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Ez az évfolyam  az 51 . számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

A Tárgymutató I. részében vezérszavak adnak tá jékozta tást — néha utalás ú tján — a különböző tárgykö
rökről.

A  II. részben a postahivatalok és postaügynökségek megnyitására, megszüntetésére, 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.

Adatgyűjtés — részletes statisztikai — a levél
postai küldemények külföldi forgalmáról 
353.

— statisztikai — a belföldön feladott hírlapok
ról és folyóiratokról 14.

— — a külföldről érkező hírlapokról és folyó
iratokról 355.

------ az összes postahivataloknál a különleges
postai szolgálatról 355.

A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 4. számú válto
zás kiadása 217.

Ágytoll-minták 150 g súlyhatárig a Magyar 
Nemzeti Bank tanúsítványa nélkül is felad
hatók 241.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Szolnok és 
Szolnok—Budapest között 248.

— légipostajáratok a III. Nemzetközi Balatoni 
Sporthéttel kapcsolatban 278.

„Állami csekkszámlák jegyzéke“ című postataka
rékpénztári kiadmány szétküldése 179.

Állami és kereskedelmi csekkforgalom száma
dási anyagának szétválasztása 177.

—  ------csekkszámlákra vonatkozó számadási
anyagnak közös aljcgyzéken való elszámo
lása 387.

— és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalma
zottak kiküldetési és átköltözködési illetmé
nyeire vonatkozó rendelkezések módosítása 
59.

Anyagi felelősség kérdésében határozathozatal 
141.

Anyagraktártól postaüzemi anyagok és szerel
vények rendelésére és azok vételárának 
elszámolására utasítás 263.

Átköltözködési illetmények módosítása 59.
„Árfolyamlap“ használata a tojás és baromfi- 

árak kifüggesztésére 337.
Árjegyzékdíjszabások kiterjesztése 125.
Áruforgalmi korlátozásokra vonatkozó rendel

kezések 161.
Árumintaként való szállítása lebélyegzett levél

bélyegeknek 331.
Átszámítási kulcs — külföldi postautalványra 

vonatkozó — távirati közlésének megszün
tetése 396.

Átutalt postatakarékpénztári takarék- és csekk
fizetési utalványok visszaküldése 72.

Baromfiáraknak a postahivatalokban való kifüg
gesztése 286.

Baromfiárakra vonatkozó körözvénytávirat 356.
Baromfikiállításra szánt csomagok súlyhatárá

nak felemelése 51, 314.
Becserélési díja a vasúti szállítóvevényürlapok- 

nak 315.



I V

Befizetési lapok — hiányos nyomásúak — hasz
nálata 148.

Belföldi forgalomban váltott értéknyilvánítás 
nélküli csomagok kártérítésénél adható leg
nagyobb kártérítási összegek 28.

— — utalványkifizetési naplók vezetése az 
utalványokat háznál kifizető postamesteri 
hivataloknál 237.

Bélyegek az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vá
sár alkalmi bélyegeinek kiadása 20.

— az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
alkalmi bélyegeinek forgalomba bocsátása 
39.

— az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
alkalmi bélyegeinek forgalomból való kivo
nása 365.

— az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
alkalmi bélyegeinek forgalomból való kivo 
nására vonatkozó figyelmeztetés 383.

— Budavára emlékbélyegek forgalomból való 
kivonása 52.

— lebélyegzettek — árumintaként való szállí
tása 331.

—* pengős értékjelzésű új bélyegek forgalomba 
bocsátása 395.

— Szent István bélyegek forgalomba bocsátása
363.

-— új 5 és 25 filléres arcképes bélyegek forga
lomba bocsátása 114.

Bélyegértékesítő iroda árjegyzékéhez I. számú 
pótlék 126.

— — új árjegyzéke 2.
Bélyegtartalmú küldeményeknek külföldre való 

feladása 351, 365.
Bélyegzők — alkalmi bélyegzők:

Nagykanizsa 1. 127.
„Tokaji Szüreti Nap“ 297.

— elveszett vonalfelvigyázói bélyegző 149.
— — keletbélyegző 127.
— használati idejének változása:

„Tokaji Szüreti Nap“ 297.
— hirdető bélyegzők:

Budapest 4. 227.
Budapest 72. 227.
Csillaghegy 120.
Makó 239.
Nyíregyháza 1. 183.
„Önvédelemre oktat a Légoltalmi Liga“ 398. 
Szegedi Ipari Vásár 30.
Szegedi Szabadtéri Játékok 127.
„Szent István Emlékév Ünnepségei — 1038 

1938 — Budapest, Esztergom, Székesfehér
vár“ 339.

„Takarékossági Nap“ 334.
— különleges keletbélyegzők:

Balatonalmádi 279.
Balatonföldvár 279.
Balatonfüred 279.
Siófok 279.

Bérmentesítés nélkül postára adható üzleti vá
lasznyomtatványok rendszeresítése 178.

Beszolgáltatása feleslegessé vált forgalmi adó
bélyegeknek 301.

Betegségi biztosító intézet 1937. évi közgyűlése 
25.

—- — — közgyűlése 9.
— — — közgyűlési határozatai 57.
— — — önkormányzati határozatai 75.

Betétkönyvek — kamatbejegyzés és felülvizsgá
lás céljából beküldőitek — kísérőlajstromba 
foglalása 397.

Biztosíték — országgyűlési képviselőjelölté — 
postai befizetése 142.

Budapesti Mérnöki Kamara által kiállított sze
mélyazonossági igazolványok 229.

-— Országos Baromfikiállításra szánt csoma
gok súlyhatárának felemelése 51.

Budapestre szóló tejet, tejszínt és tejfölt tartal
mazó csomagok tejbehozatali igazolványa 
253.

Budapest—Szolnok között alkalmi légipostáiá- 
rat 249.

Bükkönymagvaknak az Egyesült Államokba 
való bevitele 342.

Címváltoztatási díj módosítása közönséges le
vélpostai küldeményeknél 141.

Címzése a térti küldeményekre vonatkozó leve
lezésnek 96.

„Cosulich“ hajóstársaság engedélyének az „Ita
lia“ társaságra való átruházása 30.

Családi pótlék felemelése a többgyermekes al
kalmazottaknál, valamint a nyugdíjasoknál 
247.

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák 
számában beállott változás 91.

Csekkforgalom számadási anyagának — állami 
és kereskedelmi — szétválasztása 177.

---------- közös aljegyzéken való elszámolása
387.



V

Csomag-díjszabásban változások 5, 95, 178, 226, 
280, 353.

----forgalom — karácsonyi és újévi — lebonyo
lításának biztosítása 379.

Csomagok — Budapesti Országos Baromfikiál
lításra szántak — súlyhatárának felemelése 
314.

— Egyesült Államokba szólók — díjában vál
tozás 105, 126.

Csomagszállítás a M. Kir. Duna-Tengerhajózási 
R. T. hajójárataival 103, 333.

Csorna postahivatal megbízatása vasúti fuvar
levelek árusításával 131.

Darabáru fuvarlevelek — újak — forgalombabo- 
csátása a vasúti és hajózási forgalomban 
111.

„Dictionnaire des Bureaux de Poste“ című se
gédkönyvnek új kiadása 337.

Díjátalányozásra jogosultak névjegyzékének 
helyesbítése 1, 6, 29, 43, 73, 113,
131, 148, 156, 178, 293, 324, 398.

Díjjegyzékek francia frankban való kiállítása 
Francia-Marokkóval 95.

—  ---------- --— Tunisszal 103.
— külföldről Magyarországba érkezők, idegen 

pénznemben kiállítottak — kezelése 89.
— Nagybritánniából Magyarországba érkezők 

— kezelése 90.
— svájci frankban való kiállítása Svájccal 111.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 379.
Duna-Tengerhajózási R. T. hajójárataival cso

magszállítás 103, 333.

Egyesült Államokba való bevitele bükkönymag
vaknak 342.

„Egyetemes postaegyesülethez tartozó országok 
postahivatalainak névsora“ című segéd
könyvnek új kiadása 337.

Elévülése az 1925. évi kibocsátású magyar jára- 
dékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 
7. számú szelvényeinek 189.

Előfizetési díja a „L‘Union Postale“ című szak 
lapnak 128.

— felhívás a „LTJnion Postale“ című szaklap
ra 18, 373.

Ellenőrző számbályegző engedélyezésé Buda
pest 112. sz. postahivatalnál 282.

---------- Budapest 114. sz. postahivatalnál 17.
------ — Budapest 500. sz. postahivatalnál 193.

- — Salgótarján postahivatalnál 193.
Elveszett hálózati igazolvány 282.

- igazolvány 67, 202, 228, 244, 258, 376, 399.
— keletbélyegző 127.
— mozgópostái igazolvány 282.
— postakiadói személyazonossági igazolvány 

3, 42, 121, 361.
— vonalfelvigyázói bélyegző 149, 362.
— vonattáviratlapok 73.

Érték- és áruforgalmi koxdátozásokra vonatkozó 
rendelkezések összefoglalása 161.

Értéknyilvánitás nélküli belföldi forgalomban 
váltott csomagok kártérítésénél adható leg
nagyobb kártérítési összegek újabb megál
lapítása 28.

Érvénytelenítése igazolványnak 194.
Európánkívüli helyekre levélposta továbbítása 

1. levélposta.
Évi jelentés árusítása, 1936. évi 380.

Feláras képes levelezőlapok forgalomból kivo
nása 398.

Felemelése a többgyermekes alkalmazottak, va
lamint a nyugdíjasok családi pótlékának 
247.

„Filléres“ jelző rendszeresítése 199.
Fogadalma a városok vagy községek által pos

tai szolgálatra rendelkezésre bocsátott al
kalmazottaknak 313.

Fogadalomtételi kötelezettség postaiszállítók al
kalmazásában álló postakocsisoknak 302.
Forgalmi adóbélyegek — feleslegessé váltak — 

beszolgáltatása 301.
Forgalombabocsátása új 10 filléres képes leve

lezőlapoknak 229.
Forgalomból kivonása feláras képes levelezőla

poknak 398.
Forgalomból kivont postai értékcikkek bekül

dése 315.
Forgalomköri változások 17, 33, 44, 67, 98, 115, 

183, 202, 231, 239, 244.
Francia-Marokkóval az utalványok, utánvételes 

küldemények, megbízások és díjjegyzékek 
francia frankban való kiállítása 95.
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Futura R. T. napraforgómag árhirdetményeinek 
a postahivatalokban való kifüggesztése 298. 

Fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahiva
talokhoz kiküldetés 108.

„Graf Zeppelin“ léghajó útján való postaszálli- 
tás megszüntetése 131.

Gyermekek szünidei neveltetése 123.
Gyermeksegély felemelése többgyermekes pos

tamestereknél 347.
Gyüjtőborítékban postára adott különböző 

címmel ellátott nyomtatványok 314.

Hajózási forgalomban új darabáru fuvarlevelek
111.

Hatáskör megállapítás 261.
— postaigazgatóságoké — kiterjesztése 27.

Határozathozatal anyagi felelősség kérdésében
141.

„Háznál“ felírással ellátott külön utalványkifi
zetési napló vezetése az utalványokat ház
nál kifizető postamesteri hivataloknál 237.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban 32, 33, 
40, 41, 49, 56, 98, 108, 157, 201, 217, 218, 
227, 231, 239, 258, 275, 281, 287, 307, 315, 
320, 325, 335, 344, 360, 375, 384, 390, 399.

Helységnévtár új kiadása 132.
Hiányos nyomású befizetési lapok használata 

148.
Hindenburg léghajóval légiposta szállítás Észak- 

amerikába 112.
— — légiposta szállítás megszüntetése 131.

Hírlapok és folyóiratok Jugoszlávia területére
való bevitele 314.

Hitelezése a Magánalkalmazottak Biztosító In
tézete terhére kibocsátott csekkfizetési 
utalványok kézbesítési díjának 28.

Hivatalos levelezés díj átalány ozása 1. Díjáta
lány alatt.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1. Pályázati Hir- 
demény alatt.

Honvéd alakulatok által bérelt fiókok kulcsai
nak bevonása 189.

Horthy Miklósné ő  Főméltósága köszöneté in- 
ségakció alkalmából felajánlott adományok
ért 19.

Idegen pénznemben kiállított, külföldről, Ma
gyarországba érkező postautalványok, után
véted utalványok és megbízások, valamint 
díjjegyzékek kezelése 89.

Igazolvány érvénytelenítése 194.
Igazságügyminiszternek rendelete a lakáspénz 

(lakbér) engedményezésének újabb szabá
lyozásáról 37, 225.

Illetéke jogorvoslati beadványoknak 89.
Inségakció alkalmából felajánlott adományok

ért Horthy Miklósné Ő Főméltósága köszö
neté 19.

Irányítási füzetben változások 8, 33, 41, 56, 98, 
134, 149, 184, 193, 227, 233, 294, 326, 344, 
360, 384, 391.

„Italia“ társaságra való átruházása a „Cosulich“ 
hajóstársaság engedélyének 30.

Járadék kölcsön- (kényszerkölcsön) kötvények
7. számú szelvényeinek elévülése 189, 226. 

 szelvényutalványainak becserélé
sére megállapított határidő meghosszabbí
tása 217, 388.

Jegyzékelőmenet — postai — berendezése 390.
Jelentőlapok — a Mabi által kiadottak — pos

tai közvetítése 365.
Jogorvoslati beadványok illetéke 89.
Jóléti alapítvány által nyújtott nyári fürdőked

vezmények 187.
Jugoszláviából eredő utalványok forgalmának 

újrafelvétele 13.
— érkező utalványok összeghatára 28.

Jugoszlávia területére hírlapok és folyóiratok 
bevitele 314.

Kamatbejegyzés céljából beküldött betétköny
vek kísérőlajstromba foglalása 397.

Kaposvár 3. sz. postahivatal megbízatása vasúti 
fuvarlevelek árusításával 254.

Karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolí
tásának biztosítása 379.

— és újévi ünnepek alkalmából mozgópostái 
menetek közlekedése és a karácsonyi kéz
besítő szolgálat rendezése 377.

Kártérítési összegek újabb megállapítása érték
nyilvánítás nélküli csomagok, kártérítésénél
28.



V I I

Keletbélyegzők 1. Bélyegzők alatt.
Kényszerkölcsön (járadék-kölcsön) kötvények 

7. számú szelvényeinek elévülése 189, 226.
Kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek 

megküldése 39, 96, 132, 179, 371, 388.
Képeslevelezőlapok megrendelésének korláto

zása 383.
— új 10 filléresek — forgalombabocsátása 229.

Képviselőjelölt biztosítékának befizetése 142.
Kereskedelmi és állami csekkforgalom szám

adási anyagának szétválasztása 177.
----------------------újból közös elszámolása 387.

Kézbesítési (kifizetési) díj hitelezése a Magán
alkalmazottak Biztosító Intézete terhére ki
bocsátott csekkfizetési utalványoknál 28.

Kézbesíthetetlen takarék- és csekkfizetési utal
ványok visszaküldése 72.

Kézbesítő szolgálat rendezése a karácsonyi ün
nepek alkalmából 377.

Kifüggesztése a Futura R. T. napraforgómag- 
árhirdetményeinek 298.

— a tojás minimális árának 156.
— légipostái hirdetményeknek 324.

Kiküldetés fürdő- és nyaralóhelyeken működő
postahivatalokhoz 108.

Kiküldetési és átköltözködési illetményekre vo
natkozó rendelkezések módosítása 59.

Kísérőlajstromba foglalása a kamatbejegyzés és
felülvizsgálás céljából beküldött betétkönyvek
nek 397.
Kísérő-okiratai az Olaszországba szóló csoma

goknak 95.
Kitiltott lanok 1. Lapok alatt.
— vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegy

zékének új kiadása 48.
Kölcsön közszolgálati alkalmazottaknak Pénz

intézeti Központból 64.
Könyvdíjszabással való szállítása zeneművek

nek a belföldi forgalomban 352.
Közigazgatási és névváltozások 17, 22, 56.
Közlemény a m. kir. posta személyzetének jó

léti alapítványa üdülőtelepeinek (üdülőszo
báinak) igénybevételéről 82.

Közleménynek kettős kötőjellel való elválasz
tása az utalvány szövegétől az utalványtáv
iratok továbbítása során 5.

Közönséges levélpostai küldemények visszavé
teli és címváltoztatási díjának módosítása 
141.

Közös borítékban való beküldése a postataka
rékpénztári számadási anyagnak 218.

Közpénztáraknál fizetendő követelések önkén
tes elzálogosítása körüli eljárásban a lakás
pénz (lakbér) engedményezésének újabb 
szabályozása 37, 225.

Központi számvevőségnek szóló napi jelenté
sek továbbítása 113.

Községek által postai szolgálatra rendelkezésre 
bocsátott alkalmazottak fogadalma 313.

Közszolgálati alkalmazottaknak kölcsön Pénz
intézeti Központtól 64.

— Jogszabályok Gyűjteménye II. részének
rendelése 330.

------ — IV. részének rendelése 140.
Közúti gépkocsijáratok — postaszállításra fel

használtak — jegyzéke 319.
Külfölddel való érték- és áruforgalom korláto

zására vonatkozó rendelkezések összefog
lalása 161.

„Külföldi Levélpostai Irányító Füzet“ kiadása
200.

— postautalvány-átszámítási kulcs távirati 
közlésének megszüntetése 396.

Külföldre való feladása bélyegtartalmú külde
ményeknek 351, 365.

Külföldről érkező levélpostai légiküldemények 
légipostái pótdíjában változás 105, 225, 241, 
285.

------levélpostaküldemények díjában változás
19, 51, 241, 248, 262, 352.

------ postautalványok légipostái pótdíjában
változás 285.

Külföldről Magyarországba érkező, idegen pénz
nemben kiállított postautalványok, utánvé- 
teli utalványok és megbízások, valamint díj
jegyzékek kezelése 89.

Különböző címmel ellátott — gvüjtőborítékban 
postára adott nyomtatványokat tartalmazó 
küldemények kezelése 314.

Különleges bélyegző használata a balatonalmá
di, balatonföldvári, balatonfüredi és siófoki 
postahivataloknál 279.

— postai szolgálatokról statisztikai adatgyűj
tés 355.

Lakáspénz engedményezésének újabb szabályo
zása 37, 225.

Lapok és más sajtótermékek kitiltása:
„Abgrund (der)“ 256.
„Aidez-nous ä vaincre le fascisme“ 298.
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„Appeal of Spanish postal workers to postal 
workers throughout the world“ 256. 

„Appel que le Syndicat des Employes des 
Pastes espagnols (U. G. T.) fait ä tous les 
travailleurs postaux du monds“ 256. 

„Bilan“ 17.
„Bor és kenyér“ 91.
„Bulletin de la ligue des communistes Inter- 

nationalistes“ 17.
„Courrier Universel de la Jeunesse“ 282. 
„Davar“ 334.
„Deutsche in aller Welt“ 6, 384.
,Ék“ 17.
„Für Recht und Wahrheit“ 256. 
„Generalität de Catalunya“ 114.
„Humbles (les)“ 17.
„Internationale (L‘) 17.
„I search for Truth in Russia“ 97.
„Junge Generation des Sozialismus (die)“

17.
„Kion Vi Faras Por Evition“ 367.
„Kor és Embere (a)“ 107.
„Lenin az imperialista háborúról“ 17.
„Lutte ouvriére (la)“ 17.
„Marxism and modern thought“ 97. 
„Magyar Újság“ 30.
.Menedékjogot Trockinak“ 17.
„Merker (der)“ 30.
„Nemzetközi brigád értesítője“ 339.
„Neue Zeiten, neue Menschen“ 17.
„Nők világa“ 334.
„Otto de Habsbourg“ 149.
„Patrie Humaine (la)“ 17.
„Popola Fronto“ 17.
„Que faire?“ 17.
„Révolution Espagnole (la)“ 17.
„Révolution prolétarienne (la)“ 17.
„Ruzsica Szrbszki národni kalendár“ 373. 
„Spanyol forradalom (a)“ 256.
„Soyuzphoto Moskau“ 358.
„Soviet Russia fights crime“ 97.
„Soviet Russia fights Neurosis“ 97. 
„Sozialistische Warte“ 17.
„16 Fusillés“ 17.
„18 Brumaire des Luis Bonaparte (der)“ 256 
„Üj Szó“ 55.
„Unió Catalana pro Societat de les Na- 

cions“ 183, 367.
„Veliki Orao veliki ilusztrovani kalendár“ 

373.
„Verfassung der U. S. S. R.“ 17. 
„Világszemle“ 325.

„Voix des Étudiants (la)“ 282.
„Weg und Ziel“ 17.

Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:
„Abdiás I—II. rész“ 96.
„Ázsia újjászületett“ 40.
„Bajtársak! Magyarok!“ 67.
„Bátorság“ 1937. aug. 15-iki 7. és okt. 24-iki

9. szám. 256, 339.
„Celldömölki Hírlap“ 1937. okt. 24-iki és 

nov. 21-iki 47. szám, 342, 373.
„Debreceni Ébresztő“ 367.
„Egy asszony csókra vár“ 149.
„Ein Bilderbuch für Gross und Klein von 

Elvira Bauer“ 239.
„Élelmezési munkás“ 120.
„Facts about the History of Hungary“ 183. 
„Gyávák sorsa rabszolga sors (a)“ 343. 
„Győzünk“ 359.
„Harc“ 67, 359, 367.
„Hid“ 389.
„Igen Kedves Magyar Testvérem“ 249. 
„Informa Bulteno P. O. M.“ 44.
„Kiáltvány a magyar nemzethez“ 380. 
„Kommunizmus a zsidófaj uralma“ 324. 
„Közvélemény vására (a)“ 106.
„Küzdés“ 55.
„Liberálizmus a kommunizmus melegágva 

(a)“ 324.
„Magyar Munkás! Eszmetárs!“ 54, 256, 318. 
„Magyar Munkás Testvérek“ 285.
„Magyar Szocializmus“ 390.
„Magyar Testvérek“ 256.
„Meddig tűritek még?“ 132.
„Meggyalázott március“ 74.
„Mit akar a szociádemokrácia“ 285. 
„Nagyméltóságú vitéz leveldi Kozma Mik

lós belügyminiszter úrnak Budapest“ 30 
„Nemzeti Front“ 120.
„Nemzeti Harc“ 358.
„Nemzeti Híradó“ 1937. január havi II. évf.

1. szám, 30.
„Népdalok“ 40, 66.
„Népszava“ 1937. jan. 17-iki 13. és okt.

15-iki 234. szám, 16, 334.
„Nyilaskereszt“ 368.
„Nyilt levél Magyarország Kormányzójá

hoz“ 127.
„ősi hitünk“ 390.
„összetartás“ 275, 390.
„Österreichs Fröhliche Agonie“ 66.
„500 millió pengős kölcsönt ajánlgat Eck

hardt barátja, a zsidó szabadkőműves 
Knox“ 367.
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„Pesti Hír“ 389.
„Rajta“ 1937. aug. 7-iki 5., szept. 18-iki 6.

szám és okt. 30-iki 7. szám, 250, 305, 343. 
„Rend a romokban“ 374.
„Retour de la U. R. S. S.“ 127.
„Rév“ 305, 358.
„Rög szava (a)“ 97.
„Szeméremsértés“ 305.
„Szeretni tudni kell“ 305.
„Szittya Kürt“ 1937. okt. 2-iki 28. sz., 318 
„Támadás“ 74.
„Tiszántúl“ 1937. szept. 5-iki 38. szám, 298. 
„Turul“ 298.
„Üj Ezerév“ 96.
„Üjmagyar munkás“ 66.
„Utazásom Szovjetunióban“ 49.
„Válassz, középút nincs“ 343.
„Viharsarok“ 96.
„Virradat“ 1937. aug. 16-iki 33. szám, 256. 
„Zsidókérdés“ 55.

Lapok betiltása:
„Összetartás“ című politikai hetilap, 305.

Lapok lefoglalásának feloldása:
„A rög szava“ 120.
„Népszava“ 1937. jan. 17-iki 13. szám, 40. 
„Viharsarok“ 114.
„Virradat“ 1937. aug. 16-iki 33. szám, 282. 

Lebélyegzett levélbélyegek árumintaként való 
szállítása 331.

Légipostadíjszabásban változások 43, 47, 131, 
156, 229, 331, 366.

Légipostái hirdetmények kifüggesztése 324.
— Menetrend — új — kiadása 155, 331. 

Menetrendben változások 14, 43, 47, 65, 22 ,̂ 
249, 281, 347, 353, 366.

Légipostajárat Szolnok—Budapest között 248. 
Légiposta szállítás Északamerikába a „Hinden- 

burg“ léghajóval 112.
— megszüntetése a „Graf Zeppelin“ és az el

pusztult „Hindenburg“ léghajók útján 131.
Lengyelországból érkező utalványoknak zloty- 

ban való kiállítása 353.
Létszámból törölt postakiadók 1. Postakiadók. 
Levelezés díjátalányozása 1. díjátalány. 
Levelezőlap — új 10 filléres, képes — forgalorn- 

babocsátása 229.
Levélpostadíjszabáshoz a 2. számú „Változá

sok“ kiadása 73.
— a 3. sz. „Változások“ 249.

' Levélposta — Európánkívülre szóló — továbbí
tásának adatai 2, 7, 21, 31, 44, 55, 92, 97, 
115, 119, 132, 157, 193, 221, 243, 279, 293, 
304, 318, 339, 348, 374, 380, 396.

Levélpostai küldemények — külföldről érkezők 
—díjában változás 19, 51, 241.

„L'Union Postale“ című szaklapra előfizetés 18, 
128, 373.

Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI)
csekkfizetési utalványai kézbesí
tési (kifizetési) díjának hitelezése
28.

--------- — jelentőlapok postai közvetítése 365.
—  -----— tisztviselői részére távbeszélő díj-

kedvezmény engedélyezése 317.
Magyar Nemzeti Bank tanúsítványa nélkül fel

adható ágytoll minták 241.
Magyarország Helységnévtárának új kiadása

132.
Magyar Posta 1935. évi jelentésének árusítása 28.
— — 1936. évi jelentésének árusítása 380.
— Statisztikai Zsebkönyv megrendeléséről tá

jékoztató 49, 399.
Máv. pénztárvizsgálók egyeztetik vasúti állomá

sok készpénzbeszolgáltatási adatait 155.
Megbízások francia frankban való kiállítása 

Francia Marokkóval 95.
----------— — Tunisszal 103.
— külföldről Magyarországba érkezők, idegen 

pénznemben kiállítottak — kezelése 89.
— összegét a Norvégiával való forgalomban 

norvég koronában kell kiállítani 388.
— svájci frankban való kiállítása Svájccal 111.

Meghívó a Magyar királyi posta állami személy
zetének segélyző és nyugdíjpótló egyesülete 
1936. évi XXXI. rendes közgyűlésére 188.

— a M. kir. Postamesterek és Postamesteri Al
kalmazottak Országos Egyesülete 1937. évi 
LXVII. évi rendes közgyűlésére 110.

— a posta személyzetének méhészeti egyesü
lete évi rendes közgyűlésére 46.

— a M. kir. posta személyzetének országos mé
hészeti egyesülete 1937. évi rendes közgyű
lésére 346.

Mérnöki Kamara által kiállított személyazonos
sági igazolványok elfogadása 229.

Mezőnyék—Ládháza vasútállomás nevének 
megváltoztatása 121.
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Mozgópostái menetek közlekedése karácsony
kor és újévkor 377.

— Utasítás kiadása 213.
Mozgóposták, jegyz ékelőmenetek és postaszál

lításra felhasznált gépkocsij áratok jegyzéke
126.

— jegyzékében változás 7, 194, 200, 221, 242, 
298, 334, 343, 368.

Műszerésztanonc felvétel 1. Pályázati hirdet
mény.

Nagybritanniából érkező postautalványok után- 
vételi utalványok és díjjegyzékek kezelése 
91.

Napi jelentések — központi számvevőségnek 
szólók — továbbítása 113.

Napraforgómag-árhirdetményeknek a postahi
vatalokban való kifüggesztése 298.

Nemzetközi Balatoni Sporthéttel kapcsolatban 
alkalmi légipostajáratok 278.

Névsor „Egyetemes postaegyesülethez tartozó 
országok hivatalai“ kiadása 337.

Névváltozások 1. személyzetiek.
— 1. közigazgatási változások.

Norvégiából érkező utalványoknak norvég ko
ronában való kiállítása 337.

Norvégiával az utánvételes küldemények és a 
megbízások összegét norvég koronában kell 
kiállítani 388.

Növényvédelmi hírszolgálati levelezőlap jelen
tések nyomtatványdíj szabással való postára 
adása 65.

Nyári fürdőkedvezmények — am . kir. posta
személyzet jóléti alapítványa által nyújtot
tak 187.

Nyomtatványdíjszabással való postára adása a 
növényvédelmi hírszolgálati levelezőlap je
lentéseknek 65.

Nyomtatványként való kezelése nyomtatással 
ellátott illatosított kártyáknak 65.

Nyomtatványok szövegének számjegyekkel 
való kiegészítése 72.

Olaszországba szóló csomagok kísérő-okiratai 
95.

— — utánvételes küldemények forgalmának 
felfüggesztése 65.

Országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának 
postai befizetése 142.

Országos Társadalombiztosító Intézet tisztvise
lői részére távbeszélő díjkedvezmény enge
délyezése 317.

Pályázat a hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák 
I. évfolyamaiba 159.

Pályázati hirdetmény főiskolai ösztöndíj-alapít
vány elnyerésére 198.

----- hivatalvezetői állásra 74, 75, 158, 194, 311.
------műszerésztanonc felvételre 194.
— — postaaltiszti állásokra 203.
------ postamesteri állásra 25, 34, 245, 287, 381.
— — postaszállítás ellátására 109, 381.
------postaügynöki állásra 35, 50, 68, 93, 100,

122, 129, 139, 158, 187, 195, 219, 251, 259, 283, 
295, 311, 320, 336, 340, 345, 362, 369, 376, 393, 
399.

------ tandíjmentes és ösztöndíjas helyekre 223.
------ tanulmányi segélyre 321.

Pénzbírság protekció igénybevételéért 50.
Pénzintézeti Központ 25.000 számú csekkszám

lájára történő befizetéseknél rendellenessé
gek 5.

Pénzügyminiszter rendelete a Pénzintézeti 
Központ által kölcsönben részesíthető köz- 
szolgálati alkalmazottak körének kiterjesz
tése tárgyában 64.

------ lakáspénz engedményezésének újabb sza
bályozásáról 225.

Postaalkalmazottak gyermekeinek szünidei ne
veltetése 123.

— üdülése a hévízszentandrási és a balaton- 
földvári üdülőtelepen 79.

Postai értékcikkek — forgalomból kivontak — 
beküldése 315.

Postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése
27.

Postai jegyzékelőmenet berendezése 390.
— szállításból kitiltott vagy bíróiiag lefoglak 

sajtótermékek jegyzékének új kiadása 48.
Postakiadók — állást keresők — 4, 10, 18, 26, 36, 

42, 46, 50, 58, 70, 88, 94, 102, 110, 116, 124, 
130, 140, 198, 228, 236, 240, 246, 252, 260, 284, 
288, 296, 300, 312, 322, 330, 340, 346, 350, 362, 
376, 382, 386, 394, 400.
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Postakiadói betöltendő állások 10, 36, 46, 58, 
69, 102, 110, 116, 130, 140, 154, 160, 188, 198, 
204, 220, 224, 228, 235, 240, 246, 252, 260, 276. 
284, 288, 296, 300, 312, 322, 330, 336, 346, 350, 
370, 382, 386, 394, 400.

Postakiadók — létszámból töröltek — 4, 10, 18, 26, 
35, 42, 58, 69, 94, 100, 116, 122, 129, 139, 154; 
160, 197, 204, 220, 234, 239, 252, 259, 276, 283, 
288, 321, 329, 345, 350, 370, 385, 393.

Postakocsisok — postaszállítók alkalmazásában 
állók — fogadalomtételi kötelezettsége 302.

Postamesterek — többgyermekesek — gyermek
segélyének felemelése 347.

Postamesteri állásra pályázat 1. Pályázati hirdet
mény alatt.

Postáról szóló 1936: XXXV. te. életbeléptetésé
vel kapcsolatos intézkedések 11.

Postás Nyugdíjas Otthonról tájékoztató 196.
Postaszállításra felhasznált közúti gépkocsijára

tok jegyzéke 319.
Postaszállítók alkalmazásában álló postakocsi

sok fogadalomtételi kötelezettsége 302.
Postaszemélyzet jóléti alapítványa által nyúj

tott nyári fürdőkedvezmények 187.
Postatakarékpénztár havi forgalma 9, 34, 57, 99, 

128, 185, 228, 251, 295, 335, 361, 385.
Postatakarékpénztári számadási anyagnak kö

zös borítékban való beküldése 218.
Postautalványok forgalmának újrafelvétele Ju

goszláviával 13.
— — — Albániával 20.
----------Tunisszal 39.
— francia frankban való kiállítása Tunisszal 

103.
— idegen pénznemben kiállítottak kezelése 89.
— Jugoszláviából érkezők összeghatára 28.
— Nagybritanniából Magyarországba érkezők 

kezelése 90.
— svájci frankban való kiállítása Svájccal 111.
— zlotyban való kiállítása Lengyelországgal 

353.
Postautalványszámadások beküldésének módo

sítása 388.
Postaüzemi anyagok és szerelvények rendelésé

re vonatkozó utasítás 263.
Pótlék I. sz. életbeléptetése a bélyegértékesí

tő iroda árjegyzékéhez 126.
— 4. számú az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz 

217.
Protekció igénybevételéért pénzbírság 50.

Rádió:
— Bejelentési kötelezettség módosítása a

próbaidőre felszerelt rádió-vevőberende
zéseknél 29.

— Bérbeadása rádió vevőberendezésnek 53.
— Előfizetőkről központi nyilvántartás veze

tése Budapesten 338.
— Engedélyek — rádióvevőkészülékek és ezek

alkotórészeinek iparszerű előállítására és 
forgalombahozatalára — pénzügyi illetéke 
275.

— Hirdetménynek kifüggesztése a rádió-tárgy-
sorsjátékról 157.

— Nyilvántartás vezetése Budapesten a rádió
előfizetőkről 338.

— Légi rádiótáviratok — sürgősek mindkét
irányú forgalomban 29.

— Pénzügyi illetéke a rádióvevőkészülékek és
alkotórészeinek előállítására és forgalom

bahozatalára jogosító engedélyeknek 275.
— Próbaidőre felszerelt rádió-vevőberendezé

sek bejelentési kötelezettségének módosí
tása 29.

— Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szó
rakoztató rádió-vevőberendezésekről 106, 
397.

— Sürgős légi rádiótáviratok mindkét irányú
forgalomban 29.

— Tárgysorsjáték búzási napjai 200.
------ — rendezése 181.
— Tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdetmény

nek a postahivatalokban való kifüggesz
tése 157.

— Vevőberendezés bérbeadása 53.
— Vevőberendezések — próbaidőre felszerel

tek — bejelentési kötelezettségének mó
dosítása 29.

Sajtóhiba-helyesbítés 191.
Sajtótermék kitiltása
— lefoglalása,
— lefoglalásának feloldása 1. Lapok alatt.

Selejt szállítólevelek — 1933. évből eredők --
kezelése 105.

Statisztikai adatgyűjtés 1. Adatgyűjtés alatt. 
Súlyhatár felemelése a baromfikiállításra szánt 

csomagoknál 51.
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Svájccal az utalványok, utánvételles küldemé
nyek, megbízások és díjjegyzékek svájci 
frankban való kiállítása 111. 

Szállítóvevényürlapok forgalombabocsátása 112. 
Számjegyekkel való kiegészítése a nyomtatvá

nyok szövegének 72.
Szelvények — újak — megküldése a kénvszer- 

kölcsönkötvényekhez 132, 179. 
Szelvényutalvány — 1924. évi 5%-os magyar já

radék kölcsönkötvények után — becserélé
se 217, 388.

Személyazonossági igazolványok — Budapesti 
Mérnöki Kamara által kiállítottak — elfoga
dása 229.

Személyzetiek:
— áthelyezések 23, 45, 67, 75, 121, 187, 218, 244,

307, 335, 349, 391.
— cím- és jellegadományozások 205, 247, 387.
— dicsérő elismerés 50, 108, 213.
— elbocsáttatások 24, 45, 68, 219, 245, 308, 336, 

392.
— felmentések 9, 74, 117, 138, 141, 177, 186, 

194, 202, 219, 245, 258, 297, 320; 323, 331, 336, 
363, 371.

— halálozások 24, 45, 68, 75, 121, 186, 219 , 245, 1
308, 336, 349, 392.

— jutalmazás 23.
— kinevezések 205, 206.
— kitüntetések 19, 47, 213, 253, 289, 301, 313.
— lemondások 45, 121.
— más állami ágazatba kineveztetett 308.
— megbízatások 9, 45, 72, 93, 117, 138, 141, 155, 

158, 177, 189, 194, 218, 237, 258, 285, 297, 301, 
320, 323, 331, 361, 363, 371, 375.

— miniszteri elismerés 125, 213, 225, 323, 341.
— névváltoztatások 24, 45, 68, 75, 121, 186, 219, 

245, 308, 336, 349, 392.
— nyugdíjazások 24, 45, 68, 75, 121, 186, 219,

244, 308, 336, 349, 392.
— végkielégítések 24.
— véglegesítések 186, 245, 308, 336, 349.
— egyéb változások 24, 45, 68, 75, 121, 186, 219,

245, 310, 336, 392.
Szent István takarékbetétkönyvek rendszeresí 

tése 261.
Szervezeti változás 277.
Szolnok—Budapest között alkalmi légipostajá- 

rat 248.
Szünidei neveltetése a postaalkalmazottak gyer

mekeinek 123.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megrendeléséről 49, 399.

— a Postás Nyugdíjas Otthonról 196.
Takarékossági propaganda támogatása 333.
Tankönyv és az árjegyzékdíjszabások kiterjesz

tése 125.
Tejbehozatali igazolványa a Budapestre szóló te 

jet, tejszínt és tejfölt tartalmazó csomagok
nak 253.

Térti küldeményekre vonatkozó levelezés cím
zése 96.

Tojás és baromfiárak kifüggesztésére külön ár
folyamlapok 337.

— — baromfiárakra vonatkozó körözvény — 
táviratban változás 356.

— minimális árának a postahivatalokban való 
kifüggesztése 156.

Többgyermekes postamesterek gyermeksegé
lyének felemelése 347.

— alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok csa
ládi pótlékának felemelése 247.

Távbeszélő:
■— Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszé

lőhálózatok helyi forgalmáról 333.
— Alközpontokhoz csatlakozó konnektorok

díjának mérséklése 73.
— Almásfüzitővel kezdeményezett távolsági

beszélgetések díjazása 255.
— Alsóhernáddal kezdeményezett távolsági be

szélgetések díjazása 126.
— Átalányrendszerű távbeszélő hálózatok he

lyi forgalmáról adatgyűjtés 333.
-— Áthelyezési díj felszámítása társas állomás 

áthelyezésével kapcsolatban különvonalú 
állomás felszereléséért 48.

— Balatonaligával kezdeményezett távolsági
beszélgetések díjazása 255.

— Balatonvilágossal kezdeményezett távolsági
beszélgetések díjazása 255.

— Bánhida postahivatal táviró és távbeszélő
szolgálatának kiterjesztése 238.

— Budapest és környéke 1937. évi betűrendes
távbeszélő névsorát kiegészítő pótfüzet 
kiadása 389.

------ - — — távbeszélő névsorának kiadása 180.
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Távbeszélő:
------ környékén lévő több helységnek és te

lepnek a budapesti egységes távbeszélő 
hálózatba való bevonása 179.

Budapesti egységes hálózat vidéki központ
jainál felszámítható munkaegységek meg
állapítása 237.
távbeszélő hálózatban csoportos távbe

szélgetés rendszeresítése 357.
— Csoportos távbeszélgetés rendszeresítése

a budapesti távbeszélő hálózatban 357.
— Díj — külön díj és a készülékcsere díj új

ból való szabályozása 317.
— Díjkedvezmény megyei városok. Országos

Társadalombiztosító Intézet, Magánalkaí- 
mazottak Biztosító Intézete tisztviselői 
részére 317.

— Díjszabása a Szőreggel váltott beszélgeté
seknek 191.

— Díjszabásban változások 29, 43, 48, 74, 148,
191, 226, 242, 249, 263, 281, 318 , 333 , 342, 
366; 398.

— Díjtételek csökkentése az I. díjövben s a
nullás távbeszélő díjöv megszüntetése 289.

— Előfizetők díjkötelezettségi idejére vonatko
zó rendelkezések módosítása lakhelyvál
toztatás esetében 16.

— Hálózati csoport felállítása a postavezér-
igazgatóságnál 71.

Hívott távbeszélő-állomás nemjelentkezése 
esetében törlési díj felszámítása 2.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró-
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 226.

Kedvezmények a salzburgi vitorlázó repülő 
mérkőzések időtartamára a versenyzők 
számára 117.

Készülékcsere díjának újból való szabályo
zása 317.

— Kiegészítés a távbeszélő hivatalok névsorá
hoz 231.

— Kiskomárom és Komárváros községek egy
séges távbeszélőhálózatba való bevonása
126.

— Konnektorok — távbeszélő alközpontokhoz
csatlakozók — díjának mérséklése 73.

— Kiilönvonalú állomás felszereléséért áthelye
zési díj felszámítása társas állomás áthe
lyezésével kapcsolatban 48. 

Lakhelyváltoztatás esetében a távbeszélő 
előfizetők díjkötelezettségi idejére vonat
kozó rendelkezések módosítása 16.

Távbeszélő:
— Magánalkalmazottak Biztosító Intézete

tisztviselői részére távbeszélő díjkedvez
mény engedélyezése 317.

— Meghosszabbítása több postahivatal távíró
és távbeszélő szolgálatnak 191.

— Megyei városok tisztviselői részére távbe
szélő díjkedvezmény engedélyezése 317.

— Munkaegységek felszámítása a budapesti
egységes hálózat vidéki központjainál 237.

— Névsor — vidéki betűrendes — kiadása 372.
— Nullás távbeszélő díjöv megszüntetése 289.
— Országos Társadalombiztosító Intézet tiszt

viselői részére díjkedvezmény engedélye
zése 317.

— — Távíró és Távbeszélő hálózati csoport
felállítása 71.

— Pótfüzet kiadása a Budapest és környéke
1937. évi távbeszélő névsorhoz 389. 

---------- az 1936. évi október havi vidéki táv
beszélő névsorhoz 199.

— Remetekertvárosból a budapesti egységes
hálózatba bekapcsolt előfizetők alapdíjá

nak helyesbítése 191.
— Salzburgi vitorlázó repülő mérkőzések idő

tartamára távíró és távbeszélő kedvezmé
nyek a versenyzők számára 117.

— Szolgálat kiterjesztése Bánhida postahivatal
nál 238.

— — meghosszabbítása több postahivatalnái
191.

— Szőreggel váltott beszélgetések díjazása 191. 
Társas állomás áthelyezésével kapcsolatban

különvonalú állomás felszereléséért áthe
lyezési díj felszámítása 48.

„Távíró és Távbeszélő Hivatalok Névsora” 
című segédkönyv újabb kiadása 74.

— Távolsági beszélgetések díjazása Alsóher-
náddal és Üjhartyánnal 126.

--------------Almásfüzitővel, Balatonaligával és
Balatonvilágossal 255.

— Törlési díj felszámítása a hívott távbeszélő-
állomás nem jelentkezése esetében 2.

— Üjhartyánnal kezdeményezett távolsági be
szélgetések díjazása 126.

— Üröm községből a budapesti egységes háló
zatba bekapcsolt előfizetők alapdíjának 
helyesbítése 191.

— Vidéki betűrendes távbeszélő névsorhoz
„Pótfüzet“ kiadása 199.

—  ---------névsor kiadása 372.
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r r i '  •  r1 a v ir o :
— B. 1. Táviróíizleti Szabályzat új kiadása 254.
— Díjazása a részvéitnyilvánítást tartalmazó

táviratoknak 316.
------ lakásmegjelöléseknek a táviratban 371.
— Díjszabásban változások 16, 21, 40, 66, 91,

106, 118, 132, 148, 179, 217, 230, 238, 280, 
291, 316, 338, 357, 372, 389.

— Dísztávirat — lap LX 10 jelzésű — rend
szeresítése 383.

------ lapok — újak — rendszeresítése 190.
------ - szolgálat rendszeresítése a külföldi or

szágokkal 290.
—  -------------Lengyelországgal 366.
— Ékezetes betűk számítása a belföldi forga

lomban 48.
— Hálózati csoport felállítása a postavezér

igazgatóságnál 71.
— Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró-

vezetékeken 226.
— Kedvezmények a salzburgi vitorlázó repü

lő mérkőzések időtartamára a versenyzők 
számára 117.

— Kettős kötőjelek alkalmazása utalványtáv
iratok szövege és az esetleges közlemény 
között 5.

— Körözvénytávirat tojás és baromfi árakra
356.

— Közlemények kettős kötőjellel való elvá
lasztása az utalvány szövegétől 5.

— Lakásmegjelölések díjazása a táviratban
371.

—Lengyelországgal való forgalomban dísztáv
iratszolgálat rendszeresítése 366.

— LX 10 jelzésű dísztáviratlap rendszeresítése
383.

— „Meteor Buda“ című táviratok azonnali to
vábbítása 91.

— Nésora a Távíró és Távbeszélő Hivatalok
című segédkönyv újabb kiadása 74.

— Névsorhoz kiegészítés 231.
— Országos távíró és távbeszélő hálózati cso

port felállítása 71.
— Részvétnyilvánítást tartalmazó táviratok dí

jazása 316.
— Salzburgi vitorlázó repülő mérkőzések idő

tartamára távíró kedvezmények 117.
— Szolgálat kiterjesztése Bánhida postahiva

talnál 238.
-------meghosszabbítása több postahivatalnál

191.

m /  • r1 av iro:
— Táviratlevél kézbesítése távbeszélő útján 

73.
— Utalványtáviratok továbbítása során az

utalvány szövegének és a közleménynek 
kettős kötőjellel való elválasztása 5.

— Üzleti Szabályzat új kiadása 254.
— —- — új — rendelkezéseinek végrehajtá

sával kapcsolatos intézkedések 254.
— Vezetékeken irányok szerinti forgalmi fel

vétel 226.

Tunisszal az utalványok, utánvételes küldemé
nyek, megbízások és díjjegyzékek francia 
frankban való kiállítása 103.

Újévi postakönyvecskék megrendelése 343.
Utalványkézbesítési, illetőleg kifizetési díj elő

zetes lerovása 341.
Utalványkifizetési naplók — belföldiek vezetése 

az utalványokat háznál kifizető postameste
ri hivataloknál 237.

Utánvételes küldemények francia frankban való 
kiállítása Francia-Marokkóval 95.

—  ---- — —• Tunisszal 103.
------ Olaszországba szólók — forgalmának

felfüggesztése 65.
-r- — norvég koronában való kiállítási Norvé

giával 388.
— — svájci frankban való kiállítása Svájccal 

111.
Utánvételi utalványok — idegen pénznemben ki

állítottak — kezelése 89.
— — Nagybritanniából érkezők — kezelése 90.

Utasítás a központi anyagraktártól rendelendő,
anyagok és szerelvények rendelésére 263.

Üdülés hévízszentandrási és balatonföldvári 
üdülőtelepen 79.

Üzleti válasznyomtatványok rendszeresítése 178.
Változás a magyar mozgóposták jegyzékében 7, 

194, 200, 221, 242, 298, 334, 343, 368.
— a külföldről érkező levélpostaküldemények 

díjában 19, 51, 241, 248, 262, 352.
— a külföldről érkező levélpostai légiküldemé

nyek légipostái pótdíjában 105, 225, 241, 285.
— a külföldről érkező postautalványok légi

postái pótdíjában 285.
— az Egyesült Államokba szóló csomagok dí

jában 105, 126.
— szervezeti 277.
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Változások a Csomagdíjszabásban 5, 95, 178, 
280.

— a Helységnévtárban 32, 33, 40, 49, 56. 98, 
108, 157, 201, 217, 218, 227, 231, 239, 258, 
275, 281, 287, 307, 315, 320, 325 335 , 344, 
360, 373, 384, 390, 399.

— a Légipostadíjszabásban 43, 47, 131, 156, 
229, 331, 366.

—a Légipostái Menetrendben 14, 43, 47, 65, 229, 
249, 281, 347, 353, 366.

— az Irányítási Füzetben 8, 33, 41, 56, 98. 134, 
149, 184, 193, 227, 233, 294, 326, 344, 360, 
384, 391.

— forgalomköriek 17, 33, 44, 67, 98, 115, 183, 
202, 231, 239, 244.

•— 2. számú — kiadása a Levélpostadíjszabás- 
hoz 73.

— 3. számú kiadása a Levélpostadíjszabáshoz 
249.

— közigazgatásiak 17, 22, 56.
Vármegyei tisztviselők kiküldetési, átköltözkö- 

dési illetményei módosítása 59.

Városok által postai szolgálatra rendelkezésre 
bocsátott alkalmazottak fogadalma 313.

Vasúti állomások készpénzbeszolgáltatási ada
tainak egyeztetése máv. pénztárvizsgálók 
által 155.

— forgalomban új darabárú fuvarlevelek 111.
— — szállítóvevényürlapok forgalombabocsá- 

tása 112.
— fuvarlevelek árusításával való megbízatása 

Csorna postahivatalnak 131.
------------------Kaposvár 3. sz. postahivatalnak

254.
— — — ------Makó postahivatalnak 48.
— szállítóvevényürlapok becserélési díja 315.

Visszaküldése átutalt, valamint kézbesíthetet-
len postatakarékpénztári takarék- és csekk
fizetési utalványoknak 72.

Visszavételi és címváltoztatási díj módosítása 
közönséges levélpostai küldeményeknél 141.

Zenemüveknek belföldi forgalomban könyvdíj
szabással való szállítása 352.

Zeppelin léghajók tavaszi és nyári menetrendje
52.

II.

1. Postahivatalok

a) Alkalmi postahivatalok:

Bridge-világbajnoki verseny és világkon
gresszus Budapest ..................................... 157

Budapesti Nemzetközi Vásár .................... 107
„Felsőmagyarországi Vitézek Rákóczi Tá

borozása“, Ónod .................................  157
VII. Filprok Bélyegkiállítás, Budapest . . . .  257
IX. Országos Frontharcos Találkozó ......... 303
„Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás,

Budapest“ ......................................... 257
„II. Szolnoki Bélyegkiállítás“ .......................  304
„Nemzetközi Asszonyhét Budapesten“ . . . .  242 
„Nemzetközi Vizipólótorna a Horthy Ku

páért Budapest“ .................................. 250
Nyíregyházai Gyümölcsvásár, Ipari, Keres

kedelmi és Mezőgazdasági Kiállítás .. 286
V. Országos Kézművesipari Kiállítás ésVIII. 

őszi Lakberendezési és Háztartási Vá
sár ..........................................................279

Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 52
Szolnoki Repülőtér ...................................... 275
XIV. Bélyegnap........... ................................. 120
„Virág-, Gyümölcs-, Bor-Kiállítás és Vásár 

Debrecenben 1937“ ..............................  304

Budapest 31.

b) Áthelyezett postahivatalok:

282 I Budapest 32. 149 I Budapest 100.

c) Időleges postahivatal megnyitása:

242

Budapest-Lóversenytér 97
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d) Időszaki postahivatali kirendeltség megnyitása és megszüntetése:

Hajduszoboszló-gyógyfürdő (V. 16.—IX. 15.) 127

e) Időszaki postahivatalok megnyitása és megszüntetése:

Balatonakarattya (VI. 1.—IX. 30.) .........  134
Balatonkenesei Fővárosi Üdülőhely (VI. 1.—

IX. 30.)   134
Balatonszabadi-fürdőtelep (VII. 1.—VIII.

31.)   149
Budapest—Zugliget (V. 1.—X. 15.)   115
Göröimbölytapolca (VI. 1.—IX. 15.) ...........134

i Hévizfürdő (V. 16.—IX. 30.) .................... 127
Margitsziget (V. 15.—IX. 30.) ....................  127
Mátrafüred (V. 15.—IX. 30.) .......................  127
Parádfürdő (VI. 1—IX. 30.) .......................  134
Siófokfürdő (VI. 1.—IX. 30.).......................  134
Sóstógyógyfürdő (VI. 16-V III. 31.) ......... 157

f) Kincstári kirendeltség megszüntetése:

Budapest 52....................................................  17

g) Községbe helyezett pályaudvari postahivatalok:

Rátót ...........................................................  294

h) Postahivatal megszüntetése:

Mátyásföld—Repülőtér ..............................  200

i) Postahivatalok nevének megváltoztatása:

Békés'földvár pu. (Békés-Földvár pu.-ra) .. 121 ] Kerkaszentmiklós (Tornyiszentmiklós-ra) .. 293

j) Postaügynökséggé átalakított postahivatalok:

Békés-Földvár pu............ 287
Gödreszenímárton . . . .  107

Kemeneshőgyész ......... 108
Kisléta ................... ....... 108

Ötvöskónyi 3

k) Távbeszélővel egyesített postahivatalok:

Balaton ....................... 231
Balf ................................ 287
Csaholc .......................  325
Csiengele .......................  287
Cserhátszentiván .........  375
Detk ..............................  307
Dunaegyháza ................ 44
Ecser ...................  183, 231
Forráskútdüllő ............  360

Fűzfőgyártelep ............  17
Kaposvár 3.......................... 231
Királd ............................ 325
Komárváros .................  275
Kondorfa ........................  239
Kondor ősi tanyák .........  17
Lakitelek .......................  183
Máriagyüd ...................  33
Mérk ...............................  344

Nagypirit .......................  202
Nagyszalonta .........  307, 335
Őr .......................  67, 244
Pallagpuszta ................  17
Somogyaszaló ............  202
Sopronkövesd .........  98, 231
Szentlőrincháza ............  231
Vatta ........................... 326
Vezsenyi szőllők ......... 18



XVII

1. Üj posta, távíró vagy távbeszélő hivatalok megnyitása:

Baja 2...................... .........  221 Kisoroszi .................. . . .  334 Pusztagyenda ....... 359
Borsodnádasd .........  294 Kovácshida ........... . . .  92 Szigliget ............ ....... 227
Budapest 20............ .........  200 Nagybicsérd ........... . .. 286 Terpes ................ ......... 250
Budapest 22............ Nyárád .................. . .. 257 Tiszadorogma .........  183
Budapest 84............ .........  92 Pestszenterzsébet 4. ... 230 Zabar .................. ....... 368
Kaposvár 3............. .......  107 Pinkamindszent ... 108

2. Postaügynökségek.

a) Időszaki postahivatallá átalakított postaügynökség:

Jankovichtelep ........... .............................  258

b) Időszaki postaügynükséggé átalakított postügynökség:

Balatonrendes (VI. 1 IX. 30.) ................  307

c) Időszaki postaügynökségek megnyitása és megszüntetése:

Balatonaliga pu. (IX. 1.—VI. 15.) ................  93
Balatonszabadi-fürdőtelep (V. 15.—VI. 30.;

IX. 1 -IX . 30.) .....................................  149
Bérekfürdőtelep (VI. 1.—IX. 30.) ................ 250

Horány (V. 15— IX. 15.) .................... 128, 294
Konyári Sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII.

31.) ........................................................ 157
Sikondagyógyfürdő (VI. 15— IX. 16.)....... . 307

d) Levélfelvevő állomás felállítása:

Bugac 201

e) Megszűnt vagy szünetelő postaügynökségek:

Bagolasánc ....................................................340
Balatonrendes pu...........................................307

Olasz
Szakadát

7
115

Akaii .......
Baja 2...........
Borsodnádasd
Kisoroszi
Kovácshida

f) Postahivatallá átalakított postaügynökségek:

40, 41 Nagybicsérd
221 N várad .........

. . .  294 Pinkainindszemt
. 334 Pusztagyenda

...  92

286
257
108
359

Szigliget
Terpes ___
Tiszadorogma 
Zabar .......
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250
183
368
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g) Postaügynökség ellenőrző hivatalában változások:
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369
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Kiaköcsk (Köcsk-re) ........ .
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375

i) Postaügynökség ideiglenes áthelyezése:

Gyopárhalom .............................................  133

j) Szünetelő postaügynökség megnyitása:
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Penészlek .................................................... 231 | Szentlőrinckáta .........................................  231

1) Üj postaügynökségek:

Abod ........................... 325
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Balatonrendes ............  390
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g § | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103T. .HATÁR S. 1. szára.

H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének módosítása.

A  m. kir. posta bélycgértékcsítő irodája új árjegyzé
kének kiadása.

A  törlési díj felszámítása a hívott távbeszélőállomás 
nem jelentkezése esetén.

Európánkívíili helyekre szóló levélposta továbbításé 
nak adatai.

Az ötvöskónyi postahivatal átalakítása postaügynök 
seggé.

Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A T O M :
név-

• •

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

124.179/4.—1936.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás'* 
67. §-ának (A díjátaiányozásban részvevő szer
vek) XVIII. (Bpest Székesfőváros) pontjában 
felsorolt szerveket egészében töröljék és helyébe 
írják:

„Budapest székesfőváros 
—- törvényhatósági bizottsága;
— közigazgatási bizottsága;
— polgármestere (polgármesteri ügyosztályok,

polgármesteri központi segédhivatal);
— árvaszéke;
— tiszti ügyészsége;
— tiszti főorvosi hivatala;
— levéltára;
— központi számvevősége;
— központi pénztára;
— központi adószámviteli hivatala;
— központi anyagszertára (nyomtatványrak

tára);
- vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézete;

— kerületi elöljárói (adószámviteli és forgalmi-
adóosztályai, anyakönyvi hivatalai);

—- számszéke;
— statisztikai hivatala;

— nyilvános könyvtárai (Pedagógiai Könyvtár);
— tűzoltósága;
— gazdasági hivatala;
—- dunaparti felügyelősége;
— kertészete;
— kórházai;
— közegészségügyi és bakteriológiai intézete;
—- fertőtlenítő intézete;
— kórházi műszer- és anyagraktára;
— hordójelző hivatala;
— állategészségügyi telepe;
—- erdő- és mezőgazdasági hivatala;
—• köztisztasági hivatala;
— iskolánkívüli népművelési bizottsága;
— községi tanszerbeszerző nyilvántartó és be

szerző intézete;
— idegenforgalmi hivatala;
— útügyi intézete;
Budapest székesfővárosi állat- és növénykert;
— szeretetotthonok;
— árvaházak, fiúotthonok;
— gyermek- és napközi kisdedotthonok;
—• gyermeknyaraltatási akció;
— népszálló;
— ínségesek hatósági foglalkoztatója;
— hajléktalanok menhelye;
— tüdőbeteggondozó intézetek;
— köztemetők;
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—• köz vágóhidak és állatvásárok;
— vásárcsarnokok és vásárigazgatóság;
— múzeum és képtár;“

é

Budapest, 1937. évi január hó 4-ón.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új ár
jegyzékének kiadása.

127.662/3.—1936.

Hivatkozással a P. R. T. 1934. évi 57. szá
mában közzétett 140.084/3. sz. rendeletemre, érte
sítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. posta bé
lyegértékesítő irodája részére 1937. (évi január
1-én érvénybe lépő új árjegyzéket adtam ki. Az 
árjegyzék 1—1 példányát több helyen való lebé
lyegzés és zsinórral ellátás után a közönség ré
szére fenntartott helyen való kifüggesztés végett 
az összes budapesti postahivataloknak, továbbá 
a vidéki kincstári és I. osztályú postamesteri hi
vataloknak egyidejűleg megküldöttem.

Külön is felhívom az időszaki postahivatalok 
szerelvényeit őrző hivatalokat, hogy az időszaki 
postahivatalok megnyitása előtt ezek részére 
szolgálati levelezőlapon közvetlenül a bélyeg- 
értékesítő irodától igényeljenek árjegyzéket s 
addig kiadott pótlékokat.

Ugyanígy járjanak el azok a postahivatalok, 
amelyeknek több árjegyzékre volna szükségük, 
vagy amelyek most árjegyzéket nem kaptak, de 
székhelyükön a bélyegértékesítő iroda működése 
iránt érdeklődő bélyeggyűjtők vannak.

A bélyegértékesítő iroda árjegyzékét magán
feleknek is elküldi, ha annak 20 f árát utólag 
megfizetik.

Ezzel kapcsolatban értesítem a postahivata
lokat arról is, hogy a bélyegértékesítő irodánál 
alkalmi és hirdető bélyegzők lenyomatának fe
lek részére való közvetítésére vonatkozóan a P.
R. T. 1936. évi 4. számában is közzétett 85.709/3. 
sz. rendeletemmel berendezett szolgálatot meg
felelő érdeklődés hiányában egyidejűleg beszün
tettem.

Idevonatkozóan a postahivatalok alkalmaz
kodjanak az A. 1. Szab. 16. §. 9. és 9/a. pontjai
ban foglalt rendelkezésekhez.

A m. kir. posta bélyegmúzeumának egyes 
bélyegzők lenyomatának megküldésére vonat
kozó megkereséséit azonban a postahivatalok a 
legnagyobb gondossággal kötélesek foganatosí
tani.

Budapest, 1936. évi december hó 28-án.

A törlési díj felszámítása a hívott távbeszélő
állomás nemjelentkezése esetén.

126.805/8.—1936.
A postahivatalok távbeszélő szolgálatának 

központi ellenőrzésénél azt tapasztaltam, hogy a 
hivatalok egy része a hívott nemjelentkezése 
miatt a törölt távolsági beszélgetés után nem szá 
mit fel törlési díjat abban az esetben, ha a hívó 
ugyanabban a viszonylatban azonnal kér egy má
sik számmal összeköttetést.

Egyöntetű eljárás érdekében értesítem a hi
vatalokat, hogy a második bejelentést ilyen eset
ben új bejelentésnek kell tekinteni, következés
kép az első bejelentés után a törlési díjat fel kell 
számítani.

A szóbanforgó eset ugyanis a C. 1. Szab. 67. 
§-ának 2. pontjában a díjmentes törlések között 
nincs felsorolva és ez — figyelemmel arra, hogy 
a módosítás csak a beszélgetés megkezdésére 
való felhívás előtt lehetséges, — a beszélgetési 
bejelentés módosításának sem tekinthető. Az ily 
módon történő utólagos bejelentés egyébként 
azonos a kettős előjegyzéssel, amelyért a törlési 
díjjal azonos díjat szintén meg kell fizetni.

Budapest, 1937. évi január hó 7-én.

Európánkívüli helyekre szóló levélposta továbbí
tásának adatai.

85.210/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda
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pesti 72. sz. postahivatalnál és az érkezés idő
pontja:

1/10 — 22 ó 50 <p =  Egyiptom (é. Alexandria
1/13.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/14.);

1/11 — 13 ó 50 p =  Észak- és Középamerika
(é. New-York 1/19.); Irán- 
Perzsia (é. Teheran 1/19 );

22 ó 50 ip =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/14.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/15.); Szíria (é. Alep 
1/14.); Irak-Mezopotámia 
(é. Baghdad 1/16.);

1/12 — 5 ó 30 p =  Kína (é. Shanghai 1/27.);
Japán (é. Shimonoseki 
1/28.);

— 13 ó 50 p =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiro 1/26.; é. Buenos- 
Aires 1/30.);

— 22 ó 50 p =  Egyiptom (é. Alexandria
1/15.); Palesztina, (é. Tel- 
Aviv 1/17.);

1/33 — 13 ó 50 p -= Amerika (é. New-York
1/21.; é. Rio de Janeiro 
II/1; é. Buenos-Aires II/5); 
Dél-Afrika (é. Capetown
II/2.);

• — 22 ó 50 p =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/16.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/17.); Szíria (é. Alep 
1/16.); Irak-Mezopotámia 
(é. Baghdad 1/18.);

T14 — 5 6 30 p =  Brit-lndia (é. Batávia
II/8.);

13 ó 50 p =  Németalföldi-India (é.
Bombay 1/28.); Észak- és 
Középamerika (é. New- 
York 1/21.); Ausztrália (é. 
Fremantle 11/9.);

— 22 ó 50 ip =  Egyiptom (é. Alexandria 
1/18.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/19.);

1/15 — 5 ó 30 p — Kína (é. Shanghai 1/30.);
Japán (é. Shimonoseki 
1/31.);

— 13 ó 50 p -  Egyiptom (é. Alexandria 
1/20.); Palesztina (é. Tel- 
aviv 1/21.); Irán-Perzsia 
(é. Teheran 1/23.);

1/16 — 13 ó 50 ip — Irán-Perzsia (é. Teheran
1124.);

— 22 ó 50 ip =  Szíria (é. Alep 1/19.);
Irak-Mezopotámia (ó. 

Baghdad 1/21.);
1/17 — 22 ó 50 ip =  Dél-Amerika (é. Rio de

Janeiro II/4.; é. Buenos- 
Aires II/8.).

Budapest, 1937. évi január hó 4-én.

Az ötvöskónyi postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé.

128.179/3.—1936.
A Somogy vár megyében fekvő ötvöskónyi 

postahivatal múlt évi december hó 16-val válto
zatlan forgalmi körrel postaügynökséggé alakít
tatott át. Ellenőrző hivatala: Gyékényes 2.

Ehhez képest a Helységnévtárban Ötvös- 
kónyinál (423. oldal) „ helyett „ S3 Eh.
Gyékényes 2.“ írandó.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 99. oldalon ötvöskónyinál az 1. hasábban 
az „5.330“ ellenőrzőszám törlendő, a 4. hasábban 
Ötvöskónyi után beírandó: „ü. (Eh. Gyékényes
2.)“, a 179. oldalon pedig az 5.330 szám mellől 
„Ötvöskónyi“ törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 121. oldalon 
a 2. hasábban „IV“ helyett „U“ írandó, a 7. ha
sábban pedig bejegyzendő: „Eh. Gyékényes 2.“

Budapest, 1937. évi január hó 7-én.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

127.182/1.—1936.
Lehel Károly putnoki postakiadó a debre

ceni postaigazgatóság által 1931. évi október hó
21-én 1. D. 863/1931. szám alatt kiállított posta
kiadói személyazonossági igazolványát elvesz
tette.

Az igazolvány érvényét ezért megszüntetem.
Budapest, 1936. évi december hó 28-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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1
A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

a Sopronkövesdiou> Török János kiadó Sopron, 1907. Sopronkövesd postam esterréCUO neveztetett ki.
cn

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Allástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Borpczy Ilona Aszód 7 jan. 15.
Ném etül is beszél, 

hosszabb helyettesítést 
is vállal

Debreczeni Józsefné A szód azonnal H elyettesítést vállal

Dernkó Mária Mcdgyesegyháza, 
Damjanich-utca 12. febr. 1.

ifj. G ál László Cegléd, Kut-utca 1. sz. 3 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 d» R észvénytársaság  (F ele lő s  v.: Duchon J .) B udapest.
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T A R T
Változások a Csomagdíjszabásban.
A Pénzintézeti Központ 25.000. számú csekkszámlá

jára történő befizetéseknél észlelt rendellenességek.
Az utalványtáviratok továbbítása során az utalvány 

szövegének és az esetleges közleménynek kettős kötőjellel 
való elválasztása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Postai szállításból kizárt, sajtótermék.
Hidegség új postaügynökség megnyitása.
Ú rkút új postaügynökség megnyitása.
A  simonmajori postaügynökség elnevezésének és ellen

őrzőhivatalának megváltoztatása.

Változások a Csomagdíjszabásban.
126.790/4.—1936.

A Csomagdíj szabás adataiban beálló válto
zások 1. számit jegyzékét e rendelettel egyidejű
leg kiadtam.

A jegyzékekkel a Posta külföldi hírlaposz
tálya fogja a hivatalokat és egyéb postai szerve
ket közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
Posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1936. évi december hó 28-án.

A Pénzintézeti Központ 25.000. számú csekk
számlájára történő befizetéseknél észlelt rend

ellenességek.
128.283/4.—1936.

A Pénzintézeti Központ közlése szerint a 
25.000. sz. postatakarékpénztári csekkszámla ja
vára befizetett összegekkel kapcsolatos felszó
lamlások elintézésénél nagy zavart okoz az, hogy

1. a befizetők a befizetési lapok „Értesítő 
laip“-jainak alsó részét nem töltik ki és ezt egyes 
postahivatalok a befizetések elfogadásánál nem 
kifogásolják;

2. egyes postahivatalok az említett számlára

A L O M :
Az olaszi postaügynökség ideiglenes beszüntetése.
Változás a magyar mozgóposták jegyzékében.
Európánkívüli helyekre szóló kvélposta továbbításának 

adatai.
Változások az Irányítási Füzetben.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi decem ber havi 

forgalma.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése. • i s
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadó állás.
Kiadói állást keresnek.

befizetéseket bianeó-befizetési lappal is elfogad
nak, és végül

3. az ilyen befizetések elfogadásánál a befi
zetési lap értesítő lapjának alsó részén a hivatal 
keletbélyegző lenyomatát nem alkalmazzák.

Ezzel kapcsolatban felhívom a postahivata
lokat, hogy „A Pénzintézeti Központ 25.000. szá
mú csekkszámlájára történő befizetések korláto
zása“ tárgyában a P. R. T. 1933. évi 45. számá
ban megjelent 103.382/4. sz. rendeletet újból gon
dosan olvassák el és az abban foglaltakhoz szi
gorúan alkalmazkodjanak.

Az igazgatóságokat pedig felhívom, hogy 
abban az esetben, ha a jövőben valamelyik posta- 
hivatal terhére hasonló rendellenességet állapí
tanak meg, az érdekelt postaalkalmazott ellen 
járjanak el.

Budapest, 1936. évi január hó 7-én.

Az utalványtáviratok továbbítása során az 
utalvány szövegének és az esetleges közlemény

nek kettős kötőjellel -való elválasztása.
122.041/8.—1936.

A Levélpostadíjszabás 29. §-ának 8. pontja 
alatt közölt minták szerint utalványtáviratban az 
esetleges közlemény előtt „Közlemény“ szót al
kalmazni nem kell, ennélfogva a távirat hivata-
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los szövege után a feladó esetleges magánközle- , 
ményét minden külön jelzés nélkül továbbítják 
a hivatalok.

Minthogy a közleménynek ily módon való 
továbbítása könnyen félreértésekre adhat okot, 
elrendelem, hogy az utalványtáviratoknak táv
íróberendezésen való továbbítása során az érde
kelt hivatalok az utalvány hivatalos szövegét a 
közleménytől ezentúl kettős kötőjellel (=) vá
lasszák el. A kettős kötőjelet a megfelelő helyen 
már az utalványtáviratot felvevő (kiállító) tiszt
viselőnek fel kell tüntetnie s azt a rendeltetési 
helyig továbbítani kell.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 
1930 : 24. számában megjelent 72.534/1930. sz. 
rendeletem 6. §-ának 12. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1936. évi január hó 5-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

85.623/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) 10. pontjában (M. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium) a törölt 5. tétel helyébe ír
ják be: „Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tör
vényhatósági iskolánkívüli népművelési bizott
sága, Szolnok“.

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
85.572/4.

A Volksbund für das Deutschtum im Aus
land kiadásában Berlinben megjelent „Deutsche 
in aller Welt“ című, 1937. évre szóló német nyel
vű naptártól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi január hó 11-én.

Hidegség új postaügynökség megnyitása.
126.654/3.—1936.

Sopron vármegyében fekvő Hidegség (köz
ségben 1936. évi december hó 1-én új postaügy
nökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala: Sopron 
]., díjnégyszögszáma: 1175.

Az új postaügynökség forgalmi köre Hideg

ség, Fertőhöz, Fertőhomok községekre és Ilona- 
major telepre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Hidegségnél (257. 1.) az 
„u. p.“ törlése mellett beírandó: S Í Eh. Sopron
1., Győr f n i M Sopron . . . ,  1175, postá
ig. S.

Fertőhöz (214. 1.) ezentúl u. p. Hidegség.
Fertőhomok (214. 1.) u. p. ezentúl Hidegség.
Ilonamajor O  Hidegség (211. 1.) u. p. ezen

túl Hidegség.
A M. kir. Postahivatalok és Ügynökségek 

Névsorában Hidasnémeti után (56. 1.) beírandó: 
—, 1175, Hidegség ü. (Eh. Sopron 1.), Sopron, 
Sopron, Győr _iä» __***. W Sopron . . . ,  a 160. 
oldalon az 11751 számnál Hidegség.

Az Irányítási Füzetben Hidasnémeti után 
(63. 1.) beírandó: Hidegség, Ü, Sopron, S, VII., 
Győr-Sopron, Eh. Sopron 1, f58.

Budapest, 1937. évi január hó 11-én.

Úrkút új postaügynökség megnyitása,
128.185/3.-1936.

Veszprém vármegye veszprémi járásában 
fekvő Úrkút községben 1936. évi december hó 
16-án új postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző 
hivatala Ajka, díjnégyszögszáma 491.

Az ügynökség forgalmi köre Úrkút községre, 
továbbá Hermanmajor és Zsófiamajor külterü
leti lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban:
Hermanmajor .A Nagyvázsony (254. oldal), 

u. p. ezentúl Úrkút.
Urkútnál (555. oldal) „u. p. Ajka“ törlése 

mellett beírandó: „ isi Eh. Ajka, Székesfehér
vár ES eh Celldömölk, Ajka, . . . . ,  491, 
postáig. S.“

Zsófiamajor O  Nagyvázsony (588. oldal), 
u. p. ezentúl Úrkút.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban Úri után (137. oldal) beírandó: „—, 491, —, 
Úrkút, (Eh. Ajka), Veszprém, Sopron, Székes-
fehérvár m w w  Celldömölk, A jka----“,
a 153. oldalon pedig a ,„491“ számnál beírandó 
még: „Úrkút“.

Végül az Irányítási Füzetben Úri után (171. 
oldal) beírandó: „Úrkút, Ü, Veszprém, Sopron, 
VI.. Székesfehérvár—Celldömölk, Eh. Ajka.“

Budapest, 1937. évi január hó 7-én.
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A simonmajori postaügynökség elnevezésének 
és eiienőrzőhivatalának megváltoztatása.

85.299/3.
Simonmajor község nevének megváltoztatá

sával kapcsolatban az ott működő postaügynök
ség nevét 1937. évi január hó 1-től kezdve „Fá- 
cánkert“-re változtattam meg. Egyben ellenőrzés 
szempontjából a szekszárdi postahivataltól a 
tolnai postahivatalhoz csatoltam.

A névváltozással kapcsolatosan a Belügy
miniszter Űr a község egyik részét képező „Si- 
monmajar“-nak, mint lakott helynek nyilvántar
tását rendelte el.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban:
A 198. oldalon Fácánház után felveendő: 

„Fácánkert nk., Tolna vm., központi j. (szh. 
Szekszárd), )-( Ifigéniamajor, Juliamajor, Közép
major, Pusztafácánkert, Pusztakajmád, Simon- 
major, Vadászmajor; 12a  Eh. Tolna, Sárbogárd
‘ « i 1L« Bátaszék, Pusztafácánkert......  567,
u. t. Szedres, postáig. P.“

Ifigéniamajor r\ Fácánkert (264. o.), Júlia- 
major o  Fácánkert (279. o.), Középmajor O 
Fácánkert (334. o.), Pusztafácánkert o  Fácán
kert (447. o.), Pusztakajmád C\ Fácánkert (447.
o.) és Vadászmajor o  Fácánkert (558. o.) vala
mennyinél u. p. ezentúl Fácánkert.

Végül a 478. oldalon Simonmajor nk. összes 
adataival törlendő, s helyette „Simonmajor r\ 
Ercsi“ után felveendő: „Simonmajor rh Fácán
kert, Tolna vm., központi j., u. p. Fácánkert (bel
terület), u. t. Szedres.“

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban:

A 43. oldalon Fábiánsebestyén p. u. után fel
veendő: „—, 567, —, Fácánkert ü. (Eh. Tolna), 
Tolna, Pécs, Sárbogárd i Bátaszék,
Pusztafácánkert . . . . “. A 114. oldalon Simon
major ü. összes adataival törlendő. A 154. olda
lon pedig az „567“ számnál „Simonmajor“ „Fá- 
cánkert“-re helyesbítendő.

Az Irányítási Füzetben:
A 46. oldalon Fábiánsebestyén p. u. után 

felveendő: „Fácánkert, Ü, Tolna, Pécs, V, Sár- 
bogárd-Bátaszék, 135, Eh. Tolna.“ A 140. olda
lon viszont „Simonmajor“ összes adataival tör
lendő. . r '  Í-v •

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

Az olaszi postaügynökség ideiglenes beszünte
tése.

126.521/3.—1936.
Baranya vármegye pécsi járásában fekvő 

Olasz községben lévő postaügynökség ez idő 
szerint ideiglenesen szünetel.

Ehhez képest: Hidor, Hásságy és Olasz köz
ségek utolsó postája — egyelőre — Belvárd- 
gyula.

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

Változás a magyar mozgóposták jegyzékében,
86.048/3.

A Kecskemét és Tiszaug között fenntartott 
194. sz. mozgóposta ezentúl menet a 7262. sz. vo
nat helyett a 7220. számú vonatban Kecskemét
től Lakitelekig közlekedik.

A hivatalok ezt a változást a magyar moz
gópostáknak a P. R. Tára múlt évi 15-ik számá
ban 98.865/3. sz. alatt közölt jegyzékében vezes
sék keresztül.

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

Európánkívüli helyekre szóló levélposta továb
bításának adatai.

85.982/3.
Európánkívüli fontosabb országokba szóló 

levélposta feladásának határideje a budapesti 72. 
sz. postahivatalnál és az érkezés időpontja:

1/17 — 22 ó 50 p =  

1/18 — 13 ó 50 p =

— 22 ó 50 p =  

1/19 — 5 ó 30 p =

— 13 ó 50 p =  

1/20 — 13 ó 50 p =

Egyiptom (é. Alexandria 
1/21.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/22.).
Észak- és Középamerika 
(é. New-York 1/26.); Irán- 
Perzsia (é. Teheran 1/26.). 
Szíria (é. Alep 1/21.); Irak- 
Mezopotamia (é. Baghdad 
1/23.).
Kína (é. Shanghai II/3.); 
Japán (é. Shimonoséki 
11/4.).
Délamerika (é. Rio de Ja
neiro II/4., Buenos Aires 
II/9.).
Észak- és Középamerika 
(é. New-York 1/29.); Dél- 
afrika (é. Capetown II/9.);
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— 22 ó 50 p =

1/21 — 5 ó 30 ,p =

— 13 ó 50 p = 

1/22 — 5 ó 30 p =

— 13 ó 50 p =

1/23 -  5 ó 30 p =

— 13 ó 50 p =

— 22 ó 50 p =

1/24 — 13 ó 50 p =  

— 22 6 50 p =

1/25 — 13 ó 50 v  = 

— 22 ó 50 p = 

1/26 — 5 ó 30 p =

—• 13 ó 50 p =

—■ 22 ó 50 p =

1/27 — 5 ó 30 p =

Egyiptom (é. Alexandria 
1/25.); Palesztina (é. Tsl- 
Aviv 1/26.); Szíria (é. Alep 
1/23.); lrak-Mezopotamia 
(é. Baghdad 1/25.).
Németalföldi-India (é. Ba
tavia 11/11.);
Brit-India (é. Bombay 
II/4.).
Kína (é. Shanghai II/6-); 
Japán (é. Shimonoseki
H/7-);
Egyiptom (é. Alexandria 
1/27.); Palesztina (é. Tel* 
Aviv 1/28.); Délamerika 
(é. Rio de Janeiro II/5, é. 
Buenos-Aires II/9.); Irán- 
Perzsia (é. Teheran 1/30.).
Ausztrália (é. Fremantle 
11/16.);
Irán-Perzsia (é. Teheran 
1/31.);
Egyiptom (é. Alexandria 
1/27.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/28.); Szíria (é. Alep 
1/26.); lrak-Mezopotamia 
(é. Baghdad 1/28.).
Észak- és Középamerika 
(é. New-York II/l.);
Egyiptom (é. Alexandria 
1/28.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/29.).
Észak- és Középamerika 
(é. New-York II/l.); Irán- 
Perzsia (é. Teheran 11/2.);
Egyiptom (é. Alexandria 
1/29.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/31.).
Kína (é. Shanghai 11/10.); 
Japán (é. Shimonoseki
m ii.);
Észak- és Középamerika 
(é. New-York II/4.);
Egyiptom (é. Alexandria 
1/30.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv 1/31.).
Délafrika (é. Capetown 
11/14.);

Amerika (é. New-York 
II/5, Rio de Janeiro 11/14.); 
Németalföldi-India (é. Ba
tavia 11/18.); Délafrika (é. 
Capetown 11/16.);
Egyiptom (é Alexandria 
II/l.); Palesztina (é. Tel- 
Aviv II/2.); Szíria, (é. Alep 
1/30.); lrak-Mezopotamia 
(é. Baghdad II/L).
Brit-India (é. Bombay 
II/l 1.); Ausztrália (é. Fre
mantle 11/23.).
Kína (é. Shanghai 11/13.); 
Japán (é. Shimonoseki 
11/14.);
Egyiptom (é. Alexandria 
II/2.); Palesztina (é. Teh 
Aviv II/3.); Irán-Perzsia 
(é. Teheran II/6.).
Irán-Perzsia (é. Teheran
II/7.);
Szíria (é. Alep 11/2.); lrak- 
Mezopotamia (é. Baghdad 
II/4.).
Egyiptom (é. Alexandria 
II/4.); Palesztina (é. Tel* 
Aviv II/5.); Délamerika (é. 
Rio de Janeiro 11/15, é. 
Buenos-Aires 11/18.).

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
85.606/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat tudomás, ke- 
resztülvezetés és a helyes irányítás iránti intéz
kedés céljából közlöm:

8. o. Ajkánál 1. Szfvár 2. törlendő.
12. o. Aszódnál 22 után 34 írandó.
18. o. Bálinál (V/15-IX/30.) törlendő.
21. o. Békásmegyernél 422 helyett 426 írandó.
25. o. Bojár-Hollósnál 5432 v. után (k.), 5422 

A . (V. Ü. ü.).
27.0. Budakalásznál Budapest 62 után,/402v., 

1 Bp 62/426 v. (k.) írandó.

— 13 ó 50 p =

-  22 ó 50 p =

1/28 — 13 ó 50 p =

1/29 — 5 ó 30 p =

* .ÍF
—- 13 ó 50 p =

1/30 — 13 ó 50 p =  

— 22 ó 50 p =
... .t»>

1/31 — 13 ó 50 p =
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33. o. Csillaghegynél Budapest 62 után /402 
v.t 1 Bp 62/504 v. (k.).

36. o. Dégnél Veszpr. 1. elé 1 Bp 72/1014 v 
/gk (k.) írandó.

54. o. Göncnél 1 38 helyett 1 34 írandó.
60. o. Hajdúhadháznál 1 19 helyett 19 írandó.
61. o. Hegyeshalomnál 14 után 1 f  14 írandó.
81. o. Kisterenyénél a 7. hasábba a jelenlegi

adatok helyett 21 (H. Ü. és ü. után nem), 1 Hat
van 2/370 V., 22, 1 Bp 72/314 v„ |68, f22.

84. o. Kópházánál 58 után f58 írandó.
102. o. Mosonszentjánosná'l fl76 után 1 Bp 

72/8428. v. (k.) írandó.
127. o. Pomáznál 422 helyett 426 írandó.
137. o. Salgótarjánnál 1 Bp 72 helyett 21. (H. 

U. ü. után nem) írandó, 33 (H. Ü. ü. után nem) 
törlendő, 1. 33 (H. Ü. ü. után) után /320 v., 1 Hat
van 2 után 320 v. helyett 370 v. írandó.

139. o. Sárpentelénél f81 elé 82 írandó.
140. o. Simontornyánál f32 után 1 Bp 72/1014 

v. (k.) írandó.
142. o. Somoskőújfalunál a 7-ik hasábba a 

mostani adatok helyett 21 (H. Ü. ti. után nem), 
1 33, 1 Salgótarján /320 v. (H. Ü. ii. után), 22, 1 
Bp 72/1014 v. írandó.

151. o. Szentendrénél Budapest 62 után 
Í402 V ., 1. Bp 62/426 v. írandó.

154. o. Szilasbalhásnál gk után (k.), 1 Bp 
72/1014 v. (k.) írandó.

174. o. Vanyarcná'l 22 után Szirák írandó.
Budapest, 1937. évi január hó 8-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1936. évi decem
ber havi forgalma.
57/eln. ptk. szám.

A takaréküzletágban a betéteket 1,466.633 P 
89 f-rcl haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya 1936. december hó végén 107,633.987 
P 86 f volt. A különleges takarékbetétek álla- 
déka a fenti álladókban 17,295.925 P 78 f-rel sze
repel. A betevők száma a hó végén 450.728.

A csekküzletágban a betétek 741.349 P 37 f- 
rel múlták felüli a visszafizetéseket. A csekkbe
tétek állománya 1936. december hó végén 
167,332.072 P 25 f volt. A csekkszámlatulajdo
nosok száma a hó végén 35.881.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1936. december hó végén névértékben 117,454.689 
P 82 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe

dig 95,895.429 P 53 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.147.

A zálogüzletben 233.063 drb új zálogfelvétel 
4,746.778 P kölcsönnel és 247.247 drb zálogkivál
tás 5,100.925 P kölcsönvisszafizetéssel szerepel. 
A zálogtárgyak álladéka 1936. december hó vé
gén 1,272.691 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 26,196.441 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.076 drb, kényszerárverésre pedig 4.289 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 5.475 
drb, a befolyt vételár 90.622 P 56 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1936. december hó folyamán 3,480.467 
tétel, s 1.554,875.430 P 98 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 274,966.060 P 11 f 
volt.

Budapest, 1937. évi január hó 7-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
126.667/1.—1936.

A budapesti postaigazgatóság vezetője dr. 
Lendvay Jenő postatitkárt a II. kerületi biztosi 
teendők álól felmentette és azzal — a helyi biz
tosi teendők ellátása alól történt felmentése mel
lett — dr. Kovácsy Pál postasegédtitkárt bízta 
meg.

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.
580/pbbizt.

Az intézet választmánya az 1936. évi decem
ber hó 30-án tartott rendkívüli ülésében az inté
zet XII. évi rendes közgyűlésének napját az 
1937. évi február hó 14-ére (vasárnapra) tűzte ki.

A közgyűlés tárgysorozatába csak azok az 
indítványok vehetők fel, amelyek a közgyűlés 
napja előtt legalább is húsz nappal az intézethez 
beérkeznek (alapszabály 44. §.)

A közgyűlés idejét, helyét és tárgysorozatát 
feltüntető meghívót az intézet az alapszabály 
rendelkezésének megfelelően a közgyűlés napját 
15 nappal megelőzően a Posta Rendeletek Tárá
ban közzé teszi.

Budapest, 1937. évi január 8-án.
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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 létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs Németh Mária kiadó Pestszenterz sebet, 

1909. Révfülöp Lem ondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

Kenderes postahivatal február 15-re gyakorlott kiadót 
keres. Járandóság: teljes ellátás (élelmezés, lakás, fűtés, vi
lágítás) és készpénzfizetés. Ügyes távírászok előnyben.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó 1

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Sala Franciska
|

Hegykő február 1. Lehetőleg a debreceni 
kerületben

Kazárt Erzsébet Rákospalota, Géza-u. 8. 5 azonnal

Paál János Szilasbalhás azonnal

Janisch Janka Pécs, Miklós-u. 10. 6 H elyettesítést is vállal

Koller Erzsébet Külsővat jan. 15. H elyettesítést is vállal'

Bejczy Mária T ét azonnal H elyettesítést is vállal

T óth  P. Rozália Jászalsószentgyörgy azonnal H elyettesítést is vállal

D ebreczeni Józsefné Úszód azonnal H elyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt 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 d* R észvény tá rsaság  (Feleld* D uchon  J .)  Budapest.



11

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | j | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- l g | l r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

I R D iP E S r ,  1»3T JANUÁR 23. 3. szám.

T A R T
A Postáról szóló 1936 : XXXV. te. életbelépésével 

kapcsolatban szükségessé vált intézkedésekről.
A  Jugoszláviából eredő utalványok forgalmának 

újrafelvétcle.
Változások a légipostái m enetrendben.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hírla

pokról és folyóiratokról.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Távbeszélő előfizetők díjkötelezettségi idejére vo

natkozó rendelkezések módosítása lakóhelyváltozás eseté
ben.

Lefoglalandó sajtóterm ék.

A Postáról szóló 1936 : XXXV. te. életbelépésé
vel kapcsolatban szükségessé vált intézkedések

ről.
ad. 85.927/4.

A postáról szóló 1936 : XXXV. te. 1937. évi 
január hó J5-é/n életbelépett. A törvény szövege 
a következő:

„1. §. A m. kir. posta tevékenységi körébe 
tartozik közleményeknek postán és távközlés 
útján való továbbítása, valamint mindazoknak 
a szolgálatoknak az ellátása, amelyeket a posta 
üzletszabályzata vagy a kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszier külön rendelete a m. kir. 
posta tevékenységi körébe utalnak.

A távközlésre vonatkozóan fennálló külön 
törvényes rendelkezéseket ez a törvény nem 
érinti.

2. §. A m. kir. postának levelek belföldi, a 
külfölddel való, vagy az országon átmenő for
galmára fennálló kizárólagos szállítási joga alá 
nem esnek:

1. címnélküli nyitott levél szállítása, ha a 
küldő vagy szállító nem foglalkozik azzal, hogy 
leveleket szállítás végett összegyüjtsön;

2. megcímzett levél szállítása sem, ha azt a 
küldőnek vagy a címzettnek háznépéhez tartozó 
vagy külön erre felfogadott személy viszi és sem 
a küldő, sem a levélvivö nem foglalkozik azzal, 
hogy leveleket szállítás végett összegyüjtsön;

A L O M  :
Postai szállításból kizárt sajtó term ékek.
A budapesti 114. sz. postahivatalnál új ellenőrző 

számbélyegző engedélyezése.
Fonó új postaügynökség megnyitása.
A  Budapest 52. sz. kincstári kirendeltség megszün

tetése.
Közigazgatási változások.
Forgalomköri változások.
Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című szak

lapra.
Kimutatás a  létszámból törölt postakiadókról.
Kiadói állást keresnek.

3. levélnek szétküldése a helyi forgalomban 
(valamely postahivatal székhelyén vagy kézbe
sítési kerületén belül); ily levelek gyűjtésére, to
vábbítására vagy kézbesítésére azonban beren
dezést vagy külön szervezetet létesíteni — 
egyes törvényekben megállapított kivételektől 
eltekintve, — nem szabad;

4. közforgalmú közlekedési vállalatoknak 
vagy szerveiknek, hivatalaiknak és alkalmazot
taiknak egymás között a vállalatok saját vona
lain közvetíteti szolgálati levelezései;

5. nyitott vagy jövedéki hivatal által lezárt 
szállítólevél és egyéb áruszállítási okirat szállí
tása.

A m. kir. posta joga hírlapok és folyóiratok 
kizárólagos szállítására megszűnik.

3. §. A m. kir. posta üzletszabályzatát, vagy
is a posta igénybevételének szabályait és a pos
tai rendészet körébe vágó szabályokat, valamint 
a posta belső ügykezelési rendjét és a postai díj
szabásokat a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter rendelettel állapítja meg.

4. §. A postai díjak kiszabása és beszedése 
tekintetében felmerült viteís kérdésekben bírói 
eljárásnak nincs helye.

5. §. A posta a tevékenységi körébe tartozó 
szolgálatokat a törvényben, üzletszabályzatban 
és díjszabásban megállapított feltételek mellett 
teljesíteni köteles, amennyiben a szolgálat telje
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sítése a meglevő berendezések mellett lehetséges 
és államérdekből megtiltva nincs.

A  postaigazgatás rendkívüli körülmények 
között a postai forgalmat átmenetileg egészen 
vagy részben korlátozhatja vagy szüneteltetheti. 
Ilyen rendelkezés, vagy a forgalomnak egyéb el
háríthatatlan okból való fennakadása miatt a 
postával szemben sem kártérítési, sem az üzlet- 
szabályzatban meghatározott mértéket megha
ladó díjvisszatérítési követelést támasztani nem 
lehet.

A postai forgalom szüneteltetésének ideje 
alatt azon a területen, amelyre a szüneteltetés 
kiterjed, a posta kizárólagos szállítási joga szü
netel.

6. §. A postai küldeményeket terhelő díja
kat, ha azok fizetését az arra kötelezett megta
gadja, közadók módjára kell behajtani.

7. §. A bűnvádi perrendtartás — ideértve a 
honvédség katonai bűnvádi perrendtartását is 
— határozza meg azokat az eseteket, melyek
ben bűntett vagy vétség miatt indított bűnvádi 
eljárásban, a jövedéki büntető eljárás pedig azo
kat az eseteket, amelyekben jövedéki kihágás 
miatt indított eljárásban postai küldeményt le 
lehet foglalni.

Egyébként is postai küldeményt csak a tör
vény vagy törvény felhatalmazása alapján ki
adott rendelet által meghatározott esetben lehet 
lefoglalni.

Törvény, vagy törvény felhatalmazása alap
ján kiadott rendelet határozza meg, hogy a m. 
kir. posta postai küldeményről kinek és minő 
adatot szolgáltathat.

8. ß. A m. kir. posta zárt postai küldeményt 
a feladó vagy a címzett beleegyezése nélkül csak 
a következő esetekben bonthat fel:

1. ha a küldeményt nem lehet kézbesíteni s 
a felbontás a címzett vagy a feladó megállapítása 
végett szükséges;

2. ha a küldemény megsérült és a felbontás 
a tartalom megállapítása és biztosítása érdeké
ben szükséges;

3. ha alapos gyanú van arra, hogy a külde
mény a szállításból kizárt vagy olyan dolgot tar
talmaz, amelynek szállítási feltételeit nem tar
tották meg vagy amelynek feladása postajöve
déki kihágást állapít meg és a felbontás a tarta
lom megállapítása végett szükséges.

A felbontást lehetőleg az ismert érdekeltek 
értesítése .mellett és jelenlétében bizottság telje
síti. A felbontásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

, 9. §. Az olyan küldeményt, amelynél sem a
cím zetti, sem a feladót nem lehet megállapítani, 
a m. kir. posta eladhatja; ha az eladás nem sike
rült, vagy a m. kir. posta megítélése szerint a 
küldemény értéktelen, meg kell semmisíteni. 
Ugyanígy jár el a m. kir. posta

1. azzal a küldeménnyel, amelyet díj terhel, 
ha a díj sem a címzettől, sem a feladótól nem 
szedhető be;

2. a postahivatalokban vagy más postai he
lyiségben vagy berendezésben elhagyott tár
gyakkal. ha előbbi birtokosuk a tárgyak megta- 
lásásától számított három hónap alatt nem je
lentkezik.

A kézbesíthetetlen küldemények vagy ta
lált tárgyak árát, a kézbesíthetetlen küldemé
nyekben levő pénzt, a levélszekrényekben vagy 
postai szállítási eszközökben talált értéket, a be
fizetett és az igényjogosulthoz el nem juttatható 
postautalvány-, utánvéted, megbízási és kártérí
tési összegeket a küldemény feladásának napjá
tól, illetőleg talált tárgyaknál a találás napjától 
számított három év eltelte után a m. kir. posta 
javára kell elszámolni.

A jelen §. rendelkezései folytán szükséges 
eljárási szabályokat a kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

10. §. Súlyos jövedéki kihágást követ el, al<i 
a m. kir. postát illető díjat megrövidíti, vagy a 
megrövidítés veszélyének teszi ki azzal, hogy a 
posta kizárólagos szállítási joga alá eső levelet 
a posta elkerülésével szállít vagy szállíttat.

Az előbbi bekezdésben meghatározott posta- 
jövedéki kihágás büntetése a megrövidített, ille
tőleg veszélyeztetett postadíj egyszeresétől 
nyolcszorosáig, ha pedig a postadíj összegéi 
nem lehet megállapítani, egy pengőtől száz pen
gőig terjedhet.

A postajövedéki kihágások tekintetében is 
alkalmazni kell az anyagi jövedéki büntetőjog 
és a jövedéki büntető eljárás általános szabá 
lyait, amennyiben a jelen törvény eltérést nem 
állapit meg.

A megrövidített vagy veszélyeztetett posta
díj összegét a postai hatóság állapítja meg.

Az 1921 : XXXIV.  te. 13. §-a hatályát veszti.
11. §. Ez a törvény a kihirdetésének napját 

követő tizenötödik napon lép hatályba.
Ezt a törvényt a m. kir. kereskedelem- és 

közlekedésügyi miniszter hajtja végre.“
A törvény életbelépésével kapcsolatban a 

következőket rendelem:
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1. A törvény 2. §-a szerint a posta kizáróla
gos szállítási joga csak a levelekre terjed ki, en
nélfogva a Postaüzleti Szabályzat 2. §. 1. és 2. 
pontjának a hírlapok és folyóiratok kizárólagos 
szállítási jogára, illetőleg az ez alóli kivételekre 
vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helye
zem. A Postaüzleti Szabályzat 2. §. 1. pontjának 
szövege a következő lesz:

„1. A posta kizárólagos szállítási joga kiter
jed a levelek belföldi, a külfölddel való vagy az 
országon átmenő forgalmára.“

A 2. pont helyébe a törvény fentidézett 2. 
§-ának 1—5. pontjai jönnek.

2. A Postaüzleti Szabályzat 3. §. 3. pont 1. 
és 2. bekezdése helyére a fentidézett törvény 5. 
§-ának szövege jön.

3. A törvény 10. §-a szerint postajövedéki 
kihágást az követ el, aki a posta kizárólagos szál
lítási joga alá eső levelet a posta elkerülésével 
szállít,vagy szállíttat. Ezentúl tehát postára adott 
küldeménnyel postajövedéki kihágást elkövetni 
nem lehet, hanem a posta a jövőben a posta jö
vedékét megcsorbító esetekben a küldeménye
ket elégtelenül bérmentesített küldeményeknek 
tekinti és mint ilyeneket megportózza.

Ennek alapján a Postaüzleti Szabályzat 27.
§. 5. pontjának 3—4. mondata (A tilalom.......
szedi be.) helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a feladó levelében a címzetten kívül 
más — természetes vagy jogi személy — részére 
is helyez el leveleket (közleményeket), ezeket a 
posta külön-külön bérmentetlen leveleknek te
kinti és értük a díjszabás szerint járó portót az 
eredeti levél címzettjétől beszedi.

Ha a címzett a portót nem fizeti meg, a 
posta a belföldi feladású levelet terhelő portót 
a feladótól szedi be, a külföldi feladású levelet 
pedig, mint kézbesíthetetlent, feladási helyére 
visszaküldi.“

A 36. §. 6. pontja helyébe a következő szö
veg lép:

„Azokat az árumintákat, amelyek nem fe
lelnek meg az árumintaként való szállítás felté
teleinek, a posta levélként, vagy ha a félre ked
vezőbb, csomagként kezeli és díjazza.“

A 40. §. 5. pontja után új pontként a követ
kező szöveg jön:

„5/a. A posta azokat a nyitva feladott üzleti 
papírokat, nyomtatványokat, árumintákat, egy-J 
becsomagolt küldeményeket és kiscsomagokat,: 
amelyek aktuális és személyes levelezés jellegű 
közleményeket tartalmaznak, leveleknek, — ha

azonban a levelezőlapra élőírt feltételeknek meg
felelnek, levelezőlapoknak — tekinti és ha a le
véldíjszabás szerint elégtelenül vannak bérmen
tesítve, a hiányzó díjrésszel és az ahhoz csatla
kozó pótdíjjal megterheli.“

A 103. §. teljes egészében hatályát veszti és 
helyébe a törvény fentidézett szövegének 10. §-a 
jön az utolsó bekezdés kivételével.

Hatályát veszti továbbá a Postakezelési Uta
sításnak a postajövedéki kihágások esetében kö
vetendő eljárást szabályozó 145. §-a a 11. és 12. 
pontok kivételével; ez utóbbi (12.) pont első be
kezdés 4. sorában az „időszaki lapokat“ szava
kat törölni kell.

4. A Postaüzleti Szabályzat 101. §-a után új 
§-ként a következő szöveg jön:

„101\a. §. Sérült küldemények kezelése.
Ha a postai szállítás során valamely külde

mény megsérül, és a tartalom megállapítása és 
biztosítása érdekében a küldemény felbontása 
szükséges, a posta a küldeményt jegyzőkönyv 
felvétele mellett bizottságilag felbontja és a 
szükséghez képest átcsomagolja.

A posta a küldemény felbontásához a fel
vevő postahivatalnál a feladót, a kézbesítőhiva
talnál pedig a címzettet meghívja. Ha a feladó 
vagy a címzett a meghívásnak 48 óra alatt nem 
tesz eleget, az eljárást nélküle folytatják le.“

5. A Postaüzleti Szabályzat 102. §. 1. bekez
dés 3. sorában és a 2. bekezdés 3. sorában a 
„hat“ szót ,,három“-ra kell helyesbíteni.

A postahivatalok e rendeletemet a Szabály
zatok idézett pontjainál jegyezzék elő. A Sza
bályzatok szövegének megfelelő módosításáról a 
legközelebbi Változásokban gondoskodom.

Budapest, 1937. évi január hó 16-án.

A Jugoszláviából eredő utalványok forgalmának 
újrafelvétele.

85.109/4.
A Jugoszláviából Magyarországba szóló utal

ványok forgalma 1937. február hó 15-étől újból 
megnyílik. Az utalványok összegének felső ha
tára 10 pengő.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a P. 
R. T. 1932. évi 15. számában megjelent 79.860/4. 
sz. rendeletnél és a Levélpostadíjszabás 123. ol
dalán Jugoszláviánál. Az utóbbi helyen a forga
lom szünetelésére vonatkozó megjegyzést tö
rölni kell.

Budapest, 1937. évi január hó 12-én.
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Változások a légipostái menetrendben.
86.208/4.

A hivatalok a légipostái menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

1. Az 5. oldalon, Portugáliánál, a 2. hasáb
ban töröljék a mostani szöveget (A légiforgalom 
. . . .  Párisig.) s írják be helyette: „Lisboa (Lisz- 
szabon)“; a 8. hasábba pedig írják be érkezési
időként:

2. A 9. oldalon, a „d“ hasábban a 3. sorban 
az , / ) “ jegyzet s a lap alján az ennek megfelelő 
,,1)“ alatti szöveg törlendő.

Budapest, 1937. évi január hó 13-án.

Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hír
lapokról és folyóiratokról.

87.013/2.
A belföldön feladott hírlapokról, folyóira

tokról és egyéb időszaki sajtótermékekről a fel
vételre kijelölt postahivataloknál az 1937. évben 
havonkénti részletezéssel statisztikai adatokat 
kell gyűjteni. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a 
következőket rendelem:

1. Az adatgyűjtés tárgya Magyarország te
rületén megjelenő és közvetlenül a szerkesztősé
gek, kiadóhivatalok, vagy bizományosok által 
hírlapdíjszabás kedvezménye mellett belföldre, 
Ausztriába és Lengyelországba, valamint mérsé
kelt, illetőleg nyomtatvány-díjszabással egyéb 
külföldre feladott minden hírlap, folyóirat vagy 
időszaki sajtótermék (a következőkben röviden 
hírlap).

A magánegyének által postabélyeggel való 
bérmentesítés mellett feladott hírlapokról adato
kat gyűjteni nem kell.

A közös szalag alatt feladott esti és reggeli 
lap csak 1 példánynak számít és az adatokat a 
reggeli lapról vezetett gyűjtőívbe kell beírni. Ha 
azonban mind a reggeli, mind az esti lapot külön 
szalag alatt adják fel, mindegyik példány adatait 
külön kell felvenni.

2. Az adatokat a hírlapok feladására kije
lölt postahivatalok (mozgóposták) gyűjtik és 
pedig belföldre, Ausztriába és Lengyelországba 
szóló hírlapokról a feladójegyzék, a többi kül
földi országokba szóló hírlapokról havi egyszeri 
számlálás alapján.

A gyüjtőíveket az a postahivatal vezeti, 
amelyik a hírlapdíjakat beszedi és a bárcalaj- j 
síromban elszámolja. A mozgóposta az általa

gyűjtött adatokat a díjakat beszedő és elszámoló 
postahivatallal közölje.

3. A havonként gyűjtött adatok bejegyzé
sére az 1507. sz. nyomtatvány (Hírlap- és folyó
irat statisztika), a havonta feladott hírlapok da
rabszámának és a készpénzben beszedett, illető
leg a hírlapokon bélyegben lerótt bérmentesítési 
díjaknak az 1507. sz. nyomtatványban feltünte
tett adatok alapján történő bejelentésére az 1511. 
sz. nyomtatvány (Kimutatás a belföldön feladott 
hírlapok havi forgalmának megállapítására) szol
gál.

4. Az 1507. sz. nyomtatványt (Hírlap- és 
folyóiratstatisztika) még az adatok bejegyzése 
előtt olymódon kell beosztani, hogy minden hír
lap egész évi adatai havonkénti részletezéssel 
egy helyen, vagyis más hírlap adataitól elkülö
nítve szerepeljenek.

A hivatalok a gyüjtőív első rovatába a hó
napok neveit, a 2—5. rovatokba pedig az elő
nyomtatott szövegnek megfelelő adatokat még 
az adatgyűjtés megkezdése előtt írják be.

5. A feladójegyzékekre már a feladás alkal
mával feljegyzett adatokat minden hónap végén 
sajtótermékenként külön-külön a 6—31. rovatok
nak megfelelően csoportosítani kell. A hivatalok 
a csoportosítás után az egynemű adatokat össze
gezzék és a végösszegeket a nyomtatvány meg
felelő rovatába írják be.

6. A 6—8. rovatokba a legfeljebb 100, 250, 
illetőleg 500 g súlyú, a 9. rovatba pedig az éven
ként négyszer (újévkor, husvétkor, pünkösdkor 
és karácsonykor) engedélyezett 500 g-on felüli 
példányok darabszámát kell bejegyezni. Ebbe a 
rovatba kell feltüntetni az A. 1. Szab. 35. §-ának
2. d) pontja értelmében az előfizetőknek az elő
fizetési feltételekben ígért és évenként ugyan
csak négyszer engedélyezett ajándékok szétkül
désére szolgáló 500 grammon felüli példányok 
darabszámút is.

A hivatalok az 500 grammon felüli példá
nyoknál 1 példány tényleges súlyát a 9. rovatba 
feltüntetett darabszám fölé írják be.

7. A nyomtatvány 10., 11. és 12. rovatait ki
tölteni nem kell, ezeket az adatokat tehát a hi
vatalok ne is gyűjtsék.

8. A 13—19. rovatok a díjköteles hírlapmel
lékletek adatainak bejegyzésére szolgálnak. A
13. rovatba beírandó darabszámot úgy kell meg
állapítani, hogy a hónap folyamán 1—1 példány
hoz csatolva volt és a feladójegyzéken feltünte
tett díjköteles mellékletek számát a hónap vé
gén össze kell adni.
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A 14. rovatba a hónap folyamán feladott 
összes díjköteles mellékletek darabszámát kell 
beírni. Ennek megállapítása úgy történik, hogy 
az 1—1 példányhoz csatolt díjköteles mellékle
tek számát meg kell szorozni azzal a példány- 
számmal, amelyhez díjköteles melléklet csa
tolva volt. Az így megállapított darabszámokat a 
hónap végén össze kell adni. A 15—19. rovatok
ban a 14. rovatba beírt díjköteles mellékletek 
számát súlyfokozatok szerint részletezni kell.

9. A 20—27. rovatokban a belföldi viszonteb 
árusítók címére feladott hírlapkötegek darabszá
mát súlyfokozatok szerint kell részletezni. A hi
vatalok a feladott hírlapkötegek darabszámát 
minden hónap végén súlycsoportonként külön- 
külön összegezzék és a rovatokba csak a végösz- 
szegeket írják be.

A hírlapkötegekben elhelyezett példányok 
darabszámát minden hónapban egyszer meg kell 
számlálni. A hivatalvezetők (postamesterek) a 
számlálás napját a hónapon belül minden hír
lapra vonatkozólag maguk állapíthatják meg. A 
számlálás alapján megállapított darabszámot 
meg kell szorozni a hírlap tárgyhavi megjelené
sének a számával és a szorzat eredményét, amely 
a hírlapkötegekben a tárgyhónapban elhelyezett 
hírlapok darabszámát képviseli, a gyűj tőív 28. 
rovatába be kell jegyezni.

Ha több hírlapnak közös hivatala van, elő
fordulhat, hogy a kiadóhivatalok a feladott hír
lapkötegekben többféle lapot helyeznek el. Eb
ben az esetben a kötegekben elhelyezett hírlapo
kat címük szerint külön-külön kell megszámlálni 
és az előbbi bekezdés szerint megállapított da
rabszámot mindegyik lap saját gyüjtőívének 28. 
rovatába kell beírni. A hivatalok a közös hírlap- 
kötegben elhelyezett mindegyik hírlap gyűjtő- 
ívében jegyezzék meg, hogy melyik lappal van 
közös kiadóhivatala.

10. A 29., 30. és 31. rovatban feltüntetett ösz- 
szegeknek a bárcalajsíromban ugyanezen a cí
men elszámolt összegekkel egyezniük kell.

11. A 32—40. számú rovatok a külföldre 
szóló hírlapok darabszámainak a bejegyzésére 
szolgálnak. A rovatok kitölthetése végett a kül
földre szóló hírlapok darabszámát a gyüjtőív 
32—40. rovatainak megfelelő csoportosításban 
minden hónapban egyszer meg kell számlálni. 
A számlálás alapján megállapított darabszámo
kat meg kell szorozni a hírlap tárgyhavi megje
lenéseinek számával és a szorzat eredményét, 
amely az abban a hónapban valamelyik külföldi 
országba továbbított hírlapok darabszámát kép

viseli, a gyüjtőívnek a megfelelő országot fel
tüntető rovatába be kell jegyezni. Hogy a hiva
talok a 39. és 40. rovatokba mely országok ada
tait írják be, a Levélpostadíjszabás 21. §-ának 
2. hasábja tünteti fel. A hivatalvezetők (posta
mesterek) a számlálás napját minden hírlapra 
vonatkozólag maguk állapíthatják meg.

12. A külföldre szóló hírlapok havi számlá
lása alkalmával a hírlapokon lerótt bélyegekből 
és bérmentesítőgép-lenyomatokból és az esetle
ges készpénzbérmentesítésekből meg kell állapí
tani az Ausztrián és Lengyelországon kívül egyéb 
külföldre (34—40. sz. rovat) szóló hírlapok bér- 
mentesítési díját is. A hírlaponként megállapított 
bérmentesítési díjakat meg kell szorozni az ér
dekelt hírlap tárgyhavi megjelenésének számá
val és az így megállapított összeget a gyüjtőív 
jegyzet (41. sz.) rovat melletti szélére be kell je
gyezni. Ez az összeg képviseli a tárgyhónapban 
külföldre feladott hírlapok hozzávetőleges bér- 
mentesítési díját.

13. A postahivatalok a gyüjtőív 6—9., 28. és 
34—40. sz. rovataiba beírt darabszámokat min
den hónap végén adják össze és az összeadás 
eredményét a gyüjtőív 41. számú rovatába (jegy
zet) írják be. Ez a darabszám adja az érdekelt 
hírlap feladott összes példányainak havi darab
számát.

14. Minden hónap végén a hírlaponként kü
lön-külön megállapított adatok közül a gyüjtőív 
41. rovatában feltüntetett hírlapok összes darab
számát, a 32—40. sz. rovatokban feltüntetett kül
földi országokba szóló hírlapok darabszámát, a 
29., 30. és 31. rovatokba beírt hírlap díjak együt
tes összegét, valamint a gyüjtőívnek a jegyzet 
rovat melletti szélén feltüntetett külföldre szóló 
hírlapok bérmentesítési díjait rovatonként külön- 
külön össze kell adni és hírlaponkénti részlete
zés nélkül az 1511. sz. nyomtatvány („Kimutatás 
a belföldön feladott hírlapok havi forgalmának 
megállapítására“) megfelelő rovataiba be kell 
írni.

A kimutatást minden hónapban a tárgyhavi 
munkaegységkimutatás mellékleteként az előttes 
igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az igazgató
ságok a munkaegységkimutatások felülvizsgá
lása alkalmával győződjenek meg arról, hogy az 
érdekelt postahivatalok a kimutatást aj munka
egységkimutatáshoz mellékelték-e és azokat — 
felülvizsgálás után —■ a munkaegységkimutatá
sokkal együtt, de külön kötegelve, a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

A Budapest 62. és 72. sz. postahivatalok a
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kimutatást a munkaegységkimutatástól függetle
nül a tárgyhónapot követő hó 10-ig a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához közvetlenül is fel
terjeszthetik.

15. Az 1507. ez. nyomtatványba bejegyzett 
összes adatokat az év végén összegezni kell és a 
hírlaponként összegezett adatokról egy üres 
gvüj tőíven összesítést kell készíteni olymódon, 
hogy az a hivatalnál az év folyamán feladott ösz- 
szes hírlapok adatait magában foglalja.

Az összesítő gyüjtőíven az első hasábba a 
folyószámot kell beírni.

Az összesítés előtt külön a hírlapokat és 
folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket, azok

a) nyelve szerint (magyar, német, stb.), az
után annak keretén belül azok

b) tartalma szerint (politikai, tudományos, 
szépirodalmi, szak- vagy élclap) és végül azok

c) megjelenési ideje szerint csoportosítani 
kell. Pl.

Magyar nyelven:
Politikai lapok 
heti hatszor 

(Itt kell felsorolni az 
ebbe a csoportba tar

tozó lapokat) 
heti kétszer, stb.

Szaklapok 
havi kétszer, 
heti egyszer 

stb.

Német nyelven:
Politikai lapok Tudományos lapok
heti hatszor, stb. havi egyszer

stb.

A hivatalok a csoportosítás után a hírlapo
kat összes adataikkal együtt a csoportoknak 
megfelelően és a csoportokon belül betűrendben 
az összesítő nyomtatványba külön-külön írják 
be, az egyes csoportokba beírt adatokat pedig 
csoportonként összegezzék.

16. Az összesítő gyüj tőívről tisztázatot kell 
készíteni. A hivatalvezetők (postamesterek) 
mind ezt, mind az eredeti példányt és a hírla
ponként külön vezetett gyüj tőíveket vizsgálják 
felül.

Az összesítő gyüj tőív tisztázati példányát a 
hivatalvezető (postamester) aláírásával, valamint 
a kelétbélyegző és az ellenőrzőszám olvasható le
nyomatával 1938. január hó 10-ig az előttes igaz
gatósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok 
a gyüj tőíveket 1938. január hó 20-ig a postave- 
zérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

A hivatalok az összesítő gyüjtőív eredeti 
példányát, valamint a hírlaponként külön veze
tett gyüj tőíveket irattárukban őrizzék meg.

Az érdekelt postahivatalokat a szükséges 
nyomtatványokkal a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya már ellátta.

Budapest, 1937. évi január hó 20-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
85.350/8.

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

12. o. Az oldal alján levő 6) jegyzet szöve
gének első mondatában Addis Abeba után szúr 
ják be: „Addis Alem“, a mondat végén pedig az 
„és Mareb“ szavakat töröljék.

Budapest, 1937. évi január hó 11-én.

Távbeszélő előfizetők díjkötelezettségi idejére 
vonatkozó rendelkezések módosítása lakóhely

változtatás esetében.
125.064/8.-1936.

A kötelező előfizetési idő lejárta előtt, a 
lakóhelyéről más városba költözött távbeszélő 
előfizető díjkötelezettségi ideje megszűnik, ha 
új lakóhelyén újból belép a távbeszélő előfizetők 
közé.

A hivatalok e rendeletemet a C. 1. Szab. 31. 
§. 2. pontjánál jegyezzék elő.

A szöveg kiegészítése iránt pótlék útján in
tézkedem.

Budapest, 1937. évi január hó 18-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
86.799/4.

A budapesti büntető törvényszék vizsgáló- 
bírája 1937. évi január hó 17-én kelt B. 826/2.— 
1937. sz. végzésével a Népszava című napilap 
1937. évi január hó 17-én megjelent 13. számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészségnek küldjék be.

Budapest, 1937. évi január hó 18-án.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

86.585/4.
A „La lutte ouvriére“, „La Patrie Humaine“, 

„La Révolution Espagnole“, „Les Humbles“, 
„Bilan“, „Que faire?“, „La révolution proléta- 
rienne“, „Sozialistische Warte“, „16 Fusillés“, 
„L’Internatiomale“ Párisban, „Bulletin de la ligue 
des communistes Internationalistes“ Bruxelles- 
ben, „Weg und Ziel“ Prágában, „Die junge Ge
neration des Sozialismus“ Moszkvában, „Neue 
Zeiten, neue Menschen“ Strassburgban, „Verfas
sung der U S S R “ Zürichben, „Lenin az impe
rialista háborúról“ Centridatban megjelenő 
sajtótermékektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1937. évi január hó 19-én.
II.

86.862/4.
A Pozsonyban megjelenő „Menedékjogot 

Trockinak“; Újvidéken (Novisadon) megjelenő 
„Ék“; Spanyolországban megjelenő „Popola 
Fronto“ című sajtótermékektől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A ' postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1937. évi január hó 20-án.

A budapesti 114. sz. postahivatalnál új ellenőrző 
számbélyegző engedélyezése.

85.663/3.
A budapesti 114. sz. postahivatalnál a jelen

legi 40 a, b, és c ellenőrző számbélyegzőn 
kívül „40 d“ új ellenőrző számbélyegző haszná
latát engedélyeztem.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy
nökségek névsorában a 27. és 165-ik oldalon Bu
dapest 114-nél a „d“ megjelölést jegyezzék be.

Budapest, 1937. évi január hó 13-án.

Fonó új postaügynökség megnyitása.
86.294/3.

Somogy vármegye igali járásában fekvő 
Fonó községben 1937. évi január hó 5-én új 
postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala 
Baté, díjnégyszögszáma 573.

Az ügynökség forgalmi köre Fonó községre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Fonónál (216. o.) az „u. 
p. Baté és“ törlése mellett beírandó: „ ESI Eh. 
Baté, Üj dombóvár na ma H ~  Gyékényes, 
Baté . . . . ,  573, postáig. Pécs.“

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban Folyás pu. után (46. o.) beírandó: „—, 573, 
—•, Fonó ü. (Eh. Baté), Somogy, Pécs, Üjdombó- 
vár ■  1 K3— 1 Gyékényes, Baté . . . , “ a 154. ol
dalon pedig az „573“ számnál beírandó még: 
„Fonó“.

Végül az Irányítási Füzetben Folyás pu. után 
(49. o.) felveendő: „Fonó, U, Somogy, P, V, Üj- 
dombóvár—Gyékényes, Eh. Baté.“

Budapest, 1937. évi január hó 18-án.

A Budapest 52. sz. kincstári kirendeltség meg
szüntetése.

86.527/3.
A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 

székházában (V., Kossuth Lajos-tér 11.) elhelye
zett és a budapesti 5. sz. postahivatal kirendelt
ségeként működött budapesti 52. sz. kincstári ki- 
rendeltséget 1937. év december hó végével meg
szüntettem.

A kir. hivatalok segédkönyveiket megfele
lően helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi január hó 18-án.

Közigazgatási változások.
86.774/3.

Nemesbük n.k.-nél (401. o.) az nk. helyett 
„kk.“ írandó, a )-( jel után Zalaköveskút tör
lendő.

Zalaköveskút C\ Nemesbük-nél (581. o.) 
„ o  Nemesbük“ törlendő s helyébe beírandó 
„kk.“

Budapest, 1937. évi január hó 18-án.

Forgalomköri változások.
86.788/3.

Fűzfőgyártelep O Vörösberény (220. o.), 
ezentúl „ ©£3 L.“

Kisasszond kk. (302. o.) u. p. és u. t. ezentúl 
Szórna jóm.

Kondorosi tanyák (Húnyatelep) Endrőd 
(323. o.) £=3 ( Kondorostanya) Eh. Kondoros 
után beírandó: „(§£3 L.“, „u. t. Kondoros“ tör
lendő.

Pallagpuszta .""l Debrecen (426. o.) ezentúl 
’©S3 L.“
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Rakamaz (455. o.) „C/DL“ helyett ezentúl
„L.“

Vásárosnamény (565. o.) ezentúl „C“. 
Vezsenyi szőllők r\ Vezseny (571. o.) ezen

túl „ L.“, „u. t. Vezseny“ törlendő.
Budapest, 1937. évi január hó 18-án.

Előfizetési felhívás a „L‘Union Postale“ című 
szaklapra.

128.130/4.—1936.
A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 

a kiadásában havonként megjelenő „l’Union

Postale“ című hasábosán francia, német, angol 
és spanyol szövegű postai szaklap 1937. évi év
folyamára.

A lap előfizetési ára az év első felére postai 
alkalmazottak részére 3 P 35 fillér, a második 
félévre az előfizetés ára még nincs megállapítva. 
Az előfizetést az általános feltételek szerint a m. 
kir. posta külföldi hírlaposztálya közvetíti.

E szaklap különösen alkalmas arra, hogy az 
alkalmazottak postai szakkifejezéseket a fenti 
idegen nyelveken elsajátíthassák.

Budapest, 1937. évi január hó 11-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

P
os

ta
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gi
ke
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le

t

A  létszámból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
tö rlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

B
ud

ap
es

t

Polgár Györgyné kiadó Szent
endre 1904. Szentendre Saját kérelm ére

D
eb

re
ce

n

Balás Tiborné kiadó Békés-
szentandrás Eger 2. Lem ondott.

I

Pé
cs Dencz A drienne kiadó Budapest 1911. Balaton

szárszó
Balatonszárszói posta
m esterré nevezte ttt ki.

Pé
cs

V ajda Paula kiadó Zalaeger
szeg 1893. Budapest 65.

Zalaszentbalázsi pos
tam esterré nevezte

te t t  ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
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

Fuchs Sarolta Esztergom, Petőfi-u. 6. 7 azonnal H elyettesítést Is vállal

D obay  Ibolya Budapest 66. azonnal

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

Fővárosi Nyomd« Részvénytársaság (Felelős Duchon J.) Búd«pest,
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T A R T A L O M :
H orthy Miklósné Ö Főmcltósága köszöneté az 1936. 

október havában m egindított inségakció alkalmából fel
aján lo tt adom ányokért.

K itüntetések.
Változás a külföldről érkező levélpostaküldemények 

díjában.
Az utalványforgalom újrafelvétele Albániával.
A z 1937. évi Budapesti N em zetközi Vásár alkalmi 

bélyegeinek kiadása.
Változások a Távíró-D íjszabásban.

Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az 
1936 október havában megindított inségakció 

alkalmából felajánlott adományokért.
86.732/1.

1 Iorthv Miklósné Ö Főméltósága által 1936. 
október havában megindított inségakcióban a
m. kir. posta személyzete fokozott áldozatkész
séggel vette ki részét.

A most lezárult akció javára a posta sze
mélyzete 6.147 P 09 fillér összegű adományt 
ajánlott fel.

Ennek az összegnek beszolgáltatása után 
Horthy Miklósné ő  Főméltósága a következő 
levelet intézte a m. kir. posta vezérigazgatójá
hoz:

Méltóságos
Tersztvánszky Ákos Urnák, 

a m. kir. posta vezérigazgatója
Budapest.

A magyar királyi posta központi és külszol- 
gálati személyzetének nagyösszegű adományáért 
fogadja Méltóságod a szegények nevében is ki
fejezett legmelegebb köszönetemet és kérem, 
hogy ezen köszönetemet a vezetése alatt álló 
testület minden egyes tagjának, aki a gyűjté
semhez nemeslelkű áldozatkészségével hozzá
járult, átadni szíveskedjék.

Budapest, 1937. évi január hó 9-én.
Horthy Miklósné.

Európánkívüli helyekre szóló levélposta továbbítá
sának adatai.

Közigazgatási és névváltozások.
Jutalmazás.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Meghívó.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Á llástkereső postakiadók.

Amidőn e levelet közlöm, egyben a m. kir. 
posta egész személyzetének áldozatkészségéért 
a magam részéről is őszinte köszönetemet feje
zem ki.

Budapest, 1937. évi január hó 21-én.

Kitüntetések.
85.847/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
1936. évi december hó 12. napján kelt legfelsőbb 
elhatározásával Vida Gyula I. osztályú posta- 
szakaltisztnek, Nagy Lajos I. osztályú posta- 
szakmesternek és Svarba András I. osztályú 
postaaltisztnek — nyugalomba vonulásuk alkal
mából — közel négy évtizeden át kifejtett hű és 
buzgó munkásságuk elismeréséül a Magyar 
Bronz Érdemkeresztet adományozni méltózta- 
tott.

Budapest, 1937. évi január hó 20-án.

Változás a külföldről érkező levélpostaküldemé
nyek díjában.

85.411/4.
A külföldről érkezett levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld, 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:
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75. o., 34. fsz., Honduras köztársaság: a 4.,
5. és 12. hasábban 8, 8 és 10 helyett írják: 10, 10 
és 20.

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, 1937. évi január hó 21-én.

Az utalványforgalom újrafelvétele Albániával,
I. ad 87.633/4.

Albániával a mindkétirányú utalványforga
lom, valamint az Albániába küldött utánvételes 
küldemények forgalma 1937. február l-étől újból 
megnyílik.

Az utalványokat és az utánvételes külde
mények utánvételi összegét ezentúl francia frank 
helyett amerikai dollárban kell kiállítani. A 
küldhető összeg felső határa 200 dollár.

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
P. R. T. 1933. évi 22. számában megjelent 
83.813/4. és 1936. évi 35. számában közölt 
118054/4. sz. rendeletnél. A  Levélposta díj sza
básban Albániánál a 119. oldalon a 3. és 4. ha
sábban, a 145. oldalon a 6. és 7. hasábban 2.500 
fr. frank helyett írják be mindenütt: 200 dollár. 
A Csomagdíjszabásban az 1. sz. Változás 73. 
tételeként ceruzával Albániához a 9. hasábba be
írt bejegyzés hélyett végleges szövegként írják: 
Uv. 200 dollár.

Az Albániából érkező utánvételes küldemé
nyek forgalma továbbra is szünetel.

Budapest, 1937. évi január hó 27-én.

Az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár alkal
mi bélyegeinek kiadása.

85.211/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1937. 

évi Budapesti Nemzetközi Vásárral kapcsolat
ban folyó évi február hó 22-én, azonos rajzú 2, 
6, 10, 20, 32 és 40 fillér érték jelzésű, alkalmi 
postabélyegeket bocsátók forgalomba, amely 
bélyegek bárhová szóló postai küldemények 
bérmentesítésére folyó évi május hó 31-ig hasz
nálhatók fel.

E bélyegeket folyó évi február hó 22-iöl má
jus hó 10-ig bezárólag az összes budapesti, to

vábbá a budafoki, csepeli, kispesti, pestszent- 
erzsébeti, pestszentlőrinci, rákospalotai, rákos- 
szentmihályi, sashalmi és újpesti, valamint a vi
déki kincstári postahivatalok és a megyeszék
helyeken működő postamesteri hivatalok, neve
zetesen Berettyóújfalu, Mátészalka és Szikszó, 
akár sorozatban, akár értékenként árusítják. Kí
vánatos, hogy azok, akiknek nagyobb mennyi
ségű ilyen bélyegre van szükségük, szükségletü
ket előjegyzés útján biztosítsák. Előjegyzéseket 
az árusítással megbízott postahivatalok február 
hó 12-éig fogadnak el. A megrendelt bélyegeket 
azok értékének megfizetése mellett az előj egy - 
zők március hó 2-áig bezárólag vehetik át. Erre 
a hivatalok az érdekelt feladókat figyelmeztes
sék.

A postahivatalok a bélyegekre vonatkozó 
megrendeléseket jegyezzék elő, az előjegyzést 
folyó évi február hó 12-én zárják le. Az előjegy
zett megrendelés végösszegeihez a valószínű to
vábbi szükségletet — a darabszámokat felfelé 
50, vagy 100 drb-ra kikerekítve, -—- bizonylat és 
ellenbizonylat beküldése mellett még február 
12-én rendeljék meg a m. kir. posta értékcikk
raktárától. A valószínű szükségletre a kisebb 
forgalmú postahivatalok értékenként 50—100 
darabot rendeljenek. A bélyegek árusításával 
megbízott postahivatalok első készletüket ké
sőbb a szükség szerint újabb rendelésekkel egé
szítsék ki.

Az egyes igénylők részére előjegyzett meny- 
nyiségeket a postahivatalok a folyó évi március 
hó 2-ig bezárólag tartsák az előjegyzők rendel
kezésére, e határidő lejárta után azonban ezeket 
a bélyegeket is bárkinek eladhatják, vagy bér- 
mentesítési célokra felhasználhatják. Minden
esetre arra törekedjenek, hogy e bélyegekből — 
forgalomból kivonásuk után — készletük ne ma
radjon.

Az esetleg előbb megküldött bélyegeket a 
feleknek folyó évi február hó 22-ike előtt kiadni 
vagy árusítani nem szabad.

A P. R. T. ugyané számához a postahivata
lok a csatolt 1 drb hirdetményt a közönség ré
szére fenntartott helyen függesszék ki.

A bélyegek árusításával meg nem bízott 
postahivatalok a bélyegek iránt érdeklődőket 
kérjék fel, hogy esetleges írásbeli rendeléseik
kel közvetlenül a m. kir. posta bélyegértékesítő 
irodájához forduljanak.

Budapest, 1937. évi január hó 23-án.
*
I ----------
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Változások a Távíró-Díjszabásban.
86.756/8.

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

25. o. Arábia 4. Hadramaout: Mukalla-nál 
(Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 29. sz.-hoz) az 5. 
hasábban a DLT távirat szódíja 1.357 a. fr. A
6. hasábban a Szám- és betűjegyes táv., D., TMx. 
megjelölés törlendő.

Az oldal alján levő 5) jegyzet első monda
tában a „s cenzúrázzák“ szavak törlendők.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

11. o. A fejrovatban a negyedik hasáb „3“ 
jelzését „4“-re javítsák. Arábia 4. Had- 
ramaoüt: Mukalla-nál az XLT távirat szódíja a
4. hasábban 1.357 a. fr., a díjminimum az 5. ha
sábban 13.57 a. fr.

Budapest, 1937. évi január hó 21-én

Európánkívüli helyekre szóló levélposta továbbí
tásának adatai.

87.627/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja:

11/1. — 1 3 ó 5 0 p =  Észak- és Középamerika 
(é. New-Yorkba II/8.); Irán- 
Perzsia (é. Teheránba II/8.).

22ó50p =  Szíria (é. Alepbe II/4.); Irsk- 
Mezopotámia (é. Baghdadba 
II/6.).

II/2. — 5ó30p =  Kína (é. Sanghaiba 11/16.);
Japán (é. Shimonosekibe 
11/17.).

13 ó 50 p Amerika (é. New-Yorkba 
11/12., Rio de Janeiroba 11/16. 
Buenos-Airesbe 11/20.).

2 2 ó 5 0 p =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiroba 11/23., Buenos-A'ires- 
be 11/27.).

II/3. — 13ó50p =  Észak- és Középamerika 
(é. New-Yorkba 11/12.); Dél- 
Afrika (é. Capetownba 
11/23.).

22 ó 50 p =■ Egyiptom (é. Alexandriába 
II/8.); Palesztina (é. Tel- 
Avivba II/9.); Szíria (é. 
Alepbe II/6.); lrak-Mezopo- 
tamia (é. Baghdadba II/8.).

11/4. — 5ó30p =  Németalföldi-India (é. Ba- 
táviába III/l.).

13 ó 50 p =  Rrit-lndia (é. Bombavba 
11/18.).

II/5. — 5ó30p =  Kína (é. Shanghaiba 11/20.);
Japán (é. Shimonosekibe
11/21.).

1 3 ó 5 0 p =  Irán-Perzsia (é. Teheránba 
11/13.); Egyiptom, (é. Ale
xandriába II/10.); Palesztina 
(é. Tel-Avivba II/11.).

II/6. — 5 ó 30p 1=1 Auszirália (é. Fremantleba 
HI/2.).

1 3 ó 5 0 p =  Irán-Perzsia (é. Teheránba 
11/14.).

22ó 50p == Szíria (é. Alepbe II/9.); Irak- 
Mezopotámia (é. Baghdad
ba 11/11.).

11/7. — 22 ó 50 p =  Egyiptom (é. Alexandriába 
II/11.); Palesztina (é. Tel- 
Avivba 11/12.).

II/8. — 13ó50p =  Észak- és Középamerika
(é. New-Yorkba 11/16.); Irán- 
Perzsia (é. Teheránba 11/16.)

22 ó 50 p =  Egyiptom (é. Alexandriába 
II/12.); Palesztinába (é. Tel- 
Avivba 11/14.); Szíria (é. 
Alepbe II/11.); Irak-Mezopo- 
támia (é. Baghdadba 11/13.).

II/9. — 5ó30p =  Kína (é. Sanghaiba 11/24.);
Japán (é. Shimonosekibe
11/25.).

13ó50p =  Észak- és Középamerika
(é. New-Yorkba 11/18.).

22 ó 50 p =  Egyiptom (é Alexandriába 
11/13.); Palesztina (é. Tel- 
Avivba 11/14.).

11/10 — 13ó50p =  Délamerika (é. Rio de Ja
neiroba III/l.), Buenos-Ai- 
resbe III/5.); Délafrika (é. 
Capetownba III/2.).
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22 ó 50 p =

11/11. — 5 ó 30 p =  

13 ó 50 p =

11/12. — 5 ó 30 p =  

13 ó 50 p =

11/13 — 13 ó 50 p =  

22 ó 50 p =

Budapest, 1937.

Egyiptom (é. Alexandriába 
11/15.); Palesztina (é. Tel* 
Avivba 11/16.); Sziria (c. 
Alepbe 11/13.); Irak-Mezo
potámiába (é. Baghdadba 
11/15.).
Németalföldi-India (é. Ba- 
táviába 1II/4.).
Egyiptom (é. Alexandriába 
11/16.); Palesztina (é. Tel- 
Avivba 11/17.); Brit-lndia (é. 
Bombaybe 11/24.); Észak- és 
Középamerika (é. New- 
Yorkba 11/18.); Ausztrália 
(é. Fremantleba III/9.).
Kína (é. Sanghaiba 11/27.); 
Japán (é. Shimonosekibe 
11/28.).
lrán-Perzsia (c. Teheránba 
11/20.); Egyiptom (é. Ale
xandriába 11/17.); Palesztina 
(é. Tel-Avivba 11/18.). 
lrán-Perzsia (é. Teheránba 
11/21.).
Sziria (e. Alepbe 11/16.); 
Irak-Mezopotámia (é. Bagh- 
dadba 11/18.).

évi január hó 26-án.

Közigazgatási és névváltozások.
86.921/3.

Almáscsáford (91. o.) ezentúl <a  Csáford 
helyett íA Aranyod.

Alsógallánál (93. o.) a )-( után Suligaitelep 
törlendő.

Aranyod (103. o.) )-( jelzés után beírandó 
Almáscsáford.

Arló községnél (104. o.) Izsapuszta helye
sen Izrapuszta.

Bonyhádnál (141. o.) a H  jelzés után írják 
be „Bonyhádtelep, Keresztkorcsma“.

Bonyhádtelep (141. o.) ezentúl r\ Püspök- 
nádasd helyett <A Bonyhád.

Borsodszemere után (143. o.) Disznósd ada
taival írják be Borsodszentgyörgy.

