárífmál.

Egyéb változások:^ Gallyas István I. o. tiszt 
184 helyett dr. Gallyas István, Honéczy Árpád

II. o. tiszt 210 helyett dr. Honéczy Árpád, Ró
zsás József gyakornok 22 helyett dr. Rózsás Jó
zsef, Nagy Sándor gyakornok 80 helyett dr. 
Nagy Sándor, Lóvay Ilona segédellenőrnő 165 
helyett Glatz Rezsőné írandó.

Budapest, 1936. évi december hó 28-án.

m Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Po
st
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ga
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t

A  létszám ból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

sa?d

Juranits Ernő kiadó Sárvár 1909. Nagym ányok.
Na.gymányoki helyettes 
postam esterré nevezte

te tt  k i

Pé
cs

Csima Imréné 
sz. Győré Borbála kiadó Balaton- 

csehi 1905. Bedcg. Bedegi postam esterré 
neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

Szabadhídvég postahivatal önálló kezelésre képes nő
k iadó t keres. Fizetés megegyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szabó József A pc jan. 15. Érettségizett.

T ó th  M argit Celldöm őlk jan . 1., v. 15. H elyettesítést is vállal.

E számmal a Rendeletek Tára 1936. évi évfolyama lezárult.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yo m d a  R észv én y társaság  (Felelős v.: D uchon J .)  B udapest,
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