Csáfordnál (154. o.) a )-( jel után Almás
csáford törlendő.

Csanyteleknél (156. o.) a )-( jel után írják 
be Síróhegy.

Csepelnél (160. o.) a )-( jel után írják be 
Felsőbucka.

Gsertelekpuszta (163. o.) ezentúl ía Honiok- 
szentgyörgy helyett ía Somogyvisonta.

Cseáhátpuszta (169. o.) ezentúl <A Marcali 
helyett íA Horvátkút.

Disznósdnál (179. o.) az összes adatok tör
lése mellett beírandó: „Neve Borsodszentgyörgy 
névre változott.“

Dömötörinél (183. o.) „ah.“ után Szombat
hely helyett írják be „Vasvár.“

Felsőbucka (205. o.) ezentúl r \  Szigetszent- 
miklós helyett «a  Csepel.

Felsőnyék (209. o.) községnél a )-( jel után 
írják be: „Korláti IX-es tábla, Tükrös, Üjala- 
dár.“

Főnyednél (217. o.) a )-( jel után töröljék: 
„Gyótapuszta“.

Fürgédnél (219. o.) a )-( jel után töröljék: 
„Korláti IX-es tábla Tükrös, Üjaladár“.

Gyótapuszta (236. o.) ezentúl C\ Főnyed he
lyett Sávoly.

Hejőkeresztúrnál (252. o.) )-( jel után írják 
be: „Kengyeltótanya“.

Hét-nél (255. o.) )-( jel után írják be: „Sol- 
dostelep“.

Hidasnál (256. o.) a )-( jel után töröljék: 
„Keresztkorcsma4 és írják be: „Vadvízpuszta“.

Homokszentgyörgynél (259. o.) a )-( jel után 
töröljék: „Csertelekpuszta, Köblöspuszta“.

Horvátkútnál (261. o.) a )-( után írják be: 
„Cserhátpuszta“.

Izsapuszta o  Arló (272. o.) helyesen „Izra
puszta.“

Kengyeltótanya (295. o.) ezentúl <A Muhi 
helyett íA Hejőkeresztúr.

Kenyérmezőpuszta (295. o.) ezentúl rx 
Mezőkomárom helyett <A Lajoskomárom.

Kerekegyházánál (296. o.) a )-( jel után ír
ják be: „Pusztakerekegyháza“.

Keresztkorcsma (297. o.) ezentúl r\ Hidas 
helyett /A Bonyhád.

Korláti IX-es tábla (325. o.) ezentúl íA Für
géd helyett <A Felsőnyék.

Köblöspuszta (328. o.) ezentúl rA Homok- 
szentgyörgy helyett r \  Somogyvisonta.
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Kúnszentmiklósnál (337. o.) a )-( jel után 
töröljék: „Pusztakerekegyháza.“

Lajoskomáromnál (341. o.) a )-( jel után je
gyezzék be: „Kenyérmezőpuszta.“

Marcalinál (361. o.) a )-( jel után töröljék: 
„Cserhátpuszta.“

Mezőkomáromnál (372. o.) a )-( jel után 
töröljék: „Kenyérmezőpuszta.“

Muhinál (381. o.) a )-( jel után töröljék: 
„Kengyeltótanya“.

Nagymányoknál (394. o.) a )-( jel után tö
röljék: „Vadvízpuszta.“

Nagyoszlár (395. o.) nem Tápiósághoz, ha
nem Tápiósáphoz tartozik.

Péterhidánál (437. o.) )-( jel után írják be: 
„Vadaspuszta, Vadaspusztai újtelep.“

Pusztakerekegyháza (448. o.) ezentúl < ̂
Kúnszentmiklós helyett Kerekegyháza.

Püspöknádasdnál (451. o.) a )-( jel után tö
röljék: „Bonyhádtelep.“

Rinvahosszúfalunál (461. o.) a )-( után tö
röljék: „Simonmajor.“

Rinyaszentkirálynál (462. o.) a )-( jel után 
írják be: „Simonmajor.“

Rohoda (462. o.) ezentúl O Sövényháza he
lyett Tömörkény.

Sávolynál (474. o.) a )-( jel után írják be: 
„Gyótapuszta.“

Serényifalvánál (476. o.) a )-( jel után töröl
jék: „Soldostelep.“

Simonmajor (478. o.) ezentúl Rinyahosz- 
szúfalu helyett í'S Rinyaszentkirály.

Síróhegy (478. o.) ezentúl r\ Sövényháza 
helyett r\ Csánytelek.

Soldostelep (479. o.) ezentúl C\ Serényifalva 
helyett o  Hét.

Somogytarnócánál (481. o.) a )-( jel után 
töröljék: „Vadaspuszta, Vadaspusztai újtelep.“

Somogyvisontánál (482. o.) a )-( jel után ír
ják be: „Csertelekpuszta, Köblöspuszta.“

Sövényházánál (485. o.) a )-( jel után töröl
jék: „Síróhegy, Rohoda, Tömörkényi major, 
Üjmajor.“

Suligaitelep (489. o.) ezentúl r\ Alsógalla 
helyett Cí Tatabánya.

Szigetszentmiklósnál (509. o.) a )-( jel után 
töröljék: „Felsőbucka.“

Tatabányánál (525. o.) a )-( jel után ÍFják 
be: „Suligaitelep.“

Tömörkénynél (542. o.) a )-( jel után írják 
'be: „ Rohoda, Tömörkényi major, Újtelep.“

Tömörkényi major (543. o.) ezentúl r t  Sö
vényháza helyett Tömörkény“.

Tükrös (546. o.) ezentúl r\ Fürgéd helyett 
.T Felsőnyék.“

Üjaladár (Aladárpuszta) (547. o.) ezentúl r \  
Fürgéd helyett Felsőnyék.

Üjmajor (551. o.) ezentúl Sövényháza 
í-í Tömörkény.

Vadaspuszta é9 Vadaspusztai újtelep (558. 
o.) ezentúl o  Somogytarnóca helyett O  Péter- 
hida.

Vadvízpuszta (559. o.) ezentúl ."A Nagymá- 
nvok helyett r t  Hidas.

Vilmánynál (573. o.) a )-( jel után írják be: 
„Vilmánykisfalú.“

Vilmány után (573. o.) jegyezzék be: „Vil- 
mánykisfalú Vilmány, Abaúj-Torna vm.,
gönci j., u. p. és u. t. Vilmány.“

Budapest, 1937. évi január hó 26-án.

Jutalmazás.
103.011/8.—1936.

A m. kir. posta vezérigazgatója- Szekeres 
Gábor postafőfelügyelőt (Orosháza), Lichter 
Miksa postafelügyelőt (Gyula) és Herczeg József 
postaellenőrt (Makó) a távbeszélő-propaganda 
terén kifejtett dicséretes munkásságukért egyen- 
kint 50 P jutalomban részesítette.

Budapest, 1937. évi január hó 23-án.

Személyzetiek.
87.392/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik):

Áthelyeztettek: Lechner Mihály főfelügyelő 
122 Mosonból Sopronba, Fehér István főtiszt 
128 Komáromból Győrbe, Csenki Sándor főtiszt 
214 Kiskúmfélegyházáról Hódmezővásárhelyre, 
Szabó Tivadar dr. főtiszt 347 Budapestről Üj-



dombóvárra, Farkas Ferenc főtiszt 350 Buda
pestről Tatára, Szabados Miklós dr. I. o. tiszt 
60 Győrből Sopronba, Vaskó György II. o. tiszt 
110 Pécsről Budapestre, Oláh Sándor II. o. tiszt 
235 Sátoraljaújhelyről Budapestre, Fazekas Béla 
gyakornok 42 Tatáról Budapestre, Kollár Gyulá- 
né kezelőnő 16 Sátoraljaújhelyről Szerencsre, 
Weiszmann Malvin kezelőnő 260 Budapestről 
Pécsre, Németh József agárdi I. o. altiszt 263 
Karcagról Budapestre, Pap Zsigmond kunhe
gyes! I. o. altiszt 1274 Szolnokról Budapestre, 
Lévai Máté II. o. altiszt 142 Bajáról Kecskemét
re, Kútfej Gyula II. o. altiszt 806 Pécsről Buda
pestre, Máj er Gyula II. o. altiszt 824 Szolnokról 
Budapestre, Szabó Miklós II. o. altiszt 1292 
Debrecenből Egerbe, Szántó Kálmán II. o. al
tiszt 1330 Győrből Budapestre, Németh György 
alsótelekesi II. o. altiszt 1501 Miskolcról Buda
pestre, Dezső József II. o. altiszt 1597 Cegléd
ről Budapestre, Kocsi Dénes II. o. altiszt 1653 
Budafokról Budapestre, Teleki László II. o. al
tiszt 1664 Miskolcról Budapestre, Gábor István
II. o. altiszt 1665 Pécsről Budapestre, Kun Fe
renc II. o. altiszt 1769 Kisvárdáról Budapestre, 
vitéz Vámos József II. o. altiszt 1822 Szentesről 
Gyulára, Baráth Károly II. o. altiszt 1855 Ma
gyaróvárról Pápára, Varga Imre miháldi II. o. 
altiszt 1866 Pécsről Budapestre, Varga József 
zagyvarékási II. o. altiszt 1880 Szolnokról Buda
pestre, Edelényi Ferenc II. o. altiszt 1980 Kar
cagról Debrecenbe, Béres Ferenc II. o. altiszt 
1984 Hódmezővásárhelyről Orosházára, Pénzes 
Ferenc II. o. altiszt 2019 Budapestről Székesfe
hérvárra, Ughi Márton II. o. altiszt 2070 Győr
ből Budapestre, Tóth Bertalan II. o. altiszt 2174 
Szolnokról Budapestre, Rózsahegyi Alajos II. o. 
altiszt 2217 Budapestről Egerbe, Bárány Mátyás
II. o. altiszt 2228 Budapestről Szentesre, Vörös 
Lajos II. o. altiszt 2262 Ceglédről Budapestre, 
Molnár István miskolci II. o. altiszt 2321 Mis
kolcról Budapestre, Végh Imre II. altiszt 2375 
Gyuláról Békéscsabára, Dómján László II. o. al
tiszt 2494 Üjdombóvárról Nagykanizsára, Tar 
Kálmán II. o. altiszt 2529 Győrből Budapestre, 
Pék József II. o. altiszt 2556 Pápáról Kőszegre,

Kimlei Béla II. o. altiszt 2560 Komáromból Győr
be, Gőcze István II. o. altiszt 2585 Komáromból 
Szombathelyre, Kovács József baracsi II. o. al
tiszt 2622 Tapolcáról Budapestre, vitéz Bácskai 
János II. o. altiszt 2731 Kiskúnhalasról Bajára, 
Vágvölgyi János II. o. csoportvezető 219 Sze
gedről Budapestre.

Nyugdíjaztalak: Kripkó József főellenőr 
16, özv. Psehick Ottóné főel'lenőrnő 2, Kisze'ly 
Margit 73 és Balás Irma 110 ellenőrnők, Lénárth 
Istvánná 555 és Takács Margit 589 segédellen- 
őrnők, Tóth Gézáné 9 és Musits Jánosné 218 
segédtisztnők, Bustyaházi Béláné és özv. Mészá
ros Károlyné 146 kezelőnők, Csipák Imre 26, 
Kastoczki József 104 és Szilágyi Lajos hódmező
vásárhelyi 177 II. o. szakaltisztek, Kántás Lajos 
18, Cseh Ede 65, Tasnádi István 74, Kovács Jó
zsef pinkamindszenti 108, Sepcsik János 225, vi
téz Lajosbányai Károly 327, Várszegi Konrád 
399, Gulogi Mihály 449, Iliás József 803 és Tóth 
Pál simonytornyai 1205 I. o. altisztek, Bakk Já
nos 1 és Szemerédi István 146 II. o. altisztek.

Végkielégíttetett: Gyurcsek József II. o. al
tiszt 1837.

Meghalt: Takács Ferenc dr, igazgató 16.

Elbocsáttattak: Tímár József I. o. tiszt 31, 
Szabó István pápai 1673 és Fiisi József 1859 II.
o. altisztek.

Névváltozások: Gimes (Gramantik) Kál
mán felügyelő 126, Vágási (Koncsol) Ernő ellen
őr 208, Rásonyi (Rolkó) Géza segédellenőr 32, 
Kaza (Koza) János segédtiszt 310, Tamás (To- 
maschovits) Mária segédellenőrnő 488, Lendvai 
(Liska) Pál II. o. altiszt 1390, Perjési (Gornyecz) 
István II. o. altiszt 2568.

Egyéb változás: Krisztián Aranka kezelőnő 
29 helyett Meszlényi Józsefné, Veres Julia ke
zelőnő 253 helyett Metky Lajosné írandó.

Budapest, 1937. évi január hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

126.982/1.
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 
Rendeletek Tára 1928. évi 24. számában közzé
tett „A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata" 7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezííleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir.
postaigazgatósághoz 1937. évi március hó 12-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi január hó 20-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézete.

380/1937. pbbizt. sz.

MEGHÍVÓ.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

1937. évi február hó 14-én (vasárnap) délelőtt 
10 órakor, a m. kir. postavezérigazgatóság ta
nácstermében, Budapesten, I., Krisztina-körút
12. szám alatt tartja a

XII. rendes évi közgyűlését, 

amelyre a közgyűlés t. tagjait meghívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1935— 

36. évi működéséről.

3. A felügyelőbizottság jelentése az 1935— 
36. évi zárószámadások megvizsgálásáról és ez
zel kapcsolatban határozás a felmentvény meg
adása, valamint a kezelési felesleg elszámolása 
tárgyában.

4. Alapszabálymódosítások bejelentése.

Az intézet közgyűlésének, választmányának, 
valamint felügyelőbizottságának három éves 
működése ezzel a közgyűléssel megszűnvén, a 
választmány új tagjait az alapszabály 67. §-a 
alapján 1937. évi február hó 15-én d. e. 10 órára 
a m. kir. postavezérigazgatóság tanácstermébe 
alakuló ülésre ugyancsak meghívom.

Budapest, 1937. évi január hó 29-én.

Elnök.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
OS
OS'O A létszámból törölt egyén
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Állástkereső postakiadók.
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Laczkovich Béla Ráckeve február 1. Érettségizett. 
H elyettesítést is vállal.

Z im ányi Anna Hódoscsépány 2 február 1. Lehetőleg állandó 
alkalm azást.

N agy  Etelka Püspökiele március 1. Lehetőleg a 
szegedi kerületben.

Szilák Ilona Söjtör 8 azonnal H elyettesítést is vállal.

T ó th  Margit Seregélyes 12 »/* azonnal H elyettesítést is vállal

Já rv á s  Mária Csillaghegy 1 február 1.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelés Duchon J.) Budapest,
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. g |S u  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

U l i n i P E S I ' ,  1 9 3 7  F E IIR U Á K  13. 5 . szám .

T A R T
A  postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
A  belföldi forgalomban válto tt értéknyilvánítás nél

küli csomagok kártérítésénél adható legnagyobb kártérítési 
összegek újabb megállapítása.

A  Jugoszláviából érkező utalványok összeghatára
A  Magánalkalmazottak Biztosító Intézete 6702. számú 

postatakarékpénztárt csekkszámlája terhére kibocsátott 
csekkfizetési utalványok kézbesítési (kifizetési) díjának hi
telezése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének módosítása.

A  magyar posta 1935. évi jelentésének árusítása.
Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
Sürgős légi rádiótáviratok mindkét irányú forgalom

ban.
A  próbaidőre felszerelt rádió-vevőberendezések beje

lentési kötelezettségének módosítása.
A  „Cosulich“ hajóstársaság engedélyének az „Italia“ 

társaságra való átruházása.

A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
117.898/3—1936.

A m. kir. postaigazgatóságok hatásköre — 
az engedélyezett hitel keretén belül — 1937. 
évi február hó 1-től kezdve kiterjed a követ
kező ügyekre is:

1. Faluzó (tanyai) levélhordój áratok beren
dezése és megszüntetése, a lóval, illetőleg kocsi
val közlekedő járatok kivételével.

Á faluzó (tanyai) levélhordójáratok fenn
tartásáért járó átalányt az igazgatóság állapítja 
meg, feltéve, hogy az engedélyezett összeg a 
járatot fenntartó postaszerv jövedéki bevételé
ből fedezhető.

2. Postahivatal (postaügynökség) nevének 
megváltoztatása a postaszerv székhelyét képező 
lakotthelynek a helységnévtárban szereplő elne
vezése alapján. Vitás esetben az igazgatóság az 
Országos Községi Törzskönyv Bizottsággal 
közvetlenül tárgyal.

3. Rövid ideig működő alkalmi postahivatal 
(kirendeltség) felállítása közérdek esetén a 
kincstár költségére.

A L O M  :
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
A  Szegedi Ipari V ásár hirdető bélyegzőinek és a vásár 

alkalmi postahivatala különleges keletbélyegzőjének hasz
nálata.

Európán kívülre szóló levélposta továbbításának adatai.
Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek névso

rában és a Helységnévtárban.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Forgalomköri változások.
Változások az Irányítási Füzetben.

A  magyar királyi postatakarékpénztár 1937. évi ja
nuár havi forgalma.

Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra.
Pályázati h irdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állás.
Állástkereső postakiadók.

Ha azonban ily alkalmi postahivatal felállí
tásával kapcsolatban rendkívüli szolgálat be
rendezésére is szükség mutatkoznék, a postave
zérigazgatóság 1. ügyosztályának előzetes hoz
zájárulását kell kérni.

Ha az alkalmi postahivatal felállítása na
gyobb részben magánérdeket szolgál, a sze
mélyzet kirendelésével járó rendkívüli szolgálat 
díját az érdekeltséggel kell megtéríttetni.

Alkalmi bélyegző engedélyezéséhez és be
szerzéséhez azonban alkalmi postahivatalnak az 
igazgatóság általi engedélyezése esetén is a pos
tavezérigazgatóság előzetes hozzájárulását kell 
kérni.

4. Mozgóposta-meneteknél az utazó sze
mélyzet létszámának és fordulójának megálla
pítása.

5. A vasúti állomásokon (megállóhelyeken) 
a postakezelésre feltétlenül szükséges legkisebb 
tartózkodási időnek a vasúti üzletvezetőségek- 
keí, illetőleg üzletigazgatóságokkal való köz
lése.

6. A vasút által is használt vágányáthida
lás létesítése esetén aj felmerülő költségekre vo
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natkozólag a vasúttal végleges megállapodás 
kötése.

7. A postamesterek, kincstári postaszállí
tók, lovas vonalfelvigyázók részére a postaszál- 
lífásnál, közvetítésnél, kézbesítésnél stb. szük
séges lovak, járművek és egyéb szállítási eszkö
zök beszerzése céljából indokolt esetben előleg 
engedélyezése, amely még a költségvetési év 
folyamán törlesztendő.

8. Ausztriával, Németországgal és Cseh
szlovákiával való forgalomban a levélzárlatokon 
kívül érték- és csomagrovatolások berendezése 
a m. kir. posta tudakozó irodájának utólagos ér
tesítése mellett.

9. Gyalogjáratok berendezése s a fenntar
tásukért járó szállítási-átalány megállapítása.

10. A postamesteri kezelésben levő hivata
loknál a rendkívüli, idényszerű forgalom lebo
nyolítására múlhatatlanul szükséges kocsijára
tok, pótfogatok engedélyezése és az értük járó 
díjazás megállapítása.

11. A postamesteri kezelésben levő I. és II. 
osztályba sorozott hivataloknál egy főnyi kü
lön kézbesítő engedélyezése s ennek díjazása 
fejében a postamester részére legfeljebb évi 360 
P összegű kézbesítési-átalány megállapítása.

E változásokat a P. R. T. 1929. évi 17. szá
mában közölt 20.864. sz. és 23. számában köz
zétett 27.962. számú rendeleteknél elő kell je
gyezni.

Budapest, 1937. évi február hó 7-én.

A belföldi forgalomban váltott értéknyilvánítás 
nélküli csomagok kártérítésénél adható legna
gyobb kártérítési összegek újabb megállapítása.

87.232/4.
A belföldi forgalomban váltott értéknyilvá- 

üítás nélküli csomagok kártérítésénél a Postaiig 
leti Szabályzat 106. §. 3. pont, 2. bekezdése alap
ján kifizethető legnagyobb kártérítési összeget 
az eddigi kilogrammonkénti 4 P helyett az 1937. 
évi február hó 1. után feladásra került csoma
goknál a Csomagdíjszabásban közölt súly foko
zatoknak megfelelően az alábbiakban állapítom 
meg:

Ha a csomag teljes súlya 1 kg-ot nem halad 
meg, a kártérítés legnagyobb összege 4 P;

10 kg-on felül 15 kg-ig 60 P;
15 kg-on felül 20 kg-ig 80 P.

Az a rendelkezés azonban, hogy ezeken a 
határokon belül is legfeljebb csak a tényleges 
kár fizethetől meg, nem változik.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
idézett pontjánál és a Csd. 40. §. 1. pontjánál 
jegyezzék elő. Az Üzletszabályzat és a Cso
magdíjszabás szövegének helyesbítéséről a leg
közelebbi Változásokban gondoskodom.

Budapest, 1937. évi január hó 30-án.

A Jugoszláviából érkező utalványok összeg
határa.
88.856/4.

A Jugoszláviából érkező utalványok össze
gének felső határát a jugoszláv postaigazgatás 
újabb kérelmének megfelelően 110 pengőben ál
lapítom meg.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1937. évi 3. számában megjelent 85.109/4. sz. 
rendeletnél és a Levélpostadíj szabás 123. olda
lán Jugoszláviánál.

Budapest, 1937. évi február hó 9-én.

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete 6792. 
számú postatakarékpénztári csekkszámlája ter
hére kibocsátott csekkfizetési utalványok kézbe

sítési (kifizetési) díjának hitelezése.
87.975/4.

A P. R. T. 1936. évi 47. számában megjelent 
126.185/4. számú rendelet kapcsán felhívom a 
postahivatalokat, hogy a Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézete 6702. számú postatakarék
pénztári csekkszámlája terhére kibocsátott 
csekkfizetési utalványok után se szedjenek a 
címzettektől utalványkézbesítési, illetőleg kifi
zetési díjat, mert e díjakat a MABI szintén utó
lagosan, központi leszámolás útján téríti meg a 
postának.

A postahivatalok ezt a változást a Levélpos
tadíj szabás 49. §. 2. pont utolsó bekezdésénél 
jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi február hó 1-én.

1 kg-on felül 5 kg-ig 20 P; 
5 kg-on felül 10 kg-ig 40 P;
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

86.038/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díj átalány ozásban részvevő szer
vek) X. pontjában (M. kir. vallás- és közokta
tásügyi minisztérium) a 4. tétel alatt fevett szer
vet (Tanító- és tanítónőképző intézetek királyi 
főigazgatósága) töröljék.

Budapest, 1937. évi február hó 4-én.

A magyar posta 1935. évi jelentésének árusítása.
87.870/2.

A magyar posta 1935. évi működéséről szóló 
jelentését az érdeklődők részére ebben az év
ben is hozzáférhetővé kívánom tenni és ezért a 
könyvet postaalkalmazottak részére 1 P-ért, a 
postán kívül állók részére pedig 2 P-ért árusí
tom. Ebben az összegben a kezelési költség és 
a forgalmi adó benne van.

A könyveket a m. kir. posta tudakozó iro
dája árusítja. A postahivatalok tehát az igényelt 
példányokat a könyv árának szolgálati posta- 
utalvánnyal történő egyidejű megküldése mel
lett, a m. kir. posta tudakozó irodájánál rendel
jék meg.

A könyv a posta működésének megismeré
sére és így a szakismeretek fejlesztésére alkal
mas, kívánatosnak tartom tehát, hogy azt a 
postaalkalmazottak, illetőleg a postahivatalok 
megrendeljék.

A postahivatalok a könyv árusítására a kö
zönség figyelmét alkalmas módon hívják fel.

Budapest, 1937. évi január hó 29-én.

Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
87.363/8.

A magyar—portugál távbeszélő forgalom
ban a háromperces beszélgetés díját, a portugál 
igazgatással történt megegyezés alapján, az ed
digi 19.80 aranyfrankról 19.60 aranyfrankra szál
lítottam le.

Ennek alapján a hivatalok a Távbeszélő 
Díjszabás 46. oldalán Portugáliánál a második 
bekezdésben lévő beszélgetési díjat 19 frs 80 
cts-ról 19 frs 60 cts-ra, a kiszámított díjak táb

lázatában szereplő 6.60, 11.88 és 3.96 díjakat 
pedig sorrendben 6.54, 11.76, 3.92-re helyesbít
sék.

Budapest, 1937. évi január hó 29-én.

Sürgős légi rádiótáviratok mindkét irányú for
galomban.

125.814/8—1936.
A légi rádiótávíró forgalomban sürgős táv

iratok ezentúl nemcsak a szárázföld-légijárómű, 
hanem a légijárómű-szárazföld irányban is vált
hatók. A sürgős kezelés azonban mindkét irány
ban csak a szárazföldi útszakaszra vonatkozik 
s ezért a sürgős kezelésért járó díjat is csak a 
szárazföldi útszakaszra kell felszámítani.

A hivatalok ezt a rendeletemet a P. R. T. 
1936. évi 34. számában közzétett 109.259/8. szá
mú rendeletemnél, továbbá a Távíró-Díjszabás
5. oldalán (fedőlap a P. R. T. 1936. évi 34. szá
mához) jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi január hó 29-én.

A próbaidőre felszerelt rádió-vevőberendezések
bejelentési kötelezettségének módosítása.

125.932/8—1936.
A Posta Rendeletek Tára 1931. évi 32. szá

mában, valamint a Budapesti Közlöny 1931. évi 
július hó 22-én megjelent 164. számában közzé
tett 83.798/1931. K.M. sz rendelet 1. pontjá
ban megállapított azt a rendelkezést, hogy a 
rádió vevőkészülék iparszerű előállítására vagy 
forgalombahozatalára jogosított iparos (gyá
ros), kereskedő a rádió vevőberendezés felsze
relése előtt köteles a felszerelés tényét az illeté
kes postahivatalnál bejelenteni, oda módosítom, 
hogy az iparos (gyáros), kereskedő a próbaidő
re való felszerelést a felszereléssel egyidejűleg 
köteles az illetékes postahivatalnál bejelenteni. 
Ugyanakkor azonban köteles a félnél a próba
időre (bemutatásra) való felszerelés tényét ke
lettel és aláírással ellátott cégfeliratú szállítóje
gyen igazolni és a szállítójegyet a félnek átadni. 
Az ily módon kiállított szállítójegy és az illeté
kes postahivatalnak egyidejűleg megküldött 
írásbeli bejelentés a próbaidőre való bemutatás 
tényének igazolására elegendő.

Ez a rendeletem a kihirdetés napját követő 
8-ik napon lép életbe.



30 5. szám.

Egyébként a P. R. T. 1931. évi 32. számá
ban közzétett 83.798/1931. sz. rendeletben fog
laltak továbbra is érvényben maradnak.

A hivatalok fenti rendeletemet az 1927. évi 
P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/1927. sz. 
rendelet 21., 56. és 57. §-ainál, továbbá az 1931. 
évi P. R. T. 32. számában közzétett 83.798/1931. 
sz. rendéletem 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi február hó 7-én.

A ,.Cosulich“ hajóstársaság engedélyének az 
„Italia“ társaságra való átruházása.

86.718/4.
A m. kir. belügyminisztérium értesítése sze

rint a „Cosulich Societa Triestina di Naviga- 
zione“ trieszti gőzhajóstársaság engedélyét az 
eredeti engedélyokmányba foglalt összes jo
gokkal és kötelezettségekkel 1937. évi január hó
1-én kezdődő hatállyal az „Italia“ génuai ten
gerhajózási részvénytársaságra ruházta.

Erről a postahivatalokat azzal értesítem, 
hogy a Levélpostadíjszabás 75. §-ának VIII. 
pontjában felsorolt olasz vállalatok közül a 13. 
sorszámú „Cosulich Societa Triestina di Navi- 
gazione“ társaságot a reávonatkozó adatokkal 
együtt töröljék s a következő 14. sorszámot 13- 
ra helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi január hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
87.880/4.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1937. évi január hó 21-én kelt B. 724/2—1937. 
számú végzésével a Béry István szerkesztésé
ben, Koltay Lajos kiadásában Debrecenben 
megjelenő „Nemzeti Híradó“ nem időszaki lap 
1937. január havi, II. évfolyam 1. számának le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi január hó 28-án.

88.707/4.
A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbírája 

1937. évi január hó 13-án kelt B. 8.253/3—1936. 
számú végzésével a Debrecenben 1936. év őszén 
megjelent „Nagyméltóságú vitéz Leveldi Koz
ma Miklós belügyminiszter úrnak Budapest“ 
feliratú dr. Zsögöd Andor Debrecen, Simonffy- 
utcat' 1/b. aláírású nyomtatvány lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1937. évi február hó 4-én.

I I .

Postai szálításból kizárt sajtótermékek.

I.
87.639/4.

A Losoncon megjelenő „Magyar Újság“ cí
mű sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

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

Budapest, 1937. évi január hó 28-án.

II.
88.388/4.

Az 1937. évi „Der Merker“ című német 
nyelvű diáknaptártól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1937. évi február hó 5-én.

A Szegedi Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek és 
a vásár alkalmi postahivatala különleges kelet- 

bélyegzőjének használata.
88.095/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze
gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészülésétől június hó 6-áig bezárólag, „IX. 
Szegedi Ipari Vásár — 1937. május 26—június 

' 6. Jöjjön Szegedre. — Utazási kedvezmények“
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feliratú kézi henger, hirdető bélyegzőket, — a 
vásár területén létesítendő alkalmi postahivatal 
pedig május 26—június 6-ig terjedő idő alatt 
„Ipari Vásár Szeged“ feliratú különleges kelet
bélyegzőt fog használni a nála feladott levélpos
tai küldemények egv részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi február hó 3-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbításának 
adatai.

89.201/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál és a rendeltetési 
helyre érkezés időpontja:

II 14. 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandriába 
11/18); Palesztina (é. Tel 
Avivba 11/19).

11/15. 13 ó. 50 p. =  Észak és Középamerika (é.
New Yorkba 11/22); Irán- 
Perzsia (é. Teheránba 11/23).

22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alepbe 11/18);
Irak-Mezopotámia (é. Bagh- 
dadba 11/20).

11/16. 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Shanghaiba II1/3);
Japán (é. Shimonosekibe 
III/4).

11/17. 13 ó. 50 p .=  Németalföldi India (é. Ba- 
táviába III/11); Délafrika (é. 
Capetownba III/9).

22 ó. 50 p. — Egyiptom (é. Alexandriába 
11/22); Palesztina (é. Tel 
Avivba 11/23); Szíria (é. 
Alepbe 11/20); Irak-Mezopo
támia (é. Baghdadba 11/22).

11/18. 7 ó. 00 p. =  Brit-India (é. Bombavba 
ni/4).

13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New Yorkba 
11/25., é. Rio de Janeiroba 
III/4., é. Buenos Airesbe 
III/8).

11/19. 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Shanghaiba 1116);
Japán (é. ' Shimonosekibe 
III/7).

13 ó. 50 p. — Egyiptom (é. Alexandriába
11/24); Palesztina (é. Tel
Avivba 11/25); lrán-Perzsia
(é. Teheránba 11/27).

11/20. 5 ó. 30 p. =  Ausztrália (é. Fremantleba 
III/26);

13 ó. 50 p. — lrán-Perzsia (é. Teheránba 
11/28);

22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alepbe 11/23);
Irak-Mezopotámia (é. Bagh
dadba 11/24).

11/21. 22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandriába 
11/25); Palesztina (é. Tel 
Avivba 11/26).

11/22. 13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New Yorkba 
III/2., é, Rio de Janeiroba 
III/9., é. Buenos Airesbe Ilii 
12); lrán-Perzsia (é. Tehe
ránba III/2).

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandriába 
11/26); Palesztina (é. Tel 
Avivba 11/28); Szíria (é. 
Alepbe 11/25); Irak-Mezopo- 
támia (é. Baghdadba 11/27).

11/23. 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Shanghaiba III/10): 
Japán (é. Shimonosekibe 
III/ll).

13 ó. 50 p. =  Észak- és Középamerika (é. 
New Yorkba III/4);

22 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandriába 
11/27); Palesztina (é. Tel 
Avivba 11/28).

11/24. 5 ó. 30 p. =  Délafrika (é. Capetownba 
III/il 4);

13 ó. 50 p. =  Amerika (é. New Yorkba 
III/5., é. Rio de Janeiroba 
111/15., é. Buenos Airesbe 
III/19); Ausztrália (é. Fre- 
mantléba 111/23); Délafrika 
(é. Capetownba III/16).

22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alepbe 11/27);
Irak-Mezopotámia (é. Bagh
dadba III/l).

11/25. 5 ó. 30 p. =  Németalföldi-India (é. Ba- 
táviába 111/22);

7 ó. 00 p. — Brit-India (é. Bombayba 
III/ll).
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11/26. 5 ó. 30 p. =  Kína (é. Shanghaiba III/13);
Japán (é. \ Shimonosekibe
III/14).

13 ó. 50 p. =  Egyiptom (é. Alexandriába 
III/3); Palesztina (é. Tel 
Avivba III/4); Irán-Perzsia 
(é. Teheránba ITI/6).

11/27. 13 ó. 50 p .=  Irán-Perzsia (é. Teheránba 
III/7);

22 ó. 50 p. =  Szíria (é. Alepbe III/2);
Irak-Mezopotámia (é, Bag'h- 
dadba III/4).

Budapest, 1937. évi február hó 10-én.

32

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában és a Helységnévtárban.

86.275/3.
A kir. hivatalok az alábbi változásokat a 

Postahivatalok és Ügynökségek névsorában, 
iletőleg a Helységnévtárban vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorában:
9. o. Árpádföldnél töröljék Árpádtelep-et.

19. o. Bodrogkisfaludnál Sátoraljaújhely 
után írják be: „Bodrogkeresztúr . . .“

20. o. Bokodnál Pápa után írják be: „Dad
ti

30. o. Budatéténynél Budapest 72=^-=  „Bu
dafok helyett ..Budapest na ~ ■ Üj dombó
vár“-! írjanak.

36. o. Dencsháza neve után írják be: „gy“.
41. o. Érdligetnél töröljék: „Érd felső mh.“-t.
46. o. Pótnál Vác után írják be: „Fótúj- 

falu . ..“
51. o. Gyömrőnél Szolnok után írják be: 

„Gyömrő—Kócánpuszta“.
52. o. Győr 5-nél Budapest r~ lS ~ B  Győr 

helyett, „Győr MB Ki S Szombathelyet írja
nak.

57. o. Homokterenyénéi Mátranovák után 
írják be: „Homokterenye“.

63. o. Kapolcsnál Nagyvázsony helyett 
Veszprém írandó; Kaposfüred ellenőrző hiva
tala Kaposvár 1.

74. o. Kustánszegnél a „gy“. törlendő.
77. o. Lócsnál Répcevis után Sajtoskál he

lyett „Mesterháza—Porládony . . .“ írandó.
78. o. Magyarmecskénél Rónádfa helyett 

írják be: „Gyöngyfa . . . “

80. o. Máriakéméndnél (Eh. Szederkény)“ 
után írják be: „gy“.

81. o. Mátraházánál írják be: „k“ és Medi
nánál Bátaszék után „Szedres..

82. o. Mezőcsokonya ellenőrző hivatala Ka
posvár I., Mekényesnél a 4. hasábba „gy“ 
írandó.

84. o. Miklósinál Nagytoldipuszta Andócs 
helyett írják be: „Bonnya ..

87. o. Nagybiesérdnél a díjnégyszögszám 
helyesen „1147.“

88. o. Nagvhantosnál a 4. hasábba írják be: 
„k“.

100. o. Pamuknál Kaposvár 1. elé írják be: 
„(Eh.)“

107. o. Püspökszilágynál Vác után Váchar- 
tyán helyett „Rudnaykert. . .“ írandó.

109. o. Ravaszdnál a 7. hasábba ,,Győr= — 
----  Veszprém, Pannonhalma . . . “ írandó.

114. o. A 7. hasábban Sávolynál „Sávoly ki
térő“-!, Soltvadkertnél „Soltvadkert“-et töröl
jék.

115. o. Somogyaszalónál a 7. hasábban So- 
mogyasztó helyett „Somogyaszaló“-t írjanak.

126. o. Tácnál a 4. hasábba „gy“-t írjanak.
127. o. Tápióbicske neve után írják be: 

„k“.
128. o. A budapesti hivatalok Tarnazsa- 

dánynál a díjöv rovatba „3“-t írjanak.
131. o. Tiszakerecsenynél a 4. hasábba: 

„gy“-t írjanak.
132. o. Tiszavárkonyi szőllőknél Cegléd
BÜ Vezseny után írják be: „Jászkara-

jenő
133. o. Tóalmásnál a 7. hasábba Tápiósüly— 

Tápiósáp helyett „Tápiószecső“-t írjanak.
135. o. Udvarinál Üjdombóvár után írják 

be: „Keszőhidegkút—^Gyönk . . . “
144. o. Zalkodnál a „gy“-t töröljék.

A Helységnévtárban:
92. oldalon: Alsócigány telepnél H Nagv- 

bátony u. p., Nagybátony.
93. oldal: Alsóglyenesnél Gyenesdiás, u. 

t., Gyenesdiás.
102. oldal: Apponyi Albert telepnél ^  Csö

mör, Árpádföld.
103. oldal: Aranykertnél .A Tiszaföldvár, u. 

t. Homok.
150. oldal: Caprera fürdőnél Cinkota, u. 

t. Cinkota után írják be „(belterület)“ Fehértói 
dűlőnél (Kákástódülő).
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202. oldal: u. t. Törtei után levő „(belterü
let)“ megjelölést töröljék.

Felsőcigánytelepnél Nagybátony (205.
oldal), u. t. Nagybátony után írják be: „(bel
terület)“.

Görösgalpusztánál (232. oldal), a „pd“ meg
jelölést töröljék.

Hétesmunkástelepnél Sajóvárkony (255. 
oldal), u. t. Ózd után írják be: „(belterület)“.

Hollanditelepnél o  Kerepes (258. oldal), 
Kerepes, Horthy Miklós közkórház v. mh.-nél

Jászkarajenő (261. oldal), u. t. Cegléd 1., 
Kisgeresdnél O  Nagygeresd (306. oldal), u. t. 
Nagygeresd, Kisszentmihályi majornál Cső 
mör (315; oldal), Árpádföld után írják be: 
„(belterület)“.

Kustánszegnél (338. oldal), a „pd“ bejegy
zést töröljék.

Lippónál (349. oldal), a „pd“ bejegyzést tö
röljék.

Máriakéméndnél (362. oldal), „Szederkény 
. . . “után írják be: „pd“.

Öreghegynél Sárszentmihály (420. ol
dal), u. t. Sárszentmihály, Petőházánál (438. ol
dal), u. t. Petőházai cukorgyár után írják be: 
„(belterület)“.

Porrognál (443. oldal), a „pd“ bejegyzést tö
röljék.

Simonyi bclmajornál Dunapentele (478. 
oldal), u. t. Dunapentele, Szelényi telepnél C\ 
Csömör (499. oldal), u. t. Cinkota Szent Lajos 
mh.-nél o  Lajosmizse (504. oldal), u. t. Lajosmi- 
zse, Terjéki rakodó v. mh.-nél Jászkarajenő 
(530. oldal), u. t. Jászkarajenő után írják be: 
„(belterület)“.

Budapest, 1937. évi január hó 26-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban.
86.349/3.

A Helységnévtár 93-ik oldalán Alsódélegy
házánál az u. p és u. t. Délegyháza törlése mel
lett a hivatalok jegyezzék be: „ ISI (Délegyhá
za), (Eh. Dunakisvarsány), T  L. (Délegyháza), 
Budapest ■ na Kelebia, Délegyháza
34, postáig. Bp.“, a 206-ik oldalon pedig Felső
délegyházánál pedig a „ S3 (Délegyháza) . . . ,  
postáig Bp.“ bejegyzés törlése mellett írják be: 
„u. p. és u. t. Délegyháza“.

Budapest, 1937. évi február hó 5-én.

Forgalomköri változások.
87.954/3.

Bisse kk. (136. o.) ezentúl u. p. és u. t, Má- 
riagyűd.

Csarnóta kk. (157. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Máriagyűd.

Kövesi csárda .A Csarnóta (333. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Máriagyűd.

Lukácsszállás o  Máriagyűd (353. o.) ezen
túl u. t. Máriagyűd.

Máriagyűd (362. o.) ezentúl „ @£3L.“ Az „u. 
t. Siklós“ jelzés törlendő.

Pasirszállás O  Csarnóta (430. o.) ezentúl u. 
p. és u. t. Máriagyűd.

Rauschszállás O  Máriagyűd (457. o.) ezen
túl u. t. Máriagyűd.

Budapest, 1937. évi február hó 9-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
88.501/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

9. o. Almáskamarásnál a 7-ik hasábban 
Bánkút helyett Kunágota.

16. o. Balassagyarmatnál a 6-ik hasábban 
Vác helyett Aszód.

39. o. Dunaegyházánál a 7-ik hasábban 
Apostag helyett 108, fl08.

46. o. Fékednél 6434 v. (k.) után 1. Pécs 2/ 
6434 v. (V: Ü.).

58. o. Gyulánál és Gyulavárinál a 6-ik ha
sábban Vésztő helyett Kötegyán.

66. o. Igarnál a 7-ik hasábban Simontornya 
elé 32,

70. o. Józsefszanatórium—Gyulánál a 6-ik 
hasábban Vésztő helyett Kötegyán.

86. o. Kötegyánnál a 6-ik hasábban Békés
csaba után — Kötegyán.

96. o. Mátranováknál Mátramindszent he
lyett Kisterenye.

97. o. Méhkeréknél és 98. o. Mezőgyánnál 
Békéscsaba után — Kötegyán.

107. o. Nagykamarásnál Bánkút helyett 
Kunágota.

110. o. Nagyszalontánál, 117. o. Okánynál 
Békéscsaba után Kötegyán Írandó.

132. o. Rajkánál fl76 törlendő.
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138. o. Sarkadnál a 6-ik hasábban Békés
csaba után Kötegyán.

148. o. Szatmárcsekónél Túristvándi elé 56, 
Fehérgyarmat, utána 1. 20 írandó.

150. o. Bonyhádnál Baja.
171. o. Ujhutánál Palotaszálló törlendő. 

Budapest, 1937. évi február hó 3-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1937. évi 
január havi forgalma.

820/eln. ptk. szám.
A takaréküzletágban a betétek 5,548.695 P 

84 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1937. január hó végén 113,182.683 
P 70 f volt. A különleges takarékbetétek álla- 
déka a fenti álladókban 19,618.501 P-vel szere
pel. A betevők száma a hó végén 460.319.

A csekküzletágban a betéteket 13,436.060 P 
22 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk
betétek állománya 1937. január hó végén 
153,896.012 P 03 f volt. A csekkszámlatulajdono- 
sok száma a hó végén 35.887.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. január hó végén névértékben 117,752.369 
P-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
95,637.984 P 61 f értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.135.

A zálogüzletágban 261.753 drb. új zálogfel
vétel 5,137.751 P kölcsönnel és 227.488 drb zá
logkiváltás 4,872.169 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. január 
hó végén 1,306.956 drb a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 26,462.023 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.975 drb kényszerárverésre pedig 9.452 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 10.215 
drb, a befolyt vételár 193.486 P 86 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. január hó folyamán 3,302.096 
tétel, s 1.363,522.003 P 56 f, az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 267,078.695 P 73 f 
volt.

Budapest, 1937. évi február hó 6-án.:

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

87.531/1.
Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 

szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint a m. kir. postames

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesületébe nyugdíj jogos tagként való belépés
nek a 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 1937. évi február hó 26-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi január hó 30-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

87.891/1.
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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 február hó 2ó-áig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi február hó 5-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból tö rö lt egyén

A  létszám ból való 
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j Plevniczky Mária kiadó Dabrony 1876. Veresegyház Kineveztetett posta
mesterré.

' D
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n

Molnár Vince kiadó Told 1901. Okány Kincveztetett posta
mesterré.

D
eb

re
ce

n

P

Major József kiadó Dctk 1910. Abasár Detki postamesterré 
neveztetett ki.

Pé
cs

Ormai Emilia kiadó Székesfehér
vár 1906.

Balaton-
földvár.

Zalaszentlászlói posta
mesterré neveztetett 

ki.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
Nagysáp postahivatal azonnalra helyettest keres egy 

hónapi időtartam ra. Fizetési feltételek közlendők.

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

Sor A ndor Riese február 15. N ém etül is beszél.

Svábi M argit G yom a 9 március 1.

Simán Ilona Z alaapáti február 15. H elyettesítést is vállal.

K renács Mária R ákospalota (Klára u. 72.) február 15. Lehetőleg a budapesti 
kerületben.

F arkas Mária Kiskőrös (H orthy  M. u. 3. 3 február 15.

Bodolai Irén Budapest (M argit rkp. 52), 
Dr. Szoyka leveleivel 2 azonnal H elyettesítést is vállal.

N ém eth  Rozália Iván 5 azonnal H elye ttesítést is vállal.

T eleky  Ernő Balatonfüred 15 azonnal

K oller Erzsébet Külsővat azonnal H elye ttesítést is vállal.

Lisznyai Sebő M ezőkeresztes március 1.

M agda T ivadar Veszprém  3. 4 március 1. H elyettesítést is vállal. 
É rettség izett.

G ulyás Istvánná .1 ászkara jenő 10 azonnal H elye ttesítést is vállal.

L ibor József Mór 10 március 1.

Ifj. G ál László Cegléd (Kút u. 21.) azonnal Érettségizett.

A szerkesztőségnek szánt 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 észvény társaság  (Felelős v.: O ucboo  J .) Budapest.
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T A R T
A m. kir. igazságügyminiszternek és a m. kir. 

pénzügyminiszternek 2.200/1937. I. M. sz. rendelet© a köz- 
pénztárnál fizetendő követelések önkéntes elzálogosí
tása körüli eljárásban a  lakáspénz (lakbér) engedménye
zésének újabb szabályozása tárgyában.

Az 1937. évi Budapesti Nem zetközi Vásár alkalmi 
bélyegeinek forgalomba bocsátása.

Az utalványforgalom újrafelvétele Tunisszal.
A  kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek meg

küldése.
V áltozások a Távíró-Díjszabásban.

A L O M  :
Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Helyesbítés a Helységnévtárban, s a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában.
Az akali postaügynökség átalakítása postahivatallá. 
Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek név

sorában és a H elységnévtárban.
Változások az Irányítási Füzetben.
Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Á llástkereső postakiadók.

A m. kir. igazságügyminiszternek és a m. kir. 
pénzügyminiszternek 2.2001937. I. M. sz. rende
leté a közpénztárnál fizetendő követelések ön
kéntes elzálogosítása körüli eljárásban a lakás
pénz (lakbér) engedményezésének újabb szabá

lyozása tárgyában.
88.587/5.

A végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. 
törvénycikket módosító és kiegészítő 1908 :XLI. 
te. 30. §-ának második bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a közpénztárnál fizetendő 
követelések önkéntes elzálogosítása körüli eljá
rás szabályozásáról szóló 26.100/1910.1. M. számú 
rendeletét és az annak kiegészítéséről és módo
sításáról szóló 4.700/1930. M. E. számú rendele
tét — a lakáspénz (lakbér) engedményezésével 
elkövethető visszaélések megakadályozása vé
gett — az alábbiakkal egészítjük ki:

1. §-
Ha az adós a lakáspénzét (lakbérét) lakbér- 

tartozás fejében kívánja engedményezni, a 
26.100/1910. I. M. számú rendelet 1. §-ának har
madik bekezdésében említett közokiratban meg 
kell jelölni azt a lakást, amelynek bére fejében 
a 'lakáspénzt engedményezi, továbbá fel kell tün
tetni a lakás nagyságát és az évi bér, valamint a 
lakbértartozás összegét is. Ezenfelül:

1. be kell mutatni a rendőri bejelentőhivatal

bizonyítványát vagy helyhatósági bizonyítványt 
annak igazolására, hogy az adós mely időtől 
meddig lakott abban a 'lakásban, amelynek bé
rével tartozik és

2. megfelelő okirattal igazolni kell, hogy a 
lakbérkövetelés az engedményest illeti, kivéve, 
ha az engedményes a ház (lakás) tulajdonosa, 
társtulajdonosa vagy haszonélvezője és ez a 
házadóvallomások adataiból megállapítható.

Az engedményezés feljegyzése tárgyában 
határozó hatóság az évi bérösszeg helyességét, 
valamint azt, hogy az engedményes a háznak 
(lakásnak) valóban tulajdonosa, társtulajdo
nosa vagy haszonélvezője-e, a községi elöljáró
ság (városi adóhivatal) útján a házadóvallo- 
mások adatai alapján ellenőrzi, kivéve, ha a fe
lek az említett adatokat megfelelő okirattal iga
zolták.

Ha az előző bekezdésben megjelölt adatokat 
a házadóvallomások alapján kell ellenőrizni, a 
hatóság az ellenőrzés végett tett intézkedésével 
egyidejűleg elrendeli az engedményezés feljegy
zését. Ebben az esetben az engedményező la
káspénzét (lakbérét) az engedményezés feljegy
zésétől, ha pedig a felek az engedményezésről 
kiállított okiratban későbbi időpontot jelöltek 
meg, ettől az időponttól kezdve vissza kell tar
tani és azt csak az előző bekezdésben megjelölt 
adatok helyességének megállapítása után szabad 
az engedményesnek kifizetni. Ha az ellenőrzés
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során az előző bekezdésben megjelölt adatok 
helyessége nem állapítható meg, az említett ada
tok igazolására megfelelő határidő kitűzésével 
a feleket kell felhívni s annak eredménytelen 
sége esetében az engedményezés feljegyzését tö
rölni kell, a visszatartott lakáspénzt (lakbért) pe
dig az engedményező kezéhez kell kifizetni. Az 
igazolásra kitűzött határidőt a felek bármelyiké
nek kérelmére, de legfeljebb harminc nappal 
egyszer meg lehet hosszabbítani.

2. § .

Ha az adós lakáspénzét (lakbérét) lakóház
nak vagy lakásnak saját részére építéséből vagy 
megszerzéséből eredő követelés kiegyenlítése 
céljából kívánja engedményezni, telekkönyvi ki
vonattal igazolnia kell az ingatlanra vonatkozó 
tulajdonjogát vagy építményi jogát, illetőleg be 
kell mutatnia az ingatlan megszerzése végett kö
tött szerződést.

Ilyen esetben az engedményező lakáspénzét 
(lakbérét) az engedményezés feljegyzésétől, ha 
pedig a felek az engedményezésről kiállított ok
iratban későbbi időpontot jelöltek meg, ettől az 
időponttól kezdve vissza kell tartani és azt az 
engedményesnek csak akkor szabad kifizetni, 
ha a felek lakhatási engedély bemutatásával iga
zolják a lakóház vagy lakás felépítését, illetőleg 
telekkönyvi kivonat bemutatásával igazolják az 
ingatlan tulajdonának megszerzését. Ha ezt az 
igazolást a felek építkezés esetében egy év alatt, 
lakóház vagy lakás megszerzése esetében pedig 
hatvan nap alatt nem mutatják be, az igazolásra 
a feleket megfelelő határidő kitűzésével fel kell 
hívni s annak eredménytelensége esetében az 
engedményezés feljegyzését törölni keli, a 
visszatartott lakáspénzt (lakbért) pedig az en
gedményező kezéhez kell fizetni. Az igazolásra 
kitűzött határidőt a felek bármelyikének kérel
mére, de összesen legfeljebb hat hónappal, is
mételten is meg lehet hosszabbítani.

A Lakásépítési Állandó Bizottság útján 
nyújtott kölcsön kiegyenlítését célzó engedmé
nyezés esetében ennek a §-nak rendelkezéseit 
nem lehet alkalmazni.

3. §.

A jelen rendelet értelmében bemutatott ok
iratokat — egyszerű másolat ellenében — a fél 
kérelmére vissza kell adni.

4. 5.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell, ha az engedménye
zés feljegyzése tárgyában határozó hatóság az 
engedményezés feljegyzését még nem rendelte 
el.

Budapest, 1937. évi január hó 15-én.
Dr. Lázár Andor s. k.
m. kir. igazságügyminiszter.

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

Ennek a rendeletnek a kapcsán a követke
zőket rendelem:

A lakáspénz (lakbér) engedményezésének a 
feljegyzésére vonatkozó közokiratokat, illetve a 
4.700/1930. M. E. sz. rendeletben megjelölt szer
vek előtt felvett jegyzőkönyveket és egyéb ira
tokat olyan adósok engedményezésére vonatko
zóan, akik a vezérigazgatóság vagy központi hi
vatalok létszámába tartoznak, a vezérigazgató
sághoz, egyéb adósoknál ahhoz az igazgatóság
hoz, amelynek létszámába az alkalmazott tarto
zik, illetve nyugdíjas adósoknál ahhoz az igaz
gatósághoz, amelynek területén a nyugdíjas al
kalmazott lakik, kell juttatni.

A vezérigazgatóság, illetve igazgatóság az 
engedményezés tárgyában határoz s határozatát 
— ha az engedményezés feljegyzésének aka
dálya nincs — a számvevőséggel közli. A szám
vevőség az engedményezést feljegyzi s ennek 
megtörténtét — ha az engedményezés jegyző
könyvbe mondott nyilatkozattal történt, — a 
jegyzőkönyv eredeti és másolat: példányaira rá
vezeti, majd az iratokat az érdekelt igazgató
sághoz, illetve a vezérigazgatósághoz vissza
küldi. Az igazgatóság, illetve vezérigazgatóság a 
visszaadandó okiratok csatolása mellett értesíti 
a feleket a feljegyzés foganatosításáról.

A hivatalok ezt a rendeletet a I*. és T. R. T. 
1910. évi 54. számában közzétett 88.300., továbbá 
a P. R. T. 1930. évi 51. számában közzétett 
90.326. sz. rendeleteknél jegyezzék elő.

A P. R. T. 1936. évi 21. számában közzétett 
90.533. sz. rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1937. évi február hó 15-én.
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Az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
alkalmi bélyegeinek forgalomba bocsátása.

88.868/3.
A P. R. T. folyó évi 4. számában közzétett 

85.211/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy az 1937. évi Bu
dapesti Nemzetközi Vásárral kapcsolatban fo
lyó évi február 22-én 2, 6, 10, 20, 32 és 40 fillér 
értékjelzésű bélyegeket bocsátók forgalomba.

E bélyegek a hivatkozott rendeletemben 
foglaltak szerint folyó évi május 10-ig kerülnek 
árusításra, azonban a már közölt határidőtől el
térően folyó évi december 31-ig használhatók 
fel bárhová szóló postai küldemények bérmente
sítésére.

A raszteres mélynyomással egyszínben elő
állított bélyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. 
évi P. R. T. 49. számában) fehér papíron, álló 
téglány alakban készültek. A bélyegek képének 
mérete: 22X33 mm.

A bélyegek rajza egy vékony vonallal kö
rülhatárolt sötét háttérben elhelyezett 3 hajlí
tott, vízszintesen egymás fölött fekvő szalagból 
áll, melyek közül az első szalagon „VÁSÁR“, a 
másodikon „1937“, az alsó (harmadik) szalagon 
pedig „MÁJUS“ felírások olvashatók. A szalag
csoport mögött függélyesen egy Merkur-jelvény 
van elhelyezve.

A szalagcsoport alatt vízszintesen, fehér be
tűkkel „Budapest“ felírás, ez alatt egy világos, 
hullámos szalag, ez utóbbi alatt pedig fehér csí
kon sötét betűkkel „MAGYARORSZÁG“ fel
írás látható.

A rajz, illetőleg kép felső bal és jobb sar
kában az értékszám „2—2“, „6—6“, „10—40“, 
„20—20“, „32—32“, „40—40“, s a két-két érték
szám között „FILLÉR“ szó olvasható.

A bélyegkép aísó részén, a kereten kívül, a 
tervező neve: „DRAHOS ISTVÁN“ van fel
tüntetve.

A 2 f-es bélyeg színe narancssárga, a 6 f-esé 
világos zöld, a 10 f-esé sötét zöld, a 20 f-csé vö
rös, a 32 f-esé lila, a 40 f-esé pedig kék.

A 40 f-es bélyeg képét, amellyel az értékjel

zéstől eltekintve, a többi bélyegé azonos, az ere
detinél valamivel nagyobb méretben itt közlöm:

A bélyegek árusítása iránt előlhivatkozott 
rendeletemben intézkedtem, itt is felhívom azon
ban a postahivatalok figyelmét, hogy a készle
tükben eladatlanul visszamaradt alkalmi bélye
geket május 10-ike után már ne árusítsák, bel- 
kezelésben azonban igyekezzenek felhasználni.

Budapest, 1937. évi február hó 13-án.

Az utalványforgalom újrafelvétele Tunisszal.
89.419/4.

Tunisszal a mindkétirányú utalványforga
lom, valamint a Tuniszba küldött utánvételes 
küldemények és megbízások forgalma újból meg
nyílt.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1936. évi 35. számában megjelent 118.054/4. sz. 
rendeletnél. A Csomagdíjszabás 201. oldalán az 
utánvételi forgalom szünetelésére vonatkozó 
megjegyzést (I., Változás 73. tétel) pedig töröl
jék.

Budapest, 1937. évi február hó 15-én.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek 
megküldése.

88.373/4.
A P. R. T. 1936. évi 44. számában megjelent 

124.383/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a m. kir. postatakarék
pénztárhoz beküldött és oda 1936. évi augusztus 
hó 24-től november hó 15-ig beérkezett szelvény
utalványok ellenében az új szelvényíveket a m. 
kir. postatakarékpénztár az érdekelt hivatalok
nak megküldötte.
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Azok a hivatalok, amelyek a múlt évi no
vember hó 15-ig beterjesztett szelvényutalva- 
nyok ellenében az új sze'lvényíveket még nem 
kapták volna meg, a m. kir. postatakarékpénztár
nak közvetlenül jelentsék.

Budapest, 1937. évi február hó 9-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
88.672/8.

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

9. o. Az oldal alján levő 9) jegyzet szövegébe 
a „via Italo Radio“ szavak után szúrják be: „és 
via Italcable“.

25. o. Ciprus-szigetnél az 1. hasábban az 5) 
jegyzetjelölést és az oldal alján levő 5) jegyzet 
szövegét töröljék.

Budapest, 1937. évi február hó 12-én.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
88.906/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi február hó 2-án kelt B. I. 
826/1937.—9. számú végzésével a Népszava című 
napilap 1937. évi január hó 17-én megjelent 13. 
számát a lefoglalás alól feloldotta.

Ehhez képest a P. R. T. 1937. évi 3. számá
ban megjelent 86.799/4. számú rendeletet hatá
lyon kívül helyezem. A szóbanlévő sajtótermék 
postán szétküldendő példányait tehát a posta- 
hivatalok akadálytalanul szállítsák és kézbesít
sék.

Budapest, 1937. évi február hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

89.246/4.
A debreceni kir .törvényszék vizsgálóbírája 

1937. évi február hó 8-án kelt B. I. 1.369/2.—1937. 
számú végzésével a Fejes Ferenc felelős kiadá
sában, Debrecenben megjelent „Népdalok“ 
című verses füzet lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít

sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi február hó 11 -én.

II.
89.720/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi február hó 12-én kelt B. 
1935/1937.—2. számú végzésével a Pozsonyban 
Slov. Grafia nyomdában előállított, Egon Erwin 
Kisch által írt „Ázsia újjászületett“ című sajtó
termék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi február hó 15-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, s a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

87.401/3.
Dunaegyháza postahivatal neve után a 

Helységnévtárban (185. o.) „Dunapataj“ után az
„Apostag__ pd..“ jelzés, a Postahivatalok és
Ügynökségek névsorában (39. o.) 4-ik hasábban 
a „gy.“, a 7-ik hasábban pedig az „Apostag 
jelzés törlendő.

Budapest, 1937. évi február hó 12-én.

Az akali postaügynökség átalakítása posta- 
hivatallá.
89.723/3.

Az eddig évente július és augusztus hóna
pokban időszaki postahivatalként működött 
akali postaügynökség folyó évi február hó 1-ével 
IV. osztályú postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal az időszaki postahivatal ellen
őrző számát (5062) használja.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben Akaii
nál az alábbi változásokat vezessek keresztül:

A Helységnévtárban (89. o.) „ ISI Eh. Rév 
fülöp. (IX/1—VI/30)“, továbbá a “ jelzés
után „(VII/1 —VIII/31.)“ törlendő.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában (6. o.) „Akaii ü.“ összes adataival továbbá
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alatta a 4-ik hasábban Akaii után „** (VII/1— 
VIII/31)“ bejegyzés ugyancsak törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben (8. o.) az ügy
nökségre vonatkozó bejegyzések, valamint 
alatta az időszaki postahivatalra vonatkozó be
jegyzések közül az első hasábban a „** (VII/1— 
VIII/31)“ megjelölés szintén törlendő.

Budapest, 1937. évi február hó 17-én.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában és a Helységnévtárban.

ad 86.787/3.
A kir. hivatalok az alábbi változásokat a 

Postahivatalok és Ügynökségek névsorában és 
a Helységnévtárban vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban:

Békésszentandrásnál (16. o.) Mezőtúr W " '1  
Orosháza, Szarvas. . .  helyett „Lakitelek pu. 
= = ~  Szarvas pu.“; Csépánál (32. o.) Kecske
mét Tiszaug . . . .  helyett Lakitelek pu.
- : Szarvas pu.“; Debrecennél (35. o.) Püspök
ladány ' M ... ffl Nyíregyháza után „Miskolc

- Polgár = = =  Debrecen“; Hajdúböször
ménynél (53. o.) Debrecen i aa iä Tiszalök 
után „Miskolc -------  Polgár — Debrecen“;
Ónodnál (97. o.) 
„Miskolc ■

Mezőnyék- 
Polgár =

Öcsödnél (98. o.) Mezőtúr 
Szarvas . . .  helyett Lakitelek pu. =

Ládháza ... után 
=  Debrecen“, 

Orosháza, 
= Szarvas

pu.“; Polgárnál (105. o.) Nyíregyháza 
Polgár után „Miskolc = =  Polgár = Deb
recen“; Sajószögednél (112 o.) Mezőnyék—Lád
háza . . .  után „Miskolc 1 : Polgár - 
Debrecen“; Szarvasnál (119. o.) Mezőtúr B 
Orosháza után „Lakitelek pu. --==-= Szarvas 
pu.“; Szelevénynél (121. o.) Kecskemét 
Tiszaug.. .  helyett „Lakitelek pu. =~=~ Szarvas 
pu.“; Tiszasasnál (132. o.) Kecskemét jhl . BCT 
Tiszaug . . .  helyett „Lakitelek pu. Szarvas
pu.“; és Tiszaugnál (132. o'.) Kecskemét Ml B 
Tiszaug után „Lakitelek pu. —— ~  Szarvas pu.“-'t 
írjanak.

A Helységnévtárban:
Békésszentandrásnál (126. o.) Mezőtúr

*1 M ~~f Orosháza, Szarvas helvett „Lakitelek 
pu. Szarvas pu.“; Csépánál (lóO. o.) Kecs
kemét j — ""'1 Tiszaug . . .  helyett „Lakitelek

p u . -------Szarvas pu.“; Debrecennél (174. o.)
Püspökladány Mi M  Nyíregyháza ; Hajdú
böszörménynél (243. o.) Debrecen 1"" M 1 
Tiszalök; Ónodnál (415. o.) a „pd.“ után „Mis
kolc ■ - Polgár --- Debrecen“; Öcsödnél 
(419. o.) Mezőtúr 33BÜZZ1 Orosháza, Szarvas., 
helyett „Lakitelek pu. ----- -- Szarvas pu.“; Pol
gárnál (442. o.) Nyíregyháza ZJKKUS Polgár, 
Sajószögednél (467. o.) a „pd.“ után „Miskolc

1 ■ Polgár ■L-"" Debrecen“; Szarvasnál
(494. o.) Mezőtúr * bm í  Orosháza után; Sze
levénynél (499. o.) és Tiszasasnál (536. o.) Kecs
kemét — — Tiszaug.. .  helyett, és végül
Tiszaugnál (537. o.) Kecskemét'/ — ÉS Tisza
ug után „Lakitelek pu. : Szarvas pu.“-t ír
janak.

Budapest, 1937. évi február hó 12-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
89.536/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek.

21. oldal, Békésszentandrásnál a 6-ik ha
sábba Mezőtúr—Orosháza helyett Lakitelek pu. 
—Szarvas pu. gk„ a 7-ik hasábba Szarvas elé 194, 
6 írandó.

32. o. Csépánál a 6-ik hasábba Kecskemét— 
Tiszaug helyett Lakitelek pu.—Szarvas pu. gk. 
írandó, a 7-ik hasábban Tiszaug törlendő cs 194 
után 6, Szarvas írandó.

82. o. Koháryszentlőrincnél Eb. Kecskemét 
után 1 20 — 1 Kecsk/7262 v. írandó.

87. o. Kunszentmártonnál a 6-ik hasábba ír
ják be Lakitelek pu.—Szarvas pu, gk., a 7-ik ha
sábba pedig a mostani adatok helyett 102, 194, 6, 
Szarvas, fl02.

90. o. Lakiteleknél 194. után 1 Kecsk — 1 20' 
7262 v. írandó.

97. o. Mesterszállásnál a 6-ik hasábba Mező
túr—Orosháza helyett Lakitelek pu.—Szarvas 
pu. gk, a 7-ik hasábba pedig Szarvas helyett 
Öcsöd írandó.

120. o. Öcsödnél a 6-ik hasábban Mezőtúr— 
Orosháza helyett Lakitelek pu. — Szarvas pu 
gk, a 7-ik hasábba Szarvas elé 194, 6. írandó.

147. o. Szarvasnál a 6-ik hasábba Mezőtúr— 
Orosháza után írják be Lakitelek pu.— Szarvas 
pu. gk, 7-ik hasábba pedig 7837 v után 194.
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150. o. Szelevénynél a 6-ik hasábba Kecs
kemét—Tiszaug helyett Lakitelek pu. gk, a 7-ik 
hasábba Tiszaug törlése mellett 194 után
6. Szarvas írandó.

165. o. Tiszasasnál a 6-ik hasábba Kecske
mét—Tiszaug helyett Lakitelek pu.— Szarvas 
pu. gk, a 7-ik hasábba Tiszaug törlése Mellett 
194 után 6, Szarvas írandó.

166. o. Tiszaugnál a 6-ik hasábba Kecske
mét—Tiszaug után Lakitelek pu. — Szarvas pu. 
gk, a 7-ik hasábba pedig a mostani adatok he
lyett 194/gk, 1 Kecsk — 1 20/7262 v., Szarvas.

Budapest, 1937. évi február hó 12-én.

Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány.
89.356/1.

Földi Mária postakiadó a szegedi postaigaz
gatóságnál az 1934. évi január hó 18-án 189/1. 
szám alatt kiállított kiadói személyazonossági 
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi február hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Bodolai Irén Budapest (Margit rkp. 52.) 
Dr, Szoyka leveleivel 2 azonnal H elyettesítést is vállal.

Já rvás M ária Csillaghegy azonnal

Fodor Erzsébet Ü röm 7 március 1. Budapesteíiv. környékén.

T ö rö k  Dezső Békéscsaba (Reviczky-utca) 23 március hó H elyettesítést is vállal.

F orrai Jusztina M árc. 1-ig Nagybánhegyes, 
azután Dombegyháza április 1. Lehetőleg a szegedi 

kerületben.

Legény Anna Tápióbicske márc. 15.

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

Fóváro*! N yom át R éazvénytirattág  (Felelőt v.: Duckon J.) Budtpett,
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A  1*1 ÜST, 1037  F E B R U Á R  2 0 . 7- szám .

T A R T A L O M :
V áltozások a Légipostái M enetrendben és a Légi- Forgalomköri változások.

postadíjszabásban. H ivatalvezetői megbízatás.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név- Személyzetiek.

jegyzékének módosítása. Meghívó.
V áltozások a Távbeszélő Díjszabásban. Betöltendő kiadó állások.
Lefoglalandó sajtóterm ék. Állástkereső postakiadók.
Európánkívülre szóló levéiposta továbbítása.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostadíjszabásban.

90.715/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben 
vezessék keresztül a következő változásokat:

1. A 6. oldalon az európánkívüli orszá
gok névmutatójában az első hasábban Csád 
(Tchad) és Dahomey közé írják be „Curayao“-t, 
a menetrendi táblázatok hasábjában pedig az en
nek megfelelő helyre írjanak „IV“-t.

2. A 9. oldalon az ,.f“ hasáb utáni „g“ fel
írással nyissanak egy új hasábot s abban a III. 
hó 1-től érvényes adatok sorában írják be: 
szombat,

23 ó. ugyan e hasábban 2. Szíria és Liba
non rovatában írják be: „sze 3), a lap alján pe
dig 3) alatti jegyzetként írják: „Budapest— 
Beyrouth között rendes postai úton“.

3. A 10. oldalon a IV. sz. Menetrendtáblá
zatban 26. tételként írják be: „Curagao“-t az 
„a“ és „b“ hasábba, a ,,c“ és „d“ hasábba pe-
,. . . . .  „hé 21.10“, ... ... „c 16 ó. 55“ ,dg  inak . ... illetőleg , , ,  . __ ada-pe 21.10 d 16 o. 5.t

tokát.
A Légipostadíjszabásban a 21. oldalon Üj 

Guinea jegyzet (4) rovatában töröljék a jelen
legi „1. Ausztráliai Államszövetség“ bejegyzést 
és helyette írják be: „1. Brit—l’Jj-Guinea (Pá
rna) és Németalföldi—Üj-Guinea“.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

88.595/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVII. (Vármegyei Törvényhatóságok), 
valamint XIX. (Törvényhatósági joggal felru
házott városok) pontjában szereplő „főorvosa“ 
nevű szerv helyett írják: „tiszti főorvosa“ (m. 
kir. tiszti főorvos).

Félreértés elkerülése végett megemlítem, 
hogy a járási orvosból lett tiszti orvos az át
szervezés folytán sem vesz részt a díj átalány o- 
zásban.

Budapest, 1937. évi február hó 11-én.

Változások a Távbeszélő Díjszabásban.
87.674/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változást vezessék keresztül:

a 68. oldalon a Németalföldi-Indiához tar
tozó szöveget a „A beszélgetéseket külön díj
.............. “ kezdetű apró betűs részig itöröljék S
helyébe ragasszák a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1937. évi február hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
90.599/4.Budapest, 1937. évi február hó 22-én.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gáióbírája 1937. évi február hó 18-án kelt B.



44 7. szám.

2235/2—1937. számú végzésével a Barcelonában 
megjelenő „Informa Bulteno P. O. M.“ című, 
1936. évi november hó 18-án keltezett, eszpe
rantó nyelven írt, 1. számú sajtótermék lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi február hó 22-én.

Európánkivülre szóló levélposta továbbítása.

90.960/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló lev ólposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (=F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (-É ):

Ausztráliába (Fremantle): F III/6 — 5 ó. 30 
p„ É III/30; F III/ll — 13 ó. 50 p„ É IV/6;

Brit-Indiába (Bombay): F III/4 — 18 ó., É 
III/16. F III/ll -  13 ó. 50 p., É III/25;

Délafrikába (Capetown): F II1/3 — 13 ó. 50 
p., É III/23; F III/10 — 13 ó. 50 p., É III/30;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F IIF2 — 13 
ó. 50 p„ É IIF16; F III/3 — 13 ó 50 p„ É 111/22*; 
F III/ll — 13 ó. 50 p., É III/25;

Egyiptomba (Alexandria): F 11/28 — 22 ó. 
50 p„ É III/3; F III/.l — 22 ó. 50 p,, É III/4; F 
IH/4 — 22 ó. 50 p„ É IIP8; F IIF5 -  13 ó. 50 p., 
É III/10; F IIF8 — 22 ó. 50 p„ É III/ll; F III'9 — 
22 ó. 50 p„ É 111/12; F IIPIO — 22 ó. 50 p„ É 
III/13; F III/ll — 22 ó. 50 p., É IIF15; F III/12 
— 13 ó. 50 p., É ILI/17;

Észak- és Középamerikába (New York): F 
IÍI/1 — 13 ó 50 p., É III/8; F III/2 — 13 ó. 50 p., 
É ÍII/12; F III/3 — 13 ó. 50 p., É III/12; F III/8 — 
13 ó. 50 p , É III/15; F III/10 — 13 ó. 50 p„ É 
111/17; F III/ll — 13 ó. 50 p., É III/23;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F Iíl/1 — 
22 ó. 50 p., É III/4; F III/3 — 22 ó. 50 p„ É III/8; 
F i m  -  22 ó. 50 p,, É III/ll; F III/8— 22 ó. 50 
p., É 111/13; F III/10 — 22 ó 50 p., É III/15; F III/ 
13 — 22 ó. 50 p„ É III/18;

Iránba (Perzsia, Teherán): F III/1 — 13 ó. 
50 p., É III/9; F III/5 — 13 ó. 50 p„ É III/13; F 
III/6 — 13 ó. 50 p., É 111/14; F III/8 — 13 ó. 50 
p„ É 111/16; F III/12 — 13 ó. 50 p„ É III/20; F 
111/13-13 ó. 50 p„ £111/21;

Japánba (Shimonoseki): F III/2 — 5 ó. 30 p., 
É III/18; F III/5 — 5 ó. 30 p., É IH/21; F III/9 — 
5 ó. 30 p„ É III/25; F III/12 — 5 ó. 30 p., É III/
28;

Kínába (Shanghai): F III/2 — 5 ó. 30 p., É 
JII/17; F III/5 — 5 ó. 30 p„ É III/20; F III/9 — 5 
ó. 30 p„ É III/24; F III/12 -  5 ó. 30 p., É III/
27;

Németföldi-lndiába (Batávia): F HI/4 — 5 
c. 30 p., É II.I/25; F III/10 — 13 ó. 50 p„ É IV/1;

Palesztinába (Tel Aviv): F 11/28 — 22 ó. 
50 p„ É III/4; F III/1 — 22 ó. 50 p„ É III/5; F 
IH/4 — 22 ó. 50 p„ É III/8; F III/5 — 22 ó. 50 
;>., É III/ll; F III/8 — 22 ó. 50 p., É III/12; F 
111/9/ -  22 ó. 50 p., É III/13; F III/10 — 22 ó. 50 
p., É 111/14; F III/ll — 22 ó. 50 p„ É III/16; F 
III/12 — 13 ó. 50 p., É III/18;

Szíriába (Alep): F Ili i - - 22 ó. 50 p., ,É 
IH/4; F 111/3 22 ó. 50 p„ É II1/6; F III/6 -
22 ó. 50 p., É III/9; F ÍII/8 — 22 ó. 50 p„ É III/ 
11, F 111/10 — 22 ó. 50 p„ É III/13; F III/13 -  
22 ó. 50 p., É III/16.

Budapest, 1937. évi február hó 23-án.

Forgalomköri változások.
90.884/3.

Caprera fürdőnél r\ Cinkota (150. o.) u. t. 
Cinkota után beírandó „(belterület)“. (A P. R. T.
5. számában 86.275/3. sz., alatt megjelent közle
mény helyesbítése.)

Dunaegyháza (185. o.) ezentúl „ ©S3 Lil. 
Fehértói dűlőnél (Kákástódülő) O Törtei 

(202,0.) u. t. Törtei után levő „(belterület)“ megje
lölés törlendő. (A P. R. T. 5. számában 86.275/3. 
sz. alatt megjelent közlemény helyesbítése.) 

Felsőzsolca (212. o.) ezentúl „C/2“.
Siófok (478. o.) ezentúl „C“.
Budapest, 1937. évi február hó 23-án.
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/. díjöv: Jáva és Madura szigetek, valamint a Báli szigeten lévő Denpasarés 
Singaradja előfizetői és nyilvános állomásai, továbbá Bandoeng Buitenzorg, Che- 
ribon, Djember, Djokjakarta, Garoet, Kediri, Malang, Semarang, Soekaboemi, 
Soerabaja, Solo (Soerakarta), Tjepoe és Welttevreden különleges rádiótávbe
szélő állomásai.

II. díjöv: Északszumatra összes nyilvános és előfizetői állomásai (Szumatra 
ke’.ieíi partjának, valamint Atchin és a hozzátartozó és hozzácsatolt területeken 
lévő kormánytávbeszélő hálózatok, a Deli vasúttársaság távbeszélő hálózata) és 
Macassar (Celebes szigeten).

Szumatra szigetnek a forgalomba bevont helyei a következők:
Bandarbaroe
Belawan
Benkoelen
Bindjei
Bireuen
Blang Rakal
Brastagi
Dolokmerangir
Galang
Goenoeng Melajoe 
Idi
Kebondjahe
Kepahiang
Kisaran

Koeta Radja 
Kotapinang 
Kotatjane 
Kwala
Kwalasimpang
Laboeanbilik
Laboeanroekoe
Lahat
Langsa
Lhó-Seumawé
Lhó-Soekon
Loeboeklinggau
Loeboekpakam
Marbau

Medan
Moearaaman
Moearaenim
Negribaroe
Pagaralam
Palembang
Pangkalanbrandan
Pangkalansoesoe
Perlanaän
Peureula
Pladjoe
Oelée-Lheua
Rampah
Rantauprapat

Seulimeum
Siantar (Pematangsiantar) 
Sigli
Soengei Gerong
Soengeipait
Takengon
Tandjongbalei
T andjongmorawa
Tandjongpasir
Tandjongpoera
Tebingtingideli
Tjoeroep

A háromperces beszélgetés díja:
I. díjöv: 94 frs — ctm, minden további percért 31 frs 34 ots fizetendő.
II. díjöv: 100 frs — ctm, minden további percért 33 frs 34 cts fizetendő. 
Előkészítési díj (taxe de préparation): 23 frs 33 cts.
Csak közönséges állami és magánbeszélgetések válthatók köznapokon a 

nyári időszámítási időben 9—15.30 órák közt, a téli időszámítási időben 10— 
16.30 órák közt (középeurópai időszámítás szerint). VasáT- és ünnepnapokon a 
szolgálat szünetel.
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Hivatalvezetői megbízatás.
89.569/1.

Schneider J. Mihály postafelügyelőt (241) a 
kormányzósági távíró és távbeszélő hivatal ve
zetésével 1937. évi március hó 1-től megbíztam.

Budapest, 1937. évi február hó 19-én.

I

Személyzetiek.
90.266/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1936. 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Szalóky Ede felügyelői
címmel és jelleggel felruházott főtiszt 74 Buda
pestről Egerbe, Kovács János I. o. tiszt 237 
Dombóvárról Üjdombóvárra, Ottófi József II. 
o. tiszt 57 Üjdombóvárról Dombóvárra, Papp 
László segédtiszt 307 Üjdombóvárról Budapest
re, Héj j as József műsz. segédellenőr 41 Buda
pestről Szegedre, Skrabák János műsz. segéd
tiszt 88 Szegedről Budapestre, Dús Károivné 
kezelőnő 26 Újpestről Budapestre, Kelter Teréz 
kezelőnő 73 Pécsről Budapestre, Koszorús Jan
ka kezelőnő 183 Pécsről Budapestre, Somogyi 
Sándor I. o. altiszt 925 Békéscsabáról Gyulára, 
Füzesi Jenő II. o. altiszt 1228 Dunaföldvárról 
Pécsre, Matics János II. o. altiszt 2587 Bonv- 
hádról Pécsre, Szilvás Sándor II. o. vonalfelvi
gyázó 155 Pásztóról Soroksárra, Vágvölgyi Já
nos II. o. csoportvezető 219 Szegedről Buda
pestre.

Nyugdíj azt attak: Nyiredy Lajos 6 és Lo- 
vaghy Oszkár 14 hivatali igazgatók, Hódy Béla 
2, Sándor Dezső 77, Fodor József 78 és Kemény 
Zsigmond 98 főfelügyelők, Pintér Sándor fel
ügyelő 203, Endrényi Aladár 1 és Biró Lajos 51 
főcllenőrök, Maróti Gáspár 34 és Faller János 
121 segédtisztek, özv. Mészáros Lajosné főellen- 
őrnő 3, Gonda Jánosné 223, Benkő Istvánná 573, 
özv. Rózsa Kálmánná 583 és özv. Heiszner Kál
mánná 591 segédellenőrnők, Bálint István já- 
nosi 72, Tornyai András 90, Király István jász-

kiséri 102, Kovács Imre csécsényi 136, Réthelyi 
Nándor 187 és Józsa Ferenc 240 II. o. szakal- 
tiszt'ek, Óvári András 25, Zentai János 26, 
Molnár Ferenc szilasbalhási 115, Lipták Sándor 
117, Pásztor Pál 234, Bodnár Fülöp 260, vitéz 
Virág János 270, Horváth Lajos baki 347, So
mogyi József börcsi 488, Dede Lajos 584, vitéz 
Kovács László 912, Morvay János 993, Szabó 
Gábor makádi 1273, Bikácsi Mátyás 1387 és 
Oláh János feketebátori 1501 I. o. altisztek, Né
meth János vönöcki II. o. vonalfelvigyázó 6.

Meghaltak: Horváth Kálmán számvevőségi 
II. o. főtanácsos 4, Zsideg László 87 és Somogyi 
Barna 108 főfelügyelők, Semsei István főellenőr 
101, Formanek Mihály 268, Lajosi Mátyás 414 
és Harangi Árpád 1628 I. o. altisztek, Pálmay 
Mihály 313 és Nagy Béla budapesti II. 1690 II.
o. altisztek.

Elbocsáttatott: Lőrinczy Dtezső főtiszt 213.
Lemondott: vitéz Tóth Ferenc II. o. al

tiszt 2973.
Névváltozások: Lorényi (Lohr) Gyula se

gédmérnök ideiglenes 5, Tabán (Traubermann) 
Aladár számvevőségi II. o. főtanácsos 5, Patak
falvi (Patocka) Adolf segédellenőr 57, Dézsi 
(Dönsz) Adél éllenőrnő 62, Búzás (Bruner) Emi
lia s. ellenőrnő 197, Pálos (Pálesch) Margit se
gédtisztnő 414, Lórényi (Lóhr) Gyula műsz. fő
ellenőr 1, Solymár (Szeiler) János műsz. s. tiszt 
44, Földesi (Frajsták) Pál II. o. altiszt 1353, Ki
rály (Viseratek) István II. o. altiszt 2839, Balta
vári (Brazdovics) Pál II. o. vonalfelvigyázó 237, 
Solymár (Szeiler) László II. o. vonalfelvigyázó 
283.

Egyéb változások: Orbán István I. o. tiszt 
110 helyett Orbán István dr., Fekete István II. 
o. tiszt 190 helyett Fekete István dr., Saja Emil 
gyakornok 87 helyett Saja Emil dr., Szerelem- 
hegyi Erzsébet segédtisztnő 229 helyett Takács 
Lászlóné, Pahola Mária kezelőnő 294 helyett 
Trümmer Lajosné Írandó.

Budapest, 1937. évi február hó 23-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Meghívó.

A m. kir. posta személyzetének országos mé
hészeti egyesülete 1937. évi március hó 2-án*) 
(kedd) d. u. 5 órakor a postavezérigazgatóság ta
nácstermében (II. emelet)

rendkívüli közgyűlést

tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meg
hívja

az Elnökség.

*) Határozatképtelenség esetén  március hó 10-én (szer
dán) d. u. 5 órakor ugyanitt, a m egjelentek számára való te
kintet nélkül.

T árgysorozat:
A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 

74.830/1937. számú rendelete alapján:
1. Kívánatos-e, hogy a méhészegyesületehik 

és méhészkörcink országos érdekképviseletbe tö
mörüljenek ? Ha igen: kívánják-e fenntartani a 
meglévő mindkét ilyen szervezetet (t. i. a „Ma
gyar Méhészeti Egyesületek Országos Szövetsé
gét“ is és az „Országos Magyar Méhészeti Egye
sület“ — OMME-t is), avagy elegendő egyik 
ilyen érdekképviseleti szervezet is? Utóbbi eset
ben: a két szervezet közül melyiket kívánják 
fenntartani, a Szövetséget, avagy az OMME-t?

2. Miképen kívánják a kedvezményes cukor
nak a szétosztását?

Betöltendő postakiadói állások.
Hőgyész postahivatal azonnali belépésre kiadót keres.

Tárnám éra postahivatal a  posta-, távíró- és távbeszé
lő, számadás és kezelésben já rta s  női kiadót keres folyó 
év  m ájus hó elsejére.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llást kereső p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

A ndreánszky Jolán Tiszakarád azonnal

Dernkó M ária Febr. végéig Csorvás, m árc. 
1-től Medgyesegyháza márc. 1.

Dankó Dezső Ú jp es t (Horthy M iklós-út 53.) 4 azonnal Érettségizett.

Farkas Kálmán Baksa 6V* máj. 1. Lehetőleg nagyobb hi
vatalnál.

Varga Gizella T  arcai 6 ápr. 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fflváro«! Nyom d« K é n y ín y t i r a e i ig  (F eleld«  Duckon J .) B udapeat.



47,

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | g | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- l j | § P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

l l l i n i P E S T ,  l» :w . M Á R C IU S  5 . »- szám .

T A R T
K itüntetés.
V áltozások a Légipostái Menetrendben és a Légi. 

postadíjszabásban.
M akó postahivatal m egbízatása vasúti fuvarlevelek 

árusításával.
A z ékezetes betűk szám ítása a belföldi táv író  for- 

galomban.
T ársas állomás áthelyezésével kapcsolatban külön- 

vonalú állomás felszereléséért áthelyezési díj felszám ítása.
V áltozások a Távbeszélő Díjszabásban.
A  postai szállításból k itilto tt vagy biróilag lefog

lalt sajtó term ékek jegyzékének új kiadása.

A T O M  :

Lefoglalandó sajtó term ék.
T ájékoztató  a  M agyar Statisztikai Zsebkönyv meg

rendeléséről.
Kondorfa új postaügynökség megnyitása.
G ödöllő-öreghegy új postaügynökség m egnyitása.
Helyesbítés a  Postahivatalok és Ü gynökségek név

sorában s a H elységnévtárban.
Dicsérő elismerés.
Pénzbírsággal való büntetés a protekció igénybevé

teléért. —
Pályázat postaügynöki állásra.
Allástkereső postakiadók.

Kitüntetés.
89.588/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten 1937. évi január hó 27. napján kiélt 
legfelsőbb elhatározásával Nyiredy Lajos pos
tahivatali igazgatónak negyven évi szolgálata 
alatt szerzett érdemei elismeréséül a magyar ki
rályi kormányfőtanácsosi címet adományozni 
méltóztatótt.

Budapest, 1937. évi február hó 25-én.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostadíjszabásban.

I.
90.729/4.

A francia postaigazgatás Dakar (Szenegál 
és Cotonou (Dahomey) között új légi járatot lé
tesített. A légijárat a következő vonalon fog 
közlekedni: Marseille—Dakar—Ziguinchor (Sze
negál)—Conakry (Franca Guinea)—Monrovia 
(Libéria)—Abidjan (Elefántcsontpart)—Takora- 
di (Aranypart) és Cotonou (Dahomey).

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a Légipos
tái Menetrendben vezessék keresztül a követ
kező változást:

, 7. oldal, I. sz. menetrendtáblázat, a), b) és
f) hasábjaiban 7, Gambia, ill. Bathurst után kü
lön fedőlapra írva jegyezzék elő a következő 
új adatokat:

a b f
Ziguinchor hé

8. Francia Guinea Conakry hé
9. Libéria Monrovia ke

10. Elefántcsontpart Abidjan ke
11. Aranypart T akordi sze

Az a) hasábban a Délalgiri területek és az 
utána következő rendeltetési országok sorszá
mát (a régi sorszám 8-tól kezdve) megfelelően 
javítsák 12, 13, stb-re.

A Légipostadíjszabásban fezzel kapcsolat
ban vezessék keresztül a következő változáso
kat:

8. oldal, Aranypart, 11. oldal. Elefántcsont
part, 12. oldal, Francia Guinea, 13. oldal, Libé
ria és 19. oldal Sierra-Leone töröljék a 2—4. 
hasábban lévő adatokat és helyettük írják be 
a 2. hasábba: 90 fillér, a 3. hasábba: 30 fillér, 
legkisebb díj 90 fillér.

Budapst, 1937. évi március hó 3-án.
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89.417/4.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben a 

következő változást vezessék keresztül:
9. oldal, 3. számú Menetrendtáblázat, a d) 

hasábban az alább felsorolt helységekhez írják 
be a következő új érkezési napokat:

II.

Gaza szo
Basrah va
Bahrein va
Akyab sze
Rangoon sze
Bangkok sze

az e) hasáb adatait végig töröljék.
Budapest, 1937. évi március hó 3-án.

Makó postahivatal megbízatása vasúti fuvar
levelek árusításával.

88.337/4.
Makó postahivatalt megbíztam vasúti fu

varlevelek árusításával.
Jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. 1925. 

évi 9. számában közölt 1560. sz. rendelet 6. és 
a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pontjánál. 

Budapest, 1937. évi február hó 20-án.

Az ékezetes betűk számítása a belföldi forga
lomban.
91.108/8.

Az 1937. évi március hó 16. napjától kezdő
dően a bölföldre szóló táviratok díjának kiszá
mításánál az ékezetes betűket (á, ä, ö, ü) egy 
betűnek kell számítani.

Külföldre szóló, vagy külföldről érkező, va
lamint belföldre szóló, de külföldié utánküldött 
bármilyen nyelvű táviratban a fenti ékezetes 
betűk továbbra is két betűnek számítanak.

A postahivatalok ezt a rendeletemet a P. 
R. T. 1933. évi 51. számában megjelent 107.475/5. 
számú rendelet A) 13. pontjánál, a T. Ü. Sz.
45. §-ánál és az .'1922. évben kiadott Távirdaüz- 
leti Szabályok 34. §. 7. pontjához tartozó ap
róbetűs szöveg negyedik bekezdésénél jegyez
zék elő.

Budapest, 1937. évi február hó 25-én.

Társas állomás áthelyezésével kapcsolatban 
különvonalú állomás felszereléséért áthelyezési 

díj felszámítása.
88.065/8.

Abban az esetben, ha a társas távbeszélő 
állomást nem lehet áthelyezni, mert az új kör
zetben nincsen a régivel azonos s még meg nem 
telt társas berendezés, különvonalú állomás fel
szereléséért sósak az áthelyezési díj esedékes. 
Átalakítási díjat tehát nem kell felszámítani.

A hivatalok ezt a rendeletet a C. 1. Szab.
26. §. 9. c. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi február hó 25-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
91.532/8.

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

a 67. oldalon Japánnál a második bekezdés 
szövegét a következőképpen egészítsék ki:

„A háromperces beszélgetés díja hétfőtől 
péntekig és vasárnap 115 frs — ctm, szombaton 
65 frs — ctm, minden további percért ennek 
egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig és vasár
nap 38 frs 34 cts, szombaton 21 frs 67 cts fize
tendő“.

Budapest, 1937. évi március hó 3-án.

A postai szállításból kitiltott, vagy bíróilag le
foglalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása.

91.091/4.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag 

lefoglalt sajtótermékek jegyzékét újból kiadtam, 
amely a P. R. T. 1937. évi 5. számával van le
zárva. A postahivatalokat és ügynökségeket, 
valamint a mozgópostákat e jegyzékből a szük
séges példányokkal igazgatóságuk látja el.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy a jegyzék lezárása óta a P. R. T.-ban 
megjelent s a jövőben megjelenő rendeletek 
alapján a változásokat a jegyzékben pontosan 
vezessék keresztül, a kitiltott vagy lefoglalt saj
tótermékeket, gondosan figyeljék s' azokat sza
bályszerűen kezeljék. A hivatalok működését e 
tekintetben állandóan ellenőriztetem.

Budapest, 1937. évi február hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
90.999/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi február hó 20-án kelt B. I.



8. szám. 49

2368/1937—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított, André Gide szerkesztésében megje
lent „Utazásom Szovjetunióban“ című sajtóter
mék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi február hó 24-én.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megrendeléséről. —
I. ad 88.203/2.

Magyarország és a külföldi államok legfon
tosabb demográfiái, szociális és gazdasági ada
tait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zsebkönyv“ 
V. (1936. évi) évfolyama megjelent. A sokol
dalú, könnyen áttekinthető és értékes segédesz
közül használható nyolcadív nagyságú könyv 1 
pengőért a m. kir. Központi Statisztikai hivatal
nál (Budapest, II., Keleti Károly-utca 5—7. sz., 
távbeszélőn 1—500—20.) rendelhető meg. A meg
rendelés akár hivatalonként csoportosan, akár 
egyénenként, írásban vagy távbeszélőn is történ
hetik.

Budapest, 1937. évi február hó 24-én.

Kondorfa új postaügynökség megnyitása.
91.559/3.

Vasmegyében fekvő Kondorfa községben 
folyó évi február hó 16-án új postaügynökség 
lépett életbe. Ellenőrző hivatala Öriszentpéter, 
díjnégyszögszáma 1614. —

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban Kondorfánál (323. ol
dal) az „u. p. cs“ törlendő ,s helyette beira,ndó: 
„ ISI Eh. Öriszentpéter, Körmend |  ' P  1 
Dávidháza-Kotormány, Öriszentpéter . . ., 1614, 
postáig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban Kompolt után (71. oldal) felveendő: „—, 
1614, Kondorfa ü. (Eh. öriszentpéter), Vas, 
Sopron, Körmend j  m  I BM " Dávidháza- 
Kotormány, Öriszentpéter . . . “, a 161. oldalon 
pedig az 1614. számhoz beírandó még: Kon
dorfa.

Végül az Irányítási Füzetben ugyancsak 
Kompolt után (83. oldal) felveendő: „Kondorfa, 
Ü, Vas, S, VII, Körmend-Dávidháza-Kotor- 
mány, Eh. öriszentpéter.

Budapest, 1937. évi március hó 3-án.

Gödöllő—Öreghegy új postaügynökség meg
nyitása.
90.560/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői já
rásához tartozó Gödöllő községben „Gödöllő- 
Öreghegy“ elnevezéssel 1937. évi március hó 
1-én új, csak felvevő szolgálatot ellátó posta
ügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala Gö
döllő, díjnégyszögszáma 10.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az aláb
bi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Gödöllőnél (231. oldal) 
a „C/2/B/C/DL“, bejegyzés után beírandó: „ H3 
(Gödöllő-Öreghegy) Eh. Gödöllő, “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban (50. oldal) Gödöllő-Alvég után beírandó: 
—, 10, —, Gödöllő-Öreghegy ü. (Eh. Gödöllő), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest, Budapest B 3
I_JB. Hatvan, Gödöllő . . .“, a 147. oldalon
pedig a 10-es díjnégyszögszámnál ugyancsak 
Gödöllő-Alvég után: „Gödöllő-Öreghegy“.

Budapest, 1937. évi március hó 1-én.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában, és a Helységnévtárban.

I.
ad I. 86.147/3.

A Postahivatalok és Ügynökségek névso
rában:

54. o. Háromfa postahivatal neve után 
„k.“T

91. o. Nagyszokoly postahivatal neve után 
k “

118. o. Szakadát postaügynökség neve után 
„gy.“, valamint

139. o. Varsád postaügynökség neve után 
„gy.“ jelzés írandó.

A Helységnévtárban:
96. o. Alsónyéknél „Bátaszék . . .“ után a 

„pd.“ j'elzés törlendő.
248. o. Háromfánál „Babócsa . . .“ után 

„pd.“, valamint a
490. o. Szakadáínál „Gyönk . . .“ után a 

„pd.“ jelzés beírandó.
Budapest, 1937. évi március hó 2-án.

II.
89.018/3.

A kir. hivatalok az alábbi változásokat a 
Postahivatalok és Ügynökségek névsorában, il
letőleg a Helységnévtárban vezessék keresztül.



50 8. szám.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban:

46. o. Fótnál a 7-ik hasábban Vác után be
írt „Fótújfalu . . törlendő.

A Flelységnévtárban:
143. o. Borsódnádasdnál „Ózd « 1

Borsódnádasdi lemezgyár . . .“ helyett, beíran
dó: „Salgótarján = ~ — Ózd“.

Budapest, 1937. évi február hó 27-én.

Dicsérő elismerés.
89.848/1.

A m. kir. postavezérigazgató Pócsi Béla 
és Mozsár Menyhért II. oszt. postaaltisztteket

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.

bátor magatartással véghezvitt életmentésért 
dicsérő elismerésben részesítette.

Budapest, 1937. évi február hó 24-én.

Pénzbírsággal való büntetés a protekció 
igénybevételéért.

89.805/1.
A protekciónak a tilalom ellenére másodíz

ben történt igénybevételéért Berey Ida, dögéi 
postamestert, Erdőfi Teréz n'emesnádudvari pos
takiadót, Marikovszky Béláné ófehértói posta
kiadót, Nviri Judit pálházai postakiadót, Pálfi 
Miklósné földesi postakiadót, Palinszky Etelka 
pácini postakiadót és Schmidt Mária pacsai 
postakiadót az illetékes postaigazgatóság pénz
bírsággal büntette meg.

Budapest, 1937. évi március hó 1-én.

évi március hó 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi február hó 23-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 
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A szerkesztőségnek, szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.
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T  A R  T  A  U O  M :
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjában.
A  budapesti Országos Baromfikiállításra szánt csoma

gok súlyhatárának felemelése.
Budavára emlékfoélyegek forgalomból való kivonása
A  Zeppelin légihajók tavaszi és nyári menetrendje.
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 

székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

Rádió vevőberendezés bérbeadása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Közigazgatási- és névváltozások.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahivatalok 
és Ügynökségek névsorában.

Változások az Irányítási Füzetben.
A  m. kir. posta betegségi biztosító intézet közgyűlési 

határozatai.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1937. évi feb

ruár havi forgalma.
K im utatás létszám ból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Á llástkereső postakiadók.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények dijában.

92.317/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld.
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

73. o., 16. fsz., Cseh-Szlovákország: a lap al
ján levő *) jegyzet szövegét töröljék és írják he
lyette: „100 g-ig 5, 100—1000 g-ig 15, 1000—2000 
g-ig 30, 2000—5000 g-ig 75 haler“.

75. o., 39. fsz., Japán (az 1937. április hó 1-től 
feladott küldeményekre vonatkozólag): a 3—5., 
7—11. és a 14. hasábban „10, 6, 6, 8, 2, 1 'A, 4, 
20 és 40“ helyett írják „20, 12, 10, 4, 4, 2, 8, 40 
és 40“.

75. o„ 45. fsz., Lengyelország: a 7. hasábban 
„1.3“ helyett írják „1.4“.

75. o., 47. fsz., Libéria: a 14. hasábban „10“
helyett írják „-----“.

76. o„ 57. fsz., Ascension: a 9. hasábban ,,23)“ 
helyett ,,f)“ jelet írjanak s töröljék a-lap alján a

jegyzet teljes szövegét.
76. o., 60. fsz., Becsuanaföld (védterület): a

9. hasábban „h>“ helyett írjanak „— jelet 
és a lap alján jegyzetként írják ,,20a) 3 fontig 
h' penny; 7 fontig 1 penny; 11 fontig lh  pence.“

77. o„ 69. fsz., Délnyugat-Afrika: a 9. hasáb
ban „h“ helyett írjanak „—27‘)“ jelet és a lap

alján jegyzetként írják ,,27a) 3 fontig h penny; 
7 fontig 1 penny; 11 fontig lh- pence.“

78. o., 96. fsz., St. Lucia: a 14. hasábban 
“ helyett írják „6“.
78. o., 97. fsz., St. Vincent: az 5. hasábban 

„1“ helyett írják „ lh “.
78. o., 101. fsz., Tonga (Barátság)-szigetek: 

a 6. hasábban írják „12 pence =  1 shilling".
80. o„ 118. fsz., Paraguay: a 6. hasáb adatait 

egészítsék ki a következőképen: „1 peso =  100 
centavos“; a 14. hasábban „5“ helyett írják „—“.

80. o., 129. fsz., Svédország: a 14. hasábban 
„50“ helyett írják „60“.

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, 1937. évi március 6-án.

A budapesti Országos Baromfikiállitásra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése.

91.562/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi március hó 17-étől 22-éig bezárólag Bu
dapesten az Országos Tenyész- és Haszonállat- 
vásártelepen országos baromfikiállítsát rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1937. évi
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március hó 15-én és 16-án „Baromfikiállítás Bu
dapest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszin
tén a kiállítás rendezősége által 1937. évi március 
hó 21-én, 22-én, 23-án és 24-én 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, 1937. évi március hó 3-án.

Budavára emlékbéíyegek forgalomból való ki
vonása.

91.694/3.

A P. R. T. 1936. évi 29-ik számában közzé
tett 110.548/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a múlt évi szeptember hó 2-án forgalomba 
bocsátott 10, 16, 20, 32 és 40 filléres értékjelzésű 
budavára emlékbélyegek bérmentesítésre csak 
folyó évi március hó 31-ig használhatók fel.

Az április 1-e után feladott és budavára bé
lyegekkel bérmentesített leveleket tehát portóz
zák meg.

A budavára emlékbélyegeket forgalomból 
történt kivonásuk után a postahivatalok forga
lomban levő bélyegekre nem cserélhetik be.

Budapest, 1937. évi március hó 9-én.

A Zeppelin léghajók tavaszi és nyári menet
rendje.

92.221/4.

A Deutsche Zeppelin-Reederei társaság az 
Európa és Délamerika között közlekedő Zeppe
lin járatokat 1937. március 16-tól kezdve újból 
megindítja. Ezek a járatok 14 naponként indul
nak és függetlenül közlekednek a német posta
igazgatás által Délamerikába repülőgépekkel 
fenntartott rendszeres heti járatoktól. A Zeppe
lin-járatok a következő menetrend szerint fog
ják a forgalmat lebonyolítani:

Helység

A feladás határideje 
a Budapest 72. sz. 

hivatalnál:

1937. III. 15-től min* 
den m ásodik hétfő 

12.05

Frankfurt a/M. i. kedd
Recife (Brazília) é. szombat
Rio de Janeiro (Brazília) é. szombat
Port Alegre (Brazília) é. vasárnap
Montevideo (Uruguay) é. vasárnap
Buenos Aires (Argentína) é. vasárnap
Santiago (Chile) é. hétfő

E járatokkal Magyarországból továbbítandó 
küldeményeket tehát a Zeppelin léghajók két
hetenkénti indulását figyelembe véve, a Buda
pest 72. sz. postahivatalnál március 15, április 12. 
és 26., május 10. és 24., június 7. és 21., július 5. 
és 19., augusztus 2., 16. és 30., szeptember 13. és 
27„ valamint október 11-én legkésőbb 12.05 
óráig kell feladni.

A Zeppelin léghajókkal csak közönséges és 
ajánlott nyomtatványokat, árumintákat, üzleti- 
papirokat, hírlapokat, stb. lehet küldeni. Levelek 
és levelezőlapok e járatokkal nem szállíthatók.

A küldemények szállításáért ugyanazokat a 
légipostái pótdíjakat kell szedni, mint a Délame
rikába továbbított egyéb légipostái küldemé
nyek után. (L. Légipostadíjszabást.)

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Légipostái 
menetrend 10. oldalán.

Budapest, 1937. évi március hó 10-én.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 
székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

91.002/3.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendezésében tartandó Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás é9 Vásár helyén (X., Pongrác-úti állami 
tenyészáliatvásártelepen) folyó évi március hó 
13'— tói 26-ig bezárólag naponta 8 órától egy
folytában 19 óráig a budapesti 72. sz. postahiva
tal kirendeltségeként működő alkalmi posta-táv
beszélő hivatal lép életbe.

A hivatal működési köre bárhova szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére és kézbesítésére, belföldre szóló 
postautalványok, értéklevelek, csomagok, után- 
vételes postai küldemények, postai megbízások 
és táviratok felvételére, helyi és helyközi (inter- 
urbán) távbeszélgetések lebonyolítására, posta- 
takarékpénztári közvetítő szolgálat ellátására,
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valamint postai, pénzügyi bélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

A vásár területén működő postahivatalnál 
feladott belföldi táviratok és az onnan kezdemé
nyezett belföldi távolsági beszélgetések után 
20%-os díjkedvezményt engedélyezek.

A helyközi vonal kapcsolási száma 1-395-68, 
a szolgálati állomás hívószáma pedig 1-351-27.

A hivatal ellenőrzőszáma 7 f.
Budapest, 1937. évi március hó 9-én.

Rádió vevőberendezés bérbeadása.
86.680/8.

Az 1924/1925. évi állami költségvetésről 
szóló 1925 : IX. te. 24. §-ában kapott felhatalma
zás alapján a következőket rendelem:

1. §•
Rádió vevőkészülékek iparszerű előállításá

ra, vagy forgalombahozatalára a m. kir. posta 
részéről is jogosított iparos (gyáros), kereskedő 
a rádió vevőkészülékek bérbeadásának, illetőleg 
bérlésének megkönnyítése érdekében a szükség
letének megfelelő számban válthat rádióvevőbe
rendezés létesítésére és iizembentartására jogo
sító és saját nevére szóló engedélyt az üzlethelyi
ségére (telephelyére) illetékes postahivataltól.

2. § .

1. A bérlet céljaira váltott engedély alapján 
az iparos (gyáros), kereskedő rádióvevőkészülé
ket (berendezést) bármilyen időtartamra adhat 
bérbe annak, aki rádió vevőberendezés létesíté
sére, illetőleg üzembentartására engedélyt kap
hat. (9.557/1927. K. M. sz. rendelet 21. §-a.) A 
bérlő tehát a bérlet tartama alatt a postától kü
lön engedélvt kérni nem köteles.

2. Egy bérleti engedély alapján egyidőben 
csak egy bérlő részére adható ki rádió vevőbe
rendezés.

• 3. §.
1. Az iparos (gyáros), kereskedő a bérbe

adással egyidejűleg köteles az előre váltott os a 
bérbeadáshoz felhasznált bérleti engedélye szá
mát, a bérbeadás napját, továbbá a bérlő nevét, 
foglalkozását, állampolgárságát, valamint a bér
beadott készülék üzembentartásának pontos he
lyét es a készülék azonosításához szükséges ada
tokat a bérleti engedélyt adó postahivatalnak 
írásban bejelenteni.

2. Ugyancsak köteles a készüléket bérbeadó 
iparos (gyáros), kereskedő ezekét az adatokat 
tartalmazó s a bérbeadás napjának keltjével és

aláírással ellátott cégfeliratú igazolványt a bérlő 
részére is kiadni, mert annak igazolására, hogy a 
bérlő jogosult a bérelt rádió-készüléket üzemben 
tartani, ez az igazolvány szolgál. (1. 1. §.-t.)

4. §.
A bérlet megszűnéséről a bérbeadó a bérleti 

engedélyt kiállító postahivatalt a bérleti enge
dély számának, a volt bérlő nevének, foglalko
zásának, lakáscímének és a bérlet megszűnése 
napjának közlésével ugyancsak írásban értesí
teni köteles.

5. §.
Az iparos (gyáros), kereskedő a bérlet cél

jaira váltott minden egyes engedélyért a rendes 
használatra megállapított mindenkori előfizetési 
díjat (jelenleg havi 2.40 P), az engedély érvé
nyességének tartama alatt, havonkint tartozik 
megfizetni. Az előfizetési díj abban az esetben 
is jár, ha valamelyik bérleti engedély alapján az 
iparos (gyáros), kereskedő rádiókészüléket nem 
adott bérbe. Ezen a címen az engedélyest a díj - 
kötelezettségi idő alól sem lehet mentesíteni.

6. § .

A rádióvevőkészülékek bérbeadhatása cél
jából e rendelet alapján adható engedélyekre 
nézve egyébként a rendes használatra szóló en
gedélyek rendelkezései alkalmazandók.

7. §•
1. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 

büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el s kettőszáz pengőig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő az az iparos (gyáros), keres
kedő, aki az ebben a rendeletben foglalt rendel
kezéseket megszegi.

2. E kihágások miatt az eljárás a közigazga
tási hatóságnak, a m. kir. rendőrségnek műkö
dése területén a m. kir. rendőrségnek, mint rend
őri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 
1929 : XXX. te. 59. §. (1) bekezdése 3. pontjának 
alkalmazása szempontjából szakminiszternek a 
kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert kell 
tekinteni.

8. §•
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8-ik na

pon lép életbe.

A fentiek végrehajtása tárgyában a követ
kezőket rendelem:

1. A postahivatalok csak olya/n iparos (gyá
ros), kereskedő részére állíthatnak ki korlátlan 
számban bérlet céljaira engedélyt, akinek rádió
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vevőkészülék iparszerű előállítására vagy forga- 
lombahozatalára postai engedélye van.

2. A bérlet céljaira szolgáló Engedélyt az 
„Engedély rádió-vevőberendezés létesítésére és 
üzembentartására“ című 1102. sz. nyomtatvá
nyon kell kiállítani. Az „Engedély“ szó alatt 
lévő, létesítésére és üzembentartására“ szavakat 
törölni kell és „bérletbe adására“ szavakat kell 
írni. A „Bérlet“ szót az engedély szelvényére is 
fel kell írni.

Félreértések elkerülése céljából megjegy
zem, hogy az 1102. sz. engedélynyomtatványon 
az „engedélyes neve“ rovatba a rádiókészüléket 
bérbeadó iparos (gyáros), kereskedő nevét, a 
„lakóhelye“ rovatba pedig az iparos (gyáros), 
kereskedő telephelyét (üzlethelyiségét) kell beje
gyezni.

3. A bérleti engedéllyel biró iparos (gyáros), 
kereskedő részéről a szükséges adatok közlése a 
„86.680! 1937. K. K. M. sz. rendelet alapján“ szö
vegű záradékkal ellátva a bérmentesítési díj le
rovása nélkül adható postára. A telep- vagy üz
lethelyiségre illetékes postahivatalhoz ily képen 
beérkező adatközléseket (1. a 3. és 4. §§-okat) a 
hivatalok külön e célra szolgáló nyilvántartás
ban, a közölt adatok pontos feltüntetésével je
gyezzék elő“.

Ha a bérleti engedéllyel biró iparos (gyáros), 
kereskedő a bérletre vonatkozó bejelentését 
esetleg nem az engedélyt kiállító postahivatal 
hoz, hanem ahoz a hivatalhoz küldené el, amely
nek kézbesítő körzetébe a bérbevevő tartozik, a 
bejelentést azonnal az engedélyt kiállító posta- 
hivatalhoz kell továbbítani.

4. Ha az iparos (gyáros), kereskedő oly kül
földi állampolgár részére adna bérbe készüléket, 
amely állammal a viszonosság nem áll fenn, a 
postahivatal ezt az illetékes közigazgatási (rend
őri) hatóságnak azonnal jelentse be. Amennyi
ben s. közigazgatási hatóság a rádióvevőberen
dezés használatához nem járul hozzá, a posta
hivatal az érdekelt iparost (gyárost), kereske
dőt értesítse és a rádióvevőberendezés azonnali 
visszavételére, illetőleg a bérleti viszony meg
szüntetésére szólítsa fel. Ha ennek a felszólítás
nak nem volna eredménye, erről az illetékes köz- 
igazgatási hatóságot és az előttes postaigazgató
ságot haladéktalanul értesíteni kell.

5. A bérlet céljaira kiadott engedélyeknél a 
bérbeadó iparos (gyáros), kereskedővel szemben 
a díjfizetési idő kezdete, tartama, a felmondás, 
átruházás, visszavonás, stb. esetekben ugyanazok 
az előírások érvényesek, mint a szórakoztató

rádióvevőberendezéseknél azzal az eltéréssel, 
hogy az engedély megszűnése esetén az iparost 
(gyárost), kereskedőt csak az engedély vissza
adására kell felszólítani, de a bérbeadott rádió- 
készülék sorsának igazolását nem kell megkí
vánni.

6. Ha a hivatal azt tapasztalná, hogy a bér
leti engedéllyel biró iparos (gyáros), kereskedő 
az ebben a rendeletben foglalt előírásokat nem 
tartja be, az illető ellen a feljelentést a P R. T. 
1927. évi 20. sz.-ban közzétett 14.246. sz. rende 
let 5/c. pontja értelmében saját hatáskörében 
azonnal tegye meg.

7. A hivatalok előttes igazgatóságuknak 
minden hó végén jelentsék, hogy a hó utolsó 
napján, hány bérleti engedélyt tartottak nyilván 
(nemleges jelentés nem küldendő). Az igazgató
ságok pedig a postavezérigazgatóságnak minden 
hó 15-ig jelentsék, hogy kerületükben hol, hány 
darab ilyen engedélyt adtak ki a hivatalok, ille
tőleg kerületükben hány engedély van érvény
ben (az igazgatóság részéről nemleges jelentés is 
teendő).

8. A hivatalok fenti rendeletemet a P. R. T. 
1927. évi 20. számában közzétett 9.557/1927. K. 
M. sz. rendelet 10., 21., 22., 23., 54., 56., 57. és 68. 
§§-ainái, továbbá az ugyanezen számban megje
lent 14.246/1927. sz. rendelet 5/b., 5/c., 7/a., 11., 
13. és 14. pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi március hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

91.7861/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 

gálóbírája 1937. évi március hó 1-én kelt B. 
2.710/1937.—2. számú végzésével a Budapesten, 
Held János nyomdájában előállított „Magyar 
Munkás! Eszmetárs!“ círfúí 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. 
ügyészségnek küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 3-án.

II.
91.794/4.

A győri kir. törvényszék 1937. évi már
cius hó 1-én kelt 666/1937.—2. számú vég
zésével a Szombathelyen, 1937. év február ha-
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vában, Cser Imre szerkesztésében megjelent 
„Küzdés“ című időszaki lap III. évfolyam, 4. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít- 
isák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 5-én.

III.
92.282/4.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1937. évi március hó 3-án kelt B. 1.371/1937. szá
mú végzésével a Kökényesimindszenten, 1936. év 
december havában, dr. Helmeczy Istvá/n szerző
től megjelent „Zsidókérdés“ című röplap lefog
lalását rendelte el.

A m. kir postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 8-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
92.302/4.

A Marosvásárhelyen (Tg.-Mures) Szöcs Ká
roly szerkesztésében megjelenő „Üj Szó“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1937. évi március hó 8-án.

Európánkivülre szóló levélposta továbbítása.
92.413/3.

Az curópánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (=  /') és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (=£ .):

Ausztráliába (Fremantle): F 111/18 — 7 ó„ 
É  IV/3; F  111/23 — 13 ó. 50 p. É  IV/20; F 1V/3 
7 ó„ E IV/27;

Brit-Indiáiba (Bombay): F 111/18 — 13 ó. 50 
p„ E 111/30; F III/25 — 7 ó.; É IV/8; F IV/'l 
13 ó. 50 p., É 1V/15;

Délafrikába (Capetown): F III/17 — 13 ó. 
50 p„ E IV/6; F TI 1/24 — 7 ó„ É IV/11: F IIF24 

13 6 .50 p., É  TiV/13; F 111/31 — 13 ó. 50 p„ 
É  IV/20;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F III/1-4 — 
13 ó. 50 p., É 111/29; F III/17 — 13 ó. 50 p., 
É IV/2; F II1/18 — 7ó . , É  IV/4; F 111/23 — 13 ó. 
50 p„ É IV/6; F III/24 — 13 ó 50 p, É IV/12; 
F III/30 — 22 ó. 50 p„ É IV/19;

Flgyiptomba (Alexandria): F III/13 — 22 ó. 
50 p„ É 111/17; F III/14 — 22 ó. 50 p„ É III/18; 
F 111/17 — 22 ó. 50 p„ É 111/22; F III/18 — 13 ó. 
50 p., É III/23; F 111/19 — 13 ó 50 p., E III/24; 
F III/ 21 — 22 ó. 50 p., E 111/25; F III/22 — 22 ó. 
50 p„ É 111126; F III/23 — 22 ó 50 p„ É III/27; 
F III/24 — 22 ó. 50 p„ É III/29; F III/26 — 13 ó. 
50 p. É III/31; F III/27 — 22 ó. 50 p., É III/31; 
F 111/28 — 22 ó. 50 p„ É 1V/1; F III/29 — 22 ó.
50 p„ É IV/2; F III/30 — 22 ó 50 p., É IV/3;
F II1/31 — 22 ó 50 p., É IV/4; F 1V/1 — 22 ó.
50 p„ E IV/5; F IV/2 — 13 ó. .50 p„ É IV/7; F IV/2
— 22 ó. 50 p., E IV/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 111/15 — 13 ó 50 p„ É III/22; F III/16 — 13 ó. 
50 p„ É III/26; F 111/22 — 13 ó 50 p., F III/30; 
F II1/24 — 13 ó. 50 p., É 111/31; F 111/29 — 13 ó. 
50 p„ É IV/5; F 111/29 — 22 ó. 50 p„ É IV/8;
F 111/30 — 13 c 50 p., É IV/9; F IV/2 — 13 ó.
50 p., É IV/9;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F III/15
22 ó .50 p., E 111/20; F III/17 — 22 ó. 50 p„ 

É 111/22; F‘III/20 — 22 ó. 50 p., É III/25; F 111/22 
22 ó. 50 p., E 111/27; F III/24 — 22 ó. 50 p„ 
E 111/29; F II1/27 — 22 ó. 50 p„ É IV/1; F 111/29
— 22 ó. 50 p., É IV/3; F 111/31 — 22 ó. 50 p„
E IV/5; F IV/3 — 22 ó. .50 p., E IV/8;

Iránba (Perzsia: Teherán): F 111/15 — 13 ó. 
50 p„ É II1/23; F III/19 — 13 ó. 50 p., É IH/27; 
F III/20— 13ó.50p., É III/28; F III/22 — 13 ó. 
50 p., É 111/30; F 111/26 — 13 ó. 50 p., E IV/3; 
F 111/27 — 13 ó. 50 p., É IV/4; F III/29 — 13 ó. 
.50 p„ E IV/6; F IV/2 — 13 ó. .50 p., E IV/10; 
F IV/3 — 13 ó. 50 p., É IV/11;

Japánba (Shimonoseki): F 111/16 — 5 ó. 30 p„ 
É 111/31; F 111/19 — 5 ó. 30 p., E IV/3; F III/23 — 
5 ó 30 p., É IV/7; F III/26 — 5 ó. 30 p„ E IV/10; 
F 111/30 — 5 ó. 30 p., É IV/14; F IV/2 — 5 ó. 
30 p„ E IV 17;

Kínába (Shanghai): F 111/16 — 5 ó. 30 p„ 
É 111/30; F 111/19 — 5 ó. 30 p., É IV/2; F III/23 — 
5 ó. 30 p„ É IV/6; F III/26 — 5 ó. 30 p„ E IV/9; 
F 111/30 — 5 ó. 30 p„ E IV/13; F IV/2 — 5 ó. 
30 p., E /V/16;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F III/18 — 
5 ó. 30 p., E IV/12; F II1/25 — 5 ó. 30 p„ E IV/16; 
F III/31 — 13 ó. .50 p„ E 1V/22;

Palesztinába (Tel Aviv): F 111/13 — 22 ó.
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50 p.t É III/18; F III/14 — 22 ó. 50 p„ É III/19; 
F III/17 — 22 ó. 50 p„ É III/23; F 111/18 — 13 ó. 
50 p., É 111/24; F III/19 — 13 ó. 50 p., £ IH/25; 
F III/21 — 22 ó. 50 p., É 11*1/26; F III/22 — 22 ó. 
50 p., É III/28; F III/23 —  22 ó. 50 p., £ IH/28; 
F LII/24 — 22 ó. 50 p., £  III/ 30; F III/26 —  13 ó. 
50 p., É IV/1; F 111/27 — 22 ó. 50 p., £ IV/1; 
F IH/28 — 22 ó 50 p„ £ IV/2; F III/29 — 22 ó. 
50 p., É IV/3; F III/30 — 22 ó 50 p., É IV/4; F 
III/31 — 22 ó. 50 p., É IV/5; F IV/1 — 22 ó. 50 ,p. 
É IV/6; F IV/2 — 13 ó. 50 p., É IV/8; F IV/2 — 
22 ó. 50 p„ É IV/9;

Szíriába (Alap): F III/15 — 22 ó. 50 p.,
É 111/18; F III/17 — 22 ó. 50 p., É III/20; F III/20
— 22 ó. 50 p„ É III/23; F III/22 — 22 ó 50 p , 
É 711/25; F III/24 — 22 ó. 50 p„ É 111/27; F III/27
— 22 ó. 50 p„ É III/30; F III/29 — 22 ó. 50 p„ 
É IV/1; F HI/31 — 22 ó. 50 p„ É IV/3; F IV/3
— 22 ó. 50 p., É IV/6.

Budapest, 1937. évi március hó 9-én.

Közigazgatási és névváltozások.
89.957 3.

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

Sérfenyősziget és Doborgazsziget kisközsé
gek Sérfenyősziget néven egyesíttettek.

Kakasd és Belac kisközségek Kakasd néven 
egyesíttettek.

Abod kk.-nél (86. o.) a )-(-jel után beírandó: 
„Czekeházymajor“.

Adorjánújtelep r> Majsamiklósvár (87 o.) 
ezentúl: „ n  Tamási“.

Belac kk.-nél (127. o.) az összes adatok tör
lése mellett beírandó: „Kakasd kk.-el Kakasd 
néven egyesült.“

Czeizingtelep után (171. o.) beírandó: „Cze
keházymajor C\ Abod, Borsod, Gömör és Kis
hont k. e. e. vm., edelényi j.; u. p. és u. t. 
Szendrő.“

Doborgazsziget kk.-nél (179. o.) az adatok 
törlése mellett beírandó: „Doborgazsziget n  
Sérfenyősziget, Győr, Moson és Pozsony k. e. 
e. vm., magyaróvári j.; u. p. Sérfenyősziget, u. t. 
Dunakiliti.“

Felsőireg nk.-nél (207. o.) a )-( jel után be
írandó: „Üjsor“.

Felsőzsid kk.-nél (212. o.) a )-( jel után be
írandó: „Rókalyuk“.

Flóramajor r  Üjdombóvár (215. o.) ezen
túl: ,,<D Gyulaj“.

Gusztávpuszta o  Osli (234. o.) összes ada
taival törlendő.

Gyulaj nk.nél (240. o.) dombóvári j.; után 
beírandó: „)-( Flóramajor“.

Hács kk.-nél (242. o.) a )-( jel után törlen
dő: „Pettendpuszta“.

Ilonatelep n  Polgárdi (266. o.) ezentúl: 
,,.D Jenő“.

Jenő kk.-nél (277. o.) székesfehérvári j.; 
után beírandó: ,,)-( Ilonatelep“.

Majsamiklósvár nk.-nél (358. o.) a )-( jel 
után törlendő: „Adorjánújtelep“.

Osli nk.-nél (417. o.) a )-( jel után törlendő: 
„Gusztávpuszta“.

Pári nk.-nél (430. o.) tamási j.; után beírandó: 
„)-( Pári szőllőhegy“.

Pári nk. után (430. o.) beírandó: „Pári szőllő 
hegy r\ Pári, Tolna vm., tamási j.; u. p. és u. t. 
Tamási“.

Pettendpuszta Hács (438. o.) az összes 
adatok törlendők.

Polgárdi-nál (442. o.) a )-( jel után törlendő: 
„Ilonatélep“.

Rókalyuk C\ Zalaszántó (462. o.) ezentúl: 
„o. Felsőzsid“.

Sérfenyőszigetnél (476. o.) magyaróvári j.; 
után beírandó: „)-( Doborgazsziget“.

Szemcséd nk.-nél (499. o.) a )-( jel után tör
lendő: „Szemesei szőllőhegy“.

Szemesei szőllőhegy Szemcséd (499. o.) 
összes adataival törlendő.

Tamási nk.n-1 (521. o.) a )-( jel után beíran
dó:: „Adorjánújtelep“.

Üjdombóvárnál (548. o.) a )-( után törlendő: 
„Flóramajor“.

Zalaszántó kk.-nél (582. o.) a )-( jel után 
törlendő: „Rókalyuk és Zsidi házhelyek“.

Zsidi házhelyek r í  Zalaszántó (587. o.) ösz- 
szes adataival törlendő.

Budapest, 1937. évi március hó 8-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahi
vatalok és Ügynökségek névsorában.

ad. 86.787/3.
Kunszentmártonnál (336. és 74. o.) Szolnok 

i ém M Hódmezővásárhely után beírandó: 
„Lakitelek pu. -■= -  Szarvas pu.“.

Mesterszállásnál (371. és 82. o.) Mezőtúr 
m  ii Orosháza, Szarvas. . . “ helyett be

írandó: „Lakitelek pu. Szarvas pu„
Öcsöd. . .“
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Miklósinál (375. és 84. o.) Bonnva helyett 
beírandó „Nagytoldipuszta—Andocs ..

Budapest, 1937. évi március hó 9-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
92.590,'3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

8. o. Akaiinál „Eh. Révfülöp“-öt töröljék.
26. o. Borsodnádasdnál „Eh“, elé írják be 

„22/gk (H. és Ü. után nem), Borsodnádasdi le
mezgyár után pedig „(V. U. nem) f42/gk (V. 
Ü. nem)“.

107. o. Nagykanizsa 2.-nél 1. Szh. 2 után ír
ják be 1. f  24“.

150. o. Szekszárdnál f  136 elé írják be „Bony- 
hád/gk.“

163. o. Tiszacsegénél 1. fl68 elé írják be „1. 
168/6037 v.“

Budapest, 1937. évi március hó 9-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet köz
gyűlési határozatai.

580. pbbizt.
Az intézet 1937. évi február hó 14-én tartott 

XII. rendes évi közgyűlése az intézet 1935/36. 
évi zárszámadásait elfogadta és mind a választ
mánynak, mind a felügyelőbizottságnak a fél- 
mentvényt megadta.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az 
1935/36. évi zárószámadásokban mutatkozó 
3.695.73 P kezelési felesleg felerészben a tar
talékalaphoz csatöltassék, felerészben pedig a 
kezelési feleslegek számlája javára számoltassék 
el.

Budapest, 1937. évi március hó 2-án.

A m. kir Postatakarékpénztár 1937. évi február 
havi forgalma.

1.622/eln. ptk. sz.

A takaréküzletágban a betétek 6,277.102 P 
49 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1937. február hó végén 119,459.786 
P 19 f volt. A különleges kamatozású takarékbe
tétek álladók» a fenti álladókban 20,598.611 P 99 
f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
467.514.

A csekküzletágban a betétek 18,873.543 P 
71 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk
betétek állománya 1937. február hó végén 
172, 769.555 P 74 f volt. A csekszámlatulajdono- 
sok száma a hó végén 35.944.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. február hó végén névértékben 117.816.820 
P-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
95.737.901 P 07 f értéket képviseltek. A hó végén 
forgalomban volt járadékkönyvek, illetve letéti 
jegyek száma 85.131.

A zálogüzletágban 231.756 drb új zálogfelvé
tel 4,748.364 P kölcsönnel és 220.004 drb zálog- 
kiváltás 4,633.380 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1937. február hó 
végén 1,318.708 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 26,577.007 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.137 drb, kényszerárverésre pedig 7.910 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.810 
drb, a befolyt vételár 164.660 P 68 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. február hó folyamán 
3,042.280 tétel, s 1.390,688.132 P 88 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 292,229. 341 
P 93 f volt.

Budapest, 1937. évi március hó 6-án.
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Betöldendő kiadói állások.
Debrecen 9. hivatal kia dómot keres március 15-ére.
Zalaszentiván pályaudvari ellenőrzéssel m egbízott 

postahivatal férfikiadót keres. Éjjeli vonat nincs. Fizetés: 
készpénzjárandóság ellátással.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
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(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Janisch Janka Pécs, Miklós-u. 10. H elyettesítést is vállal.

Svábi M argit Gyoma 9

Juhász Imre Gyálpuszta,
M átyás Józsefnél 14 azonnal H elyettesítést is vállal.

G ödé István Heves 11 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.

F ő v áro si Nyom d» R á ssrá a y tiiiM d g  (JtolaMf Xú Duckon J.) Budapest,
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T A R T A T O M :
A m. kir. minisztériumnak 1.700/1937. M. E. számú ren

deleté az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalma
zo ttak  kiküldetési és átlköltözködési illetményeire vonatkozó 
rendelkezések módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában.

A  m. kir. pénzügyminiszternek a m. kir. igazságügy
m iniszterrel egyetértőleg kiadott 500/1937. P. M. számú ren 
deleté az 1918: XXII. törvénycikk alapján a Pénzintézeti 
Központ által kölcsönben részesíthető közszolgálati alkal
m azottak körének kiterjesztése tárgyában.

Nyom tatással elláto tt illatosított kártyák nyom tatvány
kén t való kezelése.

A  növényvédelmi hírszolgálati levelezőlap-jelentések 
nyom tatványdíjszabással való postára adása.

Az Olaszországba szóló utánvételes küdem ények for
galmának felfüggesztése.

Változás a Légipostái Menetrendben.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Pécsett új postaügynökség felállítása.
Forgalomköri változások.
Elveszett igazolvány.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A m kir. minisztériumnak 1.700/1937. M. E. 
számú rendelete az állami és vármegyei tisztvi
selők és egyéb alkalmazottak kiküldetési és át- 
költözködési illetményeire vonatkozó rendelke
zések módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyá

ban.
93.419/1.

A minisztertanács az 1937. évi március hó
12. napján tartott ülésében elhatározta, hogy az 
állami cs vármegyei tisztviselők és egyéb alkal
mazottak által a hivatalos kiküldetések és át- 
költözködések alkalmával felszámítható illet
mények tekintetében hatályban levő rendelke
zéseket az alábbiak szerint módosítja, illetőleg 
kiegészíti. Ennélfogva a m. kir. minisztérium, az 
1937. évi március hó 16. napjától kezdődő ha
tállyal a következőket rendeli:

A. Kiküldetési ilíetmények.-

, 1.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 4. 
pontja az alábbi rendelkezésekkel egészíttetik 
ki:

Szolgálatra berendelt tiszteletbeli várme
gyei tisztviselőnek kiküldetése alkalmával a 
tiszteletbeli állásának megfelelő valóságos állás

kezdő fizetési osztályára megállapított kikül
detési illetményekbe van igénye.

Valamely magasabb állásra történt behe
lyettesítés nem ad igényt a magasabb kikülde
tési illetményekre.

2 .

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 12. 
pontja az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:

Nincs igénye kiküldetési illetményekre az 
olyan tisztviselőnek vagy egyéb alkalmazott
nak, aki nem lakik állomáshelyén és akit lakó
helyére küldenek ki.

3.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 16. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Azokat a tisztviselőket és egyéb alkalma

zottakat, akik rendes szolgálati beosztásuknál 
fogva gyakran teljesítenek külszolgálatot, az 
esetenkint felszámítható kiküldetési illetmények 
helyett átalányban kell részesíteni.

Átalányt lehet engedélyezni:
a) a kiküldetéseknél felszámítható összes 

költségek (napidíj, útköltség, stb.) helyett (ki
küldetési illetmény átalány);

b) a kiküldetéseknél felszámítható napidí
jak helyett (napidíjátalány);
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c) a kiküldetéseknél felszámítható utazási 
és egyéb költségek helyett (útiköltségátalány).

Az átalányt az illetékes miniszter a pénz
ügyminiszterrel egyetértőieg engedélyezi. Az 
átalánynak állami tisztviselő és egyéb alkalma
zott részére engedélyezéséről az illetékes mi
niszter a legfőbb állami számvevőszék elnökét 
értesíti.

Az átalányt engedélyező rendeletben meg 
kell határozni, hogy az átalány mily kikülde
tési illetmények helyettesítésére szolgál, meg 
kell állapítani az átalány összegét, továbbá azt, 
hogy az átalány az abban részesített alkalma
zott részére mely időponttól kezdve jár s hogy 
meghatározott időpontig vagy pedig határozat
lan időre jár-e; végül rendelkezni kell az iránt, 
hogy az alkalmazott az átalány fejében milyen 
kiküldetéseket köteles ellátni. Az engedélyben 
meg lehet állapítani azt is, hogy az alkalmazott 
időszakonkint legkevesebb hány napra terjedő 
kiküldetést köteles ellátni.

Az átalány havi előzetes részletekben ese
dékes.

Az átalány terhes illetmény, amely a tény
leges szolgálatteljesítéssel van egybekötve, en
nélfogva az átalányt az alábbi eseteket kivéve 
meg kell szüntetni annak a hónapnak az utolsó 
napjával, amelyben a tényleges szolgálatteljesí
tés megszűnik.

Az átalányt nem kell megszüntetni a rendes
szabadságidő vagy az egyhuzamban harminc 
napot meg nem haladó betegség tartamára.

Az egyhuzamban harminc napnál hosszabb 
ideig tartó betegség esetében az illetékes mi
niszter rendelkezik az iránt, hogy a betegség
nek a harminc napot meghaladó tartamára az 
átalányt ki lehet-e fizetni, vagy pedig! egész
ben vagy részben meg ktell-e szüntetni. Evég- 
ből az átalányban részesülő alkalmazott közvet
len főnöke jelentést tenni s a döntésig az áta
lány kifizetését függőben tartani köteles.

A betegség miatt megszüntetett átalányt a 
tényleges szolgálat megkezdését követő hónap 
első napjától kezdve kell újból utalványozni.

Ha az átalányban részesülő tisztviselő vagy 
egyéb alkalmazott a meghatározott időszakra 
megállapított kiküldetést — a rendes szabadság 
esetét kivéve — bármely okból egészben vagy 
részben nem teljesítette, a részére kifizetett áta
lányt vagy annak az illetékes miniszter által 
meghatározott részét visszatéríteni köteles.

Ha az átalányban részesülő tisztviselő vagy

egyéb alkalmazott akár belföldön, akár külföl
dön olyan szolgálatot lát el, amely az átalány 
ellenében teljesítendő szolgálat körén kívül 
esik, ezért a kiküldetésért a szabályszerű kikül
detési illetményekre van igénye. Ha azonban a 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott az ilyen ki
küldetés folytán az átalány ellenében teljesí
tendő szolgálatot egészben vagy részben nem 
látja el, az átalányt egyáltalán nem, illetőleg an
nak csak az illetékes miniszter által meghatá
rozott hányadát lehet részére kifizetni; ha pe
dig ilyen esetben az átalányt már felvette, azt, 
illetőleg annak az illetékes miniszter által meg
határozott részét visszatéríteni tartozik.

4.
Az 1.100; 1925. M. E. számú rendelet 24. 

pontja első bekezdésének első mondata helyé
be az alábbi rendelkezés lép:

Ha a hivatalos kiküldetés időtartama ugyan
azon a helyen megszakítás nélkül hatvan napot 
meghalad, a kiküldött tisztviselőnek vagy egyéb 
alkalmazottnak a hatvanegyedik naptól kezd
ve a napidíj felére van idénye.

5.
Az olyan közlekedési eszközökön való uta

zásnál, amelyeken csak I. és III. osztály van 
rendszeresítve, vasúton, a II. osztályú vasúti me
netdíj felszámítására jogosult tisztviselők és 
gyakornokok az I. osztályú, hajón a II. osztályú 
hajó menetdíj felszámítására jogosult alkalma
zottak pedig a III. osztályú,

amelyeken csak II. és III. osztály van rend
szeresítve, az I. osztályú memetdíj felszámítá
sára jogosultak a II. osztályú,

amelyeken pedig csak egy osztály van rend
szeresítve, a tisztviselők és egyéb alkalmazot
tak az erre az osztályra megállapított menetdí
jat számíthatják fel.

6.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 33. 
pontjának második bekezdése az alábbi rendel
kezésekkel egészíttetik ki:

A tengelyien megtett út távolságának meg
állapításánál kiindulási, illetőleg érkezési pontul 
a helységnek a távolsági térképen feltüntetett 
közepét kell venni.

Ha valamely távolságot a távolsági térkép 
nem tünteti fel, a tengelyen megtett üt távolsá



gát a m. kir. államépítészeti hivatallal kell iga
zoltatni. Az államépítészeti hivatal igazolását a 
távolsági térképen fel kell jegyezni.

7.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 35. 

pontja azzal egészíttetik ki, hogy az ott emlí
tett bérkocsidíj felszámítására a kiküldő ható
ság (hivatal) főnöke a kiküldetés helyén a hasz
nált közlekedési eszköz állomásától a községig 
és vissza megtett utak után is engedélyt adhat, 
hacsak a kiküldöttnek fuvarpénz felszámítására 
nincsen igénye.

8.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 37. 
pontjának utolsó bekezdése az alábbi rendelke
zéssel egészíthetik ki:

A Budapest székesfőváros területén tett 
sürgős hivatalos utak alkalmával — a Jegkivé- 
tclesebb esetben — bérkocsi díjat is fel lehet 
számítani, de csak akkor, ha a sürgős hivata
los utat miniszter vagiy államtitkár rendelte el.

9.
A 7.100/1930. M. E. számú rendelet 3. pont

jának második bekezdése folytatólag az alábbi 
rendelkezéssel egészíttetik ki:

Ha azonban a tisztviselő vagy egyéb alkal
mazott részére az 1.100/1925. M. E. számú ren
delet 24. pontja, illetőleg a jelen rendelet 4. 
pontja értelmében csupán fél napidíj jár, a hi
vatali vendégszoba igénybevétele esetében a 
napidíjakat a 7.100/1930. M. E. számú rendelet 
3. pontjának második bekezdésében említett ösz- 
szegek felével kell csökkenteni.

10.

A 6.340/1931. M. E. számú rendelet 1. pont
ja az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:

Azok a tisztviselők és egyéb alkalmazot
tak, akik rendszeres hivatalos kiküldetéseik al
kalmával olyan közlekedési vállalatok vonalain 
utaznak, amely vállalatok az állaimvasúti arc
képes igazolvány alapján vagy külön igazol
vány alapján utazási kedvezményt biztosíta
nak, csak azt a menetdíjat számíthatják fel, 
amelyet az említett igazolvány alapján kell fi
zetni.

11.

A 6.340/1931. M. E. számú rendelet 3. pont
ja azzal egészíttetik ki, hogy az ott említett

külön igazolvány kiállítási díjat abban az eset
ben is fel lehet számítani, ha a közlekedési vál
lalat államvasúti arcképes igazolvány nélkül 
biztosít a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott 
részére utazási kedvezményt.

B. Átköltözködési illetmények.
12.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 39. 
pontja az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:

A főispáni kinevezést mindig saját kére
lemre történtnek kell tekinteni, kivéve, ha a fő
ispánt főispáni állás alóli felmentéssel .egyidejű
leg nevezték ki más helyre főispánná; ebben a 
kivételes esetben igénye van a szabályszerű át- 
költözködési illetményekre.

13.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 40. 

pontja az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:
Nincsen igénye átköltözködési illetmények

re az olyan tisztviselőnek vagy egyéb alkalma
zottnak, aki nem lakik állomáshelyén és akit 
lakóhelyére helyeznek át.

14.
Az áthelyezett tisztviselőt vagy egyéb alkal

mazottat régi állomáshelyén a szolgálat alól 
fel kell menteni és utasítani kell arra, hogy új 
állomáshelyén legkésőbb az alább meghatározott 
időn belül szolgálattételre jelentkezzék.

A régi állomáshelyen szolgálattétel alól 
fementett állami rendszerű VII. vagy ennél ma
gasabb fizetési osztályba tartozó és napidíj 
szempontjából ezzé! egy tekintet alá eső tiszt
viselő és egyéb alkalmazott legkésőbb a felmen
tés napját követő tizenötödik, a többi tisztvi
selő és egyéb alkalmazott legkésőbb a felmen
tés napját követő nyolcadik napon, ha pedig 
iez a nap hivatali szünnap, az ezt követő legkö
zelebbi munkanapon új állomáshelyén szolgá
lattételre jelentkezni köteles.

Ha az áthelyezés valamely lakbérévnegyed 
utolsó hónapjában (január, április, július, októ
ber) történik, a felmentés időpontját lehetőleg 
úgy kell megállapítani, hogy az áthelyezett 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott még ugyan
annak a hónapnak utolsó napján új állomáshe
lyén szolgál áttétéire jelentkezhessék.

Külföldi állomáshellyel kapcsolatos áthe
lyezésnél az illetékes miniszter esetrő-esetre ál-
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lapítja meg a régi állomáshelyen a felmentés 
és az új állomáshelyen a jelentkezés időpont
ját. j

15.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 47. 

pontja az alábbi rendelkezésekkel egószíttetik 
ki:

Ha a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott a 
saját személyére szóló államvasúti arcképes 
igazolvány térítési díját, illetőleg a más közle
kedési vállalat által nyújtott utazási kedvez
ményre jogosító igazolvány kiállítási díját a 
naptári év folyamán még nem számította fel, 
ezeket a díjakat az átköltözködés alkalmával 
szintén felszámíthatja, feltéve, hogy az átköl
tözködés az említett vállalatok vonalainak 
igénybevételével történt.

A 6.430/1931. M. E. számú rendelet 1. pont
jában és a jelen rendelet 10. pontjában foglalt 
rendelkezéseket a tisztviselőt vagy egyéb alkal
mazottat az átköltözködés alkalmával saját sze
mélyére nézve megillető utazási költség felszá
mítása tekintetében is alkalmazni kell.

16.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 49. 

pontjának második bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezések lépnek:

Ha a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott 
átköltözködése alkalmával családját vagy an
nak egyes tagjait, illetőleg háztartási alkalma
zottját valamely oknál fogva nem viheti magá
val, de ezeknek az átköltözködése a korábbi ál
lomáshelyen történt felmentés napjától számí
tott egy éven belül igazoltan megtörténik, az át- 
költözködési átalány többletét és az utazási 
költségeket ezek után a családtagók, illetőleg 
háztartási alkalmazott után pótlólag meg kell 
téríteni.

17.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 50. 

pontjának első bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:

A tisztviselő és egyéb alkalmazott szállí
tási költség címén félszámíthatja az átköltöz
ködés alkalmával valósággal szállított bútorok
nak és egyéb málháknak, az azok csomagolásá
hoz használt anyagioknak és az esetleg igény
be vett bútorszállító kocsinak a régi állomás
helyről az új állomáshelyre vasúton vagy ha
jón szállításából kifolyólag felmerült és hivata
los fuvarlevéllel igazolt költségeket; ebből a

szállításból kifolyólag azonban az állami rend
szerű IV. és ennél magasabb fizetési osztályba 
tartozó és napidíj szempontjából ezekkel egy 
tekintet alá eső tisztviselőknek legfeljebb 150 q, 
az állami rendszerű V. és VI. fizetési osztályba 
tartozó és napidíj szempontjából ezekkel egy 
tekintet alá eső tisztviselőknek legfeljebb 125 
q, az állami rendszerű VII. és VIII. fizetési osz
tályokba tartozó és napidíj szempontjából 
ezekkel egy tekintet alá eső tisztviselőknek leg
feljebb 100 q, az állami rendszerű IX—XI. fize- 
tétsi osztályokba tartozó és napidíj szempont
jából ezekkel egy tekintet alá eső tisztviselők
nek, továbbá a gyakornokoknak s a fizetés 
szempontjából ezekkel egy tekintet alá eső al
kalmazottaknak legfeljebb 75 q, a kezelőknek 
(kezelőnőknek), díjnokoknak, műszaki altisz
teknek és napidíj szempontjából ezekkel egy te
kintet alá eső alkalmazottaknak legfeljebb 50 
q, végül a többi altiszteknek, szolgáknak és na
pidíj szempontjából ezekkel egy tekintet alá 
eső alkalmazottaknak legfeljebb 40 q igazolt 
összsúly után van igénye a szállítási költségek 
megtérítésére. Ha a szállítás több részletben 
történik, az egyes alkalmakkor szállított súly
mennyiségeket az érvényesíthető legnagyobb 
súlymennyiség megállapítása szempontjából 
össze kell számítani.

Tisztviselők az előbbi bekezdésben emlí
tett szállítási költségeken felül felszámíthatják 
az esetleg igénybe vett bútorszállító kocsinak a 
szállítóhoz üresen vasúton vagy hajón történt 
egyszeri szállításából kifolyólag, felmerült és 
hivatalos fuvarlevéllel igazolt költségeket is. Ez 
a szállítás az előbbi bekezdés értelmében érvé
nyesíthető legnagyobb súlymennyiség megálla
pításánál nem jön számításba.

A fentiekben foglaltakat a külföldi állomás
hellyel kapcsolatos áthelyezések esetében is al
kalmazni kell.

Szállítási költséget csak a korábbi állomás
helyen való felmentés napját követő egy év 
alatt történt szállításból kifolyólag lehet érvé
nyesíteni.

18.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 52. 

pontjának második bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

Abban az esetben, ha az átköltözködés 
vasúti vagy hajóközílekedés teljes hiánya miatt 
csak tengelyen történhetik, az átköltözködési 
átalánynak másfélszerese jár.
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19.
Annak a tisztviselőnek vagy egyéb alkal

mazottnak, akinek Magyarország területén fek
vő állomáshelyén hivatalból jelölnek ki termé
szetbeni lakást, vagy akit a tényleges szolgálat 
tartama alatt olyankor köteleznek arra, hogy a 
természetbeni lakásból kiköltözzék, amikor a 
természetbeni lakásban még nem lakott három 
évig, bútorainak a kijelölt természetbeni lakás
ba, illetőleg onnan más lakásba történt szállí
tása címén az áthelyezés esetére járó átköltöz- 
ködési átalány felére van) igénye. Azt azonban, 
aki ugyanabban az épületben levő lakásba köl
tözik át, az áthelyezés esetére járó átköltöz- 
ködési átalánynak csak egy negyedrésze illeti 
meg.

Az átköltözködési átalány felére van igénye 
annak a tisztviselőnek és egyéb alkalmazottnak, 
akit ugyanazon az állomáshelyen külterületre 
vagy onnan belterületre helyeznek át és aki 
tényleg át is költözködött.

20.

Az! előbbi pontban meghatározott átköltöz
ködési átalány nem jár a tisztviselőnek vagy 
egyéb alkalmazottnak, ha:

a) saját kérelmére jelölnek ki számára ter
mészetbeni lakást;

b) a természetbeni lakást bútorozva enged
ték át részére, mégj ha saját bútorzattal is ren
delkezett;

c) nyugdíjazás, végkielégítés, szolgálatról 
lemondás, szolgálatból elbocsátás folytán, a 
szolgálat megszűnése vagy saját kérelmére köl
tözik ki a természetbeni lakásból.

21.

A miniszter a természetbeni lakásban la
kott s a tényleges szolgálat tartama alatt meg
halt tisztviselő vagy egyéb alkalmazott özve
gyének vagy családi pótlékban részesült csa
ládtagjainak a természetbeni lakásból kiköltö
zés költségeinek fedezésére indokolt esetben 
átköltözködési segélyt engedélyezhet. Az átköl- 
íözködési segély összege nem haladhatja meg a 
tisztviselő vagy egyéb alkalmazott részére a 
természetbeni lakásból kiköltözés esetében járó 
átköltözködési átalány összegét.

22.

Az 1.100/1925. Ml E. számú rendelet 62. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A tisztviselő vagy egyéb alkalmazott részé
re az előreláthatólag felmerülő átköltözködési 
illetményeknél nem nagyobb összegű átköltöz
ködési előleget lehet utalványozni. Ezt az elő
leget a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott tel
jes összegében visszatéríteni köteles abban az 
esetben, ha az előleg kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül nem költözködik át.

23.
A külföldi állomáshellyel kapcsolatos át

helyezéseknél a külügyminisztériumi tisztvise
lőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó ren
delkezéseket megfelelően alkalmazni kell az 
olyan tisztviselők és egyéb alkalmazottak átköl
tözködési illetményeinek megállapítása tekinte
tében is, akik nem tartoznak a külügyminisz
térium létszámába. Az ilyen tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak azonban nincsen igé
nyük berendezkedési járulékra.

C. Vegyes rendelkezések.
24.

A kiküldött útiszámláját közigazgatási fe
lülvizsgálat és számvevőségi megvizsgálás alá 
kell venni.

25.
Az útiszámla közigazgatási felülvizsgálata 

mindenekelőtt annak megállapítására és igazo
lására irányúi, hogy az útiszámlában feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek-e, továbbá, 
hogy a kiküldött a kiküldetést az utasításnak 
megfelelően teljesítette-e s a kiküldetésben 
'eltöltött idő arányban áll-e a teljesített mun
kával.

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie annak 
megállapítására és igazolására is, hogy az eset
leg használt drágább közlekedési eszköz igény
bevétele miért volt indokolt, illetőleg, hogy a 
kiküldött az esetleg használt drágább közleke
dési eszköz avagy hajó- vagy hálófülk'e költsé
gének, illetőleg a hatályban levő rendelkezések 
szerint más különleges költségeknek felszámítá
sára kapott-e engedélyt.

Az utiszámla közigazgatási felülvizsgálatá
nak eredményét a hatóság (hivatal) főnöke az 
utiszámlán az alábbi szövegű záradékkal iga
zolja:

„Igazolom a kiküldetés megkezdésének és 
befejezésének napját, a kiküldetésben eltöltött
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idő arányos voltát, a kiküldetésnek az utasítás 
szerinti teljesítését, továbbá, hogy ..

Ha a második bekezdésben említett vala
mely körülmény merült fel, a záradékot az 'erre 
vonatkozó igazolással is minden esetben ki kell 
egészíteni. Úgyszintén) meg; kell jegyezni a zá
radékban azt is, ha a kiküldetés szóbeli rende
let alapján történt. A záradékban igazolni kell 
az esetleg elkésve beadott útiszámla elfogadá
sát} is.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 63. 
pontja hatályát veszti.

26.
Az utiszámla számvevőségi megvizsgálása 

során el kell bírálni, hogy az útiszámla alaki 
szempontból az előírt szabályoknak megfele
lően van-e szerkesztve és felszerelje, a ráveze
tett közigazgatási záradék kiterjed-e az érvé
nyesítéshez szükséges körülmények igazolására, 
továbbá, hogy az útiszámlában felszámított ki
küldetési illetmények jogszerüleg és összeg
szerűleg megfelelnek-e az érvényben álló ren
delkezéseknek, díjszabásoknak, a hivatalos tá
volságmutatónak, stb., és hogy a kiküldött a 
hivatalos kiküldetést valóban a legolcsóbban 
teljesítette-e.

Ha az utiszámla egyes tételei az előbbi be
kezdés szempontjából kifogás alá esnek, a 
számvevőségnek a felszámítást kellő indokolás
sal helyesbítenie kell.

A számvevőségi szempontból megvizsgált 
utiszámlát a számvevőség érvényesítési zára
dékkal látja el. A záradékban fel kell tüntetni 
az útiszámla érvényesített végösszegét, a felvett 
utielőleg összegét, az ennek l'evonása után mu
tatkozó kijárandóság vagy pedig a térítmény 
összegét.

27.
A hatóságnak az utiszámla érvényesítésé

nek eredményét a tisztviselővel vagy egyéb al
kalmazottal közölni kell s a közlésben külön 
meg] kell említeni, hogy az utiszámla egyes té
teleinek helyesbítése milyien okból történt.

28.
A 24—27. pontokban foglalt rendelkezése

ket megfelelően alkalmazni kell az átköltözkö- 
dési számlák tekintetében is.

29.
A hivatalos kiküldetéseiknél lehetőleg egy

séges utiszámla nyomtatványokat kell használ
ni. Ez'eknek a nyomtatványoknak a szövegét az 
illetékes miniszterekkel egyetértőleg a pénzügy- 
miniszter állapítja meg.

30.
Az illetékes miniszter a pénzügyminiszter

rel egyetértőleg intézkedik az iránt, hogy a je
len rendeletben foglalt 'elvek megfelelően alkal
mazást nyerjenek a na. kir. honvédség, csendőr
ség, folyamőrség, határőrség, rendőrség, pénz
ügyőrség, m. kir. államvasutak, m. kir. állami 
vas-, acél- és gépgyárak és az állami kőszénbá
nyászati tisztviselők (havidíjasok) és egyéb al
kalmazottak kiküldetési és átköltözködési illet
ményei tekintetében is.

Budapest, 1937. évi március hó 16-án.
Dr. Darányi Kálmán is. k.,

m. kir. minisztereJnök.

A m. kir. pénzügyminiszternek a m. kir. igazság
ügyminiszterrel egyetértőleg kiadott 500/1937. 
P. M. számú rendelete az 1918 : XXII. törvény
cikk alapján a Pénzintézeti Központ által köl
csönben részesíthető közszolgálati alkalmazot

tak körének kiterjesztése tárgyában.
93.602/1.

A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíja
sok hivatali járandóságait terhelő tartozások 
rendezéséről és hitelszükségleteinek kielégítésé
ről szóló 1918: XXII. te. 2., 11. és 12. §-aiban 
kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

2- §•
A jelen rendelet hatálybalépése napjától 

kezdve a Pénzintézeti Központ részéről kölcsön
ben részesíthetők még az alább felsoroltak is:

a) az állami és vármegyei ideiglenes kezelők 
(kezelőnők);

b) az állami és vármegyei díjnokok;
c) az állami és vármegyei kisegítő szolgák;
d) a m. kir. államvasúti havi- és napidíjasok, 

segédtisztjelöltek és altisztjelöltek;
e) azok a nyugdíjasok, akik az a)—d) pon

tokban felsorolt minőségben alkalmazva voltak.

5. §.
A jelen rendelet alapján nyújtható kölcsö

nök feltételeire, mértékére, engedélyezésüknek
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és folyósításuknak módozataira, valamint, a köl
esem ök folyósításával kapcsolatos eljárásra 
egyébként az e tekintetben már fennálló szabá
lyokat — nevezetesen az 1920. évi 3.794. P. M. 
számú és az 1920. évi 4.093. P. M. számú rende
letet (megjelent a Pénzügyi Közlöny 1920. évi fo
lyamának 22. számában), továbbá az 1924. évi 
88.505. számú rendeletet (megjelent a Pénzügyi 
Közlöny 1924. évi 24. számában, illetőleg a Ren
deletek Tára 1924. évi folyamának 1192. oldalán), 
kell megfelelően alkalmazni.

6. § .

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.

Budapest, 1932. évi március hó 9-én.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k.,

m. kir. pénzügyminiszter.

A Budapesti Közlöny 1937. évi 60. számá
ban közzétett 500/1937. P. M. számú rendelet ki
vonatos másolatát közlöm azzal, hogy a rendelet
5. §-ában hivatkozott 1920. évi 3.794. P. M. és 
1920. évi 4.093. P. M. számú rendeletek a Posta 
Rendeletek Tárának 1920. évi 71. számában is 
közzététettek.

Budapest, 1937. évi március hó 17-én.

Nyomtatással ellátott illatosított kártyák nyom
tatványként való kezelése.

92.306/4.
„A nyomtatványküldeményekre vonatkozó 

szabályok ismertetése“ című füzet 43. oldalán le
vő példa szerint illatosított kártyák, kartonla
pok, levelezőlapalakú küldemények, amelyeket 
kétségtelenül az illat mintájául szántak, csak áru
mintaként adhatók postára.

E rendelkezést akként módosítom, hogy 
azok az illatosított kártyák, kartonlapok stb., 
amelyekre nyomtatással vagy a megengedett 
sokszorosító eljárással az illat minőségére, tulaj 
donságára, használatára, árára stb.-re vonatkozó 
szöveget alkalmaztak, nyomtatványként adhatók 
postára.

A postahivatalok e rendeletemet az idézett 
helyen jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi március hó 10-én.

A növényvédelmi hírszolgálati levelezőlap-jelen
tések nyomtatványdíjszabással való postára 

adása.
91.076/4.

A földművelésügyi minisztérium kebelében 
működő m. kir. Növényegészségügyi Szolgálat 
a növények gombabetegségeinek es rovar kár
tevőinek kártételével kapcsolatban levelezőlap 
alakú zöld színű jelentőlapokrt bocsátott ki. E 
levelezőlap-jelentések hátoldalán a jelentéssel 
kapcsolatos előnyomott szöveg van, amelyre a 
feladó a megfelelő választ vagy beírással, vagy 
az előnyomott szöveg aláhúzásával, illetőleg tör
lésével adja meg. A levelezőlap címoldalán jobb
felőli részen „Levelezőlap“ felírás és „M. kir. 
Növényvédelmi Szolgálat t. Körzetvezetőjének 
. . . .“ címadat, továbbá „Hivatalos felszólításra 
a 49.000/1932. E. M. sz. rendelet“ záradék, vala
mint a bélyeg helyén „Egyszeres portót címzett 
fizeti“ szöveg van előnyomtatva.

A hivatalok e levelezőlap-jelentéseket a fer
tőzőbetegségek be- és kijelentő, valamim ellen
őrzőlapjaihoz hasonlóan, nyomtatványként fo
gadják el postai szállításra.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
32. §. 2. n) pontjánál, valamint „A nyomtatvány
küldeményekre vonatkozó szabályok ismerte
tése“ című füzet III. 2. <n) pontjánál jegyezzék 
elő. A szabályzat szövegének kiegészítéséről a 
legközelebbi Változásban gondoskodom.

Budapest, 1937. évi március hó 10-én.

Az Olaszországba szóló utánvételes küldemé
nyek forgalmának felfüggesztése.

93.067/4.
Az Olaszországba szóló utánvételes ajánlott 

levélpostai küldemények, valamint értéklevelek 
és értékdobozok forgalmát felfüggesztem.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levédposta- 
díjszabás 150. oldalán Olaszországnál.

Budapest, 1937. évi március hó 15-én.

Változás a Légipostái Menetrendben.
92.229/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

7. oldal, I. sz. menetrendtáblázat, a g) hasáb
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határidő szombat 8.00 helyett péntek 23 ó. 
Ugyancsak a g) hasábban a Fort Lamy-ra, vala
mint í> Leopoldville-Elisabethville szakaszra vo
natkozó menetrendi adatokat töröljék.

8. oldal, II. sz. menetrendtáblázat, a c) ha
sáb fejében a harmadik sorban (III. 1-től) a fel
adási határidő kedd 23 ó helyett hétfő 23 ó; az
f) hasábban pedig szombat 8.00 helyett péntek 
23 ó.

Budapest, 1937. évi március hó 12-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
92.215/8.

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

8. o. II. Szomszédos forgalom, Cseh-Szlovák- 
országnál a 6. hasábban az XP díja 1.30 a. ír. 
helyett 0.97 a. fr.

13. o. Libériánál az 1. hasábba tegyenek °) 
jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,°) Távirat a III., V. és 
VI. útiránynak megfelelő díjjal „via Itailo Radio“ 
útirány jelzéssel is küldhető“.

24. o. Guyana (brit) 2. alcíménél az 1. hasáb
ban betűrendben szúrják be: Garraway Stream, 
Kangaruma. Ugyanitt törlendő: Rockstone.

Az oldal alján lévő J) jegyzet szövegében 
törlendő: Rockstone.

32. o. Üj-Kaledoniánál a 6. .hasábban az MP 
és Ouvert megjelölés törlendő.

Wallis-sziget-nél a DLT távirat szódíja az 5. 
hasábban 1.392 a. fr. A 6. hasábban a D meg
jelölés törlendő.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8 sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivata
lok a következő változást vezessék keresztül:

13. o. Üj-Zéland után új tételként írják be:
Wallis-sziget (Ile):
Mataoutou1) . . . f I, V, VI. ||— 1.392|| 13.92
Budapest, 1937. évi március hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

92.848/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi március hó 10-én kelt B. I. 
3189,1937—2. számú végzésével a Walther Rode 
szerzőtől Mécsben megjelent „Österreichs Fröh
liche Agonie“ című sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 11-én.

II.

92.853Í/4.

A debreceni törvényszék vizgsálóbírája 1937. 
évi március hó 9-én kelt b. 1369/8—1937. számú 
végzésével Fejes Ferenc felelős kiadásában Deb
recenben megjelent „Népdalok“ című „1936“ év
számú versesfüzet lefoglalását rendelte e'1.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 13-án.

III.

93.302/74.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi március hó 13-á.n kelt B 
3383/1937. számú végzésével a Budapesten meg
jelent „Djmagyar munkás“ című lap 1937. évi 
március hó 15. napjával keltezett első évfolyam 
első számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és nei kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 16-án.
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93.303/4.

A budapesti ki? büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi március hó 14-én kelt B. 
3384/1937. számú végzésével a Budapesten 1937. 
évben megjelent „Bajtársak! Magyarok!“ című 
sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szób&nlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait me szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 16-án.

V.

93.574/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937- évi március hó 16-án kelt B. I. 
3439/1937—2. számú végzésével a „Harc“ című 
politikai lap 1937. évi március hó 15. napján Bu
dapesten megjelent 1. évfolyam 1. számának le- j 
foglalását rendelte el.

A m. kiT. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 17-én.

IV.

Pécsett új postaügynökség felállítása.
92.430/3.

Pécs szab. kir. város területén 1937. évi 
február hó 22-én „Pécs“ elnevezéssel, nyilvános 
távbeszélő állomással felszerelt, csak felvevő 
szolgálatot ellátó postaügynökség lépett életbe. 
Ellenőrző hivatala Pécs 2, díjnégyszögszáma 
1015.

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

A Helységnévtárban Pécsnél (433. oldal) a 
„ “ jel után beírandó „S3 Eh. Pécs 2“. —

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 102. oldalon Pécs 8 után felveendő: 
„—, 1015, —, Pécs ü. (Rózsa-u. 15. Eh. Pécs 2.), 
Baranya, Pécs, Üj dombóvár 88"" Eíl~ Magyar
boly“.

Budapest, 1937. évi március hó 12-én.

67

Forgalomköri változások.

92.433/3.

Fudipuszta Rábacsécsény (218. o.) u. p. 
és u. t. ezentúl: Enese.

Ör (419. o.) ezentúl L„ törlendő: „u. t. 
Vajta“.

Szalacsypuszta V-i Rábacsécsény (490. o.) u. 
p. és u. t. ezentúl: Enese.

Budapest, 1937. évi március hó 16-án.

Elveszett igazolvány.
92.546/1.

Dr. Bodó Zoltán m. kir. postasegédtitkár a 
budapesti m. kir. postaigazgatóság által 1937. 
évi január hó 1-én 34. szám alatt kiállított, pos
tahivatalok és postaügynökség'ek megvizsgálá
sára, valamint a mozgóposták ellenőrzésére jo
gosító igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest,, 1937. évi március hó 16-án.

Személyzetiek.

92.263/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
január havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak) rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Mutschenbacher Imre dr. 
segédtitkár 55 Szegedről Budapestre, Páll Árpád
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segédtiszt 12 Kisvárdáról Budapestre, Bodnár 
Józseí segédtiszt 308 Budapestről Kisvárdára, 
Komáromy Ilona kezelőnő 166 Debrecenből Bu
dapestre, Németh Gizella kezelőnő 546 Szentes
ről Komáromba, Illés Ferenc újkéri II. o. altiszt 
1965 Győrből Sopronba, Molnár Miklós mak
iári II. o. altiszt 2082 Kisvárdáról Nyíregyhá
zára, Moósz György II. o. altiszt 2921 Pécsről 
Üj dombóvárra.

Nyugdíj azt attak: Galambos Márk főfelü
gyelő 76, Horányi Lajos főellenőr 2, Pleyer Ká- 
rolyné 127, Cser Ilona 155, dr. Csobánczi Re- 
zsőné 302 és Óvári Elza 505 segédellenőrnők, 
Tatay Zoltánná segédtisztnő 346, Faragó Sándor 
müsz. segédtiszt 43, Lengyel András 21 és Imri 
János 26. I. o. szakaltisztek, Tarczali Gyula 1, 
Pozsonyi András 116, Szabó Balázs mezőtúri 141 
és Kovács István hódmezővásárhelyi 172 11. o. 
szakaltisztek, Nagy István csépai 14, Bocska 
István 88, Báló Antal 140, Pallagi Kálmán 661, 
Harányi János rákoskeresztúri 1090 és Bolvári 
József 1167 I. o. altisztek, Várkonyi Dezső 
8 és Kanyicska József kürti 187 I. o. vonalfel
vigyázók.

Meghaltak: Schüszler Imre ellenőr 190, 
Dósa József segédellenőr 54, Vitán Anna keze
lőnő 409, Szilágyi Károly 37, Akács Imre 477 
és Varga Lajos seregélyesi 917 I. o. altisztek,

Fehér István hatvani 1206 és Fehér István pak
si 1933 II. o. altisztek.

Elbocsáttattak: Kiss Ferenc püspökladányi 
I. o. altiszt 713, Éber Jenő 867, Molnár János 
mócsi 1839, Lakatos István karcagi 2576, Ba
kos László 2663 és Nagy Mihály döbröközi 
2700 II. o. altisztek.

Névváltoztatások: Berhidai (Balbierer) Já
nos főellenőr 66, Harkácsi (Hricz) Emilia Jo
lán segédellenőrnő 461, Várhelyi (Veszelovszky) 
Mária Anna segédtisztnő 58, Nádai (Koszed- 
nár) József II. o. altiszt 1070, Bánki (Gerócs) 
István II. o. altiszt 1569, Tihanyi (Nemecz) Ist
ván II. o. altiszt 2719, Kecskeméti (Krizsa) Fe
renc I. o. vonalfelvigyázó 142. i,

Egyéb változások: Kétegyházi Adolf fel
ügyelő 66 helyett Kétegyházi Gusztáv Adolf, 
Nagy József főtiszt 312 helyett Nagy József 
dr., Holló Gyula I. o. tiszt 183 helyett Holló 
Gyula dr., Kováts László segédtiszt 317 helyett 
Kováts László dr., Szenkovits József segéd
tiszt 326 helyett Szenkovits József dr., özv. dr. 
Winternitz Károlyné ellenőrnő 113 helyett Hor
váth Lászlóné, Dudás Margit segédtisztnő 320 
helyett Takács Gyuláné, Balog József buda
pesti II. o. altiszt 650 helyett Balogh József 
írandó.

Budapest, 1937. évi március hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

92.004/1.

P
os

ta
ig

az
ga

tó


sá
gi

 k
er

ül
et

A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lí
tá

si
át

al
án

y

fa
lu

zó
 l

e
vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

'

milyen já ra tta l

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

pengő km.

Pé
es

Som P. Somogy 276 — —
Som ogynagy-

berény
vasútállom ás

1 Gyalog

J 1-
sz

er



10. szám. 69

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 április hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi március hó 11-én.

■

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból törölt egyén

A létszám ból való 
tö rlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

D
eb

re
ce

n

—

Koncsek Lázárné 
szül. H artm ann Emma kiadó Nagy-

m ajtény 1891. T iszalucz Postam esterré nevez
te te t t  ki.

D
eb

re
ce

n

Pinczér Józsefné 
szül. Dobóczky Anna kiadó A bád- 

szalók 1887.
T örök-

szentm iklós
N em  vállalt 
alkalm azást.

Pé
cs

Zsigmond Mihályné 
szül. Boldizsár Erzsébet kiadó Zalabér 1907. Szántód L em ondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöldendö kiadói állások.
Lengyeltóti postahivatal mindhárom szakban jártas 

postakiadót keres folyó hó 15-ére.
Nagykónyi postahivatal állandó alkalmazásra szolid, jó 

távirász nőkiadót keres. Családi bánásmódot és teljes el
látást biztosít. A ján lato t lehetőleg a soproni vagy pécsi ke
rületből, fizetési igény megjelölésével kér.

Répcelak postahivatal a kiadó helyettesítésére f. évi 
április hó 15-től 2—3 hónapra mindhárom szakban önálló 
kezelésre képes kiadónőt keres. Járandóság: készpénz fize
tés, teljes ellátás és ágynemű nélküli lakás.

V áchartyán postahivatal április 15 vagy m ájus 1-re ki
adónőt keres.



70 10. szám.

Allástkereső 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

Kiss Jolán Szombathely (Erzsébet- 
királyné-utca 37.) 8 azonnal

D edinszky László N yírbátor (Eduárd-u. 8.) l 1/* április 1., vagy 15. Érettségizett.

Dem ko Mária Medgyesháza azonnal

Siha Rozália Kiszombor április 1. t

Laskay Borbála Nyírgelse 4 április 1. H elyettesítést is vállal.

A ndreanszky Jolán Tiszakarád azonnal

Salgó Zoltán Nyíregyháza (Víz-u. 32.) 5 azonnal

Lánczy Dezső Spron (Kossuth L. u. 47.) azonnal H elyettesítést is vállal.

Bodnár Rózsa Bodrogkeresztúr m ájus 1.

Csikós N ándor Szeged (Fodor u.l 31. I. em.) azonnal

Farkas Kálmán Baksa 7 azonnal

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

FfiTárosl N yom da R .éarrém ytáraaaás Ducbon J .) B udapeat.
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A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.
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T A R T
Országos távíró- és távbeszélő hálózati csoport fel

állítása a  postavezérigazgatóságnál.
Megbízás.
A  nyom tatványok szövegének szám jegyekkel való 

kiegészítése.
Á tu ta lt, valam int kézbesíthetetlen postatakarék

pénztári takarék- és csekkfizetési utalványok visszakül
dése.

H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

A  Levélpostadíjszabáshoz a  2. számú „Változások“ 
kiadása.

Elveszett vonattáviratlapok.
Táviratlevél kézbesítése távbeszélő útján.
A  távbeszélő alközpontokhoz csatlakozó konnekto

rok díjának mérséklése.

Országos távíró és távbeszélő hálózati csoport 
felállítása a postavezérigazgatóságnál.

90.983/1.
A postavezérigazgatóság 6. ügyosztályának 

keretében „Országos távíró és távbeszélő háló 
zati csoport“-ot állítok fel.

Ennek a csoportnak munkaköre:
< ■ '  “  *■' x  **' í>  J

1. Az országos távíró és távbeszélő hálózat
tal kapcsolatos ügyek:

1. A postaigazgatóságok által a távíró és 
távbeszélő vonálfenntartási (4—3—1, 4—3—2) és 
egyéb műszaki természetű hitelrovatokon igé
nyelt költségvetési hitelek felülvizsgálása;

2. Az országos távíró és távbeszélő hálózat 
készülék-, oszlop-, építési- és üzemanyag szük
ségletének megállapítása;

3. A hálózat fejlesztési programmjának 
megállapítása és kidolgozása;

4. Honvédelmi és belbiztonsági érdekekkel 
összefüggő távíró és távbeszélő ügyek tárgyalása;

5. Az országos távíró és távbeszélő hálózat 
felújítási és átalakítási munkáinak tárgyalása;

6. Üj távbeszélő összekötő áramkörök és új 
távíró vezetékek létesítésére vonatkozó ügyek

A L O M :
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
„A  M. Kir. T áv író  és Távbeszélő H ivatalok  N év

sora“ című segédkönyv újabb  kiadása.
Lefoglalandó sajtó term ékek.
Kerületi biztosi felm entés.
Pályázati h irdetm ény hivatalvezetői állásra. 
Személyzetiek.
A  m. kir. posta  betegségi biztosító in tézetének  ön- 

korm ányzati határozatai.
Postaalkalm azottak üdülése a hévizszentandrási és a

balatonföldvári üdülőtelepen.
Közlemény a  m. kir. posta szem élyzetének jóléti

alapítványa üdülőtelepeinek, üdülőszobáinak igénybevételé
ről.

Á llástkereső postakiadók.

tárgyalása;
7. Uj távíró és távbeszélő központok, nyilvá

nos távbeszélő állomások létesítése;
8. Távbeszélő helyi hálózatok bővítésének 

és felújításának tárgyalása;
9. A vasutak és idegenek által kért, vala

mint a postaigazgatóságok hatáskörét meghaladó 
távíró és távbeszélő építési munkák építésére vo
natkozó javaslatok;

10. Távíró hivatalok és távbeszélő közpon
tok áthelyezési ügyei;

11. Közérdekű és magánhasználatú egyen
áramú berendezések engedélyezésének műszaki 
tárgyalása;

12. A távíró és távbeszélő vonalak építésé
vel és átalakításával kapcsolatos közigazgatási 
bejárások ügyei, a bejárásokon való részvétel;

13. Távíró és távbeszélő forgalmi adatok 
gyűjtése és feldolgozása, ezek alapján a hálóza
tok fejlesztési terveinek elkészítése és felülbírá
lása (statisztika);

14. Üj távíró és távbeszélő vonalépítési rend
szerek tanulmányozása és kidolgozása;

15. A gyengeáramú berendezések védelme 
erősáramú behatások ellen és az ezzel kapcsola
tos ügyek tárgyalása;

16. Az igazgatóságok műszaki ügyosztályai
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működésének és ügyvitelének helyszíni ellenőr
zése, úti programmok ellenőrzése;

17. Ellenőrző vonalbejárások;
18. Építési anyagraktárak központi rovan- 

csolása;
19. Nagyobb vonalépítési, hálózat bővítése, 

felújítási munkák helyszíni ellenőrzése;
20. Vezetéklajstrom vezetése és az országos 

távíró és távbeszélő hálózat térképeinek elké
szítése és kiegészítése;

21. A távirda építési szolgálattal foglalkozta
tott műszaki segédszemélyzet ügyei;

22. Távirda és távbeszélő építési szolgálatot 
ellátó személyzet úti illetményei (átalányok);

23. A távirda és távbeszélő építési szolgála
tot ellátó személyzet vasúti szabadjegyeinek 
ügyei;

24. A Máv-val és más vasutakkal a távirda 
és távbeszélő építési szolgálatból folyó leszámo
lási és egyéb ügyek;

25. A távirda és távbeszélő építési szolgálat
ban használatos nyomtatványok és segédköny
vek ügyei.

II. A távkábel, hálózat ügyei.
26. A magyar távkábelhálózat üzemének és 

fenntartásának megfigyelése, ellenőrzése és irá
nyítása;

27. A külföldi igazgatások részéről felmerülő 
nemzetközi távkábel áramkör igénylések tárgya
lása;

28. A főbb nemzetközi áramkörök rendsze
res fenntartási méréseire vonatkozó időrend 
megállapítása és ennek, valamint az esetleges 
változásoknak letárgyalása a külföldi igazgatá
sokkal;

29. Uj nemzetközi távkábel áramkörök be
kapcsolásának ügyei;

30. A külföldi és a belföldi áramkör igénylé
sek állandó figyelembe vételével a távkábel ér
négyeseinek újabb pupinozása és az erősítő állo
mások bővítése iránt való intézkedések;

31. A belföldi helyközi távbeszélő hálózat 
legmodernebb színvonalra emelésével kapcsolat
ban belföldi távolsági kábelhálózat kiépítésének 
tervezése.

HI. A CCIT és CCIF-el kapcsolatos ügyek.
32. A CCIF és CCIT által megküldött kér

déseknek és javaslatoknak adminisztrációja, át
tanulmányozása és szétosztása;

33. A kérdéseknek és javaslatoknak részben 
való feldolgozása és elbírálása;

34. Választervezetek elkészítése;
35. A megtartott konferenciák anyagának 

feldolgozása és azoknak az ajánlásoknak kivá
lasztása, amelyek a magyar posta hálózatának és 
üzemeinek fenntartása és fejlesztése szempont
jából célszerűen alkalmazhatók lennének;

3ó. A jövő nemzetközi konferenciák anyagá
nak gyűjtése és előkészítése;

37. A magyar postaigazgatás részéről eset
leg felmerülő javaslatok kidolgozása és közlése.

Budapest, 1937. évi március hó 20-án.

Megbízás.
90.983/1.

Egyedi Andor postaműszaki igazgató (8) a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztálya keretében 
felállított „Országos távíró és távbeszélő háló
zati csoport“ vezetésével megbízatott.

Budapest, 1937. évi március hó 20-án.

A nyomtatványok szövegének számjegyekkel 
való kiegészítése.

92.118/4.
A belföldi forgalomban megengedem, hogy a 

feladó a nyomtat vány díjszabással feladni szán
dékolt nyomtatványának e célra üresen hagyott 
részeibe (rovataiba) számokat (arabs vagy római 
számjegyeket) beírhasson.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab.
32. §. 2. és 3. pontjainál, továbbá a „Nyomtat
ványküldeményekre vonatkozó szabályok ismer
tetése“ című füzet II. a) és III. 2. pontjainál je
gyezzék elő. A szabályzat szövegének helyesbí
téséről a legközelebbi Változásban gondosko
dom.

Budapest, 1937. évi március hó 18-án.

Átutalt, valamint kézbesíthetetlen postatakarék
pénztári takarék- és csekkfizetési utalványok 

visszaküldése.
88.763/4.

Az A. 3. Szab. 115. §. 7. pontjában, valamint 
a 133. §. 1. pontjának 3 .bekezdésében foglaltak 
kapcsán felhívom a hivatalokat, hogy az átutalt
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csekkfizetési utalványokat épúgy, mint az A. 1. 
Szab. 94. §. 4. pontja szerint az utánküldésből 
kizárt, valamint a bármely okból kézbesíthetet- 
len postatakarékpénztári takarék- és csekkfize
tési utalványokat a napi számadásoktól elkülö
nítve külön borítékban küldjék be a m. kir. 
postatakarékpénztárhoz.

Mindazokat az egyéb el nem számolt (lejárt, 
sérült, hiányos, szabályellenes, stb.) takarék- és 
csekkfizetési utalványokat, amelyeket a szabá
lyok értelmében kifizetetlenül kell a m. kir. 
postatakarékpénztárhoz visszaküldeni, ugyan
csak ebbe a borítékba kell helyezni.

Budapest, 1937. évi március hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

92.334/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“

67. §-ának (A díj átalány ozásban részvevő szer
vek) V. pontjában (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) a 34. tétel alatt felvett szerveknél a szom
bathelyi vármegyei központi forgalmi adóhivatal 
kerületébe tartozó forgalmi adóellenőrök kö
zül a „sárvári“-t és „szentgotthárdiét töröljék, 
helyükbe pedig vegyék fel az újonnan létesített 
„körmendiét.

Budapest, 1937. évi március hó 18-án.

A Levélpostadíjszabáshoz a 2. számú „Változá
sok“ kiadása.

90.576/4.

A Levélpostadíjszabáshoz a 2. sz. „Változá
sok“ című, módosításokat tartalmazó összefog
lalást kiadtam. A pótlékot a külföldi hírlaposz
tály küldi szét.

Budapest, 1937. évi március hó 6-án.

Elveszett vonattáviratlapok.
92.171/8.

A P. R. T. 1933. évi 20. számban közzétett 
82.513/5. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a Budapest-déli 
pu. készletébe tartozó 01 sorozatú, 565 sorszám

tól 570 sorszámig terjedő hat darab vonattávirat- 
lap elveszett.

A hivatalok a közölt számú űrlapokon ki
állított táviratok felvételét tagadják meg, a fel
adó nevét és személyazonosságát állapítsák meg 
és azt a m. kir. államvasutak budapesti üzletve
zetőségével közöljék.

Budapest, 1937. évi március hó 11-én.

Táviratlevél kézbesítése távbeszélő útján.
93.319/8.

Megengedem, hogy azoknak a távbeszélő 
előfizetőknek, akik érkezett távirataiknak távbe
szélő útján való bemondását (kézbesítését) ké
rik, a címükre érkező táviratlevelek (LT, ÉLT, 
NLT, DLT) is távbeszélő útján kézbesíttesse- 
nek. A táviratlevélnek távbeszélőin való bemon
dásáért (kézbesítéséért) a Távíró-Díjszabásban 
megállapított közvetítési díjat kell felszámítani 
a távbeszélő előfizető terhére.

A postahivatalok e rendeletemet a T. Ü. Sz.
59. §. 9. pontjánál jegyezzék elő.

E rendeletem azonnal hatályba lép.
Budapest, 1937. évi március hó 18-án.

A távbeszélő alközponthoz csatlakozó kon
nektorok díjának mérséklése.

88.218/8.

A gépi kapcsolású és a vidéki közöstelep 
(C. B.) rendszerű távbeszélő hálózatokban az al
központhoz csatlakozó konnektorok belépési dí
ját az eddigi 2 P-ről 1 P-re mérsékelem, azok 
alapdíját pedig 1937. évi március hó 16-tól kezdő- 
dőleg az állomáshoz (mellékállomáshoz) csatla
kozó konnektor alapdíjával egyezően havi 50 fil
lérben állapítom meg.

A belépési díjra változatlanul érvényben 
marad a Távbeszélő-Díjszabás I. táblázatának 
C. pontjában lévő az a rendelkezés, hogy a kon
nektor felszereléséért belépési díj nélkül a teljes 
berendezési költséget kell megfizetni abban az 
esetben, ha a berendezés költsége a belépési díj 
kétszeresét meghaladja.

E rendeletemet a Távbeszélő-Díjszabás L,
II., III. és IV. táblázata megfelelő tételeinél kell 
előjegyezni.

Budapest, 1937. évi március hó 18-án.
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Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

90.857/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
Az 54. oldalon, Délafrikai-Unióra, az 55. ol

dalon Kenyára (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 9. 
számhoz), valamint az Észak- és Dél-Rhodesiára, 
a 66. oldalon Brit-Indiára (2. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1936. évi 14. sz.-hoz), valamint Ceylonra, a 
69. oldalon Ausztráliára és a 70. oldalon Üj- 
zélandra vonatkozó összes adatokat töröljék s 
helyükbe ragasszák a csatolt 1—7. sz. megfelelő 
fedőlapot.

Budapest, 1937. évi márdius hó 20-án.

„A M. Kir. Távíró És Távbeszélő Hivatalok 
Névsora“ című segédkönyv újabb kiadása.

88.151/8.
„A M. Kir. Távíró És Távbeszélő Hivatalok 

Névsora“ című segédkönyvet újból kiadtam, 
szétosztása most van folyamatban.

Az új segédkönyvben a távíró vonalak, ille
tőleg távbeszélő áramkörök már az 1937. évi áp
rilis hó 1-től érvényes új számozással vannak fel
véve.

A névsorba Somogyaszaló ügynökség is fel
vétetett, mely hivatal azonban előreláthatólag 
csak május hó elején nyílik meg.

Felhívom az igazgatóságokat, hogy ha a se
gédkönyvben sajtóhibák lennének, azokat sür
gősen jelentsék.

Budapest, 1937. évi március hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

94.167/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi március hó 20-án kelt B. 
3668/1937.—2. számú végzésével a Budapesten 
évente tízszer megjelenő „Támadás“ című rop
hat 1937. március 214ki II. 3-rnal jelzett számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít

sák é9 ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi március hó 23-án.

U.
94.348/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi március hó 22-én kelt B. I. 
3751/1937.—2. számú végzésével a Budapesten 
megjelent „Meggyalázott március“ című nyom
tatvány 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, 1937. évi március hó 23-án.

Kerületi biztosi felmentés.
93.055/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság kerületében 
dr. Rimányi József postasegédtitkár biztosi meg
bízatása, Budapestre történt áthelyezése folytán 
megszűnt.

Budapest, 1937. évi március hó 19-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
93.843/1.

A Békéscsaba 1. számú postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás lemondás folytán megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek a postafogalmazási, valamint a forgalmi 
szakba tartozó VT., VII. es VIII. fizetési osztály
ba kinevezett, illetőleg cím- és jelleggel felruhá
zott tisztviselők. Jelentkezni lehet a szolgálati 
út betartása mellett e közlemény megjelené
sétől számított 14 nap alatt, a javaslattételre hi
vatott szegedi m. kir. postaigazgatósághoz inté
zendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ aíá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a szegedi m. kir. posta- 
igazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás 
S3l jár.

Budapest, 1937. évi március hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
93.519/1.

A szerencsi postahivatalnál nyugdíjazás 
folytán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal, jelentkezhet
nek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Jelent
kezni lehet a közlemény megjelenésétől számí
tott 14 nap alatt a hivatalos út betartása mellett, 
a javaslattételre hivatott debreceni m. kir. posta- 
igazgatósághoz intézendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel a fo
lyamodók szolgálati táblázatának másolatával 
együtt közvetlenül küldjék meg a debreceni 
postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1937. évi március hó 17-én.

Személyzetiek.

94.005/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. feb
ruár havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Mester István I. o. tiszt 292 
Budapestről Ceglédre, Páll Árpád segédtiszt 12 
Budapestről Nyíregyházára, Stehlik Erzsébet se- 
gódellenőrnő 318 Nyíregyházáról Szerencsre, 
Richter Mária kezelőnő 428 Budapestről Mo
hácsra,, Halász István kecskeméti II. o. altiszt 
1170 Hódmezővásárhelyről Szegedre, Honti And
rás II. o. altiszt 1987 Budapestről Újpestre, Má- 
csai Lajos II. o. altiszt 2195 Újpestről Buda
pestre, Behán Pál II. o. altiszt 2424 Kecskemét
ről Szegedre, Nagy Károly II. o. altiszt 2441 
Kecskemétről Szegedre, Illés Károly II. o. altiszt 
2449 Kiskunfélegyházáról Budapestre, vitéz Jó' 
zsa Gyula II. o. altiszt 2749 Szentesről Szegedre, 
Csutorás István I. o. vonalfelvigyázó 129 Kis
pestről Budapestre.

Nyugdíjaztattak: Kappel Gyula hivatali
igazgató 3, Horváth János 79, Nagy István 82, 
Stahl Miksa 110 és Hegedűs Lajos 111 főfelügye
lők, Kanyó Gyula főellenőr 95, Lokczán .1. Pál 
115 és Vrba János 227 ellenőrök, özv. Tautbinger 
Béláné főellenőrnő 5, Wzentek Irén 53, SzeLba

Józsefné 86 és Dunai Anna 586 segédellenőrnők, 
Linczki István 15, Farkas József pinnyei 113 és 
Szabó József nyúlfalui 245 II. o. szakaltisztek, 
Lukács Sebestyén 8, Fehér József oladi 12, Hi
dasi Lajos 34, Szabadihegyi István 35, Kónya Jó
zsef 82, Virág Pál ceglédi 184, Simon Zsigmond 
kisbéri 204, Miklai József 345, Hetesi Imre 423, 
Kálóczi István 559, Fekete Antal martonvásári 
779, Várkonyi János túrái 804 és Kardos István 
1244 I. o. altisztek.

Meghaltak: dr. Balló István főigazgatói cím
mel és jelleggel felruházott igazgató 3, Zombor 
Béla I. o. tiszt 173, Schneider Ilona segédtisztnő 
36, Bíró Adél segédtisztnő 392, Tóth Ferenc mak
iári II. o. altiszt 1074.

Névváltozások: Szombor (Szommer) Imre
műszaki tanácsos 6, Sónyei (Schmidt) Árpád fel
ügyelő 296, Bakonyi (Bruckmayer) József I. o. 
tiszt 47, Bérces (Bermann) Zoltán műszaki se
gédtiszt 97, Annus (Szvák) Anna kezelőnő 333, 
Sziráki (Szivák) Imre II. o. altiszt 2286, Véghelyi 
(Verdó) József II. o. vonalfelvigyázó 251.

Egyéb változások: Gallyas István I. o. tiszt 
184 helyett Gallyas István dr., Székelyhídi Ka
rácson segédtiszt 210 helyett Székelyhídi Kará
csony, Váczy Zsigmond segédtiszt 270 helyett 
Váczi Zsigmond, Zsiga Mária segédtisztnő 265 
helyett Körösi Rudolfné, Lórényi Gyula műsz. 
főellenőr 1 helyett Lorényi Gyula írandó.

Budapest, 1937. évi március hó 22-én

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
önkormányzati határozatai.

57/1. pbbizt.
I.

Az alapszabály egyes rendelkezéseinek 
módosítása.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézeté
nek választmánya az 1936. évi december hó 
30-án tartott ülésében a M. kir. Postamesterek és 
Postamesteri Alkalmazottak Országos Egyesüle
tétől nyugellátásban részesülő postamestereknek, 
ezek özvegyeinek és árváinak, valamint a nyug
díjas postamesteri alkalmazottaknak önkéntes 
betegségi biztosítását határozta el a következő 
feltételek mellett:

1. Az önkéntes biztosítás a m. kir. posta
mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá
gos egyesülete részéről állandó nyugellátásban 
részesülő postamesterekre és postamesteri alkal
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mazottakra, valamint a postamestereknek, a m. 
kir. postamesterek és postamesteri alkalmazot
tak országos egyesületétől állandó nyugellátás
ban részesülő özvegyeire és szülőtlen, vagy a 
szülőtlenekkel egy tekintet alá eső árváira ter
jed ki.

2. Az előző pontban felsoroltak önkéntes 
biztosítását a postamesteri egyesület intézmé
nyesen és mindenkire nézve kötelezően bizto
sítja.

3. Ha az előző pontban felsoroltak valame
lyike oly kereseti foglalkozást folytat, amelynek 
alapján másutt biztosítási kötelezettség alá esik, 
a m. kir. posta betegbiztosító intézeténél önkén
tesen nem biztosítható, illetve, ha önkéntesen 
biztosított volt, ebben az esetben a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézeténél megszűnik Az in
tézetünknél önkéntesen biztosítottak tehát a kö
telező biztosítás más szervének nem lehetnek 
tagjai.

4. Az önkéntesen biztosítottak járulékfizeté
sére nézve a szolgálatuk hetedik évében levő 
kincstári nyugdíjasok részére megállapított napi
díj (ezidőszerint havi 98 P), de ha nyugellátásuk 
ennél több, akkor a nyugellátás összege veendő 
számításba.

5. Az önkéntesen biztosítottak 4%-os beteg
ségi biztosítási járulékát a m. kir. postameste
rek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesülete tartozik a posta beteségi biztosító in
tézetének havonként előre befizetni. Az egye
sület a járulék felét az önkéntesen biztosított 
nyugellátásából levonhatja.

6. Az önkéntesen biztosítottak ugyanazon 
betegségi biztosítási segélyekben és — a teme
tési segély kivételével — ugyanazon feltételek 
mellett részesülnek, mint az intézet tagjai.

7. Az önkéntesen biztosított után temetési 
segély csak abban az esetben jár, ha az elhalt az 
elhalálozást megelőző 3 éven belül összesen leg
alább 2 éven át betegség esetére biztosított volt. 
A két évbe a tagságot és az önkéntes biztosítást 
együttesen be kell számítani. Az önkéntesen biz
tosított igényjogosult feleségének elhalálozása 
esetén a temetési segélyekre való igény jogosult
ságot a férj biztosítási jogviszonyának hasonló 
időtartama alapján kell -megállapítani. E rendel
kezést azonban csak azokra az önkéntesen bizto
sítottakra kell alkalmazni, akiknek nyugellátási 
igénye az önkéntes biztosítás hatálybalépésének 
időpontja után nyílik meg.

8. Az önkéntesen biztosítottak nem tagjai 
az intézetnek, mint ilyenek tehát az önkormány

zatnak tagjai nem lehetnek. (1927:XXI. te. 96. §.)
E feltételek alapján a választmány az inté

zeti alapszabály egyes rendelkezéseit az alábbiak 
szerint módosította:

1. Az alapszabály 1. §-ának első bekezdése 
helyére a következő rendelkezések lépnek:

„A m. kir. posta betegségi biztosító inté
zetének feladata tagjainak és a nála önkéntesen 
biztosított személyeknek, valamint ezek igényjo
gosult családtagjainak a jelen alapszabály kere 
tében történő betegségi ellátása.“

2. Az alapszabály 2. §-ának utolsó bekezdése 
helyébe a következő új rendelkezések lépnek:

„Az intézetnél önkéntesen csak a Magyar 
Királyi Postamesterek és Postamesteri Alkalma
zottak Országos Egyesülete részéről állandó 
nyugellátásban részesülő postamesterek és posta- 
mesteri alkalmazottak, valamint a postameste
reknek a Magyar Királyi Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Egyesületétől 
állandó nyugellátásban részesülő özvegyei és szü
lőtlen, vagy a szülőtlenekkel egy tekintet alá eső 
árvái biztosíthatók.

Az intézetnél önként továbbfizetéssel bizto
sítottak nincsenek.“

3. Az alapszabály 3.- §-át az alábbi negyedik 
és ötödik bekezdés egészíti ki:

„Az önkéntes biztosítás hatályának kezde
tére és megszűnésére nézve a Magyar Királyi 
Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak 
Országos Egyesületénél megnyílt nyugellátási 
igény kezdete és megszűnése az irányadó.

Ha az önkéntesen biztosított oly munkavi
szonyba jut, amelynek alapján betegségi bizto
sításra kötelezett, az önkéntes biztosítás hatálya 
megszűnik. Az önkéntes biztosítás megszűnésé
vel járó munkaviszonyt az önkéntesen biztosí
tottnak 30 nap alatt be kell jelentenie, mert be
jelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése 
folytán a biztosítási jogviszony megszűnte után 
nyújtott segélyeket vagy azok értékét a segé
lyezett az intézetnek megtéríteni köteles. A be
jelentés elmulasztása, illetőleg a késedelmes be
jelentés folytán az önkéntes biztosítás hatályá
nak megszűnte után fizetett járulékokat az in
tézet nem téríti vissza.“

4. Az alapszabály 4. §-ának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„A m. kir. posta betegségi biztosító intézete 
tagjainak betegségi kötelező biztosítását kizáró
lagosan látja el s tagjai, valamint a nála önkén
tesen biztosítottak a betegségi kötelező biztosí
tás más szervének, ideértve az 1921 : XLVT. tör-
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vényeikkel létesített Országos Tisztviselői Be- | 
tegsegélyezési Alapot is, tagjai nem lehetnek.“

5. Az alapszabály 6. §-ának utolsó bekezdé
seként a következő rendelkezés vétetik fel:

„Az önkéntesen biztosítottak betegségi biz
tosítás járulékfizetésénél a szolgálatuk hetedik 
évében lévő napidíjasok részére megállapított 
.napidíj, de ha nyugellátásuk ennél több, akkor a 
nyugellátás összege veendő számításba.“

6. Az alapszabály 7. §-ának utolsó bekezdé
seként a következő rendelkezés vétetik fel:

„Az önkéntesen biztosítottak betegségi biz
tosítási járulékát a Magyar Királyi Postameste
rek és Postamesteri Alkalmazottak Országos 
Egyesülete tartozik az intézetnek havonként 
előre befizetni. Az egyesület a járulék felét az 
önkéntesen biztosított nyugellátásából levon
hatja.“

7. Az alapszabály 8. §-ában a „tag“ szó he
lyéibe a szövegben előforduló négy esetben a 
„biztosított“ szó lép.

8. Az alapszabály 9. §-a első bekezdésében 
„Az intézet tagjai“ szavak helyébe „a biztosí
tottak“ szavak, továbbá az e) §. A), B), C) fe
jezetében előforduló öt esetben a „tag“ szó he
lyébe a „biztosított“ szó lép.

9. Az alapszabály 9. §-a C) fejezete utolsó 
bekezdéseként a következő rendelkezésekkel 
egészíttetik ki:

„Az önkéntesen biztosított után temetési se
gély csak abban az esetben jár, ha az elhalálo
zást megelőző három éven belül összesen két 
éven át betegség esetére biztosított volt. A két 
évbe a kötelezett tagságot és az önkéntes bizto
sítást együttesen be kell számítani. Az önkénte
sen biztosított igényjogosult feleségének elhalá
lozása esetében a temetési segélyre való igény
jogosultságot a férj biztosítási jogviszonyának 
hasonló időtartama alapján lehet megállapítani. 
A két év számítására a 16. § utolsóelőtti bekez
désében foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.“

10. Az alapszabály 10. §-ában két esetben 
előforduló „tagnak“ szó helyébe „biztosított
nak“ szó lép, ugyanezen §. utolsó bekezdésében 
a „tag“ szó töröltetik, ugyanezen §. második és 
harmadik bekezdése közé új bekezdésként a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„Táppénzben az önkéntesen biztosítottak 
egyáltalában nem részesülnek.“

11. Az alapszabály 12. §-ában előforduló 
„tagoknál“ szó helyébe „biztosítottaknál“ szó 
lép.

12. Az alapszabály 13. §-ában a „biztosított

í í

| tagnak“ szavak helyébe a „biztosítottnak“ szó 
s a „tag“ szó helyébe pedig a „biztosított“ szó 
lép.

13. Az alapszabály 14. §-ában előforduló „ta
gok“ szó helyébe „biztosítottak“ szó lép.

14. Az alapszabály 15. §-ának első bekezdése 
első mondatában „tagjai“ szó helyébe a „biztosí
tottak“ szó, második mondatában a „tagok“ sza
vak helyébe az „igényjogosultak“ szavak, máso
dik bekezdésében kétszer előforduló „tag“ szó 
helyébe „biztosított“ szó, harmadik bekezdésé
ben a „tagok“, „tagoknak“ szavak helyébe „biz
tosított“, „biztosítottaknak“ szavak lépnek.

15. Az alapszabály 16. §-ában előforduló „ta
gok“, „tag“, „tagoknak“, „tagnak“, ,,tagot“ sza
vak helyébe „biztosítottak", „biztosított", „biz
tosítottaknak“, „biztosítottnak“, „biztosítottat“ 
szavak, ugyanezen §. ötödik bekezdésének utol
só mondatában pedig „az intézet biztosított tag
ja" szavak helyébe „betegség esetére biztosított" 
szavak lépnek.

16. Az alapszabály 17. §-ának első bekezdé
sében „tagoknak“ szó helyébe „biztosítottaknak" 
szó, második bekezdésében „az intézet tagja" 
szavak helyébe „betegség esetére biztosított" 
szavak lépnek.

17. Az alapszabály 18. §-ában „az intézeti 
tagot" szavak helyébe „a biztosítottat“ szavak 
lépnek.

18. Az alapszabály 19. §-ában a „tagnak“ szó 
helyébe „biztosított“ szó lép.

19. Az alapszabály 20. §-ában négy helyen 
előforduló tag szó helyébe „biztosított" szó lép.

20. Az alapszabály 22. §-ában előforduló
„tag“, „tagnak“, tagot“ szavak helyébe „biztosí
tott“, „bizosítottnak“, „biztosítottat“ szavak
lépnek.

21. Az alapszabály 24. §-ában előforduló „ta
gok“ és „az intézet tagjai“ szavak helyébe „biz
tosítottak“ szó, ugyanezen §. utolsó mondatában 
„tagjai voltak az intézetnek" szavak helyébe „az 
intézetnél biztosítva voltak“ szavak lépnek.

22. Az alapszabály 26. §-ában előforduló
„tagnak“ szó helyébe „biztosítottnak" szó lép.

23. Az alapszabály 27. §-ában előforduló
„tag", „tagnak“, „tagokra“ szavak helyébe „biz
tosított“, „biztosítottnál“, „biztosítottakra“ sza
vak lépnek.

24. Az alapszabály 30. §-ában előforduló
„tag“ szó helyébe „biztosított“ szó lép.

25. Az alapszabály 31. §-ának helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„A betegségi biztosítási segélyeket csak a 3
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tagság, illetőleg a önkéntes biztosítás tartama 
alatt lehet igényelni. Ez a rendelkezés nem érinti 
a tagság, illetőleg az önkéntes biztosítás meg
szűnése előtt megnyílt segélyezési igényeket.“

26. Az alapszabály 32. §-ában előforduló 
„tag“,, „tagok“ szavak helyébe „biztosított“, 
„biztosítottak“ szavak lépnek.

27. Az alapszabály 32. §-ának második be 
kezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„Saját elhatározásából külföldön tartózkodc 
biztosított és ugyanott tartózkodó családtagja 
külföldön tartózkodása ideje alatt segélyezés* 
akkor sem igényelhet, ha a tagsága nem szüne 
tel, vagy önkéntes biztosítása nem szűnt meg. Es 
a rendelkezés a temetési segélyre vonatkozz 
igényjogosultságot nem érinti.“

28. Az alapszabály 33. §-ában előfordult' 
„tagnak“, „tag“ szavak helyébe „biztosítottnak“ 
„biztosított“ szavak lépnek.

29. Az alapszabály 35. §-ának második be 
kezdésben második mondatként a következe 
rendelkezés lép:

„Az önként biztosítottak az önkormányzat 
szerveknek nem lehetnek tagjai.“

30. Az alapszabály 39. §. első mondatának
5. pontjában a „nyugdíjegyesülete“ szó helyébe 
„egyesülete“ szó lép.

31. Az alapszabály 65. §-a második bekezdé 
sének 1. pontja helyébe a következő rendelke 
zés lép:

„A tagság és az önkéntes biztosítás kér 
désében felmerült vita esetében határozás.“

32. Az alapszabály 65. §-a második bekezdé 
sének 3. pontjában előforduló „tagokra“ szó he 
lyébe „biztosítottakra“ szó lép.

33. Az alapszabály 96. §-ában „a tagok“ sza
vak helyébe „az igényjogosultak“ szavak lépnek

34. Az alapszabály 98. §-ában a „biztosítót 
tagok“ szavak helyébe „biztosítottak“ szó lép, a 
„tagok* szó pedig töröltetik.

35. Az alapszabály 102. §-ából 103. §. lesz és 
102. §. gyanánt a következő rendelkezés vétetik 
fel:

„A 9. §. C) fejezetének utolsó bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket csak azokra az önkénte
sen biztosítottakra kell alkalmazni, akiknek 
nyugellátási igénye az önkéntes biztosítás ha
tályba lépésének időpontja után nyílik meg.“

A módosító határozatokat a m. kir. belügy
miniszter úr az 1937. évi február hó 20-án kelt 
210.676/1937. XI. számú rendeletével, a m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrral 
egyetértve jóváhagyta.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézeté
nek választmánya az 1936. évi december hó 
30-án tartott ülésében hozott határozatával & m. 
kir. posta számvevőségi tisztviselők egyesületét 
felvette azok közé az egyesületek közé, amelyek 
az intézet önkormányzatába tagokat választhat
nak.

Ennek alapján a választmány az alapszabály 
egyes rendelkezéseit az alábbiak szerint módo
sította:

1. Az alapszabály 36. §-ának első és máso
dik mondatában előforduló „negyvennyolc“ szó 
helyébe „ötvenhat“ szó lép.

2. Az alapszabály 39. §-a első bekezdésének
1. pontja után 2. pont gyanánt: „a m. kir. posta 
számvevőségi tisztviselőinek egyesülete“ szavak 
vétetnek fel s ennek következtében a folytató
lagos 2., 3., 4., 5. és 6. pontok rendre a 3., 4., 5.,
6., 7. sorszámokat kapják.

3. Az alapszabály 62. §-ának első bekezdésé
ben előforduló „huszonnégy“ szó helyébe „hu
szonnyolc“ szó, a második bekezdésben pedig a 
„tizenkét“ szó helyébe „tizennégy“ szó lép.

4. Az alapszabály 68. §-ának első bekezdésé
ben a „Tizenkét“ szó helyébe „Tizennégy“ szó 
lép.

5. Az alapszabály 69. §-ának első bekezdé
sében a „tizenkét“ szó helyébe „tizennégy“ szó 
lép.

6. Az alapszabály 72. §-ának első bekezdése 
harmadik mondatában előforduló „Hat“ szó he
lyébe „Hét“ szó, negyedik mondatában a „Tizen
két“ szó helyébe „Tizennégy“ szó lép.

7. Az alapszabály 78. §-ának első bekezdésé
ben előforduló „tizenkét“ szó helyébe „tizen
négy“ szó, a második bekezdésben pedig a „hat“ 
szó helyébe „!hét“ szó lép.

A módosító határozatokat a m. kir. belügy
miniszter úr az 1937. évi február hó 20-án kelt 
210.377/1937. XT. számú rendeletével, a m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrral 
egyetértve jóváhagyta.

II.

A módosított alapszabály e kihirdetéssel 
egyidejűleg életbelép.

Budapest, 1937. évi március hó 17-én.
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Postaalkalmazottak üdülése a hévíz- 
szentandrási és a balatonföldvári 

üdülőtelepen,

68|Nyj.

1 Hévizszeritandrási üdülőtelep.

A „Postás nyugdíj járulék -alap“ tulajdonát 
képező hévízszenten drási üdülőtelep, amely fő
leg a reumatikus betegségiben 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 6 háromhetes időszakra osz
tatott 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 ó-tól augusztus 26-ig,

VI. időszak: augusztus 28-tól szept. 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 üdülőtélep 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 gy ágydíj at. Az étkezésben a reg
gelihez felszolgált 1 pohár, valamint az ebédhez 
és vacsorához felszolgált fél-fél liter ásványvíz 
is bennfoglaltatik.

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 IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák) az elő- és utóidény

ben nem az állásuknak megfelelő, hanem a kö
vetkező alacsonyabb díj csoport szerinti díjakat 
fizetik. A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
tisztviselők, kezelők, díjnokok, IV. oszt. posta
mesterek, kiadók, hivatali kisegítők, valamint 
ezek özvegyei (árvái) azonban az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV-dk) díjcsoport 
szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, ellátatlan gyermek) igényelhetik. Más hoz
zátartozók a megállapított szobadíjakat, élelme
zési díjakat és a gyógydíjat tartoznak megfi
zetni.

Azok az özvegyek, akik maguk is postaal
kalmazottak (ténylegesek vagy nyugdíjasok), sa
ját maguk, valamint ellátatlan gyermekeik ré
szére a rájuk nézve kedvezőbb (özvegyi jogon, 
vagy saját állásuknak megfelelő) díj csoport sze
rinti beutalást kérhetik.

Gyermekeket, — mert az üdülőtelep első
sorban gyógyhely és a betegeknek ott zavarta
lan nyugalomra van szükségük, — csak kivé
teles esetekben helyezünk el. Gyermekekért 10 
éves korig az üdülési díjak 50%-át, 10 éven fe
lüli gyermekekért a töljes díjat kell fizetni.

Szobadíjak: a főépület homlokzati oldalán 
külön szobában 2 pengő, többágyas szobában 
1 pengő 50 fillér, a nyugati oldalon külön szobá
ban 1 pengő 50 fillér, többágyas szobában 1 pen
gő, az altiszti épületben külön szobában 1 pengő 
20 fillér, többágyas szobában 80 fillér, altiszti 
közös szobában 50 fillér.

A napi élelmezés díja 3 pengő 20 fillér. (Reg
geli 50 fillér, ebéd 1 pengő 50 fillér, vacsora 1 
pengő 20 fillér).

Látogató hozzátartozók legfeljebb 3 napi 
tartózkodásig, pótágy-díj fejében 50 fillért, kü
lön szobában történő elhelyezés esetén a meg
állapított szobadíjat és élelmezési díjat fizetik.

Az üdülőtelepen elhelyezettek a kedvezmé
nyes üdülési díjakra csak a rendes beutalási idő
szakra, vagyis három heti időtartamra bírnak 
igénnyel. Szakorvosi vélemény alapján és ha 
üres hely van, az intéző bizottság a kedvezmé
nyes díjakat további 3 hétre is engedélyezheti.

Kiszolgálási díj: Kiszolgálási díj fejében a 
megállapított üdülési díjak 10%-át kell fizetni.
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Orvosi díj: Az üdülőtelep fürdőjét az üdülő
telep 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.

Fiirdődíj: Közös medenoefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja 60 fillér. A VIII. fize
tési osztálytól lefelé a beutalt postaalkaimazot- 
tak és azok családi pótlékra igényjogosult csa
ládtagjai a közös medencefürdőt díjtalanul hasz
nálhatják, a külön kádfürdő díjából pedig 
50%-os kedvezményt élveznek. A IV—VII. fize
tési osztályokba tartozó tisztviselők és azok csa
ládi pótlékra igényjogosult családtagjai mind
két fürdődíjból 50%-os kedvezményt kapnak.

Az üdülőtelepen való elhelyezést a Postás 
nyugdíj járulék alap intéző bizottságához (Bu
dapest, I., Krisztina-körút 12. II. emelet 227., 
Tel.: 1-567-08) beadandó bélyegmentes kér
vényben kell kérni és ezeket a kérvényeket, 
amennyiben a kérvényező az I. és II. időszakra 
kér elhelyezést, a folyó évi április 10-ig, a többi 
időszakra pedig június hó 1-ig kell beküldeni. 
Később beérkező kérvényeket csak úgy lehet fi

gyelembe venni, ha még üres helyek állnak rém 
delkezésre.

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 esetle, 
több, a kérvényben megnevezett családtagjára i 
kéri és hogy melyik épületben,' milyen szobát 
kíván igénybe venni.

Elsőbbséggel birnak azok, akik a kérvény
hez csatolt orvosi bizonyítvánnyal igazolják, 
hogy a fürdőre szükségük 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
vány szel vénynek a kérvényhez való csatolásával 
kell igazolniok.

Az üdülőtelepen való elhelyezés 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, altiszteknek pedig 10 pengőt kell a Pos
tás nyugdíjjárulék alap 58.345. számú posta- 
takarékpénztári csekkszámlájára befizetniük.

K I M U T A T Á S

a Postás nyugdíj járulék alap hévízszentandráisi üdülőtelepén 1937. évre megállapított üdülési 
díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógy díj at.
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B) A l t i s z t e k  r é s z é r e
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I. Tényleges altisztek, 
s. szolgák sth. részére 1.80 2.60 1.40 2.20 1 20 1.60

11. N yugdíjas altisztek, 
s. szolgák sth. részére 1.60 2.40 1.20 2.— 1.— 1.40

Az üdülési díjakat 10 napodként előre az 
üdülőtelep gondnoki irodájában kell megfizetni. 
Az előleg — melynek elismervény ét a gondnoki 
irodában kell beszolgáltatni — az első számlából 
kerül levonásba.

Ha a kérvényező a beutalását nem veszi 
igénybe, az előleget nem térítjük vissza, kivéve, 
ha az igénybe nem vétel haláleset, betegség vagy 
más elháríthatatlan esemény folytán következett 
be s ezt az üdülőtelep gondnokságának előzete
sen bejelentette.

Az üdülőtelep szobáit egyrészt az ott gyó
gyulást kereső postaalkalmazottak és családtag
jaik, másrészt a nyugdíjjárulék alap anyagi ér
dekeinek szempontjából a lehetőséghez képest 
ki kell használni. Ezért, aki a részére kiutalt szo
bát július és augusztus hónapokban később veszi 
igénybe, — amennyiben a szobát már másként 
értékesíteni nem lehet, — a szobadíjat az elma
radt napokra is tartozik megfizetni, kivéve, ha 
elmaradását 2 héttel előzetesen bejelenti.

2. Balatonföldvári üdülőtelep.

A Postás nyugdíj járulék alap a magyar 
posta üzemi és műszaki üzemi kezelési tisztvise
lők országos egyesületénék Balatonföldváron 
lévő 12 szobából álló „Vargha István“ üdülőtele
pére az alábbi feltételek mellett utalja be a m. 
kir. posta alkalmazottait.

Beutalásban elsősorban az üzemi tisztviselők 
részesülnek. Elegendő férőhely esetén azonban 
a többi karba tartozó tisztviselők és családtag
jaik is elhelyezhetők.

A fürdőidény május hó 10-től szeptember

végéig tart és 6, 3, 2 és 1 hetes időszakokra osz
tatott be. Kellő számú jelentkező esetén az 
üdülőtelep továbbra is nyitva marad. A kijelölt 
üdülési időszakok meghosszabbíthatók, ha üres 
férőhely van.

Az üdülőtelep szobáit az ott üdülést kereső 
postaalkalmazottak és családtagjaik, valamint a 
nyugdíj járulék alap anyagi érdekeinek szem
pontjából a lehetőséghez képest ki kell használ
ni. Ezért aki a részére kiutalt szobát július és 
augusztus hónapokban később veszi igénybe — 
amennyiben a szobát már másként értékesíteni 
nem lehetett, — a .szobadíjat az elmaradt na
pokra is tartozik megfizetni, kivéve, ha elmara
dását 2 héttel előzetesen bejelentette.

Szobadíjak személyenként és naponként: 
IV—V. fiz. oszt. tisztviselők részére 1 pengő 20 
fillér; VI—VII. fiz. oszt. tisztviselők és I—II. 
oszt .postamesterek részére 1 pengő; VII/I—IX. 
fiz. oszt. tisztviselők és III—IV. oszt. postames
terek részére 60 fillér; X—XI. fiz. oszt. tisztvise
lők, kezelő, díjnok stb. résziére 40 fillér.

Gyermekek csak 2 évestől felfelé felnőtt kí
séretében utalhatók az üdülőtelepre. 10 éven 
aluli gyermekek után — amennyiben részükre 
külön fekvőhely nem szükséges — szobadíjat 
nem kell fizetni. Külön ágy (heverő) igénylése 
esetén a fenti szobadíjak 50%-át kell fizetni.

A feleségen és az ellátatlan gyermekeken kí
vüli más hozzátartozók 1 pengő 50 fillér szoba
díjat fizetnek.

A beutalási időre esedékes szobadíjakat a 
beutalási értesítéshez csatolt csekklapon az üdü
lés megkezdése előtt legalább 8 nappal kell be
fizetni.
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Élelmezési díjak: Az élelmezés az üdülőtele
pen történik. A napi háromszori étkezés díja 
2 pengő 80 fillér, amelyet naponként az üdülő
telep felügyelőjének kell fizetni.

Kívánságra a családtagok (csak feleség és 
gyermek) —• amennyiben a családfővel együtt 
üdülnek — kisebb adagú étkezést kaphatnak. 
Az ilyen étkezés díja 1 pengő 90 fillér.

Kiszolgálási díj fejében a szobadíjak 10%-át 
kell fizetni.

A z üdülőhelyi díjakat (gyógydíjat) a beutal
tak maguk viselik.

Fürdődíj: A telepfelügyelő útján beszerez
hető, névre szóló igazolvány alapján a strand
fürdő pénztáránál 50%-os kedvezményes napi 
jegy váltható, amely a váltás napján többszöri 
fürdőzésre, illetve strandra való belépésire jogo

sít. Az ilyen kedvezményes jegy ára személyen
ként és naponként 50 fillér.

Jelentkezési határidő: Ha a kérelmező má
jus és június hónapokban kívánja az üdülést 
igénybe venni, úgy kérelmét április hó 10-ig, a 
további hónapokra nézve pedig június hó 1-ig 
kell beküldeni. Később beérkező kérelmeket 
csak akkor lehet figyelembe venni, ha még üres 
szobák állanak rendelkezésre.

Az üdülőtelepen való elhelyezés iránti ké
relmekre nézve ugyanazok a mérvadók, mint a 
hévízszentandrási üdülőtelepnél. A kérvények
hez orvosi bizonyítványt nem kell mellékelni.

Budapest, 1937. évi március hó 19-én.

A Postás nyugdíj járulék alap 
intéző bizottsága.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Közlemény a m. kir. posta személyze
tének jóléti alapítványa üdülőtelepeinek 

(üdülőszobáinak) 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 & postaépületben az el
helyezést úgy a tényleges, mint a nyugdíjas 
postaalkalmazottak és ezek özvegyei kérhetik 
és pedig úgy saját maguk, mint hozzátartozóik 
részére. Azok az özvegyek, akik maguk is pos
taalkalmazottak (ténylegesek vagy nyugdíjasok) 
saját ma-guk, valamint ellátatlan gyermekeik ré
szére a rájuk nézve kedvezőbb (özvegyi jogon, 
vagy saját állásuknak megfelelő) díj csoport sze
rinti beutalást kérhetik.

Az elhelyezés iránti bélyegmentes kérvé
nyeket az alább közölt I. és II. időszakra április 
hó 10-ig, a többi időszakra pedig június hó 1-ig 
„A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít
ványa“ címére (Budapest, I., 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 10-től május 30-ig,
II. időszak: június 1-től június 21-ig.

III. időszak: június 23-tóI július 13-ig,
IV. időszak: július 15-től augusztus 4-ig,
V. időszak: augusztus 6-tól augusztus 26-ig,
VI. időszak: augusztus 28-tól szept. 17-ig.

Kellő számú jelentkező esetén az üdülőte
lepek (üdülőszobák) továbbra is nyitva marad
nak.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakra és milyen szobába 
kér elhelyezést, továbbá, hogy az ott tartózko
dást csak a saját személye, avagy felesége, 
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.
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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, nyugdíjasoknál és özvegyeiknél pe
dig a nyugdíj-utalványszelvénynek a kérvény
hez való csatolásával kell igazolniok.

az elhelyezésről az érdekeltek az alapít 
vány kezelési irodájától (telefon: 1-567-08) ideje
korán értesítést kapnak. Minden érdekeknek az 
üdülés megkezdése előtt legalább 8 nappal, az 
értesítésben feltüntetett előleget vagy szoba
díjat az alapítvány 42.669. számú postatakar ék
pénztári csekkszámlájára kell befizetnie. Az elő
leg az erről szóló elismervény átadása ellenében 
az első számlából kerül levonásba.

Ha a kérvényező az engedélyt nem veszi 
igénybe, az előleget (szobadíjat) az alapítvány 
nem téríti vissza, kivéve, ha az igénybe nem vé
tel haláleset, betegség vagy más elháríthatatlan 
esemény folytán következett be s ezt az üdülő
telepek gondnokságának előzetesen bejelentette.

Az üdülőtelepek szobáit egyrészt az ott üdü
lést kereső postaalkalmazottak és családtagjaik, 
másrészt az alapítvány anyagi érdekeinek szem
pontjából a lehetőséghez képest ki kell hasz
nálni. Ezért aki a részére kiutalt szobát július

és augusztus hónapokban később veszi igénybe 
—- amennyiben a szobát már másként értékesí
teni nem lehet — a szobadíjat az elmaradt na
pokra is tartozik megfizetni, kivéve, ha elmara
dását 2 héttel előzetesen bejelenti.

A postaalkalmazottak és igényjogosult csa
ládtagjaik az alapítvány üdülőtelepein egy 
idényben kedvezményes üdülési díjak mellett 
legfeljebb 6 hétig üdülhetnek. Ebbe az időbe 
beleszámít a Postás nyugdíjjárulék alap üdülő
telepein eltöltött idő is. Az esetleg 6 héten túl 
terjedő időre az érdekelteknek a más hozzátar
tozókra (feleségen és ellátatlan gyermeken kí
vül) megállapított díjakat kell fizetni.

Az egyes üdülőtelepekre, illetve üdülőszo- 
bákra megállapított üdülési díjakat (szobadíja
kat) és egyéb tudnivalókat alább soroljuk fel.

1. Demény Károly üdülőtelep, Horány.

Az üdülőtelep Szigetmonostor község mel
lett épült modern üdülőház. Az épületet erdő 
övezi körül é9 előtte folyik a Duna. Az üdülő- 
házban villany, vízvezeték és csatorna van. 
Tekepálya, tornaszerek, játszótér és külön nyári 
terrasz áll az üdülők rendelkezésére.

Az üdülési díjakat az alábbi kimutatás tün
teti fel.

K I M U T A T Á S
a horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1937. évre megállapított üdülési díjakról, 

amelyek 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 gyermekeiknél 10 éves korig 10 fil
lérrel olcsóbb.

A könnyebb reggeli és vacsora iránti ké
relmet már a beutalás! kérvényben előzetesen 
kell bejelenteni.

A IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegy díj as özvegyek (árvák) az elő- és utóidény
ben nem az állásuknak megfelelő, hanem a kö
vetkező alacsonyabb díj csoport szerinti díjakat 
fizetik. A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
tisztviselők, kezelők, díjnokok, IV. oszt. posta
mesterek, kiadók, hivatali kisegítők, valamint 
ezek özvegyei (árvái) azonban az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV.) díj csoport 
szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdí
jas postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség 
és ellátatlan gyermek) igényelhetik. Más hozzá
tartozók a szobadíjat (Duna felőli oldalon napi 
1 pengő, erdő felőli oldalon 80 fillér) és a napi 
3 pengő 20 fillér élelmezési díjat tartoznak meg
fizetni. Átvonuló vagy látogató postaalkalmazot
tak és családtagjaik ugyanezeket a díjakat fi
zetik.

Gyógydíj nincs. A fürdőzés a saját stran
don díjtalan.

Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap
pal előleg fejében 20 pengőt kell az alapítvány 
42.669. számú csekkszámlájára befizetni.

Az üdülési díjakat 10 naponkint előre a 
gondnoknál kell befizetni.

2. Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
szén, a Széchenyi-sétány és az Erzsébet király- 
né-út között y/i 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 a túloldali kimutatás tünteti fel.

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.

Hústalan vacsorával a díjak nem változnak.
Külön szoba igénylése esetén az üdülési díj 

az I. és II. csoportban 80, a III. és IV. csoport
ban 40 fillérrel drágább.

Pótágy díja 1 pengő. Pótágy alatt értendő, 
ha a szobába a látogató vendég részére pótágyat 
kell behelyezni.

A megállapított gyógydíjat a beutaltak fi
zetik.

A földszintes szoba-konyhás lakások után 
az elő- és utóidényben heti 8 pengő, a főidény
ben pedig 12 pengő bért kell fizetni. Ezenkívül 
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. Ezt a kedvez
ményt a családok mindaddig igényelhetik, amíg 
a gyermekek után családi pótlékban részesülnek. 
Amennyiben ide mások utaltatnak bé, úgy ezek 
nem heti bért, hanem naponként és személyen
ként 1 pengő 60 fillér szobadíjat tartoznak fi
zetni.

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, gyúródeszka és sütő
lemezek (tepsik) állnak az üdülő vendégek ren
delkezésére.

A szoba-konyhás lakásokba beutaltak láto
gatói a pótágy díját (személyenként és napon
ként 1 pengőt) tartoznak megfizetni.
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K I M U T A T Á S
a balatonalmádi üdülőtelepen 1937. évre megállapított üdülési díjakról, melyek magukban fog

lalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Ü
dü

lé
si

 d
íj

cs
op

or
t

Fizetési osztály, 

állás

A főépületben a homlokzati oldalon A főépülét hátsó oldalán  és 
a felső villában

Családfő
(férj)

Feleség 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

G yerm ek 
10 éves 
korig

Családfő
(férfi)

Feleség 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

G yerm ek 
10 éves 

korig

P P P P P P

A) A főidémytben: július hó 1-től augusztus 31-ig

I. IV—VI. 4.40 3.40 2.40 4.20 3.20 2.20

II. VII—VIII.
I. és II. o. postam ester

4.20 3.20 2.20 4.— 3.— 2.—

III. IX—X.
III. és IV. o. postam ester

4.— 3.— 2.— 3.80 2.80 1.80

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó

3.80 2.80 1,80 3.60 2.60 1.60

B) Az elő- és utóidényben: június és szeptember hónapokban

I. IV—VI. 3.60 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

II.

III.

VII—Vili.
1. és II. o. postam ester

3.40 2.40 1.40 3.20 220 1.20

IX—X.
III. és IV. o. postam ester

3.20 2.20 1.20 3,— 2.— 1.—

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó

3.— 2._ 1.— 2.80 1.80 0 80

Abban az esetben, ha az üdülés időtartama 
az eilőidényből a főidénybe, illetőleg a főidény
ből az utóidénybe nyúlik át, úgy az üdülési dí
jakat az idények szerint kell fizetni.

A IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák) az elő- és utóidény
ben nem az állásuknak megfelelő, hanem a kö
vetkező alacsonyabb díjcsoport szerinti díjakat 
fizetik. A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
tisztviselők, kezelők, díjnokoik, IV. oszt. posta
mesterek, kiadók és hivatali kisegítők, valamint 
ezek özvegyei (árvái) azonban az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV.) díjcsoport 
szerinti díjakat fizetik.

A kimutatásiban feltüntetett kedvezményes 
üdülési díjakat kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és családtagjaik (feleség és

ellátatlan gyermek) igényelhetik. A tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak fel- és lemenő, 
valamint első oldalági hozzátartozói (szülők, el
látott gyermekek é9 testvérek) a napi szobadíjat 
és a megállapított élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni. ,

A beutalás szempontjából ellátatlan gyer
meknek tekintendő az a gyermek, aki után a 
postaalkalmazott szülő családi pótlékot élvez. 
Amennyiben az alkalmazott családi pótlékban 
nem részesül, elfogadható módon igazolni tar
tozik, hogy gyermekének önálló keresete nincs 
és szülői ellátásban részesül.

A szobadíj & főépület homlokzati oldalán 
külön szobában 2 pengő, többágyas szobában 1 
pengő 60 fillér, a hátsó oldalon külön szobában 
1 pengő 60 fillér, többágyas szobában és a felső 
villában 1 pengő 20 fillér.



86 11. szám.

Átvonuló vagy látogató pos t a alk a Ima z o t talk 
é9 felnőtt családtagjaik ugyanezeket a dijakat 
fizetik.

Egyéb hozzátartozók és közalkalmazottak 
(állami, városi, vármegyei és községi tisztviselők, 
katonatisztek) napi 6 pengő pensióárat, idegenek 
az eddig érvényben lévő szobadíjakat és élelme
zési díjat tartoznak fizetni. Ezelknek 10 éven aluli 
gyermekei után pensiódíj címén 2 pengő 50 fil
lért kell fizetni.

Egyéb hozzátartozókat és idegeneket csakis 
abban az esetben lehet beutalni, ha az igényjo
gosult postaalkalmazottak és első oldalági hozzá
tartozóinak elhelyezése után még üres hely ren
delkezésre áll.

A napi élelmezés díja 3 pengő 40 fillér (reg
geli 50 fillér, ebéd 1 pengő 60 fillér, vacsora 1 
pengő 30 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 postaalkalmazottnak és azok hozzátarto
zóinak (feleség és ellátatlan gyermek) 60 fillér, 
másoknak 1 pengő.

Az üdülőtelepen levő tekepályát és a fürdő
igazgatóság teniszpályáit a beutaltak kedvez
ményes díjaik mellett vethetik igénybe. Az üdülő
telep gondnoksága az erre vonatkozó díjtáblá

zatokat alkalmas helyen (társalgó, étterem) ki
függeszti.

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.

3. Postás erdei ház, Zirc.
Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő

birtokán, Zirc község közvetlen közelében, a 
tenger színe felett 400 méter magasságban épült 
túristaház, amely üdülők és túristák elhelyezé
sére szolgál.

Az erdei ház emeletes ágyakkal felszerelt 
7 vendégszobából áll, amelyekben összesen 32 
vendég helyezhető el. A turisták részére két kö
zös terem szolgál, 8—8 férőhellyel. Miután a 
többi szobák is többágyasok, külön szoba nem 
igényelhető.

A vendégeknek villanyvilágítás, 'házi vízve
zeték, ezenkívül mérsékelt áron 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 1937. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban foglal

ják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Üdülési
dij-

csoport
Fizetési osztály, állás

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyerm ek

Gyerm ek 
10 éves 
korig

P P P

I. IV—VI. 3.40 2.40 1.40

II. VI'I—VIII. I. és II. o. postamester 3,20 2.20 1.20

III. IX—X. III. és IV. o. postamester 3 — 2._ 1.—

IV. XI. Kezelő, díjnok, kiadó stb. 2.80 1.80 0.80
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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 megállaipított 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 kérel
met már a beutalási kérvényben előzetesen kell 
bejelenteni.

A IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 
nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák) az elő- és utóidény
ben nem az állásuknak megfelelő, hanem w kö
vetkező alacsonyabb díj csoport szerinti díjakat 
fizetik. A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
tisztviselők, kezelők, díjnokok, IV. oszt. posta
mesterek, kiadók és hivatali kisegítők, valamint 
ezek özvegyei (árvái) azonban az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV.) díjcsoport 
szerinti díjakat 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 
ellátatlan gyermek) igényelhetik.

Ennél rövidebb ideig tartó üdülés és látoga
tás esetén, vagy a feleségen és ellátatlan gyer
meken kívüli hozzátartozók szobadíj címén a 
következő díjaikat fizetik: tényleges és nyug
díjas postaalkalmazottak és családtagjaik (fele
ség és ellátatlan gyermek) rendes felszerelt 
ágyak igénybevétele esetén naponként 1 pengőt, 
más hozzátartozók 1 pengő 20 fillért. Idegenek 
rendes felszerelt ágyak szolgáltatása esetén 1 
pengő 50 fillért fizetnek.

Az erdei ház manzárd helyiségeiben a fek
vőhely díja (lepedő és tolipárna nélkül) postás 
túristák részére 50, idegen túristák részére 80 
fillér. A nem beutalt postás látogatók és túristák 
a napi' élelmezésért 3 pengő 20 fillért, (10 éven 
aluli gyermekeik 2 pengő 30 fillért) idegenek pe
dig 3 pengő 50 fillért (10 éven aluli gyermekeik 
2 pengő 50 fillért) fizetnek.

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-nyá- 
ron nyitva van, ezért az örökszobákba a fürdő
idényen kívül bármikor 3 hétnél hosszabb időre 
is lehet elhelyezést kérni.

Az üdülőháziba beutaltak — 72 óránál hosz- 
czabb 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 fi
zetnek. Ezenkívül személyenként és naponként 
40 fillér átmeneti pótdíjat kell fizetni.

Ha az üdülőházban való tartózkodás egy
folytában a 72 órát nem haladja meg, az ellátási 
díjak naponként és személyenként 20 fillérrel 
magasabbak. A napi ellátáson felül gyógydíj 
címén 30 fillért és még a szabályszerű forgalmi 
adót kell megfizetni.

Az érdekeltek az üdülés megkezdése előtt 
legalább nyolc nappal előleg fejében 10 pengőt 
tartoznak a Balatoni Szövetség Udülőház Szö
vetkezet Balatonfüred 2.824. számú postataka
rékpénztári csekkszámlájára befizetni.

Az összes díjakat a Balatoni Szövetség 
Udülőház Szövetkezet igazgatóságánál kell be
fizetni.

Az alapítvány örökszobáiba beutalt posta- 
alkalmazottaknak számlákkal igazolt üdülési dí
jaik 15%-át {szénsavas fürdődíjak nélkül) a jó
léti alapítvány bélyegmentes kérvény alapján 
megtéríti.

Tájékozásul közöljük, hogy az érdekeltek a 
szénsavas gyógyfürdőt a posta betegségi bizto
sító intézet szakorvosának véleménye alapján a 
betegségi biztosító intézet igazgatóságától előze
tesen külön kérelmezhetik, mely esetben a fürdő 
díjából is 50%-os kedvezményt kaphatnak.

5. Lillafüred.

A Lillafüreden üdülni kívánó postaalkalma
zottak az ottani postahivatal épületében lévő 2 
szobában (4—5 férőhely) nyerhetnek elhelyezést.

A szobadíj postaalkalmazottaknak és csa-
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lédtagj a-iknaik (feleség és ellátatlan gyermek) 
személyenként napi 1 pengő, egyéb hozzátarto
zóknak 1 pengő 20 fillér, idegeneknek pedig 
1 pengő 50 fillér.

Az étkezés a szomszédos Katholikus N ő
tisztviselők pensiójában, a Lilla-szállóban és a 
Palota-szálló polgári éttermében mérsékelt áron 
biztosítható.

A szobadíjakat az üdülés meigkezdése előtt 
legalább 8 nappal az alapítvány 42.669. számú 
postatakarékpénztár-i csekkszámlájára kell be
fizetni.

Budapest, 1937. évi március hó 19-én.

A jóléti alapítvány kezelési bizottsága.

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

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

D em kó M ária M edgyesegyháza azonnal

H orváth  Gizella Ú jp es t (Kölcsey-u. 21.) azonnal

Porkoláb E rzsébet Somlószőllős 8 m ájus 1.

Politzer M agda A lsóném edi azonnal

Benkő Irm a C sopak 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.

Fővárosi N yom da Rásxrém ytársssál (íslaM * v.s Duckon J.) Budapest,



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz. r.).

Délafrikai-Unio (Union de FAfrique du Sud).
A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő 'központok, másrészről az 

összes fontosabb délafrikai távbeszélő központok közt folytathatok.
A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 105 frs 46 cts, szombaton 78 frs 22 

cts, minden további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 35 frs 16 cts, 
szombaton 26 frs 08 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de preparation) 18 frs 81 cts.
Beszélgetések, vasárnap kivételével, naponként 9—13.45 óra közt (középeurópai idő) 

folytathatók. Ez az idő nyáron a nyári időszámításnak megfelelően módosul.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgalomban (L. a
60. oldalon).

2, .sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz, r.).

Kenya.
Beszélgetéseik egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Eldoret, 

Gilgil, Kabete, Kiembu, Kikuyu, Kitale, Lamuru, Maji-Mazuri, Makuyu, Mitubiri, Mom
basa, Nairobi, Naivasha, Nakuru, Njoro, Rongai, Ruiru és Thilka távbeszélő előfizetői közt 
folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 105 frs 46 cts, szombaton 78 frs 22 
cts, minden további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 35 frs 16 cts, szom
baton 26 frs 08 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de preparation) 18 frs 81 cts.
Beszélgetések vasárnap kivételével, naponként 13.30—15.30 óra közt (középeurópai 

idő) folytathatók. Ez az idő nyáron a nyári időszámításnak megfelelőén módosul.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgal ómban (L. a
60. oldalon).

3, .sz. fedőlap ti P. R. T. 1937. évi 11, sz.-hoz (90.85718. sz. r.).

Rhodesia (Észak és Dél)
(Rhodesie du Nord et du Sud.)

A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Bro
ken Hill, Livingstone, Lusaka, Luanshya, Mazabuka, Ndola és Nkana (Észak-Rhodesia), to
vábbá Bualawayo, Gatooma, Gwelo, Mazoe, Queque, Salisbury, Umtali, Victoria Falls és 
Wankie (Dél-Rhodesia) közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja:

a) Észak-Rhodesia-val:
hétfőtől péntekig 119 frs 07 cts, szombaton 91 frs 84 cts, minden további percért en

nek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 39 frs 69 cts, szombaton 30 frs 62 cts fizetendő.
Előkészítési díj (taxe de preparation) 22 frs 44 cts.

b) Dél-Rhodesia-val:
hétfőtől péntekig 113 frs 63 cts, szombaton 86 frs 39 cts, minden további percért en

nek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 37 frs 88 cts, szombaton 28 frs 80 cts fizetendő.
Előkészítési díj (taxe de preparation): 21 frs 53 cts.
Beszélgetések, vasárnap kivételével, Észak-Rhodesiával 9—13.45, Dél-Rhodesiával 9.45 

—13.45 órák közt (középeurópai idő) folytathatók. Ez az idő nyáron a nyári időszámításnak 
megfelelően módosul.

A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebo
nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgalomban (L. a
óf) n lr lí t ln n l





4. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz. r.).

Brit-India (Indes Britanniques).
A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Brit- 

India összes fontosabb városai és Alleppey, Baroda, Bhopal, Cochin, Indore, Jaipur és Jodh
pur indiai államok távbeszélő központjai közt folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 105 frs 46 cts, szombaton 78 frs 22 
cts, minden további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 35 frs 16 cts, szom
baton 26 frs 08 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de preparation) 18 frs 81 cts.
Beszélgetések, vasárnap kivételével, naponként 10—14 óra közt (középeurópai idő) 

folytathatók. Ez az idő nyáron a nyári időszámításnak megfelelően módosul.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetésiek bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgalomban (L. a 
6Ö. oldalon).

5. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz. v.).

Ceylon (Ceylan).
Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Ceylon 

valamennyi távbeszélőközpontja közt folytathatók.
A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 110 frs 90 cts, szombaton 83 frs 67 

cts, minden további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 36 frs 97 cts, szom
baton 27 frs 89 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de preparation) 20 frs 62 cts.
Beszélgetések, vasárnap kivételével, naponként 10—14 óra közt (középeurópai idő) 

folytathatók. Ez az idő nyáron ia nyári időszámításnak megfelelően módosul.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetésiek bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszólőforgalomban (L. a
60. oldalon).

6. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz. r.).

Ausztráliai Államszövetség.
(Féd éra t i on Ai ist ra I ien n e).

Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről Észak- 
Ausztrália kivételével Ausztrália valamennyi távbeszélő központja közt (beleértve Tasm'a- 
niat is) folytathatók.

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 105 frs 46 cts, szombaton 78 frs 22 
cts, minden további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 35 frs 16 cts, szom
baton 26 frs 08 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de preparation) 18 frs 81 cts.
Beszélgetések, vasárnap és szombat délután kivételével, télen 9—18 óra közt (közép

európai idő), nyáron 5—9 és 16—22 óra közt (középeurópai idő) folytathatók.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetésiek bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszólőforg'alomban (L. a 
60. oldalon).

7. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz (90.85718. sz. r.).

Uj-Zéland (Nouvelle-Zélande).
Beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, másrészről az ösz- 

szes újzélandi távbeszélő központok közt folytathatók.
A háromperces beszélgetés díja 116 frs 35 cts, minden további percért ennek egyhar- 

mada, vagyis 38 frs 79 cts fizetendő.
Előkészítési díj (taxe de préparation) 26 frs 07 cts.
Beszélgetések csak hétköznapokon a reggeli órákban folytathatók.
A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésének és lebo

nyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbeszélőforgalomban (L. a 
60. oldalon).
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T A R T
Jogorvoslati beadványok illetéke.
A  külföldről M agyarországba érkező, idegen pénz

nemben kiállíto tt postautalványok, u tánvétel! utalványok 
cs megbízások, valamint díjjegyzék kezelése.

A  N agybritanniából M agyarországba érkező posta- 
utalványok, utánvcteli utalványok és díjjegyzék kezelése.

A  csekkbefizetési díj alól m entes, csekkszámlák 
számában beállo tt változás.

V áltozások a  Távíró-Díjszabásban.
„M eteor Buda“ című táviratok azonnali továbbítása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

Jogorvoslati beadványok illetéke.
91.158/1937. IV. 5.

Felhívom az érdekelt postai szerveket, hogy 
mindazokban az esetekben, amikor valamely 
ügyben határozatot hoznak, a határozatban azt 
is közöljék, hogy a jogorvoslat iránt benyújtan
dó beadvány bélyegköteles-e, s igenlő esetben 
azon milyen összegű bélyegilletéket kell leróni.

Budapest, 1937. évi március 'hó 25-én.

A külföldről Magyarországba érkező, idegen 
pénznemben kiállított postautalványok, utánvé- 
teli utalványok és megbízások, valamint díjjegy

zék kezelése.
94.142/4.

1. Az azokkal az országokkal való forgalom
ban, amelyekkel a mindkét irányú utalvány-, 
utánvételi, megbízási és díjjegyzékes forgalom 
idegen pénznemben bonyolódik le, e küldemé
nyek kezelésére vonatkozó szabályokat az aláb
biakban foglalom össze:

a) A szóbanforgó országokból Magyaror
szágba érkező postautalványok idegen pénzben 
kifejezett összegét a m, kir. posta utalványleszá
moló hivatala, a távirati utalványokét pedig a 
központi távíróhivatal számítja át pengőre. Az 
érdekelt külföldi postahivatalok e végből az utal

A L O ill :
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A  budapesti 84. számú postahivatal m egnyitása.
A  kovácshidai postaügynökség átalak ítása postahi

vatallá.
A  balatonaligai pályaudvari időszaki postaügynök

ség megnyitása.
Kerületi biztosi megbízatás.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásokra. 
K im utatás létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Á llástkereső postakiadók.

ványokat közvetlenül a nevezett hivatalokhoz 
irányítják.

Az utalványleszámoló hivatal a kifizetendő 
pengőösszeget piros tintával írja fel az utal
ványra.

A központi távíróhivatal a távirat teljes szö
vege után „Kifizetendő .........P . . . . f “ szöveg
gel tünteti fel a kifizetésre kerülő összeget. E zá
radékot a szószámba nem kell beszámítani.

A távirati utalványlap közvetlenül a rendel
tetési hivatalhoz érkezik.

A magyar rendeltetési postahivatalok az 
esetleg tévedésből átszámítás nélkül hozzájuk 
került, idegen pénznemre szóló postautalványo
kat továbbítsák borítékban a m. kir. posta utal
ványleszámoló hivatalához (Budapest 112.).

Az átszámítás nélkül, idegen pénznemre ki
állított távirati utalványokra vonatkozólag a 
rendeltetési hivatal a központi távíróhivatalhoz 
intézett szolgálati értesítésben kéri az átszámí
tást és annak távirati közlését.

Ezekből az országokból eredő pengőben ki
állított utalványokat nem szabad kifizetni, ha
nem — „Szabályellenes“ jelzővel (314. sz. 
nyomt.) ellátva —• borítékban a felvevő hivatal
hoz vissza kell küldeni, az ilyen távirati utalvá
nyokat pedig a felvevő hivatalnak mint szabály- 
elleneseket, távirattal vissza kell jelenteni.

b) Ugyanezekkel az országokkal való forga
lomban a Magyarországban feladott odaszóló
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utánvételes küldemények utánvételi összegeit 
nem pengőben, hanem a Levélpostadíjszabás 36. 
§-ában, illetőleg a Csomagdíjszabás III. részében 
az illető országnál feltüntetett pénznemben (pl. 
Franciaországba szóló utánvételes küldemények
nél francia frankban) kell feltüntetni.

Ezeknek az idegen pénznemben kiállított, 
Magyarországra visszaérkező utánvételi utalvá
nyoknak átszámítását az a) pont szerint ugyan
csak a m. kir. posta utalványleszámoló hivatala 
végzi.

c) Az említett országokkal való forgalomban 
a külföldről visszaérkező megbízási utalványok 
átszámítását a b) pont szerint kell végezni. A 
Magyarországba küldött megbízások szintén a
m. kir. posta utalványleszámoló hivatalához ér
keznek és beszedendő összegeik idegen pénz
nemben vannak kiállítva. Átszámításukat pen
gőre ugyancsak a m. kir. posta utalványleszá
moló hivatala végzi.

d) A szóbanforgó országokból eredő díj - 
jegyzékes küldemények díjjegyzékein a magyar 
posta által előlegezett díjakat (vámdíj, vámköz
vetítési díj, egyéb költségek) nem pengőben, ha

nem abban a pénznemben kell feltüntetni, amely 
pénznemben az illető országból Magyarországba 
szóló utalványokat kiállítják (I. Levélpostadíj- 
szabás 30. §.). Ezeknek az összegeknek pengőről 
az idegen pénznemre való átszámításával és a 
díjjegyzékbe való beállításával a m. kir. posta 
utalványleszámoló hivatalát bíztam meg. Az ér
dekelt magyar postahivatalok (vámközvetítő 
postahivatalok) ennek következtében ne töltsék 
ki a díjjegyzék szelvényének hátoldalán levő ro
vatokat, hanem a díjjegyzékhez csatoljanak 
költségjegyzéket és ezen részletezzék pengőben 
a küldeményt terhelő vámdíjat, vámközvetíté6Í 
díjat, statisztikai illetéket, a díjjegyzék kezelési 
díját s az egyéb költségeket. Ezután a díjjegyzé
ket a költségjegyzékkel szorosan összefűzve to
vábbítsák a m. kir. posta utalványleszámoló hi
vatalához.

2. A külföldi utalvány-, utánvételi, megbízási 
és díj jegyzékes szolgálatban eddig fennálló for
galmi korlátozások továbbra is változatlanul ér
vényben maradnak.

3. Folyó évi április hó 1-től kezdve a fenti 
rendelkezések az eddigi viszonylatokon felül a 
következő országokra is kiterjednek:

Ország neve
A M agyarországra érkező postautal
ványoknak és a Magyarországon fel
adott u tánvételes küldemények után
vételének pénznem e és összeghatára

A  Magyarországba érkező megbízá
sok pénzneme és összeghatára

Belgium 2000 belga
Finnország 200 dollár 7600 finn márka
Franciaország utalvány: 7000 fr. fr. 7000 fr. fr.

és Algír utánvétel: 5000 fr. fr.
Svédország 800 svéd korona 800 svéd korona

Megjegyzem, hogy a Finnországba szóló 
utalványokat továbbra is finn márkában kell ki
állítani.

4. Átmenetileg a folyó évi április hó végéig a 
fenti országokból netán pengőben kiállítva ér
kező utalványokat a hivatalok akadálytalanul fi
zessék ki.

5. A hivatalok ezeket jegyezzék elő a Levél
postadíj szabás 30., 35—36. és 38—30. §-aiban, va
lamint a Csomagdíjszabás III. részében a meg
felélő országoknál.

Budapest, 1937. évi március hó 27-én.

A Nagybritanniából Magyarországba érkező 
postautalványok, utánvételi utalványok és díj

jegyzék kezelése.
94.733/4.

A Nagybritanniában feladott Magyaror
szágba szóló postautalványokat 1937 április 1-től 
kezdve angol fontban állítják ki. A küldhető leg
nagyobb összeg 40 angol font.

A Nagybritanniából érkező közönséges pos
tautalványok angol font összegét a m. kir. posta 
utalványleszámoló hivatala számítja át pengőre
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A Helységnévtárban a 327. oldalon Kovács- 
hidánál a „ ISI Eh. Harkány“ bejegyzés törlése 
mellet beírandó: “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 72. oldalon Kovácshidánál az első hasábba 
beírandó „5340“, a negyedik hasábban pedig „ü. 
(Eh. Harkány)“ törlendő. A 179. oldalon az 
5340-es ellenőrzőszám mellé beírandó: Kovács- 
hida.

Végül az Irányítási Füzetben a 84. oldalon 
Kovácshidánál a második hasábban „Ü“ helyett 
„IV" írandó, a hetedik hasábban pedig „Eh. 
Harkány“ törlendő.

Budapest, 1937. évi március hó 31-én.

A balatonaligai pályaudvari időszaki postaügy
nökség megnyitása.

94.793/3,
Veszprém vármegyében fekvő Balatonaliga 

vasútállomáson „Balatonaliga pu.“ elnevezéssel 
folyó évi március hó 16-á/n, évente szeptember 
hó 1-től június hó 15-ig terjedő idő alatt mű
ködő, időszaki postaügynökség lépett életbe.

Az új ügynökség díjnégyszögszáma 198, el
lenőrző hivatala pedig Lepsény. Forgalmi köre 
Balatonaliga fürdőtelepre és a pályaudvar kör
nyékére terjed ki.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 113. oldalon Balaton- 
aligánál a ** jelzés után beírandó:„VI| 16—
VIII/31)“, a BL.“ után pedig „g ipu . (IX/1 
—VI/15) Eh. Lepsény“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 12. oldalon „Balatonaliga**“ után be
írandó (VI/16—VIII/31)“, alatta pedig felveendő: 
„—, 198, —, Balatonaliga pu. ü. (IX/1—-VI/15, Eh. 
Lepsény), Veszprém, Sopron, Székesfehérvár 
■CZJKT Nagykanizsa.“

Az Irányítási Füzetben a 16. oldalon „Bala
tonaliga**“ mellé beírandó: „(VI/16—-VIII/31),
majd alatta felveendő: „Balatonaliga pu. {IX/1 
VI/15), U, Veszprém, S, VI, Székesfehérvár— 
Nagykanizsa, 8, Eh. Lepsény, +8.“

Budapest, 1937. március hó 31-én.

Kerületi biztosi megbízatás.
94.719/1.

Dr. Varga Pál postafogalmazó a ipécsi m. 
kir. postaigazgatóság kerületében 1937. évi áp
rilis hó elsejei hatállyal kerületi biztosi teendők
kel megbízatott.

Budapest, 1937. évi március hó 27-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügvnöki állásra szerződés mellett 

91,040/1. — 94.327/1.
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*) A  postaszállítás ellátásáról a község gondoskodik. **) 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 április hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi március hó 27-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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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 

alkalmazva volt

B
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t

Bús Teréz kiadó Köveskút 1907. Kálóz K ineveztete tt nagy- 
lángi postam esterré.

D
eb

re
ce

n

O lajos N ándorné kiadó Kraszna- 
récse 1900.

Vásáros-
namény Biza! omvesztés.

Pé
cs

Szterszky T ibom é kiadó Budapest 1907. Hőgyész
M áriagyűdi posta

m esterré neveztetett 
ki.

Sz
eg

ed Posa Józsefné kiadó Pitvaros 1897. Pitvaros S ajá t kérelmére.

Sz
eg

ed Kutas Zoltán kiadó Erdőköz 1902. Tószeg T ószegre postam es
te rré  kinevezve.

Sz
eg

ed Dr. Cziffra Béláné kiadó Kerekegy
háza 1912. Lajosmizse Saját kérelmére.

N E M  H I V A T A L O S R É S Z
___________________ Allástkereső 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

D eén Etelka Csorvás április 1. 
v. ápr. 15.

F arkas Mária Kiskőrös 3 azonnal

D edinszky László N y írbá to r (Eduard-utca 8.) l 1/® április 15. É rettségizett.

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

Fővárosi Nyomda R éssvéaytársssás (FsU)ás Dúcban J.) Budapest,



95

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. |É || POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER,

itn iip u sr , i»ar A pun,is 1«. ' 1». s*ím.

TARTAI .  O M :
Francia-M arokkóval az utalványok, utánvételes kül

demények, megbízások és díjjegyzékek francia frankban 
való kiállítása.

Változások a Csomagdíjszabásban.
Az Olaszországba szóló csomagok kísérőokiratai.
A té rti küldeményekre vonatkozó levelezés címzése.
A  kényszcrkölcsönkötvények új szclvényíveinek 

megküldése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
„Budapest—Lóversenytér“ időleges postahivatal meg

nyitása.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek név

sorában, az Irányítási Füzetben és a Helységnévtárban. 
Forgalomkód változások.
Változások az Irányítási Füzetben.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi m árcius havi 

forgalma.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kim utatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Francia-Marokkóval az utalványok, utánvételes 
küldemények, megbízások és díjjegyzékek fran

cia frankban való kiállítása.
94.895/4.

Folyó évi április hó 1-től Francia Marokkó
val űz utalványok, utánvételes küldemények, 
megbízások, valamint díjjegyzékek forgalma 
mindkét irányban francia frankban bonyolódik 
le.

Az utalványok és megbízások összegének 
felső határa 7.000, a levélpostai küldemények és 
csomagök utánvételi összegéneik határa pedig 
5.000 francia frank.

A szóbanforgó küldemények kezelésére néz
ve a P. R. T. f. évi 12. számában megjelent 
94.142/4. sz. rendeletben foglaltak irányadók.

Az eddigi forgalmi korlátozások továbbra 
is érvényben maradnak.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a Le- 
vélpostadíjszabás 124., 149. és 159., valamint a 
Csomagdíjszabás 147. oldalán Marokkónál.

iS«
Budapest, 1937. évi április hó 3-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.

93.66L/4.
A Csomagdíjszabás adataiban beálló válto

zások 2. sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg 
kiadtam.

A jegyzékkel a Posta 'külföldi hírlaposztá
lya fogja a hivatalok és egyéb postai szerveket 
közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1937. évi március hó 22-én.

Az Olaszországba szóló csomagok kísérő
okiratai.
94.265/4.

Az Olaszországba szóló csomagokhoz ezen
túl származási bizonyítványt nem kell csatolni. 
A hivatalok ehhezképest töröljék a Csomagdíj
szabás 166. oldalán a „Kísérő-okiratok“ cím 3. 
bekezdését.

Áruküldeményekhez ezentúl számlamásolat 
is elégséges. A „Kísérő-okiratok“ cím 2. bekez
dését helyesbítsék a hivatalok a következőkép:

V
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Áruküldeményekhez számlamásolatot kell csa
tolni.

Budapest, 1937. évi április hó 3-án.

96

A térti küldeményekre vonatkozó levelezés 
címzése.
94.539/4.

A postahivatalok a m. kir. posta tudakozó 
irodájához intézett, kizárólag térti küldemé
nyekre vonatkozó levelezéseiket „Budapest 2“ 
jelzéssel lássák el. Az ilyen ügyekben hozzájuk 
forduló érdeklődőket pedig a m. kir. posta tu
dakozó irodája térti csoportja új helyiségébe, I., 
Mészáros-utca 19. sz. II. emelet, 12 ajtó alá (táv
beszélő szám: 1-543-25 vagy 1-515-04) utasítsák.

E rendeletem a tértiküldemények kezelésé
nek itt nem érintett részleteire nem vonatkozik. 
Ezért a tértiküldemények kezelésénél a postahi
vatalok továbbra is az A. 3. Szab. 135. §. 7. 
pontjában foglaltakhoz alkalmazkodjanak.

Budapest, 1937. évi április hó 8-án.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvény
íveinek megküldése.

94.940/4.

A P. R. T. folyó évi 6. számában megjelent 
88.373/4. sz. rendelet kapcsán értesítem a posta- 
hivatalokat, hogy a m. kir. postatakarékpénztár
hoz beküldött és oda 1936. évi december hó 
10-ig bezárólag beérkezett szelvényutalványok 
ellenében az új szelvényíveket a m. kir. posta
takarékpénztár az érdekelt hivataloknak meg- 
küldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a múlt évi de
cember hó 10-ig beterjesztett szel vény utalvá
nyok ellenében az új szelvényíveket még nem 
kapták volna meg, ezt a m. kir. postatakarék
pénztárnak közvetlenül jelentsék.

Budapest, 1937. évi április hó 2-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

95.403/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi április hó 1-én kelt B 4.219/ 
1937—2. számú végzésével a Prágában megjelent 
„Abdiás I—II. rész“ című sajtótermék lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő' sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi április hó 3-án.

II.
96.020/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi április hó 8-án kelt B. I. 
4.518/2—1937. számú végzésével a Budapesten 
1937. évi március hó 10. napján megjelent Fája 
Géza „Viharsarok“ című nem időszaki sajtóter
mék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi április hó 9-én.

III.
96.324/4.

A győri kir. törvényszék 1937. évi április hó 
9-én kelt 987/2—1937. számú végzésével az „Uj 
Ezer év“ című sajtótermék VI. évfolyam 3. szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi április hó 14-én.

IV.
96.462/4.

A’budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi április hó 8-án kelt B. I.
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4.608/2—1937. számú végzésével a Budapesten 
1937. évi április hó 2-án előállított „A Rög szava“ 
című sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi április hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
94.629/4.

A „Soviet Russia fights crime“, „I Search 
for Truth in Russia“, „Soviet Russia fights Neu
rosis“ és „ Marxism and modern thought“ című. 
angol nyelvű könyvektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1937. évi április hó Tén.

„Budapest—Lóversenytér“ időleges postahivatal 
megnyitása.

94.998/3.

Budapest X. kerületében az Üjlóversenyté- 
ren 1937. április hó 17-től október 17-ig a Ma
gyar Lovaregylet által rendezett versenynapokon 
a lóversenyek tartama alatt a budapesti 72. sz. 
postahivatal kirendeltségeként távbeszélővel 
egyesített időleges postahivatal fog működni.

Az időleges postahivatal közönséges és aján
lott küldeményeket, táviratokat vesz fel, valamint 
helyi és helyközi távbeszélgetéseket bonyolít le. 
Távbeszélő hívó száma: *1—384—44.

Az időleges postahivatal „Budapest-Lóver- 
senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt hasz
nál.

Budapest, 1937. évi április hó 8-án.

96.430/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (=F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja ( = É):

Ausztráliába (Fremantle): F IV/22—13 ó 50 
p, É V/18; F VII—5 ó 30 p, É V/25;

Brit-Indiába (Bombay): F IV/22—13 ó 50 p, 
É V/6; F IV/29—7.00, É V/13;

Délafrikába (Capetown): F IV/21 — 5 ó 30 p, 
É V/8; F IV/21—13 ó 50 p, É V/10; F IV/28—13 
ó 50 p, É V/117;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F IV/20— 
13 ó 50 p, É VI4; F IV/21—13 ó 50 p, É V/10; 
F IV/26—13 ó 50 p, É V /ll; F IV/29—13 ó 50 p, 
É V/13;

Egyiptomba (Alexandria): F IV/19—22 ó 50 
p, É IV/23; F IV/20—22 ó 50 p, É IV/24; F IV/22 
—22 ó 50 p, É IV/26; F IV/23-13 ó 50 p, É 
IV/28; F IV/24—22 ó 50 p, É IV/28; F IV/25—22 
ó 50 p, É IV/29; F IV/29—22 ó 50 p, É V/3; 
F IV/30—13 ó 50 p, É VI5; F V/l—22 ó 50 p, 
É V/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
IV/19—13 ó 50, É IV/26; F IV/20—13 ó 50 p, 
É IV/29; F IV/21—13 ó 50 p, É IV/30; F IV/22 
—13 ó 50 p, É IV/30; F IV/26-13 ó 50 p, É V/3; 
F IV/27—22 ó 50 p, É V/6; F IV/28—13 ó 50 p, . 
É VI7;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IV/19
— 19 ó 50 p, É IV/24; F IV/21 — 22 ó 50 p, 
É IV/26; F IV/24 — 22 ó 50 p, É IV/29; F IV/26
— 22 ó 50 p, É VI1; F IV/28 — 22 ó 50 p, É V/3;
F V/l — 22 ó 50 p, É VI6;

Iránba (Perzsia, Teherán): F IV/19 — 13 ó 
50 p, É IV/26; F IV/23 — 13 ó 50 p, É IV/29;
F IV/24 — 13 ó 50 p, É IV/30; F IV/26 — 13 ó 
50 p, É V/3; F IV/30 — 13 ó 50 p, É V/7; F V/l
— 13 ó 50 p, É VI8;

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
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Japánba (Shimonoseki): F IV/20 — 5 ó
30 p, É V/5; F IV123 — 5 ó 30 p, É V/8; F IV/27
— 5 ó 30 ,p, É VI12; F 1V/30 — 5 ó 30 p, É V/15;

Kínába (Shanghai): F IV/20 — 5 ó 30 p,
É VI4; F IV/23 — 5 ó 30 ,p, É VI7; F IV/27 — 
5 ó 30 p, É V/i'l; F IV/30 — 5 ó 30 p, É V/14;

Németalföldi Indiába (Batavia): F IV/21 — 
13 ó 50 p, É V/13; F IV 129 — 5 ó 30 p, É V/24;

Palesztinába (Tel Aviv): F IV/19 — 22 ó 
50 p, É IV/24; F IV/20 — 22 ó 50 p, É IV/25; 
F IV/22 —  22 ó 50 p, É IV/28; F IV/23 — 13 ó 
50 p, É IV129; F IV/24 — 22 ó 50 p, É IV 129; 
F IV/25 — 22 ó 50 p, É IV/30; F IV/29 — 22 ó 
50 p, É VI4; F IV/30 — 13 ó 50 p, £ V/6; F V/l
— 22 ó 50 p, É V/7;

Szíriába (Alep): F IV/19 — 22 ó 50 p,
É IV/22; F IV/21 — 22 ó 50 p, É IV/24; F IV/24
— 22 ó 50 p, É IV/27; F IV/26 — 22 ó 50 p, 
£  IV/29; F IV/28 — 22 ó 50 p, É V/l; F V/l — 
22 ó 50 p, £ V/4.

Budapest, 1937. évi április hó 13-án.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában, az Irányítási Füzetben és a Hely

ségnévtárban.
95.245/3.

A Vas vármegyében fekvő Vasszécseny 
községben működő, s a segédkönyvekben Vas- 
szécsény néven nyilvántartott postahivatal he
lyes elnevezése „Vasszécseny“. Ehhez képest a 
hivatalok a Postahivatalok és Ügynökségek név
sorában a 139-ik oldalon, továbbá a 159. olda
lon az 1170, a 187. oldalon pedig a 6639. szám
nál Vasszécsény helyett „Vasszécseny“ nevet 
írjanak és a postatérképet is helyesbítsék.

Tápióbicske postahivatalnál a névsor 127. 
oldalán a „k“, a helységnévtár 521. oldalán pedig 
a „pd“ jelzést a hivatalok töröljék.

Budapest, 1937. évi április hó 6-án.

Forgalomköri változások.
95.276/3.

Alsómajor O Sopronkövesd (95. o.) ezen
túl: „u. t. Sopronikövesd“.

Baja tjv-nél (109. o.) J? ezentúl „N“.
Franciskamajor r\ Sopronkövesd (217. o.) 

ezentúl: ,,u. t. Sopronkövesd“.
Lajosmajor Sopronkövesd (341. o.) ezen

túl: „u. t. Sopronkövesd“.
Márok kk. (364. o.) u. p. és u. t. ezentúl: 

„Csarodö“.
Pétermajor Sopronkövesd (437. o.) ezen

túl: „ u. t. Sopronkövesd“.
Sopronkövesd kk. (483. o.) ezentúl: ,,^®  L.“, 

törlendő: u. t. Nagylózs“.
Tüskevár kk-nél (546. o.) a ,, _P L.“ jelzés 

törlendő.

Budapest, 1937. évi április hó 12-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

95.524/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

21. o. Békésszentandrásnál 6, Szarvas he
lyett I. Szolnok 2 írandó, 6 pedig törlendő.

32. o. Csépánál 6 és Szarvas törlendő és 1. 
Szolnok 2. beírandó.

38. o. Dombiratosnál a 7-i'k hasábban Lökös- 
háza helyett Békéscsaba 2 írandó.

60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábornál 
82 törlendő.

78. o. Kevermesnél a 7. hasábban Lökösháza 
helyett 5, 1. Békéscsaba 2/612 v. írandó.

87. o. Kunszentmártonnál 6, Szarvas he
lyett 1 20/7723 v. írandó.

91 o. Levélnél 14 (k), fl4  (k. nem) helyett 
Győr 2/840 v. (V. Ü. nem), 1. Győr 2/840 v. (V.
0.), 1 Győr 2/812 v., f  14.
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100. o. Mikepércsnél 1 D 2 elé fl56 (k. ü.) 
írandó.

120. o. Öcsödnél 6, Szarvas helyett 1 Szolnok 
2 írandó.

132. o. Rábaunolnárináll 138 helyett 1 Szbhely 
211427 v., +24 írandó.

134. o. Répcelaknál 1 57 helyett 1 Csorna 
írandó.

137. o. Salköveskíútnál beírandó Szombat
hely 2 után +24.

147. o. Szarvasnál 194 törlendő, 6 után 
Mezőtúr helyett 1 Mezőtúr írandó.

150. o. Szele vénynél 6, Szarvas helyett 1 20 
írandó.

165. o. Tiszasasnál 6, Szarvas helyett 1 20 
írandó.

177. o. Vértessomlónál beírandó 106.

Budapest, 1937. évi április hó 7-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi 
március havi forgalma.

2.362/1937. ptkszám.

A takaréküzletágban a betéteket 1,159.667 P 
27 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya 1937 március hó végén 118,300.118 
P 92 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 19,729.735 P

55 f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
472.207.

A csekküzletágban a betéteket 12,995.546 P 
61 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk- 
betétek állománya 1937 március hó végén 
159,774.009 P 13 f volt. A csekkszámlatulajdo
nosok száma a hó végén 36.019.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937 március hó végén névértékben 117,993.549 
P 20 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 107,392.302 P 74 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.123.

A zálogüzletágban 249.426 drb új zálogfel
vétel 5,107.471 P kölcsönnel és 255.040 drb zá
logkiváltás 4,959.268 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937 március 
hó végén 1,313.094 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 26,725.210 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.534 drb, kényszerárverésre pedig 7.260 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.836 
drb, a befolyt vételár 163.143 P 94 f-t tett ki.

Az összforgalom, a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937 március hó folyamán 3,148.204 
tétel, s 1.290,936.148 P 22 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 278,074.128 P 05 f 
volt.

Budapest, 1937. évi április hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

94.923/1., 94.666/1.
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*) A  szállítás és kézbesítés ellá tásá ró l a község gondoskodik. **) 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 1937.

évi április hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi április hó 2-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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cd Farkas Gabriella kiadó Nagy

várad 1906. Bp. 500- Lem ondott.
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N ovák  Pálné kiadó Nagy
várad 1906. Kóka Péteri-i postam esterré 

nevezte te tt ki.
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Szászy Paula kiadó Szekszárd 1909. Cece Cecei postam esterré 
kineveztetett.

CQ
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n ev ez te te tt ki.

So
pr

on Kerekes Zsuzsanna kiadó Tárcái 1906. Jánosháza T üskevári postames
terré nevezte te tt ki.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Csorna postahivatal m ájus 15-ére, esetleg jún ius l  ére, 

á llandó  alkalmazásra, postake,zelésben önállóan dolgozó 
családias nőkiadót keres; te lje s  ellátást és fizetést ad.

Mezőkeresztes postah iva ta l május 10—25-ig helyet
tesü l férfikiadót keres. Járandóság: készpénzfizetés ellá
tá ssa l és útiköltség.

Vásárosnamény postah ivatal május hó l-é re  egy, 
jún iu s hó l-ére kettő, önálló kezelésre képes, jó  távírász 
n ő k ia d ó t keres.

Vasvár postahivatal táv irda  és távbeszélő kezelés
ben  jártas nőkiadót m ájus 1-re teljes ellátással felvesz.

Pestszentimre postah iva ta l május 15-től állandó al
kalm azásra pénztárkezelésben jártas, lehetőleg férfik iadót 
keresi.

Veresegyház postahivatal kiadója helyettesítésére pár 
hónapra , kiadónőt keres.

Allástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Dem kó M ária Medgyesháza azonnal

U gró Olga Á cs 7 azonnal H elyettesítést is vállal.

Juhász Im re Dömös 14 azonnal H elyettesítést is vállal.

Farkas Kálmán Baksa 6 3/í m ájus 1.

Kovács Kálmán Szentendre 11 m ájus 1. H elyettesítést is vállal.

V ass J. Béla F onyódfürdőtelep azonnal

Sinka Ilona Szeged Horváth M ihály u. 2. 7 m ájus 1.

Gál Ferencné Budapest 62. (vendégszoba) 10 azonnal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi Nyomd« Rt. nyomás«. — Felelős m űvezető: D uchon  János.
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T A R T A L O M :

Tunisszal az utalványok, utánvétele« küldemények, 
megbízások és díjjegyzékek francia frankban való kiállítása.

Csomagszállítás a M. kir. Duna-Tengerhajózási R. T. 
hajójárataival.

Változás az Egyesült-Államokba szóló csomagok dí
jában.

Változás a külföldről érkező levélpostai légiküldemé- 
nyek légipostái pótdijában.

Az. 1Ö33. évből eredő selejt szállítólevelek kezelése.
Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szórakoztató 

rádióvevő berendezésekről.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból k ;zárt sajtóterm ék.
A kaposvári 3. számú postahivatal megnyitása.
A Budapesti Nemzetközi Vásár területén alkalmi 

postahivatal felállítása.

A gödreszentm ártoni postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé.

A pinkamindszenti postaügynökség átalakítása posta- 
hivatallá.-

A  kemeneshőgyészi postahivatal átalakítása postaügy
nökséggé.

A kislétai postahivatal átalakítása postaügynökséggé.

Helyesbítés a M. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsorában, valamint a Helységnévtárban.

Dicsérő elismerés.
Kiküldetés a fürdő- és nyaralóhelyeken működő posta

hivatalokhoz.
Pályázati hirdetm ény postaszállítás ellátására.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Tunisszal az utalványok, utánvételes küldemé
nyek, megbízások és díjjegyzékek francia frank

ban való kiállítása.

96.298/4.

F. évi április hó 1-től Tunisszal az utalvá
nyok, utánvéte'dss küldemények, megbízások, 
valamint díjjegyzékek forgalma mindkét irány
ban francia frankban bonyolódik le.

Az utalványok és megbízások összegének 
felső határa 7.000, a levélpostai küldemények és 
csomagok utánvételi összegének határa pedig 
5.000 francia frank.

A szóbanforgó küldemények kezelésére 
nézve a P. R. T. f. évi 12. számában megjelent 
94.142/4. sz. rendeletben foglaltak irányadók.

Az eddigi forgalmi korlátozások továbbra 
is érvényben maradnak.

A hivatalok e változást jegyezzek elő a Le- 
vólpostadíjszabás 127., 152. és 162., valamint a 
Csomagdíjszabás 201. oldalán Tunisznál. 

Budapest, 1937. évi április hó 20-án.

Csomag szállítás a M. Kir. Duna-Tengerhajózási 
R. T. hajójárataival.

96.223/4.

F. év május 3-tól kezdve a feladók kérel
mére a M. kir. Duna-Tengerhajózási R. T. (rö
viden: D. T. R. T.) hajóinak Budapest Szíria— 
Egyiptom járatai a Szíriába, Irakba, Iránba 
(Perzsiába), Palesztinába és Egyiptomba szóló 
postacsomagok továbbítására igénybeviehetök. 
A nevezett hajók Budapestről az alábbi menet
rend szerint közlekednek:
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Hajó neve Szeged 
8. útja

B udapest 
9. ú tja

Duna 
10. ú tja

Szeged 
9. útja

Budapest 
10. ú tja

Duna 
11. útja

Budapestről indul V. 3. V. 18. VI. 1. VI. 16. VII. 1. VÍI. 17.
Beyrouth-ba érk. (16 nap) V. 18. VI. 3. VI. 18. VII. 2. VII. 18. VIII. 3.
Port Saidba érk. (19 nap) V. 21. VI. 6. VI. 21. VII. 5. VII. 21. VIII. 6.
Alexandriá-ba érk. (20 nap) V. 22. VI. 7. VI. 22. VII. 6. VII. 22. VIII. 7.

A későbbi menetrendet időnként a P. R. T. 
útján fogom közzétenni.

A csomagok díja a következő:

Szíria, Libanon és Latakia:
1 kg súlyig ..........................  2.40 P
5 kg „ '   3.80 P

10 kg „   7.25 P
15 kg „   10.70 P
20 kg „   14.40 P

Egyiptom:
a) kivéve Egyiptomi-Szudánt

1 kg súlyig' .......................... 2.40 P
5 kg „   3.80 P

10 kg „    7.25 P
S itii'*  S

b) Egyiptomi-Szudán:
1 kg súlyig ..........................  3.20 P
5 kg „   4.60 P

10 kg „ ............ .7.........  8.10 P

Irak:

(a Sziria-Irak autójárattal továbbítva)
1 kg súlyig .......................... 3.70 P
3 kg „   6.60 P
5 kg „   8.25 P

10 kg „   15.50 P
15 kg „   23.90 P
20 kg „   31.50 P

Irán (Perzsia):
(a Sziria-Irak autó-járattal továbbítva)

a) Zahédan hivatalon át irányítandó cso
magok (címzésükre vonatkozólag 1. Csd. 120. 
old. 9. hasábot):

1 kg súlyig .........................  4.10 P
3 kg „   7.55 P
5 kg „   8.65 P

b) Kasr Chirin és Khoramchahre (Moham- 
rnerah) hivatalon át irányítandó csomagok 
(címzésüket 1. Csd. 120. old. 9. hasábban):

Palesztina:
a) bármely helyre, kivéve a Transjordániában 

> lévő helyek:
1 kg súlyig ................................................ 2.60 P
3 kg H 4.15 P
5 kg 11 4.60 P

10 kg o  ................................................

b) Transjordánia:

9.20 P

1 kg súlyig ............ ............. 2.60 P
3 kg 11 . . . . . . . . 4.20 P
5 kg 11 ’ 0 ’ ‘ ‘ 4.60 P

10 kg 11 8.35 P
15 kg H . . . 12.70 P
20 kg 11 16.70 P

1 kg súlyig ........... ...........  3.35 P
3 kg 11 ...........  6.30 P
5 kg 11 ...........  7.40 P

10 kg 11 ...........  14.80 P
15 kg 11 ...........  22.20 P
20 kg 11 ...........  29.80 P

c) Bender-Abbas, Bouchir (Bushire) és 
Djask hivatalon át irányítandó csomagok (cím
zésüket 1. Csd. 120. old. 9. hasábban):

1 kg súlyig ........................... 3.60 P
3 kg „   6.75 P
5 kg „  7.85 P

’ 10 kg „   17.50 P

A csomagokat értéknyilvánítással nem le
het ellátni.



14. szám. 105

A méretre, a csatolandó vámárunyilatkoza
tokra vonatkozólag a Csomagdíjszabásban az 
egyes országoknál közölt adatok erre az út
irányra is érvényesek.

Amennyiben a feladók e járatokat kíván
ják a fenti országokba szóló csomagjaiknak 
továbbítására felhasználni, a csomagokra és a 
szállítólevélre útirányjelzésként fel keli írni: 
„A D. T. R. T. járatával.“

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelete- 
met a Csomagdíjszabásban a megfelelő orszá
goknál. Az adatoknak a Csomagdíjszabásban 
való keresztülvezetéséről pótlékok útján gon
doskodom.

Budapest, 1937. évi április hó 21-én.

Változás az Egyesült-Államokba szóló csoma
gok díjában.

95.858/4.
Az Egyesült-Államokba az „American Ex

port Lines“ hajóival Románián át küldött cso
magok díja (Csd. 97. o. V. útirány) a követke
zőképen változik:

a) a kontinens bármely helyére a rendelte 
tési helyig bérmentesítve

1 kg súlyig .............................. 2.60 P
2 kg „   3.95 P
3 kg „   4.40 P
4 kg „   4.85 P
5 kg „   5.25 P
6 kg „   7.90 P
7 kg „   8.30 P
8 kg „   8.75 P
9 kg „   9.20 P

10 kg „   9.60 P
b) Porto Rico és a Virginia-szigetek közül: 

St. Croix, St. John, St. Thomas; Guam, a Sand- 
wich-szigetek (Hawai) és a Szamoa-szigetek kö
zül: Manua és Tutuila (Pago-Pago-val):

1 kg súlyig .............................. 2.20 P
2 kg „   3.55 P
3 kg „   4 .-  P
4 kg „    4.45 P
5 kg „   4.85 P
6 kg „   7.55 P
7 kg „   7.90 P
8 kg „   8.35 P
9 kg „   8.80 P

10 kg „   9.20 P

Az értékhatár mindkét csoportban ezentúl 
560 pengő. A csatolandó vámárunyilatkozatok 
darabszáma: 4.

Ehbezképest a hivatalok töröljék a Cso
magdíjszabás 97. oldalán az V. útirány díjait és 
jegyezzék ott elő e rendeletemet. Az adatok
nak fedőlappal való helyesbítéséről pótlék út
ján gondoskodom.

Budapest, 1937. évi április hó 16-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai légikiil- 
demények légipostái pótdíjában.

96.997/4.

A hivatalok a külföldről érkező légipostái 
küldemények portózásához használt díjtábláza
tot (Melléklet a P. R. T. 1936. évi 2. sz.-ban kö
zölt 133.992/4. sz. rendelethez) az alábbiak sze
rint javítsák:

1. oldal, 4. Ausztria, a 3. és 5. hasábban 
40-et 30-ra és a 4. és 6. hasábban 20-at 15-re.

Budapest, 1937. évi április hó 21-én.

Az 1933. évből eredő selejt szállítólevelek 
kezelése.
96.801/3.

Az 1933. évből eredő selejt szállítólevelek 
kezelésére vonatkozó, s az igazgatóságok útján 
kiadott rendelkezést egyes postahivatalok félre
értették, mások pedig nem foganatosíthatják, 
m'ert a szállítóleveleket bélyegesekre és bélyeg- 
telenekre már előbb szétválogatták.

Félreértések elkerülése végett figyelmezte
tem a postahivatalokat, hogy azok a hivatalok, 
amelyek a szállítólevelek válogatását nem vé
gezték el már előre, valamennyi, az 1933. évből 
eredő szállítólevelüket, tehát a bélyegeseket és 
bélyegteleneket együtt kiválogatás nélkül ren
dezzék és kötegeljék.

Azok a postahivatalok pedig, amelyek a bé
lyeges szállítóleveleket már külön válogatták, a 
91.309. számú rendelet egyéb rendelkezéseit 
betartva, 10 kg-os helyett 5 kg-os, csak bélye
ges szállítóleveleket tartalmazó (ily felirattal is 
ellátandó) csomagokat készítsenek, a bélyegte- 
!en szállítóleveleket pedig külön, a vonatkozó 
okiratok mellett szállítsák be.
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A selejt anyagot addig, amíg a központi 
anyagraktártól erre felhívást nem kapnak, a 
postahivatalok nem szállíthatják be.

Egyúttal a P. R. T. 1934. évi 50. számában 
közzétett 134.674 3. 1934. számú rendeletemet
hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1937, évi április hó 19-én.

Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szóra 
koztató rádióvevő berendezésekről.

94.064/2.
A postahivatalok által f. évi március hó 

31-én nyilvántartott szórakoztató rádióvevőbe
rendezésekről az 1532. sz. nyomtatványon sta
tisztikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvány 
2—2 példányát a postavtezérigazgatóság 2. ügy
osztálya fogja az érdekelt postahivataloknak 
szétküldeni. A nyomtatvány egyik példánya 
házi használatra, másik példánya a tisztázat el
készítésére és felterjesztésére szolgál. A gyüjtő- 
ív helyes kitöltésére vonatkozó utasítást maga 
a gyűjtőív tartalmazza.

A postahivatalok a kitöltött gyújtőív tisz- 
tázati példányát f. évi május hó 5-ig előttes 
igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az igazgatósá
gok a gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd tör
vényhatóságonként, azon belül pedig betűrend
ben rendezve, május hó 12-ig a postavezérigaz
gatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel. A bu
dapesti postahivataloknál ezt a határidőt má
jus hó 15-ben, az igazgatóságnál pedig e gyüjtő
íveket illetőleg május hó 22-ben állapítom meg.

Budapest, 1937. évi április hó 16-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
95.606/8.

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

16. o. Amerika főcím alatt, felülről a 12. 
sorban, a c) via Italcable alpontnál a „0.37 a. 
fr.“ szavak törlendők és helyükbe írandó: 
„=  PU =  távirat nem küldhető.“

21. o. Kubá-nál az 1. hasábban az első al
címben Santiago helyett Santiago de Cuba 
írandó.

22. o. Kis-Antillák, Turks Island-nál a 6. 
hasábban a TMx megjelölés törlendő.

24. o. Az oldal alján levő (i) jegyzet szöve

gének első mondatában a „=  D =  és =  FS = 
távirat csak Limába küldhető“ szavak törlen
dők.

26. o. Kíná-nál az 1. hasábba tegyenek 6) 
jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják:

,,ß) Makao kivételével „via Radio-Orient“ 
hírlaptávirat is küldhető. Szódíja: 0.62 a. fr.“

29. o. Fülöp-szigetek-nél az 1. hasábban a 
zárjelben levő francia elnevezésből az „lies“ 
szó törlendő.

A Díjszabás utolsó két oldalán levő Jegy
zék-be betűrendben beiktatandók:

Birma .....................................  25.
.Cayman (Il'es) (1. Kis-Antillák).
A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 

a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változásokat vezessék keresz
tül:

7. o. Kubá-nál az 1. hasábban az első al
címben Santiago helyett Santiago de Cuba 
írandó.

9. o. Guyana (brit)-nél az 1. hasábban a 2. 
alcímbe betűrendben beiktatandó: Garraway
Stream, Kangaruma; Mackenzie City helyett 
Mackenzie British Guiana írandó, Rockston'e 
pedig törlendő.

12. o. Fülöp-szigetek-nél az 1. hasábban a 
zárjelben levő jelenlegi francia elnevezés he
lyett írandó: (Philippines Fédération).

Gilbert- és Ellice-szigetek-nél az 1. hasáb
ban a 3. alcímben Ocean Island elé írandó: 
„Funafuti és“.

Budapest, 1937. évi április hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
96.645/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi április hó 12-én kelt 4.770/ 
1937. számú végzésével a Budapesten 1937. évi 
április hó 12-én kiadott „A közvélemény vá
sára“ című röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi április hó 15-én.
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96.158/4.
Dr. Neufeld Béla szerzőnek Szőllősön 1936. 

évben megjelent „Kor és Embere (A)“ című 
külföldi sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1937. évi április hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

A kaposvári 3. számú postahivatal megnyitása.
96.845/3.

Kaposvárott, a Pécsi-utca 3. szám alatt, 
folyó évi április hó 1-én nyilvános távbeszélő- 
állomással felszerelt, csak felvevő szolgálatot el
látó, új postamesteri hivatal lépett életbe.

Az új hivatal ellenőrző száma 5294, díj - 
négyszögszáma 674.

Ehhezképest a Postahivatalok és Postaügy- 
nökség'ek Névsorában a 63. oldalon Kaposvár 2. 
után felveendő: „5294, 674, —, Kaposvár 3. (Pé
csim. 3.), Somogy, Pécs, l'Jj dombóvár ItZZBZ ' 
Gyékényes“, a 179. oldalon pedig az 5294. ellen
őrzőszám után beírandó: „Kaposvár 3.“

Budapest, 1937. évi április hó 19-én.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
alkalmi postahivatal felállítása.

97.52413.

A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ terüle
tén (Budapest, Városliget), a posta, távíró és 
távbeszélő szolgálat ellátására a budapesti 72. 
számú postahivatal kirendeltségeként folyó évi 
április hó 26-tól május hó 13-ig működő alkal
mi postahivatal lép életbe.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnapon is) 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig tart szolgálatot.

Működési köre bárhova szóló közönséges 
és ajánlott levélpostai küldemények, belföldre 
szóló postautalványok, értéklevelek, csomagok, 
utánvételes postai küldemények, postai megbí
zások, táviratok felvételére és a vásár területén 
való kézbesítésére, továbbá helyi és helyközi 
(interurbán) távbeszélgetések lebonyolítására, 
postatakarékpénztári és vámközvtetítő szolgálat 
ellátására, valamint postai, pénzügyi és alkalmi

vásárbélyegek és értékcikkek árusítására terjed 
ki.

Az alkalmi postahivatalnál feladásra ke
rülő belföldre szóló közönséges (nem helyi) táv
iratok s az onnan kezdeményezett belföldi tá
volsági közönséges beszélgetések 20%-os díj- 
mérséklésben részesülnek.

Ezt a kedvezményt nemcsak a kiállítók, ha
nem a kiállítást látogató közönség is igénybe 
vehetik.

Az alkalmi postahivatal a vásár megnyitá
sától, azaz április hó 30-tól, a vásár bezárásáig, 
vagyis május hó 10-ig a vásár területéről be
gyűjtött és az alkalmi postahivatalnál feladott 
közönséges levelezés egyrészének a lebélyegzé
sére 2 darab „Nemzetközi Vásár — Budapest“ 
szövegű különleges bélyegzőt fog használni, míg 
a légoltalmi kiállítás területén kifüggesztett le
vélszekrényben elhelyezett közönséges levele
zést „Légoltalmi Liga Kiállítása“ szövegű „Bu
dapesti Nemzetközi Vásár“ felírású keletbé
lyegzőrésszel biró kézi hengerbélyegzővel fogja 
lebélyegezni.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő állomá
sainak száma: 1-209-99 és 1-271-12, ellenőrző 
száma ptedig: 7 f.

Budapest, 1937. évi április hó 20-án.

A gödreszentmártoni postahivatal átalakítása 
postaügynökséggé.

96.660Í3.
A Baranya vármegyében fekvő gödreszent

mártoni postahivatal folyó évi április hó 1-vel, 
változatlan forgalmi körrel, postaügynökséggé 
alakíttatott át. Ellenőrző hivatala: Sásd.

Ehhezképest a Helységnévtárban Gödre - 
szentmártonnál (231. oldal) helyett ,,CE3
Eh. Sásd“ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában az 50. oldalon Gödreszentmártonnál az 
első hasábban az „5232“ ellenőrzőszám törlendő, 
a negyedik hasábban a „k“ jelzés elé „ii (Eh. 
Sásd)“ írandó, végül a 178. oldalon az „5232“ 
szám mellől „Gödreszentmárton“ törlendő.

Az Irányítási Füzetben pedig az 54. olda
lon Gödreszentmártonnál a második hasábban 
„IV“ helyett „0 “, a hetedik hasábban pedig 
„Sásd“ elé „Eh.“ írandó.

Budapest, 1937. évi április hó 16-án.
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A pinkamindszenti postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

97.017/3.
A Vas megyében levő pinkamindszenti 

postaügynökség folyó évi április hó 1-ével vál
tozatlan forgalmi körrel és rovatolási összeköt
tetéssel postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrzőszáma: 6488.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 440. oldalon Pinka- 
mindszentnél a „ISD“ Eh. Körmend“ bejegyzés 
törlése mellett beírandó: „

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 104. oldalon Pinkamindszentnél az első 
hasábba beírandó: „6488“, a negyedik hasábban 
„ü. (Eh. Körmend)“ törlendő. A 186. oldalon pe
dig a 6488-as 'ellenőrzőszám mellé beírandó: 
„Pinkamindszent“.

Végül az Irányítási Füzetben a 127. oldalon 
Pinkamindszentnél a második hasábban „Ü“ 
helyett „IV“ írandó, a hetedik hasábban pedig 
„Eh. Körmend“ törlendő.

Budapest, 1937. évi április hó 19-én.

A kemeneshőgyészi postahivatal átalakítása 
postaügynökséggé.

96.478/3.
A Vas megyében fekvő kemeneshőgyészi 

postahivatal folyó évi április hó 1-ével változat
lan forgalmi körrel postaügynökséggé alakítta
tott át. Ellenőrző hivatala: Mezőlak.

Ehhezképest a Helységnévtárban Kem'enes- 
hőgyésznél (293. oldal) helyett „E3 Eh.
Mezőlak,“ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 65. oldalon Kemeneshőgyésznél az első 
hasábban a „6302“ ellenőrző szám törlendő, a 
negyedik hasábban a „k“ jelzés elé beírandó: 
„ü. (Eh. Mezőlak),“ a 184. oldalon pedig a „6302“ 
szám mellől „Kemenieshőgyész“ törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 75. oldalon 
Kemeneshőgyésznél a második hasábban „IV“ 
helyett „Ü“, a hetedik hasábban pedig „Mező
lak“ elé „Eh.“ írandó.

Budapest, 1937. évi április hó 16-án.

A kislétai postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé.

96.312/3.
A Szabolcs vármegyében levő kislétai pos

tahivatal folyó évi április hó l ével változatlan 
forgalmi körrel postaügynökséggé alakíttatott 
át. Ellenőrző hivatala: Máriapócs.

Ehhezképest a Helységnévtárban Kislétá- 
nál (311. oldal) „ -oe “ helyett „ is i  Eh. Mária
pócs“ írandó.

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 68. oldalon Kislétánál az 1. hasábban a 
„2438“ ellenőrzőszám törlendő, a 4. hasábban 
Kisléta után beírandó: „ü. (Eh. Máriapócs“, a 
173. oldalon pedig a 2438 szám mellől „Kisléta“ 
törlendő.

Végül az Irányítási füzetben a 80. oldalon 
a 2. hasábban „IV“ helyett „Ü“ írandó, a 7. ha
sábban pedig bejegyzendő: „Eh. Máriapócs.“

Budapest, 1937. évi április hó 19-én.

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

96.644/3.
A M. kir. postahivatalok és ügynökségek 

névsorában a hivatalok Igar-nál (58. o.) a ne
gyedik hasábban a „k“, a Helységnévtárban pe
dig (265. o.) a „pd“ jelzést töröljék.

Budapesten, 1937. évi április hó 17-én.

Dicsérő elismerés.
95.036/1.

A m. kir. postavezérigazgató Dinnyéi Já
nos II. osztályú postaszakaltisztet, Gorondi Ja
kab I. osztályú postaaltisztet és Mikesi Sándor 
II. osztályú postaaltisztet, akik a <m. kir. posta- 
állomás lóállományának kiváló és szakavatott 
gondozásával leginkább kitűntek, dicsérő elis
merésben részesítette.

Budapest, 1937. évi április hó 14-én.

Kiküldetés a fürdő- és nyaralóhelyeken működő 
postahivatalokhz.

95.250/3.
Az 1937. évi fürdőidény tartama alatt a für

dő- és nyaralóhelyeken működő postahivatalo
kat „Hirdetményiben foglaltam össze. A hir-
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Jetmény A) részében felsorolt postahivatalok
hoz kincstári személyzet kirendelését, a B) rész
ben foglalt postahivataloknál pedig tiszti segéd
erő alkalmazását engedélyeztem.

A kirendelhető, illetőleg alkalmazható sze
mélyzet létszámát a 4., a szükséges nyelvisme
retet pedig a 7., illetőleg 5. rovat tünteti fel.

Egyidejűleg gondoskodtam arról, hogy a 
hirdetmény a postahivatalok részére megfelelő 
számban továbbíttassék.

Azoknak a kijelölését, akik a fürdő- és nya
ralóhelyeken működő postahivatalokhoz kiren
deltetnek, az illetékes postaigazgatóságokra bíz
tam. A postamesteri személyzet félfogadásáról 
— az illetékes postaigazgatóságok ellenőrzésié 
mellett — az érdekelt postamesterek gondos
kodnak.

Abból a célból, hogy a fürdő- és nyaraló
helyeken működő postahivatalokhoz — az ide
genforgalom várható növekedésére való figye
lemmel is — olyanok küldessenek ki, ill'etve al
kalmaztassanak, akik a nagyobb igényű közön
séggel való érintkezésre alkalmasak, csakis 
olyan alkalmazottak jelentkezhetnek, akik a fo
kozott munkateljesítményt és munkabírást kí
vánó szolgálat ellátására egészségi viszonyaiknál 
és a szolgálat minden ágára kiterjedő szaktudá
suknál fogva megfelelnek, továbbá, akik az ott 
megkívánt nyelvismerettel is legalább a szolgá
lat követelményeinek megfelelő mértékben ren 
delkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék fel előttes postaigazgatóságukhoz. 
Az igazgatóságok az írásbeli jelentkezéseket il
letékes tárgyalás céljából a kirendelésre, illetve 
kijelölésére hivatott igazgatóságnak küldjék 
meg.

Pályázni a hirdetmény megjelenésétől szá
mított két héten belül lehet.

A hivatalok a hirdetményt a személyzet ré
széről könnyen hozzáférhető helyen függesszék 
ki.

Budapest, 1937. évi április hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
88350/3.

A mohácsi postahivatalnál a postaszállítás 
ellátására 1937. évi július hó 16. napjától kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
feltételek mellett:

A postaszállító köteles:

109

a) a mohácsi 1. számú postahivataltól a mo
hácsi pályaudvarhoz és vissza naponkint (1) egy 
kettősfogatú tárkocsijáratot és (1) egy egyes fo
gatú karioljáratot,

b) a mohácsi 1. számú postahivataltól a mo
hácsi 2. számú postahivatalhoz és vissza napon
ként (1) egy egyesfogatú kocsijáratot,

c) naponként (1) egy egyesfogatú levélgyüj- 
íőjáratot es

d) naponként (1) egy legyesíogatú kézbesí
tőjáratot a pécsi m. kir. postaigazgatóság által 
megállapítandó órákban menetrend szerint fenn
tartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végért 3 kocsist alkalmazni, 4 lovat tartani s a 
szállítás ellátására szolgáló egy drb. nagy tárko
csit, egy drb. kézbesítőkocsit, egy drb. ilevél- 
gyüj tőkocsit és egy drb. pályaudvari kézikocsit 
a volt postaszállító jogutódjaitól a megállapítan
dó vételárért megvásárolni, a szükséghez képest 
új kocsikat beszerezni és azoknak karbantartá
sáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy tárkocsi és a kézbe
sítőkocsi karbantartásáért évi 154—154 P, a le- 
vélgyüjtőkocsik karbantatásáért évi 135 P, a ké
zikocsi karbantartásáért pedig évi 14 P, össze
sen tehát 457 P kocsiáltalányban s a szállításért 
megállapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Pécs, 
Deák-u. 10. I. era. 4.) tudhatok meg.

A pályázathoz a fedhetlen előéletről és az 
elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és azt 1937. évi május hó 15-ig ket
tős zárt borítékban a pécsi m. kir. postaigazga
tóságnál személylesen vagy posta útján keLl be
nyújtani. A borítékra — mind a külsőre, mind 
a belsőre — fel keli jegyezni színes irónnal „Pá
lyázat a mohácsi postaszállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy év tartamára vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
iclfogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1937. évi május hó 20-án 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazgató
ság 3-ik ügyosztályánál (Pécs, Deák-u. 10. I. em. 

1 4.) fogják bizottságilag felbontani. A felbontás
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nál a magukat igazoló pályázók, vagy azoknak 
meghatalmazással ellátott képviselői j'elen lehet
nek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig. az a pályázó pedig, akinek pályázata elfo- 
gadtatik, a szerződéi megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kei'eskedelem- és közlekedésügyi

miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továb
bá, hogy a pályázatot eredménytelennek vagy 
semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1937. évi április hó 17-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Meghívó.

A M. kir. Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Egyesülete 1937. évi 
május hó 9-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 
tartja

LXVII. évi rendes közgyűlését, 
a Postás Kari Egyesületek Szövetsége székházá
nak I. emeleti dísztermében, Budapest, VE, B'en- 
czur-utca 27. szám alatt, amely közgyűlésre az 
egyesület tagjait tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó és jelentés az előző évi 

közgyűlés határozatainak jóváhagyásáról.
2. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az egyesület 1936. évi működéséről.
3. A ftelügyelőbizottság jelentése az egyesü

let 1936. évi összes számadásairól, pénzkezelé
séről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyümöl- 
csöztetéséről. Határozat a felmentvények meg
adásáról.

4. Keresetképtelen és vagyontalan kis nyug
díjasok segélyezésének újabb rendezése.

5. Ingatlan vételi ügyek.
6. Alapszabálymódosítás.
7. Fellebbezések.
8. Indítványok.
9. Költségvetési lelőirányzat az 1937. évre.
10. Az egyesület tisztikarának megválasztá

sa 3 évre és a feilügyelőbizottság megválasztása 
1 év tartamára.

Budapest, 1937. április hó 15.
Muschong Rezső s. k. 

elnök.
Megjegyzések: Az indítványokat a közgyű

lés előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 
kell eljuttatni.

A megjelent rendes tagok írásbeli felhatal
mazás alapján távollevő rendes tagokat is kép
viselhetnek, de 1 jelenlévő rendes tag 5 távol
lévő tagnál többet nem képviselhet.

Betöltendő postakiadói állás.
Balatonföldvár postahivatal gyakorlo tt kiadókat keres 

júliustól augusztus végéig.

Szakmar postahivatal június 15-től augusztus 15-ig 
női helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

Hajós postah ivatal május 1,. vagy 15-től 1 hónapra 
kiadó helyettesítésére kiadót keres.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

T örök  István N yíregyháza (MÁV pu.) 3 '/* azonnal H elyettesítést is vállal. 
Érettségizett.

Kiss Jolán Szombathely 
(Faludy Ferenc-u. 21.) azonnal Érettségizett.

A  »Berkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd* R t. ly o m ási. — Főidőt művezető: Dúc hon János.
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Svájccal az utalványok, utánvételes küldemények, 
megbízások és díjjegyzékek svájci frankban való kiállí
tása.

A  vasúti és hajózási forgalomban új darabáru fu
varlevelek forgalombabocsátása.

A  vasúti forgalomban 10 filléres pénzügyi bélyeg
nyomattal ellátott szállítóvevényürlapok forgalombabocsá
tása.

Légiposta szállítás Északamerikába a „Hindenburg“ 
léghajóval.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

A L O M :
A m. kir. posta központi számvevőségének szóló 

napijelentések továbbítása.
Üj, 5 és 25 filléres arcképes bélyegek forgalomba 

bocsátása.
Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Euiópánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Budapest-Zugliget időszaki postahivatal megnyitása. 
A  szakadáti postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Forgalomköri változások.
Kimutatás létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Svájccal az utalványok, utánvételes küldemé
nyek, megbízások és díjjegyzékek svájci frank

ban való kiállítása,
97.591/4.

Folyó évi május hó 1-től Svájccal való for
galomban az utalványok, utánvételes küldemé
nyek, megbízások, valamint díjjegyzékek össze
gét mindkét irányban svájci frankban fejezik 
ki.

Az utalványok és megbízások összegének 
felső hátára 1.400, az után vételi összegeké 1.000 
svájci frank.

E küldemények kezelésére nézve a P. R. T. 
f.. évi 12. számában megjelent 94.142/4. sz. ren
deletben foglaltak irányadók.

Az eddigi forgalmi korlátozások továbbra is 
érvényben maradnak.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a Le- 
vélpostadíjszabás 127., 151. és 161., valamint a 
Csomagdíjszabás 188. oldalán Svájc- és Liech
tensteinnél.

Budapest, 1937. évi április hó 22-én.

A vasúti és hajózási forgalomban uj darabáru 
fuvarlevelek forgalombabocsátása.

98.579/4.

fuvarlevelek kerülnek forgalomba. A vasúti fu
varleveleket árusító hivatalok részére az éxték- 
cikkraktár küld első készletet.

A hivatalok a régi 30 fillér értékjelzésű (40 
fillérért árusított) darabáru fuvarlevelek árusí
tását folyó évi április hó 30-ával szüntessék be 
és május hó 1-től csak az új értékű darabáru 
fuvarleveleket árusítsák.

Az új fuvarlevélürlapokon 10 filléres ok
irati illeték van és azok eladási ára példányon
ként 20 fillér.

Az új fuvarlevelek a darabáru vagy a vas
úti forgalomban 5.000 kg-nál, a folyamhajózási 
forgalomban pedig 10.000 kg-nál nem nagyobb 
súlyú küldeményeknél való használatra vannak 
szánva s az alábbi kiadásokban kerülnek for
galomba:
T, I fehéráru magyar szöveggelBelföldi , „ ,I gyorsaru magyar szöveggel

fehéráru
Nemzet

közi !
i gyorsáru

magyar-német szöveggel 
magyar-francia szöveggel 
magyar-olasz szöveggel
magyar-némiet szöveggel 
magyar-francia szöveggel 
magyar-olasz szöveggel

Duna-átrakási teheráru magyar-francia szöveggel
Az 1937. évi május hó l-ével 10 filléres 

pénzügyi bélyegnyomattal ellátott új darabáru
A hivatalok az értékcikkárusoknak kiadott 

és azoknál még el nem adott régi értékű darab
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áru fuvarleveleket — ha azok sérületlenek és 
egyébként is teljesen aggálytalanok — vonják 
be és a készletükben levőkkel együtt május hó 
15-ig szolgáltassák be az értékcikkraktárnak.

Magánosoknak a régi illetékű fuvarlevele
ket a m. kir. állami nyomda az 1937. évi július 
hó 31-ig kicseréli. A kicserélésnél a m. kir. álla
mi nyomda minden darab 30 filléres értékjel- 
zésű, 40 fillérért árusított régi űrlapért 2 drb 
10 filléres értékjelzésű, 20 fillérért árusított 
új űrlapot szolgáltat ki. A jelenleg forgalomban 
levő 30 filléres pénzügyi bélyegnyomattal ellá
tott darabáru fuvarlevélürlapokat, amennyiben 
a fél a kicserélést nem kívánja, vagy a kicseré
lésre megállapított határidőt elmulasztja, to
vábbra is érvényesen lehet használni.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő a P. R.
T. 1931. évi 55. számában megjelent 99.729/4., 
valamint a P. R. T. 1936. évi 11. számában meg
jelent 88.180Á. számú rendeleteknél, azonkívül 
a Levélpostadíjszabás 2. §. B) részében.

Budapest, 1937. évi április hó 28-án.

A vasúti forgalomban 10 filléres pénzügyi bé
lyegnyomattal ellátott szállítóvevényürlapok 

forgalombabocsátása.
98.580/4.

Az 1937. évi május hó 1-vel 10 filléres pénz
ügyi bélyegnyomattal ellátott, 1., 2. és 3. számo
zású szállítóvevényürlapok kerülnek forga
lomba.

Az élelmiszer és romlandó áruk részére 
szolgáló 1. számozású szállítóve vény űrlap fel
adási ára példányonként 10 fillér, a gyorsdarab
áruk részére szolgáló 2. számozású, valamint a 
teherdarabáru részére szolgáló 3. számozású 
szállítóvevényürlap eladási ára pedig példá
nyonként 15 fillér.

Az 1. számú szállítóvevény, zöldszínű nyo
mással, élelmiszer és romlandó áruk, a 2. számú 
szállítóvevény, pirosszínű nyomással, gyorsda
rabáruk, és a 3. sz. szállítóvevény, feketeszínü 
nyomással, teherdarabáru részére szolgál. Mind
három szállítóvevény ötrétbe hajtogatva 10 ol
dalból áll.

A vasúti fuvarleveleket árusító hivatalok a 
szállítóvevényürlapokból — ha annak szüksége 
felmerül, — készletet, első alkalommal esetleg

pótrendeléssel, az értékcikkraktártól igényel
nek.

A hivatalok fentieket jegyezzék elő a P. R
T. 1936. évi 11. számában megjelent 88.180/4. sz. 
rendeletnél, azonkívül a Levélpostadíjszabás 2. 
§. B) részében.

Budapest, 1937. évi április hó 28-án.

Légiposta szállítás Északamerikába a 
„Hindenburg“ léghajóval.

97.332/4.

F. évi május—október hónapokban Európa 
is Észak-Amerika között rendszeres légijáratok 
indulnak a Hindenburg léghajóval. A léghajó a 
következő menetrend szferint közlekedik:

A feladás határideje 
hivatalnál az indulás

a Budapest 72. sz. 
napján: 10.30 óra.

Indulás Frankfurt a/M-ból Érkezés Lakehurst-be

május 3. május 6.
n . „ 14.
22. „ 25.

június 2. június 5.
12. .. 15.
22. „ 25.

július 3. július 6.
„ 11. „ 14.

augusztus 13. augusztus 16.
20. 23.
27. 30.

szeptem ber 3. szeptember 6.
10. „ 13.
17. 20.
28. október 1.

október 8. 11.
19. 22.
30. november 2.

A léghajóval az Egyesült Államokba, Kana
dába, Mexikóba, Középamerikába, Nyugat-In- 
diába, Brit-Francia és Németalföldi-Indiába, Ko- 
lombiába, Venezuelába, Chilébe, Ecuadorba és 
Peruba szóló közönséges és ajánlott leveleket, 
levelezőlapokat, árumintákat, nyomtatványokat 
és üzleti papírokat lehet szállítani.

A küldemények légipostái pótdíja a követ
kező:

1, New Yorkig léghajóval és azon túl közönsé
ges úton való szállítás esetén:
a) levelek és levelezőlapok 5 g-ként 1.50 P
b) egyéb küldemények 5 g-ként —.40 „
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2. New York-ig és azon túl is légi úton való 
szállítás esetén:
a) levelek és levelezőlapok 5 g-ként 1.50 P 

azonfelül a Légipostái Díjszabásban
az illető országra megállapított ren
des légipostái pótdíj.

b) egyéb küldemények 5 g-ként —.40 P
azonfelül a Légipostái Díjszabásban
az illető országra megállapított ren
des légipostái pótdíj.
Ezeken a díjakon felül természetesen le kell 

még róni a rendes postai díjat és az esetleges 
ajánlási díjat is.

A küldeményekre a következő megjegyzést 
kell írni: Ha a szállítás csak New York-ig törté
nik légi úton: „Mit Luftschiff nach Nordame
rika“;

ha a szállítás New York-on túl is légiúton 
történik: „Mit Luftschiff nach Nordamerika
und mit Luftpost ab New York“.

Ennek megfelelően a hivatalok a Légipostái 
Díjszabásban az alább felsorolt országoknál a 2. 
és 3. hasábban tegyenek „**“ jelet és a lap al 
jára írják a következő megjegyzést:
** A Hindenburg léghajóval való továbbítás 
esetén a légipostái pót díj a következő:

ha a szállítás légiúton csak 
New York-ig történik:

ha a szállítás New York-ig és azon túl 
is légiúton történik:

levelekért és
5 g-ként

levelezőlapokért 1.50 P

egyéb küldeményekért —.40 P

levelekért és hozzáadva még
levelezőlapokért 1.50 P ) a 2., illetőleg 

> a 3. hasábban
egyéb küldeményekért -.40  P \ levő légipostái 

' pótdíjat

Egyesült Államok 
Antigua
Bahama szigetek 
Barbados 
Brit Guyana 
Brit Honduras 
Caicos-szigetek 
Costa Rica 
Curagao 
Dominika
Dominikánus köztársaság

Ecuador
Francia Guyana
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
H aiti _köztársaság
H onduras köztársaság
Jamaika
Kajmán-sziget
Kanada
Kolumbia

Kuba
Martinique 
Mexiko 
M ontserrat 
Ném etalföldi- 

Guyana 
Nevis 
Nikaragua 
Panama csatorna 

és vidéke
Panama köztársaság

Porto Rico 
Salvador 
Santo Domingo 

köztársaság 
St. Kitts és Nevis 
St. Lucia 
St. Vincent 
Tobago 
Trinidad 
Turk-sziget 
Virginia-szigetek

Megjegyzem, hogy a léghajóval filatéliai cé
lokat szolgáló olyan küldeményeket, amelyeket 
nem a fentemlített országokba címeztek, a né
met posta nem továbbít.

Budapest, 1937. április hó 28-án,

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

96.302/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“

67. §-ának (díjátalányozásban részvevő szervek)

Vl/b) pontjában (m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi minisztérium) 27. tételként vegyék 
fel: „Repülőfutárcsoport és gazdasági hivatala“. 

Budapest, 1937. évi április hó 24-én.

A m. kir. posta központi számvevőségének 
szóló napi jelentések továbbítása.

92.385/2.
A P. R. T. 1932. évi 15. számában közzétett 

80.211/2. sz. rendelet I. 11. pontjában foglaltak"



114 15. szám.

kapcsán figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy a pénzintézetek, kereskedelmi és iparvál
lalatok és a „Futura“ bizományosai által felvett 
postapénzekről szóló rózsaszínű átvételi elis
mer vényeket, valamint a m. kir. államvasutak 
állomásai által eszközölt beszolgáltatásokról, 
illetőleg felvett ellátmányokról szóló napi jelen
téseket a m. kir. posta központi számvevőségé
nek ne ajánlottként, hanem közönséges levél
ként továbbítsák.

A postahivatalok fentieket jegyezzék elő a 
P. R. T. 1923. évi 9. számában közzétett 41.931. 
sz. rendelet 6. és az 1923. évi 79. számában kö
zölt 33.466. sz. rendelet 14. pontjánál.

Budapest, 1937. évi' április hó 28-án.

Uj, 5 és 25 filléres arcképes bélyegek forga
lomba bocsátása.

98.195/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. 
T. 1932. évi 26. számában közzétett 85.813/3. szá
mú rendelettel forgalomba bocsátott, nemzeti 
nagyjaink egy részének arcképét feltüntető, fil
léres értékjelzésű bélyegsorozat kiegészítése
ként 5 és 25 filléres bélyegeket bocsátók forga
lomba.

A raszteres mélynyomással egyszínben elő 
állított bélyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. évi 
P. R. T. 49. számában) fehér papíron, álló téglány 
alakban készültek.

Mind a kétféle bélyegkép egyszerű, 18x22 
mm alaknagyságú kerettel övezett sötét háttér
ből tűnik elő. A kép alsó szélén „MAGYAROR
SZÁG“ Felírás, e fölött a jobb sarokban „5 f“ 
illetőleg „25 f“ értékszám, baloldalon alulról fel
felé „KÖLCSEY FERENC“ illetőleg „VÖRÖS
MARTY M.“ felírás, a jobb oldalon pedig fe 
lülről lefelé „1790—1838“, illetőleg „1800—1855‘ 
születési és halálozási évszám van.

Az 5 filléres értékjWzésű, Kölcsey Ferencet 
a magyar Himnusz költőjét ábrázoló bélyeg szí
ne rozsdavörös, a Szózat költőjét, Vörösmarty 
Mihályt ábrázoló 25 f-sé pedig olivzöld.

A két bélyeg képét —1 az eredetinél valami
vel nagyobb méretben — itt közlöm:

Felhívom a postahivatalokat, hogy az új bé
lyegekből szükséges mennyiséget a legközelebbi 
rendes havi megrendelés alkalmával a m. kir. 
posta értékcikkraktárából rendeljék meg. Na
gyobb forgalmú kincstári postahivatalok szük
ség esetében soronkívül is rendelhetnek.

A bélyegek folyó évi május hó 5-étől bár
hová szóló postai küldemények bérnnentesítésé- 
re felhasználhatók.

Budapest, 1937. évi április hó 26-án.

Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.

98.182/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi április hó 21-én kelt B. I. 
4.518/1937/8. számú végzésével Féja Géza „Vi
harsarok“ című sajtótermék lefoglalásának fel
oldását rendelte el.

Ennélfogva a P. R. T. 1937. évi 13. számá
ban megjelent 96.020/4. számú rendeletet hatá
lyon kívül helyezem.

A postahivatalok a szóbanlévő sajtótermék 
postán szétküldött példányait a jövőben tehát 
akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1937. évi április hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

97.611/4.

„Generalität de Catalunya“ című spanyol- 
országi sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1937. évi április hó 22-én.

Európánkivülre szóló levélposta továbbítása.

98.355/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (=  F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja (=  £):

A u sz trá liá b a  (Fremantle): F V / 6  — 13 ó 50 
P, É V i l i ;

tir it- ln d iá b a  (Bombay): F V/6 — 13 ó 50 p,
É V I 18;

D éla fr iká b a  (Capetown): F V/5 — 13 ó 50 
p, £ V I 2 6;

D éla m eriká b a  (Rió de Janeiro): F V/3 — 7 
ó, É V/23; F V/5 -  13 ó 50 p, É  V/24;

E g y p t  ó m b a  (Alexandria): F V/2 — 22 ó 50 
p, £  V/6; F V I 3 — 22 ó 50 p, £  V/7; F V/4 — 22 
ó 50 p, £  V/8; F V/6 — 13 ó 50 p, £  V /ll; F V/8
— 22 ó 50 p, £  V/12;

É sza k  és K ö zé p a m e r ik á b a  (New York): F
V/3 -  13 ó 50 p, £  V/ l l ;  F V /6  —  13 ó 50 p, £  
V/13;

lrak-Mezopotamiaba (Baghdad): F V/3 — 22
ó 50 p, £  V/8; F V/5 — 22 ó 50 p, £  V/10, F V/8
— 22 ó 50 p, £  V/13;

Iránba  (Perzsia, Teherán): F V/3 — 13 ó 50 
P, £ V /ll; F V/7 — 13 ó 50 p, £  V/18; F V/8 — 
13 ó 50 p, £  V/16;

Ja p á n b a  (Shimonoseki): F V/4 — 5 ó 30 p, 
£ V/20; F V/7 -  5 ó 30 p, £  V/23;

K ínába  (Shanghai): F V/4 — 5 ó 30 p, £  V/ 
19; F V/7 — 5 ó 30 p, £  V/22;

N é m e ta lfö ld i In d iá b a  (Batávia): F V/6 5
ó 30 p, £ V/27;

P a lesztin á b a  (Tel Aviv): F V/2 — 22 ó 50 p, 
£ V/7; F V/3 — 22 ó 50 p, £  V/9; F V/4 — 22 ó

50 p, £ V/9; F V/6 — 13 ó 50 p, £ V/12; F V/8 
— 22 ó 50 p, £ V/12;

Szíriába (Alep): F V/3 — 22 ó 50 p, £ V/6; 
F V/5 — 22 ó 50 p, £ V/8; F V/6 — 22 ó 50 p, £ 
V/10; F V/8 — 22 ó 50 p, £ V/ll;

Budapest, 1937. évi április hó 27-én.

Budapest-Zugliget időszaki postahivatal meg
nyitása.
96.92913.

Budapest—Zugliget távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal folyó évi május hó 1-én a
Zugligeti-u. 20/a. sz. alatti helyiségben működé
sét ismét megkezdi. A hivatal, mint az elmúlt 
évben, október hó 15-ig lesz üzemben. 

Budapest, 1937. évi április hó 22-én.

A szakadáti postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

97.934/3.
Tolnamegye simontomyai járásában levő 

szakadáti postaügynökség folyó évi április hó 
20-án ideiglenesen megszűnt.

Szakadát község utolsó postája átmenetileg: 
Gyönk.

Budapest, 1937. évi április hó 26-án.

Forgalomköri változások.
98.007/3.

Agostyán kk. (88. 1.), Baj nk. (109. 1.), Berta- 
major o  Tóváros í( 133. 1.), Budapest—szentlő
rinci és tatai cserép- és téglagyár r> Tóváros 
(147. 1.), Ferencmajor O Szomód (213. 1.), Má- 
riamagdolnapuszta z'* Szomód (362. 1.), Szomód 
kk. (513. 1.), Tata-Tóvároskert v. á. Tóváros 
(525. 1.) és Uradalmi gőztéglagyár r-'» Tóváros 
(555. í.), valamennyinél u. t. ezentúl Tata.

Budapest, 1937. évi április hó 27-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
06
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A  létszámból tö rö lt egyén

Po
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n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

A létszám ból való 
tö rlés oka

B
ud

ap
es

t

Katzenbach Irm a kiadó Kölesd 1910. Pécs 5. Kcsztölci postam esterré 
k ineveztetett.

Pé
cs

Pomázi Ilona kiadó Rákóczi- 
falva 1897. B udapest 43. Öcsényi postam esterré 

nevezte te tt ki.

■ Vio
-P-i.

Huszár Vilmos kiadó Szilágycseh, 1905. Tiszafüred Csopaki postamesterré 
neveztetett ki.

Skutta Alexandra kiadó
D onee Surjevski 

Sawod Kenderes Csányoszrói postames-

Pé
cs (Oroszország)

1903.
térré neveztetet t  ki

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Balatonkenese postahivatal a nyári idényre, június. 
15-től szeptember 1-ig bezárólag férfikiadót keres. Kezdők 
is ajánlkozhatnak. Járandóság: készpénzfizetés, lakás, étkezés, 
ágynem ű, mosás nélkül.

Szerep postahivatal július 1-től két hónapra önálló 
kezelésre képes nőkiadót keres helyettesítésre. .1.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást
• V 1

D em kó M ária Medgyesegyháza 3*/* azonnal H elyettesítést is vállal.
Érettségizett.

E lbert Erzsébet Mosonszentmiklós m ájus 15-től

A «/.erkesztőfiégnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

P ővázosi Nyomd« &t. ayom iaa. — Felelős m űvezető: D u ch o n  János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUU4PEST, 1037 MÁJUS 8.

T A R T
Felmentések és megbízatások.
Távíró és távbeszélő kedvezm ények a salzburgi vi

torlázó repülő mérkőzések idő tartam ára a versenyzők 
számára.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A XIV. Bélyegnap székhelyén alkalmi postahivatal 

felállítása.
H irdető bélyegző használata a csillaghegyi postahi

vatalnál.

Ml. szám.

A T O M  :
Csillagtanya postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.
Békésföldvár pu. postahivatal és M ezőnyék-Ládháza 

vasútállomás nevének megváltoztatása.
Elveszett postakiadói igazolvány.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kim utatás létszám ból törölt postakiadókról.
A postaalkalm azottak gyermekeinek szünidei nevel

tetése.
Kiadói állást keresnek.

Felmentések és megbízatások.
92.770/1.

Dr. Eltér Jenő postafőigazgatöt a postave
zérigazgatóság 8. ügyosztálya vezetése alól fel
mentettem és a központi főbiztosi teendők ellá
tásával megbíztam.

Lőrincz Sánd* postaigazgatót a postave
zérigazgatóság 8. ügyosztálya vezetőjének he
lyettesítése alól felmentettem és ugyanazon 
ügyosztály vezetésével megbíztam.

Mészáros Lajos postaigazgatót a posta ve
zérigazgatóság 8. ügyosztálya vezetőjének he
lyettesítésével megbíztam.

Rimótzy Mihály postaműszaki igazgatót a 
budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgató
ság vezetésével véglegesen megbíztam.

Szathmáry Ferenc postafőigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postaigazgatót a buda
pesti m. kir. postaigazgatóság vezetőjének he
lyettesítése alól 1937. évi június hó végével fel
mentettem és 1937. évi július hó elsejei hatály- 
lyal a debreceni m. kir. postaigazgatóság vezeté
sével megbíztam.

Szüts Endre postaigazgatót a m. kir. posta
állomás vezetése alól 1937. évi június hó végével 
felmentettem és 1937. évi július hó elsejei ha
tállyal a szegedi m. kir. postaigazgatóság veze
tésével megbíztam.

Dr. Bugyi József postaigazgatót a m. kir. I

posta utalványleszámoló hivatala vezetésével 
megbíztam.

Dr. Erdélyi Géza postatanácsost 1937. évi 
július hó elsejei hatállyal a m. kir. posta állom át
vezetésével megbíztam.

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.

Távíró és távbeszélő kedvezmények a salzburgi 
vitorlázó repülő mérkőzések időtartamára a 

versenyzők számára.
97.993/8.

Az 1937. év május 26-tól május 31-ig le
bonyolítandó salzburgi vitorlázó repülő mérkő
zések időtartamára a résztvevő repülők, — a 
Magyar Aero Szövetség által kiállított és e ren
delet végén másolatban ismertetett igazol
vány alapján, — Magyarország területén „Istus 
Salzburg“ címre díjfizetés nélkül táviratokat 
adhatnak fel, illetőleg oda szóló távbeszélgeté
seket kezdeményezhetnek. Ezek a táviratok a 
sürgős állami táviratok után továbbítandó ösz- 
szes táviratokat sorrendben megelőzik, az ilyen 
távbeszélgetések pedig ugyanazt a sorrendi ked
vezményt élvezik, mint a „sürgős repülő“ be
szélgetések.

A hivatalok tehát, ha az igazolt repülők ná
luk ily táviratokat kívánnak feladni, azokat 

i díjfizetés nélkül akadálytalanul vegyék fel és a
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közönséges táviratok, illetőleg közönséges táv- 
beszélgetések díjszabása szerint kiszámított dí
jukat a számívben a II. hasábba jegyezzék, a 
jegyzet rovatba pedig „Istus Salzburg, központi 
beszedésre“ megjegyzést írjanak.

Az „Istus Salzburg“ címre bejelentett táv- 
beszélgetések jegyeinek hátsó oldalára a követ
kezőket kell feljegyezni: „Istus Salzburg köz
ponti beszedésre“.

A hivatalok e táviratok és távbeszélgetések 
díjait a hó végén ugyanúgy számolják el a „Ma
gyar Aero Szövetség Budapest“ terhére, mint 
ahogyan az a budapesti hírlapvállalatok terhére

hitelezett hírlaptáviratoknál és hitelezett hírlap
beszélgetéseknél történik, vagyis azok nyugtáit 
beszedés végett a Budapest 70. sz. postahiva
talhoz küldjék (1. P. R. T. 1933. évi 50. számá
ban közzétett 98.644/5. sz. rendeletet).

A hivatalok a szóbanlevő táviratok és táv- 
beszélgetések fent előírt sorrendben való továb
bítására, illetőleg létesítésére kiváló gondot for
dítsanak.

A Magyar Aero Szövetség által kiállított 
igazolvány színe világos zöld, szövege pedig a 
következő:

MAGYAR AERO SZÖVETSÉG 
Budapest, IX., Lónyay-u. 17.

Telefon: 1—861—45.
I G A Z O L V Á N Y

úrhölgy
résztvevője az 1937. évi „Első ISTUS V it orlázó-Repülömérkőzések“-nek és ennélfogva jogosult 
a m. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter úr 97.99311937-IV. 8. számú rendelete ér
telmében a távíró és távbeszélő használata tekintetében biztosított kedvezményeket igénybe

Stef Tibor s. k. Kara Jenő s. k.
(Ä tulajdonos aláírása) főtitkár h. ü. v. alelnök.

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
97359/8.

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

9. o. Lettország-nál a 6. hasábban az XP 
díja 2.50 a. fr. helyett 1.52 a. fr.

12. o. Eritreánál és Etniopiánál a helynév 
előtti jelet, valamint a 2.—7. hasábban levő 
összes adatokat s az oldal alján levő 4), 6) és 
7) jegyzetet töröljék. Mindkét helyen az 1. ha
sábban a helynév után írják be: (1. Olasz-Kelet- 
Afrika).

14. o. Az oldal fejrovatában az „Útirá
nyokénál új útirányként beiktatandó: IX. Via 
Roma Radio.

Nyasszaföld után ragasszák be a csatolt fe

dőlapot s az oldal aljára a következő új jegyze
teket írják:

,,lü) Via Roma Radio hírlaptávirat is küld
hető. Szódíja 0.91 a. fr.“

,,X1) összebeszélt nyelvű, valamint szám- és 
betűjegyes távirat csak a helyi kormányhatóság 
engedélyével küldhető. A használt code a gyar
mati kormánynál letétbe helyezendő.“

15. o. Szomáliföld (Olasz)-nál a helynév 
előtti jelet, valamint a 2.—7. hasábban levő 
összes adatokat s az oldal alján levő 3) és 5) 
jegyzet szövegét töröljék. Az 1. hasábban a 
helynév után írják be: (1. Olasz-Kelet-Afrika).

22. o. Kis-Antillák, St Barthélémy-nél a kö
zönséges távirat szódíja a 3. hasábban 3.52 a. fr., 
az NLT távirat szódíja pedig a 4. hasábban
1.174 a. fr.
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Turks Island-nál a 6. hasábban az FS meg
jelölés törlendő.

25. o. Irak-nál a 7. hasábban az XP díja
0.75 a. fr.

A Díjszabás utolsó két oldalán levő Jegy
zék-be betűrendben beiktatandó:

Olasz-Kelet-Afrika...............................14
Eritreánál, Ethiopiánál és Szomáliföld 

(Olasz)-nál a helynév után írandó: (1. Olasz-
Kelet-Afrika) s az oldalszámok törlendők.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455,8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

8. o. Kis-Antillák, St Barthélémy-nél az 
XLT távirat szódíja a 4. hasábban 1.174 a. fr. 
a díjminimum pedig az 5. hasábban 11.74 a. fr. 

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
99.106/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (—F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja (=É):

Ausztráliába (Fremantle): F V/13 — 13 ó 50 
p, É VII8; F VI20 — 13 ó 50 p, É Vl/15; F V/29 
— 5 ó .30 p, É VI/22;

Brit-lndiába (Bombay): F V/13 — 13 ó 50 
p, £ V/27; F V/20 — 13 ó 50 p, £  VI/3; F V/27 - 
13 ó 50 p, É VI/8;

Délafrikába (Capetown): F VI12 — 13 ó 50 
p, É VI/1; F VI19 — 5 ó 30 p, É VI16; F V/19 -  
13 ó 50 p, £ VI/8; F V/26 — 13 ó 50 p, É VI/15;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F V/ll — 
13 ó 50 p, É VI25; F V/12 — 13 ó 50 p, £ V/28; 
F VI18 — 13 ó 50 p, £ VI/2; F V/19 -  13 ó 50 p, 
£ VI/7; F V/20 — 13 ó 50 p, É VI/9; F V/27 
12 ó 50 p, £ VII10;

Egyiptomba (Alexandria): F Vl8 — 22 ó 50 
p, £ VI12; F VI9 — 22 ó 50 p, £ V/13; F V/13 -  
22 ó 50 p, É V/17; F V/15 — 22 ó 50 p, É V/19; 
F VI16 — 22 ó 50 p, É V/20; F V/17 — 22 ó 50 
p, É VI21; F VI18 — 22 ó 50 p, É V/22;
F V/22 22 ó 50 p, É V/26; F V/23
-  22 ó 50 p, £ VI27; F V/27 — 22 ó 50 p, É V/31; 

F VI29 — 22 ó 5Q p, É VI/2; F V'30 — 22 ó 50 
p, £ VI/3; F VI31 — 22 ó 50 p, É VI/4.

Észak és Középamerikába (New York): F

V/ll — 13 ó 50 p, É VI18; F V/12 — 13 ó 50 p,
É V/20; F V/13 — 13 ó 50 p, É V/20; F V/17 —
13 ó 50 p, É VI24; F V/18 — 13 ó 50 p, É V/28;
F V/19 — 13 ó 50 p, É V/28; F V/23 — 13 ó 50
p, É VI31; F V/24 — 13 ó 50 p, É V/31; F V/25
— 13 ó 50 p, É VI/4; F V/26 — 13 ó 50 p, É VI/4; 
F V/31 — 13 ó 50 p, É VI/7.

Irak-Mezopotámiába (Bagdad): F V/10 —
22 ó 50 p, É VI15; F V/12 — 22 ó 50 p, É V/17; 
F V/15 — 22 ó 50 p, É V/20; F V/17 — 22 ó 50 
p, £  V/22; F V/19 — 22 ó 50 p, É V/24; F V/22 

22 ó 50 p, É V/27; F V/24 -  22 ó 50 p, £  V/29 
F V/26 — 22 ó50p, £V/31; FV/29 — 22ó 50p, É 
VI/3; F V/31 — 22 ó 50 p, É VI/5;

Iránba (Perzsia, Teheran): F V/10 13 ó 50 
p, É VI18; F V/14 — 13 ó 50 p, É V/22; F V/15
— 13 ó 50 p, É V/23; F V/17 — 13 ó 50 p, £ V/25; 
F V/21 — 13 ó 50 p, £ V/29; F V/22 — 13 ó 50 p. 
£ V/30; F V/24 — 13 ó 50 p, £ V/l; F V/28 — 
13 ó .50 p, £ VI/5; F V/29 — 13 ó 50 p, £ VI/6; 
F V/31 — 13 ó 50 p, £ VI/7;

Japánba (Shimonoseki): F V/ll — 5 ó 30 
p, £ V/26; F V/14 — 5 ó 30 p, £ V/30; F V/18 

5 ó 30 p, £ VI/3; F V/21 — 5 ó 30 p, £  VI/6; 
F V/25 — 5 ó 30 p, £ VI/10; F V/28 — 5 ó 30 p, 
£ VI/13.

Kínába (Shanghai): F V/ll — 5 ó 30 p, £ 
V/25; F V/14 — 5 ó 30 p, £ V/29; F V/18 — 5 
ó 30 p. £ VI/2; F V/21 — 5 ó 30 p, £ 
VI/5; F V/25 — 5 ó 30 p, £ VI/9; F 
V/28 — 5 ó 30 p, £ VI/12.

Németalföldi Indiába (Batávia): F V/12 — 
13 ó 50 p, £ VI/3; F V/20 — 5 ó 30 p, £  VI/14; 
F V/27 — 5 ó 30 p, £  VI/17;

Palesztinába (Tel Aviv): F VI9 — 22 ó 50 p, £ 
V/14; F V/13 — 22 ó 50 p, £ V/18; F V/15 — 22 
ó 50 p, £ V/20; F V/16 — 22 ó 50 p, £  V/21; F 
V/17 — 22 ó 50 p, £  V/23 (d. e.); F V/18 — 22 
ó 50 p, £ V/23 (d. u.); F V/22 — 22 ó 50 p, £ 
V/27; F V/23 — 22 ó 50 p, £ V/28; F V/27 — 22 
ó 50 p, £ VI/1; F V/29 -  22 ó 50 p, £  VI/3; F 
V/30 — 22 ó 50 p, £  VI/4; F V/31 — 22 ó 50 p, 
£ VI/5.

Szíriába (Alep): F V/10 — 22 ó 50 p, £ V/13; 
F V/12 — 22 ó 50 p, £  V/15; F V/13 — 22 ó 50 p. 
£ V/17; F V/15 — 22 ó 50 p, £ V/18; F V/17 — 
22 ó 50 p, £ V/20; F V/19 — 22 ó 50 p, £ V/22; 
F V/20 — 22 ó 50 p, £  V/24; F V/22 — 22 ó 50 
p, £ V/25 F V/24 —  22 ó 50 p, £ V/27; 
F V/26 — 22 ó 50 p, £ V/29; F V/27

22 ó 50 p, £ V/31; F V/29 — 22 ó 50 p, £ 
VI/1; F V/31 — 22 ó 50 p, £ VI/3.

Budapest, 1937. évi május hó 5.
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Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
98.643/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi április hó 23-án kelt B. J. 
4.608/1937. 8. számú végzésével a Budapesten 
1937. évi április hó 2-án előállított „A rög szava“ 
című sajtótermék lefoglalásának feloldását ren
delte el.

Ennélfogva a P. R. T. 1937. évi 13. számában 
megjelent 96.462/1937. számú rendeletet hatá
lyon kívül helyezem.

A postahivatalok a szóbanlévő sajtótermék 
postán szétküldött példányait a jövőben tehát 
akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

98.644/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi április hó 28-án kelt B. I. 
5.426/1937. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Élelmezési munkás“ című, április hó
ban megjelent lap XXXII. évfolyam 4. számá
nak 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, 1937. évi április hó 30-án.

II.

99.102/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi május hó 1-én kelt B. 5.688/ 
1937. számú végzésével a Budapesten előállított, 
1937. évi május hó 2. kelettel ellátott „Nemzeti 
Front“ című sajtótermék lefoglalását rendelte 
cl.

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, 1937. évi május hó 5-én.

A XIV. Bélyegnap székhelyén alkalmi postahi
vatal felállítása.

99.233/3.
A budapesti Pannónia Bélyegegyesület ren

dezésében tartandó „XIV. Bélyegnap“ és bé
lyegkiállítás székhelyén (V., Vigadó-tér 2.) folyó 
évi május hó 8-án és 9-én, 9—18 óráig tartó
szolgálattal, a budapesti 4. számú postahivatal 
kirendeltségeként működő alkalmi postahivatal 
lép életbe.

A postahivatali kirendeltség működési köre 
bárhova szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények és táviratok felvételére, továbbá 
a postabélyegek és értékcikkek árusítására ter
jed ki.

Az alkalmi postahivatal, a nála feladott le
vélpostai küldeményeket a „Pannónia Bélyeg
egyesület — 1917—1937 — XIV. Bélyegnap“ fel
iratú különleges keletbélyegző lenyomatával 
fogja ellátni.

Budapest, 1937. évi május hó 5-én.

Hirdető bélyegző használata a csillaghegyi 
postahivatalnál.

98.474/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a csil

laghegyi postahivatal — amint ez a legutóbbi 
években is történt — május hó 1-től augusztus 
hó végéig. „Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú 
kézi henger hirdető bélyegzőt fog használni a 
nála feladott közönséges levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi április hó 29-én.

Csillagtanya postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása.

98.122/3.
A csillagtanyai postaügynökség ellenőrző 

hivatala ezentúl Biharnagybajom helyett Püs
pökladány. A kir. hivatalok a Postahivatalok és 
Ügynökségek névsorában (33. o.) és a Helység- 
névtárban (165. o.) Csillagtanyánál az „Eh.“ után 
Biharnagybajom helyett írják be „Püspökla
dány“, a Helységnévtár 244. oldalán Hajnalzúg
nál, a 349. oldalán pedig Lipóthátnál (Kisfehér- 
tó): Püspökladány az u. p. megjelölést „Ür- 
möshát“-ra helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.



Fedőlap a P. R. T. 1937. évi 16. sz.-hoz (97.35918. sz. r.).

^  Olasz-Kelet-Afrika (Afrique 
orientale italienne)10)

Eritrea .............................................................  j VIII, IX. 
II,

1.82
2.09

Többi hivatal ..................................................... j VIII, IX. 1.82
II, 2.09
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Békésföldvár pu. postahivatal és Mezőnyék- 
Ládháza vasútállomás nevének megváltoztatása.

96.676/3.
Békésföldvár pu.-i postahivatal helyes neve 

„Békés—Földvár pu.“, Mezőnyék—Ládháza“ 
vasútállomás új elnevezése pedig „Nyékládhá- 
za“. Ehhez képest a kir. hivatalok a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában a 16-ik olda
lon Békésföldvár helyett „Békás—Földvár pu“-t 
írjanak, a 94-ik oldalon Nyékládházánál „Mező
nyék—Ládháza“ bejegyzést töröljék, a 97-ik ol
dalon Ónodnál, a 112-ik oldalon Sajószögednél 
„Mezőnyék—Ládháza* helyett „Nyékládházát“ 
írjanak, az Irányítási Füzet 21-ik, a Helységnév- 
tár 126-ik oldalán pedig „Békésföldvár“-t „Bé
kés— Földvár“-ra helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi április hó 30-án.

Elveszett postakiadói igazolvány.
98.626/1.

Kiss Jolán postakiadó a szegedi m. kir. pos
taigazgatóság által az 1927. évi október hó l i 
án kiállított kiadói igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi április hó 29-én.

Személyzetiek.
98.502/1.

A m. kir. posta személyzet körében 1937. 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Rimányi József dr. segédtit
kár 43 Pécsről Budapestre, Pintér János dr. se
gédtitkár 46 Budapestről Szegedre, Mojzer Ig- 
nácz dr. segédtitkár 63 Budapestről Pécsre, 
Hemmer Antal dr. fogalmazó 15 Budapestről 
Pécsre, Kuzma László dr. fogalmazó 27 Buda
pestről Debrecenbe, Jánosa Andor dr. fogalma
zó 31 Budapestről Debrecenbe, Dancsák Gyula 
dr. fogalmazó 32 Budapestről Szegedre, Márkus 
Tibor dr. fogalmazó 40 Budapestről Pécsre, 
Kappel Gyula dr. fogalmazó 42 Budapestről 
Sopronba, Kovács Jánosné segédellenőrnő 487 
Budapestről Vácra, Buruczki Dezső II. o. al
tiszt 335 LJjdombóvárról Tapolcára, Horváth Jó

zsef dombóvári II. o. altiszt 762 Dombóvárról 
Ujdombóvárra, Bakos Sándor II. o. altiszt 1027 
Orosházáról Budapestre, Kertész György II. o. 
altiszt 1136 Budapestről Balassagyarmatra, Gyi- 
mesi Pál II. o. altiszt 1414 Budapestről Balassa
gyarmatra, Hegedűs Béla pátyi II. o. altiszt 1466 
Vácról Budapestre, Gémesi István II. o. altiszt 
1561 Pécsről Budapestre, Fehér István méhteleki
II. o. altiszt 1589/c Nyíregyházáról Miskolcra, 
Horváth József szigetvári II. o. altiszt 1854 Uj- 
dombóvárról Szigetvárra, Vajda György zala
egerszegi II. o. altiszt 1926 Barcsról Zalaeger
szegre, Balga István II. o. altiszt 1985 Budapest
ről Vácra, Miklós József kaposfüredi II. o. al
tiszt 2109 Keszthelyről Budapestre, Liptai Ist
ván II. o. altiszt 2324 Balassagyarmatról Buda
pestre, Varga Sándor bokszegi II. o. altiszt 2620 
Szarvasról Kiskunfélegyházára, K. Papp János
II. o. altiszt 2635 Miskolcról Nyíregyházára, 
Konkoly György II. o. altiszt 2647 Ujdombóvár- 
ról Kaposvárra, Müllner Nándor II. o. altiszt 
2779 Győrből Sopronba, vitéz Lányi Gyula II.
o. altiszt 2968 Magyaróvárról Győrbe.

Nyugdíjaztalak: Mayerffy István számve
vőségi II. o. főtanácsosi címmel és jelleggel fel
ruházott számtanácsos 2, Stromp Rezső 17, Kár
páti Árpád 112 és Rejtő Adorján 120 főfelügye
lők, László Dezső felügyelő 165, Machovits Ot- 
tóné segédtisztnő 398, Vágó Kálmánná kezelőnő 
92, Gyenis Mihály I. o. szakaltiszt 2, Kárpáti 
Rezső 2, Faller Antal 176 és Tari János 210II. o. 
szakaltisztek, Kasza János 174, Keresztes Már
ton 203, Sardinecz György 858 és Erdősi Jó
zsef 911 I. o. altisztek, Fábián Pál kisszékelyi II.
o. vonalmester 10, Szántó József ceglédi I. o. 
vonalfelvigyázó 220.

Meghaltak: Szőke János segédellenőr 53,
Nemes Nándor műszaki segédellenőr 15, Ko
vács Dávid II. o. szakaltiszt 202, Oláh Barnabás
II. o. altiszt 1801.

Lemondott: Tassy Antal II. o. altiszt 2348.
Névváltozás: Oltvai (Ollexik) Mátyás dr. I.

o. tiszt 233, Gesztes (Geist) Albert ellenőr 100, 
Zentai (Zimmermann) Ferenc I. o. altiszt 1338, 
Tölgyesi (Tőgyi) Lajos I. o. altiszt 1384, Zentai 
(Zatykó) Lajos I. o. altiszt 1457, Kökényesi (Ko- 
cziszki) András II. o. altiszt 1676, Aczélhegyi 
(Stahlberg) József II. o. vonalfelvigyázó 59.

Egyéb változások: Bartucz Lajos I. o. tiszt 
171 helyett Bartucz Lajos dr. írandó. Tyehlár 
Pál segédellenőr 313 Névjegyzékbe 3 hadiév be
jegyzendő.

Budapest, 1937. évi április hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

97.933/1— 97.934/1.
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*) A  postaszállítás 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 1937.

évi május hó 31-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi április hó 30-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A postaalkalmazottak gyermekeinek szünidei 
neveltetése.

340. nyj.
A postás nyugdíj járulék alap intéző bizott

sága elhatározta, hogy az arra rászoruló postás 
gyermekek szünidei neveltetéséről gondosko
dik.

A neveltetésben 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 leánygyermekek, akik egészségesek, 
fertőző betegségben nem szenvednek, de gyen
ge szervezetük és rosszul tápláltságuk miatt az 
orvos véleménye szerint erre rászorulnak.

A neveltetésre kijelölt gyermekeket rész
ben a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának Szentendre-szigeti Demény Károly 
üdülőtelepén, részben az Országos Gyermek
védő Liga Szentendre-szigeti „Izabella“ és a far- 
kasgyepűi „dr. Vass József“ gyermeküdülőte
lepein, részben a Zsófia Országos Gyermeksza
natórium Egyesület balatonszabadi nyaralótele
pén helyzi el.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező egy ne
gyedív papírra a következő adatokat jegyezze 
fel: az apa nevét, állását, állomáshelyét (hivata
lát), lakáscímét, a neveltetésben részesülni kért 
gyermek nevét, születési adatait (év, hó, nap), 
vallását, továbbá a többi gyermekének nevét, 
születési adatait, annak feltüntetésével, hogy a 
gyermekek közül melyik ellátatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatával 
látja el. A szolgálati főnökségek véleménye el
sősorban a jelentkező alkalmazott családi, anya
gi stb. viszonyaira és a rászorultság mérvére 
terjedjen ki.

A postás nyugdíj járulék-alap abból a cél
ból, hogy a jelentkező gyermekek közül elsősor
ban azokat helyezze el, akik a levegőváltozásra

cs a jobb táplálkozásra leginkább rászorulnak, 
továbbá annak megállapítása végett, hogy a 
gyermekek közül kik menjenek a Balaton mellé 
és kik a Duna melletti üdülőtelepekre, illetőleg 
a Bakonyban lévő farkasgyepűi üdülőtelepre, a 
gyermekeket orvossal megvizsgáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és 
időpontjáról az érdekelt szülőket a postás nyug
díj járulék alap értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta be
tegségi biztosító intézeti orvos van, ezzel, ahol 
ilyen nincs, más orvossal kell megvizsgáltatni.

Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
igazolnia kell, hogy a gyermek fertőző betegség
ben nem szenved és véleményt kell nyilvánítani 
arra nézve, hogy a gyermeknek első- vagy má- 
sodsorban van-e szüksége a neveltetésre s hogy 
részére melyik üdülőtelepet ajánlja.

A vidéken lakó tényleges kincstári és pos
tamesteri személyzet a kiállított törzslapokat 
orvosi véleménnyel ellátva szolgálati főnöksé
génél adja be, a vidéken lakó nyugdíjasok pe
dig annál a hivatalnál, amely lakásukhoz legkö- 

, zelebb esik, még pedig oly időben, hogy a fő
nökségek a törzslapokat javaslatuk rájegyzése 
után legkésőbb iolyó évi május hó 23-áig köz
vetlenül a postás nyugdíj járulék alaphoz (I., 
Krisztina-krt 12. II. em. 227. sz.) megküldhessék.

A fővárosban lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet a törzslapokat orvosi 
vélemény nélkül ugyancsak szolgálati főnöksé
génél május hó 20-áig adja be, a főnökség pedig 
a törzslapokat — véleménnyel ellátva — május 
hó 23-áig a postás nyugdíjjárulék alaphoz küldje 
be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később szintén május hó 23-ig közvetlenül a 
postás nyugdíjjárulék alap címére küldjék be.

A postás gyermekek szünidei neveltetése 
június hó második felében kezdődik és csopor
tonként 3—4 hétig tart.
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Arról, hogy az alap intéző bizottsága a je
lentkező szülők közül kiknek a gyermekeit je
löli ki neveltetésre, az érdekelt szülők annak 
idején az utazás időpontjának s az egyéb tud
nivalóknak részletes közlése mellett külön érte
sítést kapnak.

Az intéző bizottság felkéri a posta összes

hatóságait és hivatalait, hogy a felhívásban fog
laltakat a beosztott személyzetnek és amennyi
ben mód van rá, az állomáshelyen lakó nyugdí
jasoknak is azonnal hozzák tudomására.

Budapest, 1937. évi május hó 6-án.
A postás nyugdíj járulék alap 

intéző bizottsága.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kovács Kálmán Szentendre 11 m ájus 15. 
vagy június 1.

Postam ester helyet
tesítését is vállalja.

Gödé István H eves 11 azonnal Helyettesítést is vállal

Fülep István Medgyesbodzás 5 május 15. Helyettesítést is vállal

Török István Nyíregyháza Máv. p. u. 31/a azonnal Helyettesítést is vállal 
Érettségizett.

Demkó Mária M edgvesegyháza azonnal Helyettesítést is vállal

Szemes Eleonóra H ahó t 13 június 15. Helyettesítést is vállal

| Forrai Julianna Nagybánhegyes június 15-től Helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek sv.ánt küldemények címzése: Postavezérigazgutóság, 4. ügyosztály, Budapest 114 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hírlaposztály, Budapest 4.

F f ir á ro t l  N yom d» R t  ayom áia . — Felelfi»  mfivczetfi: D uchon J iao »
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- l | j f g  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E 8 T , 1 9 3 7 . M Á J U S  21. 17. szám.

T A R T A L O M :
Miniszteri elismerés.
A  tankönyv- és árjegyzékdíjszabások kiterjesztése.
V áltozás az Egyesült-Államokba szóló csomagok dí

jában.
A  m. kir. posta bélyegértékesítő irodája árjegyzéké

hez I. számú pótlék életbeléptetése.
Kiskomárom és Kom árváros községek távbeszélőháló

zatának egyesítése.
Az Alsóhernáddal és Üjhartyánnal kezdeményezett 

távolsági beszélgetések díjazása.
A  magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetelek és posta- 

szállításra felihasznált gépkocsija rátok jegyzéke.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A  Szegedi Szabadtéri Játékok h irdető  bélyegzőinek 

használata.

A  nagykanizsai 1. számú postahivatalnál alkalmi bé
lyegző használata.

Elveszett keletbélyegző.
A  hévizfürdői, m átrafüredi és margitszigeti időszaki 

hivatalok, valam int a hajduszoboszló-gyógyfürdői időszaki 
kirendeltség megnyitása.

Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
A  nyírcsászári postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.
A L’Union Postale“ című szaklap előfizetési díja.
A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi április havi 

forgalma.
Pályázat postaügynöki állásra.
Létszámból törölt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

Kiadói állást keresnek.

Miniszteri elismerés.

94.771/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter dr. Csernus Ferenc nyugalmazott 
postahivatali igazgatónak, valamint Hódy Béla 
és Stromp Rezső nyugalmazott postafőfelügye
lőknek nyugalombavonulásuk alkalmából négy 
évtizedes .közhasznú és buzgó szolgálatukért 
köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1937. évi május hó 5-én.

A tankönyv- és az árjegyzékdíjszabások ki- 
terjesztése.

91.316/4.

1. 1937. évi június hó 1-től kezdve a belföldi 
forgalomban a Levélpostadíjszabás 10. §-ában 
a tankönyvekre megállapított kedvezményes 
díjszabást a bárki által feladható, fűzött vagy 
bekötött könyvkereskedelmi jellegű könyvekre

kiterjesztem és ezzel egyidejűleg a hivatkozott 
§. 1 3. pontjaiban a tankönyvekre előírt külön
leges feltételeket hatályon kívül helyezem.

A tankönyvdíjszabás nem terjed ki a 
könyvkereskedelmi jellegű könyvnek nem te
kinthető, könyvalakú papírkereskedelmi árukra, 
mint pl. előjegyzési könyvekre, pénztárköny
vekre, iskolai irkafüzetekre, stb.

2. Ugyancsak a fent jelzett időponttól kezd
ve a belföldi forgalomban a Levélpostadíjszabás 
10/a. §-ában az árjegyzékekre megállapított díj
szabást — az azokra előírt feltételekkel —- a 
könyvjegyzékekre (könyvismertetésekre) is ki
terjesztem azzal a kiegészítéssel, hogy a könyv
jegyzék-küldeményeket „Könyvjegyzék“, eset
leg „Ár- és könyvjegyzék“ megjelöléssel is el 
lehet látni és azokon a könyvjegyzéket kibo
csátó kiadóvállalaton kívül a könyvjegyzéket 
szétküldő könyvkereskedő is bármely módon 
(nyomtatva, bélyegzővel, kézírással, stb.) fel
tüntetheti saját nevét és lakcímét.

Ezt a változást a postahivatalok a Levél
postadíjszabás 10. és 10/a. §-ainál jegyezzék elő.

A Levélpostadíjszabás és a Szabályzatok 
vonatkozó szövegének helyesbítése iránt a leg-
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közelebb megjelenő Változások útján intézke
dem.

Budapest, 1937. évi május hó 14-én.

Változás az Egyesült-Államokba szóló csoma- 
v gok díjában.

98.923/4.

A román postaigazgatás közlése szerint to
vábbi intézkedésig az „American Export Lines“ 
hajóival ismét csak az Egyesült-Államok konti
nensének helyeire (Alaszka nélkül) lehet posta
csomagokat küldeni. Ennek következtében a P. 
R. T. 1937 : 14. számában megjelent 95.858/4. 
sz. rendelettel közölt díjak és szállítási feltété
telek érvényüket vesztik és a Csomagdíjszabás 
97. oldalán az V. útirányban az idézett rende
lettel törölt díjak és feltételek újra életbe lép
nek.

A hivatalok jegyezzék elő e változást az 
említett rendeletben és a Csomagdíjszabás idé
zett helyén.

Budapest, 1937. évi május hó 13-án.

A  m. kir. posta bélyegértékesítő irodája ár
jegyzékéhez I. számú pótlék életbeléptetése.

100.499/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodája részére kiadott 
s a P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 
127.662/3.—1936. rendelettel életbe léptetett ár
jegyzékhez folyó évi május 20-iki érvényesség
gel I. számú pótlékot adtam ki.

E pótlékot a már megküldött árjegyzékkel 
együttesen való kifüggesztés végett az összes 
budapesti postahivataloknak, továbbá a vidéki 
kincstári és I. osztályú postamesteri hivatalok
nak egyidejűleg megküldöttem.

Az árjegyzéknek és pótléknak hivatalos 
használatra való megszerzésére vonatkozóan az 
elől hivatkozott rendeletemben intézkedtem.

Budapest, 1937. évi május hó 15-én.

Kiskomárom és Komárváros községek táv
beszélőhálózatának egyesítése,

93.368/8.
Kiskomárom és Komárváros községeket 

1937. évi május hó 15-től egységes távbeszélő
hálózatba vonom be. V

Ettől az időponttól kezdve nevezett közsé
gek egymás közötti beszélgetéseit helyi beszél
getésekként kell díjazni.

Budapest, 1937. évi május hó 7-én.

Az Alsóhernáddal és Üjhartyánnal kezdemé
nyezett távolsági beszélgetések díjazása.

89.005/8.
Értesítem a hivatalokat, hogy Alsóhernád- 

nak és Üjhartyánnak a kakucsi és inárcskakucsi 
egységes helyi hálózatba történt bevonása foly
tán az Alsóhernáddal és Üjhartyánnal kezde
ményezett távolsági beszélgetéseket 1937. évi 
június hó 1-től kezdve úgy kell díjazni, mint a
32. sz. díjnégyszögbe tartozó Kakuccsal kezde
ményezett távolsági beszélgetéseket.

Az Alsóhernádra és Üjhartyánba szóló 
csomagok díjazására a „Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsora“ című segédkönyvben az 
említett hivatalok neve előtt feltüntetett díjöv 
az irányadó.

Budapest, 1937. évi május hó 7—én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.
99.751/3.

Magyarország területén f. évi május hó 22 
tői közlekedő mozgópostákat, jegyzékelőmene- 
teket és postaszállításra felhasznált közúti gép
kocsijáratokat a csatolt jegyzékben közlöm.

Budapest, 1937. évi május hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

100.362/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi május hó 13-án kelt 6.188/
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1937. számú végzésével a Budapesten előállított 
„Nyílt levél Magyarország Kormányzójához“ 
című, 1937. évi május hó 13-án megjelent röp- 
irat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi május hó 14-én.

II.
100.597/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi május hó 15-én kelt B. 
6.181/1937. és B. 6.187/1937. számú végzésével a 
Librairie Callisnard kiadásában megjelent An
dré Gidenek „Retour de l‘U. R. S. S.“ című 
francia nyelvű és Jean Christophe kiadásában 
Zürichben német nyelven megjelent „Zurück 
aus Sovjet Russland“ című könyvek lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi május hó 18-án.

A Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyeg
zőinek használata.

98.525/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze
gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészülésétől bezárólag folyó évi augusztus hó 
15-éig „Szegedi Szabadtéri Játékok — Az Em
ber Tragédiája: VII. 31., VIII. 8., 14. — Bizánc: 
VIII. 7., 11. és 15. — Fekete Mária: VIII. 4. és 5.
— János Vitéz: VIII. 1., 9. és 12.“ feliratú hir
dető bélyegzőt fognak — június 6-áig bezárólag 
az „Ipari Vásár Szeged“ feliratúakkal felváltva
— használni az általuk felvett levélpostai kül
demények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi május hó 12-én.

A nagykanizsai 1. számú postahivatalnál al
kalmi bélyegző használata.

100.215/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Nagy- 
kanizsai Bélyeggyűjtő Asztaltársaság által ren
dezendő bélyegkiállítással kapcsolatban a nagy- 
kanizsai 1. számú postahivatal „Százéves a bé
lyeg! Első nagykanizsai bélyegkiállítás 1937. V. 
23—25.“ feliratú különleges keletbélyegzőt fog 
használni a kiállítás színhelyén május 23—25. 
napjain feladott levélpostai küldemények lebé
lyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi május hó 14-én.

Elveszett keletbélyegző.

100.195/4.

A Sárvár 1. számú postahivatal „D“ albe- 
tűs keletbélyegzője folyó évi május hó 11-én el
veszett.

A postahivatalok a bélyegző lenyomatával 
ellátott esetleg forgalomba kerülő küldeménye
ket és okiratokat igazgatóságukhoz azonnal ter
jesszék fel.

Budapest, 1937. évi május hó 15-én.

A hévizfürdői, m átrafüredi és margitszigeti idő
szaki hivatalok, valamint a hajduszoboszló- 
gyógyfürdői időszaki kirendeltség megnyitása.

99.109/3.

A margitszigeti időszaki postahivatali ki- 
rendeltség folyó évi május hó 15-én, Hévizfürdő 
és Mátrafüred időszaki postahivatalok, vala
mint a hajduszoboszló-gyógyfürdői időszaki 
postahivatali kirendeltség pedig folyó évi május 
hó 16-án működésüket ismét megkezdettók.

Előbbiek szeptember hó 30-ig, az utóbbi 
szeptember hó 15-ig működik.

Budapest, 1937. évi május hó 11-én.
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H orány időszaki postaügynökség megnyitása.

99.969/3.

Horány időszaki postaügynökség folyó évi 
május hó 15-ével működését ismét megkezdi és 
a Magyar Folyam- és Tengerhajózási R. T ál
tal oda folyó évi szeptember hó 30-ig fenntar
tott rendszeres hajójáratok egész tartama alatt 
folytatja.

Budapest, 1937. évi május hó 11-én.

A  nyírcsászári postaügynökség ellenőrző hiva
talának megváltoztatása.

99.609/3.

A nyírcsászári postaügynökség ellenőrző 
hivatala folyó évi május hó 11-től Nyírbátor.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora 
(95. oldal), valamint a Helységnévtár (409. ol
dal) megfelelően helyesbítendő. Az Irányítási 
Füzetben (114. oldal) Nyírcsászárinál az utolsó 
hasábban „Eh. Mátészalka“ helyett „Eh. Nyír
bátor“ írandó.

Budapest, 1937. évi május hó 11-én.

A  „L’Union Postale“ című szaklap előfizetési 
díja.

99.797/4.

Hivatkozással a P. R. T. f. évi 3. számában 
közzétett 128.130/4. sz. rendeletre, közlöm, hogy 
a Nemzetközi Postairoda, a „L’Union Postaié“ 
című postai szaklap előfizetési díját postaalkal- 
mazottak részére az 1937. év második felére 
nem változtatta meg, az tehát erre a félévre is 
3 P 35 fillér marad.

A franciául, németül vagy angolul tanuló 
postaalkalmazottak figyelmét e szaklapra újból 
felhívom.

Budapest, 1937. évi május hó 14-én.

A  m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi 
április havi forgalma.

3.125/eln. ptk. szám.

A takaréküzletágban a betétek 904.231 P 
29 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1937. évi április hó végén 
119,204.350 P 21 f volt. A különleges kamatozású 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
19,636.260 P 46 f-rel szerepel. A betevők száma 
a hó végén 477.248.

A csekküzletágban a betéteket 7,205.716 P 
64 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk- 
betétek állománya 1937. évi április hó végén 
152,568.292 P 49 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.082.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. április hó végén névértékben 118,158.403 P 
86 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
96,378.836 P 26 f értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.117.

A zálogüzletágban 265.108. drb új zálogfel
vétel 5,226.120 P kölcsönnel és 240.766 drb zá
logkiváltás 4,675.756 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. április 
hó végén 1,337.436 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 27,275.574 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
4.034 drb, kényszerárverésre pedig 7.478 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
9.238 drb, a befolyt vételár 156.507 P 99 f-t 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937 április hó folyamán 3,294.238 
tétel, s 1.409,054.856 P 47 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 271,772.642 P 70 f 
volt.

Budapest, 1937. évi május hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 
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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 június hó 4-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi május hó 11-én.

Kimutatás a létszámból törölt p o s ta k ia d ó k  ró!.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t
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i

Ács Emánuelnc 
sz. Bródy Leona kiadó Tiszaiak, 1808. Diósgyőrvasgyár Pálhá/.ai postamesterré 

neveztete tt k i

D
eb

re
ce

n

özv. dr. Nagy T iborné kiadó Budapest, 1905. Barabás Barabásra postames
te rré  neveztetett ki

Pé
cs

Günther Emma kiadó Bedeg, 1901. Tengőd Pari postam esterré 
neveztete tt ki

Pé
cs

Kutasi Erzsébet kiadó Zscliczkisfalud,
1912. Zagyvapálfalva K aposvár 3. sz. posta

m esterré neveztetett ki
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Nagyszénás postahivatal egy, a postakezelésben te ljes 

jártassággal bíró, és egy kezdő kiadót keres, bármikori be
lépéssel, teljes ellátással, lakással (mosás és ágyneműn 
kívül) és megegyezés szerin ti fizetéssel. Lehet m indkettő 
férfi- vagy mindkettő nőkiadó. Állás állandó.

Csorna postahivatal önállóan kezelő nőkiadót keres 
június 1-re.

Debrecen 9. postahivatal kiadónőt keres június 1-re.
Kazár postahivatal jún ius hóra helyettest keres.
Pilis postahivatal június 12-től június 30-ig postames- 

terhely.ettest keres. Csak teljesen  önálló, gyors munkás és 
jó  pénztárkezelő kiadók vagy kiadónők ajánlatát kéri. Fi
zetés megegyezés szerint.

Allástkereső 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 Magyarcsanád, 490. házsz. — június 1. Helyettesítést is vállal

Asbóth Irén Szil 10 június 15, Helyettesítést is vállal

Horváth Zoltán D ebrecen, József kir. h.-út 52 25 azonnal Helyettesítést is vállal

Nagy M argit Dunaszentgyörgy 1% azonnal

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ÍT á ro il  N yom d« Rt. « y o m ii« . — Feleld«  m űvezető: D uchon J in o i .



Az 1937. 17-iki P. R. T. melléklete. — 99.751/3. sz. rend.

A magyar mozgóposták, jegyzékelő menetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1937. évi május hó 22-től.

B'(JjN
n N

em
e

Mely vonalon
Mely

számú
vonatban

Mely vonalon
Mely

számú
vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg



bí
zo

tt
 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k

2 t Budapest ny. pu.—
Szob

(56)
122

Szob—
Budapest ny. pu.-

131 h)
133

V. Ü. ü.

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

3 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(71, 100)
720 Szeged—

Budapest ny. pu.
719
749 •» Bp

4 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(71, 100)

732
712

Szeged—
Budapest ny. pu. 711 »» Bp

5 í Budapest k. pu.— 
Decebal

(79, 96)

620
CFK 2l66

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 619

Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
Bp

6 t Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(79, 96)
612 Decebal— 

Budapest k. pu.
CFR 2167 

611 #* Bp

7 t Budapest déli pu.
—N agykanizsa

(25)
1220 N agykanizsa— 

Budapest déli pu. 1219 »»

.

Bp

8 t Budapest déli pu.
—N agykanizsa

(25)
1212 N agykanizsa— 

Budapest déli pu. 1211 Bp

12 a Nyíregyháza—
Szerencs

(100)
1720 Szerencs—Nyíregyháza

1719 h) 
1713

V. Ü . ü.

N yíregyháza 1. U

13 t Budapest k. pu.— 
Bruckneudorf

(1)

10 Bruckneudorf— 
Budapest k. pu.

BB.Ö.519 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
BpB. B. ö .

518 9

14 t Budapest k. pu. — 
H egyeshalom

(1)

22
12

H egyeshalom — 
Budapest k.pu.

11 h ü  
13 V. Ü. »» Bp

17 t
Budapest k. pu. 
Subotica

(49)
910 Subotica— 

Budapest k. pu. 909
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp
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18 t
Budapest k. pu.— 

Kelebia
(49)

912 Kelebia—
B udapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

19 t
Budapest ny. pu.—

Nyíregyháza
(100)

1720 N yíregyháza— 
B udapest ny. pu. 1719

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

20 t
Budapest ny. pu.—

Nyíregyháza
(100)

1702 N yíregyháza— 
B udapest ny. pu. 1701 »» Bp

21

*
a

Budapest k. pu.— 
Somoskőújfalu

(62)

420
— —

Budapest 
keleti pu, 

mpfőn.
Bp

H „ 13, és ü, 
u tán i napon 
nem közle
kedik .

320

22 t
Budapest k. pu.— 

Somoskőújfalu
(62)

312 Somoskőújfalu— 
B udapest k. pu. 311 ” Bp

24 a
Nagykanizsa—

Sopron
(22)

1412 a) 
1422 b) Sopron— 

N agykanizsa 1413 N agykanizsa 2. P
a) V/15-VI/ I4.iy 

és lX /16-tól
b) V1/I5-1X/15

25 a
Pécs—

Barcs
(23)

2413 B arcs— 
Pécs 2414 Pécs 2. P

V. Ü. ü. 
nem közle
kedik

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(23)

2420 Pécs— 
N agykanizsa

T  2451 h 
2413

V. Ü. ü.
N agyka
nizsa 2. P

27 a
Szeged—

Békéscsaba
(72)

1618 Békéscsaba— 
Szeged 1617 Szeged 2. Sz,

28 a
Szeged—

Békéscsaba
(72)

1620 Békéscsaba— 
Szeged

1643
1 6 4 íh - ü' 
1643 V.Ü.

” Sz.

29 t
Nagykanizsa— 

Üjdom bóvár ©
(2, 23)

2418 Ü jdom bóvár— 
Nagykanizsa*)

1020 N agyka
nizsa 2.

p

*) H. és Ü. 
utáni napon 
nem közle
kedik.1019 2447

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(2, 16)

1020 Pécs—
B udapest k. pu.

1919 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp1920 1019
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32 t Budapest k. pu.—
Pécs

(2, 16)

1012
1912

Pécs
Budapest k. pu.

1913
1011

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

33 t
Budapest k. pu.—

Sátoraljaújhely
(62. 95)

420 Sátoraljaújhely— 
Budapest k. pu. 419 *» Bp

34 t Budapest k. pu.—
Sátoraljaújhely

(o2, 95)

402 
432 •

Sátoraljaújhely — 
Budapest k. pu.

411
321 ft

•
Bp

35

» *
a Budapest déli pu.— 

Keszthely (25,38)

2240. sz. 
sín a utó 

2220 
2227 a

— — »> Bp
V I, 27.
IX . 8.
Ind . B p.-ről 
3 ó. 50 p.

38 a Budapest k. pu.— 
Miskolc

(62, 95)
412 Miskolc—

Budapest k. pu. *)
401 ” Bp

*) V . Ü. ü. 
nem  közle
kedik

42 a Miskolc—Özd
(89, 102)

9512 Ózd—Miskolc 9511 ' Miskolc 2. D

43 a Ujdombóvár—Baja
(17)

2120 Baja—
U jdom bóvár*)

2119 Ujdombóvár
pu. P

*) V . Ü. ü. 
nem

közleked ik

44 a Gyékényes
Ujdombóvár

(2)

Székesfehérvár— 
Tapolca

(24)

1015 Ujdombóvár— 
Gyékényes

1012 Nagykanizsa 2 P

47 t 1140
Keszthely—

Budapest k. pu.*)
(2, 24, 38)

1121
Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
Bp

*) K eszthe ly— 
T apolca  
köz t a ltis z ti  
m ozgóposta 

VI. 27—IX. 8

48 a
Budapest k. pu.—(Mar- 

tonvásár) —
Tapolca

(2, 24, 25)

1112 Tapolca—(M artonvásár) 
Budapest k. pu. 1111 - Bp

50 a Miskolc—Mezőcsát
(107)

9427 Mezőcsát—Miskolc
9428h)

9424
V.Ü.ü.

Miskolc 2 D

52 t
H egyeshalom — 

Budapest k. pu.
;o )

3 — —
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

C sak h é tk ö z 
napokon köz
leked ik .

53 t
Budapest k. pu.—

Szentgotthárd
(1. 21)

1320 Szentgotthárd— 
Budapest k. pu.

1319
Budapest 
k e le ti pu. 

mpfőn.
Bp

54 a Győr—Szombathely
(21)

1322 Szombathely— 
Győr

1313 Győr 2. S

56 a N yíregyháza—
Zajta

(98, 106)

6122
6632

Zajta—
j N yíregyháza

6633
ó ü t 11- u-
6635 V.ü. 
6123

Nyíregyháza 1 D

i
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57 a
Győr—

Sopron
(130)

14 Sopron— 
G yőr 15 G yőr 2 S

58 a
Győr—

Sopron
(130)

12
Sopron— 

G yőr 13 •• S

^  60 a
Ujdombóvár—

Baja
(17)

2112 — — Ujdombóvár
pu. P

64 a
Barcika—

O rm ospuszta
(112)

T9672
Orm ospuszta— 

Barcika
T 9681 h)

Miskolc 2 D 0I  9667 ü)

66 a
Kaposvár—

Fonyód
(31)

5532 a) 
5520 b)

Fonyód— 
Kaposvár 5525 Kaposvár 1 P

a) V . 1 5 -  
VI- 26 ig 
naponta ,
V i, 27—IX. 8. 
V . Ü. ü.,
IX . 9-töl 
naponta
b) V I. 27— 
IX. 8. h.

68 a
Kisterenye—

Kál Kápolna
(88)

8922 Kál Kápolna— 
Kisterenye 8931

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

69 a
Balassagyarm at— 

Aszód
(59)

4231 A szód—
Balassagyarmat 4232 Balassagyarmat Bp

77 a
Kisújszállás—

Kál K ápolna
(88)

5031 Kál Kápolna— 
Kisújszállás 5036 Kisújszállás D O

78 a
K isújszállás—- 

Kál K ápolna "
(88)

5037 Kál Kápolna—
Kisújszállás 5032 11 D

80 a
Komárom— 

Székesfehérvár
(10)

2821 Székesfehérvár— 
Komárom 2820 Komárom 4 S

82 a
Székesfehérvár— 

Celldömölk
(15)

1822 Celldömölk— 
Székesfehérvár 1821 Székesfe

hérvár 1 Bp

83 a
Zalaegerszeg—  

Celldömölk
(33)

7424 Celldömölk— 
Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P
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86

92

a
Zalaegerszeg—

Rédics
(33)

7447 Rédics— 
Zalaegerszeg 7444 Zalaegerszeg P

a
Kaposvár—

Siófok
(39)

5424 Siófok— 
Kaposvár *) 5427 Kaposvár 1. P

*) H. Ü .ü . 
utáni napon 
nem közle
kedik

94 a
Székesfehérvár—

Bicske
(9)

7027 Bicske— 
Székesfehérvár

7028 h 
7022 

V. Ü. ü,
Székesfehérvár

1 Bp

96 a
Székesfehérvár— 

Sárbogárd
(11)

5127 Sárbogárd— 
Székesfehérvár 5128 »1 Bp

98 a

Budapest k. pu— 
Pusztaszabolcs— 
Székesfehérvár

(2, 24)
1012
1022

Székesfehérvár— 
Pusztaszabolcs— 
Budapest k. pu. 

Székesfehérvár— 
M artonvásár— 
Budapest déli pu.

(25)

a. ) 
1811

b. ) 
1231

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn
Bp

a) VI 2 7 -  
IX. 8 nem

b.) V 22 — 
VI 27

100 a
Szolnok—

Hatvan
(113)

2017 Hatvan— 
Szolnok 2014 Szolnok 2 D

102 a
Szolnok—

Szentes
(66)

7720 Szentes— 
Szolnok

7721 h) 
7723 

V. Ü. ü.
•• D

103 a
Sárvár—

Csepreg
(18)

T  8077
Csepreg— 

Sárvár
T 8074 Szombathely 2 S

106 a
Pápa—

Bánhida
(43)

7327 Bánhida— 
Pápa

7324 Pápa S

108 a
Budapest k. pu.— 

Dunapataj
(49, 77)

912
4622

D unapataj—
Budapest k. pu.

4621
931

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

110 a Győr—
Balatonfüred

(3, 24)

7140
7222 B alatonfüred— 

Győr
7235

'7121
G yőr 2 S

112 a
Sárvár—

Zalabér
(18)

T  8067 Zalabér— 
Sárvár T 8066 Szombathely 2 S

114 a Pápa—
Csorna

(36)

T  8174
Csorna— 

Pápa T 8171 Pápa S

1 ■ ti ,

I
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OH
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XX O
*3 73
1 8

Jegyzet

Cl,

115
*

116

118

120

121

122

*

123

128

130

134

135

136
<*

138

140

Nyíregyháza—Záhony 
—Mátészalka

(104, 108)

2314
6523

Nyíregyháza— 
Záhony

(108)

Debrecen— 
Tiszalök

(85)

Nyíregyháza— 
Vásárosnamény

(93)

Pécs— 
Mohács

(16, 137)

Pécs— 
Mohács

(Í6, 137)

Szeged—
—Kétegyháza

(133)

Kaposvár— 
Szigetvár

(41)

Kaposvár—Barcs
(42)

H erm inatanya— 
Dombrád

(139)

Sárbogárd— 
Baja

(17, 20)
Sárbogárd— 

Bátaszék
( 20)

N agykanizsa— 
Szombathely

( 22)

M átcszalka-
Csenger

(98)

2312

5620

6272

1912

1930

34

5632

5730
5727/a

Z áhony— 
Nyíregyháza

Tiszalök— 
Debrecen

Vásárosnamény- 
Ny íregyháza

M ohács—• 
Pécs

Kétegyháza— 
Szeged

216

5212

5230

1424

T 6162

Szigetvár— 
Kaposvár

Barcs—Kaposvár

Dombrád—
H erm inatanya

Baja—Sárbogárd

Szombathely— 
N agykanizsa

Csenger—
Mátészalka

2311 h 
2313 

V. Ü. ü.

Nyíregyháza 1 D

5621 h 
5663 

V. Ü. ü.
Debrecen 2

D

D

6221 h
T  6273 ü

1919

Nyíregyháza 1 D o

Pécs 2

37

5623 a) 
5633 b)

T  5762/a 
5761

219 h 
215

V. Ü. ü.

5211

1411

6133 h. ü
T  6165 
V.U-

Szeged 2

Kaposvár 1

Nyíregyháza 1

Szekszárd

Nagykanizsa 2.

Nyíregyháza 1

Sz

a) VI. 27— 
IX. 8 nem
b) VI. 27— 

IX. 8.

D

H. ésÜ- után 
nem közle

kedik.

D
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142 a Miskolc—
H idasném eti

(83)
1512 H idasném eti— 

Miskolc
1511 h) 

1515 ü)
M iskolc 2 D o

143 a Baja—
Kiskunfélegyháza

(17, 50, 69)

2112
7326

Kiskunfélegyháza— 
Baja

7327
2113

Baja 1 Sz

144 a Eger—
Putnok

(97)
9232 Putnok— 

Eger 9225 Eger 1. D o

146
+

a Szombathely—
Kőszeg

(5)

8320 — — Szom bathely 2 S

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarm at

(56, 57)

122
3922

Balassagyarm at— 
B udapest ny. pu.

3931 
221 h 

39331 =  
133 1 "Z

Budapest 
nyugati pu.

mpfőn.
Bp

150 a
Szerencs—

Hidasném eti
(99)

[9922
H idasném eti— 

Szerencs
9921 h 

9923 
V. Ü . ü.

Szerencs D

152 a
Budapest ny. pu. —

Lajosmizse— 
Kecskemét

(51)

3722
Kecskem ét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

3723 a) 
3731 b) 

3731/a c)

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

a) N ap o n ta  La- 
josm izséig , V .
Ü. ü. Bpcstig
b) köznap  
L ajosm izse— 
B udapest közt 
V . 15—V, 31-ig 
és IX . 6-tól

c) köznap 
L ajosm izse— 
B udapest közt 
V I- 1—IX. 5-ijí

154 a Barcs—
Siklós

(4)

6630 a) 
6630 

6640 b)

Siklós— 
Barcs

6623 Barcs 1 P
a) V . 15—VI. 
26-íg és IX.
9 tö l
b ) V I. 27—IX. 
8-ig

156 a Debrecen—
N agykereki

(91)
T  5772 N agykereki— 

Debrecen
5775 a) 
5731 b) D ebrecen 2 D

®
a) ü cs IX, 9.tő i 
nap o n ta  
b) V . 22. IX |8

158 a
Szolnok—

Vám osgyörk
(92)

527
8727

Vám osgyörk— 
Szolnok

8724
2014

Szolnok 2 D

159 a
Barcs—

Somogyszob O
(8)

5961
Somogyszob— 

Barcs*) 5972 Barcs 1 P
•) H . ég Ü. 
u tá n i napon 
nem  közle
ked ik

161 a Kiskunhalas—Baja
(17, 50)

2117 Baja—K iskunhalas 2132 Kiskunhalas Sz H . Ü . u tán i 
napon  nem 
közleked ik

162 a Pécs—Bátaszék-
(19)

6432 Bátaszék—Pécs
6431 h 

6435
V. Ü .  ü .

Pécs 2 p

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyom a

(72, 110, 114)
1632 Gyoma—K ötegyán— 

Békéscsaba 163 1 Békéscsaba 1 Sz O
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164 a Békéscsaba—
Kötegyán— G yom a

(72, 110, 114)
1630 G yom a—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 Békéscsaba 1 Sz

166 a Miskolc— 
Tornanádaska

(101)
9822 T ornanádaska— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

168 a

a

Debrecen—
Füzesabony

(84)
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 Debrecen 2 D

170 Debrecen—
N yírbátor

(158)
14 N yírbáto r— 

Debrecen 11 »» d ;

172 a
N yíregyháza—

Balsa— S á to ra lja 
újhely

(138)

116
S áto raljaú jhe ly—  

Balsa—  
Nyíregyháza

115 h) 
109

V. Ü . ü
Nyíregyháza 1 D

Csak
,,E lágazás” - 
ig és innen 
közlekedik

173 a
Hódmezővásárhely— 

Szentes— K iskun
félegyháza

(66, 67)

7733
7431

Kiskunfélegyháza—  
Szentes— Hódmező
vásárhely

7438
7738

Hódmező
vásárhely 1 Sz o

174 a
Orosháza—

Szentes
(67)

7447
Szentes—

Orosháza
(65, 67)

7524
7428 Orosháza Sz

A 7524/7525. 
sz. vonatokban 

A rpádhalom  
érin tésével.

176

178

a

a

Szombathely—
Oroszvár

(14)

8427
7932

O roszvár— 
Szombathely

7937 1 
8426 a) 
7913 
8436 b)

Szombathely 2 S 3

a) V I. 15. 
IX .|l4-ig  nem
b) V I. 15— 
IX. 14.

Esztergom —
Komárom

(1. 58)

3527 
3532/K

Komárom —- 
Esztergom

3531 KI  
3528 h) 
3535K/ 
3524V.Ü.Ü

Esztergom Bp

180
a Baja—

Hercegszántó
(27'

6824 Hercegszántó—  
Baja 6821 Baja 1 Sz O

184
a Budapest V ágóhíd—  

Ráckeve
(162)

164 Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 177

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

185
a Kalocsa—

Kiskőrös O
(76)

4721 Kiskőrös—
Kalocsa *)

4732 Kalocsa Sz *) N aponta  
közlekedik

188 a
Pécs—

Beremend
(4, 30, 46)

6722 
6522 a) 
6712 
6512

Berem end— 
Pécs

6525
6723

Pécs 2 p
a) V . 15— 
V I. 27-ig

és IX . 9-től
b) V I. 2 8 -  

IX . 8.

190 a Rákospalota Ú jp es t—  
Vác

(54)
4422 Vác— Rákospalota 

Ú jpest
4431 h) 
4425V.Ü.Ü

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

i í
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192 a
D iósjenő—

Rom hánv
(63)

4022 Rom hány— 
Diósjenő

4021 h 
4023 ü Vác B p o

194 a
Kecskemét—

Lakitelek
(74)

7220
T iszaug— 

Kecskem ét 7221 Kecskem ét Sz

196

a M ezőtúr— M ezőhegyes 
(68, 118)

7832 hl. M ezőhegyes—M ezőtúr
7823 M ezőtúr Sz.

M en e t-jö v e t 
K o n d o ro st is 
é r in ti7831 h u7824

a
Mezőtúr—

Orosháza
(68, 118)

7832 V .Ü Orosháza— 
M ezőtúr 7835 V .Ü M ezőtúr Sz. >»

197 a
Keszthely—

Szombathely
(21, 33, 38)

7511 Szombathely— 
Keszthely

1337 Keszthely p
75121338

200 a
Kecskemét— 

Fülöpszállás
(75)

7137
Fülöpszállás— 

Kecskem ét 7124 Kecskemét Sz

204 a D ebrecen—
Nagyiéta Vértes

(90)
5822 N agy ié ta  V értes— 

D ebrecen
5823 D ebrecen 2 D O

206 a
Debrecen— 

N yírábrány
(94)

2472
N yírábrány— 

D ebrecen
2423 ” D o

P
208 a Ü jdom bóvár —

Komló
(6, 16)

*)T 1980 
6162

Komló—
Bakóca Godis*

6125 Üjdom bóvár
pu.

•) Kezelő 
tchervonat

212 a Sátoraljaújhely — 109 Zem plénagárd—
Sátoraljaújhely

316 Sátoraljaújhely D
Zem plénagárd

(138, 141)
313 108

216 a Körm end—Dávidház* 
Kotormány

(37)

8624 D ávidháza Kotorm ány 
—Körm end

8621 Körmend S

218 a Budapest ny. pu.— 
Esztergom

(47)
3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu.

3421 h Budapest 
nyugati pu. 

mp főn.
B p3423 

V. Ü. ü.

220 a
D ebrecen—

Füzesabony
(84)

5524
Füzesabony— 

D ebrecen 5521 Debrecen 2 D o

222 a Baj*—
Gara

(26)
6924 G ara— 

Baja 6921 Baja 1 Sz o

224 a Keszthely—
Tűrje

(29, 38)

7630 Tűrje— 
Keszthely

7626 Keszthely p *) Kezelő 
tchervonat7627 T 5201*)

226 a
Üjdombóvár— 

Veszprém külső pu.
(7)

T  6052 Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár 6021 Üjdombóvár pu p

1 - ‘ u 1 1
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(4, 16, 30, 40)

1913 Siklós—G örcsöny— 
Pécs

(4, 30)
6731 Pécs 2. P6323

6624

232 a
Karcag—

Tiszafüred .
(109)

5222 Tiszafüred—Karcag 5223 Karcag D

235 a
Balassagyarmat— 

Ipolytarnóc
(59)

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarm at 4241 Balassagyarmat Bp

238 a
N y íreg y h áza-

Polgár
(100, 105)

1720 Polgár—
N yíregyháza

6023 Nyíregyháza 1. D
6022 1733

240 a
Mátészalka— 

Ágerdőmajor
(104)

6545 Á gerdőm ajor— 
M átészalka 6544 D

241 a Paks—Pusztaszabolcs
(35)

T  505 a) 
T5051/bb) Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

a) V.22—IX.2 h
b) V. 22-IX. 2.

V. U

244 a
Keszthely—

Somogyszob
(32, 38)

5230 Somogyszob— 
Keszthely

5824 Keszthely P
" í5827 2221/a

252 a
Szombathely—

Rum
(12)

T  8264 R u m -
Szombathely T  8263 Szombathely 2. S

260 a
Szolnok—

Kiskunfélegyháza
(70)

7620 Kiskunfélegyháza—
Szolnok

7621 h 
T  7661 

V. Ü. 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

5321 h 
T  5373 

V . Ü. ü.
Karcag D

292 a
Vésztő—

Körösszakái
(110)

T  8267 K örösszakái— 
Vésztő

8246 h. ü. 
8272 V.Ü. Békéscsaba 1. Sz

298 t
Püspökladány— 

Episcopia Bihoruliii 
(82)

520 Episcopia Bihorului— 
Püspökladány 515

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

299 a
Budapest kele ti pu.— 

Püspökladány
(96, 100)

510 Debrecen—
Budapest keleti pu.

1725
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

— jp- Budapest—
Kerepes

(161)
352 Kerepes— 

Budapest

365/231 h
Budapest 72. Bp.

P osta
kocsiban317 V. 

U. ü.

1 — 1 :  i ; í , *



11
Sz

ám
a

N
em

e
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban
M ely vonalon

M ely
szám ú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg



bí
zo

tt
 h

iv
at

al
 

ne
ve

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t Jegyze t

k ö z 1 e k e d i k

— ip-
Budapest—

Szentendre
(163)

402 Szentendre
B udapest

435
565

Budapest
nvugoti pu. 

mp. főn.
Bp. P ostakocsiban

— -•
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp
(47, 60)

3445m
3676*)

A nnavölgyibánya Sári
sáp—Dorog

(60)
3763*)
3691*) *» Bp.

*) Postakocsiban 
V . cs ünnep 
nap  nem 
közleked ik

— tt

Püspökladány— 
Episeopia Bihorului

(82)
532 Episconia Bihorului 

Püspökladány 523 tt Bp. Postakocsiban

r.xiW?n p "
Balassagyarmat—

Szécsény
(59)

4242 — —
Balassa
gyarm at Bp.

H. Ü. és ü. 
u tá n i napon 

nem  közi.

—
Budapest k. pu.—

Komárom ^ 8 Komárom— 
B udapest k. pu.

7
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— //
Sárbogárd—

Budapest k. pu. (2) 1001 — — »» Bp.

* tt

Győr—
Hegyeshalom

(1)
840 — — »» Bp.

H. és Ü. ü. u tá 
n i napon  nem 

közleked ik  
P ostakocsiban

— "
Celldömölk—

Veszprém külső pu.
(15)

1817 — >» Bp.

—
tt

Székesfehér vá r— 
Veszprém

(3, 24)
1820 — — Székes- 

fehérvár 1
Bp.

— »
Székesfehérvár— 

Budapest déli pu.
(25)

1231 — —
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp. V I. 27—IX, 8 
nem  közi.

— »
Budapest k. pu.— 

Maglód
(96)

522 — — -- Bp.

— tt
Celldömölk—

Pápa
(31)

1315 — — Székesfe
hérvár 1.

Bp.

— tt

Budapest ny. pu.—
Vác

(56)
150 — — Vác Bp.

Bp.

Bp.

D.

H. Ü. és ü. 
u tán i napon 

nem  közi.

— tt

Somoskőújfal ú— 
Kisterenye

(62)
317 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

P o s tak o c s ib a n  
H . U. és ü. 

nem közlekedik

— tt

Hatvan—
Kisterenye

(62)
370 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
H . U , és ü. 
u tá n i napon

— tt

Gyöngyös— 
Vámosgyörk

(103)

8837
a)8827*)

8823
8831

Vám osgyörk— 
G yöngyös

8840
8832

a) 8842*) 
8846

Gyöngyös

P ostakocsiban  
]♦) V . Ü. é s ü  

nem  közi.
0  pogoyász- 
k o csib an

P ostakocsiban  
*) V. Ü. és ü.

nem  közi. 
a) poggyász
kocsiban

— tt
Eger—

Füzesabony
(97)

9179 
9127 

9167*)a 
9123 

9131*)

Füzesabony—Eger

9190
9132

a)9142*)
9126

9138*)

Eger 1. D.

— "
O hat—Pusz t a k ócs— 

Polgár
(105)

6037 Polgár—O hat— 
Pusztakócs 6036 Dehrecen 2. D. o

|i 1 li ) ií 1 ‘
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— jp- Szolnok—
Cegléd (100) 2729 Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. D P o stakocsiban

— »» Szolnok—Cegléd
(100) 2723 Cegléd—Szolnok 2726 Szolnok 2. D O

— »1 Miskolc—
Hidasnémeti (83) 1502

H idasném eti— 
Miskolc 1501 Miskolc 2. D

— ••
Mátészalka—

Z ajta  (106) 6636
Z a jta— 

M átészalka 6635 Nyíregyháza 1 D 0

— 11 Mátészalka—• 
Nyíregyháza (98)

6123 h .ü  
6121 V.Ü.

— — II D P ostakocsiban

— n Barcika—Miskolc
(89) 9515 — — Miskolc 2 D

C sak ü.

— ii Ózd—Borsodnádasdi 
lemezgyár — —

Borsodnádasdi lemez
gyár—Ózd — >1 D

— ii Sátoraljaújhely— 
Slovenské N. M esto (95)

J. 432 
J. 420

Slovenské N. Mesto— 
Sátoraljaújhely J. 411

Sátoralja
újhely D

- »
Jászberény—

Hatvan (113) 2011
H atvan— 

Jászberény 2018 Jászberény D V . Ü. ü. 
nem közi.

— it Záhony—Cop (108) 2314 Őop—Záhony 2311
Nyíregy
háza 1. D »»

— ti
Püspökladány— 

Biharkeresztcs (82) 568 Biharkeresztes— 
Püspökladány 519 Karcag

D
-

— ”
Szerencs—

Nyíregyháza ( 100) 1713 N yíregyháza— 
Szerencs 1712 Nyíregy

háza 1. D
C sak h.

— »
Nyíregyháza—

Debrecen (100) 1713 Debrecen— 
Nyíregyháza 1712 Nyíregyháza ). D

— ■ ”
Kiskunfélegyháza— 

Szentes (67) 7432 Szentes— 
Kiskunfélegyháza 7423 Szolnok 2. D

P ostakocsib  an 
H étköznap  

köz leked ik

— ii

Nyíregyháza—•
Kisvárda

(108)
2322 — — Nyíregy

háza 1. D P ostakocsiban  
V . Ü ,  H ’és 0  
n apon  nem

— ■>
Zalaegerszeg— 

Zalaszentiván

(34)

7720
7734
7726
7/38:i)

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

7727 i) 
7727/a 2) 
7723 
7733
7721 3)

Zalaegerszeg P

P o stak o csib an
1) V I. 15—IX. 
14 nem

2) V I. 15—IX . 15 
3) h é tk ö z 

napokon

— >» Keszthely—Balaton- 
szentgyörgy (38)

5220
5236a)

5242

Balatonszentgyörgy— 
Keszthely

5245
5239 Keszthely P

P ostakocsiban  
a) poggyász- 

ko csib an

— ••
Komló—

Bakóca G odisa (6) T  6167 Bakóca Godisa— 
Komló 6124 Oj dombóvár 

pu. P P o s tak o cs ib an

— ii
Szekszárd—

Sárbogárd (20)
5231 — — Szekszárd P P o s tak o cs ib an

O

— — Siófok—
Kaposvár (39)

5421 — — Kaposvár 1. P

— ii
Pusztaszabolcs—

Paks (35)
5052 — — Paks P

V. 0. ü és 
ezeke t követő  
napon  nem

1
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JP Pécs—Bátaszék
(19)

6434 Bátaszék—Pécs 6435 Pécs 2. P. Postakocsiban 
V . Ü. ü. 

nem közi.

ff

w

Tapolca—
Ukk

(38)
7523 U kk—

Tapolca 7526 Tapolca P. Postakocsiban

Zalaegerszeg— 
Zalalövő

(44)
7825 Zalalövő— 

Zalaegerszeg T  7868 Zalaegerszeg P —

yy

Kiskunhalas—
Baja

(17, 50)
2119 — — Üjdombóvár

pu. P. V . Ü. ü. 
nem

"
Mohács—

Pécs
(16, 137)

3 — — Pécs 2. P P ostakocsi ban

1937

yy

Nagykanizsa—
M urakeresztúr

(23)
2414 G yékényes—- 

N agykanizsa 2413
Nagy

kanizsa 2. P —

yy

Sopron—
Szombathely

(22)
1411 — —

Nagy
kanizsa 2. P. V . U . nem 

közlekedik

ff
Győr—Pápa

(21) 1322 a) — — Győr 2 S Postakocsiban

yy

Moson M agyaróvár— 
G yőr

( ')
831 — — Magyaróvár S. V. Ü. ü. 

nem

*f
Szombathely—Búcsú

(13) 8724 B u cs u—Sz omb athely 8725
Szombathely

S. —

yy
Kőszeg—Szombathely 

(5) 8321a) Szombathely—Kőszeg 8328 h »» S
a) P ostakocsi
ban V. U. ü. 

nem közle
kedik

yy
Békéscsaba— 

Lökösháza
(79)

612 Lökösháza— 
Békéscsaba 619 Békéscsaba 1. Sz. —

yy

Békéscsaba—Kasza
perpuszta alsó mh.

(146)
504 K aszaperpuszta alsó 

mh.—Békéscsaba 505 - Sz. Postakocsiban

ff

Békéscsaba—G yula
(72) T  8362 a) G yula—Békéscsaba 621 b)

a) Békéscsaba 1. 
b) Gyula Sz.

a) H. U. ü. 
u tán  nem
b) V. Ü. ü. 

nem- Posta
kocsiban

Békéscsaba—Gyula
(72) 1632b) G yula—Békéscsaba 1635 h. ű. Békéscsaba 1 Sz. —

yy
Békés—Békésföldvár

(81)
8125
8131

Békésföldvár—Békés 8120
8124

Békés Sz. Postakocsiban

ff
M ezőtúr—T urkeve

(80)
8032 a) 

8024
T urkeve—Mezőtúr

8027a)
8025

8021")
Mezőtúr Sz.

a)Posta- 
kocsiban  i 

*) V. Ü. ü. 
nem

ff

M ezőtúr—Szarvas
(68) 7834 Szarvas—Mezőtúr 7835*) I» Sz. *) Csak h. 

és ü.
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& -0 
•S jj
« g "n ,2  m£ -fi a>

&j>
3 :2
8 JzCl,

>1oo

JV

Szarvas—M ezőtúr
JP- (68)

Vésztő—Ki rösszakál
( 110)

Kiskunfélegyháza— 
Szentes

(67)

Cegléd—
Kiskunfélegyháza

(71)

Kiskunfélegyháza— 
Szeged

(71)

Szeged— 
Battonya

(133, 134)

Battonya—■ 
Mezőhegyes

(134)

Bátaszék— 
Szekszárd

(20)

F ábiánsebestyén- 
Szentes

(67)

Kalocsa—
Kiskőrös

(76)

Orosháza— 
Mezőhegyes

(68)

Hódmezővásárhely—
Szentes

(66 )
Hódmezővásárhely 

Földeák—
(64)

Kisterenye— 
Mátranovák— 
Homokterenye

(87)

V ác—
Balassagyarmat

(57)

Székesfehérvár— 
Füle

(95)

7841

8243

7430 a) 
7432 b)

712

718

10
132

137

M ezőtúr— Szarvas

Ke rösszakál—Vésztő

Szentes— 
Kiskunfélegyháza

B attonya— 
Szeged

Mezőhegy es- 
Battonya

5237

7525

4729
4727

7822

7737

8421 a) 
8423 b)

T  9084

3930

1122

Szentes —
Fábiánsebestyén

Kiskőrös— 
Kalocsa

M ezőhegyes— 
Orosháza

Szentes— 
Hódm ezővásárhely

M átranovák— 
H om okterenye— 
K isterenye

7830 Szarvas Sz.

8272 Békéscsaba 1.

7437 a) 
7425 b)

Kiskun
félegyháza

Cegléd 1.

K iskunfél- 
egyházi

11 Szeged 2.

116 Szeged 2.

B aja 1.

7428 Orosháza

4722
4728*)

7827

7712

Kalocsa

T  9091

Orosháza

H ódm ező
vásárhely 1.

H ódm ező
vásárhely 1

Sz.

Sz.

Sz

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Sz.

Bp.

Bp

Postakocsiban

P ostakocsiban  
H étköznapokon  

és ü,

P ostakocsiban
a) H. U. és ü 
u tá n  nem
b) V . U . ü.

V  U . ü,
nem  közi-

P ostakocsiba

P ostakocsiban

H . és Ü. ü. 
u tá n  nem

P ostakocsiban

P ostakocsiban  
*) 0

P o s tak o cs ib an

P o stakocsiban

a) V I.3 0 -  IX, 14
b) V 1 .20 -1X . 14

H . és Ü. ü. 
u tá n  nem

Bp. V I. 27—IX . 8 
nem
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— jv Dévaványa— 
Kisújszállás

(86)

5127
5163 — — — D

— *» Torna ná d aska— 
Bodvavendégi

(101)
9824 Bodvavendégi—

Tornanádaska 9873

1

D

— »» Kaba—
Nádudvar

(H l)

5432a)
5422b)

5424
Nádudvar—

Kaba
5425
5423 — D a) h,

b) V. Ü. ü.

— ii
Miskolc faraktár— 

Lillafüred -Palota
szálló

(143)

32
36

4

Lillafüred-Palota- 
szálló—Miskolc 
Faraktár

35
39 — D

— >1

Sátoraljaújhely- - 
Átrakodó— 
Füzérkomlós

(144)

12a)
12b)

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Atrakodó

3 — D a) V. Ü. ü.
b) h.

— »>
N víregyháza— 

Nyíradony
(115)

6372 Nyíradony — 
Nyíregyháza 6335 D

— II
Kisvárda— 

Baktalórántháza
(117)

6424 Baktalórántháza— 
Kisvárda 6463 — D

— »» • Körmend— 
Pinkamindszent

(28)
8572 Pinkamindszent— 

Körmend 8573 — S

— Szombathely—
Kőszeg

(5)
8324h)

•

— S

— »> Répcevis—
Csepreg

(18)
8038 B ü k -

Répcevis 8033 — s

— -
Szombathely— 
Szentgotthárd

(21)
1354 — — — s
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C3ot
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0.2D-i

Jegyzet

jv
Oroszvár—

Hegyeshalom
(14)

Kecskemét R ávágy-tér 
Szánk

(156)

Kecskemét— 
Kerekegyháza

(51, 52)

Cegléd—
Kupái K ovácsm ajor

(53)1

Cegléd— 
Vezseny

(155)

Hódm ezővásárhely— 
Földeák

(64)

Oijkécske-
Üjbög

(70)

Szeged— 
Vedresháza

(73)

Szeged— 
Röszke

(78)

Szeged—
Várostanya

(154)

Kunhalom— 
Pusztamérges

(154)

Békéscsaba— 
Bélmegyer

7933

24
24a)

3839

4932

8462

7661

7020

1620
2820

22

122

(153)
706

Szánk—Kecskem ét 
Rávágy-tér

K erekegyháza-
Kecskem ét

Kupái K ovácsm ajor- 
Cegléd*)

Vezseny—
Cegléd

V edresháza-
Szeged

Röszke— 
Szeged-Rókus

V árostanya-
Szeged

Pusztam érges-
Kunhalom

Bélmegyer— 
Békéscsaba

23

3828
.•728

4933
4921

4921a
4941

494 la

21

7025
7021

2821

25

125

709

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

VI/15—IX /14. 
ig. nem.

*) A  megje 
Iölt vonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

H étköz
napokon.
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s A  g é p k o c s i j á r a t'S3NcoO>)Otti
m ely vonalon közlekedik

Postaigazgatós 
sági kerület Jegyzet

1. Vác—Balassagyarm at Budapest
2. Vác—Bércéi
3. Szob pu.—Vámosmikola
4. V ámosmikola—Drégelypalánk
5. Aszód pu.—Szirák tt6. M onor—Pánd „
7. N agykáta pu.—Tápiószentm árton tt

8. Szentendre pu.—Visegrád tt

9. Bicske pu.—Csákvár *»10. Budapest 114.—Zsámbék »»11. Baracska pu.—Vál „
12. Putnok pu.—Aggtelek Debrecen
13. Salgótarján—Ózd „
14. Gyöngyös p u .—M átraháza—K ékestető „
15. Miskolc—Lillafüred —U jhula tt

16.
17.

Miskolc—Görömböly—Tapolca 
Miskolc—Ózd

tt Nyáron
18. Heves—Ludas pu. »»19. Berettyóújfalu—Szeghalom tt

20. • Szolnok—Rákóczifalva—Cibakháza „
21. . Szolnok—Tiszaderzs »»
22. Szolnok—-Besenyszög »»
23. N agykáta pu.—Jászberény tt

24. Jászberény—J ászapáti >>
25. Üjszász pu.—Alattyán
26. Kisújszállás pu.—Tiszaderzs »
27. Fehérgyarm at—Tiszabecs »>
28. Törökszentmiklós— Tiszaroff «
29. Vásárosnam ény— Tarpa
30. Mezőtúr— Túrkeve— Kisú jszállás— Abádszalók •»
31. Kisvárda— Dombrád »
32. M iskolc— Polgár— Debrecen *>
33. Sátoraljaú (hely—Riese— Dámóc
34. Gyöngyös—Vámosgyörk pu.

Pécs35. Szekszárd—Bonyhád
36. Szekszárd—Dunaföldvár tt
37. Szekszárd—N agyszokoly tt

38. Dunaföldvár—Solt— Fülöpszállás pu. »»
39. Pécs— Mohács tt

40. Mohács— Bátaszék tt

41. Pécs— Kaposvár tt

42. K aposvár— Igái— Somogyszil tt

43. Kaposvár— Nagykanizsa >»
44. N agybajom — Jákó N agybajom  pu. »»
45. G yönk— Keszőhidegkút G yönk  pu. tt
46. N agykanizsa pu.— Letenye tt
47. Keszthely— Zalaegerszeg »>
48. Keszthely— Hévízfürdő tt N yáron49. N ova— Bak tt

50. Veszprém  külső pu.— V eszprém Sopron
51. Veszprém — N agyvázsony— T  apolca »»
52. Veszprém — Pápa »»
53. Veszprém — Enying— Szilasbalhás *»
54. V eszprém— Balatoni üred tt

55. G yőr pu.— Hédervár f

56. G yőr pu.— Kisbér tt

57. G yőr pu.— Nagyigmánd tt

58. G yőr pu.—  Tápszentmiklós tt

59. T ata— Komárom tt

60. Szom bathely— F elsőcsatár tt

61. Baja— Kalocsa Szeged
62. Baja— Kelebia »»
63. Kalocsa— Dusnok 1»
64. Kalocsa— D unapataj II
65. Dom begyháza— Lökösháza tt
66. Tótkom lós— Békéssámson **
67. Lakitelek pu.— Szarvas *»
68. Baja—Jánoshalm a

.

tt

í
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J E L M A G Y A R Á Z A T :

t  =  tiszti m ozgóposta 
a  =  altiszti m ozgóposta

jp  =  jegyzékelöm enet postaalkalm azott kíséretében 
jv  =  jegyzékelöm enet vasú ti alkalm azott ,
*  —  csak menet közlekedik 
V  =  vasárnap
Ü =  munkaszünetes iinnnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 

H =  hétfő
h =  hétköznap

O  =  vasárnap és m unkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Ű rnapja, áldozó

csü tö rtök  és karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Bp =  B udapest 
D =  D ebrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged
T  =  tehervonat személyszállítással

A  mozgóposta neve m e lle tt z 'ró je lb en  levő szám  a „H ivatalos M enetrendkönyv“ vonatkozó m enet
rendtáblázatának so rszám 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 R t.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. K1R. KERESKEDELEM.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 7 . M Á J U S  2 9 . 1 8 . szám .

T A R T A L O M
A  „G ráf Zeppelin“ és az elpusztult „H indcnburg“ J 

léghajók ú tján  való postaszállítás megszüntetése. z e s c .

V áltozás a Légipostadíjszabásban.
C sorna postahivatal megbízatása vasúti fuvarlevelek 

árusításával.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
A  kényszerkölcsönkötvények új szelvényeinek meg

küldése.
M agyarország Helységnévtárának új kiadása.
V áltozások a  Távíró-D íjszabásban.
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

A gyopárhalom i postaügynökseg ideiglenes áthelye-

Torvaj új postaügynökség megnyitása.
Pusztaszer új postaügynökség m egnyitása.
Időszaki postaszervek  megnyitása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Kerületi b iz tosi felm entés és megbízatás.
Pályázat postaügynöki állásokra.
A Közszolgálati Jogszabályok G yűjtem énye IV. ré

szének igénylése.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A „Graf Zeppelin“ és az elpusztult „Hinden- 
burg“ léghajók útján való postaszállítás meg

szüntetése.
100.270/4.

A „Hindenburg“ léghajó elpusztulása miatt 
ezzel a léghajóval tobábbításra szánt küldemé
nyeket nem lehet felvenni. (L. P. R. T. 1937 : 15. 
szám.)

Ezzel kapcsolatban a német postaigazgatás 
értesítése szerint további intézkedésig a „Graf 
Zeppelin“ léghajó délamerikai repülései meg
szűnnek. E léghajóval való továbbításra tehát 
küldeményeket egyelőre felvenni nem lehet. A 
hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 1937 : 9 
számában megjelent 92.221/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1937. évi május hó 18-án.

Változás a Légipostadíjszabásban.
101.430/4.

A hivatalok a Légipostadíjszabásban vezes
sék keresztül a következő változást:

8. oldal, Abesszínia, a 2.—4 hasábban levő 
adatokat töröljék és helyettük a 2. és a 3. ha
sábba írják be: „80 fillér“.

Budapest, 1937. évi május hó 24-én.

/ o
<c> T-t*
/ J  VJ,

Z £

Csorna postahivatal megbízatása vasúti fuvar
levelek árusításával.

98.523/4.
Csorna postahivatalt megbíztam vasúti fu

varlevelek árusításával.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 

1925. évi 9. számában közölt 1560. sz. rendelet 6. 
és a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pontjánál.
'¥>.£............... ......... • • . .« .  a <*-*?-- ‘  “ - Ö  ••

Budapest, 1937. évi május hó 25-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
100.359/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 
67. §-ának („A díjátalányozásban részvevő szer
vek“) X. pontjában („M. kir. Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium") 23. és 24. tételként 
azonnali hatállyal vegyék fel:

,.23. Értelmiségi munkanélküliség ügyeinek 
miniszteri biztossága.

24. Egyetemi és főiskolai hallgatók önkén
tes nemzeti munkatáborai főparancsnoksága.“

Budapest, 1937. évi május hó 21-én.

/ *
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II.
100.213/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás“ 
67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVII. pontjában (Vármegyei Törvényha
tóságok), a 23. tétel végére — 1937. évi július hó 
1-től kezdődő érvénnyel — új bekezdésként ír
ják: „Csanád vármegyei Szent István közkór
ház“.

Budapest, 1937. évi május hó 18-án.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvényeinek 
megküldése.

100.670/4.
A P. R. T. folyó évi 13. számában megje

lent 94.940. sz. rendelet kapcsán értesítem a hi
vatalokat, hogy a m. kir. postatakarékpénztár
hoz beküldött és oda a folyó évi március hó 
18-ig bezárólag beérkezett szelvényutalványok 
ellenében az új szelvényíveket a m. kir. posta
takarékpénztár az érdekelt hivataloknak meg- 
küldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a múlt évi de
cember hó 10-én beterjesztett szelvényutalvá
nyok ellenében az új szelvényíveket még nem 
kapták volna meg, ezt a m. kir. postatakarék
pénztárnak közvetlenül jelentsék.

Budapest, 1937. évi május hó 24-én.

Magyarország Helységnévtárának új kiadása.
99.756/3.

Magyarország Helységnévtára a m. kir. köz
ponti statisztikai hivatal kiadásában e hó fo
lyamán újból megjelenik.

A Helységnévtár postai vonatkozású ada
tait a m. kir. központi statisztikai hivatal a P. 
R. T. 1937. évi 10. számával zárta le, a l l .  szám
tól tehát a forgalomköri, szervezeti, közigazga
tási és névváltozásokat a kir. hivatalok az új 
Helységnévtárban vezessék keresztül.

A Helységnévtárból a hivatalok, ügynöksé
gek és mozgóposták részére az igazgatóságok 
által megállapított szükséges mennyiséget a m. 
kir. posta központi anyagraktára közvetlenül 
küldi meg.

A hivatalok az új Helységnévtárt megérke
zése után saját forgalomkörük szempontjából 
azonnal nézzék át és az esetleges eltéréseket

előttes igazgatóságuknak jelentsék, a régi Hely
ségnévtárakat pedig kisérő irat nélkül küldjék 
meg a központi anyagraktárnak.

Az érdekeltség által fenntartott hivatalok 
részére készpénzmegtérítés ellenében igényelt, 
vagy valamely alkalmazott hibája folytán, an
nak költségére pótlandó Helységnévtárt Hat (6) 
pengő egységár felszámítása mellett szolgáltatja 
ki a központi anyagraktár.

Budapest, 1937. évi május hó 15-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
99.275/8.

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

14. o. Olasz-Kelet-Afrikánál (Fedőlap a P. 
R. T. 1937. évi 16. sz.-hoz) a 7. hasábban levő 
„200 a. fr.“ kitételt 2.00 a. fr-ra helyesbítsék.

28. o. Cook- vagy Hervey-szigeteknél az 1. 
hasáb 1. alcímében a jelenlegi szöveget töröljék 
és helyébe írják: Rarotonga 4). Ugyanezen al
címnél a közönséges távirat szódíja a 3. hasáb
ban 4.385 helyett 4.070. Az 1. hasáb 3. alcímében 
a jelenlegi szöveget töröljék és helyébe írják: 
Többi hivatal 4). Ugyanezen alcímnél a közön
séges távirat szódíja a 3. hasábban 4.070 helyett 
4.385.

Budapest, 1937. évi május hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
101.135/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi május hó 21-én kelt B. I. 
6501/1937.—2. számú végzésével a Budapesten 
1937. évi május hó 21-én megjelent „Meddig tű
ritek még?“ című sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1937. évi május hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
101.523/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
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pesti 72. sz. postahivatalnál (=  F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (=  £): 

Ausztráliába (Fremantle): F VI/3 — 15 ó, 
É VI/29; F VI/10 — 15 ó, É VII/6;

Rrit-lndiába (Bombay): F VI/3 — 15 ó, É 
VI/17; F VI/10 — 15 ó, É VI/24;

Délafrikába (Capetown): F VI/2 — 15 ó, É 
VI/21; F VI/9 — 15 ó, É VI/28;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F VI/2 — 
15 ó, É VI/20; F VI/6 — 15 ó, £ VI/21; F VI/8 -  
12 ó, É VI/22; F VI/9 — 15 ó, É VI/25; F VI/10 — 
15 ó, £ VI/26; F VI/11 — 15 ó, £  VI/27; F VI/12
— 15 ó, £  VI/28;

Egyiptomba (Alexandria): F V/31 — 22 ó 
50 p, É VI/4; F VI/1 — 22 ó 50 p, É VI/5; F VI/5
-  22 ó 50 p, É VI/9; F VI/6 — 22 ó 50 p, É VI/10; 
F VI/10 — 22 ó 50 p, É VI/14; F VI/12 — 22 ó 
50 p, É VII16;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
VI/1 -  15 ó, É VI/8; F VI/2— 15 ó, É VI/11; F 
VI/7 — 15 ó, É VI/14; F VI/9 — 15 ó, É VI/17; 
F VI/10 — 15 ó, É VI/17;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/2 — 
22 ó 50 p, É VI/7; F VI/5 — 22 ó 50 p, £ VI/10; 
F VI/7 — 22 ó 50 p, £ VI/12; F VI/9 22 ó 50 p, 
£ VI/14; F VI/12 — 22 ó 50 p, £ VI/17;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VI/4 12 ó, 
£ VI/11; F VI/5 — 12 ó, £ VI/12; F VI/7 — 12 ó, 
£ VI/14; F VI/11 — 12 ó, £  VI/18; F VI/2 — 12 ó 
£ VI/19;

Japánba (Shimonoseki): F VI 1 — 5 ó 30 p, 
£ VI/16; F VI/4 — 5 ó 30 p, £ VI/19; F VI/8 - 
5 ó 30 p, £ VT/23; F VI/11 — 5 ó 30 p, £ VI/26;

Kínába (Shanghai): F VI/1 — 5 ó 30 p, £ 
VI/15; F VI/4 -  5 ó 30 p, £  VI/18; F VI/8 — 5 ó 
30 p, £ VI/22; F VI/11 — 5 ó 30 p, £ VI/25;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VI/2 — 
15 ó, £ VI/24; F VI/10 — 5 ó 30 p, £ VII/5;

Palesztinába (Tel Aviv): F VI/1 — 22 ó 50 p, 
£ VI/6; F VI/5 — 22 ó 50 p, £ VI/10; F VI/6 - 
22 ó 50 p, £ VI/11; F VI/10 — 22 ó 50 p, £ VI/15; 
F VI/12 — 22 ó 50 p, £ VI/17;

Szíriába (Alep): F VI/2 — 22 ó 50 p, £ VI/5; 
F VI/3 — 22 ó 50 p, £ VI/7; F VI/5 — 22 ó 50 p, 
£ VI/8; F VI/7 — 22 ó 50 p, £ VI/10; F VI/9 -  
22 ó 50 p, £ VI/12; F VI/10 — 22 ó 50 p, £ VI/14; 
F VI/12 — 22 ó 50 p, £ VI/15.

Budapest, 1937. évi május hó 25-én.

A gyopárhalomi postaügynökség ideiglenes át
helyezése.
100.961/3.

Gyopárhalom postaügynökség folyó évi jú
nius hó 1-től szeptember hó 15-ig terjedő időre 
Gyopárosfürdőre helyeztetik át. Ezen idő alatt, 
változatlan forgalmi körrel, „Gyopárosfürdő“ 
elnevezéssel működik.

Ellenőrző hivatala továbbra is Orosháza.
Budapest, 1937. évi május hó 25-én.

Torvaj új postaügynökség megnyitása.
101.194/3.

Somogy vármegyében fekvő Torvaj kisköz
ségben folyó évi május hó 1-én új postaügynök
ség lépett életbe. Ellenőrző hivatala Tab, díj- 
négyszögszáma 257.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban Torvajnál (540 oldal) 
az „u. p. és“ törlendő és helyette beírandó: 
„ISI Eh. Tab, Kaposvár "IHM ' ' / T  Siófok, Tab
..........  257, postáig. P.“, továbbá Csillagmajor
(165. oldal), Dolenka (180 oldal), Kisecseny (305. 
dal), Lullahegy (353. oldal), Lullapuszta (353. ol
dal) és Újhegy (549. oldal) Torvajhoz tartozó la
kott helyeknél az „u. p.“ után beírandó „Torvaj“.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban Torony után (134. oldal) felveendő: „—, 
257, —, Torvaj ü. (Eh. Tab), Somogy, Pécs, Ka
posvár “□ H U B  Siófok, T ab....... “, a 151. ol
dalon pedig a 257. számhoz beírandó: „Torvaj“.

Végül az Irányítási Füzetben Torony után 
(167. oldal) felveendő: „Torvaj, U„ Somogy, P„ 
VI, Kaposvár, Siófok. Eh. Tab.“

Budapest, 1937. évi május hó 26-án.

Pusztaszer új postaügynökség megnyitása.
101.206/3.

Csongrád vármegyében fekvő Pusztaszer 
nagyközségben folyó évi május hó 15-én új 
postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatala 
Kistelek, díjnégyszögszáma 467.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz- 

1 tül:
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A Helységnévtárban Pusztaszernél (450 ol
dal) az „u. p. és“ törlendő és helyette beírandó: 

Eh. Kistelek, Cegléd ül M  Szeged, Kis
telek .......  467., postáig. Sz.“

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban Pusztaszabolcs p. u. után (106. oldal) fel
veendő: „—, 467., — Pusztaszer ü. (Eh. Kistelek) 
—., Csongrád, Szeged, Cegléd |p ffffl 1 Sze
ged, Kistelek.........“, a 153. oldalon pedig a 467.
számhoz beírandó: „Pusztaszer“.

Végül az Irányítási Füzetben Pusztaszente- 
tornya után (129. oldal) felveendő: „Pusztaszer, 
Ü., Csongrád, Sz„ IV, Cegléd—Szeged, Eh. Kis
telek.“

Budapest, 1937. évi május hó 26-án.

Időszaki postaszervek megnyitása.
101.412/3.

Siófokfürdő, Balatonkenesei fővárosi üdülő
hely, Balatonakarattya, Parádfürdő és Göröm- 
bölytapolca időszaki postahivatalok működésü
ket folyó évi június hó 1-ével megkezdik.

Utóbb említett hivatal folyó évi szeptem
ber hó 15-ig, a többiek pedig szeptember hó 
30-ig fognak működni.

Budapest, 1937. évi május hó 26-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
I.

101.329/3.
Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 

bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

8. o. Adácsnál 38 után beírandó f34.
9. o. Álmosdnál 203 helyett 204 írandó, (V. 

Ü.) törlendő. Alsóábránynál 34, helyett 33, 1 38 
írandó.

11. o. Apagynál a fl20 előtti (V. Ü.) tör
lendő.

12. o. Aszalónál 1502 helyett 1515. írandó, 
Auguszta-szanatórium Debrecennél 170 elé 
Debr. 2/gkj. írandó.

14. o. Bagamérnél 203 (K. ü.) törlendő.
15. o. 156 elé 1 D 8/5772 v. (V. Ü.), a f  156 

(k. ü.) az 5734 v. után írandó.
18. o. Balmazújvárosnál (k.) helyett (k. ü.) 

írandó, Balsánál 172 után (k.) törlendő, 1 20/118 
helyett 1 34/109 v. írandó.

19. o. Bárándnál 20 után beírandó „cs.“
22. o. Beregsuránynál 1. Nyháza 2 elé 1 19 

írandó; Berettyószentmártonnál Eh. elé 5, 164 
írandó; Berettyóújfalu utáni 164 törlendő; Be
rettyóújfalunál 20 után cs., 1 Bp 72 után 1 20/568 
v. (k) írandó,.„ü“ és lf20/568 v i(V. Ü.) törlendő.

23. o. Biharkeresztesnél 20 után „cs“ írandó.
24. o. Biharugránál (k.) helyett (k. ü.) 

írandó.
25. o. Bodvaszilasnál és Boldvánál 165, f  165 

helyett 166, fl66 írandó.
26. o. Borsodnádasdnál f42/gk után (V. Ü. 

nem) helyett (k) írandó; Bökönynél beírandó 
Debr. 2 — csg/1712 v.

28. o. Bújnál 118 helyett 120 írandó.
30. o. Centernél 42 után beírandó f42; Ci- 

gándnál pedig 311 v. elé Misk. 2.
31. o. Csarodánál 1 Nyh 2 elé 1 19 írandó.
33. o. Csillagtanyánál Biharnagybajom he

lyett Püspökladány írandó.
34. o. Csökmőnél 164 elé 5, írandó.
36. o. Darvasnál 164 elé 5, írandó; Debrecen

2-nél 1717 v. után beírandó 1. Misk. 2 — 1. 33/gk, 
f203 helyett f204, f  156 (k. ü.) helyett 1 156/5775 
v. (k), f20 után f  156 i(k.) írandó, 1. Kecskemét 
törlendő, f220 után (k) helyett (k. ü.) írandó, 
1728 helyett 1716 írandó; Debrecen 9-nél 2472 v. 
után beírandó (V. Ü.), f206 (k. ü.) pedig utolsó 
tételként jegyzendő be.

37. o. Derecskénél 5770 v. helyett 5772 v. 
írandó; Detknél 38 elé beírandó 1., s utána f34; 
Dévaványánál 163 és fl63 után (k) helyett (k. 
ü.), 164 elé pedig 1 20/5122 v. írandó.

38. o. Dombrádnál 218 helyett 220 írandó.
41. o. Ebesnél 1 20,1712 v. törlendő; Ecséd- 

nél Hort után beírandó f34; Edelénynél 165, 
f  165 helyett 166, f  166 írandó.

42. o. Eger 1-nél 38 után beírandó (k.), 1 38 
(V. Ü. ü.), f34 után 220 l(k. ü.), f38 után (k.); 
Egerfarmosnál 168 törlendő, f  168 után beírandó 
f220 (k. ü); Egyeknél fl68 után beírandó f220 
(k. ü).

44. o. Erdőteleknél f77 után beírandó (k. ü.), 
f78 (V. U.); Esztárnál a fl56 t(k. ü.) utolsó tétel
nek írandó.

46. o. Fábiánházánál a mostani bejegyzés 
helyett beírandó a 7. hasábba 240; Fehérgyar
matnál f  140 (k. ü.) törlendő, f56 pedig utolsó 
tételnek írandó.

47. o. Felsőméránál 1515 v. után a (V. Ü.) 
törlendő.
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49. o. Folyás pu.-nál a 7. hasábba a mostani 
adatok helyett beírandó: Eh. Tiszacsege — 168/ 
6037 v. (k. ü), 1 33/6037 v„ 1 168/6037 v. (V. Ü.)t 
1 220 (k. ü.) — 1 fl68 (V. Ü.) /6033 v.; Fonynál 
f  150 után beírandó i(V. Ü. ü.), 1 34/9923. v. (k.).

50. o. Földesnél 20 után beírandó „cs“; Fur- 
tánál 154 elé 5; Füzesabonynál 38 után 220 (k. 
ü.). —

51. o. Gacsájnál f  140 helyett beírandó f56 
(V. Ü.).

52. o. Gávánál 103 helyett 109 írandó; Ge
bénél pedig 140, fl40 helyett 56, +56. —

53. o. Géberjénnél Gyűrtelek után 1 20 — 
1 Nyháza 2/6136 v.; Gergelyinél 1 Nyháza 2 elé 
í 19 —.írandó.

54 o. Göncruszkánál +150 után (V. Ü. ü.), 
1 34 után „+150“ helyett 9923 v. (k.) írandó.

56 o. Gyöngyösnél +33 után +38 (k.), 1 M 2 
elé beírandó 158, 158 (k.) törlendő, 38 után be
írandó (k), 1 38 i(V. Ü. ü.), 8828 helyett 883o.

57. o. Győr teleknél 140 után beírandó 1 Nyh 
1 20/5824 v., +204 (k. ü.).

59. o. Hajdubagosnál 203 és +203 helyett 
204, illetve +204 írandó, (V. U.) törlendő.

60. o. Fialápnál 1 20 törlendő, 2424 helyett 
2472 írandó.

61. o. Hatvan 2.-nél 1 69 törlendő.
62. o. Hejőcsabánál 50 törlendő.
63 o. Hernádvécsénél (V. U.) törlendő; He

vesnél +77 után beírandó (k. ü.); Hidvégardó- 
nál 165 helyett 166 írandó, 9874 v. pedig tör
lendő.

64. ö. Hodásznál 140, +140 helyett 56, +56 
írandó.

65. o. Hortnál 38 után beírandó +34; Horto
bágyi halastónál (k.) helyett i(k. ü.) írandó; 
Hosszúpályinál 1. D 2 elé beírandó 204 (k. ü), 
5822 v .után (V. U.), 5824 v. után (V. U.), 203 
(k. ü.) törlendő, s utolsó tételnek beírandó +204 
(k ü.).

66. o. Ibránynál 218 helyett 220 írandó.
69. o. Jánknál +56 után (V. U.) írandó, +140 

törlendő.
70. o. Jósvafőnél a jelenlegi adatok helyett a 

7-ik hasábba beírandó Szin; Józsánál 1 D. elé 
1 20, D. után 2, 5624 v. után +118 írandó.

71. o. Kábánál 19 után beírandó 1 299; Kács- 
nál beírandó 1 38,

72. o. Kálnál 77 után beírandó (k. ü); Kálló- 
semjennél 140, +140 helyett 56, +56; Kántorjá- 
nosinál 140, +140 helyett 56, +56.

73. o. Karácsondnál 38 után beírandó +34.

74. o. Karcagnál +232 után törlendő (k.) 
/5223. v.

75. o. Kékestetőnél Mátraháza után beíran
dó 1 Bp 72; Kelemérnél beírandó 1 34.

76. o. Kenderesnél 77 és +77 után beírandó 
(k. ü); Kenézlőnél 20 helyett 34, 118 helyett 
109 írandó.

77. o. Kéthalomnál 163 és +163 után (k.) he
lyett (k. ü.) írandó; Kétútköznél +168 után be
írandó 220 (k. ü.), +220 (k. ü.).

78. o. Királytelekpusztánál „ü.“ törlendő.
80. o. Kislétánál 140 és +140 helyett 56, ille

tőleg +56, a 6124 v. után V. U. írandó; Kismar
jánál 5734 v után beírandó +156 (k. ü.).

81. o. Kisújszállásnál +77 után beírandó (k. 
ü.).

82. o. Kocsordnál 140 helyett 56 írandó; 
Kokadnál Debr. 2 után beírandó (k. ü.), (V. Ü.) 
törlendő.

83. o. Konyárnál 5770 helyett 5772 írandó.
84. o. Kótajnál 118 helyett 120 írandó.
87. o. Kúnhegyesnél 77, +77 után beírandó 

(k. ü); Kunmadarasnál a jelenlegi adatok he
lyett a 7-ik hasábba beírandó 232, 1 Karcag — 
1 20/5224 v., +232.

92. o. Macsnál (k.) helyett (k. ü.) és Debre
cen 2 után (k. ü) írandó.

95. o. Máriapócsnál 140, +140 helyett 56, +56 
írandó.

96. o. Mátészalkánál 140 helyett 56, 1 140/ 
6635 v. (k. ü.) írandó, +240 után a i(k. ü) törlen
dő, +140 és +56 pedig a 115 után írandó; Mátra
házánál gk után beírandó 1 Bp 72/gk.

97. o. Mérknél (k. ü.), 1 Mátészalka 16535 v. 
(V. Ü.) törlendő.

98. o. Mezőkeresztesnél 34 helyett 38 íran
dó; Mezőkövesdnél +34 után beírandó 1 Bp 72/ 
404 v; Mezőnyárádnál 34 helyett 33, 38.

99. o. Mezőtárkánynál 168 törlendő, +168 
után beírandó +220 (k. ü.)

100. o. Mikepércsnél 203. (k. ü.), (V. U.) tör
lendő, a +156 (k. ü.) pedig utolsónak írandó be. 
Miskolc 2-nél 33 után beírandó 1 Szerencs —, 
a 404 v. után 1 Debr. 2/gk, +165 helyett +166, 1 
+42/9521 v. i(k.), 416 v. után (k.), +142 után (k. ü.)

101. o. Monostorpályinál a mostani adatok 
helyett 1 D 2/5822 v. (V. Ü.), 204 (k. ü.), 1 D 2 -  
1 20/5824 v„ +204 (k. ü.).

104. o. Nádudvarnál 19 után 1 299, ajl. nem) 
után (V. Ü. ü.) írandó.

105. o. Nagybátonynál 22 elé beírandó



1 Hatvan 2/370 v.; Nagycserénél 206 elé 1 D 
2|2472 v. (V. Ü.). (V. U.) pedig törlendő.

106. o. Nagyecsednél (k. ü.), 1 Mszalka 
16535 v. i(V. U.) törlendő; Nagyhalásznál 218 he
lyett 220; Nagyhátnál (k.) helyett (k. ü.); Nagy- 
hortobágynál (k.) helyett (k. ü.) írandó.

107. o. Nagykállónál 140 helyett 56, fl40 he
lyett f56 írandó.

108. o. Nagyiétánál 5822 v. után beírandó 
(V. XX), 204 (k. ü.); 203 (k. ü.) és (V. Ü.) törlendő,

110. o. Nagyszekeresnél fl40 (k. ü.) tör
lendő. i j

113. o. Novajidránynál 1 M 2 elé beírandó 
142 (k. ü.)

114. o. Nyirábránynál (k. ü.) után beírandó 
1 D 2Í2472 v. (V. Ü.); Nyírbátornál 140 helyett 
56, fl40 helyett f56; Nyírcsaholynál (k. ü.), 1 
Mátészalka /6535 v. (V. 0.) törlendő; Nyírcsá
szárinál 140 helyett 56 írandó, 6124 v. után pe
dig f56 (V. Ü.)

115. o. Nyíregyháza 2-nól 1 D 2/1732 v. tör
lendő, 1711 helyett 1713 írandó, 20 után be
írandó 1 140 — f240 — 56/6123 v. (k. ü.), +140 
helyett f56 írandó, f i  16 a f l2  elé írandó be, 
1 Bp 62 — elé beírandó 1 D 2, 1728 helyett pedig 
1716; Nyírmeggyesnél 140 helyett 56, fl40 he
lyett f  56 írandó.

117 o. Óhat—Pusztakócsnál (k.) helyett (k. 
ü.), Debr. 2 után szintén (k. ü.) írandó.

118. o. Ormóspusztánál 1 Misk. 2 után (V. 
Ü. ü.) —11 f 64 (k.) írandó.

119. o. Ózdnál f42 után beírandó 1 M 2 —, 
gk helyett pedig 9518 v.

123. o. Paszabnál f  172 elé beírandó 1 20/120 
v.

125.' o. Perkupánál 165 helyett 166 írandó.
127. o. Polgárnál gk. (k.) után beírandó 

1 168 (V. Ü.) — 168 (k. ü.) /6037 v., 220 (k.) he
lyett 1 220 (k. ü.) -  1 f  168 (V. Ü.) /6033 v„ 1 f  168 
/6033 v. (k. nem) pedig törlendő. Porcsalmánál 
6136 v. után beírandó (V. Ü.), + 140 (k. ü.)

128. o. Poroszlónál beírandó 220 (k. ü.), 
+220 (k. ü.); Pusztaecsegnél Kisújszállás /5164 v. 
helyett 164/5127 v, 1 20 — 1 Kújszállás /5122 v.; 
Pusztadobosnál (k. ü.) után beírandó 1 Nyh. 2 
16272 v. (V. Ü.)

129. o. Pusztataskony—Abádszalóknál 77 és 
f 77 után beírandó (k. ii.).

134. o. Rétköznél 218 helyett 220 írandó.
137. o. Sajóecsegnél beírandó utolsónak 

fl66; Sajószentpéternél 1 Putnok /9515 v. tör
lendő; Sajóvámosnál 165 helyett 166, 1 M 2/9824 
v.; Sálynál 34 helyett 33, 1 38 írandó.

138. o. Sárándnál 203 (k. ü.) helyett 1 D 2 
5822 v. (V. Ü.) írandó, (V. U.) pedig törlendő.

139. o. Sárospataknál 33 a 1 172 elé írandó.
147. o. Szalonnánál 165, +165 helyett 166, 

f  166 írandó.
148. o. Szarvaskőnél 144 (k. ü.) után beíran

dó (V/l—IX/15.); Szatmárököritónál 6136 v.
után beírandó (V. U.), fl40 (k. ü.).

151. o. Szendrőnél és Szendrőládnál 165, 
f  165 helyett 166, +166 írandó.

152. o. Szentmargittapusztánál a jelenlegi 
adatok helyett beírandó 168 i(k. ü.) — 1 168 (V. 
Ü.) /6037 v„ 1 33/6037 v., 1 +168 (V. Ü.) — 220 
(k. ü.) /6033 v., Eh. Tiszacsege (k. ii.)

153. o. Szerencsnél Nyh 2 elé beírandó 1 
Nyh 2 (V. Ü. ii.), s utána (k.)

154. o. Szilvásváradnál 144 helyett +144; 
Színnél és Szirmabesenyőnél 165, +165 helyett 
166, +166.

155. o. Szolnok 2-nél a +3 előttiek a követ
kező sorrendbe írandók be: 5, 19, +5, +19, 299, 
1 Bp 62 — 1 Bp 72/1704 v. törlendő, 614 helyett 
604, 618 helyett 1718, 1 Jászberény után 1 +38, 
2018 v. után pedig (k.) írandó.

161. o. Tarnaszentmiklósnál +77 beírandó 
(k. ii.); Tarpánál 1 Nyh 2 elé 1 19 —.

162. o. Téglásnál D 2 előtt az „1“ törlendő.
163. o. Tibolddarócnál 34 helyett 33, 38 

írandó; Tiborszállásnál 1 Mszalka /6535 v. (V.
U.) és (k. ii.) törlendő; Tiszabercelnél 118 helyett 
120 írandó; Tiszacsegénél a mostani bejegyzés 
helyett 168,(k. ü.) — 1 168 (V. Ü.) — 1 33/6037 v., 
1 +168 (V. Ü.) 1 220 (k. ii.) /6033 v. írandó.

164. o. Tiszafürednél beírandó a jelenlegi 
helyett 168, 1 33/6037 v., 232, +168, 1 Karcag — 
1 20/5224 v., 220 (k. ü.), + 220 (k. ü.); ^szaka
rádnál 1 Saújhely elé 1 M 2 —.

165. o. Tiszaszentimrénél és Tiszaszőllősnél 
a jelenlegi adatok helyett 232, 1 Karcag — 1 20 
/5224 v, +232.

167. o. Tornanádaskánál 165 helyett 166, 
+165 helyett +166 írandó.

168 o. Tunyognál +140 (k.) és i(V. U.) tör
lendő és beírandó +56 (V. U),

169. o. Tvukodnál beírandó 1 20 — 1 Nyh 
2/6136 v. (V. Ü.), +140 (k. ü.)

170. o. Üjfehértónál Nyh 2 elől az „1“ tör
lendő.

173. o. Vállajnál a mostani adatok helyett 
beírandó 240; Vámosgyörknél 8847 v. helyett 
8837 v. írandó s a 34 ez után; Vámospércsnél a 
206 (k. ü.) a 1 Di 2 elé, a 2472 v. után pedig (V.
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U.) írandó, 2424 v. után (V. U.) helyett f206 
(k. ü.) írandó.

174. o. Váncsodnál (k. ü.) helyett 1 Bujfalu 
— írandó.

176. o. Vencsellőnél 1 20/118 v. helyett 1 
34/109 v; Vértesnél 203 helyett 204, (k. ü.) után 
1 D 2/5822 v. (V. Ü.) írandó, 5824 v. után (V. Ü.) 
törlendő.

178. o. Vissnél 172 után beírandó 1 34/109 v.; 
Vizsolynál 150 után 1 34/9923 v. (k.)

180. o. Zajtánál beírandó 1 20/6636 v.
182. o. Zemplénagárdnál 212 elé beírandó 

1 M 2 — 1 Saújh /311 v.; Zsákénál 164 után 5.
Budajest, 1937. évi május hó 24-én.

II.
101.474/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

7. o. Abánál 5122 v. után beírandó (VI/26-ig 
és IX/9-től).

7. o. Ácsánál „Vác pu. — Bered gk“ és 
148/gk törlendő, a f69 pedig 69 után írandó.

8. o. Agárdnál Szfvár 2 után beírandó /1231 
v. (VI/26-ig és IX/9-től), f98 (VI/27—IX/8), f  8 
helyett pedig f98 (VI/27—IX/8).

9. o. Alcsutnál 94 után beírandó 1. Bicske 
/7024 v„

12 o. Aszódnál a 69 a f22 után írandó.
15. o. Bakonysárkánynál a jelenlegi adatok 

helyett beírandó f80, 1 Szfvár 2/2812 v., 80.
16. o. Balassagyarmatnál V. helyett H, a 

f69 a 148 elé, f235 elé pedig 1 Bp 72/4236 v. 
írandó.

19. n. Baracskánál a jelenlegiek helyett 8, 
Szfvár 2/1231 v. (VI/26-ig és IX/9-től), f98 
(VI/27—IX/8) írandó.

20. o. Baross Gábor telepnél 32 helyett 98; 
Becskénél Balassagyarmat—Ácsa gk helyett 
Aszód—Balassagyarmat írandó, 1 148/gk pedig 
törlendő.

22. o. Bércéinél Vác pu. — Bércéi gk, 1 148/ 
gk, 38/gk törlendő, 69 után pedig beírandó f69.

24. o. Bodajknál a jelenlegi adatok helyett 
f80, 1 Szfvár 2/2812 v, 80 írandó; Bodakajtor 
Felsőszentivánnál pedig az 5122 v. után (VI/26-ig 
és IX/9-től).

27. o. Börgönd pu.-nál a jelenlegiek helyett 
96 (VI/27—IX/8), 98, Eh. Pusztaszabolcs, f% 
(VI/26-ig és IX/9-től), |47 (VI/27—IX/8) írandó; 
Budafok 1-nél 1 32, 1 f33/32 törlendő, 1 fl9  után 
pedig beírandó — 1 f31/98; Budaörsnél 24 v. he
lyett 14 v. (VI/1—IX/15); Budatéténynél 32 he
lyett 98 írandó.

29. o. Cecénél 136 után (H. Ü. után nem), 
fl36 helyett f  135 írandó.

30. o. Cinkotánál 312 helyett 220 írandó.
32. o. Cserhátsuránynál f69 helyett 69 

írandó.
33. o. Csévnél (érték nem) helyett (V. U. ü. 

nem) írandó.
34. o. Csórnál a jelenlegi adatok helyett 82.
37. o. Diósdnál 32 helyett 98 írandó.
38. o. Domonynál Aszód törlendő, 69 után

f69.
39. o. Dömsödnél 914 helyett 923.
43. o. Ercsinél 32 helyett 98; Érdnél a jelen

legi adatok helyett 8, 1 Bp 72/1234 v. (k.), Szfvár 
2/1231 v. (VI/26-ig és IX/9-től), f98 i(VI/27—IX/8) 
írandó.

44. o. Érdligetnél 32 helyett 98 írandó.
45. o. Esztergomnál Bp 62 elől a cs. törlen

dő, „(H. és . . .  ) elé beírandó cs. Bp. 62/3448 v., 
3432 v. után (k.) törlendő.

46. o. Fehér várcsurgónál a jelenlegi adatok 
helyett f80, 1 Szfvár 2/2812 v., 80; Felcsutnál 94 
után 1 Bicske/7024 v.,

47. o. Felsőgödnél IX/30 helyett IX/15.
50. o. Fülénél a jelenlegi adatok helyett 47 

(VI/27—IX/8), Szív 2/1122 v. (VI/26-ig és IX/9- 
től), f48 írandó.

51. o. Galgagutánál Vác pu.—Aszód—Bér
céi gk, 148/gk. törlendő, f69 pedig a 69 után 
írandó.

52. o. Galgagyörknél és Galgamácsánál Vác 
pu.—Aszód—Bered gk, 1 148/gk törlendő, a f69 
pedig a 69 után írandó. Gárdonynál a jelenlegi 
adatok helyett beírandó 8, Szív 2/1231 v. (VI/26- 
ig és IX/9-től), f  98 (VI/27—IX/8).

67. o. Inotánál a jelenlegi adatok helyett 
1 Szív 2 — 1 35 (VI/27—IX/8) /1820 v, 82, f82.

68. o. Iváncsánál 32 helyett 98,
72 o. Kálóznál VI/28 helyett VI/27.
73. o. Kápolnásnyéknél, 82 o. Kisvelencénél 

a jelenlegi adatok helyett 8, Szfvár 2/1231 v. 
(VI/26-ig és IX/9-től), f98 (VI/27—IX/8).

93. o. Maglódnál 534 helyett 524 írandó. Ma- 
gyarnándornál „Balassagyarmat—Ácsa gk és“,
1. 148/gk. törlendő, 69 pedig a f69 elé írandó.
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96. o. Mátyásföldnél 312 helyett 220.
101. o. Mohánál a jelenlegi adatok helyett 

+80, 1 Szfvár 2/2812 v„ 80 írandó. Mohoránál 
„Balassagyarmat—Ácsa gk és“ 1 148/gk. törlen
dő, és a f69 elé 69 írandó; Mórnál a jelenlegi 
adatok helyett beírandó +80, 1 Kom 2/2827 v., 
1 Szív 2/2812 v., 80.

104. o. Nádasdladánynál a jelenlegi adatok 
helyett beírandó 82, f82.

108. o. Nagylángnál VI/28 helyett VI/27 
írandó.

110. o. Nagytéténynél a jelenlegi adatok 
helyett 8, 1 Bp 72/1234 v. (k.), Szív 2/1231 v., 
(VI/26-ig és IX/9-től), +98 (VI/27—IX/8) írandó.

112 o. Nézsánál és Nógrádságnál a „Vác 
pu.—Bércéi gk és“ törlendő; Nógrádkövesdnél a 
69 a f69 elé írandó.

125. o. Pestszentimrénél (k.) után beírandó 
(V/l—IX/15).

126. o. Pettendnél a jelenlegi adatok helyett 
beírandó 8, Szfvár 2/1231 v. í(VI/26-ig és IX/9- 
től), f98 (VI/27—IX/8).

127. o. Pilisvörösvárnál 218 után beírandó 
1 Bp 62/3424 v. (VI/1—IX/15) (k.); Polgárdinál a 
jelenlegi adatok helyett 47 (VI/27—IX/8), Szfvár 
2/1122 v. (VI/26-ig és IX/9-től), +48, +47 (VI/27— 
IX/8).

130. o. Püspökhatvannál „Vác pu—Bércéi 
gk, és“ 1 148/gk. törlendő, 69 pedig a +69 elé 
írandó.

132. o. Ráckeresztűrnál 32 helyett 98.
133. o. Rákoscsabánál 324 helyett 344; Rá- 

kosszentmihálynál 312 helyett 220.
138. o. Sárkeresztúrnál 5122 v. után (VI/26- 

ig és IX/9-től)
139. o. Sárpentelénél a jelenlegi adatok he

lyett 1 Szfvár 2— 1 35 (VI/27—IX/8) /1820 v., 82, 
Eh. Székesfehérvár 2, +82; Sárszentágotánál 5122 
v. után (VI/26-ig és IX/9-től); Sárszentmihálynál 
a jelenlegi adatok helyett 82, +82; Sashalomnál 
312 helyett 220,

140. o. Seregélyesnél a jelenlegi adatok he
lyett 98, +98 (VI/26-ig és IX/8-tól), +47 (VI/27 
-IX/8),

142. o. Soponyánál VI/28 helyett VI/27.
143. o. Sóskútnál a jelenlegi adatok helyett 

8, Szfvár 2/1231 v. (VI/26-ig és IX/9-től), +98 
(VI/27—IX/8) írandó.

145. o. Szabadbattyánál 35 (VI/28—IX/8) 
törlendő, VI/28 helyett pedig VI/27 írandó.

148. o. Százhalombattánál 32 helyett 98 
írandó.

157. o. Szügynél „Balassagyarmat—Ácsa gk“ 
és 1 148/gk törlendő, a 69 pedig a +69 elé írandó.

158. o. Tabajdnál +94 után beírandó (k.); 
Tácnál VI/28 helyett VI/27 írandó, +8 után a 
(IV/1—IX/30), +48 (X/l—III/31) törlendő.

162. o. Terénynél +69 helyett 69.
168. o. Törökbálintnál 24 helyett 14 írandó.
172. o. Vácnál +2 elé beírandó 1 Bp 62/128 v.
173. o. Vajtánál 136 után beírandó (H. és 

Ü. után nem), +136 helyett pedig +135.
174. o. Vanyarcnál Aszód pu.—Szirák gk he

lyett Vác pu.—Bércéi—Szirák gk, 22, Szirák he
lyett pedig 148/gk írandó.

182. o. Zichyújfalunál a jelenlegi adatok he
lyett beírandó 98, +98 (VI/26-ig és IX/9-től), +47 
(VI/27—IX/8).

Budapest, 1937. évi május hó 25-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
100.526/1.

Dr. Merényi Miklós postatitkár a szegedi 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők alól felmentetett és helyette dr. Zelei 
József postafogalmazó a kerületi biztosi teen
dőkkel megbízatott.

Budapest, 1937. évi május hó 19-én .
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

100.658/1., 100.667/1. sz.
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*) A szállítás cs kézbesítés ellátásáról 3 évig a község gondoskodik. **) E zenfelül a község a szállításhoz 
évi 60.— pengővel hozzájárul.

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 június hó 12-éiig nyújtandó be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi május hó 25-én.
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Szabó Lajosné 
szül. Papp M argit kiadó Jászladány 1907. Adács
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cs

Kárpáti Lászlóné 
szül. F áth  A nna kiadó 0  Kocsola 1913. Gyékényes 2. 6 hónapig alkalm azást 

nem vállalt.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye
IV. részének igénylése.

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjtemé
nyének IV. része a pénzügyminisztérium össze
állításában és kiadásában megjelent. Ez a rész 
az állami alkalmazottak nyugellátására vonat
kozó törvényes rendelkezéseket és szabályokat 
tartalmazza. Minthogy ezek a rendelkezések 
természetszerűleg a postai alkalmazottakra is 
vonatkoznak — a postamesterek és postames
teri alkalmazottak kivételével — valószínű, 
hogy a Gyűjteményt a személyzet beszerezni 
kívánja. Ára 2 P, megrendelhető a postavezér
igazgatóság segédhivatala útján.

Az igényléseket hivatalonként kell össze
gyűjteni és azokat a pénzösszeggel együtt a hi
vatalok juttassák el a postavezérigazgatóság se
gédhivatalához.

Budapest, 1937. évi május hó 25-én.

Állástkereső postakiadók.

A z állás t kereső  p o s tak iad ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

B odnár Rózsa Felső zoleza július 4. H elyettesítést is vállal

E lb e rt Erzsébet M osonszentmiklós június 1. Postam esterhelyettesí
té s t is vállal.

F arkas Kálmán T orvaj 7 m ájus 31. Lehetőleg állandó 
helyre.

H o rv á th  Gizella Érsokvadkert június 15.

Sor A ndor Sashalom (Károly király u. 32.) azonnal N ém etül is beszél.

T ó th  M argit Csillaghegy 13 június 1—15. Postam esterhelyettesí
té s t is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cí mzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Főváxoii Nyomd« Ki. «yom&aa. — Felelői művezető: D uchon  János.

Sfc..

Betöltendő kiadói állások.

G esztely postahivatal június közepétől egy hónapra 
helyettest keres.

H ajós postahivatal állandó alkalm azásra, m indhá
rom szakban teljes jártassággal bíró kiadónők ajánlatát 
kéri. Fizetés megegyezés szerint.

K apoly postahivatal június 1-től 1 havi helyettesí
tésre k iadónőt keres.

N yírgelse postahivatal július 1-től, esetleg június 
15-től—30-ig helyettesítésre k iadót keres.

Sajókazinc postahivatal m indenben gyakorlott ki
adót keres.

Somogyfajsz postahivatal július és augusztus hónap
ra k iadónő-helyettest keres.

Szabadhídvég postahivatal önálló kezelésre képes 
kiadónőt keres július 1-től, esetleg június hó 15-től. Fi
zetés megegyezés szerint.
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M egbízatások és felmentések.
A nyagi felelősség kérdésében való határozathoza

tal.
A közönséges levélpostai küldem ények visszavételi és 

cím változtatási díjának módosítása.
Az országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának 

postai befizetése.
Hiányos nyomású befizetési lapok használata.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének módosítása.
V áltozások a Távíró-D ijszabásban.
V áltozások a Távbeszélő-Dijszabásban.

Lefoglalandó sajtó term ék.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
Az egyházasfalui és  harkai postaügynökségek el

lenőrző hivatalának m egváltoztatása.
A Balatonszabadi-fürdőtelepen m űködő időszaki 

postaszerv megnyitása.
A  budapesti 32. sz. postahivatal áthelyezése. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Változások az Irányítási Füzetben.
Létszámból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadó állások.

Megbízatások és felmentések.
97.275/1.

Berka József műszaki tanácsost (1) a Lágy
mányos távbeszélő központ vezetésével megbí
zom, Pászti János műszaki tanácsost (9) a Bel
városi távbeszélő központ vezetése alól felmen
tem és a távíró és távbeszélő igazgatóság 3. ügy
osztályának (távbeszélő kezelési, üzemi és üz
leti ügyek) vezetésével megbízom, Girscht Fe
renc műszaki tanácsost (15) a budapesti posta- 
igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályában a he
lyettes vezetői teendők ellátása alól felmentem, 
Kolossváry Béla műszaki tanácsost (17) a bu
dapesti postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosz
tályában a helyettesvezetői teendők ellátásával 
megbízom, Rósás István műszaki tanácsost (25) 
a Krisztina távbeszélő központ vezetésével és 
Mattanovich Géza műszaki tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott főmérnököt (6) a Belvárosi 
távbeszélő központ vezetésével megbízom.

Budapest, 1937. évi május hó 31-én.

Anyagi felelősség kérdésében való határozat- 
hozatal.
88.58615.

Előfordult, hogy közigazgatási úton rend
büntetéssel megtorolható, de egyben az anyagi

felelősség megállapítását is maga után vonó 
szolgálati vétség esetében, a rendbüntetés ki
szabásának mellőzésével csak a felmerülő kár 
megtérítésére vonatkozó kötelezettség megálla
pítása iránt történt határozathozatal.

Minthogy a fennálló rendelkezések értel
mében a felmerült kár megtérítése nem rend
büntetés, a kártérítésben való kötelezésen felül 
a szolgálati vétség megtorlása iránt is kell hatá
rozni.

Felhívom a hivatalokat, hogy minden olyan 
esetben, amikor a közigazgatási úton rendbün
tetéssel megtorolható szolgálati vétség miatt az 
okozott kárösszeg megtérítése iránti intézkedés 
is szükségesnek mutatkozik, az ügyet előttes 
igazgatóságukhoz terjesszék fel.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a Fegyelmi Rendtartás (P. R. T. 1930. évi 19. 
számában megjelent 70.000. sz. rendelet) 2. §- 
ánál, és az A. 2. Szab. 6. §. 15. pontjánál.

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.

A közönséges levélpostai küldemények vissza
vételi és címváltoztatási díjának módosítása.

98.820/4.
A Levélpostadíjszabás 55. §-ában a közön

séges levélpostai küldemények visszavételére és
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címváltoztatására megállapított postai díjakat 
a következőképen módosítom:

1. ha a küldemény még a felvevőhivatalnál 
van, a kérelem teljesítéséért, — akár belföldre, 
akár külföldre szól a küldemény, — az illető 
küldeményfajra érvényes helyi díjszabás legki
sebb díját, de legfeljebb 10 fillért (pl. levelek
nél 10, levelezőlapoknál 6, nyomtatványoknál 2, 
üzleti papíroknál 10 fillért, stb.);

2. ha pedig a küldeményt már továbbítot
ták, akkor

a) a belföldre szólóknál egy 20 g súlyú kö
zönséges távolsági levél díját,

\ b) a külföldre szólóknál a küldemény kül
földi rendeltetési helyére szóló 20 g súlyú aján
lott levél díját kell leróni.

A postahivatalok jövőben, a közönséges le
vélpostai küldemények visszavételére, vagy 
címváltoztatására vonatkozó kérelmeket a bel
földi forgalomban az A. 3. Szab. 138. §. 6. pont
jában foglaltaktól eltérőleg, közönséges levélben 
továbbítsák.

A hivatalok e rendeletemet a Ld. 55. §-ánál 
és az A. 3. Szab. 138. §. 6. pontjánál jegyezzék 
elő. A szöveg kiegészítése iránt a legközelebbi 
Változásban gondoskodom.

Budapest, 1937. évi május hó 31-én.

Az országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának 
postai befizetése.

102.277/4.
Az országgyűlési képviselőjelölés újabb 

szabályozásáról szóló 1937 : VIII. t. c. végrehaj
tása tárgyában a Budapesti Közlöny 1937. évi 
118. számában megjelent 38.500/937. B. M. sz. m. 
kir. belügyminiszteri rendelet 2. §-a értelmében 
az egy országgyűlési képviselőt választó kerü
letekben a képviselőjelöltnek vagy helyette a 
kerület valamelyik választójának a hivatkozott 
törvényben (4. §. 2. bekezdés) előírt és 2.000 P- 
ben megállapított biztosítékot a 64.101. számú, 
„Belügyminisztérium: Letéti számla, Budapest“ 
elnevezésű postatakarékpénztári számlára és 
pedig külön erre a célra készült és a m. kir. bel
ügyminisztériumban, a kir. járásbíróságoknál, 
valamint az egy országgyűlési képviselőt vá
lasztó kerületek székhelyén működő m. kir. 
postahivataloknál e célra díjmentesen rendelke
zésre álló postatakarékpénztári befizetési lappal 
kell befizetni.

A postatakarekpénztári befizetési lap hát
lapján a befizető magánközleményei számára 
fenntartott helyen a befizető köteles feltüntetni, 
hogy a befizetett összeg melyik képviselőjelölt
nek, mely választókerületben, mely napra kitű
zött országgyűlési képviselőválasztásra letett 
biztosítéka.

Ugyanezeket az adatokat — és ezenfelül, ha 
nem a képviselőjelölt, hanem helyette a kerület 
valamelyik választója tette le a biztosítékot, a 
befizető nevét és lakcímét is, — a befizetési lap 
elismervény-szelvényének hátlapjára a befize
tés alkalmával a felvevő postaalkalmazott köte
les rávezetni, ezt a záradékot a postaalkalma
zott aláírásával és a postahivatal bélyegzőjével 
látja el.

E rendelkezések végrehajtásával kapcsolat
ban az érdekelt postahivatalok eljárását illető
leg a következőket közlöm és rendelem el:

1. Az országgyűlési képviselőjelölt biztosí
tékának befizetésére szolgáló, külön befizetési/ 
lapok a rendes befizetési lapoktól abban külön
böznek, hogy azok az előoldalon felül teljes szé
lességben „Kincstári szolgálat — Kizárólag or
szággyűlési képviselőjelölt biztosítékának befi
zetésére használható“ szövegű felírással, az „Ér
tesítőlap“ és az „Elismervény“ hátlapján pedig 
a kívánt adatok bejegyzésének megfelelő szö
veg-nyomással vannak’ellátva. A biztosíték ösz- 
szege számokkal és betűvel a befizetési lap meg
felelő részein szintén nyomdai úton van fel
tüntetve.

2. E külön befizetési lapokból a m. kir. 
postatakarékpénztár az egy országgyűlési kép
viselőt választó kerületek székhelyén működő 
postahivataloknak első készletként hivatalból 
15—15 darabot küld. A postahivatalok e befize
tési lapokat gondosan kezeljék és ilyen befize
tési lapot az azt igénylőknek díjmentesen szol
gáltassák ki. Az igénylések akadálytalan kielé- 
gíthetése céljából e befizetési lapokból az ál
landó tartalékkészletet 10—10 darabban állapí
tom meg. A postahivatalok az esetleges további 
szükségletet közvetlenül a m. kir. postatakarék
pénztár közigazgatási osztályától kérjék. Azt, 
hogy mikor, kinek szolgáltattak ki ilyen külön
leges befizetési lapot, a készlet mellett őrzendő 
kimutatásban jegyezzék elő.

3. A külön befizetési lappal történő befize
tések elszámolása előtt a felvevő postaalkalma
zott köteles meggyőződni arról, hogy a befizető 
az értesítőlap hátlapján levő nyomtatott szöve
get a kívánt adatokkal kiegészítette-e. Azután
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a felvevő postaalkalmazott köteles a befizetési 
lap értesítő részének hátlapján a befizető által 
beírt adatokat az elismervény hátlapján levő 
nyomtatott szövegbe bejegyezni és ezenfelül, 
ha nem a képviselőjelölt, hanem helyette a ke
rület valamely választója a befizető, ugyanott 
annak nevét és lakcímét is feltüntetni, és a be

jegyzést aláírni és a hivatal keletbélyegzőlenyo
matával ellátni.

A befizetett összegek elszámolása egyéb
ként rendes csekkbefizetések módjára történik.

4. Az egy országgyűlési képviselőt választó 
kerületeket és azok székhelyét az alábbi kimu
tatás tartalmazza:

KIMUTATÁS
az egy országgyűlési képviselőt választó kerületekről és azok székhelyeiről.

Abaúj-Torna vármegye.
1. Garbócbogdányi választókerület székhelye
2. Gönci y y y y

3. Szepsii y y yy
4. Szikszói y y yy

5. Tornai y y y y

Abaújvár
Gönc
Felsőgagy
Szikszó
Bodvaszilas

Bács-Bodrog vármegye:
1. Bácsalmási
2. Jánoshalmái
3. Regőcei
4. Tompái

1. Dárdai
2. Mohácsi
3. Pécsváradi
4. Sásdi
5. Siklósi
6. Szalántai
7. Szentlőrinci
8. Villányi

1. Békési
2. Békéscsabai
3. Gyomai
4. Gyulai
5. Orosházai
6. Szarvasi
7. Szeghalomi
8. Tótkomlósi

1. Berettyóújfalui
2. Biharkeresztesi
3. Biharnagybajomi
4. Cséffai
5. Derecskéi
6. Nagyszalontai
7. Szalárdi
8. Székelyhídi

választókerület székhelye

>> y y

Baranya vármegye: 
választókerület székhelye

>> y y

Békés vármegye: 
választókerület székhelye

>> y y

y y  y y

Bihar vármegye: 
választókerület székhelye

y y  y y

y y  y y

Bácsalmás
Jánoshalma
Nagybaracska
Tompa

Magyarbóly
Mohács
Pécsvárad
Sásd
Siklós
Szalánta
Szentlőrinc
Villány

Békés
Békéscsaba
Gyoma
Gyula
Orosháza
Szarvas
Szeghalom
Tótkomlós

Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Okány
Derecske
Sarkad
Kismarja
Nagyiéta

I

i
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1 .

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

Borsod, Gömör és Kishont vármegye:

Edelényi választókerület székhelye Edelény
Mezőcsáti 99 99 Mezőcsát
Mezőkeresztesi 99 99 Mezőkeresztes
Mezőkövesdi 99 99 Mezőkövesd
Ónodi 99 99 Ónod
Ózdi 99 >> Ózd
Sajószentpéteri 99 Sajószentpéter
Feledi 99 Alsóhangony
Putnoki 99 Putnok

Csanád, Arad, Tor ont ál vármegye:
Battonyai választókerület székhelye Battonya
Makói 99 99 Makó
Nagylaki 99 99 Apátfalva
Eleki 99 99 Elek
N agy szentmiklósi 99 99 Kiszombor
Törökkanizsai 99 99

Csongrád vármegye:

Szőreg

Csongrádi választókerület székhelye Csongrád
Kiskundorozsmai 99 99 Kiskundorozsma
Mindszenti 99 99 Mindszent
Szentesi 99 99

Fejér vármegye:

Szentes

Adonyi választókerület székhelye Adony
Hercegfalvai 99 99 Hercegfalva
Lovasberényi 99 99 Lovasberény
Móri 99 99 Mór
Sárbogárdi 99 99 Sárbogárd
Váli 99 99 Vál

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegye:
Győrszentmártoni választókerület székhelye 
öttevényi
Magyaróvári „ „
Nezsideri „ „
Zurányi „ „
Somorjai „ „

Győrszentmárton
öttevény
Magyaróvár
Mosonszent j ános
Rajka
Halászi

Hajdú vármegye:
Hajdúböszörményi választókerület székhelye 
Hajdúnánási „ „
Hajdúszoboszlói „ „
Nádudvari „ ,,

Hajdúböszörmény 
Haj dunánás 
Hajdúszoboszló 
Nádudvar

Egri
Gyöngyösi
Hatvani

Heves vármegye: 
választókerület székhelye

99 99

Eger
Gyöngyös
Hatvan
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4. Hevesi választókerület székhelye Heves
5. Kápolnai »» y y Kápolna
6. Pásztói y y Pásztó
7. Pétervásárai y y y y Pétervására
8. Tiszafüredi y y y y Tiszafüred

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
1. Abádszalóki választókerület székhelye Abádszalók
2. Jákóhalmai y y y y Jákóhalma
3. Jászapátii y y y y Jászapáti
4. Jászberényi y y y y Jászberény
5. Jászla dányi y y y y Jászladány
6. Karcagi y y y Karcag
7. Kunhegyesi y y y y Kunhegyes
8. Kunszentmártoni y y y y Kunszentmárton
9. Mezőtúri y y y y . Mezőtúr

10. Szolnoki y y y y Szolnok
11. Tiszaföldvári y y y y Tiszaföldvár
12. Törökszentmiklósi y y y y Törökszentmiklós

Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye:
1. Dorogi választókerület székhelye Dorog
2. Esztergomi »» y y Esztergom
3. Komáromi y y y y Komárom
4. Nagyigmándi y y y y Nagyigmánd
5. Tatai y y y y Tata
6. Tatabányai y y y y Tatabánya

Nógrád és Hont k. e. e. vármegye:
1. Balassagyarmati választókerület székhelye Balassagyarmat
2. Rétsági y y y y Rétság
3. Salgótarjáni y y y y Salgótarján
4. Szécsényi y y y y Szécsény
5. Sziráki yy Szirák
6. Ipolysági y y Drégelypalánk
7. Ipolyszalkai y y y y Nagymaros

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye:
1. Abonyi választókerület székhelye Abonv
2. Albertii »» y y Alberti
3. Alsódabasi y y y y Alsódabas
4. Aszódi y y y y Aszód
5. Biai y y y y Bia
6. Ceglédi y y y y Cegléd
7. Dunavecsei y y y y Dunavecse
8. Gödöllői y y y y Gödöllő
9. Gyömrői y y y y Gyömrő

10. Kalocsai y y y y Kalocsa
11. Kiskőrösi y y y y Kiskőrös
12. Kiskunfélegyházái y y y y Kiskunfélegyháza
13. Kiskunhalasi y y y y Kiskunhalas
14. Kiskunmajsai y y y y Kiskunmajsa
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15. Kunszentmiklósi választókerület székhelye Kunszentmiklós
16. Lajosmizsei »> ii Lajosmizse
17. Monori ii ii Monor
18. Nagykátai 11 J* Nagykáta
19. Nagykőrösi Nagykőrös
20. Pilisvörösvári ii Pilisvörösvár
21. Pomázi Pomáz
22. Ráckevei >> ii Ráckeve
23. Soroksári Soroksár
24. Szabadszállási Szabadszállás
25. Törökbálinti ii Törökbálint
26. Túrái »> >> Túra
27. Váci Vác

Somogy vármegye:
1. Barcsi választókerület székhelye Barcs
2. Csurgói Csurgó
3. Igali Igái
4. Kaposmérői Kaposmérő
5. Kaposvári ? ?  ?? Kaposvár
6. Lengyeltótii ? ? ?? Lengyeltóti
7. Marcalii Marcali
8. Nagyatádi ,, ,, Nagyatád
9. Nagybajomi Nagybajom

10. Szigetvári Szigetvár
11. Tabi Tab

' Sopron vármegye:
1. Csepregi választókerület székhelye Csepreg
2. Csornai Csorna
3. Kapuvári if 11 Kapuvár
4. Lövői ii ii Lövő
5. Sopronkörnyéki ii ii Nagycenk

Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye:
1. Gávai választókerület székhelye Gáva
2. Kemecsei 11 il Kemecse
3. Kisvárdai ii ii Kisvárda
4. Nagykállói ii ii Nagykálló
5. Nyírbátori ii ii Nyírbátor
6. Nyíregyházai ii ii Nyíregyháza
7. Tiszalöki ii ii Tiszalök
8. Nagykaposi ii 11 Záhony

Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegye:
1. Beregszászi választókerület székhelye Tarpa
2. Mezőkaszonyi ii 11 V ásárosnamény
3. Csengeri ii 11 Csenger
4. Fehérgyarmati ii ii Fehérgyarmat
5. Mátészalkai 11 11 Mátészalka
6. Nagykárolyi 11 11 Penészlek
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Tolna vármegye:
u Bonyhádi választókerület székhelye Bonyhád
2. Dombóvári 11 11 Dombóvár
3. Gyönki ii n Gyönk
4. Paksi 11 11 Paks
5. Szekszárdi ii n Szekszárd
6. Tamásii 11 n T amási
7. Tolnai ii 11 Tolna

Vas vármegye:
1. Celldömölki választókerület székhelye Celldümölk
2. Körmendi 11 >> Körmend
3. Kőszegi 11 *> Kőszeg
4. Őriszentpéter—Németújvári „ Őriszentpéter
5. Sárvári » *> Sárvár
6. Szentgotthárdi n Szentgotthárd
7. Szombathelyi 11 >> Szombathely
8. Vasvári »» Vasvár

Veszprém vármegye:
1. Devecseri választókerület székhelye Devecser
2. Enyingi V 11 Enying
3. Nagyvázsonyi il ii Nagyvázsony
4. Pápai 11 . Pápa
5. Ugodi 11 11 Ugod
6. Veszprémi ff ii Veszprém
7. Zirci 11 il Zirc

Zala vármegye:
1. Alsólendvai választókerület székhelye Lenti
2. Balatonfüredi 11 11 Balatoniüred
3. Keszthelyi 11 11 Keszthely
4. Kiskomáromi 11 11 Kiskomárom
5. Letenyei 11 11 Letenye
6. Nagykanizsai 11 11 Nagykanizsa
7. Pacsai 11 11 Pacsa
8. Tapolcai 11 11 Tapolca
9. Zalabaksai 11 11 Zalabaksa

10. Zalaegerszegi 11 11 Zalaegerszeg
11. Zalaszentgróti 11 li Zalaszentgrót

Zemplén vármegye:
1. Királyhelmeci választókerület székhelye Cigánd
2. Megyaszói ii Megyaszó
3. Sárospataki 11 ii Sárospatak
4. Sátoraljaújhelyi ii ii Sátoraljaújhely
5. Tokaji 11 ii Tokaj

I Bajai választókerület székhelye Baja
II. Soproni 11 11 Sopron

III Székesfehérvári ii ii Székesfehérvár

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.
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Hiányos nyomású befizetési lapok használata. I
101.010/4.

A  P. R. T. 1930. évi 9. számában megje
lent 85.108/ptakp. számú rendelet egyidejű ha
tályon kívül helyezésével elrendelem, hogy a 
csekkszámlatulajdonos nevével, lakhelyével és 
csekkszámlaszámával nyomdai úton elnézésből 
el nem látott, hiányos nyomású befizetési lap
pal teljesíteni szándékolt befizetéseket a köz
vetítő hivatalok a jövőben akadálytalanul fo
gadják el. A befizető azonban az ilyen befize
tési lap elismervényén, az értesítő lapon és a 
könyvelési szelvényen a kedvezményezett 
csekkszámlatulajdonos nevét, lakhelyét és a 
csekkszámlaszámot olvashatóan köteles felje
gyezni. A felvevő postahivatal a kézírással fel
tüntetett adatok egyezőségét a felvétel alkal
mával köteles ellenőrizni és a befizetést csak 
akkor fogadhatja el, ha a befizetési lap mind
három részén feljegyzett fentebbi adatok egye- 
zőek.

Budapest, 1937. évi május hó 26-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

100.496/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“» 

67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) X. pontjában (M. kir. vallás- és közokta
tásügyi minisztérium) a 10. tétel alatt felvett 
szerveket töröljék; a VIII. pontjában (M. kir. 
honvédelmi minisztérium) pedig 52. tételként 
írják be:

52. „Hunyadi Mátyás“ honvéd reálnevelő 
intézet, Kőszeg;

„Zrínyi Miklós“ honvéd reálnevelő intézet, 
Pécs;

„Rákóczi Ferenc“ honvéd reálnevelő inté
zet, Sopron;

„Zrínyi Ilona“ honvéd tiszti leánynevelő in
tézet, Sopron és gazdasági hivataluk.“

Budapest, 1937. évi május hó 31-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
100.753/8.

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

9. o. Cyrenaikánál az 1. hasábban a 4) jegy
zet jelölést töröljék. A helynév után írják: (1.

Libia). A 2—5. hasábban levő összes adatokat 
töröljék.

Líbiánál az 1. hasábban levő egész sort tö
röljék és helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. fedő
lapot.

Az oldal aljára a következő új jegyzetet 
írják: ,,10) összebeszélt nyelvű, valamint szám- 
és betű jegyes távirat csak a helyi kormányható
ság engedélyével küldhető. A használt code a 
gyarmati kormánynál letétbe helyezendő.“

10. o. Tripolisznál az 1. hasábban a 3) jegy
zetjelölést töröljék. A helynév után írják: (1. 
Libia). A 2—6. hasábban levő összes adatokat 
töröljék.

Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegét tel
jes egészében töröljék.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változásokat vezessék ke
resztül:

1. o. Cyrenaikánál az 1. hasábban a helynév 
után írják: (1. Libia). A 2. és 3. hasábban levő 
adatokat töröljék.

2. o. Líbiánál az 1. hasábban levő egész sort 
töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 2. sz. 
fedőlapot.

Tripolisznál az 1. hasábban a helynév után 
írják: (1. Libia). A 2. és 3. hasábban levő adato
kat töröljék.

Budapest, 1937. évi május hó 28-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
100.741/8.

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

67. o. Japánnal a háromperces beszélgetés 
díja hétfőtől péntekig és vasárnap 115 frs — 
ctm helyett 95 frs — ctm, szombaton 65 frs — 
ctm helyett 55 frs — ctm, minden további per
cért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől pénte
kig és vasárnap 38 frs 34 cts helyett 31 frs 67 
cts, szombaton 21 frs 67 cts helyett 18 frs 34 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj 20 frs —- ctm he
lyett 17 frs — ctm.

Budapest, 1937. évi május hó 31-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.
102.113/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1937. évi május hó 29-én kelt B. 
6.718/937—2. számú végzésével Budapesten, a 
Radó István nyomdai műintézete nyomdájában 
előállított „Egy asszony csókra vár“ című könyv 
bárhol található összes példányainak lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
101.750/4.

A Pozsonyban megjelent Trocki: „A spa
nyol tanulság“ című magyar nyelvű, továbbá a 
Párizsban megjelent Philippe Amiguet „Otto de 
Habsbourg“ című francia nyelvű sajtótermékek
től a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi május hó 29-én.

Az egyházasfalui és harkai postaügynökségek
ellenőrző hivatalának megváltoztatása.

101.997/3.
Az egyházasfalui és harkai postaügynöksé

gek ellenőrző hivatala 1937. évi június hó 1-től 
Szombathely 2.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora 
(40., illetőleg 54. old.), valamint a Helységnévtár 
(189., illetőleg 245. old.) megfelelően helyesbí
tendő. Az Irányítási Füzetben Egyházasfalunál 
(42. old.) és Harkánál (61. old.) az utolsó ha
sábban „Eh. Sopron 2“ helyett „Eh. Szombat
hely 2“ írandó.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.

A Balatonszabadi-fürdőtelepen működő idő
szaki postaszerv megnyitása.

101.819/3.
A balatonszabadi-fürdőtelepi időszaki pos

taügynökség működését a lepsényi postahivatal

ellenőrzése mellett folyó évi május hó 15-én 
megkezdette.

Az időszaki postaszerv július 1-től augusz
tus 31-ig mint postahivatal, majd szeptember 
1-től 30-ig ismét mint postaügynökség működik.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.

A budapesti 32. sz. postahivatal áthelyezése.
101.642/3.

A budapesti 32. sz. postahivatal a III. kér. 
Kiscelli-u. 83. sz. alól a III. kér., Bécsi-út 118 b 
szám alá helyeztetett át.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy 
nökségek névsorát (23. o.) megfelelően helyes
bítsék.

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
100.958/6.

Szövérfi József devecseri vonalfelvigyázó 
„M. kir. távirda vonalfelvigyázó 352.“ köriratú 
bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal 
terjesszék fel az illetékes postaigazgatóságok
hoz.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
102.137/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett változásokat a kir. hivatalok 
vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt in
tézkedjenek.

7. o. Ábrahámhegynél a jelenlegi adatok he
lyett beírandó 47 (VI/27—IX/8), 48, +48, Eh. Ta
polca, +47 (IV/27—IX/8).

8. o. Akaiinál VI/28 helyett VI/27 írandó.
10. o. Alsóörsnél VI/28 helyett VI/27 íran

dó, 1 Bp 72/1124 v. VI/15—IX/30) törlendő.
12. o. Aszófőnél VI/28 helyett VI/27,
14. o. Badacsonynál VI/28 helyett VI/27 

írandó, 1121. törlendő; Badacsonylábdihelynél 
VI/28 helyett VI/27; Badacsonytomajnál VI/28 
helyett VI/27, 1124 helyett 1114 írandó.
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16. o. Balatonarácsnál, Balatonberénynél 
VI/28 helyett VI/27, Balatonboglárnál VII/1 he
lyett VI/20, VI/28 helyett VI/27, 8 elé 1 Bp 72/ 
1202 v. (VI/27—IX/8 nem) írandó; Balatonede- 
ricsnél 5225 v. után (IX/8-ig nem) törlendő; Ba- 
latonfenyvesnél VI/28 helyett VI/27, f8 után 1 
Bp 72/1214 v. (VII/1—VIII/31) írandó.

17. o. Balatonföldvárnál VI/28 helyett 
VI/27, 1 Szfvár 2/2224 v. (VI/28—IX/8) helyett 
1 Bp 72/1214 v. írandó; Balatonfüredfürdőnél a 
jelenlegi adatok helyett 47 (VI/27—IX/8), 110, 
1 Bp 72/1102 v. (VI/27—IX/8 nem), 48, +48, 1 Bp 
72 — 1 Szfvár (VI/27—IX/8) /II14 v„ +47 (VI/27 
—IX/8), 1 Bp 72/1118 v.; Balatongyöröknél a je
lenlegi adatok helyett 197, 1 Bp 72 — 1 Keszt
hely 15225 v„ f  197; Balatonlellénél VII/1 helyett 
VI/20, VI/28 helyett VI/27, írandó, 1 Szfvár 2/ 
2224 v. (VI/28—IX/8) törlendő; Balatonmária 
fürdőnél V/16 helyett VI/27, VI/28 helyett VI/27; 
Balatonrendesnél VI/28 helyett VI/27; Balaton
szárszónál VI/28 helyett VI/27 írandó.

18. o. Balatonszemesnél VI/28 helyett VI/27; 
Balatonszentgyörgynél VI/28 helyett VI/27, 5240 
helyett 5242, 1 Bp 72 elé 1 Marcali /5832 v., 5238 
helyett 5248 írandó. — Balatonszepezdnél, Bala- 
tonújhelynél és Balatonzamárdinál VI/28 he
lyett VI/27 írandó.

19. o. Barcs 1-nél a +130 a 26 után, f  159 (H. 
és Ü. után nem) f25 elé írandó, 1 Szbhely 2 tör
lendő.

20. o. Bárdibükknél a mostani adatok he
lyett 130, 1 Bp 72 (H. és Ü. nem) — 1 Kaposv. 
1/5723 a v., f  130; Bátaszéknél 136 után (H. és Ü. 
után nem), +36 helyett +135 írandó, 1 Pécs 2/ 
6436 v. törlendő.

34. o. Csopaknál VI/28 helyett VI/27,
35. o. Csurgónál 1020 v. után (V. Ü.) he

lyett (H. Ü. után), 1002 helyett 1011 írandó.
36. o. Decsnél 136 után (H. U. után nem), 

+136 helyett +135,
38. o. Diósviszlónál 6724 vonatszám elé 

6714; Díszeinél 48 helyett 1 Bp 72,
40. o. Dunaföldvárnál 5018 v. után (k.),
44. o. Erdőcsokonyánál a jelenlegi adatok 

helyett +159 (H. Ü. után nem), 1 32/5923 v., 159 
(k. ü.).

49. o. Fonyód-fürdőtelep VI/28 helyett 
VI/27 írandó, 1 44 törlendő.

54 o. Görgetegnél a jelenlegi adatok helyett 
+159 (H. Ü. után nem), 1 32/5923 v., 159 (V. Ü. 
nem),

55. o. Gyékényes 2-nél 2414 helyett 2442 
írandó, 1 Nkanizsa 2 törlendő, 44 elé beírandó

1 Nkan 2/2414 v; Gyenesdiásnál a jelenlegi ada
tok helyett 197, 1 Bp 72 — 1 Keszthely 15225 v., 
+197,

61. o. Harkánynál 6724 elé 6714 —; Hedre- 
helynél 130 helyett +130,

62. o. Hencsénél a +130 Kadarkút után 
írandó.

63. o. Hévizfürdőnél VI/28 helyett VI/27, 
5247 helyett 5235, 48 helyett 1 48; Hévizszent- 
andrásnál II. helyett III, 8 elé 35 (VI/27—IX/8) 
írandó.

64. o. Homokszentgyörgynél +130 a 130 után,
66. o. Iharosberénynél a jelenlegi adatok 

helyett Nkanizsa 2, Kaposvár 1 — +144,
67. o. Inkénél a jelenlegi adatok helyett 

Nkanizsa 2 — Kaposvár 1 — +44,
71. o. Kadarkútnál a jelenlegi adatok he

lyett 130, 1 Kaposvár 1 — 1 Bp 72 (H. Ü. után 
nem) /5723 a v., +130,

72. o. Kálmáncsánál a jelenlegi adatok he
lyett 130, 1. 1 Kaposvár 1— 1 Bp 72 (H. Ü. után 
nem) /5723 a v, +130; Kapolcsnál 1 48 helyett 
1 Bp 72,

73. o. Kaposvár 1-nél (V. Ü. nem) helyett 
(H. Ü. után nem), +66 az 1002 v. után, +130 az 
1001 v. után, 1018 elé 1008, 1 92/5421 v. (V. Ü. ü.) 
helyett 92— +8 /5421 v. írandó, 1 159/1011 v. tör
lendő; Kárásznál 60 elé 1 43,

75. o. Kemendollárnál 83 után 1 Bp 72/7423 v.
77. o. Keszthelynél VI/28 helyett VI/27, 5247 

helyett 5235 írandó, 1 Tap /1102 v. 48 (VI/28— 
IX/8) törlendő, 5224. v. helyett 1112. írandó, 
utána levő (V/15—VI/27-ig és IX/9-től) törlen
dő, 5226 helyett 5228 írandó, 5233 v. törlendő.

80. o. Kisörsszőllőhegynél VI/28 helyett 
VI/27,

81. o. Kistapolcánál 6526 elé 6516,
86. o. Középrigócnál +25 után (k.), +26 után 

(V. U. ü.).
89. o. bábodnál a jelenlegi adatok helyett 

+159 (H. Ü. után nem), 1 32/5923 v., 159 (V. Ü. 
nem).

90. o. Légrádnál 1. Nkan 2 elé 1 Bp 72/2442 
v. (H. és U. ü. után nem) írandó.

91. o. Lentinél 1 Bp 72 elé 1 Nkan 2; Lipót- 
fánál a mostani adatok helyett 130, 1 Kaposv. 1 
— 1 Bp 72/5723 a v„ +130, Eh. Kadarkút,

93. o. Magyarbólynál 1914 helyett 1912,
100 o. Mikénél 130 helyett Kadarkút,
101. o. Monostorapátinál 48 helyett 1 Bp 72,
102. o. Mözsnél 136 után (H. U. után nem), 

+136 helyett +135; Murakeresztúrnál 1 Nkan 2 
elé 1 Bp 72/2442 v,
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104. o. Nagyatádnál a jelenlegi adatok he
lyett fl59 (H. U. után nem), 1 244/5972 v. (H. U. 
után), f44 — 1 Bp 72/5924 v., 159 (V. Ü. nem),

106. o. Nagydorognál 136 után (H. t). után 
nem), fl36 helyett f  135; Nagyharsánynál 6526 
elé 6516 írandó.

107. o. Nagykanizsa 2-nél 1 f24 helyett 1 24 
írandó, f44 előtt az „1“, továbbá 1 Kaposv l/*{*26 
— 1 Szigetvár, 1 Barcs 1, 1 Pécs 2 — 1. Ujd /2451 
v. (V. U. ü), 1 Szombh 2— Zeg /1411 v. (V. Ü. ü.) 
törlendő, f23 (k.) helyett fl58 írandó.

111. o. Nemesgulácsnál VI/28 helyett VI/27,
112. o. Németladnál fl30 a 130 után,
121. o. Pacsánál a jelenlegi adatok helyett 

Keszthely, Zalaegerszeg, 138, Zalaegerszeg, 
Keszthely, Zalaegerszeg.

122. o. Paksnál 5026 v. után (k.),
124. o. Pécs 2-nél 136 után (H. U. után nem), 

6435 v. után (k.), 1902 v. után 1 Barcs 1 — 1 Szi
getvár /2434 v. írandó, 1 Baja /6431 v. (V. U. ü.) 
törlendő; Pécs vár adnál 1 Pécs 2/6436 v (k.) tör
lendő.

135. o. Révfülöpnél VI/28 helyett VI/27, 1124 
helyett 1114, (V/15—IX/30) helyett (VI/27—IX/8) 
írandó.

140. o. Sellyénél 6347 után — 6367; Siklósnál 
6724. után 6714,

142. o. Somogyszobnál 159 helyett 1 Bp 72 
/1002 v., 44 után 159 (V. Ü. nem); Somogy tarnó- 
cánál a jelenlegi adatok helyett f  159 (H. U. után 
nem), Eh. Barcs 1, 1 32/5923 v., 159 (V. U. nem) 
írandó; Somogyvisontánál 159 törlendő, fl59 
után beírandó 1 32/5923 v,

144 o. Sümegnél VI/28 helyett VI/27,
147. o. Szántódnál VI/28 helyett VI/27,
150. o. Szekszárdnál 136. után (H. U. után 

nem), 5217 v. után (H. U. után nem), 1 162/5217 
v. (H. U. után), fl36 helyett fl35.

152. o. Szentlőrincnél 1907 v. után (H. Ü. 
után nem),

153. o. Szépeiknél 83 után 1 Bp 72/7423 v.,
154. o. Szigligetnél VI/28 helyett VI/27 (négy 

helyen),
157. o. Szuloknál a jelenlegi adatok helyett 

130, 1 Kaposvár 1 — 1 Bp 72/5723 a v., fldO,
158. o. Tabnál VI/28 helyett VI/27 írandó.
160. o. Tapolcánál |48 (VI/28—IX/8) tör

lendő, VI/28 helyett VI/27, 48 az 5225 v. után, 
5223 v. 1111 v., VI/28 helyett VI/27 írandó.

162. o. Terehegynél fl88 elé beírandó 1 Pécs 
2 — 1 Bp 72/6722—6724 v.

163. o. Tihanynál három helyen VI/28 he
lyett VI/27 írandó.

166. o. Tolnánál 136 után (H. Ü. után nem), 
136 helyett fl35,

170. o. Üj dombóvárnál 1907 v. és 136. után 
(H. Ü. után nem), 1008 v. után (k.) írandó.

178. o. Vonyarcvashegynél (VI/28—IX/8 
nem) és f48 (VI/28—IX/8) törlendő.

180. o. Zalaegerszegnél Keszthely /gk (k.) 
helyett Keszthely /gk, 1 f23 helyett 1 f  138.

181. o. Zalaszentivánnál f23 (k.) helyett 
1138,

182. o. Zánkánál három helyen VI/28 he
lyett VI/27,

7. o. Abdánál 14 után (k. ü.), f  14 után (V. 
Ü.); Acsádnál 23 helyett f24,

8. o. Ajkánál a mostani adatok helyett 53 
/1817 v. 82, f82 írandó.

9. o. Almásfüzitőnél 1 Bp 72/16 v (k.) tör
lendő.

10. o. Alsórönöknél 1 Bp 72 törlendő.
13. o. Bábolnapusztánál a 6-ik hasábba Ko

márom—Székesfehérvár után beírandó Győr— 
Nagyigmánd gk; a 7-ik hasábba a jelenlegi ada
tok helyett f80, 1 Győr 2/gk, 80; Babotnál f58 
törlendő.

15. o. Bakonyjákónál Veszprém /gk és Pápa 
előtt a „1“ törlendő; Bakonyszentlászlónál és 
Bakonyszombathelynél VI/28 helyett VI/27,

16. o. Bakonytamásinál VI/28 helyett VI/27; 
Balatonakarattyánál 48 elé 1 Bp 72/1102 v (VI/27 
-IX /8 nem), VI/28 helyett VI/27, (VII/1—VIII/ 
31) helyett pedig (VI/27—IX/8); Balatonaligánál 
VI/28 helyett VI/27; Balatonalmádinál VI/28 he
lyett VI/27, 48 elé 110, 1 Bp 72/1102 v (VI/27- 
IX/8 nem), s utolsó tételnek I Bp 72/1118 v. 
írandó.

17. o. Bálatonfőkajárnál 1 Bp 72 helyett 
1 8; Balatonfűzfőnél a jelenlegi adatok helyett 
47 (VI/27—IX/8), 1 Bp 72/1102 v (VI/27—IX/8 
nem), 48, 1 Bp 72/1114 v„ f48, f47 (VI/27—IX/8),
1 Bp 72/1118 v. írandó. Balatonkenesénél 1102 v. 
után (VI/27—IX/8 nem), f48 az 1114 v. után, 
VI/28 helyett VI/27 és IX/8 után 1 Bp 72/1118 v; 
Balatonkenesei fővárosi üdülőhelynél VI/28 he
lyett VI/27, 1102 v. után (VI/27—IX/8 nem); Ba- 
latonszabadi fürdőtelepnél a jelenlegi adatok 
helyett 35 (VI/27—IX/8), 8 1 Siófok /1213 v„ 1 
Bp 72/1214 v., f8 Eh Lepsény (VII/1—VIII/31 
nem) írandó.

18. o. Balatonvilágosnál VI/28 helyett VI/27; 
Balatonvilágos pu.-nál a jelenlegi adatok helyett 
35 (VI/30-ig és IX/1—8), 8, Eh. Lepsény, 1 Bp 72 
/1214 v, +8,

22. o. Berhidánál 1 Bp 72 helyett 1 8,
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23. o. Berenyénél 7912 v. után fl76 (VI/lö— 
IXI14),

24. o. Bobánál a jelenlegi adatok helyett 
f  197, 82, 83,

27. o. Bősárkánynál fH ó  után 1 Bp 72/8426. 
v. (VI/15—IX/14) írandó; Búcsúnál 1 54 törlendő.

28. o. Büknél 1 Szombh 2/1432 v., törlendő,
1 53 után beírandó 8027 v., 23 törlendő, f23 (k.) 
helyett Sopron 2/1411 v. (k. ü.) írandó.

30. o. Celldömölknél a jelenlegi adatok he
lyett 197, f53, 1 Szbh 2/1327 v„ fl97, 54, 1 Bp 72 
/1302 v„ 82, f54, 83, 1 Bp 72/1316 v, 1 Szbh 2/1301 
v., 264, 1 Bp 72 — 1 Győr 2/1318 v.; Csajágnál 
VI/28 helyett VI/27, 226 helyett f48,

31. o. Csatárimajornál fl76 után 1 14/8426 
v. (VI/15—IX/15) írandó.

32. o. Csepregnél 1 23 — 1 Bp 72, f23/8031 v. 
(k.) törlendő, 8033 v. után beírandó Sopr 2/1411 
v. (k. ü.).

34. o. Csornánál „h“ helyett „1“, 104 helyett 
16; Csöglénél a mostani adatok helyett Cell- 
dömölk /1315 v.; Csöngénél Győr-Szombathely 
helyett Celldömölk—Sopron, Ostffyasszonyfa 
helyett Kenyéri, Csörötneknél Eh. Szentgott- 
hárd után 53, 1 Szbh 2/1354 v,

37. o. Devecsernél a jelenlegi adatok he
lyett 53/1817 v., 82, f82,

39. o. Dömötörinél 138 helyett f24,
41. o. Écsnél 110 után h 35 /7127 v. (VI/27 

—IX/8), 7152 v. után (IX/9—VI/26) írandó.
42t o. Egyházasfalunál 23 törlendő, Sopron

2 helyett Szombathely 2,
43. o. Enesénél f58 helyett f57 írandó; 

Enyingnél 35 (VI/28—IX/8) törlendő.
47. o. Felpécnél 54 helyett Győr 2/1322 b., v.,
48. o. Felsőpatynál 1 54 helyéit 1 Sárvár 2,
51. o. Fűzfőgyártelepnél a jelenlegi adatok

helyett 47 (VI/27—IX/8), 1 Bp 72/1102 v (VI/27 
—IX/8 nem), 48, f48, 1 Bp 72/1114—1118 v., f47 
(VI/27—IX/8),

53. o. Gecsénél 54 helyett 1322 b. v.,
54. o. Gic—Hathalomnál VI/28 helyett 

VI, 27,
55. o. Gyarmatnál 54 után 1 Győr 2/1322 

b. v.,
56 o. Gyömörénél 54 után 1 Győr 2/1322 

b. v„
57. o. Győrasszonyfánál VI/28 helyett VI/27; 

Győrszemerénél 54 után 1 Győr 2/1322 b. v.; 
Győrszentmártonnál VI/28 helyett VI/27, 7122 
v. helyett 7152 v. (IX/9—VI/26),

58. o. Gyulafirátótnál a mostani adatok he
lyett 82, f82 írandó.

60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábornál 
a jelenlegi adatok helyett h 35 (VI/27—IX/8) — 
Szfvár 2/1820 v„ 82, f82,

61. o. Harkánál Sopron 2 helyett Szombat
hely 2 írandó; Hegyfalunál 1 54, Hegyeshalom
nál 1 fl4  törlendő.

62. o. Herendnél a mostani adatok helyett 
1 53/1817 v., 82, f82,

65. o. Horvátkimlénél (k.) helyett (k. ü.), 
(k. nem) helyett (V. Ü.); Horvátnádaljánál f53 
elé 1. Szbhely 2/1354 v. írandó.

68. o. Jáknál 1 Bp 72 törlendő.
69. o. Jánosházánál 1 47/7432 b. v. (VI/28— 

IX/8), (VI/28—IX/8 nem) törlendő.
73. o. Kapuvárnál 102 előtt 1 Győr 2, f58 

után 1 Bp 72 törlendő, 104 helyett 16 írandó.
76. o. Kertánál f82 helyett 82,
78. o. Kisbérnél a jelenlegi adatok helyett 

f80, 106, 1. Kom. 2/2827 v„ 1 14/2857 v. (IX/9— 
VI/26), f i 06, 80,

80. o. Kislődnél a mostani adatok helyett 
82, f82,

83. o. Komárom 2-nél a f80 a fl3  után, 
VI/28 helyett VI/27, 14 elé 1 Bp 72/802 v (VI/26 
IX/8), a 178 a 2 v. után, 15 v. helyett 5 v., utána 
f52 (k.) 1 Bp 72/4 v., fl4 a 6 v. után, 1 Sopr. 1 
után — 1 Szbhely 2 — 1 Pápa írandó, 1 Szfvár 
2/2812 v„ 1 Bp 72/12 v„ 1 Bp 72 — 1 Tata/14 v, 
1 Esztergom 13536 k. v. és 1 Bp 72/16 v. törlendő; 
Konynál f58 helyett f57 írandó.

85. o. Körmendnél 1 54 törlendő és 1802 he
lyett 1302 írandó.

86. o. Kőszegnél 1 cs 54, 1 Bp 72/8338 v. tör
lendő, 8328 v. elé 1 Bp 72 beírandó; Középiszkáz- 
nál f82 helyett 82,

88. o. Külsővatnál 54 helyett Celldömölk 
/1315 v,

90. o. Lébénynél (k.) helyett (k. ü.), (k. 
nem) helyett (V. Ü.),

91. o. Lepsénynél VI/28 helyett VI/27; Le
vélnél (V. U. nem) helyett (V. H. Ü. ü. és U. ü. 
után nem), 1 14/13 v. írandó, 1 Győr 2/840 v. 
(V. U.), 1 Győr 2/812 v. törlendő; Lovászpatoná- 
nál 54 helyett Győr 2/1322 b. v. írandó.

92. o. Lövőnél 23, f23 (k.) helyett Sopron 
2/1411 v. (k. ü.),

93. o. Magyarkeresztúrnál fl76 elé 1 Csorna 
/8434 v. (VI/15—IX/14); Magyarkimlénél (k.) he
lyett (k. ü.), (k. nem) helyett (V. U.),

94. o. Magyaróvárnál a mostani adatok hej 
lyett 1 f  13, 13, l Győr 2 — 1 Bp 72/840 v„ 1 Bp 
72/802 v. (VI/26—IX/14), 1 14/2 v. (VI/26—IX/14
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nem), +52 (k.), 14, +14, 1 Bp 72/4 v., 1 Bp 72 -  
1 Győr 2/6 v., Moson I—II,

97. o. Mecsérnél (k) helyett (k. ü.), (k. nem) 
helyett (V. U.); Ménfőcsanaknál 54 után 1 
Győr 2/1322 b. v. írandó.

98. o. Mezőlaknál Győr 2/1322 v. törlendő 
cs 54 után beírandó 1 82/1315 v,

99. o. Mezőszentgyörgynél 8 után (IX/9— 
VI/26); Mihályházánál a mostani adatok helyett 
Eh Pápa /1364 (V. nem) — 1314 (V.) írandó; 
Mihályinál +58 törlendő.

100. o. Mikosdpusztánál 1 Szbhely 2 helyett 
1 54 írandó.

102. o. Mosonnál a jelenlegi adatok helyett 
1 +13, 13, cs/840 v., 1 Bp 72/802 v. (VI/26—IX/14), 
+52 (k.), 1 14/2 v. (VI/26—IX/14 nem), 14, +14, 
1 Bp 72/4 v., 1 Bp 72 — 1 Győr 2/6 v. (k.); Moson- 
szentjánosnál 1 Bp 72/8428 v. (k.) helyett 1 
14/8426 v. (VI/15—IX/14); Mosonszentmiklósnál 
(k.) helyett (k. ü.), (k. nem) helyett (V. U.; Mo- 
sonszentpéternél és Mosonszolnoknál 176 után 
1 14/8426 v. (VI/15—IX/14),

105. o. Nagycenknél 23, +23 (k.) helyett Sop
ron 2/1411 v. (k. ü.) írandó; Nagycsákánynál 1 
Bp 72; Nagycsömöténél 1 54 törlendő.

106. o. Nagygencsnél 1 54 törlendő; Nagy- 
igmándnál a jelenlegi adatok helyett beírandó 
+80, 1 14/2857 v. (VI/27—IX/8 nem), 80.

108. o. Nagylózsnál +58 után 57,
109. o. Nagysimonvinál 54 helyett +54,
110. o. Nagyvázsonynál 1 48 helyett 1 Ta

polca (VI/27—IX/8) (k.) írandó.
111. o. Nemeskeresztúrnál (VI/28—IX/8 

nem), 1 47/7432 b. v. (VI/28—IX/8) törlendő.
113. o. Noszlopnál beírandó 82.
114. o. Nyárádnál 54 törlendő; Pápa után 

beírandó /1315 v,
116. o. Nyúlfalunál VI/28 helyett VI/27, 7152 

v. után (IX/9—VI/26) írandó.
117. o. Óladnál 1 54 törlendő.
119. o. Ostffyasszonyfánál 54 helyett +54 

írandó,
120. o. ölbőnél 1 54 törlendő; Öskünél Szf- 

vár 2/1822 helyett 82 írandó.
123 o. Pápánál VI/28 helyett VI/27, utána 

1 Bp 72/1302 v„ 1 Győr 2/1322 b. v„ az 1315. v. 
előtt 1. Szbhely 2 helyett 1 82, +114 után 1 Szb
hely 2/1301 v., 1 Bp 72 — 1 Győr 2/1318 v. íran
dó, 1 Veszprém 1/gk, és 1315 előtt 1 Bp 72 tör
lendő; Pápateszérnél VI/28 helyett VI/27,

124. o. Pecölnél 54 helyett +54,

125. o. Peremartongyártelepnél 1 Bp 72 he
lyett 1 8,

126. o. Pétfürdőnél a mostani adatok he
lyett Szfvár 2/1820 v„ h 35/1820 v (VI/27—IX/8), 
82, +82,

127. o. Pinkamindszentnél a jelenlegi ada
tok helyett 53/8572 v; Körmend /8576 v., Pinnyé- 
nél +58 elé 57,

128. o. Pórládonynál 1 54 helyett 1 Sárvár 
2 írandó; Porpácnál 1 Szbhely 2/1317 v. törlendő.

131. o. Rábahidvégnél 138 után +24.
132. o. Rábamolnárinál +24 után 138; Rába- 

pordánynál 114 után +114; Rajkánál 7912 v. után 
+176 írandó.

133. o. Rátótnál 1 Bp 72,
134. o. Répcevisnél 1 cs 23 — 1 cs +24,
137. o. Salköveskútnál 23 törlendő.
140. o. Siófoknál VI/28 helyett VI/27,
141. o. Somlószőllősnél +82 helyett 82; 

Somlóvásárhelynél +81 helyett 82 írandó.
143. o. Sopron 1-nél 57 után 1 Bp 72 1 Győr 

2 — 1 Csorna /104 v. törlendő, 16 v. után 1 Bp 
72 — 1 Győr 2/104 v. beírandó; Sopronhorpács- 
nál és Sopronkövesdnél 23 törlendő; Sopronné- 
metinél 1 Győr 2 törlendő, 8432 v. után beírandó 
1 Csorna /8434 v. (VI/15—IX/15).

147. o. Szárföldnél +58 törlendő.
151. o. Szentgálnál a jelenlegi adatok he

lyett 1 53/1817, 82, +82,
152. o. Szentgotthárdnál 1354 v. helyett 1302 

v., utána 1 Szbh 2/1354 v, 1 Bp 72 — 1 Szbh 2 
/1316 v. írandó, 1 54 törlendő; Szentpéterfánál 
1 Bp 72 törlendő.

154. o. Szilasbalhásnál Simontornya elől 
a 1 Veszprém l/gk (VI;28 IX/8) törlendő, (k.) 
után pedig (két helyen) beírandó (V/22—VI/26 
és IX/9-től).

156. o. Szombathely 2-nél a jelenlegi ada
tok helyett beírandó 53, 1 Sopron 1 1437 v., 
146/8327 v. (k. ü.), 24, 54, 1 +29 — 1 Nkan 2/1422 
v, 1 Körmend /1347 v., 1 Sopron 2/1415 v., 1 Bp 
72 — 1 Győr 2 — 1 82 — 1 Celld /1302 v„ 1 Kő
szeg /8325 v., +24, 138, 1 Körm /1301 v„ +103 - 
+112 /1314 v„ +176, 1 Nkan 2/1416 v„ 1 Bp 72 
1 Győr 2 — 1 Pápa — 1 83/1316 v, Kőszeg /8421 
v. (k. ü.), Sopron 2/1411 v. (k. ü.), 1 Sopron 2 
/1411 v (V. Ü.), +53, 1 Nkan 2/1428 v. (k.), 1 Kő
szeg 8331 v., 197.

161. o. Tarjánpusztánál VI/28 helyett VI/27, 
7152 v. után (IX/9—VI/26); Tatánál 23 helyett 
15, 14 helyett 4,

163. o. Tétnél 1322 a helyett 1322 b. írandó.
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167. o. Toronynál 1 54 törlendő; Tósokbe- 
réndnél f82 helyett 82 írandó.

168. o. Tótvázsonynál a jelenlegi adatok 
helyett 1 Tapolca (VI/27—IX/8 (k.) — Vesz
prém 1,

169. o. Tüskevárnál 82, f82,
170. o. Ugodnál VI/28 helyett VI/27,
171. o. Üjkérnél 24, 23 helyett + 24 írandó; 

Uraiújfalunál 1 Győr 2 törlendő.
174. o. Városlődnél a jelenlegi adatok he

lyett 1 53/1817 v., 82, f82; Várpalotánál pedig 
Szfvár 2 h 35 (VI/27—IX/8) /1820 v„ 82, +82 
írandó; Vasaljánál 1 Bp 72/8524 v. törlendő.

175. o. Vasvárnál f23 (k.) helyett +138;

Vaszarnál 54 helyett Győr 2/1322 b. v.; Vátnál 
23 helyett +24,

177. o. Veszprém 1-nél a jelenlegi adatok 
helyett Szfvár 2 — 1 Bp 72, 1. h. 35 (VI/27—IX/8) 
cs/1820 v., 110, 82, +110, 1 Bp 72 — 1 Szfvár 2 
/1836 v, 1 Győr 2/7124 v„ 226, +82, 1. Bp 72 -  1 
Szfvár 2/1838 v; Veszprémvarsánynál VI/28 he
lyett VI/27, 7152 v. után (IX/9—VI/26); Vilonyá- 
nál 1 Bp 72 helyett 1 8; Vinárnál 54 helyett 
Celldömölk /1315 v.,

182. o. Zircnél VI/28 helyett VI//27, 1 Bp 72 
helyett 1 82 írandó; Zsiránál 1 cs 23 törlendő.

Budapest, 1937. évi május hó 31-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 kiadói állások.
Balatonlelle postah ivatal július, augusztus hónapok

ra  lehetőleg ném etül vagy más nyelven tudó 2 nőkiadót 
keres.

Feldebrő postahivatal 8— 10 napra lehetőleg nőkiadó
helyettest keresi azonnalra.

Gödöllö-Alvég postah ivatal július hóra kiadó helyet
tesítésére önállóan kezelő nőkiadót keres.

Vámosmikola postah ivatal mindhárom szakban já r
tas postakiadót keres, állandó alkalmazásra, azonnali be
lépéssel.

Veszprém 2. postah ivatal július 1-től egy kiadó vagy 
kiadónőt keres egy-két hónapra. V asárnapokon szabad, 
esti szolgálat nincs.

A «zerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

P ű v á to il Nyomd« &t. l y o m i n .  — Feleld« m űvezető: D uchon  J inoa.
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A MAGYAR KIR. g É L  POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 7 . J Ú L IU S  11. 3 0 .  szám .

T A R T i L O i U  :
Megbízatás.
V asúti állomások készpénzbeszolgáltatási adatainak 

postahivataloknál való egyeztetése Máv. pénztárvizsgálók 
által.

Ü j Légipostái M enetrend kiadása.
Változások a Légpostadíjszabásban.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének módosítása.
A  tojás minimális árának a postahivatalokban való 

kifüggesztése.
A  rádió-tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdetm ény

nek a postahivatalokban való kifüggesztése.
A  „Felsőmagyarországi Vitézek Rákóczi Táborozása“ 

színhelyén, Ónodon, alkalmi postahivatal felállítása.

A  bridge-világbajnoki verseny és világkongresszus 
székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

A  sóstógyógyfürdői időszaki postahivatal és a kő- 
nyári sóstógyógyfürdői időszaki postaügynökség megnyi
tása.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahivatalok 
és Ügynökségek névsorában.

Európánk! vülrie szóló levélposta továbbítása.
H ivatalvezetői megbízás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra.
Pályázati h irdetm ény  postaügynöki állásra.
Pályázat a hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I. évfo

lyamaiba.
Létszámból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

Megbízatás.
92.846/1.

Léstyán István postafőigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaigazgatót a budapesti
m. kir. postaigazgatóság vezetőjének állandó 
helyettesítésével 1937. július hó elsejei hatállyal 
megbíztam.

Gianone Ottó postaműszaki igazgatót ■ a 
budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgató
ság, és

dr. Vérfy Aladár postaígazgatót a pécsi m. 
kir. postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1937. évi június hó 6-án.

Vasúti állomások készpénzbeszolgáltatási ada
tainak postahivataloknál való egyeztetése máv. 

pénztárvizsgálók által.
100.520/2.

Megengedem, hogy f. évi június hó 1-től 
kezdődően a Máv. üzletvezetőségek által meg
bízott pénztárvizsgálók a vasúti állomások ál
tal a helybeli postahivatalhoz eszközölt Máv. 
beszolgáltatásokat az érdekelt postahivatalnál 
levő beszállítási ellenvevényekkel, legfeljebb a 
tárgyhó 1-ig visszamenőleg, egyeztethessék.

A pénztárvizsgálattal megbízott Máv. alkal
mazottak kötelesek magukat a hivatalvezető 
(postamester) előtt megbízólevelükkel és arc
képes igazolványukkal igazolni.

Ez az engedély nem ad jogot a Máv. pénz
tárvizsgálóknak a postahivatal kezelési helyisé
geibe való belépésre, illetve ott tartózkodásra, 
tehát a hivatalvezető (postamester) az egyezte
téshez szükséges adatokat ennek szemelő tt tar
tása mellett bocsássa az igazolt Máv. pénztár
vizsgáló rendelkezésére.

Budapest, 1937. évi június hó 4-én.

Üj Légipostái Menetrend kiadása.
102.378/4.

A nyári légipostái menetrendváltozásokkal 
kapcsolatban a Légipostái Menetrendet e ren
delet mellékleteként újból kiadtam. A hivatalok 
a P. R. T. 1936. évi 37. számának mellékleteként 
kiadott Légipostái Menetrend helyett ezentúl 
az új menetrendet használják.

A menetrend új kiadásából a külföldi hír
laposztálynál korlátolt példányszámban külÖn- 
lenyomat áll rendelkezésre, amelyből a hivata
lok a légipostát leggyakrabban igénybevevő fe
lek között való szétosztás céljából egyes példá
nyokat szolgálati levelezőlapon rendelhetnek.

Budapest, 1937. évi június hó 4-én.
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Változások a Légipostadíjszabásban.
I.

96.141/4.
A  hivatalok a Légipostadíjszabásban vezes

sék keresztül a következő változásokat:
13. old., Guadeloupe és Guatemala közé az 

1. hasábba új rendeltetési helyül írják be: 
„Guam-sziget“. A 2. és 3. hasábba pedig légi
postái pótdíjul írják be: „1 P 50 fillér“.

Ugyancsak a 13. oldalon a Fülöp-szigetek- 
nél a 2—4. hasábban levő adatokat töröljék és 
helyettük a 2. és 3. hasábba írják be: „1 P 30 
fillér“.

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.

II.
100.141/4.

A hivatalok a Légipostadíjszabásban ve
zessék keresztül a következő változásokat:

12. old. Francia Kongó, a 4. hasábban levő 
megjegyzést töröljék. A 2. hasábba írják be: 
80 fillér, a 3. hasábba pedig: 30 fillér, legkisebb 
díj 80 fillér.

13. old. Gabon, a 2. hasábban 90 fillér he
lyett írják: 80 fillér, a 3. hasábban pedig: leg
kisebb díj 90 fillér helyett írják: legkisebb díj 
80 fillér.

14. old. Kamerun, a 2—4. hasábban levő 
adatokat töröljék és helyette a 2. hasábba ír
ják: 80 fillér, a 3. hasábba pedig: 30 fillér, leg
kisebb díj 80 fillér.

17. old. Niger, a 3. hasábban Cotonou-ig he
lyett írják: Niamey-ig, a 4. hasábban: 1. Daho
mey helyett pedig: 1. Francia-Nyugat-Afrika.

17. old. Nigeria, a 2—4. hasábban levő ada
tokat töröljék és helyette írják a 2. és 3. ha
sábba: 80 fillér.

19. old. Spanyol Guinea, a 3. és 4. hasábban 
levő adatokat töröljék és helyettük írják be a 3. 
hasábba: Port Gentil-ig, a 4. hasábba pedig: 
!. Gabon.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

100.676/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 
67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVI. pontjában (M. Kir. Államvasutak)
21. tételénél a Budapest utáni pontot helyette-.

sítsék vesszővel és folytatólag írják: „valamint 
bajai, békéscsabai, gyöngyösi, keszthelyi, kisúj
szállási, kisvárdai, kőszegi, miskolci, monori, 
salgótarjáni, szekszárdi, váci és veszprémi ki- 
rendeltségei“.

Budapest, 1937. évi június hó 1-én.

A tojás minimális árának a postahivatalokban 
való kifüggesztése.

101.475/8.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr ké

relmére elrendelem, hogy a vidéki gazdatársa
dalom, illetőleg a termelők tájékoztatása céljá
ból a tojás kilogrammonkénti minimális árát a 
postahivatalok és postaügynökségek a közönség 
részére fenntartott helyen függesszék ki.

Ebből a célból a tojás árát, illetőleg a ki
függesztendő szöveget központi körözvényben 
hetenként egyszer, esetleg hetenként többször, 
az összes postahivatalok és postaügynökségek 
megkapják.

A tojásárat a központi távíró hivatal a 
központi körözvényben, annak utolsó része
ként továbbítja a levelezésre bekapcsolt összes 
belföldi állami távíróvezetéken. A vidéki köz
vetítő hivatalok a központi körözvényt az ed
digi módon tovább körözni tartoznak.

A távbeszélővel egyesített postaügynöksé
gekhez a tojásárra vonatkozó közleményt az 
időjárásjelentéssel együtt távbeszélőn kell to
vábbítani. Az olyan postahivatalok és posta
ügynökségek részére, ahol sem állami távíró, 
sem távbeszélő nincs, a tojásárra vonatkozó 
közleményt a valutaárfolyamokkal együtt má
solatban postán az a távíróhivatal küldi el, 
amely az ilyen postahivatallal (ügynökséggel) 
a legkedvezőbb rovatolási összeköttetésben áll.

A postahivatalok és postaügynökségek a 
tojásárat tartalmazó közleményt beérkezés után 
azonnal másolják le és a közönség által köny- 
nyen hozzáférhető helyen oly módon függesz- 
szék ki, hogy azt a hivatalos órák szünetelése 
alatt is bárki megtekinthesse.

Azok a postahivatalok és postaügynöksé
gek, amelyek az időjárásjelentéseket megkap
ják, nyomtatványmegtakarítás céljából azt ne 
külön táviratlapon, hanem a tojásárra vonat
kozó közleménnyel egy táviratlapra írva füg
gesszék ki.

Gondoskodjanak arról is, hogy mindig a 
legújabb tojásár legyen kifüggesztve.

Minthogy a tojásárak közléséhez igen fon-
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tos gazdasági érdekek fűződnek, felhívom a hi
vatalokat (ügynökségeket), hogy e körözvények 
gyors és pontos továbbítására s kifüggesztésére 
kiváló gondot fordítsanak.

Budapest, 1937. évi június hó 5-én.

A rádió-tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdet
ménynek a postahivatalokban való kifüggesz

tése.
103.226/8.

A f. évben rendezendő rádió-tárgysorsjáté
kot népszerűsítő hirdetményt idemellékelve az
zal küldöm meg a postahivataloknak, hogy azt 
a közönség részére fenntartott szembetűnő he
lyen .azonnal függesszék ki.

A hivatalok a hirdetményt f. évi július hó 
7-én vonják be és semmisítsék meg.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

A „Felsőmagyarországi Vitézek Rákóczi Tábo
rozása“ színhelyén, Ónodon, alkalmi postahiva

tal felállítása.
I. ad. 101.366/3.

A 4. számú vitézi törzsszék körletébe tar
tozó és Heves, Borsod, Abaúj-Torna, valamint 
Zemplén vármegyék területén élő vitézek Óno
don, a Julia-majorban, folyó évi június hó 13-án 
vitézi Törzstáborozást tartanak.

E törzstáborozás szinhelyén az ónodi pos
tahivatal kirendeltségeként, közönséges és aján
lott levélpostai küldemények felvételével, vala
mint értékcikkárusítással megbízott alkalmi 
postahivatal fog működni, amely a nála feladott 
küldeményeket „Felsőmagyarországi Vitézek 
Rákóczi Táborozása Ónod 1937. június 13“ fel
iratú különleges keletbélyegzővel fogja lebélye
gezni.

Bélyeg, illetőleg levélbélyegzésgyüjtők e bé
lyegző lenyomatát megszerezhetik, ha az alkal
mi postahivatalnál való feladásra szánt külde
ményeiket bérmentesített borítékokban, folyó 
évi június hó 12-éig az ónodi postahivatalhoz 
levél kíséretében elküldik.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.

A bridge-világbajnoki verseny és világkongresz- 
szus székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

103.188/3.
A „Magyar Bridge Szövetség“ rendelésé

ben 1937. évi június hó 13-tól 20-ig terjedő idő

ben Budapesten, a Fővárosi Vigadó termeiben 
tartandó bridge-világbajnoki verseny és világ- 
kongresszus tartamára és szinhelyén naponként 
14 órától 2 óráig egyfolytában tartó szolgálattal 
a budapesti 72. számú postahivatal kirendeltsé
geként alkalmi postahivatal lép életbe.

A postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai (légi 
postai) küldemények, továbbá táviratok felvé
telére, heiyi és helyközi távbeszélgetések köz
vetítésére, valamint postabélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott le
vélpostai küldeményeket „Jubiláns Bridge Vi
lágbajnokság Budapest 1937. június 13—20-ig" 
feliratú különleges keletbélyegző lenyomatával 
laTja el.

Budapest, 1937. évi június hó 7-én.

A sóstógyógyfürdői időszaki postahivatal és a 
konyári sóstógyógyfürdői időszaki postaügynök

ség megnyitása.
102.422/3.

A sóstógyógyfürdői időszaki postahivatal 
és konyári sóstógyógyfürdői időszaki postaüg}. 
nökség működését folyó évi június hó 16-án is
mét megkezdi.

Mindkét időszaki postaszerv folyó évi 
augusztus hó végéig lesz üzemben.

Budapest, 1937. évi június hó 7-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

102.840/3.
Csörötnek postaügynökségnél (170., illető

leg 34. o.) a „pd“, illetve „gy“ jelzést a kir. hi
vatalok töröljék.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
103.395/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (=  F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F VI/17 — 15 ó 
E VII/13; F VI/26 — 5 ó 30 p, É VII/20;

Brit-lndiába (Bombay): F VI/17 — .15 ó, 
E VII/1; F VI22 — 15 ó, É VII5; F VI/24 15 ó,
E VII/8;
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Dél-Afrikába (Capetown): F VI/14 — 15 ó, 
É  VII/3; F VI/21 — 15 ó, É  VII/19;

Déiamerikába (Rio de Janeiro): F VI/17 — 
15 ó, É VII/1; F VI/18 — 5 ó 30 p. É VII/5; 
F VI/24 — 22 ó 50 p, É  VII/13;

Egyiptomba (Alexandria): F VI/13 — 22 ó 
50 p, É  VI/17; F VI/14 — 22 ó 50 p, É VI/18; 
F VI/15 — 22 ó 50 p, É VI/19; F VI/19 — 22 ó 
50 p, É  VI/23; F VI/20 — 22 ó 50 p, É  VI/24; 
F VI/24 -  22 ó 50 p, É  VI/28; F VI/26 — 22 ó 
50 p, É  VI/30;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VI/14 — 15 ó, É  VI/21; F VI/15 — 15 ó, É
VI/24; F VI/16 — 15 ó, É  VI/25; F VI/17 — 15 ó,
É  VI/26; F VI/20 — 15 ó, É VI/28; F VI/21 
15 ó, É  VI/28; F VI/21 — 22 ó 50 p, É  VII/1;
F VI/23 — 15 ó, É  VII/2; F VI/24 — 15 ó, É
VII/2;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/14 — 
22 ó 50 p, É VI/19; F VI/16 — 22 ó 50 p, É VI/21; 
F VI/19 — 22 ó 50 p, É VI/24; F VI/21 — 22 ó 
50 p, É VI/26; F VI/23 — 22 ó 50 p, É  VI/28;

Iránba (Perzsia, Teheran): F VI/14— 12 ó, 
É VI/22; F VI/18 — 12 ó, É VI/26; F VI/19 
12 ó, É  VI/27; F VI/21 — 12 ó, É  VI/29; F VI/25 
— 12 ó, É VII/2; F VI/26 12 ó, É VII/3;

Japánba (Shimonoseki): F VI/15 — 5 ó 
30 p, É VII/1; F VI/18 — 5 ó 30 p, É VII/3; 
F VI/22 — 5 ó 30 p, É  VII/8; F VI/25 — 5 ó 
30 p, É VII/10;

Kínába (Shanghai): F VI/15 — 5 ó 30 p, 
É  VI/30; F VI/18 — 5 ó 30 p, É  VII/2; F VI/22 

- 5 ó 30 p, É VII 17; F VI/25 — 5 ó 30 p, É 
VII/9;

Németalföldi Indiába (Batavia): F VI/17 — 
5 ó 30 p, É VI1/9; F VI/23 — 15 ó, É VII/15;

Palesztinába (Tel Aviv): F VI/13 — 22 ó 
50 p, É  VI/18; F VI/14 — 22 ó 50 p, É  VI/19;

F VI/15 — 22 ó 50 p, É VI/20; F VI/19 — 22 ó 
50 p, É VI/24; F VI/20 — 22 ó 50 p, É VI/25; 
F VI/24 — 22 ó 50 p, É VI/29; F VI/26 — 22 ó 
50 p, É VII/1;

Szíriába (Alep): F VI/14 — 22 ó 50 p, É 
VI/17; F VI/16 — 22 ó 50 p, É VI/19; F VI/17
— 22 ó 50 p, É VI/21; F VI/19 — 22 ó 50 p,
É VI/22; F VI/21 — 22 ó 50 p, É VI/24; F Vl/23
— 22 ó 50 p, É VI/26; F VI/24 — 22 ó 50 p,
É VI/28; F VI/26 — 22 ó 50 p, F VI/29.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

Hivatalvezetői megbízás.
102.287/1.

Kun Szabó Kálmán postafőtisztet (105) a 
szerencsi postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1937. évi június hó 3-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
103.214/1.

A kisvárdai postahivatalnál áthelyezés 
folytán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a szolgálati út betartása mel
lett e közlemény megjelenésétől számított 14 
nap alatt, a javaslattételre hivatott debreceni 
postaigazgatósághoz küldendő folyamodvány
ban.

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, 1937. évi június hó 7-én.
Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett. 
103.044/3.
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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 1937.

évi június hó 25-éig nyújtandó be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

Pályázat a hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák
I. évfolyamaiba.

101.453)1.

„M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter.

17.893/1937. I. sz.

Pályázati hirdetmény.

A hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I. év
folyamaiban az 1937/38. iskolai évre összesen 
50 (ötven) tandíjmentes helyet rendszeresítek.

Erre az 50 (ötven) tandíjmentes helyre, 
amelyet a beiratási díj fedezése, valamint a tan
könyvek és írószerek beszerzésének megköny- 
nyítése céljából évi 120—120 pengő tanulmányi 
segély engedélyezésével kötök egybe, ezennel 
nyilvános pályázatot hirdetek.

A tandíjmentes helyekre vagyontalan szü
lőknek olyan fiúgyermekei pályázhatnak, akik 
a középiskola (gimnázium, reálgimnázium, vagy 
reáliskola) négy osztályát az 1936/37. iskolai év
ben jeles, illetőleg jó eredménnyel végezték és 
az élő nyelvekben, valamint a mennyiségtanban 
lehetőleg jeles, de legalább jó osztályzatot nyer
tek.

A pályázók pályázati kérvényükhöz szüle
tési anyakönyvi kivonatukat, a középiskola IV. 
osztályáról szóló iskolai bizonyítványukat, és 
szüleik vagyoni állapotáról községi bizonyít
ványt tartoznak csatolni. Kérvényükben azt is 
meg kell jelölniük, hogy felvételüket melyik ha
zai felső kereskedelmi iskolába kérik.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi június hó 30-ig a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztérium segéd- 
hivatalában (Budapest, II., Lánchid-u. 1—3.) 
kell benyújtani. Az elkésve érkezett vagy kel

lően fel nem szerelt pályázati kérvények figye
lembe nem vehetők.

Budapest, 1937. évi május hó 18-án
M. kir. kereskedelem- és közlekedés- 

ügyi miniszter.“

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatos 
körrendelet szerint a felsőkereskedelmi iskolá
kon rendszeresített szóbanlévő tandíjmentes 
helyek betöltésénél a középosztályhoz tartozó 
szülők gyermekei különös figyelemben részesül
nek.

Azok, akik az említett tandíjmentes helye
ket elnyerik és a felsőkereskedelmi iskola I. év
folyamában legalább is jó előmenetelt tanúsíta
nak, az említett kedvezményekre az iskola ké
sőbbi évfolyamaiban is számíthatnak. Akik a 
szóbanlévő tandíjmentességet és tanulmányi se
gélyt az említett iskolának mind a négy évfolya
mában élvezték, további előnyben fognak ré
szesülni, a) a József-nádor műszaki és gazdaság- 
tudományi egyetem közgazdaság-tudományi 
karán rendszeresített évi 400 pengős ösztöndí
jas helyek odaítélésénél, b) a budapesti keres
kedelmi akadémia keleti kereskedelmi szaktan- 
folyamán rendszeresített tandíjmentes helyek 
betöltésénél, c) a londoni, párizsi, st.-galleni, 
bécsi, lipcsei és milánói kereskedelmi főisko
lákban rendszeresített évi 3.000 pengős ösztön
díjas helyek odaítélésénél.

Végül, akik a most felsorolt tandíjmentes, 
illetőleg ösztöndíjas helyek valamelyikén tanul
mányaikat kiváló eredménnyel végzik el, az ön
álló kereskedői, illetőleg a kereskedelmi alkal
mazotti pályán való elhelyezkedésüknél hatha
tós támogatásra számíthatnak.

Budapest, 1937. évi június hó 7-én.
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Kozár Mária kiadó Kálm áncsa 1904. Kálm áncsa Kálmáncsai postam es
te rré  neveztete tt ki.

So
pr

on Fodor Illésné 
szül. Petries M argit kiadó M ezőberény 1896., Farmos Bogyoszlói postames

terré neveztetett ki.

So
pr

on Schosz Ferenc hiv. kisegítő A rad  1909. Szarvaskend Postai szolgálatra al
kalm atlanná vált.

So
pr

on Iványi Károly kiadó D ebrecen 1903. Tornyospálca
* ■

Súri postam esterré 
neveztetett ki.

So
pr

on Molnár Julia kiadó B udapest 1909. R átót A lsórönöki postam es
te rré  neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Árpádföld postahivatal azonnalra vagy június 15-ére 

kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint.
Balatonmáriafiirdő postahivatal július és augusztus 

hóra ajánlott-, csomag-, távbeszélő-kezeléshez, lehetőleg n é
metül tudó kiadót keres.

Csaroda postahivatal július hóra kiadónőt keres he
lyettesítésre . Fizetés megegyezés szerint.

Kapoly hivatal a postam ester helyettesítésére 2 hó
napra kiadónőt keres azonnalra, vagy július 1-től.

Szerep postahivatal július elsejére kiadónőt keres két 
havi helyettesítésre. Fizetés: készpénz]árándóság és teljes 
ellátás.

Tápiószentm árton postahivatal júliusra vagy augusz
tusra helyettest keres.

Zákány postahivatal július 1-től helyettest keres: egy 
hónapra.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

i ii ■ twmwHi husii mii un inni inim ■mull mi T imii i ...—~ ’«T m  ir.• r.
F ő v á ro s i N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető: D uchon János.
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LÉGIPOSTÁI MENETREND

Feladási határidő:

a Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a m enetrendet, 

a repülőtéri postahivatalnál 10 perccel a gépek indulása előtt.

Budapesten a légitársaságok autóbuszai a repülőtérre negyvenöt perccel a re
pülőgép felszállása elő tt indulnak V., D oro ttya-u . 7. sz., illetőleg IV., Vörösmarty- 
té r  2. sz. alól és ugyanakkor kiürítik az o tt  elhelyezett kékszínű levélszekrényeket.

Légipostái ügyekben felvilágosítást a következő hivatalok adnak:
Levélpostai küldem ényekre (utalványokra) vonatkozólag a

Budapest 72. sz. postahivatal (VII., Keleti pu.; telefon 1-460-17) és 
a  repülőtéri postahivatal (telefon 2-971-11).

Csomagokra vonatkozólag a
Budapest 78. sz. postahivatal (VII., Verseny-u. 3. sz.; telefon 1-419-29).

Tartalomjegyzék.
a)  Rövidítések és jelm agyarázat 2 oldal

b)  Európai országok A.) I.—II. táblázat 2 - 6 .  „

c) Az Európán kívüli országok névm utatója 7. „

d)  Európán kívüli országok B.) III.— VIII. táblázat 8—12. „

KIADJA: A M. KIR. PO STA  V E Z É R IG A Z G A T Ó SÁ G  
BUDAPEST.

1937.
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Rövidítések: nap. =  napon ta , kiv. =  kivételével, hé =  hétfő, ke =  kedd, sze =  szerda, csü =  csütörtök, pé =  
péntek, szó =  szom bat, va =  vasárnap.

Jelm agyarázat: „b“ jelzés az ó rák , illetőleg a  napok elő tt az indítást követő  napot, illetőleg hete t jelenti.
„c“ jelzés a z  órák, illetőleg a  napok e lő tt az indítást követő  második napot, illetőleg hetet jelenti.

Csak hétfő-, szerda- és p én tek i feladás esetében, 
cf C sak hétfő  és p én tek i. fe ladás esetében.
O  Csak kedd-, csütörtök- és szom bati feladás esetében. 
O  C sak kedd- és  csütörtöki feladás esetében, 
t  C sak szombati feladás esetében .

f  f  Csak szom bat- és vasárnapi feladás esetében. 
□  Szombati feladás kivételével.

Q  Szombat- és vasárnapi feladás kivételével.
* Az ú t egy részén vasúton,

A) Európa.
I. sz. menetrendtáblázat.

1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8.

A  feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál
nap.
va
kiv.

nap.
va

kiv.

nap.
va
kiv.

nap.
va

kiv.

ke
csü
szó

nap.
csak
va

*)

6 ó 20 8 ó 9 ó 2' 0 Ó15 10 ó 15 14Ó40 6 ó 30 Jegyzet
Budapestről ( re p ü lő té r)  indul 7 ó 40 9 ó 20 11 ó 11 Ó35 12Ó05 16 ó 7 ó 10

R endeltetési ország H elység neve É r k e z é

A lbánia 1. a II. sz. táb láza to t

Bécs 8 ó 45 10Ó25 12 ó 10 12Ó40 13 ó 10 17 ó 05

G raz
O

10 ó 30
*

18 ó
b •
1 ó 18

A usztria In n sb ru ck 11 ó 25
*

b 2ó40
b
2 ó 40

*
b 7 ó

K lagenfu rt

o
11 ó 15 

I)
17633

*
22Ó59

b *
4 ó36

I)
VI. 21—IX, 14-ig

Salzburg 10Ó20 14 ó 15
*

19 ó 10
b
2ó05

Belgium B rüsszel 15Ó30 17Ó55 19 ó

<s>
b 4Ó05 
b f f  * 
13 ó 18

Bulgária 1. a  II. sz. táblázatot

B rünn 17Ó20
b *
4 ó 55

IX. 15-ig 12 650 16Ó55
b
3 ó 15

Cseh-Szlovákország

K arlovy  V a ry IX
17 ó 34

*
19 650

b
3615

M arianské ^  15 ig 13Ó20 17 ó30
b
6 6 28

L ázné IX 16_tó]
15 607

*
21 604

b *
6ó2É

P rág a 10 ó 15 12 610 13 ó45 18 ó 05

D ánia K openhága

1)
15 ó 50 

II) 
14 Ó50 19Ó50

b © 
5 ó 19 ó 50

I) VIII. 31-ig
II) IX. 1-től

D anzig szabadváros D anzig
O

16 645 20 Ó45

b 0  
9 ó 15 
b f f *  
16 ó l(

b
1 ó 05

Észtország T allinn b 8 ó
b f  * 
13 6 45

b 6
12 Ó45

b
13 ó 45

Finnország H elsinki 20 ó
b f  * 
12 ó 45

b 0  
12 Ó45

3
12 645

l )  B u d a p e s t  é s  B é c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. j 8.

•
A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

nap.
va

kiv.

nap.
va

kiv.

nap.
va

kiv.

nap.
va
kiv.

ke
csü
szó

nap. csak
va
1)

Jegyzet

6 ó 20 8 ó 9 ó 25 10 ó 15 10Ó 15 14 ó 40 6 ó 30

Budapestről (repülőtér) indul 7 ó 40 9 ó 20 11 ó 1 ló  35 12Ó05 16 ó 7 ó 10

R endeltetési ország Helység neve É r k z é S

Lyon
*

23 ó 01
b
2 ó 28

b t  
8 6 50

b 0  
8 ó 50

t  *
c 2ó28

Franciaország
Marseille 16 ó 20

b
6 ó 43

b t
10 ó 10

b 0  
10 ó 10

t  *
c 6ó43

Paris 17 ó 20Ó45

b 0  
5 ó 35 
b f f  * 
16 ó 54

Strasbourg 15 ó
*

21 ó 45
b 0  
8 ó 50

Ajaccio
b t  
12 ó 50

b 0  
12 ó 50

Görögország 1. a II. sz. táblázatot

Jugoszláv királyság 1. a II. sz. táblázatot

Lengyelország Krakkó

Z^ * 
22 ó 51

o
13 ó 25

b
8 ó

Varsó

Z \  
16 ó 

O
14 ó 50

b *
12 ó 18

Lettország Riga
b
9 ó 30

b f  *
18 ó 05

b 0  
14 ó 15 
b f f
6 ó 29

b
14 ó 15

Litvánia Kaunas
b f  *
12 ó 30

b ©  
11 Ó45 
b f f  * 
21 ó40

b
11 ó 45

Luxemburg Luxemburg
b
0 ó 45

b 0  * 
11 ó 45 
b f f
20 ó 16

Málta M alta
b z^  

13 ó

Nagybritannia London 17 ó 10 19 ó 50 20 ó 50 24 ó 21 Ó55

Ném etalföld
A m sterdam 15 ó 20 ó 05 23 ó 20 605

R otterdam 15 ó 55 20 ó 50 22 ó 25 20 650

* )  B u d a p e s t  é s  B e c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A  feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

nap.
va

kiv.

6 ó 20

nap.
va
kiv.

8 Ó

nap.
va

kiv.

9 Ó 25

nap.
va

kiv.

10 ó 15

ke
csü
szo

10 ó 15

nap. 

14 ó 40

csake
va
iij

6 6 30 Jegyzet

Budapestről (repü lő tér) indul 7 Ó 40 9 6 20 11 6 11 635 12 605 166 76 1 0

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Ném etország

Berlin 12 ó 15 16 6 05

b ©  
4 6 15 
b f f  
6 6 5o 16 6 05

Brem en

11
19 6 40 

Hl
18 6 20

b 0  * 
5 6 21 
b t t *  
13 ó 47

*
23 6 06

I) VIII. 31-ig

II) IX. 1 -tő!

Breslau 14 ó

I)
19 6

II) 
19 6 50

b ©  
5 6 55 
b t t *  
8 6 48 19 6 50

I) VIII. 31-ig

II) IX. 1-tol

D ortm und 18 610

b © *  
9 6 02 
b f f *  
14615

D resden 11 ó 10 17 6 55
b
3 6 40 21 6 43

Essen
I)

16 6 35 18 635

b 0 *  
8 6 27 
b t t *  
13 6 35 I) IX. 15-ig

F rank fu rt 16 6 16655

b 0  
2 6 25 
b t t *  
11 634

Halle/Leipzig 14 ö 45 17 605
b
6 6 28

*
19 6 41

H am burg 15 6 20 17 635

b 0 *  
6 6 28 
b t t *  
126 11 30 6 40

H annover 16 6 10 18 645

b 0  
2 6 15 
b t t ’ 
11 6 55

b *
0 6 21

Köln 16 6 40 18610

b ©  
0 6 35 
b t t *  
12 6 08

K önigsberg 21 645

b 0  
10 6 15 
b t t *
17 6 04

b
2 ó

M ünchen 11 6 10 15 6

b 0  
5 6 20 
b t t *
7616

N ü rn b erg 13 6 30 15 655

b 0  
4 6 15

t t *  
b 7 6

S tu ttg a rt
*

16 6 22

I)
18610

II)
16 655

b 0  
4 6 25
b t t  *
10 6 34

I) VIII. 31-ig

II) IX. l- tö l

1) Budapest és Becs között gyorsvonattal.
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

nap.
va

kiv.

6 ó 20

nap.
va
kiv.

8 ó

nap.
va
kiv.

9 ó 25

nap.
va
kiv

10 615

ke
csü
szó

10615

nap. 

14 640

csak
va

*)

6ó30
Jegyzet

Budapestről (repülőtér) indul 7 ó 40 9 ó 20 i i  ó 11 635 12 ó 05 16 ó 7 ó 10

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Norvégia
Oslo

1)
19 ó 10 

II)
18 ó 10

t  *
b 9 ó

b 0  
8 ó 40

*
b 9 ó

I) VIII. 31-ig
II) IX. 1-től

Olaszország

(Szardínia) 

(Rhodosz sz.)

(Tripolisz)

Fiume 
IX. 15-ig

A  
18 ó 18 ó

Milánó
A  

17 Ó05 17 ó 05

Róma
A

18 ó 10 18 ó 10

Torino
A

17Ó55 17 ó 55

Trieste
O  I)
12Ó20

\ A , II) 
17 ó 55

II)
17 ó 55

I) IX. 30-ig
II) IX. 15-ig

Velence
0  i)
12 Ó55

A
15Ó50 15 ó 50 I) IX. 30-ig

Cagliari
b A  
13Ó45

o □  
13 ó 45 
c f  
n  Ó45

1. a l l .  sz. táblázatot

Tripoli
b A  
15Ó35

b □  
13 ó 15 
c t  
13 ó 15

Oroszország (európai) A  légiforgalom szünetel

Portugália
VIII. 31-ig 

Lisszabon IX. 1-től

t  *
c
17 6 48

e A  * 
17 648 
b Q  
20 ó 10 
c f  
20 ó 10

A
b
16 620

t  *
c
17 648

A  '
e
17 Ó48

Románia 1. a II. sz. táblázatot

Spanyolország

Barcelona
b
6 6 50

Burgos VIII. 31-ig

t  *
c
1 6 40

A  *
el Ó40

0  
b 15 ó

t
c 15 ó

IX. 1-től

A
b
11 Ó10

+ *
1 ó 40

A  *
cl ó40

x) Budapest és Becs között gyorsvonattal.
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A  feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
nap.

va
kiv.

6 ó 20

nap.
va
kiv.
8 ó

nap.
va
kiv.

9 ó 25

nap. 
va 
kiv. 

10 615

ke 
csü 
szó 

10 615

nap. 

14 640

csak
va

i)
6 6 30

Jegyzet
Budapestről (rep ü lő té r)  indul 7 ó 40 9 6 20 11 6 11 635 12 605 16 6 7 6 10

R endeltetési ország H elység neve É r k e é s

Svájc

Bázel 13 630
zX 

18 645 18 645

b ö  
5 6 30 
b f  
14625

G enf 14 6 20
zX 

19 6 45 19 645

b <S>* 
13 655 
b f  * 
20 626

St. G allen
*

14 6 58 17 605 18 630
b ®  * 
10 6 53

Z ürich 12 6 45 17 655 17 6 55

b (S> 
8 6 35 
b f  * 
12 6 50

Svédország
G öteborg

f)
17 6 30 

II)
16 6 30

b
2 6 24

b ®  
6 6 40

b
2 6 24

I) V il i .  31-ig

II) IX. 1-től

M alm ö 20 620
b Q
5 6 35 20 620

Stockholm 16 630
b f* 
8 ó 45

b ®  
8 6 30

b
8 6 45

Törökország Légiforgalom  szünetel

II. S Z .  menetrendtáblázat. Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7,

nap.
va

kiv.

6 6 20

nap,
va

kiv.

9 6 25

sze
szó

10 6 15

ke
csü
szó

10 6 15

nap.
va

kiv.
VIlI.31-ig 

13 6 45

nap.
va

kiv.
IX. 1-től 
12 6 35

Jegyzet

Budapestről (repülő tér) indul 7 ó 40 11 6 05 11 6 30 12 6 05 14 6 50 13 6 40
R endeltetési ország H elység neve É r k e z é s

A lbánia T ira n a zX
b 9 6 45

O
b 116 30 

*
c 11 6 30

Bulgária Szófia 15 6 35
ZX

b 7 ó 55 
O  * 

b 116 05

zX
b 7 6 55 

O  *
b 11 6 05

Görögország

VIII. 31-ig
<5

18 6 45
0  *

19 ó 30
17 ó 15 ZX

b 10 6 55
ZX

b 10655

IX. 1-től 18 6 45
o  *

b 10 6 16
17 6 15 ZX

b 10 6 55
ZX

b 10 6 55

Szaloniki 17 6 05
ZX

b 9 6 25 
t  *

b 22 6 25

ZX
b 9 6 25

t  *
b 22 6 25

Jugoszláv királyság

Belgrád 12 6 35 16 6 20 15 6

Z ágráb
z x  I) 

14 6 20
O  II) 

14 6 25

I)
VI. 1 5 -  
IX. 11-ig
II)
VII. 1— 

VIII.31-ig
R hodosz sziget R odi Ő

b 13 6 20 b 7 6 30 0
b 17 6 25

Rom ánia B ukarest 19 6 35 18 6 10

* )  B u d a p e s t  é s  B é c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .



B) Európán kívüli országok.

7

Az Európán kívüli országok névmutatója.

Ország, terület
M enetrend

Ország, terü let
M enetrend

Ország, terület
M enetrend

táb lá 
zat

sor
szám

táblá
zat

so r
szám

táblá-i
za t

so r
szám

Abesszínia IV 5 Francia-G uyana VIII 8 M ozam bik V 7
Aden IV 4 Francia-Indokína VII 6 Ném etalföldi-India VI 8
A fganisztán VI 4 Francia Közép-Kongó N ém etalf öldi-Guyana V III 9
Algír III 2 déli része VII 10 N ém etalföldi-U j-G uinea VI 8
Algíri te rü le tek  (déli) VII 11 Francia Közép-Kongó Niger V II 13
Amerikai Egyesült Áll. V ili — északi része VII 18 N igéria V II 16
Angola VII 19 Francia-Szom álipart IV 4 N ikaragua V III 19
Annobon (sziget) VII 16 Francia-Szudán VII 12! N yasaföld V 5
Antigua (sziget) VIII 1 Fülöp-szigetek VI 11 Olasz-Szomáliföld IV 6
Arábia IV 1 G abon VII 9 O ltre-G iuba IV 6
A ranypart VII 7 G am bia VII 3 O m an VI 2
Argentína VII 25 G uam  (sziget) VI 12 Palesztina IV 7
A usztráliai Áll. Szöv. VI 13 G uatem ala VIII 6 Panam a-csatorna terület V III 20
Bahama -szigetek VIII 2 H adram aut IV 4 Panam a köztársaság V III 21
Bahrein-sziget VI 3 H aiti köztársaság VIII 10 Paraguay V II 22
Becsuana-föld V 6 H aw ai- szigetek VIII 11 Peru V II 27
Belga-Kongó VII 19 H onduras köztársaság v i l i 13 Porto-Rico VIII 22
Belga-Kongó észak- Hong Kong VI 9 Portugál-Angola VII 19

keleti része IV 2 Irak VI 1 Portugál - Előindiai
Beludzsisztán VI 4 Irán (Perzsia) VI 2 gyarm atok V I 4
Bolívia VII 23 Jam aika VIII 14 Portugál Guinea VI 2
Borneo VI 8 Japán VI 10 Principe (sziget) V II 16
Brazília VII 21 Jáva VI 8 Rio de Oro V II 1
Brit-Észak-Borneo VI 7 .Témen IV 4 Salvador köztársaság V III 23
Brit-Guyana VIII 7 K am erun déli része VII 8 S. Thom é (sziget) V II 16
Brit-H onduras VIII 12 Kam erun északi része VII 16 Sierra Leone VII 4
Brit-India VI 4 K anada VIII 15 Singapore VI 7
Brit-Nyasaföld V 5 Kanári-szigetek VII 1 Spanyol-Guinea V II 9
Brit-Szomáliföld IV 4 Karolina-szigetek VI 12 Straits-Settlem ents VI 7
Celebes VI 8 Kénya V 2 Szaudi-Arábia IV 1
Ceylon VI 4 Kína VI 10 Szenegál V II 2
Chile VII 26 Kolombia Vili 16 Sziám VI 5
Ciprus sziget IV 8 Koweit VI 1 Szíria IV 8
Costa-Rica VIII 3 Közép-Kongó Tanganyika-terület V 3
Csád (Tchad) VII 15 déli része VII 10 T anger III 1
Dahomey VII 14 Közép-Kongó T chad V II 15
Délafrikai Unió V 8 északi része VII 18 T ibe t VI 4
Délnyugat-Afrika V 9 Kuba VIII 17 T im or (sziget) VI 8
Dél-Rhodézia V 6 Lakedivi-szigetek VI 4 Togo V II 14
Dom inikánus köztárs. VIII 4 Libanon IV 8 T ranszjordánia IV 7
Egyesült Államok Libéria VII 5 T rin idad  (sziget) VIII 24

(Am erikai) VIII — Lorenzo M arques V 8 Tripolisz 1. Olaszország
Egyiptom IV 1 Macao VI 9 (az európai résznél) — —
Egyiptomi-Szudán IV 2 M adagaszkár VII 20 T unisz III 3
Ekuador VIII 5 M aláji nem szöv. áll. VI 7 Ubangi-Chari VII 17
E lefántcsontpart VII 6 M alaya VI 7 U ganda V 1
Eritrea IV 3 M aledivi-szigetek VI 4 U j-Zéland VI 13
Észak-Rhodézia V 4 M andzsukuó VI 10 U ruguay VII 24
Etiópia (Abesszínia) IV 5 M arianna-szigetek VI 12 Venezuela VIII 25
Fernando Po (sziget) VII 16 M arokkó III 1 V irginia szigetek VIII 26
Francia Előindiai M auritánia VII 2 Yémen IV 4

gyarm atok VI 4 M exikó VIII 13 Zanzibár V 3
Francia G uinea VII 4 M ezopotámia VI 1
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III. sz. menetrendtáblázat.

1. 2. 3. 4. 5.

A feladás h a tá rid e je  a Budapest 
72. sz. hivatalnál

nap.
va

kiv.
SZÓ nap

Jegyzet

8 ó 10 ó 15 14 ó 40
Budapestről (repülőtér) indul 9 ó 20 11 ó 35 16 ó

Ország, terü let H elység neve Érkezés

C asablanca b 15 ó 35
1. M arokkó Fés b 14 ó 05

T anger
*

c 6 ó 02

2. Algír
Algír b 14 ó 55

<3
b 14 ó 55

Ó rán b 11 ó 35

3. T unisz Tunisz b 17 ó 05 b 17 ó 05

IV. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8.

A  feladás határideje a  Budapest ke hé
csü

pé72. sz. hivatalnál pé sze sze V ili.
31-ig

SZŐ

9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 J 0 ó 15 9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 Jegyzet
Budapestről (repülőtér) indul 11 Ó05 11 Ó35 11 Ó30 11 0 35 11 ó05 11 635 11 Ó30

O rszág, terü let H elység neve É r k e z é

1. Egyiptom A lexandria sze * CSÜ pé va
(Szaudi-A rábia) K airo sze csü * szó * va va *

2. Egyiptomi-Szudán W adi Halfa sze pé va hé
(Belga-Kongó észak- K hartoum csü pé hé hé
keleti része Jubátó! El-O beid ke
rendes postai úton) E l-Fasher ke

G eneina
Kassala csü szó hé

ke

K osti SZÓ ke
M alakai SZÓ ke
Juba szó ke

3. E ritrea A sm ara csü szó hé
A ssab pé va hé

4. Francia-Szom álipart D jibou ti va csü
(Brit-Szomáliföld, 
A den, Jemen, Hadra-

m aut)

5. E tiópia (Abesszínia) D ire-D aua pé va ke
A dd is A beba pé va ke
G orrahei SZÓ sze

6. O lasz Szomáliföld Belet U en szó sze
(Ö ltre  G iuba) M ogadiscio szó sze

7. Palesztina G aza b szó
(Transzjordánia) Lydda (Tel-Aviv) 17Ó05 csü va

8. Szíria és Libanon B eyrouth sze. szó pé pé hé
közt. (C iprus sziget)
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V. sz. menetrendíáblázat.

A  feladás határideje a 

Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3.

sze 

10 ó 15

SZÓ

10 615

Budapestről (repülőtér) indul 11 Ó30 11 ó 30

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Uganda Entebbe va sze

2. Kánya Kisumu va sze
N airobi va sze
M ombasa hé

3. Tanganyika terület Tanga hé
Zanzibár sziget Zanzibár hé

Dar-es-Salam hé
Mafia b. sze
Kilwa b. sze
Lindi b. sze
Moshi hé csü
Dodom a hé csü
M beya hé scü

4. Észak-Rhodézia M pika ke pé
Broken Hill ke pe
Lusaka ke pe

5. Nyasaföld Blantyre b. csü b. szó

6. Dél-Rhodézia Salisbury ke pé
(Becsuana föld) Bulawayo b. sze szó

7. Mozambik Tété b. pé
Quelimana b. pé
M ozambik b. pé
Beira b. sze b. szó

8. Délafrikai-Unió Pietersburg b. sze b. szó
(Lorenzo Marques Johannesburg b. sze b. szó
Johannesburgtól Kimberley b. sze b. szó
vasúton: Szállítási Capetown b. sze b. szó
idő: 13 óra) D urban b. csü b. hé

East London b. csü b. hé
P ort E lisabeth b. csü b. hé

Bloemfontein b. csü
9. Délnyugat.Afrika Keetmanshoop b. csü

W indhuk b. csü

Ví. sz. menetrendtáblázat.

A  feladás határideje a 

Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3.

sze

10 615

csü 
V ili. 
31-ig 

9 ó 25

SZÓ
10 615

Budapestről (repülőtér) indul 11 Ó30 11 ó 05 11 ó30

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Ira k  (Mezopotámia) Baghdad CSÜ pé va
(Koweit) Basrah CSÜ va va

2. Irán (Perzsia) Bouchir szó szó
(Oman) D jask pé szó hé

(Folytatás) VI. sz. menetrendtáblázat.

A feladás határideje a 

Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3.

sze 

10 615

csü 
VIII. 
31 -ig 
9 ó 25

SZO
10615

Budapestről (repülőtér) indul 11 Ó30 11 Ó05 11 Ó30

Ország, terü let Helység neve Érkezés

3. Bahrein-sziget Bahrein va va sze

4. Brit India Karachi pé va hé
Jacobabad 9 hé

Beludzsisztán Multan 9 ke
Jacobadtól, Lahore 9 ke

A fghanisztán Ahmedabad 9 ke
Laborétól, Bombay 9 ke

T ibet C alcuttától Hyderabad 9 ke
és Ceylon Mad- Madras 9 sze
rastól rendes Cannanore 9 sze
postai úton.) T  rivandrum 9 sze

Jodhpur 9 ke
(Francia és Portu- Delhi 9 ke
gál-Előindiai gyár- Cawnpore 9 ke
matok, M aledivi és Allahabad 9 ke
Lakedivi szigetek) Calcutta 9 ke

Akyab sze
Rangoon sze

5. Sziám Bangkok va ke sze

6. Francia Indokina Saigon b. sze sze 9
Hanoi b. sze sze 2)
Vientiane b. sze sze 2)

7. M alaya (és M aláji Penang va sze
nem  Szöv. áll.) Singapore va sze
(Straits Settlem ents,
Brit Észak Borneo) •

8. Ném etalföldi India Medan va sze
(Jáva, Borneo, Ce- Palembang hé csü
lebesz, N ém etalföl- Batávia hé csü
di U j G uinea, Ti- Bandoeng hé csü
mór sziget) Soerabaya b. sze b. szo

9. H ong Kong Hong-Kong ke sze
(Macao)

10. Kína Canton b. sze sze
(Japán) Shanghai b. sze b. pé
(M andzsukuó) Peiping b. sze D. pe

11. Fülöp szigetek Manilla b. csü b.szo*

12. Guam  sziget Guam b. p c
(M arianna és Karo-
lina-szigetek)

13. A usztráliai Állam- Darwin ke b. szo
szövetség Longreah b. sze

b hé(A usztráliai sziget- Charleville n. esu
b hévilág) Brisbane b. esu
h hé

Sydney b. esu
b keAdalaide b. pé

Perth b. szo b. sze

1) K arachitól rendes postai úton. 
-) Bangkoktól rendes postai úton.
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VII. sz. menetrendtáblázat.

1. 2. 3. 4. 5.
A  fe ladás határideje a

sze szó SZŐ szó
Budapest 72. sz. hivatalnál

14 ó 40 8 ó 10 ó 15 10 ó 15
Budapestről (repülőtér) indul 16 ó 9 ó 20 11 ó 30 11 ó 35

R endeltetési ország Helység neve Érkezés

1. Kanári-szigetek Las Palmas csü
(Rió de Oro)

hé2. Szenegál (Mauritánia) Dakar
(Portugal Guinea) Ziguinchor hé

3. G am bia
4. Francia-G uinea

Bathurst
Conakry

pé hé
(Sierra Leone)

ke5. Libéria Monrovia
6. Elefántcsontpart Abidjan ke
7. A ranypart Takoradi sze
8. Kamerun (déli része) Douala sze
9. G abon (Spanyol Guinea) Port Gentil csü

10. Francia Közép-Kongó (déli része) Pointe Noire csü
11. Délalgiri területek Brazzaville csü

Colomb Béthar va
El Golea va
Daulef va
Reggan hé

12. Francia-Szudán (keleti része) Gao hé
(N yugati része) Bamako (D akartól

13. Niger
vasúton)

Niamey ke
csü*

Zinder ke
14. Dahomey Cotonon * ke
15. Tchad Fort Lamy ke sze
16. Nigéria Maidugari sze

(Fernando Po, Annobon, S. Kann sze
Thom é és Principe szt.-k) Kaduna csü
(Kam erun északi része) Minna csü

• Oshogbo csü

17. Ubangi-Chari
Lagos
Fort Arch amba ult sze

18. Francia Közép-Kongó (északi
része) Bangui sze

19. Belga Kongó Libenge sze
(Angola) Coquilhatville sze

Leopoldville csü
Borna csü
Búmba sze
Stable w ille sze
Kindie csü
Kabala csü
Bukatna csü

b. csü
20. M adagaszkár

Flbabethville csü
Maintirana b. szó
Tananarive b. szó

21. Brazília N atal pé hé
Recife pé ke
Bahia szó ke
Rio de Janeiro szó ke
Porto Alegre va sze
Campo Grande va
Corumba hé
Cuyaba hé
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VII. sz. menetrendtáblázat. (Folytatás.)
* 1. 2, 3. 4. 5.

A  feladás határideje a 
Budapest 72. sz. hivatalnál sze SZÓ SZÓ SZÓ

14 ó 40 8 ó 10 ó 15 10 ó 15
Budapestről (repülőtér) indul 16 ó 9 ó 20 11 ó 30 11 ó 35

Rendeltetési ország Helység neve Érkezés

Brazília (folyt.)

22. Paraguay
23. Bolivia

24. Uruguay
25. A rgentina

26. Chile
27. Peru

Floriano
Belem
Manaos
Pelotas
Rio Grande do Sul
Asuncion
Santa Cruz
Cokhabamba
Oruro
La Paz
Montevideo
Buenos Aires
Mendoza
Bahia Blanca
Rio Gallegos
Rio Grande
Santiago
Arequipa
Lima

hé
szó
va
hé
hé

*ke 
ke 
ke 

b. sze 
va 
va 
hé
hé *

hé 
b. pé 
b. pé

t

sze

esü
sze
esü
esü * 

b. szó 
b. va 

esü 
b. hé 
b. hé

VIII. sz. menetrendtáblázat (Észak- és Közép-Amerika.)
A 'légiküldeményeket Párison keresztül légi úton továbbítják abba a  kikötőbe (Le Havre, 

Cherbourg, Boulogne s/M.) ahonnan New Yorkba éppen hajó indul.
Az Egyesült Államok belterületén és a töb bi alább felsorolt országba, illetőleg területre szó

ló küldeményeket New-Yorktól légi úton szállítják tovább.
Az Egyesült Államok területére szóló küldemények általában a hajó New-Yorkba érkezé

sétől szám ított 1—2 nap alatt érkeznek meg a rendeltetési helyre.

A  küldemények továbbítása New-Yorktól:

1. 2. 3. 4.

N ew -Yorkból a repülő- R endeltetési he ívre
R endeltetési ország, terü let H elység neve •

gép indul érkezik

1. A ntigua sziget St. John sze 21 6 10 pé 10 ó 45
2. Baham a-szigetek Nassau esü 21 ó 10 pé 10 ó 30
3. Costa-Rica Köztársaság San Jósé va, esü 16 ó 30 sze, va 12 ó

*> »> hé 21 ó 10 esü 11 ó 45
4. D om inikánus Köztársaság San Pedro hé, sze, szo 21 ó 10 ke, csü, va 18 ó 30
5. Ekuador Guayaquil hé, pé 21 ó 10 csü, hé 17 ó 25
6. G uatém ala Guatemala va, esü 16 ó 30 hé, pé 17 ó 20
7. G uyana (Brit) Georgetown sze 21 ó 10 szo 8 ó
8. G uyana (Francia) Cayenne sze 21 ó 10 szo 12 ó 35
9. G uyana (Ncmetalf.) Paramaribo va, sze 21 ó 10 ke, szo 10 ó 30

10. H aiti köztársaság Port-au-Prince hé, sze, szo 21 ó 10 ke, csü, va 14 ó
11. Hawai-szigetek Honolulu ke 8 ó 30 csü 8 ú 30
12. H onduras (Brit) Belize sze 21 ó 10 pé 9 ó
13. H onduras közt. Tegucigalpa va, esü 16 ó 30 ke, szo 9 ó

tt hé, pé 21 ó 10 sze, va 8 ó 25
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VIII. sz. menetrendtáblázat. (Folytatás.)

í. 2. 3. 4.

14. Jam aika
15. K anada

16. Kolumbia

17. Kuba
18. Mexikó

19. N ikaragua

20. P anam a-csa to rna terület

21. Panam a közt.

22. Porto  Rico
23. Salvador-Köztársaság

24. T rin idad  -sziget

25. Venezuela

26. Virginia-szigetek

Kingston hé, pé 21 ó 10 ke, szó 14 ó
Montreal nap va kiv. 8 ó 30 11 ó
Winnipeg nap 23 ó — c 13 ó 05
Barranqullla hé, pé 21 ó Ili ke, szó 17 ó 45
Bogota hé, pé 21 ó 10 sze, va 12 ó
Buenaventura pé 21 ó 10 va 12 ó 45
Habana nap 21 ó 10 b 10Ó 30
Mexico City nap 16 ó 30 b 12 ó 35
Tampico nap 16 ó 30 b 10ó 50
Managua va, csü 16 ó 30 ke, szó 10 ó 15

hé, pé 21 ó 10 sze, va 9 ó 50
Cristobal va, csü 16 ó 30 ke, szó 16 ó 50

hé, pé 21 ó 10 sze, va 16 ó 45
Panama C ity va, csü 16 ó 30 ke, szó 16 ó 25

hé, pé 21 ó 10 sze, va 16 ó 45
San Juan hé, sze, szó 21 ó IC ke, csü, va 18 ó 15
San Salvador va, csü 16 ó 30 ke, szó 7 ó 50

>» v
Port-of-Spain

hé, pé 21 ó 10 sze, va 7 ó 05
sze, szó 21 ó 10 Pé,. hé 16 ó

»» »> hé, pé 21 ó 10 csü hé. 13 ó 45
Caripito hé, pé 21 ó 10 csü, hé 11 ó 25
Cumarebo hé, pé 21 6 10 sze, va 13 ó
La Guaira hé, pé 21 ó 10 sze, va 15 ó 30
Maracaibo hé, Pé 21 ó 10 sze, va 10 ó
St. Thomas sze 21 ó 10 pé 8 ó 50

FŐ V Á RO SI N YOM DA RT.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E S T , 1 0 3 7 . J É J ÍIU S  14 . 3 1 . szám

T A R T A L O M :
Az értek- és áruforgalm i korlátozásokra vonatkozó rendelkezések összefoglalása.

Az érték- és áruforgalmi korlátozásokra 
vonatkozó rendelkezések összefoglalása.

102.209/4.
Az érték- és áruforgalmi korlátozá

sokra vonatkozólag a P. R. T.-ben 1931 óta 
megjelent rendelkezéseket rendszeresen 
egybefoglalva és kiegészítve az alábbiak
ban kiadom.

Az új rendeletet 1937 június 15-ével 
léptetem életbe.

E rendelet életbeléptetésével egyidejű
leg a P. R. T.-ben megjelent alábbi rendc- 
leteket hatályon kívül helyezem:

A P. R. T. évfolyama A rendelet
és száma: száma:

1931—32. 88.956.
1931—36. 90.901.
1931—37. II. ad. 90.901.
1931—41. IV. ad 92.456.
1931—39. 92.427.
1931—40. 92.737.
1931—41. IV. ad 92.456.
1931—41. V. ad 92.456.
1931—43. 94.497.
1931—46. 95.969.
1931—49. 97.402.
1931-49. 98.017.
1931—51. ad 96.423.
1931—52. 99.642.
1931—53. III. ad 99.642.
1931—56. 101.940.
1931—58. 102.805.
1932—9. 74.768.
1932—19. 82.773.
1932—24. 86.248.
1932 32. 91.266.

A P. R. T. évfolyama A rendelet
és száma: száma:

1932—41. 95.626.
1932—43. 98.154.
1932—47. 100.962.
1932—49. 102.048.
1932—50. 103.515.
1933—2. 100.067.
1933—6. 102.251.
1933—27. 87.486.
1933—35. 94.914.
1933—37. 96.812,
1933—49. 101.884.
1934—31. 114.715.
1935—3. 140.155.
1935—18. 116.128.
1935—34. 128.801.
1936—3. 88.205.
1936—8. 91.934.
1936—13. I. ad 88.205.
1936—18. 102.315.
Az új rendelet az alábbi lényegesebb

változásokat tartalmazza:
a) A 100 pengő értéket meg nem ha-

ladó használt postabélyegeket tartalmazó 
küldeményekhez a Magyar Nemzeti Bank 
ti nusítványát nem kell megkívánni. Az 
ily küldeményekhez kereskedelmi vagy 
egyéb jellegük szerint viola- vagy barna- 
színű nyilatkozatot kell a feladónak csa
tolnia. A forgalomban levő használatlan 
postabélyegek azonban értékükre való te
kintet nélkül csak tanúsítvánnyal adhatók 
fel. (4. §. 4. p.)

b) Lehetővé teszi a rendelet, hogy a 
feladó levélküldeményét lezárás előtt a 
felvevőtisztviselőnek bemutassa és tartal
mát a kiviteli tilalom szempontjából el-
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lenőriztesse. Ez az ellenőrzés eddig csak a 
budapesti hivataloknál volt gyakorlatban.
(10. §. 2. p.)

A hivatalok a szállítási korlátozásokra 
vonatkozó rendelkezéseket gondosan ta
nulmányozzák át és az előírtakhoz ponto
san ragaszkodjanak.

L §. A külföldre küldött értékek, áruk és 
egyéb vagyontárgyuk postai szállításának 

szabályozása.
1. A gazdasági és hitelélet rendjének, 

továbbá az államháztartás egyensúlyának 
biztosítására alkotott 1931. évi XXVI. te. 
1—3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
kiadott kormányrendeletek értelmében: 

i<Kiviieii>‘"‘ I. A Magyar Nemzeti Bank engedélye
tiiu iom . j.j{o s  külföldre kivinni:

a) belföldi vagy külföldi pénzt, vala
mint akár pengőértékre, akár külföldi ér
tékre szóló csekket, aláírt (kitöltött vagy 
kitöltetlen) váltót, utalványt, takarékbetét
könyvet, pénztárjegyet és általában bár
mely más pénzhelyettesítő eszközt;

b) akár pengőértékre, akár külföldi ér
tékre szóló értékpapírt, kamat- vagy ősz 
talékszelvényt, biztosítási kötvényt, új 
külföldi hitel igénybevételére vonatkozó 
nyugtát és elismervényt;

c) vert vagy veretlen, fel nem dolgo
zott aranyat, ezüstöt, platinát.

E llen é rtékbeszolgál
ta tá sa .

II. Az, aki bármily értékű árut vagy 
egyéb vagyontárgyat az ország területéről 
kiszállít, köteles annak ellenértékét a Ma
gyar Nemzeti Banknak külföldi pénznem
ben, a pengőben folyósítandó ellenérték 
ellenében, azonnal beszolgáltatni, vagy pe
dig a Magyar Nemzeti Bankkal szemben 
írásban kötelezettséget vállalni arra, hogy 
az áru vagy egyéb vagyontárgy ellenérté
két külföldi pénznemben a bevételezés 
után azonnal, de legkésőbb a Magyar 
Nemzeti Bank által a fél meghallgatása 
után megállapított időn belül, a pengőben 
folyósítandó ellenérték ellenében a Ma
gyar Nemzeti Banknak beszolgáltatja.

^ü.!f"!.dre 2. E szállítási korlátozások szempont-k ü ld ö tt x
tárgyak jából a posta útján külföldre küldött tár-

csoporto - J J
s ítá sa . gyak három csoportra oszlanak:

a) a szorosabb értelemben vett érték, 
tárgyakra; ^

b) egyéb árukra és vagyontárgyakra;
c) utalványon küldött pénzösszegekre.
A különböző csoportokra vonatkozó

szállítási korlátozások eltérő természetük 
miatt külön-külön fejezetekbe vannak fog
lalva. Ezenkívül ugyancsak külön fejezet 
ismerteti az egyéb forgalmi korlátozások
kal kapcsolatos rendelkezéseket.

I. Fejezet.

2. §. Értékek külföldre való postai szállí
tását korlátozó rendelkezések.

1. A kiviteli korlátozások tartama alatt 
a kivitel szempontjából a Magyar Nem
zeti Bank engedélyéhez kötött fizetési esz
közöket (1. az 1. §. 1. pontját) csak értékle
vélben, értékdobozban vagy értéknyilvá
nítással ellátott csomagban lehet postára 
adni. (A külföldre szóló csomagok felvéte
lére nézve 1. a 9. §-t.)

Oly országokkal való forgalomban, 
amelyekkel az értéklevélforgalom nincs 
berendezve (pl. az Amerikai Egyesült Ál
lamokba), ily fizetési eszközök ajánlott le
vélben is küldhetők. Ezeknek további ke
zelése (nyitva való feladás, megvizsgálás 
stb.) az egyéb értékküldeményekre nézve 
érvényes alább ismertetett szabályok sze
rint történik. Ha az ilyen ajánlott levél 
effektiv készpénzt (valutát) tartalmaz, a 
feladó köteles a levelet megvizsgálás után 
a felvevőalkalmazott előtt saját pecsétnyo
mójával legalább egy pecséttel lezárni. 
Ezeket az ajánlott leveleket „B“ ajánlott 
küldeményekként kell kezelni.

Váltók oly országokba is küldhetők 
ajánlott levélben, amelyekkel az értékle
vélforgalom be van rendezve.

E küldeményeken a feladó nevének és 
címének feltüntetése kötelező.

2. A külföldre szóló összes értékleve
leket, értékdobozokat, továbbá az 1. §. 1. 
pontjában felsorolt értékeket tartalmazó 
csomagokat és az e §. 1. pontja alapján fel
adható értékeket tartalmazó ajánlott leve
leket a felvevő postahivatalok csak nyit
va és a Magyar Nemzeti Bank narancs- 
sárga vagy fehérszínű kiviteli engedélyé
nek csatolása mellett fogadhatják el. >

Fizetési
eszközök
feladása.

Kivitel!
engedély.
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iscdíiy 3. A felvevő postaalkalmazott mindé- 
áusn. nekelőtt megvizsgálja, hogy a kiviteli en
gedélyen a Magyar Nemzeti Bank bé
lyegzője és aláírása rajta van-e. (A Nem
zeti Bank ezt a cégszerű aláírást a narancs
sárgaszínű értékkiviteli engedélynek 11-vel 
jelzett oldalán az alsó bal sarkon, a fe
hérszínű kiviteli engedélyen pedig az alsó 
jobb sarkon az erre kijelölt helyen alkal
mazza.) Ha a kiviteli engedélyről ez a cég
szerű aláírás hiányzik, a küldeményt postai 
szállításra nem szabad elfogadni.

Ezután a felvevő postaalkalmazott 
mcHMyőződik arról, hogy a kiviteli engedé
lyen feltüntetett feladó és címzett meg
egyezik-e a küldemény feladójával és cím
zettjével, továbbá, hogy a küldemény tar 
talma egyezik-e a Magyar Nemzeti Bank 
kiviteli engedélyén olvasható részletezés
sel. (A narancssárgaszínű értékkiviteii en
gedélyen ez a részletezés a hátoldalon, a 
íehérszínű kiviteli engedélyen pedig magá
ban az engedély szövegében, illetőleg a kü
lön hozzátűzött jegyzékben szerepel.) Ér
tékpapíroknál a Magyar Nemzeti Bank bi
zonyos esetekben a címletek sorszámát is 
feltünteti az engedélyen. A felvevő posta
alkalmazottnak a feladandó címletek sor
számát a kiviteli engedélyben felsorolt sor
számokkal egyeztetnie kell.

Ha a felvevő postaalkalmazott az ér
tékküldemény feladójának vagy címzettjé
nek megjelölésében vagy pedig a kiviteli 
engedély részletezése és a tényleges tarta
lom között eltérést állapít meg, a külde
ményt postai szállításra szintén nem sza
bad elfogadni.

Ximft' 4- A külföldre kivinni szándékok, ne- 
"y™4 mesfémet tartalmazó küldemények helyes 
értékének megállapítása céljából a külde
mény értékét a m. kir. főfémjelzőhivatal 
megbecsüli, a küldeményt lezárja és becslé
sét a Magyar Nemzeti Bankhoz juttatja. 
Ez az ily küldeményekhez a tanúsítványo
kat csak a főfémjelzőhivatal becslése után 
adja ki.

A főfémjelzőhivatal által lezárt külde
mény tartalmát a postahivatalok nem vizs
gálják meg. Kötelesek azonban ellenőriz
ni, hogy a főfémjelzőhivatal lezárópecsétje 
ép és sértetlen állapotban van-e.

3. A Trianoni szerződés határozataival Trianoni
. szerződésselkapcsolatban az általános torgalmi korláto-kapcsoiatos 

zásokon kívül is csak kiviteli engedéllyeikiviteii km-
í r , - !  - í  látomások.fogadhatok el teiveteire mindazok az ér- 

tékpapírküidemények, amelyeket Cseh- 
Szlovákországba, a jugoszláv királyságba, 
Romániába, illetőleg fiúméba küldenek, to
vábbá az alább felsorolt értékpapírok, te
kintet nélkül arra, hogy a küldemény ren
deltetési helye melyik külföldi államban 
van:

a háború előtt kibocsátott magyar ál
lamadóssági címletek;

a magyar kibocsátású hadikölcsön- 
címletek;

a háború előtt kibocsátott osztrák ál
lamadóssági címletek.

Az itt felsorolt értékpapírokra, továb
bá a Cseh-Szlovákországba, a Jugoszláv ki
rályságba, Romániába és Fiúméba címzett 
értékpapírküldeményekre a kiviteli enge
délyt a m. kir. pénzügyminisztérium előze
tes véleménye alapján a Magyar Nemzeti 
Bank adja meg.

A felvevő az értékkiviteli engedélyt a 
jobb felső sarkon lebélyegzi s a keletbé
lyegezőlenyomat alatt az illető küldemény 
felvételi adatait feltünteti. (Pl. „Budapest
4—25. rgsz. él“ vagy „ajl“ vagy „csg“.)

6. Az értékkiviteli engedély és a külde-m*n“ ,kd*-e. 
mény tartalmának felülvizsgálása után
feladó a postaalkalmazott jelenlétében a u,Än- 
küldeményt szabályszerűen lezárja és fel
vételre a postaalkalmazottnak visszaadja.

A felvétel megtörténte után a kiviteli 
engedélyt a felvevő alkalmas módon az ér
téket tartalmazó küldeményhez, illetőleg 
annak kísérő-okiratához csatolja.

A kiléptető kicserélő postahivatalok a 
kiviteli engedélyeket a küldemények rova
tolása után azokról leválasztják és közös 
borítékban naponként a „Magyar Nemzeti 
Bank Bankosztálya-Budapest“ címre szol
gálati közönséges levélben beküldik.

7. A külföldi államok Magyarországon mi«i<>má- 
levő képviseleti hatóságainak tagjai által Ĵ ekUii- 
külföldi rendeltetéssel postán feladott ér
téktartalmú küldeményekhez a Magyar 
Nemzeti Bank kiviteli engedélye nem szük
séges. (E rendelkezés a konzulátusokra
nem vonatkozik.)



164 21. szám.

A M agyar 
Nem zeti 

B ank k ü l
dem ényei.

K am at
szelvények.

E hatóságok az értékleveleket is zártan 
adják postára.

Ha a felvevőhivatalnál kétség merül 
fel aziránt, hogy valamely értékkülde
ményt tényleg a külföldi államok diplomá
ciai képviseleti hatóságainak valamelyik 
tagja adja vagy adatja fel postára, az illető 
diplomáciai képviseleti hatóság pecsétjével 
ellátott igazolványt kell kérni arra nézve, 
hogy a küldemény feladója valóban a dip
lomáciai testület tagjaihoz tartozik. Ezt az 
igazolványt a küldeményhez, illetőleg cso
magnál a szállítólevélhez kell csatolni. Az 
igazolványt a kiléptető kicserélő postahiva
tal leválasztja és irattárában megőrzi.

8. Kísérő-okiratok nélkül, zártan adhat 
fel bármilyfajta értéktartalmú küldeményt 
a Magyar Nemzeti Bank is.

9. A fixkamatozású értékek kamatle
szállításával kapcsolatban a beváltott szel
vényeket a részfizetés teljesítése után a be
nyújtónak perforáltan visszaadják. Ezek 
oly szelvények, amelyekre a külföldi hitele
zők alapja terhére évi 5%-nak megfelelő 
részösszeg kerül kifizetésre és a szelvénye
ken alkalmazott perforált bélyegző az 5% 
rajzát mutatja.

A „megbízott pénzintézetek“ a Ma
gyar Nemzeti Banktól felhatalmazást kap
tak arra, hogy az ily perforált szelvénye
ket, ha külföldiek postai visszaküldésüket 
kívánják, engedély nélkül ajánlott levél
ben postán külföldre kiküldhessék.

A megbízott pénzintézetek felsorolását 
1. a Függelékben.

Minthogy a megbízott pénzintézetek a 
szelvényeket tartalmazó ajánlott leveleket 
zártan adják fel, tartalmuk nem ellenőriz
hető. Gyanú esetében azonban a 10 §. 4. 
pontja szerint kell eljárni.

10. A Magyar Nemzeti Bank a megbí
zott budapesti pénzintézeteknek (1. a Füg
geléket) megengedte, hogy a külföldi érték- 
•e szóló csekk-, váltó-, utalvány és valu- 
:aküldeményeket zárt ajánlott levélben kü- 
ön engedély nélkül is kiküldhessék.

Az engedélyt kapott intézetek nevének 
Elhasználásával elkövethető visszaélés 
megakadályozása végett, az érdekelt pénz- 
.ntézeteknek külföldre szóló ajánlott leve

leiket postai feladókönyvvel kell feladniok.
Abból a célból, hogy a kiléptető kicse

rélő postahivatalok ellenőrizhessék, hogy 
az engedélyezett pénzintézetektől eredő, 
külföldre szóló leveleket postai feladó
könyvvel adták-e fel, e küldeményeket a 
felvevőhivatal a címoldal bal felső részén 
keletbélyegzőjének külön tiszta lenyomatá
val látja el. A kicserélőhivatalok az enge
délyt kapott pénzintézetektől eredő és kül
földre szóló ajánlott leveleket csak akkor 
továbbítják minden ellenőrzés nélkül kül
földre, ha címoldalukon a felvevő postahi
vatal külön tiszta bélyegzőlenyomata sze
repel. (V. ö. 10. §. 2. p.) Ellenkező esetben 
lehetőleg távbeszélőn a felvevő postahiva
taltól felvilágosítást kérnek arra nézve, 
hogy a levél a rajta feltüntetett feladótól 
ered-e és postai feladókönyvvel adták-c 
fel. Nemleges válasz esetében a kiviteli el
lenőrzés végett a levelet a legközelebbi 
vámközvetítő postahivatalhoz juttatják.

II. Fejezet.

3. §. Aruk és egyéb vagyontárgyak külföld
re való postai szállítására vonatkozó ren

delkezések.
1. A külföldre szóló, árut vagy egyéb ' 

vagyontárgyat tartalmazó küldemények 
a szállítási feltételek szempontjából négy 
csoportra oszlanak:

A) A Magyar Nemzeti Bank „Tanu- 
sítvány“-ával feladható küldeménvek (1.
4. §•);

B) az exportvaluta utólagos beszolgál
tatásáról szóló violaszínű „Kötelező nyilat
kozat“ kíséretében feladható küldemények 
(1. 5. §.);

C) barnaszínű „Nyilatkozat“-tal felad
ható küldemények (1. 6. §.);

D) tanúsítvány, illetőleg nyilatkozat 
nélkül feladható küldemények (1. 7. §.).

A.
4. §. A Magyar Nemzeti Bank „Tanusít-

ványli-ával feladható küldemények.
1. A külföldre szóló, 100 pengőt mégha-: 

ladó értékű árut vagy egyéb vagyontárgyat11 
tartalmazó csomagokhozj valamint az

M egbízott 
p énzin té 
zetek  fize
tési eszkö
zöket Har
ta l m a zó 
a já n lo tt 
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100 per 
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ugyanilyen értéket meghaladó tartalmú, 
vám jelzőcédulával ellátott levélpostai kül
deményekhez a feladónak be kell szereznie 
a Magyar Nemzeti Bank tanúsítványát ar
ról, hogy az áru ellenértékének megfelelő 
exportdeviza (valuta) beszolgáltatására 
vagy elszámolására kötelezettséget vállalt, 
illetőleg, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 
kérdéses áru kivitelével kapcsolatos export
deviza (valuta) beszolgáltatása alól fel
mentette.

Ezeket a tanúsítványokat a Magyar 
Nemzeti Bank és fiókintézetei adják ki. A 
tanúsítványok csak akkor érvényesek, ha 
el vannak látva a Magyar Nemzeti Bank 
cégjelzésével (bélyegző és aláírás). A tanú
sítványt a csomag feladásakor az utolsó 
vánfárunyilatkozat alá a szállítólevélhez, 
levélpostai küldeménynél magához a kül
deményhez kell csatolni.

2. Értékhatárra való tekintet nélkül 
csak a Magyar Nemzeti Bank által kiállí
tott tanúsítvánnyal adhatók fel a követ
kező kereskedelmi rendeltetésű árucikkek:

a) libamáj, -mell és -szív,
b) béláru,
c) élő és vágott állatok,
d) élő és vágott baromfi,
e) tojás,
f) vaj,
g) cirokszakáll,
h) gyógynövény,
i) napraforgómag,
j) ágy toll,
k) forgalomban levő használatlan pos

tabélyegek,
l) gyümölcs és főzelék,
m) szálas takarmány — kivéve a szénát,
n) rozs,
o) árpa,
p) zab,
r) tengeri,
s) korpa,
t) takarmányliszt,
u) köles.

Ha az e pontban felsorolt árucikkek 
valamelyikét (pl. leölt baromfit) nem ke
reskedelmi célból, hanem ajándékként ad
ják fel postaküldeményben külföldre, az 
ilyen küldeményt — a használatlan bélye

gek kivételével — 100 pengő értéken alul 
barnaszínű nyilatkozattal (1. a 6. §-t) is fel 
lehet adni. Az ily küldemények nem ke
reskedelmi jellegének megállapítását a 
vámhivatalok a kiviteli vámkezelés alkal
mával fokozottabb gondossággal ellenőrzik 
és a legkisebb kétség esetében a külde
ményt visszautasítják, illetőleg tanúsít
vány utólagos felmutatását követelik meg 
hozzá.

3. Ugyancsak csupán a Magyar Nem- Külföldiek
• t-j , . - . á ltal fel-

zeti 15ank altul kiállított tanúsítvánnyal®*1014 aruk- 
szabad felvenni a tartalom értékére való 
tekintet nélkül azokat a külföldre szóló 
csomagokat, illetőleg vámjelzőcédulával el
látott levélpostai küldeményeket, amelyek 
feladójaként a szállítólevélen, illetőleg a 
küldeményen külföldi egyén vagy cég neve 
és címe szerepel. Ez a rendelkezés a kül
földi feladó által nem kereskedelmi célból 
küldött tárgyakat tartalmazó küldemények
re is vonatkozik. A külföldiek által fel
adott ajándékküldeményekre nézve a 6. §.
1. pontjában foglalt rendelkezések érvé
nyesek.

4. A használt bélyegeket tartalmazó %****-
belyegek.

küldeményekhez, ha értékük a 100 pen
gőt meghaladja, a feladóknak a Magyar 
Nemzeti Bank által kiszolgáltatott tanúsít
ványt és azonkívül a Magyar Nemzeti 
Bank által láttamozott számlát kell csatol- 
niok. A bélyegküldemények tartalmát a 
Magyar Nemzeti Bank által láttamozott 
számlák alapján mennyiség és azonosság 
(tiszta magyar bélyeg vagy vegyes külföldi 
bélyeg) szempontjából a vámhivatalok el
lenőrzik.

A bélyegexporttal kapcsolatos ellen
őrzés értelmében a bélyegküldeményeket a 
Magyar Nemzeti Bank bankosztálya előze
tesen nem vizsgálja felül. Ennélfogva az 
ilyen küldeményeket a Magyar Nemzeti 
Bank előzetesen nem is pecsételi le.

A forgalomban levő használatlan bé
lyegekre nézve a 2. pont 1. bek. rendelke
zései irányadók. A 100 pengőt meg nem ha
ladó értékű használt bélyegek — kereske
delmi vágy egyéb jellegük szerint — az 5. 
és 6. §-ban ismertetett nyilatkozatok vala
melyikével adhatók fel.
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nyőkl̂ ré- 5- A tanúsítványok érvényessége ha- 
nyesxtge- táridőhöz van kötve. Az érvényességi ha
táridő a „Tanúsítvány a kiviteli vámkeze 
lés céljára“ feliratú részből tűnik ki. 
ny ok megv 6. Felvételkor a tanúsítvány adatait a
' 'ÍS!í‘',dSa'felvevő tisztviselő a küldemény, illetőleg a 
vámárunyilatkozat tartalomnyilvánításával 
egyeztetni köteles. Ugyancsak meg kell 
győződnie arról is, hogy a tanúsítvány ér
vényességi ideje nem járt-e le. (A tanúsít
vánnyal feladott áruk értékét sem a pos
tahivatalok, sem a vámhivatalok nem el
lenőrzik.)

A felvevő tisztviselő azután a tanúsít
ványt jobb felső sarkán megfelelő üres 
helyen lebélyegzi s a keletbélyegző alatt a 
küldemény felvételi adatait feltünteti.

(V ámkoteles tárgyaknak levélpostai 
küldeményekben való elhelyezéséről a Le- 
vélpostadíjszabás 18. és 21. §-a, illetőleg a
18. §-ban említett egyéb helyeken levő ren
delkezések adnak útbaigazítást.) 

közös szai- 7 A közös szállítólevéllel feladott
litolcvcl-
lel feladott több csomaghoz nem csomagonként, ha- 
nem szállítólevelenként kell egy tanúsít
ványt csatolni. De azt sem kell kifogásolni, 
Ka a Magyar Nemzeti Bank esetleg az 
ugyanazon vagy, különböző címzettek ré
szére egyszerre feladandó, de ugyanazon 
országba szóló több csomaghoz egy tanú
sítványt állít ki.

U tánvételes 8 .  Az utánvételes küldeményekre néz-
Klníek!e ve 1. az 5. §. 10. és 11. pontját.
K um ulativ  9. A Magyar Nemzeti Bank Budapes- 
'vány1.* ĉn azoknak a feladóknak, akik tömegesen 
adnak fel külföldre árutartalmú levélpos
tai küldeményeket, nem küldeménvenként, 
hanem az ugyanazon a napon feladásra ke
rülő levélpostai küldeményekhez — külön 
az ajánlottakhoz és külön a közönségesek
hez — egy-egv Összefoglaló (kumulatív) 
tanúsítványt ad.

A Magyar Nemzeti Bank által kiállí
tott kumulatív tanúsítványhoz tartozó 
ajánlott küldemények felvételekor a fel
vevő postahivatalnak a tanúsítványra az 
aznap feladásra kerülő összes ajánlott kül
demények ragszámát, a feladott ajánlott 
küldemények feladóvevényére (feladójegy
zékére) viszont a tanúsítvány számát kell 
feljegyeznie. A közönségesekként postára 
adott ilyen küldeményeknél az egyes kül

demények címadatait a tanúsítvány hát
lapján maga a feladó köteles feltüntetni s 
ennek megtörténtét a postahivatal ellen
őrzi. Azt, hogy az egy napon feladott le
vélpostai küldemények áruértéke, illetőleg 
súlya a tanúsítványon adott engedélyt el
éri vagy meghaladja-e, a felvevő postahi
vatalnak nem kell vizsgálnia. Ez ugyanis a 
kiviteli ellenőrzést végző fővámhivatal fel
adata.

Tekintettel arra, hogy kumulativ ta
núsítvánnyal levélpostai küldeményeket 
csak néhány nagyobb cég ad postára, az 
ilyen küldemények felvételével a Budapest
2., 4., 62. és 72. sz. postahivatalok vannak 
megbízva. Az egy-egy tanúsítványhoz tar
tozó levélpostai küldeményeket külön kö- 
tegben, esetleg külön levélzsákban a tanú
sítvánnyal együtt kell a kiviteli vámkeze
lést közvetítő Budapest 70'. sz. postahiva
talhoz továbbítani.

10. A kísérő-okiratok továbbítására 
nézve a 8. §. rendelkezik. ‘0y?bb

B.
5. §. Az expovtvaluta utólagos beszolgál
tatásáról szóló violaszínű „Kötelező nyilat-

kozat“-tal feladható küldemények.
1. A külföldre szóló, 100 pengőt meg 

nem haladó értékű árut vagy egyéb va
gyontárgyat tartalmazó küldeményekhez 
az exportvaluta beszolgáltatásáról szóló 
kötelező nyilatkozatot a feladók nem a 
Magyar Nemzeti Baknál nyújtják be s így 
ott erről tanúsítványt sem kapnak, hanem 
a szóbanforgó és általuk kiállított, kellően 
aláírt kötelező nyilatkozatot (lakóhelyük, 
illetőleg cégek és vállalatok telephelyük, 
irodájuk pontos feljegyzése után) két pél
dányban csatolják a csomag szállítólevelé
hez, illetőleg a levélpostai küldeményhez.

A nyilatkozat megtételére szolgáló s a
Magyar Nemzeti Bank által e célra készí
tett violaszínű űrlapokat a postahivatalok 
diitalanul bocsátják a feladók rendelkezé
sére.

2. Az ilyen csomagok szállítóleveléhez, Mellék
letek

illetőleg a levélpostai küldeményhez a fel
adónak kötelező nyilatkozaton kívül még a 
küldött árura vagy vagyontárgyra vonat
kozó számlamásolatot vagy egyéb, az áru
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értékét feltüntető jegyzéket is kell csatol
nia. A kötelező nyilatkozathoz szükséges 
számlamásolat nem számít bele a csomag
díjszabás „Kísérő-okiratok“ hasábjában 
előírt számlák darabszámába.

A kötelező nyilatkozatban az értéket 
külföldi pénznemben kell megadni. Ha a 
küldeményhez számlát csatoltak, a nyilat
kozaton a számlán szereplő pénznemben 
kell az értéket feltüntetni.
Nyilat- 3. A felvevő tisztviselő köteles ellen- 
meiivhs- őrizni, hogy a csatolt nyilatkozaton ugyan-
gálása.
az szerepeljen aláíróként, aki a szállító- 
levél, illetőleg a küldemény adatai sze
rint a feladó, továbbá hogy nehezebben ol
vasható aláírás esetében a nyilatkozatot 
aláíró neve (cége stb.) olvashatóan is ki le
gyen írva és a pontos lakáscím is fel legyen 
tüntetve. Az aláírások valódiságát, cégsze
rűségét azonban a felvevő postahivatal 
nem bírálja felül.

A nyilatkozaton a küldemény címzett
jének nevét és a rendeltetési helyet is fel 
kell tüntetni. .

Ha a nyilatkozat nincs megfelelően ki
töltve, a feladót a hibákra figyelmeztetni 
kell. A küldeményt csak akkor szabad fel
venni, ha a nyilatkozat minden tekintetben 
kifogástalanul van kiállítva.

A kellően kitöltött nyilatkozat mind
két példányán a felvevő az erre megjelölt 
helyen a csomag (ajánlott küldemény) rag
számát beírja és a hivatal keletbélyegzőjét 
alkalmazza. (Közönséges küldeményeknél a 
ragszám beírása elmarad.) Ezután a köte
lező nyilatkozat első példányát a külde
ményhez, illetőleg a csomag szállítólevelé
hez csatolja, a másodpéldányt pedig a fel
adónak visszaadja.

A feladó részére visszaadandó példá
nyon a ragszám feljegyzésére külön hely 
kijelölve nincs; ezt az adatot az alsó bal 
sarkon a keletbélyegző mellé kell írni. 
értékre 4. A 4. §. 2. és 3. pontjában említett 
kinici néi- küldeményekhez 100 pengőn aluli értékű
kül csak
tanúsít- áru feladása esetében sem lehet kötelezd
yannyal
,eárúkat6 nyilatkozatot csatolni, hanem az ily külde- 
ményeket csak tanúsítvánnyal lehet fel
adni.
Tanúsít- 5. Olyan esetekben, amikor a feladó 
feladásra 100 pengőnél kisebb értékű küldeményéhez
hozott kül
demények.

is a Magyar Nemzeti Bank tanúsítványát
hozza, tőle újabb kötelező nyilatkozatot kí
vánni nem kell.

6. A közös szállítólevéllel feladott, *®1í®t,6. 
több csomaghoz nem csomagonként, ha-
nem szállítólevelenként kell a kötelező nyi- csomal!ok- 
latkozatot megkövetelni. A nyilatkozato
kon ezekben az esetekben az összes csoma
gok ragszámát fel kell tüntetni.

7. A küldött áru értékének megállapí-Értíkmc*- 
tásánál az áru, illetőleg az egyéb vagyon
tárgy valódi értéke számít, nem pedig pl. a 
csomagon a posta kártérítési felelőssége 
szempontjából esetleg nyilvánított érték. A 
valódi érték meghatározásánál a posta a fél 
megállapítását fogadja el. A feladó által 
megadott értékek valódiságát a kiviteli 
vámkezelésnél a fővámhivatalok ellenőrzik.

8. Minden esetben, amidőn nyilván- személy- 
való, vagy pedig alapos rá a gyanú, hogy iíaw>iása. 
valamely feladó a fennálló korlátozó ren
delkezések kijátszása végett a külföldre 
szóló 100 pengő értéket meg nem haladó 
tartalmú küldeményét nem a maga nevén, 
hanem költött néven adja fel, személyazo
nosságának és állandó lakóhelyének iga
zolására kell felhívni.

Ha ilyen esetekben a feladó személy- 
azonosságát és állandó lakóhelyét igazolni 
nem tudja, a küldeményt nem szabad fel
venni.

A személyazonosság igazolására az A.
1. Szab. 70. §. 4. pontjában megállapí
tott okiratok szolgálnak.

9. Ha valamely feladó ugyanazon a na 'U g y an a ttó l 

pon, akár közös szállítólevéllel ugyanarra a" származó 

címre, akár különböző címekre és rendel-kühinnény. 
tetési helyekre több csomagban, illetőleg 
levélpostai küldeményben küld ki árut, a
100 pengős értékhatár szempontjából az 
általa aznap feladott összes ilyen küldemé
nyekben küldött árukat, illetőleg vagyon
tárgyakat az érték szempontjából nem 
egyenként, hanem összevontan kell elbírál
ni. Ha az így összevontan számított érték 
100 pengőnél több, a feladóknak az egyes 
szállítólevelekhez, illetőleg levélpostai kül
deményekhez a Magyar Nemzeti Banktól 
megszerzendő tanúsítványt kell csatolniok 

I a violaszínű kötelező nyilatkozat helyett
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még akkor is, ha az egyes csomagokban lé- . 
vő áruk és vagyontárgyak értéke 100 pen
gőn alul van.

Azt, hogy a feladók e kötelezettségük
nek megfelelnek-e, a fővámhivatalok, ille
tőleg kirendeltségeik a kiviteli vámkezelés 
alkalmával ellenőrzik.
mdciné*8 10- Külföldre utánvétellel feladott cso- 
nyek. magoknál, illetőleg árut tartalmazó levél
postai küldeményeknél a feladó a 4. és 5. 
§-ban foglaltak figyelembevételével szin
tén köteles feladáskor a postahivatalnak 
vagy a Magyar Nemzeti Banktól megszer
zendő tanúsítványt, vagy az általa kiállí
tott violaszínű kötelező nyilatkozatot át
adni.

A feladó a kötelező nyilatkozatra az 
előnyomott szöveg pótlásaként kézírással 
feljegyzi, hogy a küldemény mily összegű 
és a küldött értékhez hogyan igazodó után
vétellel van terhelve. Pl. „Utánvétel teljes
értékben ........ P‘‘ vagy „Utánvétel rész
leges értékben...........P“. A tanúsítvány
ra ezt a feljegyzést a feladó a Magyar 
Nemzeti Banknál eszközli ki.

A felvevő postahivatal a tanúsítvány
ra, illetőleg a violaszínű kötelező nyilatko
zatra a már előírt előjegyzéseken kívül 
(ragszám, keletbélyegzőlenyomat) szám
mal és betűvel az utánvételi összeget is kö
teles feljegyezni.

A fővámhivatalok, illetőleg kirendelt
ségeik a nyilatkozattal feladott küldemé- 
nveknél ellenőrzik, hogy az utánvételezett 
összeg a küldött áru vagy vagyontárgy ér
tékével egyezik-e. Ha annál kevesebb, a 
feladó a külÖnbözetre nézve exportvaluta 
hőszolgáltatási kötelezettséggel tartozik.

Oly esetekben, amikor a feladó az 
áru, illetőleg a vagyontárgy valódi értéké
nek megfelelő összeget utánvételez, — 
minthogy az áru értékét pengőben kapja 
meg, — exportvaluta-beszolgáltatási kötele
zettség nem terheli.

Erről a Magyar Nemzeti Bank a kel
lően kiállított és a posta által az utánvéte
lezés megfelelő igazolásával ellátott viola
színű kötelező nyilatkozat, illetőleg tanú
sítvány útján értesül.

A feladókat erre nézve szükség eseté
ben fel kell világosítani.

11. Ha a feladó valamely külföldre Vtáuv6l,eli 
utánvétel kikötésével feladott küldeményé- szálJitáSi'- 
nél utólag az utánvételi összeg törlése vagy 
leszállítása iránt intézkedik, a rendelkezést 
elfogadó postahivatal a feladótól egyide
jűleg exportvaluta beszolgáltatásáról szóló 
(violaszínű) újabb kötelező nyilatkozatot
von be. Erre a nyilatkozatra a postahiva
tal a küldemény felvételi adatait, valamint 
az utánvételi összeg leszállítására, illetőleg 
törlésére vonatkozó rendelkezést röviden 
feljegyzi. (Pl. „500 P utánvétel törölve“ 
vagy „1200 P utánvétel leszállítva 400 P-re“)
Azután a nyilatkozatot keletbélyegzőle
nyomatával ellátva kísérő-irat nélkül 
azonnal közönséges postaszolgálati levél
ként a Magyar Nemzeti Bank Bankosz
tályának (Budapest, V., Szabadság-tér 8—9.) 
küldi be.

12. A kísérő-okiratok továbbítására okiratok
nézve a 8. §. rendelkezik. '“is'!’.'*

13. A kötelező nyilatkozat c. nyomtat- Nyomtat-
,  ványok

vanyok megrendelése a 6. §. 3. pontjában me*-
r i i i i  . rendelése.toglaltak szerint történik.

14. Ha a feladó kívánja, a Magyar levil".!“1',!
Nemzeti Bank által kiállított tanúsítvány,“ 1̂ « ^  
vagy kötelező nyilatkozat csatolását, JísKvány 
az ajánlott levélpostai küldemény feladó- J K „yj. 
vevényének hátoldalán az „Esetleges hi Í " 'S -  
vatalos feljegyzések“ rovatában vagy a fel "“'j.1“;1.2"' 
adójegyzék megfelelő tételének rovatá
ban a keletbélyegző, valamint a felvevő al
kalmazott aláírásával ellátott következő 
megjegyzéssel kell igazolni: „Nemzeti
Bank tanúsítványa (vagy „Kötelező nyilat
kozat“) csatolva“.

C.
6. §. Barnaszínü „Nyilatkozat“-tál felad

ható küldemények.
1. A nem kereskedelmi célból küldött 

100 pengőt meg nem haladó értékű tárgya
kat, így pl. ajándékot, személyes haszná
latra utánkiildött tárgyakat, üres használt 
tartályokat, göngyöleteket tartalmazó kül 
deményekhez exportvaluta beszolgáltatásá
ról szóló violaszínű kötelező nyilatkozat he
lyett barnaszínű nyilatkozatot kell kiállí
tani és a küldeményhez, illetőleg a csomag 
szállítóleveléhez csatolni.

A 100 pengőt meg nem haladó értékű 
oly küldeményhez, amelynek árujellege
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ti) pengőt 
K ihaladó  
értékű 

i ül de me
nyek.

van, de az áruért a feladó exportvaluta be
szolgáltatására valamely okból kötelezett
séget nem vállalhat (pl. visszaküldött áruk, 
javítás vagy bemutatás céljából küldött 
tárgyak, kereskedelmi áruértéket képviselő 
mintaküldemények, esetleg ajándékok stb.), 
ajánlatos a barna nyilatkozat helyett a 
Magyar Nemzeti Bank által kiállított va
lutabeszolgáltatás alól mentesítő tanúsít
ványt csatolni. A feladót adott esetben 
ilyen értelemben kell tájékoztatni. Ha 
azonban a feladó a felvilágosítás elle
nére is barnaszínű nyilatkozatot csatol 
küldeményéhez, a küldemény felvételét 
megtagadni nem szabad.

A Magyar Nemzeti Bank által kibo
csátott űrlapokat a postahivatalok bocsát
ják a felek rendelkezésére és szükség ese
tében nekik a megírásban is segítenek.

E nyilatkozatok kezelésére nézve az 
5. §. 3. pontjában mondottakat értelemsze
rűen alkalmazni kell. Továbbításukra 
nézve a 8. §. rendelkezései irányadók.

2. A nem kereskedelmi célból küldött, 
100 pengőt meghaladó értékű vagyontár
gyat tartalmazó küldeményekhez a Magyar 
Nemzeti Bank rendszerint valutabeszol
gáltatás alól mentesítő tanúsítványt bo
csát az azt jogosan igénylő felek rendel
kezésére.

3. Mind az 1. pontban említett barna 
mieiésc. mind pedig az 5. §-ban tárgyalt violaszí

nű nyomtatványokat — külön bizonylat
párral — a központi anyagraktártól kell a 
feltétlenül szükséges mennyiségre korlá
tozva megrendelni.

7. §. Tanúsítvány, illetőleg nyilatkozat nél
kül feladható küldemények.

ivataios 1. Sem az exportvaluta beszolgálta
tására vonatkozó kötelező nyilatkozatot, 
sem pedig a Magyar Nemzeti Bank tanú
sítványát, tehát semmiféle különleges kí
sérő-okiratot nem kell csatolni:

a) a kormányzó és családtagjainak 
küldeményeihez;

b) a belföldi állami hatóságok által a 
külföldön működő m. kir. külképviseleti 
hatóságok részére hivatalosan feladott kiil 
deménvekhez, továbbá az állami és tör
vényhatósági hatóságok, hivatalok és szer
vek által feladott hivatalos ajánlott és kö

zönséges levélpostai küldeményekhez és 
iratcsomagokhoz;

c) a Magyar Nemzeti Bank által fel 
adott küldeményekhez;

d) a postaszolgálati küldemények
hez;

e) a külföldi államfők és a külföldi ál
lamok diplomáciai képviseleti hatóságai
nak (követségek, missziók) tagjai által sze
mélyes célokra külföldre feladott magán
küldeményekhez, valamint azokhoz a hi
vatalos küldeményekhez, amelyeket saját 
kormányuknak, az általuk képviselt állam
nak, a diplomáciai képviselet jogkörébe 
tartozó konzuli hatóságaiknak vagy az 
általuk képviselt államnak más államokban 
levő diplomáciai képviseleteinek küldenek;

f) a konzulok hivatalos levelezéséhez 
saját kormányukkal vagy saját államuknak 
azon állam területén levő diplomáciai 
képviseletével, amely állam területén az il
lető konzulátus székhelye van.

Az e) és f) alatti levelezések mentesek 
minden ellenőrzés alól akkor is, ha az il
lető diplomáciai képviselő vagy konzul ily 
minőségének megjelölése mellett egyéni 
névre szólnak.

2. Ugyancsak különleges kísérő-okirat 
nélkül adhatók fel a hírlapokat és folyó
iratokat tartalmazó csomagok, valamint a 
magyar kiadású könyveket és zeneműve
ket tartalmazó, 2 kg-ig terjedő súlyú nyom
tatványküldemények. Ha azonban vala
mely feladó könyvet tartalmazó, külföldre 
szóló küldeményét exportvaluta beszol
gáltatására vonatkozó tanúsítvánnyal vagy 
violaszínű kötelező nyilatkozattal adja fel, 
vagyis a küldemény kereskedelmi értéket 
képviselő áru, a csatolt okiratokat a rájuk 
megállapított módon kell kezelni.

3. A Magyar Nemzeti Bank által meg-
bízott pénzintézetek küldeményeire vo- j^« '^  
natkozó különleges rendelkezéseket a 2. "*ei-
§. 9. és 10. pontja tartalmazza.

8. §. A kísérő-okiratok továbbítása.
1. A tanúsítványokkal, nyilatkozatok- a kísérő-okiratok

kai, 100 pengőn aluli értéknél ezenfelül'nv!ibl,itiisi<
,  ,  i - i  . , ,  , ,  a vanihivu-meg a szamlamasolattal vagy jegyzekkel, taiokho*. 

továbbá a Levélposta- és a Csomagdíjsza
básban megállapított számú vámárunyi-
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latkozatokkal és egyéb kísérő-okiratokkal 
ellátott levélpostai küldeményeket, vala
mint szállítóleveleket és a hozzájuk tar
tozó csomagokat az illetékes kiléptető ki
cserélő vámközvetítő postahivatalhoz kell 
továbbítani.

2. A vámközvetítő postahivatalok (Bu
dapesten a csomagokra nézve a Budapest 
78. sz., a levélpostai küldeményekre nézve 
a Budapest 70. sz. postahivatal) mellett mű
ködő fővámhivatali kirendeltségek az ösz- 
szes külföldre szóló csomagokat és vám
köteles tartalmú vagy ennek gyanújában 
álló levélpostai küldeményeket vám elé ál
lítják s csak a kiviteli vámkezelés meg
történte után továbbíthatják őket külföld
re.

Nem kell vám elé állítani a 2. §. 9—10., 
a 7. §. 1 .pontjában és az alábbi 5. pont
ban említett küldeményeket.

A vámközvetítő postahivatalokat a 
Csomagdíjszabás 85. §-a sorolja fel.

3. A fővámhivatali kirendeltségek a 
csomagok szállítóleveleihez, illetőleg a 
küldeményekhez tűzött tanúsítványokat, a 
kötelező nyilatkozatokat, a 100 pengőn 
aluli értékű árut vagy egyéb vagyontár
gyat tartalmazó küldeményeknél a számla- 
másolatokat vagy a jegyzékeket is, vala
mint a nem kereskedelmi árut tartalmazó 
küldeményeknél a feladók nyilatkozatait a 
szállítólevelekről vagy a küldeményekről 
megfelelő ellenőrzés után leválasztják, a ki
viteli ellenőrzés jeléül lebélyegzik és na
ponként megküldik a Magyar Nemzeti 
Bank Bankosztályának (Budapest, V., Sza
badság-tér 8—9.).

4. A 100 pengőt meghaladó értékű 
’romló élelmiszert, gyorsan romló anya
got tartalmazó csomagokat, továbbá ér
tékhatárra való tekintet nélkül a 4. §. 2. 
pontjában említett tárgyakat tartalmazó 
küldeményeket a kicserélőhivataloknak 
vám elé kell állítaniok.

Az ily csomagoknál a felvevőhivata 
lóknak az előírt tanúsítványokat, — a 4. §.
2. pontjában említett, 100 pengőt meg nem 
haladó értékű, nem kereskedelmi célból 
küldött csomagoknál a barnaszínű nyilat 
kozatokat, — a szállítólevélhez csatolva 
kell továbbítaniok.

5. A 100 pengőnél nem nagyobb érté 
kű, romló élelmiszert és gyorsan romlc 
anyagot tartalmazó csomagokat — kivéve 
a 4. §. 2. pontjában említetteket, — a ki 
cserélőhivatalok vám elé állítás nélkül to 
vábbítják külföldre. Az ilyen csomagok 
hoz az előírt violaszínű kötelező nyilatko 
zatot vagy barnaszínű nyilatkozatot a fel 
adó szintén köteles kiállítani. E nyilatko 
zatokat azonban nem kell a szállítólevél 
lel továbbítani, hanem a felvevőhivatalol 
a hozzájuk tartozó számlamásolatokkal í 
jegyzékkel együtt bevonják őket s össze 
gyűjtve naponként egyszer közvetlent! 
küldik meg közönséges postaszolgálati kül 
deményként a „Magyar Nemzeti Báni 
Bankosztálya Budapest“ címre.

Az ilyen csomagokat és szállítólevelei 
két a felvétel alkalmával feltétlenül e 
kell látni a „Gyorsan romló“ jelzővel.

Ha a felvevő postahivatal megállapítási 
szerint a küldemény valódi értéke töbt 
100 pengőnél, a feladót a Magyar Nemzet 
Banktól beszerzendő tanúsítvány csatolá 
sára kell felhívni.

9. §. Külföldre szóló csomagok felvételé
nek korlátozása.

A rendkívüli korlátozások tartama 
alatt külföldre szóló postacsomagokat azo 
kon a helyeken, ahol kincstári postahivata 
lók is működnek, általában csak a kincs 
tári hivatalok, ezenkívül még kivéteieser 
azok a postamesteri hivatalok vehetne! 
fel, amelyek erre az igazgatóságtól enge 
délyt kapnak.

Oly helyeken, ahol kincstári postahi 
vatalok nincsenek, a külföldre szóló cső 
magokat az ott működő postamesteri hí 
vatal(ok) veszi(k) fel.

10. §. Külföldre szóló levélpostai külde 
mények ellenőrzése a kiviteli tilalom szem

pontjából.
1. Olyan esetben, amikor a félvévé 

tisztviselő a feladásra hozott levelet ván 
elé állítandónak tartja, késedelem elkerü 
lése végett a küldeményt a feladóval a bi 
zottsági felbontáshoz való hozzájárulásá 
nak igazolására lehetőleg már a felvételkoi

, V ánijelz 
cédu la .

190 pengő 
íiél nem
nagyobb 

é rték ű  kii 
dem ények
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a „Douane“ jelzőcédulával kell felszerel
tetni, vagy oly írásbeli nyilatkozatot kell 
kérni tőle, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy 
küldeményét a magyar vámhatóság fel
bonthassa. E nyilatkozatot a levélhez kell 
csatolni. Az ilyen küldeményeket a vám
közvetítő postahivatalhoz kell továbbítani, 
“ f  2. Elkerülhetik a feladók a vám elé ál- 
''î nek.e" lítást, ha a feladni szádékolt levelet a fel
vevő tisztviselőnek bemutatják és előtte 
zárják le. A felvevő a levél tartalmát a ki
viteli tilalmak szempontjából gondosan 
megvizsgálva ilymódon meggyőződik ar
ról, hogy a levélben értékkel bíró áru vagy 
készpénz, illetőleg egyéb pénzhelyettesítő 
eszköz nincsen. Ezt azonban csak taná
csolni lehet, s a feladótól követelni nem 
szabad.

Abból a célból, hogy a felvevő posta
alkalmazott előtt lezárt ilyen leveleket a 
további postai kezelés során a kiviteli ti
lalom megszegésének gyanúja miatt ne 
irányítsák a kiviteli vámkezelésre illetékes 
vámközvetítő postahivatalhoz, a hivatalok 
az első bekezdésben jelzett módon fel
adásra kerülő leveleket a címoldalon a bal 
felső1 részen keletbélyegzőjüknek külön 
tiszta lenyomatával látják el. A keletbé
lyegzőlenyomat mellé a megvizsgálást vég
ző tisztviselő „fv.“ jelzést és kézjegyet ír.

A postamesteri postahivataloknál ezt 
az ellenőrzést lehetőleg maguk a postames
terek gyakorolják.

A levél tartalmának megvizsgálását 
igazoló bélyegzőlenyomatot a címoldalon 
felragasztott bélyegektől lehetőleg távoli 
helyen kell alkalmazni.
Kuidemé- 3. A postahivatalok, főleg a kicserélő-
h vck  e lle n -
«ras«-, hivatalok a külföldre feladott közönséges 
és ajánlott levélpostai küldeményeket kí
sérjék kellő figyelemmel abból a szem
pontból, hogy nem rartalmaznak-e kiviteli 
tilalom alá eső fizetési eszközt. A hivata
lok a külföldre sz’ólS le nem zárt külde
ményeket ebből a szempontból lehetőleg 
kivétel nélkül vizsgálják felül.

Az ellenőrzés nem terjed ki a 7. §. 1. 
pontjában említett küldeményekre.
Gyanús 4. Ha az a gyanú merül fel, Hogy va- 
nyéknek a lamely vám jclzőcédulával vagy vámárú- 
iíiö híva- nyilatkozattal el nem látott levélpostai kül-
falhoz való - - .  p. ^  •-irányítása, demeny fizetési eszközt, árut vagy egyeb

vagyontárgyat tartalmaz, a küldeményt 
kiviteli vámkezelésre az illetékes kiléptető
kicserélő vámközvetítő postahivatalhoz 
kell terelni. A küldeményt „Kiviteli tila
lom alá eső tartalom gyanúja miatt vám
kezelés végett .......  (postahivatal neve)“
feliratú kézbesítési előjegyzéssel (298. sz. 
ny.) kell felszerelni.

5. A vámközvetítő postahivatalok ily Petité 
esetben a feladótól a lakóhelyére illetékes 
kézbesítőhivatal útján írásbeli nyilatkoza
tot szereznek be arra nézve, vájjon a fel
adó hajlandó-e hozzájárulni ahhoz, hogy 
küldeményét vámkezelés végett bizottsági
lag felbontsák.

A vámközvetítő postahivatal, ha a 
feladó a felbontáshoz hozzájárult, a külde
ményt átvételi elismervényre a vámhiva
talnak adja át. Ez a tartalmat késedelem 
nélkül megvizsgálja és ha a kiviteli tila
lom szempontjából rendben találja, a kül
deményt szabályszerűen újból lezárva a 
vámhivatali bélyegző lenyomatával és alá
írással ellátva továbbítás végett visszaad
ja a postahivatalnak. A visszaadott külde
ményt késedelem nélkül kell a rendelte
tési helyre továbbítani. Ha a vámhivatal 
a küldeményt lefoglalja, átvételét a vissza
adott átvételi elismervényen ismeri el. A 
lefoglalásról, — ha ajánlott levélpostai kül
deményről van szó, — megfelelő előjegy
zés végett a felvevő postahivatalt értesí
teni kell.

Abban az esetben, ha a feladó a fel
bontáshoz nem járul hozzá, vagy pedig az 
erre vonatkozó értesítés elküldésétől szá
mítva 14 nap alatt nem nyilatkozik, a kül
deményt a feladónak való visszakézbesí- 
tés végett a feladási helyre kell visszakül
deni. Az ily küldeményt a következő szö
vegű kézbesítési előjegyzéssel kell felsze
relni: „A feladó a felbontáshoz nem járult 
hozzá. Vissza. A kézbesítéshez a rendőr
ség (csendőrség, községi elöljáróság) meg
hívandó“.

A kézbesítési előjegyzésre oly felira
tot vagy bélyegzőlenyomatot kell alkal
mazni, hogy abból a hivatal vámközvetítő 
jellege kitűnjék.

Az ily küldemény visszaérkezéséről a 
feladót értesíteni kell. Az értesítésben je
lezni kell azt az időpontot, amikor a fel-
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adó a küldeményt a postahivatalban át
veheti. Ugyanerre az időpontra a kézbe
sítéshez a rendőrséget (csendőrséget, köz
ségi elöljáróságot) is meg kell hívni.

Ha a feladó küldeményét átvenni és 
a meghívott hatóság jelenlétében felbonta
ni, illetőleg a küldeményt magáénak elis
merni nem hajlandó, vagy ha a meghívás
ra nem jelenik meg, a küldeményt térti
ként kell kezelni és külön jelentéssel a m. 
kir. posta tudakozó irodájához kell felter
jeszteni. A tudakozó iroda térti osztálya 
a feladó kilétének megállapítása céljából a 
küldeményt bizottságilag felbontja.

Ha a vámközvetítő postahivatal a fel
adót nem tudja megállapítani, a külde
ményt nem küldi vissza a feladási helyre, 
hanem térti kezelésre közvetlenül a tuda
kozó irodához terjeszti fel.

6. Abban az esetben, ha a bizottság a 
felbontáskor megállapítja, hogy a külde
mény kiviteli tilalom alá eső fizetési esz
közt tartalmaz, a tényállás közlése mellett 
a feladási hely szerint illetékes járásbí
róságot értesíti.

Ha a le nem zárt küldemény megvizs
gálása, a lezárt levélpostai küldemények
nél pedig a küldemény sérülése vagy bár
mily egyéb ok miatt történő felbon
tása alapján kétségtelenül megállapít
ható, hogy kiviteli tilalom áthágása forog 
fenn, a kiildeménvt megfelelő átirat kísé
retében a legközelebbi vámközvetítő pos
tahivatalhoz kell küldeni.

TIT. Fejezet.
11. §. Korlátozások az utalvány forgalom

ban.
Küllőidre l. Magvarországon külföldre szóló 
utalványok.postautalványokat — ide nem értve a szol
gálati postautalványokat — csak a Buda
pest 5. sz. postahivatalban lehet feladni a 
Magyar Nemzeti Bank által külön e célra 
kiállított engedély alapján. Az engedélyt 
a feladó a feladáskor köteles a hivatalnak
átadni.

A bevont és összegyűjtött engedé
lyeket a Budapest 5. sz. hivatal naponként 
a Magyar Nemzeti Banknak megküldi.
Kérkező*1 2. A külföldről érkező és nem pengő-
11 *áiszám!-k ben, hanem idegen pénznemben kifejezett
táza.

utalványok alapján kifizetendő pengő
összeget közönséges utalványoknál az utal
ványleszámolóhivatal, távirati utalványok
nál pedig a központi távíróhivatal számít
ja át. (P. R. T. 1937 :12.)

12. §. Korlátozások az utánvételi forgalom
ban.

A külföldről eredő utánvételes kül
demények forgalma szünetel.

Külföldre szóló utánvételes küldemé
nyek felvehetők és a külföldről visszaér
kezett utánvételi utalványok kifizethetők. 
Az idegen pénznemben kifejezett ily utal
ványok átszámítását 1. a 11. §. 2. pontjá
ban.

A külföldre szóló utánvételes külde
ményekre nézve fennálló korlátozásokat 1. 
a díjszabásokban.

Külföldre szóló oly utánvételes külde
ményeket, amelyeknek összegét a feladó a 
rendeltetési országban nyitott postai vagy 
egyéb intézetnél vezetett folyószámlára 
óhajtja átutalni, felvenni nem szabad.

13. §. Korlátozások a megbízási forgalom
ban.

A külföldről eredő, Magyarországba 
szóló megbízások forgalma szünetel.

A Magyarországon feladott, külföldre 
címzett postai megbízások azonban aka
dálytalanul továbbíthatók és a visszaérke
zett megbízási postautalványok kifizethe
tők. Az esetleges korlátozásokat 1. a Levél- 
postadíjszabás 39. §-ában.

A külföldről érkező és idegen pénz
nemben kifejezett megbízási utalványok 
átszámítása a 11. §. 2. pontjában előírtak 
szerint történik.

Külföldre szóló oly megbízásokat, ame
lyeknek összegét a feladó a rendeltetési 
országban nyitott postai vagy egyéb in
tézetnél vezetett folyószámlára óhajtja át
utaltatni, nem szabad felvenni. Ezért a 
megbízást tartalmazó, külföldre szóló aján
lott leveleket ebből a szempontból való 
ellenőrzés végett nyitva kell feladni.

14. §. Korlátozások a díjjegyzék-forgalom
ban.

Külföldre szóló postaküldeményekhez 
díjjegyzék csatolása nem kérhető.
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A külföldről eredő küldeményekkel ér
kező díjjegyzékeket azonban akadálytala
nul kell kezelni.

15. §. Válaszdíjszelvények.
A magyar postahivatalok jelenleg vá

laszdíj szelvényt csak annak adhatnak el, 
aki a válaszdíj szelvényt külföldre szóló le
vélbe a postaalkalmazott előtt elhelyezi, a 
levelet lezárja s továbbítás végett átadja. 
Levelenként csíik egy válaszdíj szelvényt le
het igényelni.

A külföldről érkező válaszdíjszelvé- 
nyek akadály nélkül beválthatók.

16. §. Csekkbefizetések.
Külföldi csekkszámlatulajdonosok m. 

kir postatakarékpénztári számlái javára 
befizetések akadálytalanul elfogadhatók.

Abban az esetben, ha a befizető a be
fizetés jogcímének igazolásául valamilyen 
okiratot mutat be, ezt a postahivatalok fo
gadják el. Az okiratot a befizetési laphoz 
hozzáfűzve a postatakarékpénztári napi 
számadással kell továbbítani. A csatolt ok
iratok darabszámát a befizetési lap köny
velési szelvényén jelezni kell.

IV. Fejezet.
Egyéb forgalmi korlátozások.

A fenti korlátozásokon kívül a felté
telesen szállítható, valamint a behozatali ti
lalom vagy korlátozás alá eső tárgyakat a 
Levélpostadíjszabás 69. és 70. §-a tartal
mazza.

Az alábbi §-ok a Levélpostadíjszabás- 
ban fel nem sorolt, különleges szállítási 
korlátozásokat foglalják magukban.

17. §. Szállítási igazolvány csatolása kül
földre szóló, mennyiségi korlátozás alá 

eső árukhoz.
1. Magyarországból olyan külföldi ál

lamokba, amelyek egyes küldemények (élő 
vagy leölt állatok, vagy állati termékek) 
behozatalára nézve mennyiségi korlátozá
sokat állítottak fel, ilyen korlátozás alá eső 
küldeményt feladni csak a Magyar kir. 
Külkereskedelmi Hivatal által kiállított 
szállítási igazolvánnyal (kontingens bizo
nyítvánnyal) szabad.

2. A felvevő postahivatalok a feladásEiienőrzés. 
alkalmával nem ellenőrzik azt, hogy va
lamely küldeményhez a feladó szállítási 
igazolványt köteles-e csatolni.

Annak ellenőrzése, hogy a küldemény
hez szállítási igazolvány szükséges-e, a ki
viteli vámkezelés alkalmával a vámhiva
talok, illetőleg a vámhivatali kirendeltsé
gek által történik.

3. Azokat, akik ilyen ügyben felvilá- l'<'bj^(íu 
gosításért a postahivatalokhoz fordulnak,
a hivatalok utasítsák a Magyar kir. Külke
reskedelmi Hivatalhoz, (Budapest, V., Ru- 
dolf-rakpart 6. sz.).

4. Ha valamely csomag feladója kül- 
deményéhez az előbb említett szállítási iga
zolványt csatolja, ahhoz még egy, a Ma
gyar kir. Külkereskedelmi Hivatal címével 
ellátott s megfelelően bérmentesített olyan 
zárt levelezőlapot is mellékelnie kell, amely
ben a következő adatok vannak felsorolva:

a) a szállításra jogosult feladó neve és 
lakása,

b) a címzett neve és lakása,
c) a szállítási igazolvány száma,
d) a szállításra feladott állatok vagy 

állati termékek darabszáma és súlya.
A felvevő postahivatal köteles a leve

lezőlap adatait a szállítólevél, illetőleg a 
küldemény és a szállítási igazolvány ada
taival összehasonlítani. Az adatok eltérése 
esetében a küldeményt felvenni nem sza
bad.

Ha az adatok egyeznek, a csomagot 
felvevő hivatal mind a szállítási igazol
ványba, mind a zártlevelezőlapba bejegy
zi a küldemény ragszámát, majd az iga
zolványban és a levelezőlap közleményol
dalán a „Feladó állomás bélyegzője“ fel
írás alatt igazolásul keletbélyegzőlenyoma
tot és aláírást alkalmaz. A szállítási iga
zolványt a szállítólevélhez, illetőleg a kül
deményhez erősítve továbbítja, a Magyar 
kir. Külkereskedelmi Hivatal címére szóló 
zárt levelezőlapot pedig lezárja s mint 
önálló küldeményt kezeli.

A kiviteli áruforgalom szabályozása 
tárgyában kiadott rendelkezések (pl. a 
Nemzeti Bank tanúsítványa, exportvaluta 
beszolgáltatásáról szóló kötelező nyilatko
zat, kiviteli vámkezelés stb.) természetesen 
ezekre a csomagokra is vonatkoznak.
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Á ltalánosrendelke
zések.

18. §. Vámkezelési igazolványok Ausztriá
val, Németországgal és Olaszországgal

való csomagforgalomban.
Magyarország és Ausztria, Németor

szág, valamint Olaszország között a kivi
telre vonatkozólag kötött megállapodás
sal kapcsolatban a hitelkedvezményben ré
szesíthető magyar áruk külföldi vámkeze
lésének igazolására a m. kir. pénzügymi
niszter külön „vámkezelési igazolvány‘-t 
rendszeresített.

Az igazolványokat a felvevő postahi
vatal a bal alsó sarkon, az arra kijelölt he
lyen keletbélyegzőlenyomattal látja el és a 
szállítólevélhez csatolva továbbítja.

Ausztriából és Olaszországból érkező 
csomagokhoz is lehetnek ilyen, a külföldi 
hatóságok által kiállított igazolványok 
csatolva. Ezeket az illetékes vámközvetítő 
postahivatalok a mellettük működő fő
vámhivatali kirendeltségeknek, illetőleg a 
vám elé állító postahivatalok magának a 
fővámhivatalnak adják át további eljá
rásra.

19. §. Egyes értékpapírok behozatalának
tilalma.

1. A m. kir. minisztériumnak 300/1936. 
M. E. sz. rendelete értelmében tilos Ma
gyarország területére behozni akár belföl
di, akár külföldi kibocsátású részvényt, 
záloglevelet, államadóssági vagy más köt
vényt, pénztárjegyet, kincstári váltót 
vagy kincstári jegyet.

A  tilalom kiterjed az említett értékpa
pírok szelvényeinek és szelvényutalvá- 
nyainak behozatalára is, de nem vonatko
zik a behozatal idejében már lejárt osz
talék- és kamatszelvényekre. A belföldi 
kibocsátású részvénynél jelenleg lejártnak 
kell tekinteni minden olyan osztalékszel
vényt, amely az 1935/36., az 1936. vagy en
nél korábbi üzleti évre járó osztalék felvé
telére jogosít.

A behozatali tilalom alól a Magyar 
Nemzeti Bank felmentést adhat.

A postahivatalok, főleg a kicserélő és 
vámközvetítő postahivatalok a külföldről 
érkező közönséges és ajánlott levélpostai 
küldeményeket, különösen azonban az ér
tékleveleket kísérjék kellő figyelemmel

abból a szempontból, hogy nem tartalmaz
nak-e a fentidézett kormányrendeletben 
említett, behozatali tilalom alá eső tárgya
kat.

Ha akár a taitalombevaílásból, akár 
egyéb körülményekből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a küldemény tartalma a 
fenti tilalom alá esik, a küldeményeket 
„Behozatali tilalom alá eső tartalom gya
núja miatt vámkezelés végett................ “
megjegyzéssel a legközelebbi vámközvetí
tő postahivatalhoz kell irányítani. Ez a hi
vatal a továbbiakban az A. 1. Szab. 86. §
1. pont 2. bek. értelmében jár el.

E küldemények átvételi határideje az 
A. 1. Szab. 72. § 1. b) pontjában foglal
taktól eltérően 4 hét.

20. §. Áruk behozatala Törökországból.
Törökországból behozott bármilyen 

árut csak abban az esetben vámkezelik, ha 
az árut kísérő származási bizonyítványon 
(„A“ példányon) a Magyar Nemzeti 
Bank igazolja, hogy az áru ellenértékét a 
Magyar Nemzeti Bank által megállapított 
feltételek szerint befizették vagy ugyan
csak a származási bizonyítványon azt iga
zolja a Magyar Nemzeti Bank, hogy a tö
rök eladó lemondott arról, hogy a vevő 
a vételárat előre lefizesse vagy pedig azt 
igazolja, hogy a török származású áru ma
gánkompenzációs ügylet tárgyát képezi.

A Magyar Nemzeti Bank ily előzetes 
igazolása nélkül vámkezelik azokat a tö
rök származású árukat, amelyeknek cím
zettje a magyar állam vagy valamely álla
mi, törvényhatósági vagy községi üzem.

Függelék.

A Magyar Nemzeti Bank által „megbízott 
pénzintézetek“.

Angol-Magyar Bank Rt.,
Belvárosi Takarékpénztár Rt.,
Budapest Székesfővárosi Községi Ta

karékpénztár Rt.,
Hazai Bank Rt.,
Hermes Magyar Általános Váltóüzlet 

Rt.,
Herzog M. L. és Társai,
Magyar Általános Hitelbank,
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Magyar Általános Ingatlanbank,
Magyar Általános Takarékpénztár Rt., 
Magyar-Cseh Iparbank Rt.,
Magyar Jelzálog-hitelbank,
M. kir. Postatakarékpénztár,
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó

bank,
Magyar-Olasz Bank Rt.,
Magyar Országos Központi Takarék- 

pénztár,
Műnk és Davidsohn,
Országos Földhitelintézet,

Az 1898. évi XXIII. te. alapján alakult
Országos Központi Hitelszövetke
zet,

österreichische Kreditanstalt—Wiener 
Bankverein magyarországi fiókte
lepe,

Pénzintézeti Központ,
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye

sület,
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. 

Budapest, 1937. évi május hó 31-én.

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.
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A MAGYAR KIR. |É %  POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1937 . JÍH T IU 8 IH.

T A R T A L O M :

33. szám

Hivatalvezetői felm entések és megbízatások.
Az állami és kereskedelmi csekkforgalom számadási 

anyagának szétválasztása.
-  Bérm entesítés nélkül postára adható üzleti válasz
nyom tatványok rendszeresítése.

V áltozások a Csomagdíjszabásban.
H ivatalos levelezés díjátalányozásra jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
A  kényszerkölcsönkötvények új szelvényének meg

küldése.
„Állami csekkszámlák jegyzéke” című postatakarék

pénztári kiadm ány szétküldése.
V áltozások a Távíró-Díjszabásban.
Budapest környékén lévő több helységnek és telep

nek a budapesti egységes távbeszélő hálózatba való bevo
nása.

Budapesti és környéke távbeszélő névsorának ki
adása.

Hivatalvezetői felmentések és megbízatások.
103.205/1.

Laux József postahivatali igazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postafőfelügyelőt (36) a 
Budapest 53. számú hivatal vezetése alól fel
mentem és a Budapest 4. számú postahivatal 
vezetésével megbízom;

Balaton János postafőfelügyelőt (59) a Bu
dapest 61. számú postahivatal vezetése alól fel
mentem és a Budapest 53. számú postahivatal 
vezetésével megbízom;

Lohász Géza postafelügyelőt (258) a Buda
pest 61. számú postahivatal vezetésével megbí
zom;

Laping Miklós postafőfelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafelügyelőt (144) a Bu
dapest 8. számú postahivatal vezetése alól fel
mentem és a Budapest 112. számú postahivatal 
vezetésével megbízom;

dr. Semjén Béla postafelügyelőt (265) a Bu
dafok 1. számú postahivatal vezetése alól fel
mentem és a Budapest 8. számú postahivatal ve
zetésével megbízom;

Rádió tárgysorsjáték rendezése.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Posta: szállításból kizárt sajtóterm ék.
Hirdető bélyegző használata a nyíregyházi 1. számú 

postahivatalnál.
A tiszadorogmai postaügynökség átalakítása postahi

vatallá.
Forgalomköri változások.
Változások az Irányítási Füzetben.
A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi m ájus havi 

forgalma.
Személyzetiek.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa által 

nyújto tt nyári fürdőkedvezmények.
Meghívó.
Pályázat postaügynöki állásra.
Létszámból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

várdai postahivatal vezetése alól felmentem és 
a Budafok 1. számú postahivatal vezetésével 
megbízom.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

Az állami és kereskedelmi csekkforgalom 
számadási anyagának szétválasztása.

103.468/4.
Folyó évi június hó 21-ével a m. kir. posta

takarékpénztár csekkforgalmában új számadási 
rend lép életbe.

Ettől az időponttól kezdve a 60.000, vagy 
annál nagyobb számú (állami) csekkszámlák ja
vára teljesített befizetéseket, valamint azXk\ 
jelzéssel ellátott fizetési utalványokat a közve- > 
títő hivatalok ugyancsak á\  jelzésű csekküzlcti / 
napi aljegyzéken számolják el. Az ilyen jelzésű 
csekküzleti napi aljdgyzékck és a hozzátartozó 
mellékletek a külön erre a célra szolgáló /X\ jel
zésű borítékban — a kereskedelmi csekkszám-
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Iákra vonatkozó számadási anyagtól elkülönítve 
— küldendők be a m. kir. postatakarékpénztár
hoz. A 60.000-nél kisebb számú, úgynevezett 
kereskedelmi csekkszámlák javára teljesített be
fizetések, valamint az A\ jelzéssel el nem látott 
fizetési utalványok továbbra is az eddigi csekk
üzleti napi aljegyzéken nyernek elszámolást..

A számadási anyag szétválasztásával kap
csolatban a m. kir. postatakarékpénztár új napi 
főjegyzéket is rendszeresített. Az új napi fő
jegyzék zárt levelezőlap fotmájú és az eddigi 
nyomtatványtól abban különbözik, hogy a 
csekkforgalmi adatok bejegyzésére két rovatot 
tartalmaz. A „Csekk: állami befizetések“ rovat
ba az/AS jelzésíj/csekküzleti napi aljegyzéken 
elszámolt befizetések végösszegét, a „Csekk: 
egyéb befizetések“ rovatba pedig a jelzés nél
küli (kereskedelmi) csekküzleti napi aljegvzék 
befizetési végösszegét kell bejegyezni és a má
sodik rovattal egy vonalban levő rovaton a két 
bejegyzést összegezni kell. A z / k \  jelű fizetési 
utalványok alapján teljesítétt visszafizetések el
számolása a csekküzleti napi aljegyzéken és 
azok végösszegeinek bejegyzése a napi főjegy
zékbe hasonló módon történik, míg a takarék- 
betétek és takarékvisszafizetések elszámolása, 
valamint azok végösszegeinek a főjegyzékbe 
bevezetése változatlan marad. Nem változik a 
napi sorá^izat vezetése sem, mert abba a két
féle kezelés összesített eredményét kell tovább
ra is bevezetni.

Az újonnan rendszeresített napi főjegyzé
ket a számadási anyagtól elkülönítve, önálló 
nem ajánlott levélpostai küldeményként továb
bítják a hiyátalok a'm. kir. postatakarékpénz
tárhoz.

Az új számadási renddel kapcsolatos nyom
tatványokkal a m. kir. postatakarékpénztár ide
jében ellátja a postahivatalokat, azokat tehát 
első ízben külön megrendelni nem kell.

Budapest, 1937. évi június hó 16-án.

Bérmentesítés nélkül postára adható üzleti vá 
lasznyomtatványok rendszeresítése.

92.637/4.
A belföldi forgalomban az üzleti válaszle

velek és üzleti válaszlevelezőlapok mintájára 
„üzleti válasznyomtatványok“ feladását is en
gedélyezem. A kedvezmény engedélyezése, a 
küldeményen alkalmazandó záradék szövege és 
az egyéb alaki feltételek ugyanazok, mint ame

lyeket a Postaüzleti Szabályzat 27. §. 7. pontja 
az üzleti válaszlevelekre előír, azzal az eltérés 
sei, hogy e küldemények címirata felett „Üzleti 
válasznyomtatvány“ felírást kell alkalmazni.

A posta e küldemények kézbesítésekor a 
címzettől a nyomtatvány díj szabás szerint járó 
rendes szállítási díjat, azonfelül küldeményen 
ként 2 fillér pótdíjat szed.

Azokat az üzleti válasznyomtatványokat, 
amelyek a nyomtatványokra előírt feltételek
nek nem felelnek meg, a posta elégtelenül bér
mentesített üzleti válaszlevelezőlapokkém, ille
tőleg ha a levelezőlapokra előírt feltételeknek 
nem felelnek meg, üzleti válaszlevelekként ke
zeli.

A postahivatalok e rendeletemet az A. 1. 
Szab. 31. §-nál, a 40. §. 4. pontjánál és a Ld. 9. 
§-ánál jegyezzék elő. A Szabályzat, illetőleg a 
Levélpostadíjszabás szövegének megfelelő ki
egészítéséről a legközelebbi Változásban gon
doskodom.

Budapest, 1937. évi június hó 13-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.
100.926/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások
3. sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg kiad
tam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposz
tálya fogja a hivatalokat és egyéb postai szer
veket közvetlenül ellátni. Elmaradt példányo
kat a posta külföldi hírlaposztályánál kell szor
galmazni.

Budapest, 1937. évi május hó 22-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozásra jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

103.401/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-nak (A Díjátalányozásban részvevő szer
vek) IV. pontjában (M. kir. Belügyminiszté
rium) 66. tétele alatt felvett fiókállomási szék
helyek felsorolásában a „Gyula“ és „Szombat
hely“ helyneveket vegyék fel.

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.
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A kényszerkölcsönkötvények új szelvényének 
megküldése.

102.876,'4.

pénztár gazdászati és műszaki hivatala (Buda
pest 54.) részére haladéktalanul küldjék vissza. 

Budapest, 1937. évi június hó 16-án.

A P. R. T. folyó évi 18. számában megjelent 
100.670/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy a m. kir. postatakarék
pénztár a folyó évi március hó 18-ig beérkezett 
szelvényutalványok ellenében küldötte meg az 
új szelvényíveket.

A hivatalok azért az idézett rendelet 2. be
kezdésében „múlt évi december hó 10-én“ kelet 
helyett írják „folyó évi március hó 18-ig“ kel
tet.

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
102.712/8.

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

22. o. Az 1. hasábban St. Martin (lie de) he
lyett írják: S. Maarten.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

„Állami csekkszámlák jegyzéke“ című posta
takarékpénztári kiadmány szétküldése.

103.469/4.
A m. kir. postatakarékpénztár az állami 

csekkszámlák jegyzékét újból kiadta és azok
kal a kincstári, valamint az I. osztályú posta- 
mesteri hivatalokat ellátta. Felhívom az említett 
hivatalokat, hogy az új névjegyzék kézhezvétele 
után a birtokukban lévő régi kiadású állami 
csekkszámlák jegyzékét a m. kir. postatakarék

8. o. Az 1. hasábban St. Martin (Ile de) he
lyett írják: S. Maarten.

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.

Budapest környékén lévő több helységnek és 
telepnek a budapesti egységes távbeszélő háló

zatba való bevonása.
93.755/8.

Az 1937. évi július hó 1-től kezdődőleg az 
alábbi kimutatásban felsorolt helységeket, ille
tőleg telepeket, az ott megállapított díjtételek
kel, a budapesti egységes távbeszélőhálózatba 
bevonom.

A) Alapdíj B) Beszélgetési díj K ötelező b e sz é lg e té s e k  szám a 
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Ettől a naptól kezdődően e központok elő
fizetői egymással, továbbá Budapest, Albert
falva, Békásmegyer, Budafok, Budatétény, Cse
pel, Csillaghegy, Kispest, Pestszenterzsébet, 
Pestújhely, Rákospalota, Tisza istván-kertváros 
és Újpest előfizetőivel és viszont, helyi díjsza
bás mellett éjjel-nappal folytathatnak beszélge
téseket. A postahivatalokban berendezett nyil
vános állomások — ezekben a viszonylatokban 
ugyancsak helyi díjszabás mellett — csak a hi
vatalos órák alatt állanak a közönség rendelke
zésére.

Ennek természetes következménye, hogy a 
kimutatásban felsorolt hálózatokban a beszélge
tésenként! díjszabás lép életbe s a központokon 
belül folytatott helyi beszélgetések után is 14 
fillér beszélgetési díjat kell fizetni.

A budapesti hálózatba bevont e helyekről 
kiinduló, illetőleg odaszóló távolsági beszélge
téseket 1937. július 1-től kezdve úgy kell díjazni, 
mintha Budapesttel kezdeményezték volna, ille
tőleg Budapestre irányultak volna.

A felsorolt helyekre szóló csomagok díja
zására azonban továbbra is a „Postahivatalok 
és Ügynökségek Névsoráéban e hivatalok neve 
előtt feltüntetett díjöv az irányadó.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

Budapest és környéke távbeszélő névsorának 
kiadása.
102.719/8.

A budapesti és a Budapest környékén levő 
távbeszélőhálózatok állomásainak 1937. évi má
jú« havi kiadású névsora megjelent.

A C. 1. Szabályzat 16. §«ának 3. pontja ér
telmében a budapesti egységes hálózat, vala
mint a Budapest környékén lévő hálózatok elő
fizetői az említett névsort annyi példányban 
kapják meg, ahány állomásuk (fővonaluk) van. 
A mellékállomások után díjtalan névsor nem 
jár.

A vidéki hálózatok előfizetői, — mivel díj
talanul csak a saját hálózatuk névsorát tartal
mazó kerületi névsort kapják meg, — a buda
pesti és környékbeli hálózatok új névsorát a 
postahivataloknál 5 pengőért rendelhetik meg. 
A vidéki postahivatalok a közönséget a buda
pesti távbeszélő névsor megjelenéséről s annak 
megrendelési lehetőségéről alkalmas módon tá
jékoztassák, a névsor árának elszámolása és a 
megrendelés körül pedig a P. R. T. 1934. évi 25.

számában közölt 117.038/5. sz. rendelet 5., 6. és
7. bekezdésében foglaltak szerint járjanak el.

Az összes postahivatalok és ügynökségek 
a saját szolgálati céljukra szükséges budapesti 
névsort előttes igazgatóságuktól kapják meg. 
Annak átvétele után a használatukból kikerülő 
1936. május havi névsorokat selejtezés céljából 
bizonylatpárral küldjék be a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárnak.

A budapesti hálózat új névsorának kiosztá
sával és árusításával a P. R. T. 1935. évi 23. szá
mában közölt 119.899/5. sz. rendeletben felso
rolt hivatalokat bízom meg.

Az árusító hivatalokat az 1937. május havi 
budapesti névsor első készletével a központi 
anyagraktár látja el; a készlet kiegészítését bi
zonylatpár kíséretében — ugyancsak a központi 
anyagraktártól, sürgős szükség esetén pedig ̂ .an
nak nyomtatványraktárától — távbeszélőn kell 
igényelni a *146—529. sz. állomáson.

A kijelölt hivatalok az új névsorokat a bu
dapesti hálózat előfizetőinek csakis az 1937. évi 
június hóban kiküldött s az előfizetők által ol
vashatóan aláírt „Értesítés“ — „Elismervény“ és 
az 1936. évi május havi kiadású régi budapesti 
névsor átadása ellenében szolgáltathatják ki. 
Az árusítást és kicserélést a készlet kézhezvé
tele után azonnal meg kell kezdeni, a közönség 
tájékoztatására pedig szembeötlő módon hir
detményt kell kifüggeszteni arra nézve, hogy a 
névsor árusítását és kicserélését a hivatal me
lyik osztálya végzi.

Minden előfizetőnek annyi aláírt „Értesí- 
tés-Elismervény“-t és annyi régi — 1936. májusi 
— névsort kell átadnia, ahány új névsort át
vesz. Az „Értesítés-Elismervény“-t az előfize
tők folyó évi június hóban közvetlenül a kicse
rélés megkezdése előtt kapják meg.

A budapesti névsor kicserélésének idejét a 
névsor megjelenésétől 1937. évi szeptember hó 
30-ig terjedő időre korlátozom, azon túl új név
sorokat díjtalanul kiadni nem szabad. Kicseré
lésre 1936. május havi névsornál régebbi, s olyan 
névsor, amelynek kiadási ideje nem állapítható 
meg, nem fogadható el.

Aki az „Értesítés-Elismervény“-t, vagy a 
régi — 1936. májusi — budapesti névsort át
adni nem tudja, új névsort példányonként csak 
5 P-ért kaphat; aki pedig a cserélésre megállapí
tott határidő letelte után kívánja névsorát ki
cserélni, vagy azt állítja, hogy az „Értesítés- 
Elismervény“-t nem kapta meg, avagy azt el
vesztette, s ennek dacára díjmentesen kívánja
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a névsor kicserélését, azt kérelmével a buda- . 
dapesti távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VI., 
Nagymező-utca 54—56. sz.) kell irányítani.

A hivatalok az „Értesítés-Elismervény“-eket 
összegyűjtve és az előfizetői állomások kapcso
lási számának emelkedő sorrendjében rendezve 
1937. június 30-án, július és augusztus 15. és 
31-én, végül szeptember 15-én és 30-án ajánlott 
levélben küldjék meg a távbeszélő díjbe
szedő hivatalnak, Budapest, VI., Nagymező
utca 54—56. sz. címére, mely hivatal a neki meg
küldött „Értesítés-Elismerény“-ek kézhezvételét 
s azok darabszámát az árusító hivatalnak portó
mentes levelezőlapon ugyancsak elismerni tar
tozik.

Egyébként a díjtalanul kiadott és a kész
pénzért eladott budapesti névsorok darabszá
mát külön-külön tételben feltüntetve a névsor 
szétosztásának megkezdésétől 1937. július hó 
15-ig terjedő idő alatt az árusító hivatalok na
ponta portómentes levelezőlapon a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóságnak 
(Névsorszerkesztés) jelenteni tartoznak.

Amennyiben előfordulna, hogy hibás nyo
más, téves összerakás vagy rossz fűzés folytán 
kifogás alá eső névsor kerülne kiosztásra, azt a 
hivatalok készséggel cseréljék ki, a hibás példá
nyokat pedig összegyűjtés s a nyomdavállalat 
által leendő kicserélés végett juttassák a köz
ponti anyagraktárhoz, amely pótlásként ugyan
annyi darab jó névsorpéldányt küld az érdekelt 
hivataloknak.

Tekintettel arra, hogy a készpénzért vásá
rolt budapesti névsorok vevőit pótfüzet kiadása 
esetén a pótfüzettel díjtalanul kívánom ellátni, 
az árusító hivataloknak a budapesti névsor vá
sárlóinak nevéről, lakcíméről és az általuk vá
sárolt példányok darabszámáról olyan előjegy
zést kell vezetni, amelynek alapján a pótfüzetek 
szétküldése fennakadás nélkül megtörténhessék. 
Ezt a jegyzéket az árusító hivatalok 1937. de
cember 20-án küldjék meg a m. kir. posta köz
ponti anyagraktára nyomtatványraktárának.

A pótfüzetet az árusító hivataloknál el
adott budapesti névsorhoz annakidején az em
lített jegyzékek alapján a központi anyagraktár 
közvetlenül fogja az érdekeltek címére elkül
deni. A budapesti névsor vidéki megrendelői a 
megrendelést közvetítő postahivatal útján kap
ják meg a pótfüzetet. A megrendelést közvetítő 
vidéki postahivatalokhoz pedig a pótfüzetet az 
1937. évi budapesti névsor megrendelése alap
ján a központi anyagraktár juttatja el. A vidéki

hivataloknak a budapesti névsor pótfüzetének 
megküldését külön igényelniök nem kell, a pót
füzet zavartalan szétosztásának céljából azon
ban a budapesti névsor megrendelőinek nevét 
nyilván kell tartamok.

Az árusító hivatalok az 1936. évi május 
havi kiadású régi budapesti névsorok árusítá
sára vonatkozó számadásukat rendeletem vé
tele után zárják le, a régi példányokat bizony
latpárral a központi anyagraktárnak szolgáltas
sák be, a központi anyagraktártól visszaérkező 
bizonylatot számadásukhoz csatolják.

A távbeszélő előfizetőktől csereképpen 
most átvett 1936. május havi kiadású régi név
sorokat 20 darabonként kötegélve a szükséghez 
képest esetenként bizonylatpárral kell elküldeni 
a m. kir. posta központi anyagraktárának. A 
névsor kicserélésére megállapított határidő le
teltekor az addig begyült összes régi 1936. évi 
budapesti névsorokat pedig mind be kell szol
gáltatni a központi anyagraktárba. A budapesti 
árusító hivatalok a bevont névsoroknak a köz
ponti anyagraktárba való beszállításához szük
séges járóműveket a központi anyagraktár út
ján igényeljék.

A Budapest környékbeli központok előfize
tőinek díjtalanul járó névsorokat az érdekelt hi
vatalok — a saját használatukra szükséges pél
dányokkal együtt — felettes igazgatóságuktól 
kapják meg. A névsorokat az 1936. évi májusi 
budapesti névsor bevonása mellett átvételi el- 
ismervényre kell kiadni, s a bevont példányo
kat — a hivatal használatából kikerült névsor
ral együtt,—  bizonylatpárral kell a központi 
anyagraktárba beszolgáltatni. A budapesti név
sor díjköteles példányainak megrendelése körül 
a környékbeli hivataloknak ugyanúgy kell el
járni, mint a többi vidéki hivatalnak.

Budapest, 1937. évi június hó 10-én.

Rádió tárgysorsjáték rendezése.
103.434/8.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió r. t. 
f. évi július hó 28-tól 31-ig terjedő időben rádió- 
tárgysorsjátékot rendez.

A rádió-tárgysorsjátékon a postahivatalok 
rádiónyilvántartásában 1937. július hó 6-án nyil
vántartott 1. felemelt-, 2. rendes-, 3. kedvezmé
nyes díjú és 4. díjmentes rádióengedélyesek 
vesznek részt.

A nyereménytárgyak sorsolása a postahiva
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talok által kitöltendő „részvételi jegy“ alapján 
történik.

A részvételi jegyek kitöltése a vidéki posta- 
igazgatóságok alá tartozó postahivataloknál.

A részvételi jegyek kitöltésére szolgáló 
nyomtatványból szükséges mennyiséget a vi
déki postaigazgatóságok alá tartozó postahiva
taloknak a m. kir. posta központi anyagraktára 
— a július és augusztus havi rádiónyugta-nyom- 
tatványokkal együtt — f. évi június havában hi
vatalból küldi meg. Ha a küldött mennyiség 
nem volna elegendő, a még szükséges darabszá
mút a hivatalok az anyagraktárból szolgálati le
velezőlapon közvetlenül rendeljék meg.

Minden egyes rádióelőfizető nevére, aki f. 
évi július hó 6-án a hivatal rádiódíjnyilvántar
tásában szerepel, külön részvételi jegyet kell ki
állítani oly módon, hogy az e célra szolgáló 
nyomtatvány megfelelő rovataiba a postahiva
talok bejegyzik a rádióelőfizetők engedélyének 
számát, az engedélyes nevét, a postahivatal ne
vét és csak az 500-nál több előfizetőt nyilván
tartó postahivataloknak kell az előfizető köze
lebbi lakcímét is bejegyezniük.

A postahivatalok a részvételi jegyeket tin
tával, tintairónnal vagy írógéppel olvashatóan 
állítsák ki. Az olvashatatlan írással beérkező 
részvételi jegyek kiállítói ellen büntetőleg járok 
el.

Egy-egy nyomtatványon öt rádióelőfi
zető részére állítható ki részvételi jegy. Azokat 
a nyomtatványokat, amelyekre öt előfizetőt je
gyeztek fel a hivatalok, szétvágni nem kell, mert 
ezeknek szétvágása az összes részvételi jegyek 
beérkezése után egyszerre történik.

Azokat a nyomtatványokat ellenben, ame
lyeken ötnél kevesebb előfizető van feljegyezve, 
pontosan a választóvonással megjelölt helyen, 
egyenként szét kell vágni.

A kitöltött részvételi jegyeket gondosan 
kell csomagolni és július hó 7-én az első posta
indítással a m. kir. postavezérigazgatóság 8. 
ügyosztálya címére (Budapest 114.) közönséges 
levélként (csomagként) kell beküldeni.

A boríték címoldalán a hivatalok jegyezzék 
fel azt is, hogy a borítékban (csomagban) hány 
drb részvételi jegy van.

Üres (megmaradt) nyomtatványt (részvé
teli jegyet) visszaküldeni nem szabad!

A részvételi jegyek kitöltése a budapesti posta- 
igazgatóság alá tartozó postahivataloknál.
A budapesti postaigazgatóság kerületébe 

tartozó postahivatalok helyett a részvételi je
gyeket a július havi nyugtáknak megfelelően a 
Budapest 741. sz. postahivatal Adrema-géppel 
állítja elő. A postahivatalok tehát csak a díj
mentes, továbbá azokról az újonnan belépett 
előfizetőkről állítsanak ki részvételi jegyeket, 
akik részére a Budapest 741. sz. hivatal július 
hóra nem küldött nyugtát.

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok az erre a célra szüksé
ges nyomtatványokat a darabszám megjelölése 
mellett szolgálati levelezőlapon a m. kir. posta 
központi anyagraktárától haladéktalanul rendel
jék meg.

A részvételi jegyek kitöltése, a nyomtatvá
nyok szétvágása és beküldése ugyanúgy törté
nik, mint a vidéki postaigazgatóságok alá tar
tozó postahivataloknál.

A tárgysorsjáték ismertetése:
A f. évi rádió tárgysorsjátékon 30.000 pen

gő értékben 9 tárgycsoportban 408 nyeremény 
kerül sorsolásra, és pedig:

1 drb 5.000 pengő
1 ?? 3.000
3 ?? 1.000
4 ?? 500 ??

4 5? 300 5?
5 ? V 200 ??

20 ■n 100 í?
83 50

285 30 •n

A nyerteseknek jogában áll a nyeremény- 
összeg értékének megfelelő csoportban felso
rolt több tárgyból kiválasztani a neki megfe
lelőt.

A nyereményutalványok kézbesítése:
A tárgysorsjáték húzáseredményéről szóló 

nyereményutalványokat a postavezérigazgató
ság ajánlott levélben annak a postahivatalnak 
címezve küldi meg, amelyik kézbesítő kerületé
ben a nyertes előfizető lakik. Ez a postahivatal 
a hozzá beérkezett levél felbontása után a nyer
tes előfizető nevére szóló külön borítékot 
(amelyben a nyereményutalvány és mellékletei 
vannak), ajánlott levélként kézbesítse.

Azoknak, akik az előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, vagy akiktől az engedélyt a hiva
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talok időközben visszavonták, avagy akik az 
előfizetésről időközben lemondtak, a nyere
ményutalványt kézbesíteni nem szabad. A díj- 
hátralékos előfizetőt azonbgn a nyereményről 
értesíteni kell és ha díjhátralékát kiegyenlíti, a 
nyereményutalványt részére ki kell adni.

A nyercményutalványok beváltásáról, ille
tőleg a nyereménytárgyak átvételéről a nyerte
sek maguk tartoznak gondoskodni.

Azokat a nyereményutalványokat, amelyek 
bármily okból augusztus hó 20-ig nem kézbesít
hetők, a postahivatalok mindegyik nyeremény
utalványon a kézbesíthetetlcnség okának feltün
tetése mellett szolgálati ajánlott levélként küld
jék vissza a postavezérigazgatóság 8. ügyosz
tálya címére (Budapest 114.).

A postahivatalok a sorsjáték iránt érdeklő
dőknek a kért felvilágosítást készségesen adják 
meg és a sorsjáték rendezéséről a helyi viszo
nyokhoz és a lehetőséghez képest a közönséget 
tájékoztassák.

Budapest, 1937. évi június hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
103.571/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1937. évi június hó 9-én kelt B. I. 
7.354/1937. számú végzésével a St. Albans L. I. 
New-York U. S. A. 179-47 Anferson Road, 
Amerikában előállított László Lakatos aláírás
sal ellátott „Facts Abouth the History of Hun
gary“ című sajtótermék bárhol található összes 
példányainak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
103.369/4.

A Barcelonában megjelenő „Unió Catalania 
pro Societat de les Nacions“ című, francia- 
nyelvű sajtóterméktől (időközönként megjelenő 
röplaptól) a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi június hó 10-én.

Hirdető bélyegző használata a nyíregyházi
1. számú postahivatalnál.

99.397/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a nyír

egyházi 1. számú postahivatal folyó évi szep
tember 20-áig bezárólag „Nyíregyházi Gyü
mölcsvásár-, Ipari-, Kereskedelmi- és Mezőgaz
dasági Kiállítás — 1937. szeptember 11—20 nap
jain. — Jöjjön Nyíregyházára! Utazási kedvez
mények.“ feliratú kézi hengerbélyegzőt is fog 
használni a nála feladott levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi június hó 9-én.

A tiszadorogmai postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

103.430/3.
A tiszadorogmai távbeszélővel egyesített 

postaügynökség folyó évi június hó 1-vel IV. 
osztályú postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: „2519“.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 523. oldalon Tisza- 
dorogmánál a Eh. Ároktő“ bejegyzés tör
lése mellett beírandó: „W “

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 131. oldalon Tiszadorogmánál az első 
hasábba beírandó: „2519“, a negyedik hasábban 
pedig „ii. (Eh. Ároktő)“ törlendő. A 173. olda
lon a 2519-es ellenőrzőszám mellé beírandó: 
„Tiszadorogma“.

Végül az Irányítási Füzetben a 164. oldalon 
Tiszadorogmánál a második hasábban „U“ he
lyett „IV“ írandó, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh.“ törlendő.

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.

Forgalomköri változások.
103.121/3.

Ecser (187. o.) ezentúl (gö  L., u. t. Maglód 
törlendő.

Gombosszeg (228. o.) ezentúl u. p. Nova. 
Laki telek (338. o.) ezentúl L.
Budapest, 1937. évi június hó 16-án.
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Változások az Irányítási Füzetben.
103.258/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek.

9. o. Algyönél 27 a (V. Ü.) után; Almáska
marásnál Kunágota után fl23, 1 cs 123, írandó.

10. o. Alsónémedinél +152 törlendő.
11. o. Ambrózfalvánál 27 helyett f27; Apát- 

falvánál 12 helyett 10,
13. o. Bácsalmásnál a jelenlegi adatok he

lyett 161 (H. Ü. ü. után nem), 1 17/2117 v. (H. 
Ü. ü.) után) 1 Baja /2130 v., f  161 (H. Ü. ti. után 
nem), fl43, 143.; Bácsalmási szellőknél 2142 v. 
után (H. Ü. ii. után nem), 1 17/2142 v. (H. Ü. ii. 
után); Bácsbokodnál és Bácsborsodnál fl61 
után (H. Ü. ü. után nem), 1 17/2117 v. (H. Ü. 
után), 161 után pedig (H. Ü. ü. után nem) írandó.

14. o. Bajánál 161 után (H. Ü. ii. után nem),
1 17 — 1 f  17 — 1 Kkhalas /2117 v. (H. Ü. ü. után), 
5238 v. után pedig (V. Ü. ü. nem),

20. o. Battonyánál 112 helyett 132 írandó, 
az „1“ pedig Szeg 2, 3 és Mhegyes elől, továbbá 
3 — Szeg 2 törlendő, f  123 helyett 1 fl23 írandó,

21. o. Békéscsaba 2-nél 28 után beírandó 
1 Gyula /1637 v. (H. Ü. ü. után nem), 1614 v. 
után Gyula 1621 v. (V. Ü. ü. nem), f27 helyett 
27, f292 után (k) helyett (k. ii.), 1631 v. előtt 
Gyula helyett 1 Gyula és (k.) helyett (V. Ü), 
Gyula 1681 v. pedig törlendő; Békéssámsonnál 
27 helyett f  27.

26. o. Borotánál Kiskunhalas — Bácsalmás 
helyett Baja p. u. — Jánoshalma gk, Jánoshalma 
helyett Baja, 1 161 (H. Ü. ü. után nem), Baja, 135,

27. o. Budai útnál V/15 helyett V/22 írandó.
31. o. Csanádalbertinél 27 helyett f27; Csa- 

nádpalotánál 12 helyett 10, f  123 a 10 v. után 
írandó.

32. o. Csépánál 1 Szóin 2 helyett 1 20,
33. o. Csikériánál 1 161 elé 1 17 (H. Ü. ü. 

után), 1 161 után (H. Ü. ii. után nem) írandó, 
+143 törlendő. Csongrádnál 7430 v. után be
írandó (H. Ü. ü. után nem), 1. Kkfháza — 13
1 +3. — 1. Szentes /7430 v (H. Ü. ii. után).

34. o. Csorvásnál +27 és 6 törlendő, 28 után 
beírandó +27.

36. o. Dávodnál +180 (k. ii.) törlendő.
43. o. Eleknél 218 helyett 238, írandó.
48. o. Felsőszentivánnál 5 gk törlendő.
50. o. Földeáknál 3 törlendő, 27 helyett +27-

írandó; Fülöpszállásnál 200 elé beírandó 1 17 
1927 v., a 18 pedig a 200 után írandó.

52. o. Garánál 6926 v. helyett 6924 v.
55. o. Görömbölytapolcánál a mostaniak he

lyett Miskolc 1, 133, 1 34,
57. o. Győr 2-nél 11 v. után 1 Bp 72 /802 v. 

(VI/26—IX/14) írandó, 1 176/15 v. törlendő, 2 v. 
elé beírandó — 1 Kom. 2, 1 +176 — 1 Moson — 
1 Móvár /5 v. törlendő s beírandó +52 (k.), 1 
Bp 72/4 v., a +54 a 4 v. után írandó, 1 Szbhely 2
— 1 Pápa /1315 v, 1. Bp 72 — 1 Kom 2 /12 v„ 
1 Bp 72 /14 v. törlendő, 1 57 helyett 1 +176 írandó, 
103 v. után beírandó 1 Szbhely 2 — 1 Pápa — 
1 83, — 1 138 /13Ö1 v„ 1 Bp 72 /16 v. 1 Bp 72 /48 v. 
1 cs Veszprém 1 /7121. v. (k.) törlendő.

58. o. Gyulánál 8362 v. után (k.) helyett 
(H. Ü. ü. után nem), 1634 v (k.) helyett 1632 b. 
v., 1 Bp 72— 1 Bcsaba 2/1634 v., 1638 elé — 1 
Bp 72 írandó, 6 után a (k.) és 1 Bp 72 pedig 
törlendő.

64. o. Hódmezővásárhely 1-nél a jelenlegi 
adatok helyett 28, +27, 1 4 — 1 20 — 1 Szeged 2
— 1 +123 /1642 v., 1. Szentes /7734 v., 1 Szeged 2
— 1 4/1614 v., + 28, 27 1 Bp 72 — 1 Bcsaba 2 — 
1 Orosh 1 +196 (k. ii.) /1611 v. (k.), 1 Szeged 2
— 1 Bp 62 — 72 /1648 v (k,), +173 (k. ü.) írandó.

68. o .  Izsáknál 1+3 — 1 Kecskemét — 1 3 
/7127 v. törlendő, 200 elé beírandó 1 17/7120, 
7128 helyett 7128 v.; Jakabszállásnál 12 helyett 
24.

69. o. Jánoshalmánál 161 után beírandó (H. 
Ü. ii. után nem), 1 17/2117 v. (H. Ü. ii. után), 
+161 után (H. Ü. ii. után nem),

72. o. Kalocsánál +18 elé +185.
74. o .  Kardoskutnál 1 27 helyett 1 +27; Katyr- 

márnál 161 után (H. U. ü. után nem), — 1 17 (H. 
Ü. ü. után), +143 pedig törlendő.

75. o. Kelebiánál 18 elé beírandó 1 17.
78. o. Kevermesnél Békécsaba 2 elől az „1“ 

törlendő.
79. o. Kiskunfélegyházánál 712 v. után levő 

Szentes elé ,,1“, 7423. v. (k.) helyett 7425 v. (V. 
Ü. ii.), Szentes /7423 v. (k.); Kiskunhalasnál +161 
után (H. Ü. ii. után nem); Kiskundorozsmánál 
(ajl nélkül) után (k.) írandó.

81. o .  Kisteleknél 707 v. után (H. és ii. után 
nem) törlendő.

83. o. Kondorosnál 1 27 helyett 1 +27 írandó, 
1 Orosháza és (k. ü.) törlendő.

84. o. Kopáncsnál a jelenlegi adatok helyett 
beírandó +27, Eh. Hódmvhely 1., 1 4/1642 v, 27.

87. o. Kunbajánál 1 161 után beírandó (H. 
Ü. ü. után nem) — 1 17 (H. U. ii. után).
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90. o. Lajosmizsénél a + 152 a 152 után 
írandó.

92. o. Madarasnál f  143 törlendő, 161 1.
Baja helyett pedig beírandó 161 (H.* Ü. ü. után 
nem) — 1 Baja (H. U. ii. után nem) — 1 17 (H. 
Ü. ü. után). —

95. o. Martélynál 27 helyett f27,
96. o. Mátrafürednél, gk. után Gyöngyös 

helyett 1. Gyöngyös.
97. o. Mélykútnál 161 helyett 1 17 /2117 v. 

(H. Ü. ü. után) 161 (H. Ü. ü. után nem)
98. o. Mezőhegyesnél a jelenlegi adatok he

lyett Szeged 2 — 3/10 v., f  123, 1 Szeged 2 —
1 20/14 v., 196 (k. ü.), 1 +28/7824 v. (V. Ü.), 123.,

99. o. Mezőtúrnál 5, +5 Szarvas elé írandó,
1 Orosháza és + 196 után a k. ü.) törlendő.

100 o. Mindszentnél 27 helyett f  27,
101. o. Monostorfalvánál 12 helyett 24,
107. o. Nagykamarásnál Kunágota után 

f i  23, 1 cs 123,
108. o. Nagykőrösnél Kecskemét és Kiskun

félegyháza elé „1“; Nagymajláthnál 27 helyett 
f27,

110. o. Nagyszénásnál 1 27 helyett 1 +27,
118. o. Orosházánál a fl96 (k. ii.) az 1614. 

sz. vonat után,
119. o. Üszentivánnál 3 helyett 1 3,
123. o. Parádfiirdőnél 78, +78 helyett f 68, 68,
127. o. Pitvarosnál 27 helyett +27,
134. o. Rémnél a jelenlegi adatok helyett 

Baja, 1 161 (H. U. ü. után nem), 135, Baja,
145. o. Szabadszállásnál 18 elé 1 17 /927 v.,
147. o. Szánknál 12 helyett 24; Szarvasnál 

1 28 után /7822 v., 6 elé 1 Bp 72 írandó, 1 Oros
háza /7833 v. törlendő.

149. o. Szeged 2-nél 1 Orosháza /1627 v. tör
lendő, 27 helyett +27, 706 v. után Kkfélegyháza 
/718 v. (k.), 1 +196 (k. ü.) után — 1 Orosháza — 
írandó.

149. o. Szegvárnál 27 helyett +27 írandó.
151. o. Szentesnél 7430 v. után beírandó (H. 

Ü. ü. után csak „1“ esedékes).
164. o. Tiszaföldvárnál és 7724. v. helyett 

1 Szolnok 2/7724 v. (V. U. ü.) írandó.
166. o. Tiszaugnál a 7. hasábban Szarvas 

törlendő.
167. o. Tompánál 18 után +18; Tompapusz

tánál a mostani adatok helyett Szeged 2 — 3 
1132 v., 1 +123/12 v., Eh. Battonya 1 196 (k. ii.) 
— 1 +28 (V. U.) — 123/116 v. írandó.

170. o. Üjdombóvárnál 1 43 elé beírandó

1 161 (H. Ü. ii. után nem), 1 Kaposvár 1/1051 v. 
törlendő, 1 +143 elé beírandó 1 135.

Budapest, 1937. évi június hó 8-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi 
május havi forgalma.

3.796/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,419.863 P 

95 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1937. május végén 120,624.214 
P 16 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 19,966.331 
P 82 f-rcl szerepel. A betevők száma a hó vé
gén 481.117.

A csekküzletágban a betétek 5,427.458 P 15 
f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A csekk- 
betétek állománya 1937. május hó végén 
157,995.750 P 64 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.133.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. május hó végén névértékben 118,469.320 P 
76 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
96,352.671 P 60 f értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.113.

A zálogüzletágban 264.768 drb új zálogfel
vétel 5,350.760 P kölcsönnel és 242.934 drb zá
logkiváltás 4,816.511 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. május 
hó végén 1,359.270 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 27,809.823 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.138 drb, kényszerárverésre pedig 6.979 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
7.698 drb, a befolyt vételár 144.241 P 44 f-t tett 
ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. május hó folyamán 3,163.855 
tétel s 1.427,114.796 P 90 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 278.619.964 P 80 f 
volt.

Budapest, 1937. évi június hó 5-én.

Személyzetiek.
103.151/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).
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Áthelyeztettek: Erdélyi Géza dr. tanácsos 
60 Debrecenből Budapestre, Kapala Gyula dr. 
titkár 58 Szegedről Budapestre, Mózer Miklós 
dr. segédtitkár 24 Budapestről Szegedre, Rákos 
Béla dr. segédtitkár 37 Budapestről Debrecenbe, 
Makiári Imre dr. segédtitkár 51 Budapestről 
Sopronba, Kajdi Károly dr. fogalmazó 8 Szeged
ről Budapestre, Haydn Sándor dr. fogalmazó 12 
Budapestről Debrecenbe, Czápos Ferenc dr. fo
galmazó 14 Budapestről Sopronba, Zappe Lajos 
dr. fogalmazó 16 Szegedről Budapestre, Várnagy 
József dr. fogalmazó 26 Pécsről Budapestre, 
Móró Vilmos dr. fogalmazó 30 Budapestről 
Pécsre, Kántor Géza dr. fogalmazó 37 Budapest
től Szegedre, Szalay János dr. fogalmazó 43 Bu
dapestről Pécsre, Kemény Miklós dr. fogalmazó 
51 Sopronból Budapestre, Mallinger József dr. 
főfelügyelő 68 Debrecenből Budapestre, Lovag 
László II. o. tiszt 72 Nyíregyházáról Budapestre, 
Törő János ellenőr 165 Nyiregyházáról Buda
pestre, Ruber Antalné segédellenőrnő 408 Ma
kóról Debrecenbe, Vadkerti Mária segédtisztnő 
366 Budapestről Balassagyarmatra, Mogyorósy 
Irén segédtisztnő 390 Vácról Budapestre, Kalo
csai József II. o. altiszt 387 Miskolcról Buda
pestre, Bíró István geszti II. o. altiszt 786 Nyir
egyházáról Debrecenbe, Tiboly József II. o. al
tiszt 1567 Barcsról Budapestre, Paulusz Árpád
II. o. altiszt 1598 Szerencsről Budapestre, Bog
nár György II. o. altiszt 1884 Budapestről Szé
kesfehérvárra, Edelényi Ferenc II. o. altiszt 1980 
Debrecenből Karcagra, Pénzes Ferenc II. o. al
tiszt 2019 Budapestről Székesfehérvárra, Galán- 
tai Ferenc II. o. altiszt 2130 Kecskemétről Buda
pestre, Horváth Lajos siklósi II. o. altiszt 2618 
Esztergomból Budapestre, Cserhátvölgyi Sán
dor II. o. altiszt 2621 Szolnokról Budapestre, 
Nemes Mihály II. o. altiszt 2697 Veszprémből 
Budapestre, Rácz János II. o. altiszt 2707 Vác
ról Budapestre, Forgó János II. o. altiszt 2708 
Hatvanból Gyöngyösre, Szupkai János II. o. al
tiszt 2802 Karcagról Miskolcra, Fóliát Antal II. 
o. altiszt 2823 Budafokról Budapestre, Pákolicz 
István II. o. altiszt 2911 Budafokról Budapestre, 
Moósz György II. o. altiszt 2921 Üj dombóvárról 
Dombóvárra, Bárók György II. o. altiszt 2933 
Miskolcról Nyíregyházára, Végh János I. o. vo
nalfelvigyázó 11 Veszprémből Szombathelyre, 
Fehér József gyöngyösi II. o. vonalfelvigyázó 
67 Gyöngyösről Jászapátiba.

Nyugdíjaztattak: Lengyel Rezső 4 és Cser- 
nus Ferenc dr. 13 hivatali igazgatók, Kelén 
Adolf 73, Hernádi Ferenc 80, Hidvégi Nándor

93 és Pataky Zoltán 143 főfelügyelők, Nádor 
Márton felügyelő 206, Paár Mihály főellenőr 22, 
Szűcs Sándor 54 és Horváth Géza 189 ellenőrök, 
Domonkos János segédtiszt 50, Koszicsák Ilona 
ellenőrnő 89, Szikszay Margit 98, Révész Ágos
tonná 214 és Sólymos Jenoné 274 segédellenőr- 
nók, Szekeres Ferencné kezelőnő 415, Földi La
jos 1. o. szakaltiszt 32, Fabók Pál 71 és Csoltya 
Demeter 219 II. o. szakaltisztek, Navora Antal 
46, Major István pazonyi 86, Rudasi János 133, 
Czobor Gergely 339, Fonódi Pál 427, Somogyi 
János jánoshalmai 540, Simon Károly baltavári 
624, Bodó János 722, Major A. László 790, Or
das József 876 és vitéz Bátor Lajos 966 I. o. al
tisztek, Tóth Mihály esztergomi 532 és Balázsi 
István 2755 II. o. altisztek, Kollár Mátyás 1. o. 
vonalfelvigyázó 96.

Felmentetett: Nagy Gábor apostagi II. o. 
altiszt 2308.

Meghaltak: Somosy Lajos főtiszt 197, Pin- 
gitzer Julia ellenőrnő 81, Haila Julia 41 és Sza
lay Teréz 131 segédtisztnők, Laczkó József 439, 
Kővári István 596 és Kovács Antal kisrónái 1081
II. o. altisztek.

Végiegesíttetett: Kárpáthy Zoltán II. o. al
tiszt 2278 — 1937 május 1-től.

Névváltozás: Horányi (Hohl) Mátyás se
gédtiszt 273, Sebő (Kondacs) János II. o. altiszt 
1696, Abonyi (Adamcsek) Gyula II. o. altiszt 
2549, Tóvári (Tamis) Ferenc II. o. altiszt 2613, 
Szebényi (Schandl) Győző I. o. gépkezelő, Rát- 
fai (Reznák) Mátyás I. o. vonalfelvigyázó 135.

Egyéb változások: Kismányoki Károly igaz
gatói címmel és jelleggel'felruházott tanácsos a 
Névjegyzék 4-ik oldalán „y“-nal, Lengyel Ist
ván számtiszt 11 helyett Lengyel István dr., Ko
vács József számtiszt 12 helyett Kovács József 
dr., Tholway Zsigmond dr. hivatali igazgató 20 
első eskü helyesen 1900 XII/1, Komlós Balázs dr. 
főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott fel
ügyelő a Névjegyzék 47. oldalának utolsó téte
lénél Kiskunhalas helyett Szentes, Tóth Gyula 
főtiszt 95 — 5 hadiév helyett 3 hadiév, Horváth 
János főtiszt 323 hadiévei törlendők, Tóth Géza 
főtiszt 324 — 2 hadiév, Bornemissza Imre I. o. 
tiszt 34 helyett Bornemisza Imre, Knapp Hugó 
I. o. tiszt 160 helyett Knapp Flugó dr., Szirmai 
Elemér I. o. tiszt 350 helyett Szirmay Elemér, 
Huszár Ernő II. o. tiszt 241 a Névjegyzék jegy
zet rovatába Tud. ir., Németh István II. o. tiszt 
243 Névjegyzék jegyzet rovatából Tud. ir. tör
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lendő, Friedl János segédellenőr 128 hadiévei 
törlendők, Sándorfy Elemér segédellenőr 158 — 
1 hadiév, Simkó János segédellenőr 163 születési 
éve helyesen 1897., Fodor Kálmán segédellenőr 
302 — 4 hadiév helyett 3 hadiév, Kerekes Jó
zsef segédellenőr 328 hadiévei törlendők, Virág 
Teréz segédellenőrnő 323 helyett Ujj lmréné, 
Sebestyén Aranka segédellenőrnő 355 születési

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.

187

éve helyesen 1885, Böszörményi Erzsébet segéd
tisztnő 144 helyett Böszörményi Erzsébet ko
lozsvári, Böszörményi Erzsébet segédtisztnő 424 
helyett Böszörményi Erzsébet debreceni, Kore- 
nika Gizella segédtisztnő 436 helyett Gál La- 
josné, Papp István mezőtúri I. o. altiszt 746 
6 hadiév írandó.

Budapest, 1937. évi június hó 10-én.

évi június hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi június hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
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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 ál

tal nyújtott nyári fürdőkedvezmények.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési bizottsága elhatározta, hogy az 
1937. évi nyári idényben is június hó 15-től kezd
ve olcsó fürdőjegyek beszerzésével minél na
gyobb számban biztosítja — különösen az ala
csonyabb fizetési osztályú postaszemélyzetnek 
— 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: Szé
kesfehérvár, Esztergom, Balassagyarmat, Deb
recen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szeged, Ceg
léd, Kecskemét, Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, 
Szekszárd, Sopron, Szombathely, Győr, Pápa és

Veszprém.
Budapesten a kedvezményes fürdő jegyek 

igénylése következőkép történik:
A jóléti alapítvány — úgy, mint az 1935., 

1936. években — 40 fillér értékű utalványokat 
bocsát ki, amelyeket a személyzet darabonként 
10 fillérért igényelhet, amelyeket a Palatínus 
strand- és hullámfürdő, Szent Gellért pezsgő- 
és hullámfürdő, a Széchenyi strandfürdő, a Ru
dasfürdő uszoda, a Császárfürdő uszoda, a Ró
mai-fürdő, a Budafoki B. Sz. K. Rt. strandfürdő 
és sportuszoda pénztárai 1 drb kedvezményes 
jegy kiadásánál készpénz gyanánt elfogadnak. 
A Danubius strandfürdőre (V. kér., Meder-u.
8.) érvényes utalványokat a személyzet díj
mentesen igényelheti. Ezek az utalványok 30 
fillér értékűek s a fürdő pénztára 1 drb ilyen 
utalvány benyújtásakor hétköznapokon 1 drb 
fürdőjegyet díjmentesen, vasár- és ünnepnapo
kon 30 fillér ráfizetés mellett szolgáltat ki.

A Szent Gellért pezsgő- és hullámfürdő, a 
Széchenyi strandfürdő és a Rudasfürdö uszoda
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kedvezményes jegyeinek igénybevételéhez vas
úti arcképes igazolvány felmutatása is szüksé
ges.

A Nemzeti Sportuszoda Margitszigetre is 
belépésre jogosító 50 és 70 filléres uszodajegyeit 
a jóléti alapítvány 30 fillérrel olcsóbban bo
csátja a személyzet rendelkezésére. Ezeket a je
gyeket csak azok vehetik igénybe, akik a Nem
zeti Sportuszoda által kibocsátott fényképes 
igazolvány birtokában vannak. Az 1935. és 1936. 
évek folyamán kibocsátott fényképes igazolvá
nyok érvényessége lejárt. (Az előző évek fo
lyamán kibocsátott fedett uszodai arcképes iga
zolványok érvényesítése a postavezérigazgató
ság épületében, II. emelet 206. sz. ajtó, Csillag 
Károly m. kir. postatisztnél eszközölhetők.)

A Palatínus strand- és hullámfürdő a közal
kalmazottak részére 50%-os kedvezményt nyújt, 
de csak az esetben, ha a közalkalmazott előzőleg 
egy féláru jegy váltására jogosító 6 pengős arc
képes igazolványt vásárol. Ez az igazolvány 
Margitszigetre való belépésre nem jogosít.

A postaalkalmazottak úgy, mint a múltban, 
a jóléti alapítványtól korlátolt mértékben 10 
fillér lefizetése ellenében 40 fillér értékű utal
ványt igényelhetnek, amelyeket a Palatinus 
strand- és hullámfürdő pénztárai a rendes vagy 
a féláru kedvezményes jegy váltásánál kész
pénz gyanánt elfogadnak.

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 összes budapesti köz
ponti hivatalok a jóléti alapítványnál igényel
hetik. (Postavezérigazgatóság épülete, II. eme
let 206. sz. ajtó, Csillag Károly m. kir. posta
tisztnél.)

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. emelet
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 egyszer (pénteken 
délelőtt 9—13 óráig) egy megbízottja útján igé
nyelje.

A fentebb felsorolt városokban a kedvez
ményes fürdőjegyek igénylése a területileg ille

tékes postaigazgatóság rendelkezése alapján 
történik.

Budapest, 1937. évi június hó 10-én.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti 
alapítványának kezelési bizottsága.

Meghívó.
A Magyar királyi posta állami személyze

tének segélyző és nyugdíj pótló egyesülete 1937. 
évi június hó 30-án, délután 5 órakor a Posta
tisztviselők Otthona dísztermében (VI., Ben- 
czur-utca 27.) tartja az

1936. évi XXXl.-ik rendes közgyűlését.
Tárgysorozat:

1. Az Egyesület 1936. évi működéséről szóló 
jelentés, a zárószámadások és a felügyelőbizott
ságnak e számadások felülvizsgálatára vonat
kozó jelentésének az előterjesztése és a fel
mentés iránt való határozathozatal.

2. Az 1937. évi költségvetés előterjesztése.
3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány javaslatainak tárgyalása.
5. A választmány és a felügyelőbizottság 

megválasztása.
6. Indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
1937. június 22-ig bezárólag az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Amennyiben a közgyűlés nem volna hatá
rozatképes, az alapszabályok 19. §-ának 11. 
pontja értelmében 1937. július 8-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, 1937. évi június hó 15-én.
Elnökség.

Betöltendő kiadói állások.
Balatonszárszó postahivatal jó  távirász postakiadót 

keres július 1-től szeptember 1-ig. Fizetés: Készpénz járan
dóság és  lakás.

Dömös postahivatal július és augusztusra kiadónőt 
keres — lehet kezdő is. Fizetése: teljes ellátás és kész
pénzt árandóság.

Gyüre postahivatal július—augusztus hóra helyette
sítésre önállóan kezelő nőkiadót keres.

Hosszúpereszteg postahivatal július elejétől egy hó
napra helyettest keres.

P iispökszenterzsébet postahivatal augusztus hónapra, 
1—14-ig, m indhárom  szakban já rtas helyettest keres.

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.
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T A K T
Megbízatás.
H onvéd alakulatok által bérelt fiókok kulcsainak 

bevonása.
Az 1925. évi kibocsátású magyar járadék-kölcsön 

(kónyszerkölcsön) kötvények 7. számú szelvényeinek elé
vülése.

Üj dísztáviratlapok rendszeresítő: e.
A  Szőreggel válto tt beszélgetések díjszabása.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Sajtóhiba helyesbítése.
Több postahivatal távíró- és távbeszélő szolgálatá

nak meghosszabbítása.
A  sikondagyógyfürdői időszaki postaügynökség meg

nyitása.
•Budapest 500. sz. és  Salgótarján postahivatalok ré-

Megbízatás.

104.645/1.
Aigner Dezső m. kir. postaműszaki főigaz

gatót 1937. évi július hó 1-i hatállyal a postave
zérigazgatóság 7. (postaházak építése és fenn
tartása) ügyosztályának vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1937. évi június hó 17-én.

Honvéd alakulatok által bérelt fiókok kulcsainak 
bevonása.

100.739/4.
Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 

fiókbérlő honvéd alakulatok részére a jövőben, 
-—am.  kir. honvédelmi miniszter úrral történt 
megállapodásnak megfelelően, — csak zár nél
küli fiókot bocsáthatnak rendelkezésre. E ren
deletéin végrehajtásaként utasítom a postahi
vatalokat, hogy a honvéd alakulatoktól a zárt 
fiókok kulcsát folyó évi július hó 30-án von
ják be, és a bérelt fiók ajtajának kellő erőssé
gű leszegezése útján, vagy más alkalmas mó
don gondoskodjanak arról, hogy a honvédala

A  I .  O M  :
szere új ellenőrző számbélyegző engedélyezése.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változások az Irányítási Füzetben.
V áltozás a mozgópostái jegyzékben.
Kerületi biztosi felm entés és m egbízatás.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásra. 
Igazolvány érvénytelenítése.
Pályázati hirdetm ény m űszerésztanonc felvételre. 
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra. 
T ájékoztató  a  Postás N yugdíjas O tthonról. 
K im utatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Pályázati h irdetm ény a  Demény K ároly ösztöndíj

alapítvány elnyerésére.
Állástkereső postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

kulatok által bérelt »fiókokban részükre gyűj
tött, érkezett küldeményekhez közvetlenül, a 
postaalkalmazott közreműködése nélkül senki, 
tehát a fiókbérlö megbízottja se juthasson 
hozzá.

Folyó évi július hó 1-étől tehát a „Postai 
átvevőkönyv“-et használó fiókbérlő honvéd 
alakulatok címére érkező közönséges levélpos
tai küldeményeket a honvéd alakulat megha
talmazottjának kezéhez kell a postahivatalban 
kiszolgáltatni.

A hivatalok a rendeletemet jegyezzék elő 
az A. 3. Szab. 113. §. 8. pont, 2 bekezdésénél. A. 
szöveg módosítása iránt a legközelebbi „Válto
zásiban intézkedem.

Budapest, 1937. évi június hó 19-én.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadék-köl
csön (kényszerkölcsön) kötvények 7. számú 

szelvényeinek elévülése.
104.975/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott 5%-kai kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek az 1.—6. szel
vényein kívül — az 1931. évi július hó 1-én esc-
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dékessé vált 7. számú szelvényeit az esedékes
ségtől számított 6 év elteltével, vagyis 1937. évi 
július hó 1-től el évűiteknek kell tekinteni, azok 
tehát csak 1937. évi június hó 30-ig fogadhatók 
el beváltásra.

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat 
fentiekre azzal figyelmeztetem, hogy folyó év: 
július hó 1-től kezdve ezeknek az államadóssá
gi kötvényeknek csak a 8., 9., 10., 11. és 12. szá
mú szelvényei válthatók be és számolhatók el.

Felhívom a hivatalokat továbbá, hogy a fo
lyó évi június hó folyamán beváltott 7.. számú 
szelvényeket folyó évi július hó 8-ig szabály
szerű elszámolás mellett feltétlenül terjesszék 
be a m. kir. postatakarékpénztárhoz, mert a 
később beérkező szelvényeket a m. kir. posta
takarékpénztár akkor sem veheti át, ha azokat 
a hivatalok július 1-e előtti kelettel ellátva kül
dik be.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132. 
számú és az 1936. évi 22. számában megjelent 
104.087. számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi június hó 23-án.

Üj dísztáviratlapok rendszeresítése.

ad 102.613/8.
Abból a célból, hogy a távirati üdvözlések

hez használt dísztávirat elterjedését minél job
ban elősegítsem, 1937. évi július hó 1-étől kezd
ve magyar festőművészek képeinek művészi 
másolatával díszített dísztáviratlapokat s ezek
hez jobb kivitelű borítékokat rendszeresítek.

Az új díszlapokból 9 féle áll a közönség 
rendelkezésére. Az LX 1—8 jelzésű díszlapok 
szerencsekívánatok és üdvözletek céljaira szol 
gálnak, míg az LX 9 jelzésű táviratlap csak rész
vétet kifejező távirathoz használható (gyász- 
táviratlap). Az LX 1—9 megjelöléssel járó kü
lönleges kezelésért a rendes távírási díjon felül 
ezentúl is külön 30 fillér pótdíj jár.

Az új dísztáviratlapok rendszeresítésével 
kapcsolatban kötelességévé teszem a hivatal- 
vezetőknek (postamestereknek) hogy azok nép 
szerűsítése érdekében minden tőlük telhetőt 
kövessenek el s azokra a közönség figyelmét 
mind maguk, mind a megfelelően kioktatott hi
vatali alkalmazottaik útján hívják fel.

A hivatalok üzletszerző munkájának meg

könnyítése érdekében díszes kiállítású plakátot 
is nyomattam, amellyel a magyar kir. posta 
központi anyagraktára az első dísztáviratlap 
küldeménnyel egyidejűén látja el a hivatalokat 
forgalmuknak megfelelő példányszámmal. A 
plakátot a hivatalvezetők (postamesterek), ha
csak lehet, házilag beszerzendő kartonlapra 
(deszkára) ragasztassák, esetleg üveglap alá he
lyezzék s a hivatalok táviratfelvevő helyiségé
ben a közönség által jól látható helyen lehető
leg úgy függesszék ki, hogy az a beszennyező- 
déstől minél jobban meg legyen óva. Azok a 
hivatalok, amelyek a plakátból egynél több pél
dányt kapnak, hivatalukban más, a közönség 
által sűrűn látogatott helyeken is függesszenek 
ki plakátot.

A dísztáviratok után beszedett pótdíj je
lentékeny részét továbbra is jótékony célra, a 
tüdővész elleni küzdelem céljaira engedem át. E 
nemes cél minél hathatósabb támogatása érde
kében a postahivatalok az üdvözlő vagy rész
vétet kifejező táviratok feladása alkalmával 
külön is hívják fel a felek figyelmét arra, hogy 
az ily tartalmú távirataikat a jótékony cél ér
dekében lehetőleg =  LX =  táviratként adják 
fel, egyúttal pedig mutassák meg nekik a dí
szes kiállítású űrlapokat, amelyeken a rendel
tetési hivatal e táviratokat az =  LX =  különle
ges jelzés alkalmazása és a 30 fillér pótdíj meg
fizetése esetében kézbesíteni fogja.

A dísztáviratlapok kiállításával kapcsolat
ban a múltban szerzett rossz tapasztalatok 
alapján figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a 
dísztáviratlapra a táviratot különös gonddal és 
tiszta, olvasható írással (ha mód van rá, gép
írással) másoltassák s azt gyűretlen, tiszta ál
lapotban kézbesítsék.

Arra is különös figyelemmel kell lenniök a 
hivataloknak, hogy az LX 9 jelzésű gyásztáv- 
iratlapot csakis gyászesetek alkalmából történő 
részvétnyilvánításhoz állítsák ki, mert ellenke
ző esetben az űrlap elcserélése kínos helyzetbe 
hozhatná mind a címzettet, mind a feladót. 
Ezért nyilvánvaló tévedések esetén a jelzett 
gyászlap helyett a hivatalok a táviratot az LX 
1—8 lapok közül választandó legmegfelelőbb 
lapra másoltassák és kézbesítsék.

Az új dísztáviratlapok és az új boríték 
első szükségletével a m. kir. posta központi 
anyagraktára látja el a hivatalokat a forgalmuk
nak megfelelő darabszámmal, a később felme
rülő szükségletet a m. kir. posta központi
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anyagraktárától az eddigi módon kell megren
delni.

Egyidejűleg megengedem, hogy a postahi
vatalok a címzett kívánságára az 1937. évi július 
1. előtti időben kézbesített táviratokról (dísz
táviratokról) is állíthassanak ki az új dísztáv
iratlapokon másolatot. Ennek díja a díjszabás- 
szerű másolási díjon felül, a felhasznált dísztáv
iratlaponként ugyancsak 30 fillér.

A postahivatalok 1937. év június 30-án a 
szolgálati idő leteltekor a régi dísztáviratlapo
kat és borítékokat, valamint a falihirdetményt 
vonják ki a használatból és azokat bi
zonylat és ellenbizonylattal a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárának küldjék be; 1937. évi 
július 1-ével pedig az új dísztáviratlapokat és 
borítékokat vegyék használatba, a plakátokat 
pedig e rendeletnek megfelelően helyezzék el.

A dísztáviratszolgálatra vonatkozó egyéb 
rendelkezések változatlanok.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 
1928. évi 23. számában megjelent 14.468. sz. ren 
delctemnél, az 1929. év* 45. számában megje
lent 46.376. sz. rendeletemnél, valamint az 1933. 
évi 18. számában közzétett 79.791/5. sz. rendele
temnél, továbbá a T. U. Sz. 15. és 54/a §§-ainál 
és a Távíró Díjszabás I. k. pontjánál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1937. évi június hó 23-án.

A Szőreggel váltott beszélgetések díjszabása.
I. ad 92.391/8.

A szőregi távbeszélő hálózatot 1937. évi 
június hó 16-ával a szegedi hálózattal egysége
sítettem. Ennélfogva a Szőreggel kezdeménye
zett beszélgetéseket Szeged díjöve szerint kell 
díjazni.

A hivatalok ezt a körülményt a „Postahiva
talok és ügynökségek névsora“ című segéd
könyvben Szőregnél jegyezzék elő.

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

Budapest, 1937. évi június hó 15-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
103.159/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül;

33. o. Görögországnál a II. díjöv hivatalai 
közé szúrják be az abc sorrendnek megfelelően: 
Edipsos (Edipse, Aidipse), Loutraki, Loutra 
Ypatis.

54. o. Délafrikai-Unio-nál (1. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz) az összes adato
kat töröljék, s helyébe ragasszák a csatolt 1. 
sz., fedőlapot.

55. o. Rhodesia (Észak- és Dél)-nél (3. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a) és 
b) pontját töröljék és helyébe ragasszák a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

66. o. Brit-Indiánál (4. sz. fedőlap a P. R 
T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a második és harma
dik bekezdést a következőképen helyesbítsék: 
„A háromperces beszélgetés díja 78 frs 22 cts, 
minden további percért ennek egyharmada 
vagyis 26 frs 08 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de préparation) 15 frs 
18 cts“.

Ceylonnál (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. 
évi 11. sz.-hoz) a második és harmadik bekez
dést a következőképen helyesbítsék: „A három
perces beszélgetés díja 83 frs 67 cts, minden to
vábbi percért ennek egyharmada, vagyis 27 frs 
89 cts fizetendő.

Előkészítési díj (taxe de préparation) 15 frs 
18 cts.“

69. o. Szíriánál az első bekezdésben Bey
routh után szúrják be: „és Damaskus“.

Budapest, 1937. évi június hó 12-én.

Sajtóhiba helyesbítése.

ad 93.755/8.
A hivatalok a P. R. T. folyó évi 22. számá

ban megjelent 93.755/8. számú rendelet szövegé
ben a táblázatos kimutatásban, Remetekertvá
ros és Üröm postahivataloknál a második ha
sábban levő 15.— díjtételt helyesbítsék 13-ra.

Budapest, 1937. évi június hó 21-én.

Több postahivatal távíró- és távbeszélő szolgá
latának meghosszabbítása.

118.398/8.
Az 1937. évi július hó 1-től kezdődőleg az 

alábbi kimutatásban felsorolt postahivataloknál 
a kimutatás 3. hasábjában feltüntetett távíró- 
és távbeszélő szolgálatot rendszeresítem.
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' KIM UTATÁS
azokról a postahivatalokról, amelyeknek távíró- 
és távbeszélő szolgálata az 1937. évi július hó 

1-től megváltozik.

1 A  hivatal neve
Jelenlegi 

távíró- és 
távbeszélő 

szolgálat

1937. július 
hó 1-től 

rendszere
síte tt 

távíró- cs 
távbeszélő 

szolgálat

Ajka L C/2
Alsódabas L C/2
Ape L C/2
Bácsbokod L . C/2
Bánhida L C/2
Bátaszék C/2 C
Battonya Cl 2 c
Békés Cl 2 c
Beled L C/2
Csorvás L C/2
Devecser Cl 2 c
Dombegyháza L Cl 2
Dorog L C/2
Dunaharaszti L/BC/2 C/2
Edelény L C/2
Elek L C/2
Encs L C/2
Fehérgyarmat L C
Felsőgöd L C/2
Felsőireg L C/2
Füzesgyarmat C12 C
Gara L C/2
Gödöllő Cl 2

BC/DL C
Gyoma C/2 c
Gyömrő L C/2
Győrszentmárton L C/2
Hőgyész L C/2
Izsák L C/2
Jánosháza L C/2
Jászárokszállás L C/2
Kapuvár C/2 C
Katymár L C/2
Kecel L C/2
Kelebia L C/2
Kiskőrös C/2 C
Kiskundorozsma L C/2
Kiskunma jsa L C/2
Kistelek L C/2
Klotildliget L C/2
Körösladány L C/2
Kunágota L C/2
Lajosmizse L C/2
Lepsény L C/2
Letenye L C/2
Mágócs L C/2
Magyarbánhegyes L C/2
Medgyesegyháza L C
Mezőberény Cl 2 c

A hivatal neve
Jelenlegi 
távíró- és 
távbeszélő 
szolgálat

1937. július 
hó 1-től 

rendszere
sített 

távíró- és 
távbeszélő 

szolgálat

Mezőcsát L C/2
Mezőkovácsháza L C/2
Mór C/2 C
Nagvkáta C/2 c
Nagymágócs L C/2
Nagyszénás L C/2
Pécsvárad L C/2
Piliscsaba L C/2
Pilisvörösvár L C/2
Polgár L C/2
Rajka L C/2
Rákóciliget L C/2
Sásd L C/2
Sellye L C
Simontornya L c
Solt L C/2
Soltvadkert L C/2
Szeged-Alsóközpont * L -C /2
Szentgotthárd C/2 C
Szentlőrinc L C/2
Tamási L C
Tápiószele L C/2
Tét L C/2
Tótkomlós C/2 C
Üjkécske L C/2
Üjszász L C/2
Vámosmik óla L C/2
Várpalota L C
V ásárosnamény L c
Vésztő L C/2
Villány L C/2

A hivatalok a távíró- és távbeszélő hivata
lok névsorát, valamint a távbeszélő névsort 
megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi június hó 19-én.

A sikondagyógyfiirdői időszaki postaügynökség 
megnyitása.

104.100/3.
A sikondagyógyfürdői időszaki postaügy

nökség működését folyó évi június hó 15-én is
mét megkezdette. Előreláthatólag szeptember 
hó 30-ig fog működni.

Budapest, 1937. évi június hó 19-én.



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 23. számához. (103.15918. sz. r.)

Délafrikai-Unio (Union de I’ Afrique du Sud).
A beszélgetések egyrészről az összes magyar távbeszélő központok, más

részről az összes fontosabb délafrikai távbeszélő központok közt folytathatók.
A háromperces beszélgetés díja hétfőtől péntekig 9 óra és 15 óra közt 

105 frs 46 cts, 15 óra és 18 óra közt, továbbá szombaton 78 frs 22 cts, minden 
további percért ennek egyharmada, vagyis hétfőtől péntekig 9 óra és 15 óra 
közt 35 frs 16 cts, 15 óra és 18 óra közt. továbbá szombaton 26 frs 08 cts fize
tendő (középeurópai idő).

Előkészítési díj (taxe de préparation) 18 frs 81 cts.
Beszélgetések hétfőtől péntekig 9—18 óra közt, szombaton 9—16 óra közt 

folytathatók (középeurópai idő). Ez az idő nyáron a nyári időszámításnak meg
felelően módosul. Vasárnap a forgalom szünetel.

A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésé
nek és lebonyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbe
szélő forgalomban (1. a 60 oldalon).

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi 23. számához. (103.159Í8. sz. r.)

a) Észak-Rhodesiá-val.

hétfőtől péntekig 9 és 15 óra közt 119 frs 07 cts, 15 és 18 óra közt, to
vábbá szombaton 91 frs 84 cts, minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis hétfőtől péntekig 9 és 15 óra közt 39 frs 69 cts, 15 és 18 óra közt, to
vábbá szombaton 30 frs 62 cts fizetendő (középeurópai idő).

Előkészítési díj (taxe de préparation) 22 frs 44 cts.

b) Dél-Rhodesiá-val.

hétfőtől péntekig 9 és 15 óra közt 113 frs 63 cts, 15 és 18 óra közt, to
vábbá szombaton 86 frs 39 cts, minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis hétfőtől péntekig 9 és 15 óra közt 37 frs 88 cts, 15 és 18 óra közt, to
vábbá szombaton 28 frs 80 cts fizetendő (középeurópai idő).

Előkészítési díj (taxe de préparation) 21 frs 53 cts.

Beszélgetések Észak-Rhodesiával hétfőtől péntekig 9 és 18 óra közt, szom
baton 9 és 16 óra közt, Dél-Rhodesiával hétfőtől péntekig 9.45 és 18 óra közt, 
szombaton 9.45 és 16 óra közt folytathatók (középeurópai idő). Ezek az idők 
nyáron a nyári időszámításnak megfelelően módosulnak. Vasárnap a forgalom 
szünetel.

A megengedett beszélgetési fajok, valamint a beszélgetések bejelentésé
nek és lebonyolításának módja ugyanaz, mint az Északamerikával való távbe
szélő forgalomban (1. a 60 oldalon).
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Budapest 500. sz. és Salgótarján postahivatalok 
részére új ellenőrző számbélyegző engedélyezése.

104.564/3.
A budapesti 500. sz. postahivatal részére a 

jelenlegi „156“ ellenőrző számbélyegzőn kívül 
„156a“, a salgótarjáni postahivatal részére pe
dig a mostani „43, 43a és 43b“ bélyegzőkön kí
vül ,,43c“ ellenőrző számbélyegző használatát 
engedélyeztem.

A kir hivatalok ezeket a változásokat a 
Postahivatalok és Ügynökségek névsorában 
(27., 112., 165. és 166. o.) megfelelően vezessék 
keresztül.

Budapest, 1937. évi június hó 21-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
105.375/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál ( =  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (— É):

Ausztráliába (Fremantle): F VIF1—15 ó, É 
V1F27; F VII/8—15 ó, É VIII/3;

Brit-Indiába (Bombay): F VIF2— 15 ó, E 
VII/15; F VII/8—15 ó, É VII/22;

Dél Afrikába (Capetown): F VF3Ü—15 ó, 
É VII,'19; F VII/7—15 ó, É VII/26;

Délamerika (Rio de Janeiro): F VF29—15 
ó, É VIII13; F VI/30—15 ó, É VII/18; F V IIT - 
15 ó, É VII/21; F VII/7—15 ó, É VII/23;

Egyiptomba (Alexandria): F VI/27—22 ó 50 p, 
É  V II/1; F VI/28—22 ó 50 p, É  VIF2; F VI/29—  
22 ó 50 p, É VII/3; F VII/3—22 ó 50 p, É VII/7; 
F VII/4—22 ó 50 p, É VIF8; F VII/5—22 ó 50 p, 
É  VII/9; F  VII/8—22 ó 50 p, É VII/11; F VIF1Ü 
—22 ó 5Q p, É VIF14;

Észak- és Középamerika (N ew  York): F 
VI/28—15 ó, É VII/5; F VI/29—15 ó, É VII/8; F 
VI/30—15 ó, É VII/9; F VII/5—15 ó, É VII/12; F 
VIF8—15 ó, É VII/15;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/26— 
22 ó 50 p, É VII/1; F VI/28—22 ó 50 p, É VII/3; 
F VI/30—22 ó 50 p, É VII/5; F VII/3—22 ó 50 p, 
É VII/8; F VII/5—22 ó 50 p, É VIF10; F VII/7— 
22 ó 50 p, É  VII/12; F VII/10—22 ó 50 p. É VÍV 
15;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VI/281—12 ó, 
É  VII/5; F VII/2—12 ó, É  VII/8; F V IF 3-12  ó. 
É VII/10; F VII/5—12 ó,‘ É VII/12; F VII/9—12 
ó, É VII/16; F VII/10—12 ó, É VII/17;

Japánba (Shimonoseki): F VI/29—5 ó 30 p, 
É VII/14; F VII/2—5 ó 30 p, É VII/16; F VII/ó 
—5 ó 30 p, É VII/20; F VII/9—5 ó 30 p, É VII' 
27;

Kínába (Shanghai): F VI/29—5 ó 30 p, É 
VII/13; F VII/2—5 ó 30 p, É VII/15; F VII/6—5 
ó 30 p, É VII/19; F VII/9—5 ó 30 p, É VII/26;

Németalföldi Indiába (Batavia): F VII/1— 
5 ó 30 p, É VII/26; F VII/8—5 ó 30 p, É VI1/29;

Palesztinába (Tel. Aviv): F VI/27—22 ó 50 
p, É VIF'2; F VI/28—22 6 50 p, É VII/3; F VI/29 
—22 ó 50 p. É VI1/4; F VIF3—22 ó 50 p, É VII/ 
8; F VII/4—22 ó 50 p, É VII/9; F VII/5—22 ó 50 
p, É VIF10; F VII/8—22 ó 50 p, É VII/12; F 
VII/10—22 ó 50 p, É VII/15;

Szíriába (Alep): F VI/28—22 ó 50 p, É Vili 
1; F VI/30—22 ó 50 p, É VII/3; F VII/1—22 ó 50 
p, É VIP5; F VII/3—22 ó 50 p, É VII/6; F VII/5 
—22 ó 50 p, É VII/8; F VII/7—22 ó 50 p, É VII/ 
10; F VII/8—22 ó 50 p, É VII/12; F VII/10—22 ó 
50 p, É VII/13.

Budapest, 1937. évi június hó 23-án.

Változások az Irányítási Füzetben.

105.395/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

38. o. Domonynál 69 után beírandó 1. Bp 72/ 
4236. v. (k.)

52. o. Galyatetőnél a 6-ik hasábba Vámos- 
györk—Gyöngyös helyett „Mátraháza—Galya
tető“ gk, a 7-ik hasábba Eh. Gyöngyös helyett 
34 (VI/27—IX/8), Eh. Mátraháza írandó.

66. o. Iharosberénynél f  144 helyett f44.
91. o. Levélnél 13. v. után (V. Ü. ü. nem).
124. o. Pécs 2-nél a fl21 a fl62 elé, 1908 v. 

után (k.).
129. o. Pusztasomorjánál Mosonszentjános 

helyett 176, fl76, 1. 14/8426 v. (VI/15—IX'14).
143. o. Sóstógyógyfürdőnél 118 helyett 120.
161. o. Tassnál f l 8 elé 1. Bp. 72/904 v. 

írandó.
Budapest, 1937. évi június hó 23-án.
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Változás a mozgópostái jegyzékben.
105.760/3.

F. évi június hó 27-től szeptember hó 8-ig 
a Székesfehérvár—Veszprém 1820. sz. vonatban 
berendezett postai jegyzékelőmenet kéttengelyű 
postakocsiban közlekedik. A jegyzékelőmenet 
az említett időtartam alatt a 7243/1811. sz. vo
natokkal visszatér Székesfehérvárra.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. f. évi 17. számában közzétett 
99.751/3. sz. rendelet mellékleteként megjelent 
jegyzékben.

Budapest, 1937. évi június hó 24-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
101.989/1.

Dr. Bartha Zoltán postatanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott postatitkár a debreceni 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők alól felmentetett és helyette dr. Ko
vács István postasegédtitkár a kerületi biztosi 
teendőkkel megbizatott.

Budapest, 1937. évi június hó 2-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
104.916/1.

A bonyhádi postahivatalnál lemondás foly
tán a hivatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a szolgálati út betartása mel
lett e közlemény megjelenésétől számított 14 
nap alatt, a javaslattételre hivatott pécsi posta- 
igazgatósághoz küldendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központ alá tartozó 
hivatalok az írásbeli jelentkezéseket a folyamo
dók szolgálati táblázatának másolatával együtt 
közvetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgató
ságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1937. évi június hó 21-én.

Igazolvány érvénytelenítése.
104.556/6.

Kozári József elbocsátott órabéres munkás 
a budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazga

tóság által kiállított és távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és munkák elvégzésére jogosító 
513/1936. számú fényképes igazolványát elvesz
tette. Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1937. évi június hó 22-én.

Pályázati hirdetmény műszerésztanonc 
felvételre.
103.115/6.

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 beszámít- 
tatik. A próbaéven belül a meg nem felelő ta
nonc bármikor elbocsátható.

A tanoncok — akiknek ellátásáról teljesen 
a szülők (gyámok) gondoskodnak — a műhely
ben felhasznált anyagokért, előzetes negyedévi 
részletekben, 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 emel
hesse, vagy csökkenthesse. Díjmentességben 
vagy díjkedvezményben a tanoncok nem része
sülnek.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosítás
ra kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén 
az intézet alapszabályában felsorolt segélyezé
sekre igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének alapsza
bályában megállapított biztosítási díj fele ré
szét azonban a tanonc szülője (gyámja) tarto
zik viselni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép 
vagy a polgári iskolának legalább négy osztá
lyát sikerrel elvégezte, 16 életévét 1937. szep
tember hó 1-ével még nem tölti be és korának 
megfelelő, kifejlett, ép testalkattal bír. A ta- 
noncokat, a pályázati feltételeknek megfelelő 
folyamodók közül a m. kir. postavezérigazgató
ság jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a műszerész 
tanonciskola tanári kara előtt, értelmisége meg
ítélése végett, felvételi vizsgát tartozik tenni, 
különösen abból a célból, vájjon rendelkezik-e 
kellő mértékben mindazokkal az általános alap
ismeretekkel és előképzettséggel, melyek az
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előírt tananyag elsajátításához feltétlenül szük
ségesek. A felvételi vizsga tárgyát a felvétel 
alapjául szolgáló közép, vagy polgári iskola 4 
osztálya tantárgyainak, különösen gyakorlati 
tantárgyainak (számtan, mértan, vegytan, ma
gyar helyesírás) kellő ismeretei képezik.

A felvételt kérő — sajátkezűleg írt — fo
lyamodványok 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 or
vosi bizonyítványt,

d) az újraoltás megtörténtéről szóló bi
zonylatot,

e) a szülő- vagy gyám beleegyezését tar
talmazó nyilatkozatot, amelyben kifeje
zendő, annak kötelezettsége is, hogy 
folyamodó — a szabályzatban megállapí
tott eseteket kivéve — az iskola min
den évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bi
zonyítvány kelte és a pályázati idő között egy 
évnél több idő telt el, a pályázónak igazolnia 
kell azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. Az 
igazolványban foglaltak valóságát az erre ille
téken kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi anyagraktára a 
felvételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjá
val) tanoncszerződést köt.

195

A tanoncok a m. kir. kereskedelmi minisz
ter úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 65.493. 
számú rendeletével rendszeresített m. kir. pos
ta műszerész tanonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m. tankönyve
ket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket in
gyen 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- 
hatj ák.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola elvégzése után a tanoncok műsze
részsegédekké szabadíttatnak fel, kik közül a 
m. kir. postánál csak azok alkalmazhatók, akik 
felszabadulásuk után az egy éves műszerész se
gédtovábbképző tanfolyamot is sikerrel elvég
zik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi július hó 
20-ig a m. kir. posta központi anyagraktáránál 
(Budapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1937. évi június hó 16-án.

M. kir. postavezérigazgatóság.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

104.637/3. 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 1937.

évi július hó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi június hó 21-én.



196 23. szám.

Tájékoztató a Postás Nyugdíjas Otthonról.
700/Ny j.

Az Otthon leírása. A postás nyugdíj járu
lék alap intéző bizottsága a nyugdíjas postaal
kalmazottak részére Otthont létesített.

Az Otthon a székesfővárosban XIV., Szent 
Domonkos-utca 6. sz. alatt a Városliget szom
szédságában a közegészség minden követelmé
nyének és a modern lakás kellékeinek figye
lembe vételével épült kétemeletes épület.

Kényelmes lakószobák, két étterem, közös 
helyiségek: könyvtár, olvasó, társalgó, 42 méte
res hosszú fedett sétafolyosó, hat fürdőszoba, 
három betegszoba — minden helyiség ízléssel, 
célszerűen és kényelemmel berendezve, állandó 
melegvízszolgáltatással, személyfelvonó, stb. ál
lanak az otthon lakóinak rendelkezésére.

Az épületben 48 lakószoba van. Ebből 16 
egyágyas, 30 kétágyas és 2 hatágyas.

Felszerelés. A lakószobák és a közös helyi
ségek a kényelmes lakáshoz szükséges összes 
bútorzattal fel vannak szerelve. A lakóknak 
csupán 2 drb nagypárnát, 1 drb kispárnát, 1 
drb paplant (dunnát) s mindegyikre legalább 4 
drb huzatot kell magukkal hozniok. Ezen felül 
legfeljebb még 1 drb plümót és 1 drb lapospár- 
nát hozhat magával az Otthon lakója.

Egyöntetűség kedvéért az ágytakarókat a 
nyugdíj járulék alap szerezte be s ezért más 
ágytakarók használata nincs megengedve.

A lakók által hozott ágyneműk és fehérne
műk mosatásáról az Otthon vezetősége gon
doskodik.

Élelmezés. Az Otthon lakói részére a reg
geli és ebéd igénybevétele kötelező. Az étke
zést az Otthon étkezője szolgáltatja.

A reggeli tetszés szerint kávé, tej, tea 
vagy kakaó vajjal vagy gyümölcsízzel és 2 drb 
sütemény vagy 1 drb tejeskalács.

Az ebéd hétköznapokon két-, vasárnapo
kon és ünnepnapokon három tál ételből áll. 
Hétköznapokon: leves és főzelék feltéttel vagy 
leves és sült körettel, hetenként egyszer pedig 
leves és főtt tészta.

Uzsonnát és könnyű vacsorát a lakók az 
Otthon étkezőjében az ott kifüggesztett ár
jegyzéken feltüntetett mérsékelt árak mellett 
rendelhetnek.

Ellátási díjak.

Egyszemélyes szobában havi .......  110 P.
Kétszemélyes szobában (házastárssal, 

családtaggal vagy más lakótárssal 
együtt)
a) a VII. fiz. osztálytól felfelé • • 90 P.
b) a VIII—IX. fiz. osztályúak ré
szére .......................................... • 80 P.
c) a X—XI. fiz. oszt. és kezelők
stb. részére .....................................  70 P.

Hatszemélyes szobában altisztek ré
szére .................................................  40 P.

Ezekben a díjakban a szobadíj, a reggeli és 
ebéd, központi fűtés, melegvízszolgáltatás, he
tenként kétszer fürdőszobahasználat, ágyne
műk és fehérneműk mosása, kiszolgálás és a 
betegszoba használata hivatásos ápolónő fel
ügyelete mellett is benne foglaltatik.

Az ellátási díjakat havonként előre az Ott
hon gondnoki irodájában kell befizetni. A dí
jak befizetésére halasztás nem adható.

A z alap intéző bizottsága egy havi előzetes 
értesítéssel az árakat módosíthatja.

Kik lehetnek az Otthon lakói? Az Otthon
ba való felvételt a m. kir. posta minden kincs
tári nyugdíjas alkalmazottja kérheti. (Oly cí
men, hogy tényleges szolgálata alatt a nyug
díj járulék alaphoz hozzájárult.) Kérhetik to
vábbá felvételüket ezeknek az alkalmazottak
nak özvegyei és árvái is.

Végkielégített volt postaalkalmazottak, 
minthogy végkielégítésük alkalmával a kincs
tárral szemben minden igényükről lemondot
tak, az Otthonban nem helyezhetők el.

Ugyancsak nem helyezhetők el a nem 
kincstári nyugdíjas postaalkalmazottak (nyug
díjas postamesterek és nyugdíjas kiadók), mert 
ezek a nyugdíj járulék alaphoz nem járultak 
hozzá.

Jelentkezés a felvételre. Az Otthon 1937. 
évi november hó 1-én nyílik meg. Jelentkezési 
határidő június hó 30. A jelentkezők kérelmük 
elintézéséről 1937. évi augusztus hó 1-ig értesí
tést kapnak.

A felvételt bélyegmentes kérvényben a pos
tás nyug díj járulék alap intéző bizottságától 
kell kérelmezni. (Cím; Budapest, I., Krisztina- 
körút 12. sz. II. emelet 227.)

A kérvényhez mellékelni kell az erre a cél- 
rq szolgáló és a kérelmező által pontosan kitől-
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tött kérdőívet, továbbá az igényjogosultságot 
igazoló legutolsó nyugdíjutalvány szelvényt.

A beérkezett kérvények felett a nyugdí j - 
járulék alap intéző bizottsága dönt.

Az Otthon megnyitása után a felvétel az 
esetleg még üres, illetőleg megüresedő szobák 
szerint a jelentkezés sorrendjében történik.

Az Otthonba való felvételre kijelölt jelent
kező tartozik magát az alap által megbízott or
vosnál a saját költségén megvizsgáltatni. Az 
Otthonba való végleges felvétel az orvosi vizs
gálat eredményétől függ.

Elköltözés az Otthonból. A nyugdíjas O tt
hont igénybe vevő, valamint a postás nyugdíj- 
járulék alap az Otthon igénybevételét felmon
dás útján kölcsönösen megszüntetheti. Fel
mondani csak írásban lehet és pedig minden hó
nap 1—5. napja közötti időben a felmondást 
követő hónap 1. napjára.

Az Otthonból 3 napnál hosszabb időre tör
ténő távozás esetén — ha az eltávozást az ér
dekelt 48 órával előzetesen bejelenti — az ét
kezés önköltségének visszatérítésére tarthat 
igényt.

Házirend. A közös termek használatára, az 
étkezési időre, a fürdőszobák használatára, a 
betegszobák igénybevételére, a szobák takarítá
sára és minden egyéb a rend és tisztaság szem
pontjából szükséges ügyre nézve az Otthon 
közös helyiségeiben kifüggesztett „Házirend“- 
ben foglaltak az irányadók.

A házirendben foglaltakat az Otthon lakói 
magukra nézve kötelezőnek tartoznak elismer
ni. E kötelezettséget az Otthonban való felvé
telkor aláírásukkal tartoznak elismerni.

Budapest, 1937. évi június hó 4-én.
A Postás Nyugdíjjárulék Alap 

Intéző Bizottsága.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Rádi Piroska kiadó Matolcs 1901 N ádudvar Hencidai postam esterré 
nevezte te tt ki
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Schmidt Mária kiadó Veszprém 1905. Balaton-
fiiredfürdő

N agykozári postam es
terré nevezte te tt ki.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

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 feltételei a következők:
A „Demény Károly“ ösztöndíj-alapítvány 

2400 pengő tőkéje kamataiból nyújtandó ösz
töndíj alapítványra elsősorban a látogatni kívánt 
főiskolával nem bíró helyen lakó szegénysorsú 
üzemi vagy műszaki üzemi tisztviselő egy gyer
meke pályázhat, aki erre tanulmányi előmene
tele alapján érdemes. A tanulmányi segélyre 
érettségi bizonyítvánnyal is lehet pályázni, de a 
főiskolai tanulmányok megkezdése később hite
lesen igazolandó. Az alapítólevél rendelkezése

szerint azok, akik a tanulmányi segélyt egyszer 
már elnyerték, külön pályázat nélkül mindaddig 
megtartják, amíg főiskolai tanulmányaikat be
fejezik. A tanulmányok folytatása s az abban 
tanúsított előmenetel évről-évre hivatalosan 
(index-, vagy index-másolattal) igazolandó. 
Rossz előmenetel, vagy nem kifogástalan ma
gaviselet miatt a tanulmányi segélyt az alapít
vány kezelősége a tanulmányok befejezése előtt 
megvonhatja.

Pályázók kellően felszerelt és a Vezérigaz 
gató úr Öméltóságához címzett kérvényei 1937. 
augusztus hó 15-ig, a M. kir. Posta Üzemi és 
Műszaki Üzemi Tisztviselők Országos Egyesü
lete elnökségénél (Budapest, VI., Benczur-u.
27. II. em. 11.) nyújtandók be.

A z Elnökség.

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

Demkó M ária Alsógalla azonnal Bárhol vállal 
alkalm azást.

Politzer M agda A lsóném edi 3^2 azonnal

Betöltendő kiadói állások.
Ölbő postahivatal július 1-től egy hónapra önálló 

kezelésre képes nőkiadót keres helyettesítésre.
Lengyeltóti postahivatal mindhárom szakban önálló 

kezelésre képes kiadót keres július hó l-ére.
C sáta lja postahivatal m inden szakban jártas, önálló 

kezelésre képes, csak állandó alkalmazást vállaló kiadó 
a ján la tá t kéri augusztus 1-re.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények cimz^se: Külföldi hirlaposztély, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

»IIMFKHT, 1937. JÚLIUS 3. 34. szám.

„Filléres“ jelző rendszeresítése.
Az 1936. évi október havi vidéki betűrendes 

szélű névsorhoz „Pótfüzet“ kiadása.
A rádió tárgysorsjáték huzási napjai.
„Külföldi Levélpostai Irányító Füzet“ kiadása. 
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Budapest 20. elnevezéssel új postahivatal megnyi

tása és M átyásföld-Repülőtér postahivatal megszüntetése. 
Herencsény postaügynökség újbóli megnyitása. 
„Bugac“ új vasúti levélfelvevő állomás felállítása.

Csörötnek és G alyate tő  postaügynökség ellenőrző 
hivatalának m egváltoztatása.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek név
sorában.

Változások és helyesbítések a Helységnévtárban. 
Forgalomköri változások.
Hivatalvezetői felm entés.
Elveszett igazolvány.
Pályázati h irdetm ény postaaltiszti állásokra. 
Létszámból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

T A R T A L O M :

távbe-

„Filléres“ jelző rendszeresítése.
100.888/4.

A filléres csomagok szembetűnő megjelölé
sére „Filléres“ szöveggel új nyomtatványt rend
szeresítek.

Az új nyomtatvány nyonitatvár.yszáma:
42.

Ez a nyomtatvány zöld és fekete színű nyo
mással készül. Alakra és nagyságra olyan, mint 
a „Gyorsan romló“ jelző (44. sz. nyomtatvány).

Az új nyomtatvány egy nagyobb és egy ki
sebb részből áll. A nagyobbik részt a filléres 
csomagra, a kisebbik részt pedig annak szállító- 
levelére, illetőleg szállító jegyzék éré kell ragasz
tani.

A postahivatalok az új nyomtatványból a 
filléres csomagforgalmuk arányában megállapí
tott első szükségletüket a m. kir. posta közpon
ti anyagraktárától közönséges postaszolgálati 
levelezőlapon haladéktalanul rendeljék meg.

A megrendelt készlet beérkezte után a pos
tahivatalok a filléres csomagok megjelölésére 
már ezt a nyomtatványt használják.

A postahivatalok e változást az A. 2. Szab.
37. §. 15/a. pontjánál, valamint a P. R. T. 1933. 
évi 54. számában közzétett nyomtatvány jegy
zékben jegyezzék elő.

Az A. 2. Szab. vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebbi Változások út
ján intézkedem.

Budapest, 1937. évi június hó 19-én.

Az 1936. évi októberi havi vidéki betűrendes 
távbeszélő névsorhoz „Pótfüzet“ kiadása.

103.131/8.
Az 1936. évi október havi vidéki betűren

des távbeszélő névsorban annak lezárásától 
1937. évi június 15-ig bezárólag történt vál
tozásokról „Pótfüzet“ jelent meg.

A pótfüzetet — a Budapesttől 15 km. tá
volságon kívül eső — távbeszélő hálózatok elő
fizetői központjuk útján díjtalanul annyi pél
dányban kapják, ahány távbeszélő állomásuk 
(fővonaluk) van. A szolgálati célra kiadott 
1936. évi vidéki névsorhoz szükséges pótfüze
tet a hivataloknak előttes igazgatóságuk, — a 
központi hivataloknak pedig a kebelbeli segéd- 
hivatal — küldi el.

Azoknak, akik az 1936. évi vidéki névsort 
az árusító hivataloknál vették meg, a pótfüze
tet a m. kir. posta központi anyagraktára, 
azoknak pedig, akik a vidéki névsort lakóhe
lyük postahivatalánál rendelték meg, díjtalanul 
a megrendelő hivatal küldi el. Az e célra szük
séges készletet a vidéki hivataloknak a köz
ponti anyagraktár bocsátja rendelkezésére.

Az árusító hivatalok a készletükben lévő 
1936. évi október havi vidéki névsorhoz a pót
füzet készletet a központi anyagraktártól — 
bizonylatpár kíséretében — igényeljék. A vi
déki névsor vásárlóinak nevéről, lakcíméről, s 
az általuk vásárolt példányok darabszámáról
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vezetett jegyzéket a P. R. T. 1936. évi 42. szá
mában közölt I. ad 110.850/X/8/193Ó. számú 
rendeletem utolsóelőtti bekezdése értelmében, 
küldjék meg a m. kir. posta központi anyag
raktára nyomtatványraktárának.

Budapest, 1937. évi június hó 18-án.

A rádió tárgysorsjáték húzási napjai.
105.534/8.

A rádió tárgysorsjáték húzási napjai a P. 
R. T. 1937. évi 22. számában közzétett 103.434/8. 
számú rendelet első bekezdésében foglaltaktól 
eltérőleg nem július hó 281—31-e között, hanem 
július hó 31-én, augusztus hó 3-án, 5-és és 7-én 
lesznek.

A részvételi jegyek beküldésének ideje 
azonban változatlanul július hó 7-e marad.

Budapest, 1937. évi június hó 25-én.

„Külföldi Levélpostai Irányító Füzet“ kiadása,
ad, 91.000/3. •

A külföldre szóló mindenfajta postakülde
mény irányítására vonatkozó utasításokat a 
P. R. T. 1927. évi 41. számában közzétett 38.458/ 
1927. sz. rendelet mellékleteként megjelent 
„Irányítási Segédkönyv“ tartalmazza.

E segédkönyv adatai az elmúlt évtized 
alatt javarészt elavultak és a segédkönyv alig 
használható, már azért is, mert az irányítás 
szabatosságával szemben fokozott mértékben 
támasztott igényeket kielégíteni nem tudja.

Az „Irányítási Segédkönyvének a külföldi 
levélpostai irányításra vonatkozó részét hatá
lyon kívül helyezem és az e küldemények irá
nyításának használatára „Külföldi Levélpostai 
Irányító Füzet“ címmel új segédkönyvet adok 
ki.

A menetrendi változásoknak kevésbé ki
tett adatokat e füzet, míg az inkább változó 
részt a füzet kiegészítő része: a „Függelék“
tartalmazza. Használatukra a füzetben felvett 
„Tudnivalók“ adnak útmutatást. Jövőben a 
külföldre szóló levélpostai küldemények (a kis- 
csomagokkal együtt) továbbítására e segéd
könyv adatai az irányadók. E segédkönyv ad 
egyben tájékozást a rendeltetési helyre való 
érkezés időpontjának — a közönség felvilágo
sítása szempontjából különösen fontos és szük
séges — megállapítására is. A fontosabb külföl

di gócpontokra szóló levélpostai küldemények 
legrövidebb szállítási időtartamát a füzet utol
só lapjaira felvett ábrák mutatják.

A „Külföldi Levélpostai Irányító Füzet
tel és a hozzátartozó „Fiiggelék“-kel egyelőre a 
kincstári postahivatalokat, a tiszti mozgópostá
kat, valamint a fürdő- és nyaralóhelyeken mű
ködő — a P. R. T. folyó évi 14. számában köz
zétett 95.250/3. számú rendelet mellékleteként 
megjelent „Hirdetményiben felsorolt — posta- 
hivatalokat láttam el. Tervbe vettem, hogy e 
segédkönyvekkel az idegenforgalmi és nemzet- 
gazdasági (kereskedelmi) szempontból figye
lembe jöhető, forgalmasabb I. oszt. postames
teri hivatalokat is ellátom.

A segédkönyvbekben a folyó évi május hó
22-én életbelépett vasúti menetrenddel kapcso
latos változások csak részben szerepelnek.

A segédkönyvek szétosztásával a m. kir. 
posta központi anyagraktárát bíztam meg.

Az érdekelt hivatalok e rendeletemet a 
fentebb említett rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi június hó 24-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
105.760/3.

F. évi június hó 27-től szeptember hó 8-ig 
a Székesfehérvár—Veszprém 1820. sz. vonat
ban berendezett postai jegyzékelőmenet két
tengelyű postakocsiban közlekedik. A jegyzé
kelőmenet az említett időtartam alatt a 7.243 
1811. sz. vonatokkal visszatér Székesfehérvárra.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. f. évi 17. számában közzétett 
99.751/3. sz. rendelet mellékleteként megjelent 
jegyzékben.

Budapest, 1937. évi június hó 24-én.

Budapest 20. elnevezéssel új postahivatal meg
nyitása és Mátyásföld—Repülőtér postahivatal 

megszüntetése.
105.909/3.

Budapest székesfőváros XI. kerületében, az 
új budapesti közforgalmi repülőtéren, a repülő 
tér forgalmi épületében f. évi július hó 5-én 
„Budapest 20.“ elnevezéssel, a budapesti 72. sz. 
postahivatal kirendeltségeként működő, távbe 
szélövei egyesített kincstári postahivatal nyí
lik meg. Az új postahivatal ellenőrző száma 
46, díj négyszögszáma 1, szolgálati jellege C. az
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zal a korlátozással, hogy a szolgálatot 19 óra 
30 perckor befejezi.

A mátyásföldi repülőtéren ugyancsak a bu
dapesti 72. sz postahivatal kirendeltségeként 
Mát>ásföld-Repülőtér elnevezéssel 1 működő 
postahivatal egyidejűleg megszűnik.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változtatásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban Mátyásföld-Repülő
térnél (363. oldal) a 3. sorban a postakürttől 
kezdve bejegyzett összes adatok törlendők és 
helyettük beirandó: .,u. p. és u. t. Mátyásföld“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso 
rában a 23. oldalon Budapest 19. után felveen
dő: „46, 1, —, Budapest 20. (Budapest 72. ki
rendeltsége, XI., Közforgalmi-repülőtér), “, 

a 81. oldalon a „Mátyásföld-Repülőtér“-re 
Vonatkozó összes adatok törlendők, a 146. ol
dalon a 2. díj négyszögszám alatt „Mátyásföld- 
Repülőtér“ törlendő, a 165. oldalon a 46 ellenőr- 
zőszám után „Mátyásföld-Repülőtér“ bejegyzés 
törlendő és helyette beirandó: „Budapest 20.“

Budapest, 1937. évi június hó 28-án.

Herencsény postaügynökség újbóli megnyitása.
105.968/3.

Herencsény szünetelő postaügynökség vál
tozatlan forgalmi körrel f. évi július hó 1-én 
újból megnyílik.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 252. oldalon Here- 
csénynél az ügynökség jelzése mellől a szünete
lés jelzése, valamint a „pd“ és az „u. p. 
és“ beírás törlendő.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 55. oldalon Heréd után felveendő: „ —, 
119, — Herencsény ü. (Eh. Cserhátsurány), Nóg- 
rád, Budapest, Aszód l n  J  Balassagyar
mat, Magyarnándor ........“, a 149. oldalon pe
dig a 119. számhoz beirandó még: „Heren
csény“.

Végül az Irányítási Füzetben a 62. oldalon 
Herencsény neve mellől a szünetelés jele 
törlendő.

Budapest, 1937. évi június hó 26-án.

4

„Bugac“ új vasúti levélfelvevő állomás fel
állítása.

ad 100.531/3.
A kecskémét—kiskunmajsai vasútvonalon 

fekvő Bugacmonostor megállóhelyen folyó évi 
június hó 16-án „Bugac“ elnevezéssel vasúti le
vélfelvevő állomás lépett életbe.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

Csörötnek és Galyatető postaügynökség ellen
őrző hivatalának megváltoztatása.

105.299/3.
Csörötnek postaügynökség ellenőrző hiva

tala ezentúl Szentgotthárd helyett Alsórönök, 
Galyatető postaügynökségé pedig Gyöngyös 
helyett Mátraháza.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsorában a 34-ik oldalon Gsöröt- 
neknél „Eh. Szentgotthárd“ helyett írják be 
„Eh. Alsórönök“, a 48-ik oldalon Galyatetőnél 
„Eh. Gyöngyös“ helyett „Eh. Mátraháza“, a 
„gy“ jelzést pedig „k“-ra helyesbítsék. — A 
Helységnévtárban Csörötneknél (170. o.) „Eh. 
Szentgotthárd“ helyett „Eh. Alsórönök“, Ga
lyatetőnél pedig (222. o.) „Eh. Gyöngyös“ he
lyett „Eh. Mátraháza“ írandó.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában.
ad 105.510/3.

Mátételke—Óalmásnál (80. o.) a „pu.“ jel
zás törlendő.

A 157-ik oldalon a 864., a 174-ik oldalon pe
dig a 4071. számnál Békésföldvár helyett „Bé
kés-Földvár“ írandó.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

Változások és helyesbítések a Helységnévtár
ban.

102.873/3.
Babodpusztánál (108. o.) u. p. Somogytúr 

helyett u. t. Somogytúr Írandó.
Baja tjv.-nál (110. o.) felveendő a görög

keleti anyaegyház (+).
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Bakonya község (112. o.) ah. és jb. ezen
túl Pécs.

Báza+Kerettye (125. o.) — Báza helyett Bá- 
zakerettye.

Báza (125. o.) község új elnevezése Báza- 
kerettye.

Bázai puszta (125. o.) Báza helyett Bá- 
zakerettye.

Berettyóufalu (132. o.) helyesen Berettyó
újfalu.

Gömörszőllős elé (229. o.) beírandó: „Göm
bösfalva“ község, melynek eddigi neve Szomo- 
lya volt. (Az adatok Szomolyától átvezeten- 
dők.)

Hidor (255. o.) ah. és jb. ezentúl Pécs.
Kerettye+Báza (295. o .)=  ezen túl Báza he

lyett Bázakerettye.
Kerettye (295. o.) ezentúl Gi Báza helyett 

Bázakerettye.
Kerkaszentmiklós és Lendvaújfalu közsé

gek (295. és 342. o.) „Tornyiszentmiklós" végle
ges új elnevezéssel egyesíttettek. — A kerka-' 
szentmiklósi postahivatal nevének Tornyiszent
miklós névre való megváltoztatása iránt külön 
történik intézkedés.

Kisbudmér (301. o.) ah. és jb. ezentúl Mo
hács.

Kótajnál (323. o.) N y íreg y h áza------ -
Dombrád helyett Nyíregyháza ■ Balsa 

■■ Sátoraljaújhely írandó.
Köcsknél (324. o.) kj. ezentúl Egyházashe- 

tye helyett Köcsk.
Lendvaújfalunál (342. o.) az adatok törlése 

mellett beírandó: „Kerkaszentmiklóssal Tornyi
szentmiklós néven egyesült“.

Mátételke-Óalmásnál (361. o.) a „pu.“ be
jegyzés törlendő.

Nagybudmér (381. o.) ah. és jb. ezentúl
Mohács.

Ódongókútnál az elsősorban Kiszszállás 
helyesen Kisszállás (407. o.).

Olasz (408. o.) ah. és jb. ezentúl Pécs.
Párádnál (423. o.) a vasúti vonalban „Kiset- 

fenye“ helyesen „Kisterenye“.
Polgárdi községhez tartozó külterületi la

kott helyek közt „Polgárditekercs“ helyesen 
„Polgárditekeres“.

Szomolya községnél (505. o.) az összes ada
tok törlése mellett beírandó: „Uj elnevezése 
Gömbösfalva“.

Tass községnél (516. o.) a vasúti távirda 
után beírandó „L.“ . • .

Tornyó elé az 530. oldalon beírandó: „Tor
nyiszentmiklós kk. kj.. h. Zala vm., letenyei 
j„ (Kerkaszentmiklós) ©23 L„ Zalaeger
szeg I' tea 1 Rédics, Csömödérpáka . . . . 
pd., 1453, postáig. P.“

Kistopolynál „Topolavätul“ helyesen „To- 
polovätul“ (670. o.).

Sajószárnyas helyesen „Sajószárnya“. (737. 
oldal.)

Uileacul de Betűs helyesen „Uileacul de 
Beius“. (769. o.)

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

Forgalomköri változások.
105.510/3.

Antalmajor .A Somogyaszaló (103. o.) ezen
túl u. t. Somogyaszaló.

Felsőcsurgó r\ Dőrypatlan (205. o.) ezen
túl) u. p. és u. t. Murga.

Kispirit kk. (310. o.) ezentúl u. t. Nagypirit,
Magyaregres kk. (352. o.) ezentúl u. t. So-' 

mogyaszaló.
Nagylózsnál (388. o.) a J? L. jelzés tör

lendő.
Nagypirit kk. (390. o.) ezentúl #£3 L„ u. 

t. Boba törlendő.
Putripuszta Magyaregres (444. o.) ezen

túl u. t. Somogyaszaló.
Somogyaszaló kk. (473. o.) ezentúl §£3 L.
Szőreg (508. o.) ezentúl L. helyett C.
Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

Hivatalvezetői felmentés.
103.075/1.

Grész Viktor postafőfelügyelőt (88) a 
bonyhádi postahivatal vezetése alól kérelmére 
felmentettem.

Budapest, 1937. évi június hó 21-én.

Elveszett igazolvány.
105.068/6.

Bachmann Lipót órabéres szakiparos a bu
dapesti távíró és távbeszélő igazgatóság által 
kiállított 628/1937. számú — a budapesti állami 
távbeszélő hálózat vonalain végzendő munká
latokra jogosító — arcképes igazolványát el
vesztette.
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Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi június hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postaaltiszti állásokra.
106.252/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. 
évi III. te. 9. §-a alapján pályázatot hirdet az 
1937. évi június hó végéig megüresedett és be
töltésre kerülő ideiglenes minőségű II. osztályú 
postaaltiszti, II. osztályú vonalfelvigyázói és 
kocsikezelői, valamint az 1937/1938. költségve
tési év folyamán megüresedő havibéres kisegí
tőszolgai állásokra.

Jelenlegi javadalmazás: 81 pengő 50 fillér 
havi fizetés, az állomáshelynek megfelelő lakás
pénz és természetbeni egyenruházat, a havibé
res kisegítőszolgáknak 68 pengő havi fizetés, 
az állomáshelynek megfelelő lakáspénz és a 
szolgálatba lépéstől számított 6 hónap eltelté
vel természetbeni egyenruházat.

Pályázati határidő: 1937. évi július hó 31.

Különleges feltételek:
I. A betöltendő állások az 1931. évi III. te. 

alapján a honvédelmi minisztérium által kiál
lított igazolvánnyal ellátott egyének részére 
vannak fenntartva, 37. életévük betöltéséig.

II. E fenntartott, de az igazolványosok ál
tal meg nem pályázott állásokra egyenlő felté
telek mellett elsőbbség illeti meg a vitézi rend 
tagjait (várományosokat csak akkor, ha kato
nai szolgálatot már teljesítettek), a világháború 
hadirokkantjait és a világháborúban arcvonal
beli szolgálatot teljesítetteket, 37-ik életévük be
töltéséig.

A megengedett korhatárt túllépte az a fo
lyamodó, aki 37-ik életévét 1937. évi július hó 
1-én már betöltötte.

Az I. alatt említett pályázók hiányában a 
hirdetett állásokra a II. alatti pályázók, a TT. 
alatt említett pályázók hiányában pedig a pos
tánál már alkalmazásban levő havibéres kise
gítőszolgák és órabéresek fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló kisegítőszolgák
nak és a műszaki állásokra minősített állan
dóan foglalkoztatott órabéreseknek a kineve
zésért külön folyamodniok nem kell. Ezek kö
zül azok, akik az I. vagy II. alatt megjelölt 
igényjogosultsággal is rendelkeznek, a kinevezés
hez kötött állások betöltésénél megelőzik a pos
tánál alkalmazásban még nem álló pályázókat.

Általános feltételek:
1. A hirdetett állásokra csak azok a ma

gyar állampolgárok nevezhetők ki, akik kifo
gástalan erkölcsi múltjukat igazolják, nyereség- 
vágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt 
büntetve nem voltak, e terhes szolgálat ellátá
sára alkalmasak, ép, erős testalkatúak, megfe
lelő szellemi képességűek, magyarul jól be
szélnek, olvasnak, írnak, számolnak és ezen
kívül a II. o. altiszti és kisegítőszolgai állásra 
pályázók az elemi iskola legalább negyedik 
osztályának, a II. osztályú vonalfelvigyázói ál
lásra pályázók 4 polgári vagy 4 egyéb közép
iskolai és a fémipari szakiskola, a kocsikeze
lői állásra pályázók ugyancsak 4 polgári vagy 
4 egyéb középiskola és a fémipari szakiskola, 
valamint a gépjárművezetői vizsga elvégzését 
igazolják.

2. A II. osztályú vonalfelvigyázói állásokra 
kijelölt pályázók előzetesen csak órabéres mi
nőségben vétetnek fel és II. osztályú vonalfel
vigyázókká csak 2 évi, illetve az összekötő 
csapatoknál szolgált igazolványos katonák 1 évi 
távirdamunkási gyakorlat és azután az ezidő- 
szerint 6—10 hónapig tartó vonalfelvigyázói 
tanfolyam elvégzése után neveztetnek ki. A ki
segítőszolgai állásokra az üresedés bekövetke
zéséhez képest történik a felvétel.

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátke
zű ig  kell írni.

Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték- 
mentes és azokat a tényleges állami (katonai) 
szolgálatban állók közvetlen felettes hatósá
guk útján nyújthatják be.

A kérvényeket a m. kir. postavezérigazga
tósághoz (Budapest, I., Krisztina körút 12.) leg
később folyó évi július hó 31-ig kell eljuttatni. 
Azon túl érkezett, valamint a hiányosan felsze
relt kérvények figyelembe nem vétetnek.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) állampolgársági vagy községi illetőségi 

bizonyítványt;
c) a- megfelelő iskolai bizonyítványt, a 

vonalfelvigyázói és kocsikezelői állásra pályá
zók 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-
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zolványos pályázók az a), b) és d) alatt felso
rolt mellékleteket nem kötelesek csatolni, a 
nem tényleges katonai szolgálatban levő iga- 
zolványos pályázók pedig csak a c) és d) alatt 
említett bizonyítványt csatolják.

Mindezeken kívül az I. alá tartozók csatol
ni kötelesek a vonatkozó igazolványt, a II. alá 
tartozók pedig a vitézi rend székhatósági által 
kiállított igazolványt, illetve azok, akik a világ
háború alatt teljesített arcvonalbeli szolgálat
ból kifolyólag rokkanttá váltak, a rokkantjára- 
dék élvezetét, vagy a hadirokkanttá történt 
nyilvánítást tanúsító egyéni lapot, esetleg a sé
rülési pótdíj élvezetéről szóló igazolványt, azok 
pedig, akik az 1914—1918. évi világháborúban 
arcvonalbeli szolgálatot teljesítettek, a Károly- 
csapatkereszt viselésére való jogosultságot ta- 
nisító igazolványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatok.

A tényleges katonai szolgálatban álló iga- 
zolványos folyamodók testi alkalmasságát iga
zolni nem kell. A tényleges katonai szolgálatban 
már nem álló igazolványos és a II. alatt felso
rolt egyéb pályázók közül pedig csak azoknak 
a testi alkalmasságát fogja kinevezésük (felvé
telük) előtt a budapesti intézeti postaorvos meg
állapítani, akik kinevezésre (felvételre) kijelöl
tettek.

Azok a folyamodók tehát, akik a hirdetett 
igen terhes állásokkal egybekötött szolgálatra 
(betegség, testi vagy szervi épség hiánya miatt) 
minden tekintetben nem alkalmasak, kérvényü 
két ne is nyújtsák be, mert kedvező elintézésre 
úgysem számíthatnak és csak önmaguknak 
okoznak felesleges költséget.

Budapest, 1937. évi július hó 1-én.
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Námer Jenő kiadó Budapest 1895. Vámosmikola K rasznokvajdai posta
m esterré kineveztetett.
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özv. Bánhidi Jenőné kiadó Balaton- 
boglár 1895. N yírtura N agyszokolyi posta

m esterré neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balatonmárialürdő postah iva ta l azonnali belépésre 

augusztus végéig ajánlott, csomag, távbeszélő kezeléshez 
k iadót keres, lehet kezdő is.

H alm aj postahivatal m indhárom  szakban gyakorlott 
nőkiadót keres önálló helyettesítésre július hó 15-től.

Nagydorog postahivatal állandó alkalmazásra vagy 
július 15-re vállaló kiadó a ján la tá t kéri.

R á tó t postahivatal július hó  15-től kezdődőleg, ál-

| landó alkalm azásra, mindhárom szakban já rtas kiadót ke- 
rés. Fizetés megegyezés szerint.

Somberek postahivatal minden szakban önálló he
lyettest keres júl. 1., esetleg júl. 15-től 1 hóra. Járandóság: 
Készpénzfizetés és  lakás.

T át postahivatal július és augusztusra helyettest ke- 
rés. Fizetése: te ljes ellátás és készpénzjárandóság.

Veszprém  2. postahivatal kiadót vagy kiadónőt ke
res 1, esetleg 2 hónapra. Fizetés: Készpénzjárandóság és 
teljes ellátás.

A  szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. Felelős művezető: Duchon János.
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T A R T A T O M :

Címadományozás.
Kinevezések.
Címadományozás.
Kinevezések.
K itüntetések.
M iniszteri elismerés,
D icsérő elismerés.

A  Mozgópostái U tasítás kiadásával kapcsolatos in 
tézkedések.

A z A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a  4. számú vá l
tozás kiadása.

A z 1924. évben kibocsátott 5 % -o s magyar járadék

kölcsönkötvények szelvényutalványainak becserélésére 
m egállapított határidő  meghosszabbítása.

V áltozások a  Távíró-Díjszabásban.
H elyesbítés a H elységnévtárban és a  Postahivata

lok és Ügynökségek Névsorában.
Helyesbítés a  Helységnévtárban.
H ivatalvezetői megbízatás.
A  posta takarékpénztári számadási anyagnak közös 

borítékban való beküldése.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Létszámból tö rö lt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

Címadományozás.
7.725/1937. ein.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott magyar kir. 
iparügyi miniszter előterjesztésére Tersz- 
tyánszky Ákos postavezérigazgatónak az ál
lamtitkári címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1937. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Bornemisza Géza s. k.

Kinevezések.
108.000/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére

a posta fogalmazási szakában:
Szathmáry Ferenc és Keller Dezső postafő
igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta
igazgatókat postafőigazgatókká az V. fizetési 
osztályba, Reznicsek Imre, dr. Végh János, dr. 
Márfalvi Jenő, dr. Kirilly Dezső, Jakubik Ró
bert, dr. Rácz Alfonz, Sebestyén István, dr. Kő- 
szeghy Antal, dr. Vérfy Aladár és Fray János 
postaigazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postatanácsosokat postaigazgatókká a VI. fize
tési osztályba; t

a posta műszaki szakában:
Ferenczy Zsigmond postaműszaki főigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postaműszaki 
igazgatót postaműszaki főigazgatóvá az V. 
fizetési osztályba, Molnár István, Endrédy 
Antal és Elekes Jenő postaműszaki igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postaműszaki 
tanácsosokat postaműszaki igazgatókká a VL 
fizetési osztályba; végül

a posta forgalmi szakában:
Héregi Géza, Maar Rezső, Váralj ay Géza, 
Laux József, dr. Balajti Sándor, Fürst József, 
Feik Károly, Sándor Imre és Nagy Imre posta- 
hivatali igazgatói címmel és jelleggel felruhá
zott postafőfelügyelőket postahivatali igazga
tókká a VI. fizetési osztályba kinevezem.

Kelt/ Budapesten, 1937. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Bornemisza Géza s. k.

Címadományozás.
108.001/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére a posta 

fogalmazási szakán:
Szüts Endre postaigazgatónak a postafőigazga
tói címet és jelleget, dr. Krajcsik Géza posta
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főigazgatói címmel felruházott postaigazgató
nak a postafőigazgatói jelleget, dr. Stock 
Richard, Vecsey Márton, Debreczy Dezső, dr. 
Muray Mihály, Jankovits Pál, dr. Sárossy Jó
zsef, dr. Straub Miklós, Fejér Lajos, dr. Fekés- 
házy Endre és Kompasz László postatanácso
soknak a postaigazgatói címet és jelleget, dr. 
Göntér Emil postatanácsosnak a postaigazga
tói címet, Lánczy Ferenc, Németh Antal, dr. 
Kákosy István, dr. Verőczy Géza, dr. Szabó 
Gábor, Medveczky Kálmán, dr. vitéz Baltay 
Aladár, Bertók Barna, dr. Kraft Péter és Szend- 
rődi Pál postatitkároknak a postatanácsosi cí
met és jelleget, dr. Mesterházy Sándor, dr. 
Csorba Ferenc, dr. Teész Frigyes és dr. Rutt- 
ner Béla postasegédtitkároknak a postatitkári 
címet és jelleget;

a posta műszaki szakán:
Rimótzy Mihály postamüszaki igazgatónak a 
postaműszaki főigazgatói címet és jelleget, Já- 
nossy Flóris postaműszaki tanácsosnak a pos- 
taműszaki igazgatói címet és jelleget, Kozma 
Pál postaműszaki tanácsosnak a postaműszaki 
igazgatói címet, dr. Telbisz Rafael, dr. Mecséry 
Sándor és Tomcsányi István postafőmérnökök
nek a postaműszaki tanácsosi címet és jelle
get, Hajnóczy Vilmos postafőmérnöknek a 
postaműszaki tanácsosi címet, Nagy István, Sá- 
rospataky József és dr. Békésy György posta
mérnököknek a postafőmérnöki címet és jelle
get;

a posta számvevőségi szakán:
Kiss Ferenc és Spáda Lajos postaszámvevőségi 
tanácsosoknak a postaszámvevőségi II. osztá
lyú főtanácsosi címet és jelleget, Tamedly Jó
zsef és Csermely Gábor postaszámvizsgálók
nak a postaszámvevőségi tanácsosi címet és 
jelleget, Szalontai Elek és dr. Peterdi Ottó pos- 
taszámellenőröknek a postaszámvizsgálói címet 
és jelleget;

a posta forgalmi szakán:
Herendi Károly, Molnár Ferenc, Hertay Rezső, 
dr. Gerlei Emil és dr. Monus Ferenc postafő
felügyelőknek a postahivatali igazgatói címet és 
jelleget, Tihanyi Mihály, Csorna Gyula és Má
tyás Béla postafőfelügyelőknek a postahivatali 
igazgatói címet, Nagy Imre, Radnóti Gyula, 
Jankovics József, Németh György, Farkas Gé
za, Német Dezső, Valkó Tivadar, Romlehner 
Lajos, Schwach Gyula, Csányi Tivadar, Benkő 
Gyula, Török János, Vas István, Pintér Já
nos, Fekete János, Keve Lajos, Kováts Dezső,

Kern Károly, Kétegyházi Gusztáv Adolf, Fu- 
ruglyás Gyula, Gneth Mátyás, Tóth Béla, Ba
jor Béla, Szász Domokos és Radich-Ollé Béla 
postafelügyelőknek a postafőfelügyelői címet és 
jelleget, Nagy István, Stiasny Viktor, Berényi 
János, dr. Röschenthaler Ede, dr. Koppány Fe
renc, Kálmán László, Kőszeghy Gáspár, Weisz 
Rezső, Mikóczi Rezső, Zsedényi Pál, Mayer 
László, Ulber Gyula, Csikai János, Antal Béla, 
Csuk Dezső, Miklósi Zoltán, Kenesei Gyula, 
Vértesi Tivadar, Sin József, Wagner Pál, 
Ágotha Zoltán, Stefanik János, Tóth Bálint, 
Antretter Ferenc, Kiss Pál Imre, Csontos La
jos, Terták Elemér és Tóth Gyula postafőtisz 
teknek a postafelügyelői címet és jelleget; 
a posta üzemi kezelési tisztviselőinek szakán: 
Csajkás János, Odor Lajos, Murai Árpád, Sza
bó Dániel, Magyar Károly, Kovács Aladár, 
Bors Vilmos és Világossy Károly postaellen
őröknek a postafőellenőri címet és jelleget, 
Popp Ferenc, Kiss Béla gelencei, Bencze István. 
Schmidtmayer Ferenc, Molnár Zsigmond, Ko
vács János, Bányai Árpád, Mészáros László, 
Kiss Endre, Szabolcs József, Biróczy István, 
Patakfalvi Adolf, Tóth János, Kis Béla és Hegyi 
István postasegédellenőröknek a postaellenőri 
címet és jelleget;

a posta üzemi női tisztviselők szakán: 
özv. Atyimovits Sándorné postaellenőrnőnek a 
postafőellenőrnői címet és jelleget, Intődy El
vira, Pócz Arpádné, Goszíola Lujza, Sokál Irén 
és Szigeti Ilona postasegédellenőrnőknek a 
postaellenőrnői címet és jelleget; 
a posta műszaki üzemi tisztviselőinek szakán: 
Rosta Ödön, Geeiger Pál és Köller János pos
taműszaki ellenőröknek a postaműszaki fő
ellenőri címet és jelleget, Rigó Lajos, Vereczke 
Antal, Somlai Károly és Kelemen Izsó posta
műszaki segédellenőröknek a postaműszaki el
lenőri címet és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1937. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Bornemisza Géza s. k.

Kinevezések.
I .

104.001/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter kinevezte:
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/. a m. kir. posta fogalmazási szakában:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba: 

dr. Tajthy József és dr. Hantal József m. kir. 
postatanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott postafőfeliigyelőket; Kaszala István, dr. 
Merza Gyula, dr. Zilahi Sebess György, Blas- 
kovits Miklós, dr. Belus Mihály, Szalontay An
tal, Plachy Károly, dr. Vass Zsigmond, Plaudcr 
József és dr. Kobulszky Károly m. kir. postata
nácsosi címmel és jelleggel felruházott postatit
károkat és dr. Leu György m. kir. postatitkárt;

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: 
dr. Rónay László, dr. Darvas Kálmán, dr. Me
rényi Miklós, Toronyay Géza és dr. Horváth 
Béla m. kir. postatitkári címmel és jelleggel 
felruházott postasegédtitkárokat, dr. Kovács 
István, dr. Handler Ferenc, dr. Tajthy Ferenc, 
dr. Mazgon József, dr. Szikszay Kálmán és 
Weiszer Sándor m. kir. postasegédtitkárokat, 
dr. Voit László m. kir. postatitkári címmel fel
ruházott postasegédtitkárt, Visinszky József, 
dr. Kende Félix, dr. Matók András és dr. Mun
kácsi István m. kir. postasegEdtitkárokat és 
dr. Rudán Pál bírósági jegyzőt;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osz
tályba: dr. Diósdi Ferenc, dr. Lukász Alfonz, 
dr. Jablonkay István, dr. Nagy Endre, dr. Wor- 
schitz Oszkár, dr. Kajdi Károly, dr. Balogh 
László, dr. Zelei József, dr. Székely Andor és 
dr. Kökény Sándor m. kir. postafogalmazókat 
dr. Hídvégi Ervin bírósági joggyakornokot és 
dr. Bothár László m. kir. postafogalmazót;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Krasznay László, dr. Gaál István és dr. La
katos János m. kir. I. osztályú postatiszteket, 
dr. Kopeczky Tivadar m. kir. II. osztályú pos
tatisztet, dr. Kovács József m. kir. postaszám- 
tisztet és dr. Mohar István m. kir. postaszám- 
gyakornokot;

\11. a m. kir. posta műszaki szakában:
1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Hütter Gyula, Jurcsek Viktor, Mat- 
tanovich Géza és Reszely János m. kir. posta
műszaki tanácsosi címmel és jelleggel felruhá
zott postafőmérnököket;

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz
tályba: Schuster András és Baczynski István 
m. kir. postafőmérnöki címmel és jelleggel fel
ruházott postamérnököket, Bata János, Szer
dahelyi Kálmán, Csapkay Károly, György Bé
la és Zakariás János m. kir. postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba:

Szalai János, Tatai János, Zelinka Alajos, Kiss 
János, Beck Károly, Beregi István, F'rimmel 
Kálmán, Salló Ferenc és Kovács Ödön m. kir. 
postasegédmérnököket;

4. postasegédmérnökké a X. fizetési osz
tályba: Balogh József, Tóth László, Papp 
László, Kacsó Sándor, Lőderer Andor, Battlay 
Pál és Hollán Miklós m. kir. postamérnökgya
kornokokat;

5. posta mérnökgyakornokká: Pinkert Bé
la, Balogh Pál, Balás Árpád, Somhelyi Ferenc, 
Kolossváry Pál, Kőszeghy Géza, Gergely 
László, Borsos Károly, Tisza Ferenc, Susánszky 
László, Garai László, Tihanyi László, Mja- 
zovszky Ákos Halász Gábor, Gerédy József, 
Marton Pál és Kiss Kornél órabéres mérnökö
ket;
III. a m. kir. posta számvevőségi szakában:

1. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná
csossá a VII. fizetési osztályba: Váczy Mihály 
m. kir. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná
csosi címmel és jelleggel felruházott postaszám
vevőségi tanácsost és Nagy József m. kir. pos
taszámvevőségi tanácsost;

2. postaszámvevősségi tanácsossá a Vili, 
fizetési osztályba: Táray Károly, Gál Sándor, 
Marisa László és Balaton Sándor m. kir. pos
taszámvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott postaszámvizsgálókat;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Újvári Imre és Nyárády József m. kir. 
postaszámvizsgálói címmel és jelleggel felru
házott postaszámellenőröket és Kunhegyi Kle- 
mentin postaszámellenőrt;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osz
tályba: Szilárd László, dr. Szőnyi Sándor, Czir- 
busz Imre és Zavadszky Zénó m. kir. posta- 
számtiszteket;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztály
ba: Urai Győző, Pászti Sándor, Szolcsányi Gyu
la, Freytag Imre és Berényi Lajos m. kir. pos- 
taszámgyakornokokat;

6. postaszámgyakornokká: Almády Árpád 
m. kir. posta forgalmi gyakornokot, Stádinger 
Antal, Katona Gyula, Pálos István, Balaton 
László és Silhavy József m. kir. posta forgalmi 
díjnokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakában:
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz

tályba: Révész Pál, Pogány Vince, Fodor Lász
ló, Kishegyi Ignác, Szegedy Andor, Borbély
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István, Veres Sándor, Golodzsey István, Pfeif
fer Rezső, Gergely Ágoston, Koós Sándor, 
Barcsay Ákos, Bádonyi Gyula, Parasin Sándor, 
Gál Ferenc, Laping Miklós, Tóth Arthur, Per
laki József, vitéz Vajthó Tivadar, Wähler Ró
bert, Kattauer Jenő, Szécsényi István, Bornyi 
Sándor, Török Miklós, Strubert György, dr. 
Komlós Balázs, Molnár János, Máté Balázs, 
Karikás Győző, Porlai Hugó, Végh Lajos, dr. 
Kovács Domokos, Hirka Béla, Bakonyváry 
György, Mosgai Gyula m. kir. postafőfelügyelői 
címmel és jelleggel felruházott postafelügyelő
ket, dr. Batta József és dr. Fekete János m. 
kir. postatitkárokat és Kiss József m. kir. pos- 
tafeliigyelőt;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály
ba: Mányai Mátyás, Lichter Miksa, Gyulafia 
Géza, Mayherr Rezső, Berczy Lajos, Jónitz 
Jenő, Rácz András, Laczi József, Dömötör Sán
dor, Kiss József, Vona Géza, Lászlófai Ernő, 
Zsemlye István, Laczkó Péter, Hadnagy József, 
Bencza Kálmán, Dobozy Nándor, dr. Szűcs Mi
hály, Láng Ferenc, Titz János, Csősz József, 
Forgách Ottó, Bacsa Antal, Kozmák Lajos, 
Vad Jenő, Kemenes Jenő, Csűrös István, Sza
mosi Dezső, Bácskai Jakab, Záborszky Richárd, 
Vámos János, vitéz Dénes Iván, Szalóky Ede, 
Illovits Szilárd, Kiss Jenő, dr. Mányi Lajos, So
mogyi Ödön, Őri József, Róna Adolf, Nagy 
Mihály, Kárpáti Béla, Bartos Géza, Bácskai 
Ádám, Schichmann Győző, Deskó Mihály és 
Piláth Károly m. kir. postafelügyelői címmel 
és jelleggel felruházott postafőtiszteket;
V. a m . kir. posta üzemi kezelési tisztviselők 

szakában:
postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 

Garai Lajos, Csepreghy Ernő, Zavadszky Jó
zsef, Csiszár Sándor, Rácz Sándor, Farkas Já
nos, Almássy Sándor, Herczeg József, Orosz 
Lajos, Keresztes József, Pázsit Dezső, Munká
csy Béla, Timkó József, Bitai Rezső, m. kir. 
postafőellenőri címmel és jelleggel felruházott 
postaellenőröket, Barabás Lajos és Szalai Ró
bert m. kir. postaellenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi női tisztviselők 
szakában:

postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osz
tályba: Harta Rezsőné m. kir. postafőellenőrnöi 
címmel és jelleggel felruházott postaellenőrnőt, 
Baló Ilona, Dibáczy Antalné, Novák Mária, 
Rössler Jakabné és Bényi Mária m. kir. posta- 
ellenőrnőket;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselők 
szakában:

postamüszaki főellenőrré a VIII. fizetési 
osztályba: Stanek Lajos m. kir. postaműszaki 
főllenőri címmel és jelleggel felruházott posta
műszaki ellenőrt.

Budapest, 1937. évi június hó 17-én.
Bornemisza Géza s. k.

I I .

104.000/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte

1. a m. kir. posta forgalmi szakában:
1. postafőtisztté: Szentpéteri József, Kará- 

di Károly, Deák Géza, dr. Somos Ferenc, Vida 
János, Sokoray Dezső, vitéz Bodosi Géza, Je
len Gyula, Járomi János, Kelemen Mihály, dr. 
Borbás György, Balog Gyula, Sós József, Tóth 
Ferenc, Balázs Barna, Keserű György, Kristóf 
Ferenc, Schrimpf Frigyes, Sajti Imre, Brenner 
Jenő Sátori Rezső, Somogyi Aladár, Kertész 
Géza, Heim András, dr. Persina Béla, Somlyai 
Rezső, dr. Kürti László, Lantos László, Rieger 
Mihály, Komlós József, Lakos Ferenc, Bor
nemisza Imre, Kisvári Mihály, Szabó János 
(szegedi), dr. Tábori Miklós, Gaál Ferenc, Bo
lyó Sándor, Kövér Béla, Kiss Béla, Garamvöl- 
gyi Béla, Lakatos András, Scholtz Ferenc, Gyu
ris Kálmán, Papp Sándor, Bakonyi József, Sza
bó József (dukai), Kovács Antal, Vidék Ká
roly és Alvinczy Miklós I. osztályú postatiszte
ket;

2. I. osztályú postatisztté: Simon Alajos, 
Bánhidy József és Hampl István postasegéd- 
ellenőröket, Csönkös Ferenc, Czigány/ István, 
Gabnay Pál, Kemény István, Rátz Elemér, 
Horváth Lajos, Németh János Jenő, Hamvas 
Károly, Dózsa Sándor, Kindzierszky Emil, dr. 
Szekeres Lajos, dr. Ehmann Aladár, Kovács 
Kálmán, Bánhegyi István, dr. Gidai László. 
Bogdán Pál, Tholt Vilmos, Horváth József, 
Páhr Károly, Takács Antal, Dikán Andor, Baj- 
kó Ferenc, Tatár Sándor, Schneider Károly, 
Jaross István, dr. Florváth Dezső, Kozma Bé
la, Vaskuti György, Tatár Miklós, Németh 
Miklós, Endrődy Károly, Németh László, Si- 
sák György, Deák István, Szabó Mihály, Szirt 
Ferenc, Bujdosó Gyula, Törkenczy Tibor. 
Vantsa Béla, Pintér László, Sárai István, Mar-
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sovszky Géza, dr. Norgauer János, dr. Horváth 
József, Horváth László, Lengyel László, Nagy 
Miklós, dr. Poros László, Vecsey György és 
Tóth Lajos II. osztályú postatiszteket;

3. II. osztályú postatisztté: Kun Elemér,
Kertész Jenő, Nagy László (Békéscsabai), Kár
páti Ferenc, Zólomi Imre, Nagy János, Galgói 
János, Molnár Dezső, Dér János, Magyar Fe
renc, Tóth György, Bihary Béla, Nagy Lajos 
Vidor, Jármer Ernő, Szappanos György, Somo
gyi Zoltán, Matzon Lajos, dr. Élő Dezső, Win- 
ternitz Tibor, Szabó Lajos, Lsztegár László, 
dr. Endrődi Emil, dr. Békéssy Ferenc, Földváry 
Elemér, Pásztor Lajos, Horváth István (szom
bathelyi), Kárász Gergely. Papp László, Bod
nár József, Koltai Géza, Kaza János, dr. Sütő 
János, dr. Ónodi István, dr. Téglás Gyula, Sza
bó Mihály, Vizvárdi István, dr. Előd Károly, 
dr. Kováts László, dr. Kovács Jenő, Budai 
László, Török Pál, dr. Handula Márton, Gáncs 
Kálmán, dr. Moró Lajos, Bölcskei Iván, dr. 
Kaszab Géza, dr. Szenkovits József, Faragó 
Elemér, Szentirmai János, Vári Miklós, dr. 
Molnár Kálmán, Váraljay Géza és örsy Árpád 
postasegédtiszteket, Oszoli János, YVolffarí 
László, Papp László, Széles György, Edelényi 
Rezső, Forgó Pál, Szabó Gyula, Virág László, 
dr. Ramocsai László, Hídvégi Kornél, Mátyás 
István, Liszka Ödön, Tóth József, Haraszti Jó
zsef, Sándorfi Béla, Varga Károly, Orbán La
jos, Merényi József, Babai József, Jakab Ernő, 
Varga Zoltán, dr. Rózsás József, Kovács Ist
ván, dr. Udvarhelyi Károly, Lontai Frigyes, 
Cserny József, Szőnyi Ferenc, Szentkuti Fe
renc, Sallay Dezső, dr. Mihálka György és 
Gödör János posta forgalmi gyakornokokat; 
dr. Bársony Nándor, dr. Jankovich Lajos és 
Bencze Elemér posta forgalmi díjnokokat.: 
Eke Zoltán, Mattey Gyula és Zaicz Ernő posta 
forgalmi gyokornokokat, Károlyfalvi László 
posta forgalmi díjnokot, Balogh János posta 
forgalmi gyakornokot, Kálmán Béla posta for
galmi díjnokot, Hagyits István, Szentpétery 
Kálmán és Csiky Zoltán posta forgalmi gya
kornokokat, Mosonyi Ferenc, Rózsás István, 
Kcrényi József és Isiik Sándor posta forgalmi 
díjnokokat, Fuchs Imre és Cserhalmi Rezső 
posta forgalmi gyakornokokat;

4. posta forgalmi gyakornokká: Bódi Jenő, 
Hegedűs Ferenc, Valenta Pál, Rónai János, dr. 
Hollós Tibor, dr. Biró Tamás, Komka Tibor, 
Turáni Károly, Szánthó László, Zöldy István,

Molnár Lajos, dr. Halászi Árpád, Kántor Ist
ván, Regős Ferenc, Kertay Tibor, dr. Weiser 
László, Kisfalvi Frigyes, dr. Toffler László. 
Tóth Jenő, Biró Géza, dr. Gyulay Andor, dr. 
Sándi Béla, Lukács Tibor, dr. Deák László, dr. 
Sziik Ödön, dr. Kardos Antal, Kiss Pál (pécsi), 
Takács Andor, Szőke János, Körmendy Valér, 
Zsiga Miklós, dr. Hex'tav Rezső, Dózsa László, 
dr. Lénárt Béla, Harmat János, Zsögön Rácz 
Egon, Kovács Zoltán, Madaras István, Síiké 
László, Laux József, Farkas Ferenc (veszprémi), 
Bodó László, Florváth Ernő, Cseh István, Kor
mány Béla, dr. Pintér László, Lengváry Pál, 
Hantai Dénes, Krantz Károly, Katona Ferenc, 
Hunyadi Jenő, Ifjú Ferenc, Bartha Elemér, Mol
nár Gyula, Perlaki Ferenc, Fodor Imre, Buzna 
Gyula, Balaton János, Szecsődv Gyula, Lend- 
váry Rudolf, Ditrói Ferenc, Fleischer Ervin, 
Lantos Tibor, Langmár Mihály, Rácz Ferenc. 
Radnóti Elemér, Zsuffa Szabolcs, dr. Kemenes 
János, Jaross Zoltán. Polgár Antal, Gébéi Bé
la, Makkos Sándor, Pojtner László, Szilágyi 
Géza, Pinczehelyi Imre, Szentpéteri László, dr. 
Aradi Gyula, dr. Joó Géza, Vajda Endre, dr. 
Harsányi Tibor, Péteri Emil, Hegedűs Lajos, 
Bonis Ottó, Tárnok Pál, Zoltán Ernő, Borgói 
Alán, dr. Tiszay Géza, dr. Marthé Ferenc, Tar- 
csay László, dr. Sarudi Ferenc, dr. Csethe Mik
lós, Mikó Tivadar, Szentirmai János, Rusz Já
nos, Habány László, Böszörményi Zoltán, 
Farkas Ferenc (budapesti), dr. Horváth János, 
Szabó Lajos, dr. Barna Szögyény Emil, Nagy 
Ferenc és dr. Vétek Lajos posta forgalmi díj
nokokat és Bolla Lajos órabérest;

II. a postai üzemi kezelési tisztviselők szaká
ban:

1. postaellenőrré: Geiger József, Urvölgyi 
Gyula, Kostyál Géza, Horváth Károly, Verecz- 
kei Lajos, Hámori Lajos, Paczka József, Tézsla 
Nándor, Gábriel Mihály, Csomány Ferenc, Ma
jor Zsigmond, Malompataki Béla, Rozgonyi 
Jenő, Szandtner József, Szemereki Lajos, Pet- 
kó Áűlmos, Hernádi József, Szakay József, 
Mikolay Kálmán és Szabó Géza postaellenöri 
címmel és jelleggel felruházott postasegédel- 
lenőröket, Markai Lajos és Slavitsek Géza pos- 
taellenőri címmel felruházott postasegédellen- 
őröket, Traply Dezső, Szurmay Árpád, Kalmár 
Géza, Szente Béla, Oberrecht Antal, Tolnai 
Bertalan, Kertész Ferenc, Egressy Péter, Szeré- 
nyi Ferenc, Szabó Lajos, Tánczos György,
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Rásonyi Géza, Aranyi László, Egri Rezső, Ú j
vári Gyula, Nagy Sándor (lovasberényi), De- 
dinszky Imre, Rátkai Lajos, Korbély Rezső, 
Bertalan Sándor, Antoni Gyula és Szentiványi 
István postasegédellenőröket;

2. postasegédellenőrré: Fábián Lajos, Simo- 
vits Győző, Szemethv József, Dévai Zoltán, 
Schnell Lajos, Dudás Sándor, Juhász János, 
Bencze József, Réti Béla, Záhonyi Aladár, 
Kállay József, Páll Árpád, Bélái József, Haller 
Ferenc, Huszti Ágoston, Hantos Ödön, Pataki 
László, Szabó György, Rádfai Lajos, Sánta Al
bert, Döme Károly, Rapport Márton, B. Tóth 
Pál, Bcbesi István, Vass Kálmán, Soós Lajos, 
Dérfi Pál, Segesdi János, Baranyai János, Dar
vas Bálint, Szabó György, Tóth József, Ma- 
ródy József, Horvát József (acsai), Sexty Zol- 
'tán, Gerlei József, Turmann Andor, Ágfalvi 
András, vitéz Tóth Zsigmond, Pósa Kálmán, 
vitéz Csizmadia József, Képessi Ernő, Bende 
Lajos, Tárnoki Emil, Horváth István (ikervári)- 
Szokoly Mihály, Kéry János, Janny András, 
(Csekme Imre, Nagy József, Harta Rezső és Bori 
György postasegédtiszteket;

3. postasegédtisztté: Varjú Elek, Fazekas 
Béla, Szentirmai Ödön, Takács Gyula, dr. He- 
tey-Herman Ottó, Eördögh László, Kiss Sándor, 
Sári Antal, Garóczi György, Péter Szaniszló, 
Sipos Ferenc, Fiilöp István, dr. Komondy An
dor, vitéz Hódosi Lajos, Durkó Tibor, Borszéki 
Béla, Pörczi József, Sarkady Lajos, Varga Jó
zsef, Pervay Imre, Becsey Béla, Odor Imre, Lip
tai László, Szél Mihály, Szabó Sándor, Algöver 
Jenő, Pechó István, Molnár József, Kutas Gyu
la, Csaba Lajos, Vő József, Lévai Szabó Já
nos, Szabó Lajos, Szilner Emil, Draskóczy Sán
dor, Tóth Mihály, Kelemen Ferenc, Laczik 
László, dr. Nagy Sándor és Bokor Ferenc posta 
forgalmi gyakornokokat;

III. a posta üzemi női tisztviselők szakában:
1. postaellenőrnővé: Leövey Erzsébet, özv. 

Szabó Kálmánné, M.atulay Emilia, Krujber 
Lenke, • Murányi Márta, Józsy Irma, Tasch An
na postaellenőrnői címmel és jelleggel felruhá
zott postasegédellenőrnőket, Majoros L. Mar
git, Huray Etel, Geiszier Romána, Sik Béláné, 
Wallandt Edéné, Vass Gizella, Vérfy Jolán és 
Vargha Margit postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé: Wozidovski Irén, 
Király Julia, Méhelv Ilona, Znabovits Margit, 
Tasch Lajosné, La Borda Gizella, Furucz La-

josné, Czakó Lajosné, Váradi Hermin, Szabó 
Mária (nyíregyházai), Balzsay Kornélia, özv. 
Demény Gyuláné, Pánczél Olga, Nyáry Sán- 
dorné, Bak Anna, Frantz Emilia, Surjánszky 
Karolin, Pauliny Mária, Ledniczky Róza, Lulek 
Anna, Tuna Irén, Fillér Ferencné, Fogarassy 
Ilona, Soós Józsefné, Szécsényi Julianna, Boros 
Ilona, Zimmermann Anna, Dravetzky Zsig- 
mondné, Kiss Károlyné, Varga Ferencné, Kain 
Jolán, Koller Árpádin, Biróczy Istvánná, Pribék 
Eulália, Palinszky Margit, Bayer Ilona, Major 
Jenőné, Fábián Júlia, Németh Margit (rákospa
lotai), Binder Blanka, Brezina Margit, Czikker 
Erzsébet, Zemling Győzőné, özv. Pogány Ká
rolyné, Tomka Mária, Hegyi Teréz és Márchis 
Judit postasegédtisztnőket;

3. postasegédtisztnővé: Kekécs Margit, La
dányi Mária, Vasas Mészáros Margit, Kandó 
Berta, Krausz Károlyné, Cseh Istvánná, Mudry 
Anna, Meggyesy Lajosné, Szabó Anna, Dara
bos Mária, Pittner Béláné, Kancsár Julia, Resz- 
ler Mária, Szakáll Mária, Kollár Gyuláné, Fil- 
linger Margit, Kemenesy Istvánné, Kocsis Ilo
na, Zemplényi Mária, Fillinger Melánia, Kupo- 
vics Erzsébet, özv. Pintér Károlyné, S. Székely 
Zoltánné, Grész Ilona, Dús Károlyné, Ali Ro
zália, Kaizer Hedvig, Meszlényi Józsefné, So
mogyi Mária, Kalmár Ignácné, Pintér Mária, 
Major Mária, Csaklós Andrásné, Pál Gyuláné, 
Predmerszky Mária, Procskó Emilia, Procskó 
Margit, Körmendy Jenőné, Barotai Lajosné, 
Kulcsár Erzsébet, Weingartner Irma, Nivel Ju
lianna, Hárs Ferencné, Kálmán Dezsőné, Szta- 
nek Irén, Takács Józsefné, Kochlács Mária, 
Bangha Lujza, Kovács Margit, Zsigmond Emi
lia, Schlägel Irma, Kapronczai Tivadarné, Ferstl 
Mária, Görög Erzsébet, Jakab Pálné, özv. Dan- 
kó Andrásné, Wéber Margit, Lovag Károlyné, 
Csala Margit, Táll Gizella, Goda Józsefné, Her- 
pich Ilona, Eberhart Györgyné, Flórián Irén, 
Vattav Vilma és Varga Aranka postakezelőnő
ket;

IV. a posta műszaki üzemi tisztviselők szaká
ban:

1. műszaki ellenőrré: Mátyásy György,
Hartai Károly, Szendrői Dezső és Nádor Fe
renc posta műszaki ellenőri címmel és jelleg
gel felruházott postaműszaki segédellenőröket:

2. műszaki segédellenőrré: Vojtek László, 
Fekete Géza, Nemes László, Dvoracsek Lajos, 
Ágoston Géza, Magyarosi István, Romhányi
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Béla, Szabó Gyula, Rohonczi József és Szöllösi 
János postamüszaki segédtiszteket;

3. műszaki segédtisztté: Wettl Gyula, En
gelbrecht Jenő, Debreczcni Sándor, Várady 
Géza, Biró László, Vámosi Sándor, Timár Mi
hály, Sonkoly József, Vásárhelyi László, Li- 
párdi János, Bagári Géza, Gruber Sándor, Deák 
József, Ruttkay Frigyes, Illés Ferenc, Gold
schmidt Ferenc, Keresztes Kálmán, Hajas Béla 
és Kacsándi István posta műszaki üzemi gya
kornokokat;

4. műszaki üzemi gyakornokká: Farkas
Lajos, Beviz Béla, Pintér János, Odry Mihály, 
Halmai János, Halász Gyula, Berta Kálmán, 
Ritzel Zoltán, Hadnagy Antal, Herceghalmi 
Béla, Regőcei József, Papp Kálmán, Pásztor 
István, Verovszky Mihály, Málnay Károly, 
Nagy György, Hámori Géza, Somogyi János, 
Soós Gábor, Villányi Sándor, Báhner Mihály, 
Tóth Ferenc, Ravasz József, Bodrogi Pál, 
Berndt Ferenc, Hideghéthy Bittera Géza, Bagó 
Sándor, Marsovszky Sándor, Noszlopy András, 
Bolner Pál, Altai Ferenc, Árkövi Gyula, Benkő 
József, Burján Mihály és Takács Ferenc órabé
res posta műszerészeket;

V. a kezelőnőknél:
kezelőnővé: Hatás Gézáné, Theisz Béláné, 

Richtárszky Gizella, Szöllöszeghy Róza, Mokos 
Adél, Krebs Ferencné, Herr Hermin, Szlávik 
Béláné, Király Gizella, Bittner Piroska, Hédi 
Hedvig, Postarik Karolin, Szabó Zsigmondné, 
Kovács Sándorné, Csányi Mária, Govrik Tiva- 
darné, Farkas Lajosné, Léránt Gizella, Tárnái 
lmréné, Berki Julianna, Flencsey Teréz, Hor
váth Anna, Ocskay Lászlóné, Badics Anna, 
Verovszki Mihályné, Biszták Józsefné, Pálfalvi 
Julia, Berta Kálmánná, Sokoray Béláné, Bodai 
Jolán, Szentpétery Istvánná, Nemes Julia, Kis
falvi Józsefné, Balázs Péterné, Mayer Klára. 
Csikány Irén, Rejszky Károlyné, Pirisi Ilona, 
dr. Szalay Dezsőné, Gzokoly Gézáné, Keresztes 
Kálmánná, Polster Károlyné, Hámori Jenőné, 
dr. Handler Ferencné, Szabó Etelka, Gneth 
Gizella, Dózsa Lászlóné, Szajwold Matild. Ke
lemen Anna, Matolcsi Jánosné, Reck Johanna, 
Kemény Teréz, Varga Lászlóné, Wittwindisch 
Vilma, Voigt Mária, Sólyom Aranka, Nagy Já
nosné, Józsa Erzsébet, Boros Emilné, Nagy 
Lajosné, Molnár Ferencné, Dimeth Lászlóné, 
Offerl Etel, Pillmaver Emilia, Pintér Józsefné, 
Sztodolnik Ilona, Hittner Márta, Roth Sára,

Pót jé Margit, Simon Anna, Modroczki Gyulá- 
né, Perlaky Istvánné, Horváth Mátyásné, Al- 
mássy Béláné, Szabó Józsefné, Kövesdi Anna. 
Sasvári Ferencné, dr. Jványi Béláné, Schilling 
Nándorné, Holtzer Lászlóné, Hell Ilona és 
Romhányi Béláné postadíjnokokat, Voszka Gi
zella havidíjast, Lőrincz Emma óradíjast, és 
Borszéky Frigyesné posta órebérest;

VI. a posta műszaki segédszemélyzetnél:
1. a II. fizetési csoportba: Csorna Márton, 

Huszár Imre és Ozsváth István I. osztályú 
posta vonalfelvigyázókat II. osztályú posta vo
nalmesterré, Nagy Károly berekereszturi I. 
osztályú postaaltiszíet II. osztályú postagarage- 
mesterré;

2. a III. fizetési csoportba: Zergényi Nán
dor II. oszt. vonalfelvigyázót I. oszt. posta vo
nalfelvigyázóvá, Halász István győrszentmár- 
toni II. oszt. csoportvezetőt I. oszt. posta cso
portvezetővé, Pozsgai Károly kocsikezelőt pos
ta gépkocsivezetővé, Kőfaragó Sándor és Szabó 
Károly oroszi II. oszt. vonalfelvigyázókat I. oszt. 
posta vonalfelvigyázókká, Torma István posta 
kazánfűtőt I. oszt. posta gépkezelővé, Gyurka 
János, Kurucz István, Kelemen István kaposfü- 
redi, Téglás Sándor, Lévay János, Csondor Já
nos és Takács Sándor fugyi II. oszt. vonalfelví- 
gyázókat I. oszt. posta vonalfelvigyázókká, 
Nándor Ambrus II. oszt. csoportvezetőt I. osz
tályú posta csoportvezetővé, Magyari Pál, Ba
logh István miskolci II. oszt. vonalfelvigyázó
kat. I. oszt. posta vonalfelvigyázóvá, Váli Jó
zsef II. oszt. táv. és távbeszélő szerelőt I. oszt. 
táv. és távbeszélő szerelővé, Sárosi Mihály, Réz 
József II. o. vonalfelvigyázókat I. o. posta vo: 
nalfelvigyázóvá, Nyulasi Pál, Szalontai Hubert 
II. oszt. csoportvezetőket I. oszt. posta csoport- 
vezetővé, Magyar János pécsi II. oszt. gépke
zelőt I. oszt. posta gépkezelővé, Korom Zsig- 
mond és Kökényessy József II. oszt. vonalfelvi
gyázókat I. oszt. posta vonalfelvigyázóvá;

VII. a postaaltiszti személyzetnél:
1. I. osztályú postaszakaltisztté: Kovács 

András, Klausz Lajos, Kemény Gyula, Almádi 
Pál, Katona János kisszállási, Kálmán György 
rácalmási, Hima Sámuel, Sándor István tamási 
és Tari József II. osztályú postaszakaltiszte- 
ket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté: Újvári 
József, Horváth Pál viszneki, Radnai József,
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Aradi Antal, Dobos János dunaadonyi, Kővári 
Vendel, Nagy Lajos békéssámsoni, Horváth 
István csanaki, Szigeti János kürti, Bélavári 
Sándor, Varga Szilveszter, Berta István szat
mári, D. Simon Mátyás, Legény János, Rapács 
János, Simó László, Szabó Gergely mezőgyáni, 
Somkuti Sebestyén, Lővei Antal, Horváth Kál
mán iváni, Lukátsi Sándor, Varga János kisko- 
máromi, Tolnai József, Apródi Mihály, Kereszti 
Antal, Gulacsik János, Boros Béla, Parádi La
jos, Kovács György nagydorogi, Kovács Jó
zsef vámosgyörki, Lestár Gábor, Siile József, 
Kordos József, Zakár Miklós, Szakái János 
mindszenti, Nemes Mihály, Vincze Miklós, 
M.olnár Ferenc zaládi, Balog István debrece
ni, Kovács Sándor cecei, Sallai Tamás, Kővári 
János, Kovács Vince, Pethő Kálmán, vitéz 
Arany János, Nyárai Rezső és Huszár Gyula I. 
osztályú postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté: Orosz Pál pos
ta gépkocsivezetőt, Kanozsai András kürti és 
Farkas József ceglédi I. osztályú posta vonal- 
felvilgyázókat, Mosonyi Vince posta gépkocsi- 
vezetőt, Juhász István káli, Biró Frigyes, Oláh 
József nagykőrösi, Molnár József vetési, Pal
lér Mátyás, Kovács Ferenc dunaföldvári, Fad- i 
gyas István, Benedek Antal, Rapi János, Le 
hoczki Péter, Szabadi Mihály, Szente Imre, Ple- 
tényi Ádám, Stampfer Sándor, Kozma István, 
Bártfai Béla, Molnár János tápiógyörgyei, Tóth 
Ernő hódmezővásárhelyi, Tóth József makiári, 
Budai János, Nagy János enyingi. Juhász Mi
hály tápiógyörgyei, Kotvics László, Kiss István 
pápai, Zsida Mihály, Kőszegi János, Szűcs La
jos zsákai, Papp József kecskeméti, Török Mi
hály váci, Budavári Károly, Lovas Lajos, Zom- 
bori Pál, Sürü Mihály, Fejér János szilágysom
lói, Eck János, Bogár Károly, Aszódi Pál, Si
mon Mihály mosdósi, Kari Jakab. Uhrincsok 
János, Süldi János, Csotó Nagy János, Simon 
Ede, Kiss János makói, Gecző József, Varga 
János nemesszalóki, Sándor Ferenc, Balázs 
Gyula, Diószegi Gyula, Kiss Ferenc jászkiséri, 
Mezei László, Kovács István hosszúperesztegí, 
Molnár József nőtincsi, Fekete János dunapen- 
telei, Elekes Dénes, Dálya Mózes, Dálya János. 
Németh Pál börcsi, Bodrogi József, Domahidi 
Ferenc, Nyéki András, Galambos István pén- 
zeskuti, Fülöp Lajos, Király József pécsváradi. 
Kis András bokodi, Magyari Gábor, Polgár 
István, Szövérfi János, Biró Vince, Aradi Mi
hály, Petrák András, Vukovics Gyula, Takács 
István abai, Rákos István, Tóth Sándor hódme

zővásárhelyi, Majoros István, Dávid János, 
Soós Lajos herényi, Helt Ferenc, Hidegföldi 
Ferenc, Szigethi József, Rozsnyói Nándor, Dé
vai Gusztáv Adolf, Kender Antal, Kántor Ár
pád, Kertai Ferenc, Seres János, Farkas József 
fényeslitkei, Rácz Miklós, Sándorfi Rudolf, 
Szondy Mihály, T. Kovács János, Kárpáti Já
nos, Szabó Imre zalaegerszegi, Horváth Károly 
tolnai, Horváth Sándor keszthelyi, Holzmann 
Samu, Pataki Antal, Pátkai István, Honfi Já
nos paksi I., Sallai János soproni, Szilágyi Já
nos rákoscsabai, Túri Sándor, Takács Lajos 
gödöllői, Illés János darvasi, Körösi István, Fe
hér István rákoscsabai, Bodzái Lajos, Lendvai 
Ferenc, Kovács Dezső badacsonytomaji, Lu
kács Antal, Király István budapesti, Sándor 
János szolnoki, Károlyi József, Árva János, 
Hunyadi József, Kovács Albert, Csontos Jó
zsef toronyi, Kusztor István, Gyulai János, 
Megyes Pál, Vincze Imre, Kaposi István, Deli 
József, Bokor János, Németh József körmendi, 
Kálmán Lajos, Papp János nagykőrösi, Lehel
vári Miklós, Korán József, Gyevi Nagy Imre, 
Magyar József táplánfai, Szász János kisújszál
lási, Szabó Sándor budapesti, Lovas János, Ki- 
rimi Mihály, Marosfalvi József, Lévai Máté, 
Takács Gyula, Németh József iváni, Lendvay 
Mihály, Szamos József, Koráth József, Molnár 
István tótkomlósi, Zolnai Ferenc, Száraz István 
rácszentpéteri, Magyar János, Szatmári Lajos 
esztergomi, Mikus Mihály, Ladányi István, 
Szlama János, Kőmives József, Rimái Albert, 
Boldog János ozorai, Cserháti Ferenc, Erdész 
János, Hajós Márton, Török Lajos vásáruti, 
Dancsó Kovács István, Káló János káli, Kovács 
Sándor kajászószentpéteri, Hűié Ferenc, Tibay 
Lajos, Bak László, Cziráki József, Sárosdi Ist
ván, Molnár József budapesti, Pálmai István, 
Katona Pál, Németh István sárosdi, Kovács Já
nos jászberényi, Csontos István pákozdi, Kocz- 
ka Pál, iVarga László pápai, Szabó Mihály szé
kesfehérvári, Gyöngyössi István, Vértessi La
jos, Frankó Lajos, Harkai Mihály, Gyenes La
jos, Szilágyi Dezső, Horváth Pál rákoscsabai, 
Budai Sándor, Szabó Imre sarkadi, Bikácsi Pál, 
vitéz Bajnóczy Elek, Pintér István székesfehér
vári, vitéz Varga József, Lantos Ferenc, Tasi 
Sándor, Szurmai Lajos, Jaczkó Gyula, Bucsi 
Ferenc, Berecz József, Pataki József szegedi, 
Veres József, Zulik István, Németh János sop
roni, ugróczi István, Szabó István seregélyesi, 
Tóth Flórián, Hargitai István érdi, Bazsa Gyu
la, Borbély István debreceni, Tóth József ti-



25. szám. 213

szacsegei, Cseh Pál, Csordás János, Szarka 
László, Illés József tenkei, Mákocsi Albert, 
Hajdú István makói, Kelemen János érpataki, 
vitéz Füstös Ferenc, Sátor István, Kiss János 
csákberényi, Csíki Albert, Kocsis János, Békefi 
János, Nagy László pázmándi, Illés Mihály. 
Viczián Pál kiskőrösi, Szigetvári József, Dobosi 
Károly, Bújna Ferenc, Cziráki Ferenc, Szakál- 
losy József, Réder Ferenc, Csóka János, Neu
bauer Antal, Liszai Ferenc, Hosszú József, Ve
lez János, Kamarás András, Réthelyi János, 
Vesztróczi József, Major János dávodi, Varga 
Lajos torjai, Bartal István, Bártfai György és 
Mikesi Sándor II. osztályú postaaltiszteket.

Budapest, 1937. évi június hó 17-én.
Tersztyánszky Ákos s. k., 

a m. kir. posta vezérigazgatója.

Kitüntetések.
106.106/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten folyó évi június hő 22. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy az olasz király Ö Felsége budapesti 
látogatása alkalmával teljesített kiválóan érté
kes szolgálatukért Sziits Endre postaigazgató
nak elismerése és Rimótzy Mihály postaműsza
ki igazgatónak újbóli elismerése tudtul adas
sák.

Budapest, 1937. évi július hó 1-én.

Miniszteri elismerés.
106.249/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter az olasz király Ő Felsége 
budapesti látogatása alkalmával teljesített ki
válóan értékes szolgálatukért Stur Iván pos
tamérnöknek, ifj. Véghely Dezső postasegéd- 
mérnöknek, Purpriger Jenő, Augusztinyi Ákos 
és Székely Mihály postafelügyelőknek, Rif Bé
la postaműszaki ellenőrnek, Zaharidesz Angela 
és Laczkovich Róza postasegédellenőrnőknek, 
valamint Csukás Erzsébet órabéres postaalkal
mazottnak elismerését fejezte ki.

Budapest, 1937. évi június hó 27-én.

Dicsérő elismerés.
106.248/1.

A m. kir. postavezérigazgató az olasz ki
rály ö Felsége budapesti látogatása alkalmával 
teljesített kiválóan érdemes szolgálatukért Bárt
fai Antal postaműszaki segédtisztet, Varga Já
nos postavonalmestert és Tar Sándor órabéres 
posta műszerészt dicsérő elismerésben részesí
tette.

Budapest, 1937. évi június hó 27-én.

A Mozgópostái Utasítás kiadásával kapcsolatos 
intézkedések.

105.217/4.
A Mozgópostái Utasítást mint a „Magyar 

Kir. Posta Szabályzatai“ gyűjteményének A. 7. 
kötetét kiadtam.

Az Utasítást (rövidítve A. 7. Szab.) a P. 
R. T. 1937. évi 23. számával zártam le és ren
delkezései 1937. évi október hó 1-vel lépnek 
életbe.

Az A. 7. Szab.-nak az eddigi gyakorlattól, 
illetőleg előírástól eltérő lényegesebb rendelke
zéseire a következőkben hívom fel az érdekelt 
szervek figyelmét. Már itt felhívom a hivata
lok figyelmét arra, hogy egyes rendelkezések 
— amelyek alább külön fel vannak tüntetve — 
nemcsak a mozgópostákra, hanem az összes 
postahivatalokra érvényesek.

1. A 4. §. 1. pont szerint a mozgópostakocsi 
mindkét oldalán kifüggesztendő irányjelzőtáb
lák egységesen vaslemezből, kétoldalán fehér 
alapon fekete felírással készülnek. Ezgknek az 
irányjelzőtábláknak előállítása és felszerelése 
ügyében később rendelkezem.

2. Az 5. §. szerint a mozgópostaszemélyze
tet és a mozgóposták ellenőrzésével megbízott 
tisztviselőket a 6. sz. Függelékben ismertetett 
mintának megfelelő új igazolvánnyal kell ellát
ni. Az illetékes postai szervek intézkedjenek, 
hogy az érdekelt személyzet az új igazolvány
nyal az Utasítás életbelépése előtt elláttassék. 
Az igazolvány űrlapokból az első szükségletet 
a nyomtatványraktárból e rendeletemre hivat
kozással, szolgálati levelezőlapon rendeljék 
meg; a további szükséglet fedezéséről az évi 
(nyomtatvány rendelésnél a szabályszerű mó
don gondoskodjanak.

3. A 10. §. 1. pont 2. bekezdése szerint azok
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a mozgóposták, amelyek szolgálatukat csak az 
indulást követő napon fejezik be, jövőben 
olyan keletbélyegzőt használnak, amely az in
dulás keltjén kívül a kezelés tényleges időpont
ját is feltünteti. Az érdekelt mozgópostákat az 
új keletbélyegzőkkel hivatalból látom el.

4. A 10. §. 3. pontja szerint, ha valamely 
mozgóposta keletbélyegzője elveszett, vagy a 
meglévőt javítás, élesítés céljából ideiglenesen 
be kell vonni, az igazgatóság olyan „M. kir. 
mozgóposta“ körvésettel ellátott pótkeletbé
lyegzőt bocsát a mozgóposta rendelkezésére, 
amely a kelten kívül a mozgóposta számát és 
mindenkori útirányát „M“ (—menet), illetőleg 
„T“ (=  térti) betűkkel jelzi. E bélyegzőket a 
mozgópostafőnökségek szükség esetében saját 
igazgatóságuktól igényelhetik s az érdekelt 
mozgóposta sorszámára beállítva adják ki hasz
nálatra.

5. A 27. §. 3. pontja értelmében a mozgó
postánál ezentúl nemcsak a vonalfelvigyázó, 
hanem a hivatalosan kiküldött minden más 
postaalkalmazott (pl. kerületi biztos) is közvet
lenül feladhatja kerékpárját szolgálati csomag
ként.

6. Jövőben nemcsak a mozgóposták, hanem 
valamennyi postahivatal a rovatlapokon és a 
zárólapokon a mozgóposták nevét, a kezdő- és 
a végállomás kezdő szótagjából alakított és 
egybeírt rövidített szóval is megjelölheti. A 
rövidített megjelölésnek használata szolgálati 
táviratok címében és aláírásában kötelező. (28. 
§. 1. pont 3. bek.; 39. §. 3. pont 2„ bek.).

7. A 28. §. 1. pont 8. bekezdése értelmében 
megváltozik a rovatlap II. része lezárásának 
eddigi módja. Nevezetesen: ha valamely vi
szonylatban csak sommás ajánlott küldemény 
vár továbbításra, ilyen esetben csak a tényleg 
indított sommás ajánlott küldemények darab
számát kell számmal és betűvel kiírni (pl. „25 
=  huszonöt“); elmarad tehát a „B.“ ajánlott 
küldemény hiányának tört alakban nullával 
való jelzése; ha pedig csak B. ajánlott külde 
ménv vár rovatolásra, ez esetben a tételes be
jegyzés után a B. ajánlott levelek darabszámát 
kell számmal és betűvel és a „B“ betű kiírásával 
a rovatolt ajánlott küldemények minőségét je
lezni (pl. „2 =  kettő B“).

A rovatlap II. részének ez az új lezárási 
módja 1937. október hó 1-től kezdve nemcsak a 
mozgópostáknál, hanem a) belföldi viszonyla
tokban a többi postahivatalra nézve is egyfor
mán kötelező.

8. A 32. §. 5. pont 1. bekezdése szerint, ha 
a pályaudvaron küldönc nem jelenik meg és a 
pályaudvarra címzett (nem a pályaudvari sze
mélyzetnek szóló) levélpostai küldeményekért 
senkisem jelentkezik s a vasúti alkalmazott 
sem veszi át őket, a küldeményre a mzgóposta 
kezelője „Címzett nem jelentkezett“ megjegy
zést köteles írni és a küldeményt keletbélyeg
zőlenyomattal és aláírással ellátva tovább kell 
szállítani, illetőleg a kézbesítésre illetékes pos- 
tahivatahoz kell irányítani.

9. A 32. §. 6. pontja szerint a „Pályaudvar“ 
jelzésű és mozgóposta által valamely pályaud
varon zárlaton kívül leadott zárt leveleket, to
vábbá a légipostával érkezett és az expressz- 
jelzésű egyéb levélpostai küldeményeket le
adás előtt a mozgópostának érkezési bélyegző- 
lenyomattal kell ellátnia.

10. A 37. §. 9. pontja szerint az ajánlás nél
küli (fehér címlapos) levél- és hírlapzárlatokat 
a belföldi forgalomban az indító- és a rendel
tetési hivatalra való tekintet nélkül egyösszeg
űén és pedig az ajánlott küldeményeket, illető
leg a rovatlapot tartalmazó, egyenként bejegy- 
zékelt zárlatok után következő sorban, „Aján
lás nélkül“ megjegyzéssel és a darabszám fel
tüntetésével kell jegyzékelni.

11. Az új Ügynökségi Utasítás határoza
tainak életbeléptetéséig a mozgóposták — az 
Utasítás 38. §. 1. pont 3. bekezdésében foglal
takkal ellentétben — a postaügynökségeknek 
szóló postautalványokat és postatakarékpénz
tári takarék- és csekkfizetési utalványokat, az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően, továbbra is 
csak az ellenőrzőhivatal zárlatában helyezhetik 
el.

12. A 39. §. 6. pont 4. bekezdése szerint, — 
szemben az A. 2, Szab. 79. §. 2. pont 2. bekez
désében foglaltakkal — a küldönc a mozgópos^ 
tán felvett jegyzőkönyvet tanúként rendsze
rint nem írhatja alá, mert erre alkalma nincs.

13. A 39. §. 9. pontja szerint sérülés, hiány 
vagy szabálytalanság esetében a hivatalok a 
mozgóposta távirati megkeresésére a vizsgálat 
eredményét a mozgópostával is haladéktalanul 
közölni kötelesek.

14. A 40. §. 1. pont szerint a mozgópostá
nak szóló pénzeszsák vagy kézicsomag esetle
ges jegyzékeletlenül való érkezését a mozgó
postának nem kell távirati úton jelenteni. Szem
ben az A. 2. Szab. 76. §. 2. pontjával, ez a kö
telezettsége csak a mozgópostának közvetítés-
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re átadott ilyen pénzeszsákkal vagy kézicso- | 
maggal szemben áll fenn.

15. A 40. §. 4. pont 2. bekezdése, — szem
ben az A. 2. Szab. 76. §. 6. pontjában foglaltak
kal — elrendeli, hogy olyan esetben, amikor 
valamely vasútállomáson két vagy több hivatal 
küldönce közül valamely nem jelenik meg, az 
elmaradt küldönc részére esedékes anyagot a 
mozgóposta az átadójegyzékbe való bejegyzés 
után közvetítésre a megjelent küldöncnek fel
tétlenül adja le.

Ugyanígy jár el a mozgóposta, ha a közúti 
gépkocsijárat nem érkezik be idejére; ebben az 
esetben a pályaudvari közvetítést végző kül
döncnek kell a mozgópostától esedékes zárla
tokat későbbi közvetítésre leadni.

16. A 40. §. 12 pont utolsó bekezdése, ille
tőleg a 41. §. 20. pont 2. bekezdése szerint ké
zicsomag hiány esetében (az A. 2. Szab. 76. §. 
13. pontjában foglaltakkal szemben) a mozgó
posta a jövőben csak akkor vesz fel jegyző
könyvet, ha a berovatolt, de nem jegyzékeit ké
zicsomag hiányzik.

17. A 40. S. 13. pontja (az A. 2. Szab. 76.
§. 17. pontjában foglaltakkal szemben) kimond
ja, hogy a mozgópostánál valamely okból visz- 
szahagyott vagy általa tévedésből túlszállított 
pénzeszsákok közül csak az általa készített 
ilyen pénzeszsákot bonthatja fel tartalmának 
átrovatolása céljából; a közvetítésre kapott, te
hát közvetlen pénzeszsákokat azonban a moz
góposta a legrövidebb úton felbontatlanul köte
les a címhivatalhoz továbbítani.

18. A 41. §. 10. pont értelmében, ha a moz
góposta valamely zárlat anyagában ajánlott
ként beszámított közönséges vagy nem aján
lott expressz levélpostai küldeményt kap, az 
eljárás során — szemben az A. 2. Szab. 80. §. 
7. pontnak utolsó bekezdésével — leletrovatla- 
pot sem köteles többé felvenni, csak jelentő- 
ívi jelentéssel intézi el az esetet.

19. A 41. §. 14. pontja az értéknyilvánítás
sal ellátott levélpostai küldemények kezelésére 
az A. 2. Szab. 80. §. 9. pontban előírt kezelési 
rendet csak a belföldre szóló ilyen levélpostai 
küldeményekre korlátozza, de az ilyen külde
ményeknek B-ként kezelés előtt kötelező át- 
borítékolását a mozgópostánál megszünteti. A 
külföldre szóló értéknyilvánítással ellátott le
vélpostai küldeményeket azonban jövőben B 
ajánlottként kezelve belföldi feladási helyére 
kell visszaküldeni.

Ez az eljárás 1937. október 1-től kezdve

i nemcsak a mozgópostákra, hanem minden más 
postahivatalra nézve érvényes.

20. A 41. §. 18. pontja a sommás csomagok 
darabszámában a mozgópostái közvetítőszol

gálatnál megállapított eltérés rendezésénél, az 
átadójegyzéken az A. 2. Szab. 64. §. 11. pont 
szerint végzendő le vagy hozzáírást, a raktár- 
kezelő tanúskodásával, az akadályozott küldönc 
helyett a mozgóposta vezetője is elvégezheti. 
Az eltérésről az A. 2. Szab. 80. §. 13. pont 3. 
bek. értelmében a zárlatot indítóhivatalnak kül 
dendő értesítés továbbításáról a mozgópostái 
szolgálatban a mozgópostafőnökség gondosko
dik.

21. A 41. §. 23. pontja szerint zárlatok anya
gának elcserélésénél — szemben az A. 2. Szab. 
81. §. 22. pontjával — a mozgóposta jövőben 
csak akkor köteles leletrovatlapot felvenni, ha 
a rovatlap és a zsák tartalma a csere következ
tében nem egyezik, tehát az érkezett anyagot 
azonosítani más módon nem lehet.

22. A 42. §. 1. pontja szerint a mozgóposta 
csomagzsákot szabályellenes lezárás vagy sérü
lés miatt, vissza nem utasíthat még azon a cí
men sem, ha netalán a küldöncnek nem volt 
ideje, vagy nem volt hajlandó a rendellenesség 
igazolására. Az A. 2. Szab. 80. §. 16. pontjában 
foglalt az a szabály, hogy a sérült csomagzsá
kot, a sérülés igazolásánaak hiányában az át
vevő köteles visszautasítani, a jövőben a moz
gópostákra nem, hanem csak a többi postahi 
vatalok küldönceire nézve marad érvényben.

23. Sérült vagy szabályellenes pénzeszsák 
kezelésénél a mozgóposta eljárása eddig a sze
rint változott, hogy egy vagy több alkalmazot
tal kísért mozgópostáról volt-e szó.

Az A. 2. Szab. 81. §. 2. pontja szerint a sé
rült pénzeszsákot eddig csak a több alkalma
zottal kísért mozgópostánál volt szabad tarta
lom megállapítás céljából felbontani. Az egy 
altiszt által kísért mozgóposta a sérült pénzes- 
zsákot nem bonthatta fel, hanem átcsomagolva 
további kezelésre a legközelebbi kincstári hi
vatalhoz irányította.

Az Utasítás 42. §. 2. és 3. pontja ezt az el
járást megváltoztatja. Nevezetesen más eljárást 
ír elő a mozgópostának címzett és mást az át
menő sérült pénzcszsákok kezelésére.

A mozgópostának címzett sérült pénzeszsá
kot minden mozgóposta köteles jövőben átvé
tel után nyomban, lehetőleg még a küldönc tá
vozása előtt felbontani és tartalmát számba- 
venni. Jegyzőkönyvet azonban csak akkor kell
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az ilyen pénzeszsák felbontásáról utólag fel
venni, ha abban hiányt vagy rendellenességet 
állapít meg a mozgóposta.

Ha a sérült pénzeszsák nem a mozgópos
tához van címezve, tehát átmenő pénzeszsák 
sérüléséről van szó és a sérülés a zsák tartal
mát is veszélyeztetni látszik, azt szintén fel 
kell bontani; de jegyzőkönyvet megint csak 
akkor kell felvenni, ha a sérült pénzeszsák tar
talmában hiányt állapítanak meg; ha ellenben 
az átmenő pénzeszsák sérülése a zsák tartalmát 
nem látszik veszélyeztetni, akkor a mozgó
posta felbontás nélkül ép pénzeszsákba teszi, 
azt szabályszerűen lezárja és a zárlatot címlap
pal is ellátva többé nem az útközi első kincs
tári, esetleg pályaudvari hivatalhoz, hanem a 
sérült pénzeszsák eredeti rendeltetési helyére 
továbbítja bizottsági felbontásra. Ilyen esetben 
a pénzeszsákhoz a mozgóposta jegyzőkönyvei 
is köteles csatolni, amelynek azonban csak az 
I. részét tölti ki.

24. A sérült átmenő levélzárlat kezelése is 
megváltozik bizonyos fokig az Utasítás hatá- 
rozmányainak életbeléptetésével. Nevezetesen 
a 42. §. 4. pont 4. bekezdése értelmében a moz
góposta — szemben az A. 2, Szab. 81. §. 11 
és 12. pontjában foglaltakkal — a tartalmat 
veszélyeztető sérülés esetében felbontja ugyan 
az átmenő sérült levélzárlatot, de a felbontás
nál sem jegyzőkönyvet, sem leletrovatlapot 
nem vesz fel, hanem egyező tartalom esetében 
a zárlatot átcsomagolva eredeti rendeltetési 
helyére továbbítja; tartalomhiány esetében pe
dig a zárlatot átrovatolja.

25. A 42. §. 5. pontja szerint a postaügy
nökségek és ellenőrzőhivataluk között kölcsö
nösen váltott pénzeszsákot, ha a sérülés a tar
talmat veszélyeztetni látszik, az egy alkalma
zottal utazó mozgóposta is felbontja, tartalmát 
megállapítja és a megállapítás eredményét a 
pénzeszsákban elhelyezett kísérőokiraton hite
les alakban röviden feljegyzi és a zárlatot át
csomagolva eredeti rendeltetési helyére továb
bítja. Az ilyen sérült zárlat tartalmát tehát fel
bontás esetében sem szabad átrovatolni.

26. Az Utasítás határozmányainak életbe
léptetésével változik a sérült értékküldemé
nyeknek mozgópostaai kezelése is.

Eddig ugyanis a mozgópostának a hozzá 
sérülten érkezett értékküldeményeket még a 
tartalmat komolyan veszélyeztető sérülés ese
tében sem volt szabad felbontania, hanem a 
jegyzőkönyv I. részét felvéve a sérült értékkül

deményt átburkolás után megfelelő megjegy
zéssel ellátva, további eljárásra a legközelebbi 
kincstári hivatalhoz kellett irányítani.

A 43. §. 3. pont ezzel szemben kimondja, 
hogy a tartalmat nem veszélyeztetően sérült 
értékküldeményt átburkolás után, jegyző
könyv kíséretében az irányításnak legmegfe
lelőbb átrovatoló kincstári hivatalhoz kell to
vábbi eljárásra küldeni.

Ha pedig az értékküldemény sérülése olyan 
természetű, hogy a tartalma a sérült borítékból 
útközben úgyis kihullana és így a tartalom út
közi számbavétele szolgálati érdek, a mozgó
posta köteles jövőben a sérült értékküldeményt 
felbontani, tartalmát a jegyzőkönyv II. részé
nek felvételével megállapítani.

27. A 43. §. 4. pontja értelmében a sérült 
vagy szabálytalan kézicsomagot az olyan állo
másokon, ahol az átadás-átvétel ellenőrzésére a 
pályaudvari postahivatal részéről rendszeresen 
tisztviselő jelenik meg, a mozgóposta nem fo
gadja el, hanem a jelenlevő ellenőrző tisztvise
lővel az átadóokiratból leíratja. Azokon az ál
lomásokon azonban, ahol az átadóhivatal ré
széről pályaudvaron ellenőrző tisztviselő nincs, 
a mozgóposta a sérült vagy szabályellenes ké
zicsomagot minden esetben köteles átvenni.

28. A 43. §. ó. pont 2. bekezdése szerint, ha 
nem csomagolt s egészet képező csomag (gép
rész, kerti szék stb.) sérül meg, letört vagy le
vált részeit jegyzőkönyv felvétele után zsineg
gel tartósan a küldeményhez kell erősíteni és 
a küldeményt nem kell átcsomagolni. Elason- 
lóképen elmarad az átcsomagolás, amikor a de- 
mizsonban, ládában stb csomagolt üveg eltörik 
és a tartalom teljesen elfolyt.

29. A 43. §. 7. pontja értelmében, ha vala
mely csomag a mozgópostái szállítás közben 
kárt okoz — szemben az A. 2. Szab. 82. §. 21. 
pontban foglaltakkal — a mozgópostának jegy
zőkönyvet felvenni nem kell, hanem a tény
állásról jelentőívében jelent.

30. A Mozgópostái Utasítással az érdekelt 
postai szerveket hivatalból látom el és a m. kir. 
postaszemélyzet által vásárolni kívánt példá
nyok árusításával a m. kir. posta tudakozó iro
dáját bíztam meg.

Az eladásra szánt példányok árát a posta
személyzet részére 2 P-ben állapítom meg. Az 
eladási árban a forgalmiadó és a csomagolási 
költség is benne van. A postaszemélyzet a sa
ját céljaira vásárolt példányok árát egymásután 
következő 4 hónap alatt is fizetheti.
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A postahivatalok a vásárolni kívánt Moz
gópostái Utasítás árát postaszolgálati utalvá
nyon a m. kir. posta tudakozó irodája külföldi 
hírlaposztályának küldjék be s az utalvány 
szelvényén az összeg rendeltetését jelezzék.

31. Végül felhívom a hivatalokat, hogy a 
Mozgópostái Utasítás gyakorlati alkalmazásá
nál szerzett tapasztalataikról, a szövegnek eset
leg még szükségesnek mutatkozó helyesbíthetése 
érdekében 1937. év december hó 15-ig előttes 
igazgatóságukhoz jelentsenek. Az igazgatóságok 
és központi szervek e jelentéseket gyűjtsék és 
összefoglalva legkésőbb 1937. december hó 
20-ig terjesszék fel hozzám.

Budapest, 1937. évi július hó 5-én.

Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 4. számú 
változás kiadása.

104.669/4.
A Postaüzleti Szabályzat és a Postakezelé

si Utasítás időközi változásait mint 4. számú 
változást (külön az A. 1. Szab.-hoz és külön az 
A. 2—3. szab.-hoz) kiadtam és a hivataloknak 
a m. kir. posta tudakozó irodájának külföldi 
hírlaposztálya útján megküldettem. A hivata
lok a változásokat haladéktalanul vezessék ke
resztül és ennek megtörténtét a Szabályzatok 
végére e célból beragasztott előjegyzésen tart
sák nyilván.

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

Budapest, 1937. évi június hó 26-án.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar jára
dék kölcsönkötvények szelvényutalványainak 
becserélésére megállapított határidő meghosz- 

szabbítása.
ad 106.062/4.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar 
járadék (kényszer) kölcsönkötvények szelvény
utalványainak becserélésénél a vidéki postahi
vatalok közreműködése tárgyában a P. R. T.

1936. évi 22. számában megjelent 105.349/4. sz. 
rendelet kapcsán értesítem a vidéki postahiva
talokat, hogy az abban, a szelvényutalványok 
elfogadására 1937. évi június hó 30-ig megálla
pított határidőt a m. kir. pénzügyminiszter úr
ral egyetértőleg 1937. évi december hó végéig 
meghosszabbítom.

A vidéki postahivatalok tehát ezeket a szel
vényutalványokat a hivatkozott rendeletben 
előírt eljárással becserélésre 1937. évi december 
hó 31-ig fogadják el.

Ezt a változást a hivatalok az idézett ren
delet 8. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi július hó 1-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban. 
105.011/8.

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

4. o. A „Tudnivalók“ k) pontjának az 
=  LX =  táviratokra vonatkozó bekezdésében, 
a harmadik sorban a „hatféle“ szó helyett „ki
lencféle“ írandó. A zárjelben levő „jelzése LXj 
LX2 stb.“ után beszúrandó a következő: „Az 
LXn jelzésű táviratlap (gyásztáviratlap) csak 
részvétet nyilvánító távirathoz használható“.

27. o. Transjordániá-nál az 5. hasábban az 
I. útiránynak megfelelő rovatba írják be: 0.507.

A Távíró-díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

12. o. Szíria és Libanon köztársaság után új 
tételként írják be:
Transjordánia (Transjordanie) II. —'0.507 5.07 

Budapest, 1937. évi június hó 24-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek Névsorában.

106.289/3.
Zagyvaróna postaügynökségnél (568., ili. 

143. o.) a „pd.“, illetőleg „gy.“ jelzés törlendő. 
Budapest, 1937. évi július hó 2-án.
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Helyesbítés a Helységnévtárban.
106.520/3.

A P. R. T. folyó évi 23. számában megje
lent 118.398/8. számú rendeletben felsorolt pos
tahivatalok távíró- és távbeszélőszolgálati jel
iegét a távíró _p és távbeszélő jelzések

után a Helységnévtárban is megfelelően helyes
bítsék.

Lepsény postahivatalnál az új szolgálati 
jelleg helyesen C/2/BC.

Budapest, 1937. évi július hó 2-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
105.135/1.

Dr. Csépi Lajos postatitkárt (72) a Békés
csaba 1. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

A postatakarékpénztári számadási anyagnak 
közös borítékban való beküldése.

107.461j 4.
Az állami és kereskedelmi csekkforgalom 

számadási anyagának szétválasztása és új napi 
főjegyzék rendszeresítése tárgyában a Posta 
Rendeletek Tára 1937. évi 22. számában meg
jelent 103.468/4—1937. sz. rendelet kapcsán fel
hívom a közvetítő hivatalokat, hogy folyó évi 
július hó 12-től kezdve az egyéb (kereskedelmi) 
csekkbefizetések, illetve csekkvisszafizetések 
aljegyzőkének végösszege (összesítése) alatt 
külön sorban az állami csekkbefizetések, illet
ve csekk visszafizetések aljegyzékének végösz- 
szegét jegyezzék be és a két végösszeg össze
adásával a következő sorban az elszámolt 
csekkbefizetések, illetve csekkvisszafizetések 
végső összegét is tüntessék fel.

Ugyancsak a fenti naptól kezdve a hiva
talok összes számadási anyagukat, tehát az ál
lami forgalomra vonatkozó csekküzleti napi 
aljegyzékeiket és a vonatkozó főjegyzéket is 
— utóbbit leragasztatlan állapotban — az egyéb 
számadási anyaggal közös borítékba helyezve 
továbbítsák, megjegyezvén, hogy a befizetési

lapokat és fizetési utalványokat mindig a meg
felelő aljegyzőkben kell elhelyezni.

A jelzett naptól kezdve a készletben lévő 
„A“ jelzésű borítékokat a hivatalok a jelzés 
figyelmen kívül hagyásával használhatják fel 
számadási anyaguk beküldésére.

A használatból kivont korábbi főjegyzéke
ket a m. kir. postatakarékpénztár gazdászati 
és műszaki hivatal címére (Budapest 54.) külön 
borítékban be kell küldeni.

Budapest, 1937. évi július hó 6-án.

Személyzetiek.

106.664/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
évi május havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: Kökény Sándor dr. fogal
mazó 46 Budapestről Pécsre, Schuster András 
főmérnöki címmel és jelleggel felruházott mér
nök 4 Budapestről Miskolcra, Balog Sándor II.
o. tiszt 54 Üj dombóvárról Szekszárdra, Dé- 
kány István segédtiszt 272 Győrből Budapest
re, Sütő János dr. segédtiszt 311 Budapestről 
Sopronba, Fóth Jolán kezelőnő 332 Pápáról 
Budapestre, Szabó János balassagyarmati I. o. 
altiszt 235 Balassagyarmatról Budapestre, Sik
lósi József I. o. altiszt 1555 Székesfehérvárról 
Budapestre, Szádvári József II. o. altiszt 829/c. 
Nyíregyházáról Miskolcra, Szakács János II. 
o. altiszt 830 Székesfehérvárról Budapestre, 
Bódis Márton II. o. altiszt 1054 Budapestről 
Balassagyarmatra, Veresmarti Antal II. o. al
tiszt 1302 Debrecenből Budapestre, Gallai Jó
zsef II. o. altiszt 1977 Pécsről Tapolcára, Ros
tás János II. o. altiszt 2169 Budapestről Debre
cenbe, Liptai István II. o. altiszt 2324 Buda
pestről Székesfehérvárra, Tóth Imre moson- 
szentmiklósi II. o. altiszt 2688 Győrből Buda
pestre, Kelemen József II. o. altiszt 2797 Tapol
cáról Pécsre, Csorna Márton I. o. vonalfelvi
gyázó 134 Kisújszállásról Debrecenbe, Korom 
Zsigmond II. o. vonalfelvigyázó 43 Kisújszál
lásról Püspökladányba, Juhász Jenő II. o. vo
nalfelvigyázó 147 Füzesabonyból Egerbe, Nagy 
József drávakeresztúri II. o. vonalfelvigyázó 
172 Zalaegerszegről Dombóvárra.
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N  yugdíjaztattak: kontros Tivadar igazga
tó 7, Toffler Gyula műszaki főigazgató 4, Nagy 
Ignácz, Árpád 50 és Bálint János 127 főfelügye
lők, Farkas Sándor: felügyelő 87, Baló Dénes 
főellenőr 31, kádas Zsigmond 36 és Bede La
jos 110 ellenőrök, Bandát Ferenc segédellenőr 
314, Vezényi Róza főellenőrnő 11, özv. Gál 
Miksáné ellenőrnő 16, Tóth Andrásné 152 és 
Piechuta Gizella 332 segédellenőrnők, Pálhiai 
Imréné 261, Szőts Vilma 305 és Orbán Béláné 
400 segédtisztnők, Péter Albert I. o. szakaltiszt 
19, Bucsi József II. o. szakaltiszt 85, Petró Mi
hály Lajos 120, Lisziák Ödön 160, Horváth Im
re kisrécsei 163, Bcrényi András 233, Szikszai 
Ferenc 752, kokány János 869, Potondi Ferenc 
1006, Pipicz József 1271 és Erős István mikósd 
széplaki 1509 I. o. altisztek, kele Mihály 775, 
Balázs Gábor atkári 1093 és Vincze János 2222 
II. o. altisztek, Szakái János II. o. garágemester 
36, Fábián Lajos 62l és Sebestyén Vendel 173 I. 
o. vonalfelvigyázók, Hajdú Ferenc zsarolyáini 
II. o. csoportvezető 2.

Meghaltak: kindl János 109, Werner
György 709 és Zsédely József 1643 I. o. altisz

tek, Mórber Ferenc 333 és Gombár Pál 1299 II. 
o. altisztek, Molnár István budapesti II. o. sze
relő 250.

Elbocsáttatott: Papp Lajos böjti II. o. al
tiszt 452.

Felmentetett: Sziács Imre II. o. vonalfelvi
gyázó 198.

Névváltozások: Székely (Schneider) J. Mi
hály felügyelő 241, Virányi (Vukotics) Mária 
segédellenőrnő 553, Merényi (Stelczer) Imre 
műszaki segédtiszt 7, Regényi (Rudinszky) 
Gábor I. o. altiszt 615, Rózsavölgyi (Tuska) Má
tyás II. o. altiszt 1655, Vasadi (Vlaskalits) 
Sándor II. o. altiszt 2541, kerti (kanyicska) 
András I. o. vonalfelvigyázó 198.

Egyéb változások: Horányi Tamás I. o.
tiszt 256 helyett Horányi Tamás dr., képessi 
Ernő segédtiszt 43'—5 hadiév, D’Elia kálmán 
műszaki segédtiszt 12—5 hadiév törlendő, 
Strobl János műszaki segédtiszt 14—4 hadiév 
törlendő, Hungler karolin kezelőnő 77 helyett 
Magyar Mihálvné, Homály Ilona kezelőnő 471 
helyett dr. Horváth Józsefné írandó.

Budapest, 1937. évi július hó 1-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

106.097/3. — 106.721/3.
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Szűcsi Ptb. Heves 768 474*) — Apc 7-39 Egyesfogatú
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*) A  szállítás költségeihez az érdekeltség is hozzájárul.

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 július hó 21-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi július hó 3-án.
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Illyés Mária kiadó 1901. Tiszadorogm a
Tiszadorogm ai posta
ügynökké kinevezte

te tt.

So
pr

on Szende Janka kiadó Lajoskomárom
1910. Lajoskom árom Lajoskomaromi posta

m esterré nevezte te tt ki.

So
pr

on Szende Bálintné kiadó Csesznek 1907. Bakonybél Szűcsi postam esterré 
n evezte te tt ki.

So
pr

on Bangha Sarolta kiadó Vének 1898. Felsőgalla
Bakonszentkirályi pos
tam esterré neveztetett 

ki.

So
pr

on Vass Margit kiadó Berhida 1904. Balatonfüred Papkeszi postam esterré 
kinevezve.

So
pr

on Németh Anna kiadó Alsópere 1911. Csetény Bakonyoszlopi posta
m esterré kinevezve.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bedeg postahivatal július hó 15-től önálló kezelésre 

képes k iadó t keres egyhavi helyettesítésre.
E szterháza postahivatal m inden szakban já rtas  nő

kiadót keres azonnali belépésre. A ján la tokat fizetési igény 
megjelölésével kér. (Ellátást, családias bánásm ódot b izto
sít. )

Gyúró postah iva ta l július 15-től 3 hé tre  önálló ke
zelésre képes n ő k iad ó t keres, helyettesítésre.

M edgyesegyháza postahivatal gyakorlo tt pénztárke
zelő kiadót keres július 15-ére. A ján la to t fizetési igé
nyekkel kér.

Zebegény postahivatal július és augusztus hónapra 
önálló kezelésre képes nőkiadót keres. Javadalm azása 
készpénz és te lje s  ellátás.

A  azerkcsztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztily, Budapest 4.

------ m tm m m M v .uM i^w rY Yiiitwii» ■■ iim — w ......... . iwnww— ■ — w— i i i  ui» i  m m i mi k i i i ---------n ' i T i í r r - i r n f  T w i r r r n i m i n r n ----------
F ő v á ro s i N yom da R t. nyom ása . — Felelős m űvezető : D u ch o n  János.
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T A R T A T O M :
Baja postaügynökségnek postahivatallá való á ta la

kítása.
Változások a mozgóposták és jegyzékelőm enetek 

jegyzékében.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

Pusztaottlaka új postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetm ények tandíjm entes és ösztöndíjas 

helyekre.
Betöltendő kiadói állások.

Baja postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
106.755/3.

A bajai nyilvános távbeszélő állomással 
felszerelt postaügynökség folyó évi július hó 
l-ével Baja 2. elnevezéssel IV. osztályú posta- 
hivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „4075“.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 111. oldalon Bajánál 
a „ 123 Eh. Baja'1 törlendő és helyette bejegy
zendő a postahivatal jelzése: ,, 4*0̂  ".

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorában a ll. oldalon Baja után beírandó: „1“, 
Baja ügynökségre vonatkozó adatok pedig tör
lendők és helyettük beírandó: „4075, 887, 4,
Baja 2. (Erzsébet királyné-u. 56.), “, Ujdombó
vár a  ma Csikéria. “, a 174. oldalon
a 4000. számnál Baja után beírandó: „1, “, a 
4075. számnál pedig beírandó: „Baja 2.“.

Végül az Irányítási Füzetben a 14. oldalon 
Baja után beírandó: „1“, az ügynökségre vo
natkozó adatok pedig törlendők.

Budapest, 1937. évi július hó 6-án.

Változások a mozgóposták és jegyzékelőmene
tek jegyzékében.

106.904:3.
A Kisújszállás-Kál Kápolna 77. sz. mozgó

posta az 5031. sz. vonat helyett az 5033. számú 
vonatban közlekedik.

A 98. sz. mozgópostánál a „Jegyzet“ ha

sábban ,,b) V/22—VI/27“ helyett ,,b) VI/27— 
1X/8“ írandó.

A Szolnok—Várhosgyörk 158. sz. mozgó
posta az 527'8727. sz. vonatok helyett a 2017' 
8727. sz. vonatokban közlekedik.

A 185. sz. mozgópostánál a 4732. sz. vonat 
mellé írják be „a)‘\  alája „4732a b)“ a jegyzet 
rovatba pedig „a) VII/15-ig, b) VII/15-től“.

A 241. sz. mozgópostánál „T 505“ helyett 
„T 5051“-t írjanak, a jegyzetrovatban „V/22 — 
IX(2“-t töröljék, „U“ után pedig írják be „ii“v

A Gyöngyös—Vámosgyörk között közle
kedő jcgyzékelőmeneteknél „8823“ helyett ír
ják be „8833“.

A Sátoraljaújhely Átrakó—Füzérkomlós 
közti jegyzékelőmenetnél „12b“ helyett „22b“-t 
írj anak.

A Cegléd—Vezseny között közlekedő jegy- 
zékelőmeneteknél a jegyzet rovatban levő be
jegyzés a Cegléd—Kupái Kovácsmajor közötti 
j egyzékelőmenetekre vonatkozik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. f. évi 17. számában köz 
zétett 99.75Ü3. sz. rendelet mellékleteként meg
jelent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi július hó 6-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
107.431 (3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál ( =  F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja
(=  É-).
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Ausztráliába (Fremantle): F VIF15—15 ó, 
É VIII/10; F VIF24—5 ó 30 p, É VII/17; F VII/ 
29—15 ó, É VIII/24; F VIII/5—15 ó, É VIII 31;

Brit-lndiába (Bombay): F VII/15—15 ó, É 
VII/29; F VII/21—15 ó, É VIII/2; F VIF22—15 
ó, É VIII/5; F VII/29—15 ó, F VIIF12; F VIII/4 
—15 ó, É VIII/17; F VIII/5—15 ó, É VIII/19;

Dél-Afrikába (Capetown): F VIF14—15 ó, 
F  VIII/2; F VII/21—15 ó, F VIII/10; F VII/28—
15. ó, É VIII/16; F VIII/4—15 ó, É VIII/24;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F VII/15— 
15 ó, É VIF29; F VII/21—15 ó, É VIII/9; F VII/ 
27—15 ó, É VIII/10; F VII/28—15 ó, É VIIF15;
F VII/29—15 ó, É VIII/18; F VIII/4—15 ó, É 
VIII/20; F VIIF5—15 ó, É VIII/26;

Egyiptomba (Alexandria): F VII/11—22 ó 
50 p, É VII/15; F VII/13—22 ó 50 p, É VII/17;
F VII/17—22 ó 50 p, É VII/21; F VII/18—22 ó 
50 p, É VII/22; F VII/19—22 ó 50 p, É VII/23; 
F VII/22—22 ó 50 p, F VII/26; F VII/23—22 6 
50 p, F VII/27; F VII/24—22 ó 50 p, É VII/28;
F VII/25—22 ő 50 p, É VII/29; F VII/27—22 ó 
50 p, É VII/31; F VII/31—22 ó 50 p, É Vffl/4; - 
F VIII/1—22 ó 50 p, É VIII/6; F VIII/2—22 ó 50 
p, É VIII/7; F VIIF5—22 ó 50 p, É VIII/9; F 
VIII//6—22 ó 50 p. É VIII/10; F VIII/7—22 ó 50 
p, F VIlFl 1;

Észak- és Középamerikába (New York):
F VII/12—15 ó, É VII/20; F VII/13—15 ó, F 
VII/22; F VII/15—15 ó, É VII/22; F VII/19—15 ó, 
F VII/26; F VII/20—22 ó 50 p, É VII/29; F VIR 
21—15 ó, É VII/30; F VII/26—15 ó, É VIII'2;
F VII/27—15 ó, É VIII/5; F VII/28—15 ó, É 
VIII/6; F VIII/2—15 ó, É VIII/9; F VIII/4—15 ó, 
É VIII/13; F VIII/6—15 ó, É VIII/15;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII/12 
—22 ó 50 p, É VII/17; F VII/14—22 ó .50 p, É 
VII/19; F VII/17—22 ó 50 p, É VII/22; F VII/19 
—22 ó 50 p, É VII/24; F VII/21—22 ó 50 p, É 
VII/26; F VII/24—22 ó 50 p, É VII/29; F VII/26 
—22 ó 50 p, É VII/31; F VII/28—22 ó 50 
P, É VIII/2; F VII/31—22 6 50 p. F
VIII/5; F VIII/2—22 ó 50 p, É VIII/7; F VIII/4 
—22 ó 50 p, F VIII/9; F VIII/7—22 ó 50 p, F 
VIII/12;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VII/12—12 ó,
F VII/20; F VII/16—12 ó, F VII/24; F VII/17— 
12 ó, F VII/25; F VII/19—12 ó, F VII/27; F VII/
23—12 ó, F VII/31; F VII/24—12 ó, F V III1;

F VII/26—12 ó, F VIII/2; F VII/30—12 ó, F 
VIII/6; F VII/31—12 ó, F VIII/7; F VIII/2—12 
ó, F VIII/10; F VIII/6—12 ó, F VIII/14; F Vilii 
7—12 ó, F VIII/15;

Japánba (Shimonoseki): F VII/13—5 ó 30 
p, F VII/28; F VII/16—5 ó 30 p, F VII/31; F 
VII/20—5 ó 30 p, F VIII/4; F VII/24—5 ó-30 p, 
F VIII/8; F VII/27—5 ó 30 p, F VIII/11; F VII' 
30—5 ó 30 p, F VIII/14; F VIII/3—5 ó 30 p, fi 
VIII/18; F VIII/6—5 ó 30 p, F VIII/22;

Kínába (Shanghai): F VII/13—5 ó 30 p, F 
VII/27; F VII/16—5 ó 30 p, F VII/30; F VII/20— 
5 ó 30 p, F Vffl/3; F VII/24—5 ó 30 p, F VIII/7; 
F VII/27—5 ó 30 p, F VIII/10; F VII/30—5 ó 30 
p, F VIII/13; F VIII/3—5 ó 30 p, F VIII/17; F 
VIII/6—5 ó 30 p, F Vin/21;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VIP14— 
15 ó, F VIII/5; F VII/22—5} ó 30 p, F VIII/16; F 
VII/29—5 ó 30 p, F VIII/19; F VIII/4—15 ó, F 
VIII/26;

Palesztinába (Tel Aviv): F V lP ll—22 ó 50 
p, F VII/16; F VII/13—22 ó 50 p, F VII/18; F 
VII/17—22 6 50 p, F VII/22; F VII/18—22 ó 50 p, 
F VII/23;, F VII/19—22 ó 50 p, F VII/24; F VII/ 
22—22 ó 50 p, F VII/27; F VII/23—22 ó 50 p, 
F VII/28 F VII/24—22 ó 50 p, F VII/29; F VII/ 
25—22 ó 50 p, F VII/30; F VII/27—22 6 50 p, 
F VIII/1; F VII/31—22 ó 50 p, F VIII/5; F VIII/ 
1—22 ó 50 p, F VIII/7; F VIII/2—22 ó 50 p, F 
VIII/8; F VIII/5—22 ó 50 p, F VIII/10; F VIII/ 
6—22 ó 50 p, F VIII/11; F VIII/7—22 ó 50 p, 
F VIII/12;

Szíriába (Alep): F VII/12—22 ói 50 p, F 
VII/15; F VII/14—22 ó 50 p, F VII/17; F VII/15 
—22 ó 50 p, F VII/19; F VII/17—22 ó 50 p. F 
VII/20; F VII/19—22 ó 50 p, F VII/22; F VII/21 
—22 ó 50 p, F VII/24; F VII/22—22 ó 50 p, F 
VII/26; F VII/24—22 ó 50 p, F VII/27; F VII/26 
—22 ó 50 p, F VII/29; F VII/28—22 ó 50 p, F 
VII/31; F VII/29—22 ó 50 p, F VIII/2; F VII/31 
—22 ó 50 p, F VIII/3; F VIII/2—22 ó 50 p, F 
VIII/5; F VIII/4—22 ó 50 p, F VIII/7; F VIII/5 
—22 ó 50 p, F VIII/9; F VIII/7—22 ó 50 p, F
vm/io.

Budapest, 1937. évi július hó 6-án.
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Pusztaottlaka új postaügynökség megnyitása.
106.111/3.

Arad vármegye eleki járásában fekvő Pusz
taottlaka községben 1937. évi június hó 18-án új 
postaügynökség lépett életbe. Ellenőrző hiva
tala Medgyesegyháza, díjnégyszögszáma 867.

Az ügynökség forgalmi köre Pusztaottlaka 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Pusztaottlakánál (442. 
o.) az „u. p. Medgyesegyháza és“ törlése mel
lett beírandó: „ CS Eh. Medgyesegyháza, Sze
ged El'—a  t Kétegyháza, Medgyesegyhá
za . . . ,  867, postáig. Sz.“

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban Pusztamonostor után (106. o.) beírandó: 

, 867, —, Pusztaottlaka ü. (Eh. Medgyesegy
háza, Arad, Szeged, Szeged / ■  n  Kétegy
háza, Medgyesegyháza. . . “, a 157. oldalon pe
dig a „867“ számnál Medgyesegyháza után be
írandó még: „Pusztaottlaka“.

Végül az Irányítási Füzetben Pusztamonos
tor után (129. o.) felveendő: „Pusztaottlaka, ü. 
Arad, Sz, III, Szeged—Kétegyháza, Eh. Med
gyesegyháza“.

Budapest, 1937. évi július hó 7-én.

Pályázati hirdetmények tandíjmentes és ösztön
díjas helyekre.

106.885/1.
A m. kir. posta tisztviselőinek figyelmét 

az alábbi pályázati hirdetményekben foglaltak
ra nyomatékosan felhívom.

Budapest, 1937. évi július hó 3-án.

I.

23.634/1937. I. K. K. M.

Pályázati hirdetmény a Budapesti Keres
kedelmi Akadémia keleti kereskedelmi szaktan- 
folyamán tandíjmentes helyre.

A Budapesti Kereskedelmi Akadémia ke
leti kereskedelmi szaktanfolyamán a vezeté
sem alatt álló kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium által rendszeresített, összesen 5

(öt) tandíjmentes helyre ezennel nyilvános pá
lyázatot hirdetek.

Ezekre a tandíjmentes helyekre vagyonta
lan szülők olyan fiúgyermekei pályázhatnak 
akik valamelyik hazai fiú felső kereskedelmi 
iskolában az 1936/37. tanévben jeles, illetőleg jc 
eredménnyel érettségi vizsgát tettek, vagy a 
középiskolát végzettek részére szervezett egy
éves kereskedelmi szaktanfolyamot az 1936/37. 
tanévben jeles, vagy jó eredménnyel elvégezték 
és az élő nyelvekben lehetőleg jeles, de leg
alább jó osztályzatot nyertek. A pályázók pá
lyázati kérvényükhöz születési anyakönyvi ki
vonatukat, érettségi, illetőleg végbizonyítvá
nyukat, szüleik vagyoni állapotáról községi bi 
zonyítványt és hatósági erkölcsi bizonyítványt 
tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi július hó 31-éig a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztérium segéd 
hivatalában (Budapest, II., Lánchíd-u. 1—3.) 
kell benyújtani. Az elkésve érkezett, vag> 
kellően fel nem szerelt pályázati kérvények fi
gyelembe nem vehetők.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.
A m. kir. kereskedelem- és közle 
kedésügyi minisztérium vezetésé- 
vei megbízott m. kir. iparügyi mi

niszter.

II.

23.634/1937. I. K. K. M.
v

Pályázati hirdetmény a középiskolát vég
zettek részére szervezett egyéves kereskedelmi 
szaktanfolyamokon tandíjmentes helyekre.

A középiskolát végzettek részére szerve
zett egyéves kereskedelmi szaktanfolyamokon 
a vezetésem alatt álló kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium által rendszeresített, 
összesen 10 (tíz) tandíjmentes helyre ezennel 
nyilvános pályázatot hirdetek.

Ezekre a tandíjmentes helyekre vagyonta
lan szülők olyan fiúgyermekei pályázhatnak, 
akik valamely középiskolában (gimnázium, reál- 
gimnázium, vagy reáliskola) az 1936/37. tanév
ben jeles, illetőleg jó eredménnyel érettségi 
vizsgát tettek és az élő nyelvekben, valamint 
a mennyiségtanban lehetőleg jeles, de legalább 
jó osztályzatot nyertek. A pályázók pályázati
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kérvényükhöz születési anyakönyvi kivonatu
kat, érettségi bizonyítványukat, szüleik vagyo
ni állapotáról községi bizonyítványt és ható
sági erkölcsi bizonyítványt tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi július hó 31-éig a kereske 
delem- és közlekedésügyi minisztérium segéd- 
hivatalában (Budapest, II., Lánchíd-u. 1—3.) 
kell benyújtani. Az elkésve érkezett, vagy 
kellően fel nem szerelt pályázati kérvények fi
gyelembe nem vehetők.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

A m. kir. kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium vezetésé
vel megbízott m. kir. iparügyi mi 

niszter.

III.

23.634/1937. I. K. K. M.

Pályázati hirdetmény a külföldi kereske
delmi főiskolákon rendszeresített állami ösz
töndíjas helyekre.

A bécsi (Hochschule für Welthandel in 
Wien), a lipcsei (Hochschule für Wirtschafts
wissenschaften in Leipzig), a st. galleni (Han
delshochschule St. Gallen), a milánói (Universita 
Commerciale Luigi Bocconi, Milano), a párisi 
(Ecole des Hautes Etudes Commerciale, Paris) 
és a londoni (London School of Ecconomícs 
and Political Science) kereskedelmi főiskolákon i

i

a vezetésem alatt álló kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium által rendszeresített 
egy-egy iskolai évre szóló, egyenkint 3.000 (há
romezer) pengős állami ösztöndíjas helyre 
ezennel nyilvános pályázatot hirdetek.

Ezekre az ösztöndíjas helyekre olyan ifjak 
pályázhatnak, akik a m. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem köz- 
gazdasági és kereskedelmi osztályán végbizo
nyítványt nyertek, vagy a középiskolát végzet
tek részére szervezett egyéves kereskedelmi 
szaktanfolyamok valamelyikét vagy a Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia keleti kereske
delmi szaktanfolyamát jeles eredménnyel elvé 
gezték.

A pályázók pályázati kérvényükhöz szüle
tési anyakönyvi kivonatot, a megkívánt vég
zettséget igazoló okmányokat, szüleik vagyoni 
állapotáról községi bizonyítványt és hatósági 
erkölcsi bizonyítványt tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb f. évi augusztus hó 31-éig a kereske
delem- és közlekedésügyi minisztérium segéd- 
hivatalában (Budapest, II., Lánchíd-u. 1—3.) 
kell benyújtani. Az elkésve érkezett, vagy 
kellően fel nem szerelt pályázati kérvények fi
gyelembe nem vehetők.

Budapest, 1937. évi június hó 30-án.

A m. kir. kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium vezetésé
vel megbízott m. kir. iparügyi mi

niszter.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Szerep postahivatal kiadónőt keres k é t havi helyet

tesítésre július 15-re, esetleg augusztus 1-re.
Kecel postahivatal július 15-ére vagy augusztus 1-ére 

állandóra, m indenben já rta s  m ásodkiadónőt és augusztus 
hóra külön, helyettesítésre egy kiadónőt keres.

A szerkesztőségnek szánt 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  János.
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- l j § f í r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1937. JÚLIUS ÍO. 27. szám.

T A K T

Miniszteri elismerés.
A  m. kir. igazságügy m iniszternek és a m. kir. 

pénzügym iniszternek 23.100/1937. I. M. számú rendeleté 
a  közpénztáraknál fizetendő követelések önkéntes elzá
logosítása körüli eljárásban a lakáspénz (lakbér) enged
m ényezésének újabb szabályozásáról szóló 2.200/1937. I. 
M. számú rendelet kiegészítése tárgyában.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai légikülde
mények légipostái pótdíjában.

V áltozások a Csomagdijszabásban.
A z 1925. évi kibocsátású m agyar járadékkölcsön 

(kényszerkölcsön) kötvények 7. számú szelvényeinek el
évülése tárgyában kiadott rendelet kiegészítése.

V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.

A L O M  :

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróvezetéke
ken és m terurbán távbeszélő áramkörökön.

H irdető bélyegző használata a budapesti 4. és 72. 
számú postahivataloknál.

Szigliget postaaügynökség postahivatallá való  átala
kítása.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorában, a H elységnévtárban és az Irányítási Füzetben.

Igazolvány elvesztése.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi június havi 

forgalma.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

Miniszteri elismerés.
105.897/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter Molnár Tankó Ferenc II. 
osztályú postaaltisztet bátor és önfeláldozó ma
gatartással véghezvitt életmentésért dicsérő el
ismerésben részesítette.

Budapest, 1937. évi július hó 6-án.

A  m. kir. igazságügyminiszternek és a m. kir. 
pénzügyminiszternek 23.100/1937. I. M. számú 
rendelete a közpénztáraknál fizetendő követe
lések önkéntes elzálogosítása körüli eljárásban a 
lakáspénz (lakbér) engedményezésének újabb 
szabályozásáról szóló 2.200/1937. I. M. számú 

rendelet kiegészítése tárgyában.
107.831/5.

„A végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. 
törvénycikket módosító és*kiegészítő 1908 : XLI. 
te. 30. §-ának második bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a 2.200/1937. I. M. számú ren
deletet azzal egészítjük'ki, hogy annak 2. §-át 
a Falusi Kislakásépítési Szövetkezet által nyúj
tott kölcsön kiegyenlítését célzó engedménye
zés esetében nem lehet alkalmazni.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba és annak rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 1937. évi június hó 25-én.
űr. Lázár Andor s. k.
m. kir. igazságügyminiszter.

űr. Fabinyi Tihamér s. k.
m. kir. pénzügym iniszter.“

A hivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 1937.
évi 6. számában közzétett 88.587/5. sz. rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi július hó 9-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai légikül
demények légipostái pótdíjában.

104.944/4.
A hivatalok a „Kimutatás a külföldről ér

kező levélpostai légiküldemények és postautal
ványok légipostái pótdíjáról’1 című füzetben ve
zessék keresztül a következő változást:

A 3. és 4. oldalon a 62. folyószám alatt Né- 
metalföldi-Indiánál a) pont alatt a K. L. M. út* 
ján továbbított küldemények pótdíjára vonat
kozó, a 3. hasábban szereplő adatokat töröljék 
és helyettük írják be:

„10 g-ként 100 -ig ..................30 cent
100 g-on felül 20 g-ként további 30 cent 

Budapest, 1937. évi július hó 9-én.
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Változások a Csomagdíjszabásban.
106.796/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások 4. 
sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztá
lya fogja a hivatalokat és egyéb postai szerve
ket közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1937. évi július hó 2-án.

A z 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvények 7. számú szelvé
nyeinek elévülése tárgyában kiadott rendelet ki

egészítése. i

ad 104.975/4.
A m. kir. postatakarékpénztártól vett ér

tesülés alapján közlöm a hivatalokkal, hogy a 
fenti tárgyban kiadott és a f. é. P. R. T. 23. szá
mában közölt 104.975/4. sz. rendelet 2. pontjá
ban felsorolt 8., 9., 10., 11. és 12. számú szelvé
nyeken kívül eme államadóssági kötvényeknek
13. számú szelvényei is beválthatók és elszámol
hatók.

E rendeletemet a hivatalok az idézett ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi július hó 8-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
106.472/8.

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

33. o. Görögországnál az abc sorrendnek 
megfelelően szúrják be

az I. díjöv hivatalai közé: Katerina, Lagada, 
Polygyros;

a II. díjöv hivatalai közé: Delphi (Delphes), 
Itea, Kyparissia.

34. o. Izland-szigetnél a háromperces beszél
getés díja 47 frs 75 cts helyett 43 frs 25 cts, 
minden további percért 15 frs 92 cts helyett 14 
frs 42 cts fizetendő.

56. o. Amerikai Egyesült-Államok és Kubá
nál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz.- 
hoz) az Egyesült-Államok II. díjövének jelen
legi díjtételei helyett sorrendben a következő 
díjakat írják: 108.18, 36.06, 83.67, 27.89, 83.67, 
27.89. A III. díjöv jelenlegi díjtételei helyett 
sorrendben a következő díjakat írják: 116.35,
38.79, 89.12, 29.71, 89.12, 29.71. A IV. díjöv je
lenlegi díjtételei helyett sorrendben a követ

kező díjakat írják: 124.52, 41.51, 94.56, 31.52,
94.56, 31.52.

Kuba jelenlegi díjtételei helyett sorrendben 
a következő díjakat írják: 132.69, 44.23, 100.01, 
33.34, 100.01, 33.34.

58. o. Kanadánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 24. sz.-hoz) a II. díjöv jelenlegi díjtételei 
helyett sorrendben a következő díjakat írják: 
108d8, 36.06, 83.67, 27.89, 83.67, 27.89. A III. díj
öv jelenlegi díjtételei helyett sorrendben a kö
vetkező díjakat írják: 116.35, 38.79, 89.12, 29.71, 
89.12, 29.71. A IV. díjöv jelenlegi díjtételei he
lyett sorrendben a következő díjakat írják. 
124.52, 41.51, 94.56, 31.52, 94.56, 31.52.

67. o. Fülöp-szigeteknél (4. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) a II. díjöv díjai hét- 
főtől-szombatig bezárólag 126 frs — ctm helyett 
123 frs 60 cts, vasárnap 96 frs —- ctm helyett 93 
frs 60 cts. Minden további percért hétfőtől- 
szombatig 42 frs — ctm helyett 41 frs 20 cts. va
sárnap 32 frs — ctm helyett 31 frs 20 cts fize
tendő. A III. díjöv díjai hétfőtől-szombatig 135 
frs — ctm helyett 129 frs — ctm, vasárnap 105 
frs — ctm helyett 99 frs — ctm. Minden további 
percért hétfőtől-szombatig 45 frs — ctm helyett 
43 frs — ctm, vasárnap 35 frs — ctm helyett 33 
frs — ctm fizetendő.

Budapest, 1937. évi július hó 9-én.

Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróveze
tékeken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

107.481/6.
A Rendeletek Tára 1926. évi december hó 

31-iki 65. számában 22.003. szám alatt az 1936. 
évi július hó 24-iki 25. számában 107.221/6. 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 1937. évben is két esetben 
kell elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent 
idézett rendeleteim szigorú betartásával az irá
nyok szerinti forgalmi felvételeket az 1937. év 
folyamán az alábbi napokon végezzék:

augusztus 9, 10, 11, 12, 13 (hétfő, kedd, szer
da, csütörtök, péntek);

október 4, 5, 6, 7, 8 (hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek).

A távírónál az öt napi felvétel adatait nem 
naponként külön-külön, hanem az egyforma 
rendeltetési helyeket egy-egy tételbe összevonva 
és abc sorrendbe szedve kell kimutatni. Ha a
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rendeltetési helyen nincs távíró központ, úgy 
az utolsó távíró központot a rendeltetési 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 rendeltetésű helyeket egy 
tételbe összevonva, abc sorrendbe szedve kell 
kimutatni.

Az első rész tartalmazza tehát öt napon át 
az trősforgalmú órák alatt (8—19 óráig) lebo
nyolított beszélgetéseket rendeltetési helyen
ként egy tereiben, fekete tintával bevezetve.

A második rész pedig a gyengeforgalmú 
órák alatt (7—8 ig és 19 órától 21 óráig) lebo
nyolított beszélgetéseket tartalmazza — rendel
tetési helyenként egy tételben — piros tintával 
bejegyezve

Amennyiben az L és C szolgálatú 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.

Az oly nyilvános távbeszélő állomások for
galmát, melyeknek áramköre lajstromozva, il- i 
letve 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 eset
leges javaslataik kíséretében — terjesszék fel 
clöttes igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok jelen rendeletemet be 
nem tartó hivatalok ellen saját hatáskörükben 
szigorúan járjanak el. A beérkező íveket gyűjt
sék össze és ellenőrizzék, hogy azok valameny- 
nyi hivataltól beérkeztek-e és azokat rendele- 
tem értelmében pontosan töltötték-e ki?

Az igazgatóságok az összegyűjtött és el
lenőrzött kimutatásokat szeptember hó 20-ig, 
illetve november hó 15-ik napjáig küldjék be a 
postavezérigazgatóság 6-ik ügyosztályához.

Budapest, 1937. évi július hó 9-én.
Hirdető bélyegző használata a budapesti 4. és 

72. számú postahivataloknál.
106.873/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti 4. és 72. számú postahivatal a bélyegzők 
elkészülésétől bezárólag folyó évi augusztus 20- 
ig „Nemzetközi vízipólótorna Horthy Kupáért 
— Margitsziget — aug. 14—20.“ szövegű kézi

henger hirdető bélyegzőt fog használni a nála 
feladott levélpostai küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi július hó 10-én.

Szigliget postaügynökség postahivatallá való át
alakítása.
107.478/3.

Zala megyében levő szigligeti távbeszélővel 
egyesített postaügynökség folyó évi július hó 
10-ével változatlan forgalmi körrel postahiva
tallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrző száma: 5619.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 500. oldalon Szigli- 
getnél a „ gg Eh. Tapolca“ bejegyzés törlése 
mellett beírandó: „

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 124. oldalon Szigligetnél az első hasáb
ba beírandó: „5619.“, a negyedik hasábban „ü. 
(Eh. Tapolca)“ törlendő, a 181. oldalon pedig 
az 5619-es ellenőrző szám mellé beírandó: „Szig
liget“.

Végül az Irányítási Füzetben a 154. olda
lon Szigligetnél a második hasábban „Ü“ helyett 
„IV“ írandó, a hetedik hasábban pedig „Eh. Ta
polca“ törlendő.

Budapest, 1937. évi július hó 12-én.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában, a Helységnévtárban és az Irányí

tási Füzetben.
108.181/3.

Az alábbi változásokat a kir. hivatalok a 
segédkönyvekben vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában: Borotánál (20. oldal) Kiskunhalas d J C  
Bácsalmás, Jánoshalma... helyett Baja pu. =  
= =  Jánoshalma, Galyatetőnél (48. old.) Vámos- 
györk ■  ' M~ Gyöngyös.. .  helyett Gyöngyös 
pu. ------Mátraháza ——■ ■■■■ Galyatető, Rém
nél (110. oldal) Baja ------  Kelebia, Felsőszent-
iván . . .  helyett Baja -  -  Jánoshalma írandó.

A Helységnévtárban: Borotánál (143. o.)
Kiskunhalas [Z3ÍtZBácsalmás, Jánoshalma ... 
helyett Baja pu. ■--—■■■= Jánoshalma, Galyatető
nél (222. o.) Vámosgvörk T  1 Gyöngyös ... 
helyett Gyöngyös pu. — Mátraháza - 
Galyatető, Kótaj-nál (323. o.) Nyíregyháza ===== 
Balsa Sátoraljaújhely helyett Nyíregyhá
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za PC~1F~ Balsa ■  ■■«| Sátoraiianihp.lv. Rém-
nél (451. o.) Baja ■ ■ — -- Kelebia helyett Baja 
pu. =  Jánoshalma írandó.

A z Irányítási Füzetben: Galyatetőnél (52. 
o.) a 6-ik hasábba Mátraháza elé írják be 
„Gyöngyös pu.", Rém-nél pedig (134. o.) Baja— 
Kelebia gk. helyett Baja pu.—Jánoshalma gk.

Budapest, 1937. évi július hó 13-án.

Igazolvány elvesztése.
107.243/6.

Balás Árpád órabéres mérnök a budapesti 
távíró és távb. igazgatóság által kiállított 107/ 
1935. számú — távbeszélő berendezések felül
vizsgálására és munkák elvégzésére jogosító — 
arcképes igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi július hó 13-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi június 
havi forgalma.

4.563/eln. ptk. sz.
A  takaréküzletágban a betétek 2,660.881 

P 17 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A 
betétek állománya 1937. évi június hó végén 
117,963.332 P 99 f volt. A különleges kamatozá
sú takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
16,963.502 P 22 f-rel szerepel. A betevők száma 
a hó végén 486.371.

A csekküzletágban a betétek 79,649.190 P 
51 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A 
csekkbetétek állománya 1937. június hó végén 
237,644.941 P 15 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.171.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. június hó végén névértékben 118,751.613 
P 37 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pedig. 
96,142.392 P 36 f értéket képviseltek. A hó vé
gén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.105.

A zálogüzletágban 261.744 drb új zálogfel
vétel 5,476.358 P kölcsönnel és 243.450 drb zá
logkiváltás 4,964.177 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. június 
hó végén 1,377.564 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 28,322.004 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.318 drb, kényszerárverésre pedig 8.496 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
9.542 drb, a befolyt vételár 172.507 P 02 f-t tett 
ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. június hó folyamán 3,299.131 
tétel, s 1.821,687.725 P 04 f, az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 355,608.274 P 14 f 
volt.

Budapest, 1937. évi július hó 7-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Döm ös postahivatal m indenben  jártas kiadónőt ke
res azonnalra, 2 hónapra.

Jánoshalm a postahivatal m indhárom  szakban önál
ló, kezelésre képes nőkiadót keres, állandó alkalm azásra, 
szep tem ber hó 1-től.

Lengyeltóti postahivatal m indhárom  szakban já rtas  
k iad ó t keres azonnalra. A z állás állandó.

Rum postahivatal augusztusra helyettesítésre gyakor. 
lő tt férfi kiadót keres.

Szabadhidvég postahivatal helyettest keres július 
15-től vagy augusztus 1-től egy hóra, esetleg tovább is. 
Fizetés megegyezés szerint.

Szakály postahivatal augusztus 1-re vagy 15-ére ál
landó alkalm azásra gyakorlott kiadót keres.

Szilasbalhás postahivatal augusztus 1-re állandó al
kalmazásra k iadó t keres. Lehet kezdő is, de a távirda 
kezelés tudása feltétlenül szükséges.

Vasvár postahivatal állandó alkalm azásra augusztus 
1-re távíró és távbeszélő kezelésre szakképzett nőikadót 
keres. Fiztés készpénzjárandóság és teljes ellátás.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

H o rv á th  Zoltán Szarvas (Zalán G usztáv  
posta  főellenőr címén) — azonnal H elyettesítést is vállal.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgaiosag, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

F ő v á ro s i Nyom da R t. nyom ása . — Felelős m űvezető : D uchon  János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. |||u  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 3 7 . J Ú L I U S  3 3 . S S . szám .

T A R T A L O M :

A Budapesti Mérnöki K am ara által kiállított sze
mélyazonossági igazolványok elfogadása.

Változások a Légipostái M enetrendben és a Légipos
tadíjszabásban.

Üj 10 filléres képes levelezőlapok forgalombabocsá-
tása.

Változások a Távíró-D íjszabásban. 
Pcstszenterzsébet 4. sz. postahivatal megnyitása. 
Forgalomköri változások!

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorában és a Helységnévtárban.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő h ivatalok névso
rához.

Változások az Irányítási Füzetben.
Kim utatás létszámból törölt pöstakiadókról. 
Betöltendő kiadó állások.
Állástkcreső postakiadók.

A Budapesti Mérnöki Kamara által kiállított 
személyazonossági igazolványok elfogadása.

105.840/4.
A Budapesti Mérnöki Kamara által tagjai 

részére kiadott arcképes igazolványokat az A. 
1. Szab. 70. §. 4. a) pontjában felsorolt igazol 
ványokkal egyenlő értékűnek kell tekinteni. 
Ezért a hivatalok azokat a postai küldemények 
kézbesítésénél megkívánt személyazonosság 
igazolására akadály nélkül fogadják el.

E rendeletemet az A. 1. Szab. idézett pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi július hó 16-án.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostadíjszabásban.

103.724/4.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve

zessék keresztül a következő változásokat:
1. oldal, a cím alatti szöveg 10. sorában a 

repülőtéri postahivatal telefonszámát javítsák
2-971-11-ről 259-549-re.

5. oldal, Oroszország, a „Helység neve“ ro
vatban töröljék „a légiforgalom szünetel“ meg
jegyzést és helyette egymás alá írják be: Kiev, 
Moszkva. Az 1. sz. hasábba pedig Kiev-vel egy- 
sorba írják 21 ó 20, Moszkvá-val egy sorba pe
dig b 12 ó 10.

7. oldal, B) Európánkívüli országok névmu
tatójában, Belga-Kongó északkeleti részénél a

Menetrend hasábban „IV. 2.“ helyett írják: 
„V. 1.“; Ciprus-szigetnél a Menetrend hasáb
ban a sorszámot javítsák 8-ról 9-re; Lorenzo 
Marques-nél pedig 8-ról 7-re.

8. oldal, a IV. sz. menetrendtáblázatot tö
röljék és helyette ragasszák be a csatolt fedő
lapot.

9. oldal, az V. sz. menetrendtáblázatot tö
röljék és helyette ragasszák be a csatolt fedő
lapot.

10. oldal, a VII. sz. menetrendtáblázatnál a
3. sz. hasáb fejében a meglévő „szó, 10Ó15, 
11 ó 30“ helyett írják: „pé, 9 ó 25, 11 ó 05.“ 
Ugyancsak a 3. sz. hasábban, 15. Tchad- és 16. 
Nigériára vonatkozó érkezési napok sze, és csü, 
helyett megfelelően ke, és sze. 20. Madagasz
kárnál a 3. sz. hasábban a „b. csü“ érkezési idő
pontot töröljék.

A Légipostadíjszabásban vezessék keresz
tül a következő változást:

27. oldal, Jugoszláv-Királyság, a 6. hasáb
ban a Sürg. után levő „10 kg súlyig“ megjegy
zést töröljék.

Budapest, 1937. évi július hó 14-én.

Üj 10 filléres képes levelezőlapok forgalomba- 
bocsátása,
106.166/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a már 
forgalomban lévő postai képes levelezőlap- 

i sorozat kiegészítéseként újabb, 16-féle ábrával



230 28. szám.

ellátott 10 filléres értékjelzésű képeslevelező
lapokat bocsátom forgalomba.

E kepesieveiezoiapok a jelenleg forgalom
ban levőkkel azoxms Kivitelben, oüvzoia színű 
nyomassa! készülnek és ü. 1—ló jeizessel, ille
tőleg sorszámmal vannak ellátva.

A levelezőlapokon levő látképek a követ
kezők:

Pannonhalma: Apátság.
Sárközi viselet.
Lillafüred: Látkép.
Esztergom: Szent István király szülőhelye.
Debrecen: Otösfogat.
Szeged: Városi múzeum.
Debrecen: Nagytemplom.
Veszprém: A vár nyugatról.
Kőszeg: Hősök kapuja.
Ják: Apátsági templom.
Balatonboglár: Hajóállomás.
Kecskemét: Városháza.
Aggtelek-Jósvafő: Cseppkőbarlang, Mi- 

nerva-templom.
Eger: Strandfürdő.
Sopron: Szent Mihály templom.
Pécs: Székesegyház.
Az érdekelt kincstári, valamint a győr- 

szentmártoni, lillafüredi, jáki, balatonboglári, 
aggteleki, jósvafői postamesteri hivatalokat a 
megfelelő első készlettel az értékcikkraktár hi
vatalból látja el. További készletről, valamint a 
többi postamesteri hivatal a szükséges készlet
ről megrendelés útján gondoskodjék.

E levelezőlapok 100 drb azonos képet tar
talmazó csomagokban kerülnek kiadásra.

A jelenleg forgalomban levő D. 1—16 jel
zésű képeslevelezőlapokat az új kiadásúakkal 
együttesen kell árusítani.

Budapest, 1937. évi július hó 13-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
107.354/8.

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

23. oldal, Ekuador-nál az 1. hasábban levő 
6) jegyzetjelölést töröljék. A hírlaptávirat szó
díja az 5. hasábban 1.55 a. fr. helyett 1.40 a. fr. 
Az oldal alján levő 8) jegyzet szövege teljes 
egészében törlendő.

26. o. Malakka-félszigetnél az 1. hasábban 
a „Malakka-félsziget (Presqu Ile de Malacca)“

helynevet töröljék és helyébe írják: „Malaya 
(Malaya)“.

27. o. Transjordániánál a 6. hasábban a IV. 
és V. útiránynak megfelelő sorban tegyenek b) 
jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő új 
jegyzetet írják: ,,5) NLT távirat csak via 
Eastern küldhető. Szódíja: 0.507 a. fr.“

30. o. Kawau Island-nál az összes adatokat 
töröljék.

31. o. Rotuma-szigetnél a 6. hasábban levő 
MP megjelölés törlendő.

A Távíró-Díjszabás utolsó oldalán levő 
Jegyzék-ben törlendő Kawau Island, Malakka- 
félsziget helyett pedig Malaya írandó.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

11. o. Malakka-félszigetnél az 1. hasábban a 
„Malakka-félsziget (Presqu Ile de Malacca)“ 
helvnevet töröljék és helyébe írják: „Malava 
(Malaya)“.

Budapest, 1937. évi július hó 15-én.

Pestszenterzsébet 4. sz. postahivatal meg 
nyitása.
108.438/3.

Pestszenterzsébet megyei városban f. évi 
július hó 17-én, „Pestszenterzsébet 4“ elneve
zéssel új, nyilvános távbeszélő állomással fel
szerelt és csupán felvevő szolgálattal megbízott 
postahivatal nyílt meg.

A postahivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, táviratok, értéklevelek, csomagok és 
belföldre szóló postautalványok felvételére, 
postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátá
sára, helyi és helyközi távbeszélgetések lebo
nyolítására, valamint postai, pénzügyi és egyéb 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az új postahivatal ellenőrző száma „502“ 
szolgálati jellege „L“, távbeszélő hívószáma pe
dig „147—311“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorába a 103. oldalon Pestszenterzsébet 3 után 
a kir. hivatalok jegyezzék be „502, 4, —, Pest
szenterzsébet 4 (Török Flóris-u. 265.) 1. /, “, “, 
Budapest 72 — Csepel; a 169. oldalon pedig 
az 502. számnál „Pestszenterzsébet 4.“.

Budapest, 1937. évi július hó 19-én.
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Forgalomköri változások.
108.060/3.

Balaton kk. (114. o.) ezentúl (§)£3 L., u. t. 
Borsodnádasdi lemezgyár törlendő.

Frcnreisztanya r\ Balaton (216. o.) ezentúl 
u. t. Balaton.

Gyepesvölgypuszta (Szabótanya) rs Bala
ton (234. o.) ezentúl u. t. Balaton.

Kocsord (317. o.) aí|£> helyett
Szentlőrinckáta nk. (497. o.) ezentúl 

L., u. t. Jászfelsőszentgyörgy törlendő.
Tárcapuszta (Grósztanya) rA Balaton (514. 

o.) ezentúl u. t. Balaton.
Budapest, 1937. évi július hó 19-én.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban.

ad. 105.508/3.
Szapárfalunál (119., ill. 485. oldal) Szolnok 

----- --Tiszaderzs helyett a hivatalok jegyez
zék be „Szolnok [4% S Püspökladány. Fegy
vernek . . . . “, Tiszaburánál pedig (130., ill. 523. 
oldal) Kisújszállás la ESS HIT Kál Kápolna, 
Pusztataskony—Abádszalók után „Szolnok
■ Tiszaderzs.“

Budapest, 1937. évi július hó 19-én.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.

107-869/8.
T. Ú jonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s táv ira tkézbesítésre  felhatalm azott vasúti távíró-hivatalok.
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. . .  Ny.
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L-
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káta —

II. Egyéb változások.
Bekapcsoltattak:

Adonv az (1476)—, Alsódabas a 4120—, Apostag a 4543—, Bácsalmás a 6780—, Baja a 
4616—, 6780—, 8766—, Baja vasúti táv. a 8766—, Bajaszentistván a 4616—, Balatonalmádi az 
5499—, Balatonkenese az 5499—, Balmazújváros a (349)—, (3359)—, Békéscsaba 1. a 360—, 
(8150)—, Budapest helyk. távb. központ az 5303—, Cegléd 1. az 1474—, Celldömölk a 
(8864)—, (9604)—, Diósgyőri vasgyár a 3101—, Dunapataj az 1025—, Felsődabas a 4120—, 
Fiilöpszállás az 1025—, 6406—, Galgaguta a (2941)—, (2943)—, Gutorfölde az (5571)—, Harta
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az 1025—, Hatvan 1. a 615—, Izsák az (1475)—, 6407—, Kalocsa az 1025—, Kecskemét 1. a 
(383)—, (1470)—, (1471)—, (1472)—, (1473)—, (1474)—, (1475)—, 4191—, 4195—, 6404—,
6406—, 6407—, Kiskunfélegyháza a (383)—, 6780—-, Kiskunhalas a 6761—, Kisvárda a 788—, 
Kúnszentmiklós az (1475)—, Külsővat az 5865—, Magyaróvár a 7616—, Makó a 2334—, Má- 
rianosztra a (2562)—, Martonvásár az 5303—, Mátészalka a 7181—, Mezőhegyes a (8Ö2) 
Mezőlak az 5865—, Miskolc 1. a 3101—, Nagymaros a (2505)—, Nőgrádverőce a (310)—. 
(535)—, (2533)—, Nyíregyháza 1. a 788—, Örkény a 6402—, Örkénytábor a (6401)—, Pápá az 
5865—, Pécsvárad a (2389)—, Peszéradács a 6403—, Rácalmás az (1477)—, Rákócziliget a 
4503—, Rétság az (540)—, (633)—, Sári a 4120—, Siófok a (454)—, Solt az 1025—, 6407—, 
Sopron 1. az 1347—, Szalkszentmárton az (1470)—, (1471)—, (1472)—, (1473)—, (1474)—, 
(1475)—, (1476)—, (1477)—, Szeged 1. a (230)—. 7612—, Szeged vasúti táv. a 8740—, 9000—, 
Székesfehérvár 1. a 2420—, Szerrtmártonkáta a 3728—, Szob a (60)—, Tass az (1474)—, 6403—., 
Tatárszentgyörgy a 6403, Tiszaföldvár a 6730—, Tiszaföldvár-Ószöllő a 6739—, Tiszaug a 4195—, 
Vác a (60)—, (310)—, Veszprém 1. az 5499—. Veszprémvarsány az 5372—, Vinár az 5865—, 
számú távíró-vezetékbe, illetve távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Algyő vasúti táv. a 8739—, Balatonarács az 5504—, 5505—, Balatonfüredfürdő az 5504—, 

5505—, Balatonkenese az 5500—, 5604—, Battonya vasúti táv. a 9002—, Budapesti Üzletveze
tőség a 8832—, Cegléd 1. az (1474)—, (1476)—, (1477)—, (6401)—, Cegléd vasúti táv. a 8201—, 
Celldömölk a 2457—, 5877—, Csorvás vasúti táv. a 8739—, Dunaalmás a 6085—, Dunapataj az 
1225—, Fülöpszállás az 1225—, Gyomoré az 5814—, Győr 1. az (1352)—, 5814—, (7002)—, 
(12.669)—, Gyula a 3852—, Harta az 1225—, Hatvan 1. a X2241)—, Hódmezővásárhely vas
úti táv. a 8739—, Kalocsa az 1225—, Kaposvár 1. a 6891—, Kecskemét a 12.075—, 12.598)—, 
Kecskemét vasúti táv. a 8201—, Kisvárda a 734—, Külsővat az 5867—, Makó a (2343)—, Mező- 
berény a (812)—, Mezőhegyes vasúti táv. a 9001—, Mezőlak az 5867—, Miskolc 1. (8615)—, 
Nagykőrös a 12.075—, Nagylózs az 1343—, Pápa a 2457—, 5814—, 5867—, Rákospalota-Üjpest 
vasúti táv. a 8553—, Sárvár 1. az 5978—, Solt az 1225—, Szarvas a 3820—, Szeged 1. a 2343—, 
Szeged-Rókus vasúti táv. a 8739—, Székesfehérvár 1. a 456—, (1212)—, Székesfehérvár 2. a 
(2417)—, (2418)—, (2425)—, (2426)—, Szombathely 1. az 5877—, Vinár az 5867— számú távíró- 
vezetékből, illetve távbeszélő áramkörből.

Szolgálati jellegváltozások.

A távírónál és a távbeszélőnél ezentúl: Ajka C/2. Alsódabas C/2. Ape C/2. Bácsalmás 
a távírónál C/2, a távbeszélőnél C/DL. Bácsbokod C/2. Balatonalmádi V/l—X/3'l-ig C. Bán- 
hida C/2. Bátaszék C. Battonya C. Békés C. Beled C/2. Csorvás C/2. Devecser C. Dombegy
ház C/2. Dorog C/2. Dunaharaszti C/2. Edelény C/2. Elek C/2. Encs C/2. Felsőgöd C/2. Felső- 
ireg C/2. Felsőzsolca C/2. Füzesgyarmat C. Gara C/2. Gödöllő C. Gyoma C. Gyömrő C/2. 
Győrszentmárton C/2. Hajdúszoboszló VII/1— VIII/31-ig C. Hőgyész C/2. Izsák C/2. János- 
háza C/2. Jászárokszállás C/2. Katymár C/2. Kecel C/2. Kelebia C/2. Kiskőrös C. Kiskundo- 
rozsma C/2. Kiskunmajsa C/2. Kistelek C/2. Klotildliget C/2. Körösladány C/2. Kúnágota C/2. 
Lajosmizse C/2. Lepsény C/2/BC. Letenye C/2. Mágocs C/2. Magyarbánhegyes C/2. Medgyes- 
egyháza C. Mezőberény C. Mezőcsát C/2. Mezőkovácsháza C/2. Mór C. Nagymágocs C/2. Nagy
szénás C/2. Nyíregyháza 2. a távbeszélőnél C. Parádfürdő VII/1—VIII/31-ig C. Pécsvárad C/2. Pi- 
liscsaba C/2. Pilisvörösvár C/2. Polgár C/2. Rajka C/2. Rákócziliget C/2. Révfülöp VII/1—VIII/31-
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lg C. Sásd C\2. Sellye C. Simontornya C. Solt C/2. Soltvadkcrt C/2. Szeged-Alsóközpont C/2. 
Szentgotthárd C. Szentlőrinc C/2. Tab C/DL. Tamási C. Tápiószele C/2. Tét C/2. Tótkomlós 
C. Üjkécske C/2. CJjszász C 2. Vámosmikola C/2. Várpalota C. Vásárosnamény C. Veszprém 
1. N. Vésztő C/2. Villány C/2. Zebegény VII/1 -VIII/31-ig C/2.

Névváltozások:

Mezőnyék—Ládháza vasúti távíró neve „Nyékládháza“-ra változott.

Más változások:

Ábrahámhegynél az 1. hasábba „Ábrahámhegy“ helyett „Ábrahámhegy“ írandó. Báes 
almás-nál az 5. és 6. hasábban, valamint az oldal alján a 2) jegyzet törlendő. Balatonarács- 
nál az 1. hasábba „Ny“ írandó. Budai-út ü.-ncl az 1. hasábban „Ny“ törlendő. Budapest köz
ponti távíró hivatalnál a 6. hasábban az „N“ törlendő. Budapest-igazgatóság MÁV.-nál a 4. 
hasábba „MÁV. Budapest“ írandó. Fábiánsebcstyén vasúti távíróhivatalnál a 4. hasábba 
„MÁV." Szeged“ írandó. Gyopárhalma ü.-nél az 1. hasábba „(IX/16—V/31.)“ írandó. Gyopá- 
rosfürdő ü.-nél az 1. hasábba „(VI/1—IX/15.)“ írandó. Hatvan 2.-nél az 1. hasábba „Ny“
írandó. Jánoshalma-nál a 9. hasábba „J“ helyett „1‘ írandó. Kisbér vasúti távírónál a 11. ha
sábban „Tata“ törlendő. Kistemplomtanya-nál a 11. hasábba „kiskundorozsma“ helyett „Sze
ged 1.“ írandó, kocsord-nál a 3. hasábba „D“ írandó. Kolopfürdő ü. Ny.-nél az 1. hasábban 
„(VI/l—1X/13.)“ „(VI/15—lX/15)“-re helyesbítendő. Kopáncs ü.-nél az 1. hasábba „Ny
írandó. Kovácshida-nál az 1. hasábban „ü“ törlendő. Martonvásár-nál az oldal alján az ') 
jegyzetből „A hivatal VII/1—XII/31-ig C. szolgálatot tart“ szövegrész törlendő. Mohács 3.- 
nál az 1. hasábba „Ny“ írandó. Nagylózs-nál az 5. és 9. hasábban az „L“, illetőleg „1“ betű 
törlendő (a távíró megszűnt). Nemesvámos-nál az 1. hasábban „ü“ törlendő. Nyíregyháza 2. 
nél az 1. hasábba „Ny“ írandó. Ószentiván—Üjszcntiván vasúti távírónál a 3. hasábba „S 
helyett „Sz“ írandó. Úzd-nál az 1. hasábba „Ózd“ helyett „Ózd“ írandó. Ör ü.-nél az 1. ha
sábba „Or“ helyett „őr“ írandó. Pinkamindszent-nél az 1. hasábban „íi" törlendő. Puszta- 
monostor-nál a 9. hasábba „m“ helyett „mr" írandó. Pusztatúrpásztónál az 1. hasábba „ü 
írandó. Rákócziligetnél az 1. hasábban „Ny“ törlendő. Sárvár 2.-nél az 1. hasábba „Ny
írandó. Szeged 2.-nél az 1. hasábba „Ny“ írandó. Székesfehérvár 3.-nál a 6. hasábba „L melle 
„3“, az oldal alján ‘) jegyzetként „Vasárnap és ünnepnapokon nem tart szolgálatot írandó. 
Szolnok l.-nél a 9. hasábban az „1“ törlendő, a 9. hasábba valamint az oldal alján jegyzet
ként „* A hívójel legalább 5 másodpercig tartó billentyűlenyomás". Tiszadorogma-nál az 1. ha
sábban az „ü“ törlendő, Vashosszúfalunál a 11.hasábba „Zalaegerszeg“ írandó. Vasszécsény-nél 
él az 1. hasábba „Vasszécsény“ helyett „Vasszécseny“ írandó.

Budapest, 1937. évi július hó 10-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
109.051/3.

Az Irányítási Füzet c. segédkönyvben be
következett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás

iránt intézkedjenek:
10. o. Alsórönöknél 1354 v. után írják be 

154,
14. o. Baja 1-nél 6432 v. után (H. U. után 

nem),
36. o. Dégnél 1 Bp 72/1014 v/gk (k.) he-
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lyett Szilasbalhás írandó, Veszpr. 1/gk. pedig 
törlendő.

38. g .  Diósviszlónál 1 Bp. 72 helyett 1 
Pécs 2.

41. o. Écsnél h 35 elé 1 Győr 2 —
56. o. Gyöngyöshalásznál 8823 helyett 8846,
57. o. Győrasszonyfánál és Győrszentmár- 

tonnál h 35 elé 1 Győr 2 — írandó.
62. o. Herencsénynél a 7-ik hasábba írják 

be Cserhátsurány.
66. o. Igarnál írják be f32 (VI/27—IX/ 8.)
69. o. Jankovichtelepnél Eh. elé írják be 

35 (VI/27—IX/8.)
83. o. Kondorosnál 1 f27 törlendő.
86. o. Kővágószőllősnél f32 törlendő.
91. o. Lesencetomajnál 7523 v. után írják 

be 197 (VI/10—XI/15.) —
96. o. Mátételke—Óalmásnál a „pu“ tör

lendő.
104. o. Nagybánhegyesnél Magyarbánhe-

gyes elé f  123, utána 123 írandó.
114. o. Nyékládházánál f50 után írják be 

138 (k.),
116. o. Nyúlfalunál h 35 elé 1 Győr 2. írandó.
147. o. Szapárfalunál a 6. hasábban levő 

adat helyett beírandó Szolnok—Püspökladány; 
a 7. hasábban pedig Szolnok 2, 1 Törökszent- 
miklós törlendő.

152. o. Szentgotthárdnál 1316 v. után (k.) 
írandó.

154. o. Szigligetnél 48 után „(VI/27—IX/8)“ 
törlendő; Szilasbalhásnál a 7-ik hasábba a je
lenlegi adatok helyett 32, f32 írandó.

163. o. Tiszaburánál a 6-ik hasábba be
írandó Szolnok—Tiszaderzs gk.

165. o. Tiszarofnál Szolnok 2. elé f78 
írandó.

171. o. Üjhutánál a 7. hasábba Lillafüred 
helyett írják be 34, Miskolc 2.

Budapest, 1937. évi július hó 19-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
ke

rü
le

t

A  létszámból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
törlés oka

n e r c állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol uto ljára 

alkalm azva volt

D
eb

re
ce

n

Csencs Róza kiadó Gönc-
ruszka 1894. A baújszántó Vizsolyi postamesterré 

kineveztetett.

D
eb

re
ce

n

Katona Jusztina kiadó Láncút
(Galicia) 1910. A lbertiirsa Csökmői postam esterré 

kineveztetett.

D
eb

re
ce

n

Kovács Ella kiadó Csobaj 1905. Csobaj Prügyi postam esterré 
kineveztetett.

D
eb

re
ce

n

Mokos Adél kiadó Kisújfalu 1888. Szolnok 1. Postakezelőnővé kine
vezte tett
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A létszám ból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési bélel
és éve

állomáshelye, 
hol u to ljára 

alkalm azva volt

D
eb

re
ce

n

H oltzer Lászlóné 
sz. Báthory Róza kiadó Gyulaháza 1904, Szolnok 1. Postakezelőnővé kine

vezte tett

D
eb

re
ce

n

Schupiter Győzőné kiadó Bereg
szász 1889. Szűcsi Sajóvámosi postam es

terré k ineveztetett.

D
eb

re
ce

n

T orm a Erzsébet kiadó Nagykálló 1911. Fehérgyarm at Meghalt.

Pé
cs

A m tm ann Margit kiadó Sormás 1909. Szakály

#

Több mint félévig nem 
vállalt alkalm azást.

c

B
ud

ap
es

t

M észáros Istvánná 
sz. M árton Mária kiadó Torontál- 

oroszi 1884.
Pestszen ter- 

zsébet 3.
1 év óta nem vállalt 

alkalm azást.

B
ud

ap
es

t

Szalai Józsefné 
sz. Kálnoki Lujza kiadó Lugos 1906. Bpest 702. 1 év óta nem vállalt 

alkalm azást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
;

Betöltendő kiadói állások.

Bugyi postahivatal augusztus 7-ikétől a hó vegéig 
önálló kezelésre képes nőkiadót keres helyettesítésre. Tel
jes ellátást ad, ajánlato t az igény megjelölésével kér.

Büdszentmihály postahivatal azonnali helyettesítésre 
1 hónapra gyakorlo tt kiadót keres. Készpénzilletményt és 
ellátást biztosít.

Csobaj postahivatal kiadónőt keres 1 havi helyet

tesítésre augusztus 1-re.
Csurgó postahivatal állandó alkalmazásra, postam es

te r helyettesítésére is alkalm as kiadót keres. Belépés 
azonnal, esetleg augusztus 1-én.

Inke postahivatal augusztus 1„ vagy 15-re két-há- 
rom hónapra helyettest keres.

Jászapáti postahivatal mindenben jártas, gyakorlott
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kiadónőt keres állandó alkalm azásra augusztus 15., eset
leg szeptem ber 15-től.

Kondoros II. osztályú postahivatal állandó alkal
mazásra m ásod nőkiadót keres, azonnali belépésre. Já ra n 
dóság készpénzilletm ény cs te ljes ellátás.

M átraballa postahivatal augusztusra önálló helyet
test keres. Fizetési igények közlendők.

Rátót postahivatal, azonnali belépésre — állandó 
alkalmazásra — m indhárom  szakban já rtas postakiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

T át postahivatal augusztusra helyettesítésre önállóan 
kezelni tudó nőkiadót keres. Fizetése: teljes ellátás és 
készpénz járandóság.

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
éveiník
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Demkó Mária Balatonboglár — szept. 15-től H elyettesítést is vállal.

i
Vass Im re Béla Fonyódfürdőtelep — szept. 1-től 

*
—

H orváth  Zoltán Szamosszeg 27 szept. 15-től
Állandó alkalm azást 

keres a  - debreceni 
kerületben.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.



Fedőlap a P. R. T. 1937. évi 28. számában megjelent 103.724/4. .sz. rendelethez. Fedőlap a P. R. T . 1937. évi 28. szám ában megjelent 

103.724/4. sz. rendelethez.

IV. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A feladás határideje a Budapest
hé ke

CSÜ
pé pé72. sz. hivatalnál sze sze V ili. szó

31-ig
10 ó 15 9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 9 ó 25 9 ó 25 10 ó 15 10 ó 15 Jegyzet

Budapestről (repülőtér) indul 11 ó 35 H ó  05 11 Ó30 11 Ó35 11 Ó05 11 605 11Ó35 11 ó 30

Ország, terü let Helység neve É r k e z é s

1. Egyiptom Alexandria sze * sze CSÜ pé * pé S Z Ó va
(Szaudi-Arábia) Kairo sze csü * csü * pé szó * va •' va *

2. Egyiptomi.Szudán W adi Halfa sze csü pé va hé
Khartoum csü csü S Z Ó va hé
El-Obeid hé
El-Fasher hé
Geneina
Kassala csü szó

hé
hé

M alakai pé hé ke

3. Eritrea A sm ara csü szó hé
Assab pé V -4 hé

4. Francia.Szomálipart D jibouti pé va ke
(Brit-Szomáliföld, 
Aden, Jemen, Hadra- 
tnaut)

5. Etiópia (Abesszínia) Dire-Daua pé va ke
A ddis Abeba pé va ke
G orrahei S Z Ó sze

6. O lasz Szomáliföld Belet Uen szó sze
(Ö ltre Giuba) Mogadiscio szó szc

7. Palesztina G aza S Z Ó

(Transz j ordánia) Lydda (Tel-Aviv) b l7  ó 05 csü bl7  ó 05 va

8. Szíria és Libanon Beyrouth csü pé pé va hé

9. Ciprus-sziget N icosia csü

V. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3.

A feladás határideje a 

Budapest 72. sz. hivatalnál
ke

9 6 25

pé

9 ó 25

szó 

10 615

Budapestről (repülőtér) indul 11 Ó05 11 ó 05 11 630

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Uganda
(Belga-Kongó 
északkeleti része, 
Port-Beitől rendes 
postai úton.)

Butiaba
Port-Bei

pé
pé

hé
hé

ke
ke

2. Kénya Kisumu
N airobi
Mombasa

pé
szó
szó

hé ke
sze
sze

3. Tanganyika - terü let
Zanzibár sziget

Dar-es-Saalam
Lindi

szó
va

sze
csü

4. Észak-Rhodézia Lusaka hé pé

5. Nyasaföld Blantyre hé pé

6. Dél-Rhodézia
(Becsuanaföld)

Salisbury h é pé

7. Mozambik Quelimane
Mozambik
Beira
Lorenzo-

M arques

va
va
va

Ii é

csü
csü
scü

pé

8. Délafrikai-Unió Durban 
Johannesburg 
P o rt Elisabeth 
Capetown

hé
b. ke 
b. ke 
b. ke

pé
b. szó 
b. szó 
b. szó

9. Délnyugat.Afrika W indhoek b. csü

i
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR K1R. |jÉ te  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1037. JÚLIUS 30. 30. szám.

T A R  T A L  O  M  :

Megbízatás.
A  belföldi utalványkifizetési naplók vezetése az 

u talványokat háznál kifizető postamesteri hivataloknál.
A  budapesti egységes hálózat vidéki központjainál 

felszám ítható munkaegységek megállapítása.
V áltozás a Távíró-D íjszabásban.
Bánhida postahivatal távíró, és távbeszélő szolgá

latának kiterjesztése.
Lefoglalandó sajtó term ék.

H irdető bélyegző használata a makói postahivatal.
nál.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valam int a Posta- 
hivatalok és Ügynökségek Névsorában.

Forgalomköri változások.
K im utatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állások.
Kiadói állást keresnek.

Megbízatás.
ad 107.475/1.

Egyedi Andor postaműszaki igazgatót a 
postavezérigazgatóság 6. (távíró, távbeszélő és 
rádió műszaki ügyek) ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítésével megbízom.

Budapest, 1937. évi július hó 26-án.

A belföldi utalványkifizetési naplók vezetése az 
utalványokat háznál kifizető postamesteri hiva

taloknál.
104.105/4.

Azoknál a postamesteri hivataloknál, ame
lyeknél az utalványösszegeket a háznál fizetik 
ki, és ahol a háznál és a hivatalban kifizetett 
utalványokat külön munkahelyeken kezelik, 
megengedem, hogy az erősforgalmu napokon, 
vagyis főleg a hó első és utolsó napjain a le
számoló tisztviselő a háznál kifizetett utalvá
nyokat „Háznál“ felírással ellátott külön utal
ványkifizetési naplóba tételesen beírva adhassa

át az eredeti utalványkifizetési naplót vezető 
tisztviselőnek, aki ezt a külön naplót a csopor
tosan kifizetett utalványokról készített jegyzék 
módjára kezeli. .(A. 3. Szab. 95. §. 15. p.)

Ezt a változást a postahivatalok az A. 3. 
Szab. 95. §L 15. és 18., valamint a 121. §. 6. 
pontjánál jegyezzék elő.

Az A. 3. Szab. vonatkozó szövegének ki
egészítése iránt a legközelebb megjelenő Vál
tozások útján intézkedem.

Budapest, 1937. évi július hó 23-án.

A budapesti egységes hálózat vidéki központ
jainál felszámítható munkaegységek megállapí

tása.
111. 011/ 2 .

A P. R. T. 1937. évi 22. számában megjelent 
93.755/8. sz. rendelettel a budapesti egységes 
távbeszélő hálózatba bevont vidéki postahiva
talok által felszámítható munkaegységeket a 
következőkben állapítom meg.
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1. A postahivatali nyilvános állomásról kez
deményezett, illetőleg oda érkezett beszélgeté
seket a munkaegységszámítás III. Távbeszélő 
részének 1/a, 1/b, illetőleg Te folyószámai alatt 
kell kimutatni.

Az 1/a folyószám alatt a nyilvános állomás
ról kezdeményezett helyi beszélgetést csak az 
a postahivatal mutathat ki, amely nem pénzbe
dobásra működő nyilvános állomással rendel
kezik.

2. A budapesti egységes hálózat vidéki köz
pontjaiba bekapcsolt előfizetők által kezdemé
nyezett központon belüli helyi beszélgetéseket 
a munkaegységkimutatás III. Távbeszélő részé
nek 10/a folyószáma alatt (beszélgetésenként 
0.8 egységgel), a Budapesttel, valamint az egy
séges hálózat többi vidéki központjaival, tehát 
trunk vonalon lebonyolított helyi beszélgetése
ket a 11/a folyószám alatt (beszélgetésenként 1.0 
egységgel) kell kimutatni.

A központ a 10|a, illetőleg 11/a folyószám 
alatt a központjába kapcsolt nyilvános állomás
ról kezdeményezett helyi beszélgetéseket is tün
tesse fel, tekintet nélkül arra, hogy a nyilvános 
állomás pénzbedobós, vagy más rendszerű.

A szolgálati helyi beszélgetéseket — a töb
bi helyi beszélgetésekkel együtt — szintén a 
10/a, illetőleg a 11/a folyószámok alatt kell fel
tüntetni, darabszámúkat azonban a munkaegy
ségkimutatás VII. (Statisztikai) részének 11. 
folyószáma alatt külön is ki kell mutatni.

3. Csak a számlált helyi beszélgetésekért 
szabad munkaegységet felszámítani. Tehát a 
nem sikerült hívások, a budapesti kétszámjegyű 
állomásokkal, valamint a 133—351 számmal tör
tént beszélgetések után munkaegységet felszá
mítani nem szabad. Ezeket a beszélgetéseket a 
munkaegységkimutatásban ki sem szabad mu
tatni.

4. Az előfizetők által kezdeményezett és az 
előfizetőkhöz érkezett távolsági beszélgetések 
után csak a budapesti helyközi központ számít
hat fel munkaegységet.

5. A budapesti egységes hálózatba bevont 
központokba bekapcsolt üzemben lévő távbe

szélőállomások (főállomások) után állomáson
ként összesen 10 egységet állapítok meg. Az ál
lomásonkénti 10 egységből 6 egységet az állo
mást befogadó központ, 4 egységet pedig az ér
dekelt budapesti központ számíthat fel.

A szelektoros berendezés, vagy törpe Satel
lit útján közvetlenül Budapesthez csatlakozó 
állomások után csak az érdekelt budapesti köz
pont számíthat fel és pedig állomásonként 10 
egységet.

A postahivatali nyilvános állomás után 
munkaegységet még akkor sem lehet felszámí
tani, ha azt a hivatal szolgálati beszélgetésre is 
használja.

A fentiek értelmében kimutatható távbe
szélőállomások számát a budapesti egységes há
lózatba bevont vidéki központok a munkaegy
ségkimutatás III. Távbeszélő részének 16/b fo
lyószáma alatt, a budapesti központok a 16'a 
folyószám alatt tüntessék fel. A budapesti köz
pontok a hozzájuk szelektoros vagy törpe Satel
lit berendezés útján csatlakozó állomások da
rabszámút — a többi állomásukkal együtt — 
a munkaegységkimutatás III. Távbeszélő részé
nek 12. folyószáma alatt mutassák ki.

Budapest, 1937. évi július hó 27-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.
109.243/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változást vezessék keresztül:

27. o. Transjordániánál az I. útiránynak 
megfelelő sorban, az 5. hasábban a DLT távirat 
szódíja törlendő, a 4. hasábba pedig az NLT 
távirat szódíjaként beírandó: 0.507.

Budapest, 1937. évi július hó 27-én.

Bánhida postahivatal távíró és távbeszélő szol
gálatának kiterjesztése.

108.856/8.
Bánhida postahivatal távíró- és távbeszélő 

szolgálatát folyó évi augusztus hó 15-től teljes
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napali C szolgálattá változtatom meg.
A hivatalok a „M. kir. Távíró és Távbe

szélő Hivatalok Névsora“ c. segédkönyvet meg
felelően helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi július hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
109.948,14.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi július hó 23-án kelt B. I. 
9.152/1937/7. számú végzésével a „Stürmer Ver
lag Nürnberg“ kiadásában megjelent „Ein Bil
derbuch für Gross und Klein von Elvira Bauer“ 
című sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi július hó 24-én.

Hirdető bélyegző használata a makói postahiva
talnál.

109.019/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a makói 

postahivatal folyó évi szeptember 12-ig bezá
rólag „Jubiláris mezőgazdasági és állattenyész
tési kiállítás és vásár Makón, 1937. szeptember

5—12. „Utazási kedvezmény.“ feliratú kézi hen
ger bélyegzőt is fog használni a nála feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zéséhez.

Budapest, 1937. évi július hó 22-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban, valamint a 
Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában.

I ad 102.589/3.
Felsőnánánál a Helységnévtárban a 208. ol

dalon a „pd“ jelzés, a Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsorában a 44. oldalon pedig a „gy“ 
jelzés törlendő.

Budapest, 1937. évi július hó 28-án.

Forgalomköri változások.
109.686/3.

Besztercei vár Beszterec (134. o.) ezen
túl u. t. Vasmegyer.

Domokosmajor O  Tiszavárkony (180. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Jászkarajenő.

Kondorfa kk. (319. o.) ezentúl (§)23 L., u. t. 
Öriszentpéter törlendő.

Petőtanya o  Nyirbogdány (431. o.) ezen
túl u. p. Kék.

Üllő nk. (545. o.) ezentúl „L.“

Budapest, 1937. évi július hó 28-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

A hivatalok a P. R. T . 1937. évi 28. számában a 

234, oldalon a létszám ból törölt postakiadók kim utatásá
ban Katona Jusztinánál az utolsó hasábban „Csökm ői1 

helyett írják „Tunyogi“ .
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
C saroda postahivatal augusztus 20-tól állandó alkal- 

m azásra gyakorlott nőkiadót keres.
Dunakisvarsány postahivatal azonnali helyettesítésre 

egy-két hónapra kiadónőt keres.
Hegyeshalom postahivatal állandó alkalm azásra né

m etül tudó  férfi kiadót keres.
Józsa III. oszt. postahivatal egy hónapi helyettesítés

re augusztus 15-től, esetleg 20—25-től szeptem ber 15-ig 
önálló kezelésben jártas nők iadó t keres. Fizetés ellátás
sal, lakással, megegyezés szerint.

Kecel postahivatal augusztus l-é re  állandóra, min
denben já rta s  másodkiadónőt és augusztus hóra külön he
lye ttesítésre  egy kiadónőt keres. A ján la tokat kér.

K isszállás postahivatal nők iadó t keres állandó alkal
m azásra, augusztus 15., vagy szeptem ber 1-re. Fizetés meg
egyezés szerint.

K ondoros I. osztályú postahivatal állandó alkalm a
zásra m ásod nőkiadót keres azonnali belépésre. Járandó
ság készpénzilletm ény és teljes ellátás.

M edgyeSegyháza postahivatal gyakorlo tt pénztári ke
zelő postak iadó t keres, mielőbbi belépéssel.

Pécel postahivatal m indenben gyakorlo tt nőkiadót 
keres azonnalra vagy augusztus 15-re. Járandóság kész- 
pénzfizetés, lakás, üzemi és bélyegjutalék.

T arany postahivatal augusztus 15-től, esetleg szept. 
1-től egy hónapi időre, helyettesnek önálló kezelésre ké
pes k iadónőt keres.

T át postah ivatal augusztusra helyettesítésre önállóan 
kezelni tudó  nőkiadót keres. Fizetése: te ljes ellátás és
készpénz járandóság.

Vág postah ivatal négy-öt hónapra k iadót keres szep
tem ber egytől. Fizetés megegyezés szerin t és teljes ellá
tás.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t k e re s ő  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bognár Ilona Balatonlelle — aug. 1-től • —

D em kó M ária Balatonboglár — szept. 15-től H elyettesítést is vállal.

M észáros József Berettyóújfalu 1 azonnal Érettségizett.

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.
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V áltozás a külföldről érkező levélpostai 
nyék díjában.

A Magyar Nemzeti Bank tanúsítványa nélkül 
adható ágytoll-minták.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai légikülde- 
mények pótdíjában.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A „Nemzetközi Asszonyhét Budapesten“ kongresz- 

szus székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.
Csaholc új postaügynökség megnyitása.

A budapesti 100. számú postahivatal áthelyezése. 
Változások a mozgóposták és jegyzékelőm enctek 

jegyzékében.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása, 
l'orgalom köri változások.
Igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetm ények postam esteri állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állástkere-ső postakiadók.

T A R T A T O M :
küldemé-

fel.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

112.034/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák: 
s 73. o., 4. fsz., Algír: a 3—3. hasábban 150, 
90 és 90, helyett írják: 175, 100 és 100; a 7—11. 
hasábban 0.5, 30, 15, 60 és 300 helyett írják: 0.46, 
35, 20, 70 és 350.

74. o., 27. fsz., Franciaország g 14). alatti 
gyarmataival, Andorra és Monakó: a 3—-5. ha
sábban 150, 91) és 90 helyett írják: 175. 100 és 
100; a 7—11. hasábban 0-5, 30, 1516), 60"’) és 
300 helyett írják: 0-46, 35, 201"), 70,,!) és 350.

76. o., 51. fsz., Marokkó (francia rész): a
3—5. hasábban 150, 90 és 90 helyett írják: 175, 
100 és 100; a 7—11. hasábban 0-5, 30, 15, 60 és 
300 helyett írják: 0 46. 35, 20, 70 és 350.

81. o., 133. fsz., Tunisz: a 3'—5. hasábban 
150, 90 és 90 helyett írják: 175, 100 és 100; a 
7—11. hasábban 0 5, 30, 15, 60 és 300 helyett ír
ják: 0 46, 35, 20, 70 és 150.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok egyúttal a P. R. T. 1935: 44. számában kö
zölt 124.534/4. számú rendeletemmel kiadott díj
táblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 3-án.

A Magyar Nemzeti Bank tanúsítványa nélkül 
feladható ágytoll-minták.

108.582/4.
A P. R.'T. folyó évi 21. számában megje

lent 102.209/4. sz. rendelet kapcsán értesítem a 
postahivatalokat, hogy ágytoll-mintát tartalma
zó árumintaküldemények külföldre 150 g súly
határig a Magyar Nemzeti Bank által kiállított 
tanúsítvány nélkül is feladhatók.

Ettől függetlenül a Magyar Tolikereskedők 
Kiviteli Egyesülése további intézkedésig ágy
toll-mintát tartalmazó árumintaküldeményeket 
Németországba 350 g súlyhatárig adhat fel a 
Magyar Nemzeti Bank tanúsítványa nélkül.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
az idézett rendelet II. Fejezet 4. §. 2. pontjánál.

Budapest, 1937. évi július hó 23-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai légikul - 
demények pótdíjában.

111.064/4.
A hivatalok a „Kimutatás a külföldről ér

kező levélpostai légiküldemények és postautal
ványok légipostái pótdíjáról“ című táblázatban 
(P. R. T. 19.%. évi 2. sz.-ban megjelent 133.992/4. 
sz. rendelet melléklete), vezessék keresztül a kö
vetkező változást:
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A 2. oldalon a 29. folyószám alatt Levantei » 
államoknál a 3. hasábban 6 helyett mind a két
szer írják 10; az 5. hasábban pedig 1.20 helyett 
ugyancsak írják 102). A lap alján -) sz. jegyzet
nek írják a következőket: „ 2) Az Air France 
légitársaság vonalán szállítva 5.“

Budapest, 1937. évi július hó 29-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
109.204/8.

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

59. o. Honduras-köztársaság^es Porto Rico 
közé ragasszák be a csatok/fedőlapot.

63. o. Argentina, Chile, Peru és Uruguay- 
nál az oldal alján lévőjbékezdés első mondata a 
következőképen alakítandó át: „Beszélgetések 
via Berlin 13 éa"20 óra közt (középeurópai idő) 
folytathatott^ A következő második, harmadik 
és negyedik mondatot ̂ F j es egészében töröljék.

Budapest, 1937. évi július hó 30-án.

A „Nemzetközi Asszonyhét Budapesten“ kon
gresszus székhelyén alkalmi postahivatal felál

lítása.
111.298/3.

A „Nemzetközi Asszonyhét Budapesten“ 
kongresszus idejére és színhelyén (Műegyetem 
aulája, Budapest, XI., Műegyetem-rakpart 3.) 
folyó évi augusztus hó 5-től 12-ig bezárólag na
ponta 8 órától 18 óráig tartó szolgálattal a bu
dapesti 72. számú postahivatal kirendeltsége
ként alkalmi postahivatal lép életbe,

A postahivatal működési köre bárhova 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai (légi 
postai) küldemények, továbbá táviratok felvé
telére, helyi és helyközi távbeszélgetések köz
vetítésére, valamint postabélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott le
vélpostai küldeményeket „Semaine Internatio
nale des Femmes ä Budapest 1937“ feliratú kü
lönleges keletbélyegző lenyomatával látja el.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 2-án.

Csaholc új postaügynökség megnyitása.
111.804/3.

Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. várme
gyék Fehérgyarmati járásában fekvő Csaholc 
községben folyó évi július hó 21-én új posta - 
ügynökség lépett életbe. Ellenőrző hivatal 
Jánk, díj négyszögszáma 2831.

Az ügynökség forgalmi köre Csaholc köz
ségen kívül a közigazgatásilag Csaholchoz tar
tozó Brauntanyára, Csónatanyára és Vályi- 
tanyára (Füleptanya) terjed ki.

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

A Helységnévtárban C saho ljá l (154. o.) 
az „u. p. Kisnamény, u. t. Gacsáíy“ törlése mel
lett beírandó: Eh. Jánkt Mátészalka ti M.
Zajta, Jánk-Majtis---- , 2831, a í . t. Jánk, postá
ig. D.“ Továbbá a közigazgatásikg Csaholchoz 
tartozó Braun'tanyánál (147. o.), Csónatanyánál 
(167. o.) és Vályitanyánál (Füléptanya, 549. o.) 
„u. p. Kisnamény, u. t. Gacsály“ törlendő s he
lyette beírandó: „u. p. Csaholc, u. t. Jánk“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában Csabrendek után (31. o.) felveendő: „ —, 
2831, —, Csaholc ü. (Eh. Jánk), Szatmár, Debre
cen, Mátészalka f  «Eä 1 Zajta, Jánk-Maj
tis ..........“, a 162. oldalon pedig a 2831. szám
nál Jánk elé beírandó: Csaholc,“.

Végül az Irányítási Füzetben Csabrendek 
után (30. o.) felveendő: „Csaholc, Ü, Szatmár, 
D, II, Mátészalka-Zajta, Eh. Jánk.“

Budapest, 1937. évi augusztus hó 4-én.

A budapesti 100. számú postahivatal áthelyezése.
111.813/3.

A budapesti 100. számú postahivatal folyó 
évi június hó 24-től a XIV., Zsivora-utca 3. 
szám alatt működik.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora 
című segédkönyv (27. oldal) helyesbítendő. 

Budapest, 1937. évi augusztus hó 4-én.

Változások a mozgóposták és jegyzékelőmene- 
tek jegyzékében.

I.
110.932/3.

A So^pton-Szombathcly 1411. sz. jegyzékelő- 
menet folyó évi augusztus hó 1-től kezdve kor-
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látozott szolgálatú ünnepnapokon sem közleke
dik.

A kir. hivatalok ezt árváltozást jegyezzék 
elő a P. R. 1. folyó évi főszámában közzétett 
99.751/3. számú rendelet mellékleteként megje
lent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi július hó 30-án.

I I .

106.502/3.
A Hatvan Jászberény 2018. sz. vonatban 

postaaltiszt kíséretében fenntartott jegyzékelő- 
menet közlekedtetésjgsK*folyó évi augusztus hó 
15-ével megszüntetem.

A kir. h iv a to k  ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. T. folyó évi 17. számában közzétett 
99.751/3. sz. rendelet mellékleteként megjelent 
jegyzékben.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 4-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
111.995/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának^hátárideje a buda
pesti 72. számú postahi vajain ál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É): 

Ausztráliába (Fremantle): F VIII/12 — 15 ó, 
É IX/7; F VIII/21 — 5 ó 30 p, É IX/14; F VIII/26 
- 5 ó 30 p, É IX/21; F IX/4 — 5ó30p, É IX/28; 

Brit-Indiába (Bombay): F VIII/12 — 15 ó, 
É VIII/26; F Vili/19 — 15 ó, É IX/1; F VIII/26 
- '5  ó 30 p, É IX/9; F VIII/31 — 15 ó, É. IX/13; 
F IX/2 — 15 ó, É IX/16;

Délafrikába (Capetown): F VIII/11 — 15 ó, 
É VIII/30; F V ilii/18 — 15 ó, É IX/6; F VIII/25
— 15 ó, É IX/13; F IX/1 — 15 ó, É IX/21;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VIII/11
— 15 ó, É VIII/30; F VIII/17 — 15 ó, É VIII/31; 
F VIII/18 — 5 ó 30 p, É IX/4; F VIII/22 — 15 ó, 
É IX/6; F VIII/25 — 15 ó, É IX/13; F VIII/30
15 ó, É IX/14; F IX/2 — 15 ó, É IX/16; F IX/3 -  
5 ó 30 p, É IX/20;

Egyiptomba (Alexandria): F VIII/8 — 22 ó 
50 p, É VIII/12; F VIIÍ/10 — 22 ó 50 p, É V1II/14; 
F VIII/13 — 22 ó 50 p, É VIII/17; F VIII/14 -  
22 ó 50 p, É VIII/18; F VIII/15 — 22 ó 50 p, 
E VIII/19; F VIII/16 — 22 ó 50 p, É VIII/20; 
F VIII/19 — 22 ó 50 p, É VII1/23; F VIII/20 
22 ó 50 p, É VIII/24; F VIII/21 — 22 ó 50 p, É 
VIII/25; F VIII/22 — 22 ó 50 p, É VIII/26; F

V1I1/24 — 22 ó 50 p, É VIII 28; F VIII/27 — 22 ó 
50 p, É VIII/31; F VIII/28 — 22 ó 50 p, É IX/1; 
F VÍI1/29 — 22 ó 50 p, É IX/2; F VIII/30 — 22 ó 
50 P, É IX/2; F IX/2 — 22 ó 50 p, É IX/6; F IX/3 
22 ó 50 p, É 1X17; F IX/4 — 22 ó 50 p, É IX/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F V1II/9 — 15 ó, £  V1II/16; F VIII/11— 15 ó, 
É Vili/18; F VIII/12 — 15 ó, É VIII/20; F 
Vili/16 — 15 ó, É VI1I/23; F VIII/18 — 15 ó, É 
VI11/25; F V1II/23 — 15 ó, É VIII/30; F VIII/24 

15 ó, É IX/2; F VIII/27 — 15 ó, É IX/3; F 
VIII/28 — 15 ó, £  IX/6; F VIII/30 — 15 ó, É IX/6; 
F IX/1 — 15 ó, É IX/9; F IX/3 — 15 ó, £  IX/10;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F VIII 9 
22 ó 50 p, É VIII/14; F VIII/11 — 22 ó 50 p, É 
VIII/16; F VIII/14 — 22 ó 50 p, É VIII/19; F 
VII1/16 — 22 ó 50 p, É VIII/21; F VIII/18 — 22 ó 
50 p, É VIiI/23; F VIII/21 — 22 ó 50 p, É VIII/26; 
F VIII/23 — 22 ó 50 p, É VIII/28; F VIII/25 — 
22 ó 50 p. É VIII/30^ F VIII/28 -  22 o 50 p. É 
IX/2; F VIII/30 - ^ 2  ó 50 p, É IX/4; F IX/1 - 
22 ó 50 p, É \X!6; F IX/4 — 22 ó 50 p, É IX/9;

Iránba (Perzsia—Teherán): F VIII/9 — 12 ó, 
£ VIII/17; F VIII/13 — 12 ó, £ VIII/21; F VIII/14
— 12 ó, É VIII/22; F VIII/16 — 12 ó, É VIII/24; 
F VIII/20 — 12 ó, É VIII/28; F VIII/21 — 12 ó, 
É VII1/29; F VIII/23 — 12 ó, É VIII/31; F VIII/27

12 ó, É IX/3; F VIII/28 -  12 ó, É IX/4; F 
VIII/30 — 13 ó, É IX/6; F IX/3 — 12 ó, É IX/ll; 
F IX/4 — 12 ó, É IX/12;

Japánba (Shimonoseki): F VIII/10 — 5 ó 
30 p, É VIII/26; F VIII/13— 5 ó 30 p, É VIII/29; 
F VIII/17 — 5 ó 30 p, É IX/1; F VÍÍI/20 — 5 ó 
30 p, £ IX/4; F VIIII/24 — 5 ó 30 p, É IX/9; F 
VIII/27 —/>  ó 30 p, É IX/12; F VIII/31 — 5 ó 
30 p, É IX/16; F IX/3 — 5 ó 30 p, É IX/19;

Kínába (Shanghai): F VIII/10 — 5 ó 30 p, 
É VIII/25; F VIII/13 — 5 ó 30 p, É V ili 28; F 
VII1/17 — 5 ó 30 p, É VIII/31; F VIII/20 — 5 ó 
30 p, É IX/3; F VIII/24 — 5 ó 30 p, É IX/8; F 
VIII/27 — 5 ó 30 p, É IX/ll; F VIII/31 — 5 ó 
30 p. É IX/15; F IX/3 — 5 ó 30 p, É 1X18;

Németalföldi Indiába (Batávia): F V111 /12
— 5 ó 30 p, É IX/6; F VIII/19 — 5 ó 30 p, £ 
IX/9; F VII1/25 — 15 ó, É IX/16; F IX/2 5 ó 
30 p, É IXI27;

Palesztinába (Tel Aviv): F VIII/8 — 22 ó 
50 p, É VIII/13; F VIII/10 — 22 ó 50 p, £ VIII/15; 
F VIII/13 — 22 ó 50 p, É VIII/18; F VIII/14 — 
22 ó 50 p, É VIII/19; F VIII/15 — 22 ó 50 p, É 
VIII/20; F VIII/16 — 22 ó 50 p, É VIII/21; F 
VIII/19 — 22 ó í j  p, £ VIII/24; F VIII/20 — 22 ó 
50 p, £  VIII/25; F VIII/21 -  22 ó 50 p, É VIII/26;
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F VIII/22 — 22 ó 50 p, É VIII/27; F VIII/24 — 
22 ó 50 p, É V1II/29; F VIII/27 — 22 ó 50 p, É 
IX/1; F VIII/28 — 22 ó 50 p, É IX/2; F VIII/29 
— 22 ó 50 p, É IX/3; F VIII/30 — 22 ó 50 p, 
É IX/3; F IX/2 — 22 ó 50 p, É IX/7; F IX/3 — 
22 ó 50 p, É 1X18; F IX/4 — 22 ó 50 p, É IX/9;

Szíriába (Alep): F VIII/9 — 22 ó 50 p, É 
VIII/12; F VIII/11 — 22 ó 50 p, É VIII/H; F 
VIII/12 — 22 ó 50 p, É VIII/16; F VIII/14 — 22 ó 
50 p, É VIII/17; F VIII/16 — 22 ó 50 p, É 
VIII/19; F VIII/18 — 22 ó 50 p, É VIII/21; F 
VIII/19 — 22 ó 50 p, É VIII/23; F VIII/21 — 22 ó 
50 p, É VIII/24; F VIII/23 — 22 ó 50 p, É VIII/26; 
F VIII/25 — 22 ó 50 p, É VIII/28; F VIII/26 22 ó 
50 p, É VIII/30; F VIII/28 — 22 ó 50 p, É VIII/31; 
F VIII/30 — 22 ó 50 p, É IX/2; F IX/1 — 22 ó 
50 p, É IX/4; F IX/2 — 22 ó 50 p, É IX/6; F IX/4 
22 ó 50 p, É 1X17.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 3-án.

Forgalomköri változások.
111.576/3.

Bánhida nk. (119. o.) f. évi VIII. 15-től J3 
C, ©S3C.

Gorovetanya C\ Penészlek (228. o.) ezen
túl: „u. t. Penészlek“.

Jasztrabszkytanya Penészlek^(274. o) 
ezentúl: „u. t. Penészlek“.

Kisbánháza (Bánházapus^tárészeh-rs Nyir- 
ábrány (300. o.) e z e n t ú l P e i j é á z l e k “.

Középsőbánháza ■'(Bánházapuszta része) 
Nyirábrány (330.̂ 0 .) ezentúl: u. t. Penészlek“.

Nagybánjiáza (Bánházapuszta része) t~\ 
Nyirábrány (380. o.) ezentúl: „u. t. Penészlek“.

Nemestag (Bánházapuszta rés7& (r\ Nyir
ábrány (398. o) ezentúl: „u. t. £eííészlek“.

Őr kk. (4H í̂ o.) ezentúl: „ | ö L . “, törlendő: 
„u. t. Vaja/V"^

Penészlek nk. ( )  ezentúl: „ ^ 9  L.“, 
törlendő: „u. t. h^írbéltek“.

Rátatanya^n Penészlek (450. o.) ezentúl: 
„u. t. Penésdék“.

Újhóclospuszta r'i L^jőskomárom (539. o.) 
ezentúl: „u. p. és u. t. Lajoskomárom“.

Budapesten, 4937. évi augusztus hó 3-án.

Igazolvány elvesztése.
110.981/6.

Tábor István távírómunkás a budapesti 
távíró és távb. igazgatóság által kiállított 1099/ 
1929. számú — távbeszélő berendezések felül

vizsgálására és munkák elvégzésére jogosító — 
arcképes igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi július hó 29-én.

Személyzetiek.
111.685/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937 
június havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámat jelentik):

Áthelyeztettek: Bugyi József dr. igazgató 9 
Szegedről Budapestre, bzüts Endre postaíoigaz- 
gatói címmel és jelleggel felruházott igazgató 15 
Budapestről Szegedre, Barabás Ödön II. o. tiszt 
240 Hódmezővásáriielyről Orosházára, Aradi 
Gyula dr. forg. gyakornok 170 Orosházáról 
Kecskemétre, Vedres Margit segédellenőrnő 
156 Szegedről Szolnokra, Farkas József fényes- 
litkei I. o. altiszt 1770 Kisvárdáról Debrecenbe, 
Bányai Lajos II. o. altiszt 972 Budapestről Új
pestre, Takács József mecsekszentkúti II. o. 
altiszt 1222 Paksról Pécsre, Füleki Imre 11. o. 
altiszt 2155 Budapestről Kecskemétre, Tollár 
János II. o. altiszt 2607 Pécsről Paksra, vitéz 
Lányi Gyula II. o. altiszt 2968 Győrből Tatára.

Nyugdíj azt attak: Nagy Endre dr. 3 és Sá- 
ray Ferenc dr. 11 főigazgatók, Fábián Jenő 20 
és Dittrich Vilmos 25 igazgatók, Tichtl György 
műszaki főigazgató 2, Porszász Mátyás hivatali 
igazgató 15, Kerny István 4, Pereszlényi Károly 
67 és Wagner István 113 főfelügyelők, Kocsis 
Zoltán 8 és Gyenes János 121 felügyelők, Nagy 
Antal 9, Tóth Ferenc 11 és Weixelgártner Erik 
41 főellenőrök, Karsai Gyula ellenőr 122, Csap 
Valéria 88, Glatz Rezsőné 165, Bánk Paula 178, 
Mayer Lujza 385, Rajki Lászlóné 403, Kolonich 
Irma 447 és Szentkirályi Gyuláné 462 segédellen- 
őrnők, Konrád Kálmánná 335 és Hámori Béláné 
374 segédtisztnők, Péti János műszaki ellenőr 
29, Merész Ferencné 172, Szupp Menyhértné 
177 és Peremenczki Jánosné 436 kezelőnők, 
Jákli György 25, Auer István 34 és Kleiner Imre 
38 I. o. szakaltisztek, Czikora János 4, Erős Já
nos zsedényi 23, Szűcs Károly zsigárdi 25, Uj- 
szászi Kálmán 54, Sipos Bálint 76 és Vincze Pál 
Mihály 88 II. o. szakaltisztek, Simon Károly 21, 
Berecz Mihály 33, Nagy Bálint nemesdédi 51, 
Székely József 78, Mizser Nagy János 93, Rakó 
István 143, Spannenberger József 164, Rózsás 
János 198, Páldi Ádám 389, Liliom Nándor 395, 

_ Tasnádi Ferenc 495, Szalontai Sándor 555,
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Gór József 631, Ila József 780, Mátyus
Gyula 903, Kis Imre magyarittebei 915,
Gárdos János 1102, Simon János baracskai 1145, 
Kis; István felsőnyéki 1265, Szalay Rezső nagy- 
födémesi 1313 és Szabó Mihály üllői 1513 I. o. 
altisztek, Farkas Benjamin 56, Jászberényi Já
nos 250 és Horváth István belsőböcsi 677 II. o. 
altisztek, Füleki János I. o. szakmester 3, Kutas 
András 87 és Fehér József kürti 89 I. o. vonal
felvigyázók.

Felmentetett: Ribáry György II. o. altiszt 
id. 2480.

Elbocsáttatott: Sánta Ferenc segédtiszt 225.
Meghaltak: Elek Jakab II.' o. szakaltiszt 45, 

Kocsis Pál csornai 465 és Matulányi Pál 1149 
I. o. altisztek, Teleki László 1664 és Molnár Já
nos sárszentmiklósi 2039 II. o. altisztek, Károly 
Mihály II. o. vonalmester 30.

Névváltozás: Donászi (Schwach) Gyula fő
felügyelői címmel és jelleggel felruházott fel
ügyelő 36, Búzás (Bugyik) Imre II. o. altiszt 
772/a, Acélhegyi (Stalberg) István II. o. altiszt 
1620, Tóvári (Reich) János II. o. altiszt 2718, 
Kékesi (Sedon) Bonaventura II. o. altiszt 2857, 
Pálkúti (Pádua) János II. o. vonalmester 86.

Véglegesíttettek: 1937 július 1-től: Bedőházy 
Tibor dr. 55 és Kovács László dr. (pécsi) 56 fo
galmazók, Pusztay György 28, Kertesi Sándor 
29, Fejes Pál 30, Schwarz János 31, Lorényi 
Gyula 32, Gyurgyik Béla 33, Soós Zoltán 34, 
Ludwig László 35, Keresztesi Ernő 36, Siegmeth 
Alfréd 37, Novák István 38, Flanek Tibor 39,

Várady Pál 40, Ránky Béla 41, Csereklyei Pál 
42 és Pákh Károly 43 segédmérnökök, Cserő 
László 278, Bátonyi Béla dr. 279, Kalmár Dénes 
280, Gyenei Imre 281, Flórián István 282, Szen- 
tai Ferenc 283, Maros Ferenc 284, Szakács Béla 
285, Kozák Frigyes 286, Somogyi Gábor 287, 
Solti Tivadar 288, Csermely Lajos 289 és Monos 
Ferenc 290 II. o. tisztek, gróf Haller Eugenia se
gédtisztnő 438, Rontó Jenő 110 és Sepsi János 
111 műszaki segédellenőrök az itt feltüntetett 
rangsorszámmal.

Egyéb változások: Nagy Lajos dr. titkár 
42 — 5 hadiév, Várkonyi József főtiszt 315 he
lyett Várkonyi József dr., Somlyai Rezső főtiszt 
383 helyett Somlyai Rezső dr., Bordás István
II. o. tiszt 174 helyett Bordás István dr., Bélái 
József segédellenőr 445 — 3 hadiév, Haller Fe
renc segédellenőr 446 — 4 hadiév, Huszti Ágos
ton segédellenőr 447 születési év rovatba 1894 
helyett 1896, Hetey Józsa segédtisztnő 344 he
lyett Vida József Dénesné, Bányai Julia kezelő
nő 100 helyett Molnár Gézáné, Richter Lajos 
I. o. altiszt 1237 — 6 hadiév helyett 7 hadiév, 
Balogh Antal I. o. altiszt 1504 — 5 hadiév, Bod
rogi József I. o. altiszt 1741 — 5 hadiév, a Név
jegyzék 375 oldal második hasáb első tétel Hor- 
vát helyett Hollósi, a 394. oldal első hasáb 
Schmukler Jenőné 119—336 helyett 199—336, 
396. oldal harmadik hasáb utolsó tétel — Gábor 
247—1217 helyett Szatai Gábor, a 400. oldal első 
hasáb Tichler Lenke 204—543 helyett Tischler 
Lenke írandó.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 3-án.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 

110.990/1.— 109.766/1.
Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 

szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint a m. kir. postames

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesületébe nyugdíj jogos tagként való belépés
nek a 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—49. §-aiban' foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir. 
postaigazgatósághoz 1937. évi augusztus 21-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi július hó 28-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
— — — — ..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Betöltendő kiadói állások.
Ács postahivatal Ill-ik kiadónői állásra kezdő kiadó- 

nő. a ján la tá t kéri. Táviratozás megkívántatik.
Büdszentmihály postahivatal azonnali belépéssel egy 

havi helyettesítésre keres gyakorlo tt kiadót. Készpénzfize
tés és ellátá-s.

Nagyrév III. eszi. postahivatal augusztus 15-től, eset
leg szeptem ber 1-től, egyhónapi időre m indenben gya
korlo tt k iadó t keres helyettesítésre. Fizetés ellátással, la
kással, megegyezés szerint.

Olasziiszka postahivatal szeptem ber 1-ére nő, vagy 
férfi kiadót keres, aki a posta m indhárom ágában jártas. 
Teljes ellátást, fizetést kap.

Sajókazinc postahivatal mindenben gyakorlott ki
adót keres.

Sárvár 2, postahivatal állandó alkalm azásra, augusz
tus 15-iki belépésre kiadót keres.

Turistvándi postahivatal augusztus 20-tól bármikori 
belépéssel egy hónapra önállóan kezelni tudó helyettest 
keres. Fizetés: te ljes ellátás és készpénz járandóság.

Allástkereső postakiadók.

A z állást kereső p ostak iad ó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

H orváth  Z oltán Szamosszeg szept. 15-re
Állandó alkalmazást keres 
a debreceni kerületben. 

H elyettesítést is vállal.

D eca E telka Röszke augusztus 15-re

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Fosta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

fk. F ő v áro s i N yom da R t. nyom ása . — Felelős m űvezető : D uchon  János.
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T A R T
Címadományozás.
A  többgyerm ekes tisztviselők és egyéb alkalm a, 

zottak, valam int a  nyugdíjasok családi pótlékának fel
emelése.

V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é
nyek díjában.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Szolnok és Szol
nok—Budapest között

V áltozások a Légipostái M enetrendben.
A Levélpostadíjszabáshoz a 3. számú „V áltozá

sok“ kiadása.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabás-ban.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.

Címadományozás.
110.611/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott magyar ki
rályi iparügyi miniszter előterjesztésére nyu
galomba helyezésük alkalmából Fábián Jenő 
ny. postaigazgatónak- a magyar királyi posta- 
főigazgatói és Kerny István nyugalmazott pos
tafőfelügyelőnek a magyar királyi postahiva
tali igazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1937. évi július hó 16. nap
ján.

Horthy s. k.
Bornemisza Géza s. k.

A többgyermekes tisztviselők és egyéb alkalma
zottak. valamint a nyugdíjasok családi pótléká

nak felemelése.
ad 111.131/1.

„1937. évi XIII. törvénycikk 
a többgyermekes alkalmazottak családi pótlé

kának felemeléséről.
Emlékezetül adom ezennel mindenkinek, 

akit illet, hogy Magyarország országgyűlésé
nek képviselőháza és felsőháza közös egyetér
téssel a következő törvénycikket alkotta:

A U  O M  :
A  terpesi postaügynökségnek postahivatallá való

átalakítása.
A „Nemzetközi Vizipólótorna a Horthy Kupáért“ 

körmérkőzések székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.
Berekfürdőtelepen időszaki postaügynökség felállí

tása.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1937, évi július havi

forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állástkereső postakiadók.

1. §. (1) Az 1912: XXXV. törvénycikk és 
az ezt a törvényt kiegészítő, illetőleg kiterjesz
tő törvényes rendelkezések hatálya alá tarto
zó olyan alkalmazottakat és nyugdíjasokat, 
akiknek az idézett törvénycikk 3. §-ában meg
határozott feltételeknek megfelelő három vagy 
ennél több gyermekük van, a harmadik és a 
hármon felüli gyermekek után 1937. évi má
jus hó 1-jétől kezdve egyenkint a következő 
összegű családi pótlék illeti meg:

a családi pótlék szempontjából meghatáro
zott

első csoportba tartozó alkalmazottaknál 
havi 18 P,

második csoportba tartozó alkalmazottak
nál havi 16 P 50 f,

harmadik csoportba tartozó alkalmazottak
nál havi 15 P,

negyedik csoportba tartozó alkalmazottak
nál havi 13 P 50 f.

(2) Az 1912 : XXXV. te. 3. §-ában megha
tározott feltételeknek megfelelő egy vagy két 
gyermek után továbbra is a 3.000/1932. M. E. 
számú rendelet szerinti családi pótlék jár.

(3) Amennyiben az 1912 : XXXV. te. 3. 
§-ában meghatározott feltételeknek megfelelő 
gyermekek számában, akik után az alkalma
zott vagy nyugdíjas családi pótlékot ka.p, vál
tozás áll be, a családi pótlék összegét újból kell
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megállapítani és pedig oly képen, hogy az (1) i 
bekezdésben említett feltételeknek megfelelő 
két gyermekig a (2) bekezdés, a harmadik és 
a hármon felüli gyermekek után pedig az (1) 
bekezdés szerinti családi pótlékot kell megálla
pítani.

2. §. (1) A felemelt összegű családi pótlék 
azt a közületet terheli, amely a családi pótlék 
viselésére köteles.

(2) A családi pótléknak az 1. §. szerinti fel
emeléséből az államkincstár terhére előálló ki
adási többletet az állami költségvetésben az 
egyes költségvetési fejezetek és címek „Szemé
lyi járandóságok“ rovatain kell utalványozni és 
elszámolni.

(3) A családi pótléknak az 1. §. szerinti fel
emeléséből az önkormányzatok terhére előálló 
kiadási többlet elszámolásánál a (2) bekezdés
ben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

3. §. Jelen törvény kihirdetése napján lép 
életbe.

E törvénycikk kihirdetését ezennel elren
delem, e törvénycikket, mint a nemzet akara
tát, mind magam megtartom, mind másokkal 
is megtartatom.

Kelt Budapesten, ezerkilencszázharminche- 
tedik évi július hó harmadik napján.

Horthy Miklós s. k., Darányi Kálmán s. k.
M agyarország kormányzója. m. kir. m iniszterelnök“.

A postánál az érdekeltek családi pótlékának 
felemelése iránt az intézkedések megtörténtek.

A jövőben a postai hatóságok, hivatalok 
és egyéb szervek a törvény rendelkezésének 
megfelelően járjanak cl a családi pótlékok utal
ványozása vagy megszüntetése körül.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 7-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

112.584/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

74. o„ 27. fsz., Franciaország stb.: a 13<—14. 
hasábban „150 és 30017)“ helyett írják „175 és 
350 17)“.

76. o., 50. fsz., Mandzsukuó: a 3—5 és 7—8. 
hasábban „10, 6, 6“ és „8, 2“ helyett írják 
„20, 12, 10“ és „4, 4“.

81. o„ 133. fsz., Tunisz: a 11. hasábban
„150“ helyett írják „350“.

A kincstári és az I. o. postamesteri hiva-.

i talok egyúttal a P. R. T. 1935 :40. számában 
közölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díj
táblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 10-én.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Szolnok és 
Szolnok Budapest között.

112.714/4.
A Filatéliai Kurír VII. propaganda kiállítá

sával kapcsolatban 1937. augusztus 22-én Bu
dapest és Szolnok között mindkét irányban al
kalmi légipostái árat fog közlekedni. Az alkalmi 
légijárattal bárhová szóló közönséges levélpos
tai küldeményeket lehet továbbítani.

A küldeményeket a feladó kívánsága szerint 
vagy Budapest—Szolnok, vagy Szolnok—Buda
pest között szállítják légiúton. Azt, hogy a lé
giszállítás melyik útvonalon történjék, a fel
adónak kell szembetűnő módon a küldeményre 
írnia és erre a légipostajelzőt is ragasztania.

A küldeményeket a feladás alkalmával Bu
dapesten, illetőleg Szolnokon külön alkalmi bé
lyegzővel bélyegzik le.

Az alkalmi légi járattal való továbbításért 
lerovandó díj a következő tételekből alakul: a) 
a rendeltetési helynek (országnak) megfelelő 
rendes postai díjból és b) az alkalmi légiszállí
tásért járó pótdíjból, amely 20 grammonként, 
illetőleg darabonként 4 fillér.

A küldeményeket a feladás alkalmával tel
jesen bérmentesíteni kell. A hiányosan bér
mentesített küldeményeket a feladóknak vissza 
kell adni.

A felvevőhivatalok a felvétel alkalmával 
ügyeljenek arra, hogy a bélyegek megsemmisí
tésénél tiszta és olvasható keletbélyegzőt alkal
mazzanak.

Az alkalmi repüléssel továbbítandó külde
ményeket bármely postahivatalnál vagy levél- 
gyüjtőszekrény útján is lehet feladni és pedig 
olyan időben, hogy azok a Budapest 72. sz. 
postahivatalhoz legkésőbben augusztus 22-én 
délelőtt 5 óra 40-ig, a Szolnok 2. sz. hivatalhoz 
pedig augusztus 22-én reggel 10 óra 30-ig meg
érkezzenek. A hivatalok a náluk feladott ilyen 
küldeményeket külön kötegjelző alatt feltűnő 
jelzéssel továbbítsák a Budapest 72., illetőleg a 
Szolnok 2. sz. hivatalhoz.

A Budapest—Szolnok repülőjárattal továb
bítandó küldeményeket a közforgalmi repülőté
ren levő Budapest 20. sz. hivatalnál augusztus 
22-én reggel 8 óráig lehet feladni.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 11-én.
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Változások a Légipostái Menetrendben.
110.659/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2—5. oldalorK a 7. hasáb után vonalozással 
nyissanak új hasábot 1/a szám megjelöléssel. A 
hasábok fejébe feladási határidőként írják be 
a jelzett oldalakon „nap. va kiv. 7 ó 10“. Bu
dapestről az indulás ideje „8 ó 30“. Az új ha
sábba az alább felsorolt országoknál pedig ír
ják be a következőket:

Ausztriánál, Béccsel egysorban: 9 ó 40; 
Cseh-Szlovákországnál, Prágával egysorban 11 
ó 10; Németalföldnél, Amsterdammal egysor
ban 15 ó; Rotterdammal egysorban 15 ó 55; 
Németországnál, Kölnnel egysorban 16 ó 40;

Oroszországnál, Kievvel egysorban 21ó 20;
zs

Moszkvával egysorban bl2 ó 10.
4. oldal. Németország, az 1. hasábban a 

Kölnre vonatkozó 16 ó 40 érkezési időt töröl 
jék.

5. oldal. Oroszország, az 1. hasábban a 
Kievre és Moszkvára vonatkozó menetrendi 
adatokat töröljék.

8. oldal. IV. sz. menctrendtáblázat, a 8. sz. 
hasáb után 8/a számmal nyissanak új hasábot. 
A hasáb fejébe feladási határidőként írják be 
„szó 10 ó 15“. Budapestről az indulás ideje „12 
ó 05“. Az új hasábba az alább felsorolt helysé
gekkel egysorba írják be a következő érkezési 
napokat:

Alexandria ke*
Kairó ke
Wadi Halfa ke
Khartoum sze
Kassala sze
Asmara sze
Assab csü
Djibouti csü
Dire-Daua csü
Addis-Abeba csü

9. oldal, VI., sz. menetrendtáblázat, b
goon-nál új érkezési napként írják be az 1. ha
sábba „szó“; a 3. hasábban levő „sze“ érkezési 
napot pedig javítsák „ke“-re. A Rangoon felett 
levő Akyab helység nevét és a 3. hasábban a 
reá vonatkozó érkezési napot töröljék.

Ugyancsak a VI. sz. menetrendtáblázatban 
Hong Kongnál a 2. hasábban levő „sze“ érke
zést javítsák „szo“-ra, az alatta levő G’anton-

nál pedig a 2. hasábban levő „sze“ érkezési na
pot javítsák „csü“-re.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 10-én.

A Levélpostadíjszabáshoz a 3. számú „Változá
sok“ kiadása.

112.153/4.
A Levélpostadíjszabáshoz a 3. sz. „Válto

zások“ című, módosításokat tartalmazó össze
foglalást kiadtam. A pótlékot a külföldi hírlap
osztály küldi szét.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 5-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
111.747/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 33. ol
dalán Görögországnál a. 4-ik bekezdésben (Bé
relt) „nem folytatható“ szavakat töröljék és 
helyébe a következőket írják: „mind az erős, 
mind a gyenge forgalmú órákban folytatható“.

A 38. oldalon Lettországnál a 4-ik bekez
désben (Bérelt) „csak a gyengeforgalmú órák
ban folytatható“ szavakat törölni kellpHíelyé- 
be a következők írandók: „mind a^-'erős, mind 
a gyengeforgalmú ófákban folytatható“.

A 70. oldalon A) Oceángőzösök cím alatt 
az első bekezdés a 3-ik és 4-ik sorában, vala
mint a negyedik bekezdés első és második so
rában törlendő „Homeric, Majestic, Olympic“ 
és helyettük- „Queen MarVU«Tigbl gőzös nevét 
kell írpiT ^

A 73. oldalon ,,C) Légijárművek“ címet és 
a hozzátartozó szöveget (fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 27. számához) teljes egészében töröl
ni kell.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

110.732/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbírója 1937. évU-ati|<usztus hó 5-én kelt B. 
I. 9.465/2—1937<^számú végzésével a Budapes
ten a Held dános Budapest (Mecset-u. S. sz.) 
nyomdájában előállított „Igen Kedves Magyar 
Testvérem“ című sajtótermék 1937. évi augusz
tus hó 2. napján megjelent és bárhol található 
példányainak lefoglalását rendelte eb

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

Budapest, 1937. évi augusztus hó 6-án.

II.
112.373/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi augusztus hó 6-án kelt B. 
9.487/2—1937. számú végzésével a Banovits 
nyomdában (Rákospalota, Bocskay-u. 88.) elő
állított „Rajta“ című lap 1937. évi augusztus hó
7. napján megjelenít1 I. évf. 5. számának lefogla
lását 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, 1937. évi augusztus hó 9-én.

A terpesi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
110.747/3.

A Heves vármegyében levő terpesi távbe
szélővel egyesített postaügynökség folyó évi 
augusztus hó 1-ével — változatlan forgalmi kör
rel — postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrzőszáma: 2518.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 520. oldalon Ter- 
pesnél a ., IS  Eh Péter^ására“ bejegyzés törlé
se mellett beirandó:/<<aí£> “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 130. oldalon Terpesnél az első hasábba 
beírandó: „2M8“, a negyedik hasábban „ü. (Eh. 
Pétervására)“ törlendő. A 173. oldalon a 2518-as 
ellenőrzőszám mellé beírandó: ,/Perpes“.

Végül az Irányítási Füzetben a 162. oldalon 
Terpesnél a második hasábéban „U“ helyett 
„IV“ írandó, a hetedik^hasábban pedig „Eh.“ 
törlendő.

Budapest, 19371 évi augusztus hó 9-én.

A „Nemzetközi Vizipólótorna a Horthy Kupá
ért“ körmérkőzések székhelyén alkalmi postahi

vatal felállítása.
112.592/3.

A „Nemzetközi Vizipólótorna a Horthy 
Kupáért“ körmérkőzések idejére és helyén 
(Margitsziget új uszoda) folyó évi augusztus hó

14—15—17—18. és 20-án naponta 15 órától 20 
óráig tartó szolgálattal a budapesti 72 számú 
postahivatal kirendeltségeként alkalmi posta- 
hivatal működik.

A postahivatal bárhova szóló közönséges 
és ajánlott levélpostai (légipostái) küldeménye
ket, továbbá táviratokat vesz fel, helyi és hely
közi távbeszélgetéseket közvetít, valamint pos
tabélyegeket és értékcikkeket árusít.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott 
levélpostai küldemények egyrészét „NEMZET
KÖZI VIZIPÓLÓTORNA A HORTHY KU
PÁÉRT“ feliratú különleges keletbélyegző le
nyomatával látja el.

A szolgálati állomás és a helyközi vonalak 
távbeszélő hívószámai: 119—328, 112—137.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 10-én.

Berekfürdőtelepen időszaki postaügynökség fel
állítása.

112.111/3.
A közigazgatásilag Karcag megyei város

hoz tartozó Berekfürdőtelepen folyó évi július 
hó 12-én nyilvános távbeszélő állomással felsze
relt időszaki postaügynökség lépett életbe. Az 
új ügynökség folyó évben szeptember hó vé
géig, egyébként évente június hó 1-től szep
tember hó 30-ig működik.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Kar
cag, díjnégyszögszáma „745“. Forgalmi köre a 
fürdőtelepen kívül Tatárülés vasúti megálló
helyre is kiterjed.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

A Elelységnévtárban^ar 132. oldalon „Berek 
és Szakállos eleje“ ;után új bekezdésként fel
veendő: „* Berekfürdőtelep Karcag, Jász- 
Nagykun-Szolnok vm., ng ** (VI/1—IX/30) Eh. 
Karcag BL., Karcag QZHC Tiszafüred,
Tiatárülés.......... , 745, postáig. D., XT-itől—
V/31-ig u. p. és u. t. Karcag“. Az 516. oldaloif 
pedig Tatárülés v. mh.-nél az „u. p. és u. t.“ 
után „Karcag“ elé beírandó: „X/l-től V/31-ig“, 
„Karcag“ után pedig: „VEl-től IXOO-ig Berek- 
fürdőtelep“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 17. oldalon Berekböszörmény után fel
veendő: „—, 745, —, Berekfürdőtelep ü.** (Eh. 
Karcagj^Jász-Nagykup-Szolnok, Debrecen, Kar
c á g vM—1 ^Tiszafüred, Tatárülés . . .“,
a i36. oldalonypédig a „745“ számhoz beírandó: 
Í^Berekfürdőtélep“.
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Végül az Irányítási Füzetben Berekbö
szörmény után (22. o.) felveendő: „Berekfürdő
telep**, Ü, J.-Nk.-Sz„ D„ III., Karcag-Tiszafü- 
red, Eh. Karcag“.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 9-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi július 
havi forgalma.

5.358/eln. ptik. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,414.982 P 

16 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1937. július hó végén 119,378.313 
P 15 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 16,083.586 P 
47 f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
492.690.

A csekküzletágban a betéteket 47,934.770 
P 79 f-rel múlták felül a visszafizetések. A 
csekkbetétek állománya 1937. július hó végén 
189,710.170 P 36 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.216.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj

donában levő különféle értékpapírok állomá
nya 1937. július hó végén névértékben 119,313.137 
P 04 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tu
lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 94,911.661 P 53 f értéket képviseltek. A 
hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, il
letve letéti jegyek száma 85.100.

A zálogüzletágban 255.752 drb új zálogfel
vétel 5,208.830 P kölcsönnel és 251.754 drb zá
logkiváltás 5,020.486 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. július 
hó végén 1,381.562 drb, a zálog-kölcsöntőke ál
ladéka pedig 28,510.348 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1.998 drb, kényszerárverésre pedig 7.372 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 7.842 
drb, a befolyt vételár 152.944 P 84 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. július hó folyamán 3,347.107 
tétel, s 1.220,222.000 P 19 f, az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 309,088.485 P 51 f 
volt.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 7-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

112.334/3. sz.
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*) A  postaszállítás ellátásáról 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 1937.

évi augusztus hó 27-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 10-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókróí.
DA
CO'O-t-j

A létszámból törölt egyén

Po
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a
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n e t  e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A  létszám ból való 
törlés oka

D
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n

özv. Ködöböcz M ihályné kiadó Halábor 1895. Pátroha Petneházi postames
terré neveztetett ki.

Pé
cs

Lakos Terézia kiadó Balaton- 
b erény 1905.

Szigliget
postaügynökség

Szigligeti postames
terré neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
N yúlfalu III. oszt. postahivatal augusztus 15-től, eset. 

leg szeptem ber 1-től állandó és mindenben gyakorlott 
kiadónőt keres, aki postam esterhelyettesítést is vállal.

N yergesújfalu postahivatalnál közel jövőben kiadói 
állás üresedik  meg. Az összes szakban jártas nőkiadók 
szíves a ján la tá t kéri.

Pusztatenyő pályaudvari postahivatal egy hónapi 
helyettesítésre szeptem ber 1-től k iadót keres.

M ikóháza postahivatal 6 heti helyettesítésre kiadót 
vagy kiadónőt keres önálló kezelésre.

Csepreg postahivatal mindenben gyakorlott 2 nő
kiadót keres m ielőbb állandó alkalm azásra. Járandóság: 
készpénzfizetés, lakás, világítás.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

A nnabring Sándor Balatonfüredfürdő szeptem ber 1. Érettségizett, ném etül 
beszél.

Balázs M ária Ősi szeptem ber 1. 
vagy 15.

Állandó alkalm azást 
vállal.

Dcm kó M ária Balatonboglár szeptem ber 15. H elyettesítést is vállal.

H orváth  Z oltán Szám összeg szeptem ber 15. H elyettesítést is váljál. 
A  debreceni kerületben.

zilahi Szőcs Tivadar
Szept. 15-ig: N yírtura; 
szept. 15. után N yíregyháza 1. 

P ostán  maradó.
24 szept. 16,

Érettségizett, tisztivizs
gát tett.

H elyettesítést is vállal.

Vass Im re Béla Fonyódfürdőtelep szeptem ber 1. Lehetőleg állandó 
helyre.

A »Berkesztöségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztily, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős művezető: Duchon János.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM-
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POSTA RESZERE,
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1037. AUGUSZTUS 19. 32 . szám.

T A R T A T O M :

Kitüntetések.
Budapestre szóló tejet, tejszínt és te jfö lt tartalm azó 

esomagok tejbchozatali igazolványa.
Kaposvár 3. sz. postahivatal megbízatása vasúti fu

varlevelek árusításával.
A Távíró üzleti Szabályzat új kiadása.
Az új „Távíróüzleti Szabályzat“ rendelkezéseinek 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.
Az Almásfüzitővel, továbbá Balatonaligával és Ba- 

latonvilágossal kezdem ényezett távolsági beszélgetések dí
jazása.

Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
A Budapest 22. számú postahivatal megnyitása.
A „Magyar Nem zeti N yom tatványkiállítás“ szék

helyén alkalmi postahivatal felállítása.
A  VII. l'ilprok Bélyegkiállítás színhelyén alkalmi 

poáíahivatal felállítása.
A  nyárádi postaügynökségnek postahivatallá, való 

átalakítása. Ti
A  jankoviehtelepi postaügynökségnek időszaki posh1-

hivatallá való átalakítása.
Érden postaügynökség felállítása.
Változás a Helységnévtárban.
Kerületi biztosi felm entés és megbízatás. ’ 
Elveszett igazolvány.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások 
Állástkereső postakiadók.

4

Kitüntetések.

I.

112.956/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi augusztus hó 6-án, Gödöllőn kelt leg
felsőbb elhatározásával megengedni méltózta- 
tott, hogy dr. Nagy Hncjríf és dr. Sáray Ferenc 
postafőigazgatóknak . X  nyugalomba vonulásuk 
alkalmából —- négy évtizeden át teljesített hű 
és buzgó szolgálatukért elismerése tudtul adas
sák.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én.

II.

112.957/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi augusztus hó 6-án, Gödöllőn kelt leg
felsőbb elhatározásával megengedni méltózta- 
tott, hogy Ipolyi Ferenc és Lengyel Rezső ny. 
postahivatali igazgatóknak —* négy évtizeden át 
teljesített hű és buzgó szolgálatukért — elisme
rése tudtul adassék.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én.

Budapestre szóló tejet, tejszínt és tejfölt tartal
mazó csomagok tejbehozaíali igazolványa.

110.993/4.

Adott esetből kifolyólag felhívom a posta- 
hivatalok figyelmét, hogy a m. kir. miniszté
rium 6.860/1935. M. E. sz. rendeletének 8. §-a 
értelmében közvetlenül a fogyasztók részére 
vagy viszontelárusítók útján való árusításra, 
avagy saját háztartásban való felhasználásra 
Budapest székesfőváros területére tejet, tej- 
szint és tejfölt csak tejbehozatali igazolvány
nyal szabad behozni.

A felvevő postahivatalok tehát a tejet, tej
színt és tejfölt tartalmazó csomagok feladóit 
erre figyelmeztessék és közöljék velük, hogy a 
tejbehozatali igazolvány ügyében forduljanak 
Budapest székesfőváros vegyészeti és élelmi
szervizsgáló intézetéhez (Budapest, IV., Szer
vita-tér 8.).

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án.
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Kaposvár 3. sz. postahivatal megbízatása vasúti 
fuvarlevelek árusításával.

110.933/4.

Kaposvár 3. sz. postahivatalt megbíztam 
vasúti fuvarlevelek árusításával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1925. évi 9. számában közölt 1.560. sz. rendelet
6., és a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pontjánál. 

Budapest, 1937. évi augusztus hó 12-én.

A Táviróüzleti Szabályzat új kiadása.
111.823/8.

A Távíróüzleti Szabályzatot újból kiadtam 
és az a Budapesti Közlöny 1937. évi augusztus 
hó 17-iki 186. számában megjelent. A közzé
tétellel kapcsolatban a Budapesti Közlönyben 
kiadott 99.000. számú rendeletem szövege a kö
vetkező:

„A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 5. és 15. 
§-aiban, továbbá a Madridban 1932. é*d decem
ber hó 9. napján kelt „Távközlés Nemzetközi 
Egyezményéinek becikkelyezéséről szóló 1935 : 
XV. te. 3. és 4. §-aiban kapott felhatalmazás 
alapján a 8.410/X.—1927. K./M. számú rendelet
tel életbeléptetett Távíróüzleti Szabályzatot, 
valamint annak pótlékait hatályon kívül helye
zem és annak helyébe a mellékelt Távíróüzleti 
Szabályzatot léptetem életbe.

Ha ez az üzleti szabályzat másképen nem 
rendelkezik, a vezetéken továbbított közlésre 
fennálló rendelkezéseit a drótnélküli úton (rá
dión) továbbított közlésekre is alkalmazni kell.“

E rendeletem kapcsán közlöm, hogy a Táv
íróüzleti Szabályzatot könyvalakban is kiadtam 
és az egyes példányokat a postai szerveknek a m. 
kir. posta tudakozó irodája már megküldte. Az 
eladásra kerülő példányok árát postaalkalma
zott részére 1 P-ben, a közönség részére 1 P 50 
f-ben állapítom meg. Az eladási áron felül sem
miféle címen (pl. forgalmi adó, csomagolási 
költség) díjat szedni nem kell.

A hivatalok a megvenni kívánt példányokat 
a m. kir. posta tudakozó irodájának külföldi 
hírlaposztályánál (Budapest 4.) rendeljék meg 
az eladási árnak postaszolgálati utalványon 
való egyidejű beküldésével. A külföldi hírlap- 
osztály a megrendelt példányokat ajánlott le

vélben fogja a megrendelő postahivatalnak el
küldeni. A megrendelőkről a hivatalok vezes
senek pontos előjegyzést, hogy a szóbanforgó 
segédkönyv későbbi pótlékait ennek alapján 
megrendelhessék és a könyv megrendelői közt 
szétoszthassák.

Az új Távíróüzleti Szabályzat csak a posta 
és a felek közti jogviszonyra vonatkozó rendel
kezéseket tartalmazza. A kezelési és eljárási 
szabályokat külön Távírókezelési Utasításban 
adom ki. Mindaddig, amíg ez a segédkönyv 
meg nem jelenik, a Szabályrendeletek Gyűjte
ménye IV. rész II. kiadásában, továbbá az 1922. 
évi kiadású „Távirdaüzleti Szabályok“-ban, úgy
szintén az 1927. évi kiadású „Távíróüzleti Sza
bályzatiban, végül a Posta Rendeletek Tárá
ban közzétett mindazok a kezelésre vonatkozó 
rendelkezések, amelyek időközben hatályon kí
vül nem helyeztettek, továbbra is érvényben 
maradnak.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án.

Az új „Táviróüzleti Szabályzat“ rendelkezései
nek végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.

112.691/8.

Az új Távíróüzleti Szabályzat a Budapesti 
Közlönyben való közzététel napjától kezdve ér
vényes. Ettől a naptól tehát az új szabályzat
ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Szabályzat régi és új kiadása közötti lé
nyegesebb eltérések a következők:

A Szabályzatból a kezelésre vonatkozó ösz- 
szes rendelkezések kihagyattak.

Az 1932. évi madridi távközlési konferen
ciának a P. R. T. 1933. 51. számában már közzé
tett határozatai az új Szabályzatba szervesen 
beillesztettek.

A 2. §. a távíró berendezések felosztásáról
szól.

A 4. §:. 1. pontja szerint a távirat felvételét 
és továbbítását akkor kell megtagadni, ha an
nak tartalma az állam biztonságát, vagy a köz
rendet veszélyezteti, jogszabályba ütközik vagy 
erkölcsi szempontból kifogás alá esik.

A 14. §. a légi járóművekkel való távíró
forgalmat szabályozza.

A 17. §. 3. pontja szerint az ékezetes betű
ket a belföldi forgalomban a díjazásnál egy be
tűnek kell számítani.
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A 18. §. 2. pontja szerint az =  Ouvert = , 
=  Jour =  és —Nuit — jelzések helyett belföldi 
forgalomban =  Nyitva = , =  Nappal — és 
=  Éjjel =  jelzést kell használni.

A 30. §. 4. pontja szerint a címben előfor
duló helységneveknél alkalmazott aláhúzást dí
jazni és továbbítani csak akkor kell, ha ezt a 
feladó kifejezetten kéri.

A 40. §. 4. c) pontja szerint azok a magán
felek, akik távirataikat előzetes engedély alap
ján hitelre adhatják fel, az általuk esetleg fel
adott állami távirat díját is utólag egyenlíthe
tik ki.

Az 59. §. 1. pontja szerint az utolsó távíró
hivataltól postával továbbítandó távirat címe 
előtt belföldi forgalomban ezentúl semmiféle 
jelzést nem kell alkalmazni.

A 65. §. a feladó által meghatározott napon 
kézbesítendő (Kx) táviratra vonatkozó szabá
lyokat tartalmazza. Az erre a táviratra vonat
kozó kezelési teendőket a következőképen sza
bályozom:

1. A feladó által meghatározott napon kéz
besítendő táviratot az érkezésnél úgy kell ke
zelni, mint a többi táviratot, azonban a kézbe
sítési előjegyzésbe, illetőleg a vezeték- és ki
adójegyzőkönyvbe a kézbesítésre vonatkozó 
adatokat nem kell bejegyezni; e helyett az alább 
említett külön nyilvántartás folyószámát kell 
beírni (pl. 1. a külön nyilvántartás 5. tételét).

2. Ezeket a táviratokat külön kell gyűjteni 
és róluk nyilvántartást kell vezetni. A távirato
kat naponként a szolgálat megkezdésekor át 
kell vizsgálni s ha van közöttük olyan, amely
nek kézbesítése aznap esedékes, azt az első kéz
besítő járattal kézbesíteni kell. A kézbesítésre 
kiadott táviratot a hivatalok a nyilvántartásból 
a bejegyzett adatok áthúzásával vezessék ki s 
a kézbesítés megtörténte után a nyilvántartás 
megjegyzés rovatába a kézbesítés napját, órá
ját és percét jegyezzék be.

3. Az ilyen táviratok után felszámított 
munkaegységek helyességének ellenőrzése cél
jából a hivatalok a vezeték- és kiadójegyző- 
könyvben, illetőleg a kézbesített táviratok elő
jegyzésében a hóvégi lezáráskor tüntessék fel 
az előző hóban érkezett, de a tárgyhónapban 
kézbesített, illetőleg a tárgyhóban érkezett, de 
a következő hónapban kézbesítendő =  Kx =  
táviratok darabszámát.

Minthogy ilyen esetben a munkaegység-ki
mutatás II. Távíró rész 1. és 5. folyószáma alatt

feltüntetett darabszámok együttes összege nem 
fog egyezni, a 4. folyószám alatt beírt darab
számmal, az eltérés okát a tárgyhavi munka
egység-kimutatáson röviden indokolni kell.

Végül közlöm, hogy a Szabályzatból a kö
vetkező alakban kell idézni: „B. 1. Szab. 39. §.
9. p. 2. bek.“, ami a Távíróüzleti Szabályzat
39. §. 9. pontjának 2. bekezdését jelenti.

Budapest, 1937. évi augusztus 16-án.

Az Almásfüzitővel, továbbá Balatonaligával és 
Balatonvilágossal kezdeményezett távolsági be 

szélgetések díjazása.
108.86418.

Értesítem a hivatalokat, hogy Almásfüzitő, 
mint Szőny községhez tartozó település, Szőny 
központtal, továbbá Balatonaliga és Balatonvi- 
lágos, mint Balatonfőkajár községhez tartozó 
települések, Balatonfőkajár központtal egységes 
távbeszélőhálózatot képeznek. Ennélfogva az 
Almásfüzitővel kezdeményezett távolsági be
szélgetéseket az 1937. évi augusztus hó 16-tól 
kezdődőleg úgy kell díjazni, mint a Szőnnyel 
kezdeményezett távolsági beszélgetéseket, a 
Balatonaligával és Balatonvilágossal kezdemé
nyezőiteket pedig, mint a Balatonfőkaj árral 
kezdeményezetteket.

Ezt a körülményt a „Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsora“ című segédkönyvben Almás
füzitőnél, illetőleg Balatonaligánál és Balatonvi- 
lágosnál a hivatalok jegyezzék elő. Az említett 
helyekre szóló csomagok díjazására a „Postahi
vatalok és Ügynökségek Névsoráéban azok 
neve előtt feltüntetett díjöv továbbra is az 
irányadó.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

113.071/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi augusztus hó 12-én kelt B. I. 
9.621/2.—1937. számú végzésével a Budapesten 
írógépen előállított „Magyar Testvérek“ és „Ma-

*
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gyár Munkás! Eszmetárs!“ című sajtótermék 
bárhol található összes példányainak lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én

II.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gál óbíráj a 1937. évi augusztus hó 16-án kelt B. 1. 
9.680|2.—1937. számú végzésével a Budapesten 
a Centrum kiadóvállalat r.-t. nyomdájában elő
állított „Virradat“ c. politikai társadalmi heti
lap 1937. évi augusztus hó 16-án kiadott 33. szá
mú, bárhol található összes példányainak lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 16-án.

III.

. /  113.309/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi augusztus hó 14-én kelt B. I. 
9.676/1937. számú végzésével a Budapesten, a 
Budai-nyomdában (Vili., Szentkirályi-u. 49.) 
előállított „Bátorság“ c. nem időszaki lap 1937. 
augusztus 15. napján megjelent 7. száma bárhol 
található összes példányainak lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 16-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

112.711/4.

A csikágói magyar munkásszervezetek ki
adásában megjelent Vince Sándor „A spanyol

forradalom“ című külföldi sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án.

II.

112.712/4.

Az „Appeal of Spanish postal workers to 
postal workers throughout the world“ és az 
„Appel que le Syndicat des Employés des 
Postes espagnols (U. G. T.) fait a tous les tra- 
vailleurs postaux du monde“ c. külföldi sajtó
terméktől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án.

III.

112.885/4.

A „Der Abgrund“ című külföldi sajtóter
méktől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én.

IV.

113.332/4.

A „Der 18 Brumaire des Louis Bonaparte“ 
és a „Für Recht und Wahrheit“ című külföldi 
sajtótermékektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 17-én.

A Budapest 22. számú postahivatal megnyitása.
112.940/3.

Budapest székesfőváros XI. kerületében, a 
Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdő épületében 
(XI., Kemenes-utca 1. sz.) folyó évi augusztus 
hó 14-én „Budapest 22“ elnevezéssel a buda
pesti 112. sz. postahivatal kirendeltségeként és
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csupán felvevő szolgálattal megbízott, új, nyil
vános távbeszélő-állomással felszerelt, kincstári 
postahivatal nyílt meg.

A postahivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai küldemé
nyek, táviratok, értéklevelek, csomagok és bel
földre szóló postautalványok felvételére, posta
takarékpénztári közvetítőszolgálat ellátására, 
helyi és helyközi távbeszélgetések lebonyolítá
sára, valamint postai, pénzügyi és egyéb érték
cikkek árusítására terjed ki.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „12“, 
szolgálati jellege: „C“, távbeszélő-hívószáma pe
dig 258—338.

Ehhezképest „A Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsorá“-ba a 23. oldalon Budapest
21. számú postahivatal után a következők íran
dók be: „12, 1, —, Budapest 22- (Budapest 112. 
kirendeltsége, XI., Kemenes-u. 1.)“.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án. 

------- ,

A „Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás“ 
székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

113.07513.

A „Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállí
tás“ idejére és helyén (Műcsarnok, XIV., Vá
rosliget) folyó évi augusztus hó 14-től szeptem
ber hó 15-ig bezárólag naponta 8—12 és 14—18 
óráig tartó szolgálattal a budapesti 72. számú 
postahivatal kirendeltségeként alkalmi posta- 
hivatal működik.

A postahivatal működési köre bárhová 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai (légi
postái) küldemények, továbbá táviratok felvé
telére, helyi és helyközi távbeszélgetések köz
vetítésére, valamint postabélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatalba nála feladott le
vélpostai küldeménycl^'-'égy részét „Magyar 
Nemzeti Nyomtatváfiykiállítás 1937 aug. 14.— 
szept. 15.“ feliratú különleges keletbélyegző le
nyomatával látja el.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő hívó
száma: 112—575.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 13-án.
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A VII. Filprok Bélyegkiállítás színhelyén alkal 
mi postahivatal felállítása.

113.322/3.

A Filatéliai Kurír rendezésében tartandó
VII. Filprok Bélyegkiállítás idejére és helyén 
(IV., Kossuth Lajos-utca 12., félemelet) folyó 
évi augusztus hó 19-től 22-ig naponta 9—13 és 
15—18 órák közötti szolgálattal, a budapesti 4. 
számú postahivatal kirendeltségeként alkalmi 
postahivatal működik.

A hivatal bárhova szóló közönséges és 
ajánlott levélpostai (légipostái) küldeményeket 
vesz fel, továbbá postabélyegeket és értékcik
keket árusít.

Az alkalmi postahivatal 2 drb „VII. FIL
PROK BÉLYEGKIÁLLITÁS“ felírású bélyeg
zőt használ. Az egyik bélyegzőn megkülönböz
tetésül egy repülőgép rajza van, ezt a légipostái, 
míg a másik bélyegzőt a feladott egyéb levél
postai küldemények bélyegzésére használja.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 16-án.

A nyárádi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

111.598/3.

Veszprém vármegyében lévő nyárádi táv
beszélővel egyesített postaügynökség folyó évi 
augusztus l-ével változatlan forgalmi körrel 
postahivatallá alakíttatott át;

Az új hivatal ellenőrző száma: 6446.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban a 401. oldalon Nya- 
rádnál a Eh. Pápa“ bejegyzés törlése mel
lett beírandó:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 94. oldalon Nyárádnál az első hasábba 
beírandó: „6446“, a negyedik hasábban „ii. (Eh. 
Pápa)“ törlendő, a 186. oldalon pedig a 6446-os 
ellenőrzőszám mellé beírandó: „Nyárád“.

Végül az Irányítási Fjjzetben a 114. oldalon 
Nyárádnál a másodjk'' hasábban „Ü“ helyett 
„IV“ írandó, a Jietedik hasábban pedig „kh. 
Pápa“ törlendő.

Budijpést, 1937. évi augusztus hó 14-én.

!
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A jankovichtelepi postaügynökségnek időszaki 
postahivatallá való átalakítása.

113.136/3.

A közigazgatásilag Somogymegye lengyel
tóti járásában fekvő, Balatoncsehi községhez 
tartozó Jankóvich-telepen működő, távbeszélő
vel egyesített postaügynökséget évente június 
hó 1-től, ez évben augusztus hó 16-tól, szeptem
ber hó végéig időszaki postahivatallá alakítot
tam át.

Az időszaki postahivatal ellenőrzőszáma — 
működésének idejére — „6292“.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék kérész- 
tül: ,  '

A Helységnévtárban a/271. oldalon Janko- 
vichtelepnéi a jel,,után „** (Xjl—yÍ3l.)'‘,
„Eh. Balatonboglár“ jután pedig 
1X/30.)“ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 60. oldalon „Jankovichtelep ü.'‘ után be
írandó: „** (X/l—V/31.)“; a kivetkező sorban 
felveendő: „5292, 488, —, /Jankovichtelep**
(VI/1—IX/30.), Somogy, Pécs, Székesfehérvár 

Nagykanizsa, illetve Balatonboglár1, 
végül a 179. oldalon az ^292“ számnál beírandó: 
„Jankovichtelep.“

Az Irányítási Füzetben a 69. oldalon Janko- 
vichtelephez „**“ jel írandó, alatta pedig fel
veendő: „Jankovichtelep**, IV., Somogy, P, VI, 
Székesfehérvár—Nagykanizsa, 35 (VI/27—IX/8), 
8, +8.“

Budapest, 1937. évi augusztus hó 16-án.

Érden postaügynökség felállítása.
113.323/3.

Fejér vármegye adonyi járásában fekvő 
Érd községben folyó évi augusztus hó 16-án 
„Érd“ elnevezéssel csak felvevő szolgálatot el
látó postaügynökség nyílt meg. Ellenőrző hiva
tala: Érdliget, díjnégyszögszáma: 5.

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

A Helységnévtárban Érd-nél (192. o.) a 
jei után beírandó: Eh. Érdliget,“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában Érd után (41. o.) felveendő: „—, 5, —, 
Érd ü. Eh. Érdliget), Fejér, Budapest, Budapest 
SsU m r  Pusztaszajaólcs.“

Végül az Irányítási Füzetben Érd (43. o.) 
felveendő „Érdr Ü, Fejér, Bp, V, B uchest—Üj- 
dombóvár, En. Érdliget.“

Budapest, 1937. évi augusztlís hó 17-én.

Változás a Helységnévtárban.
H12.341/3.

Balatonrendes (116. old.) ezentúl u. Áb
rahámhegy.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
112.856/1.

Dr. Horváth Béla postatitkár a soproni 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők alól felmentetett és helyette dr. Nagy 
József postasegédtitkár a kerületi biztosi teen
dőkkel megbízatott.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 16-án.

Elveszett igazolvány.
110.677/6.

Keresztes Mihály órabéres szakiparos a bu
dapesti távíró és távbeszélő igazgatóság által 
kiállított 46/1937. számú — a budapesti állami 
táybeszélőhálózat vonalain végzendő munkála
tokra jogosító — arcképes igazolványát elvesz
tette.

Az elvesztett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 11-én.
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Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés mellett

113.237/3.
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*) A  szállítás ellátásáról 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 1937.

évi szeptember hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 17-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
n a
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A létszámból törölt egyén
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n e v e állása születési helye 
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állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

A  létszám ból való 
törlés oka

D
eb

re
ce

n

Forrai Jusztina kiadó Marcibányi- 
Dombegyház 1901. Nagybánhcgyes |

Berekböszörményi 
postam esterré nevez

te te tt ki.

Pé
cs

Nagy M ária kiadó Zánka 1909. Szentantalfa |
Kapolcsi postam esterré 

neveztete tt ki.

Pé
cs

P athy János Dezsőné kiadó Budapest 1896. Diósd N em esapáti postames
terré neveztete tt ki.

COü
'f l j
d g

| Sarkantyú Gyula kiadó Csibrák Pincehely G vörkönyi postam es
terré neveztete tt ki.

1 j 
So

pr
on H and  Edit kiadó Zágráb 1908. Szües Lem ondott.
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A  létszám ból tö rö lt egyén

A  létszámból való 
törlés oka

....... n e v e állása születési helye 
és éve

állom áshelye, 
hol uto ljára 

alkalm azva volt

So
pr

on Théii" Szilárdné, 
sz. Hoffmann Sarolta

i . . ._ _

kiadó Nem esvita 1907. Öskü T öbb mint 'l-i évig 
nem vállalt alkalmazást.

*T3§3fioN |in

Mász Julianna

.J i______________

kiadó Tem esvár 1893. Kübekháza ^ K übekházára postames
terré  kinevezve.

~ö<D OjQ ti> '’ ' N 'm

lfj. Scholtz A rturné kiadó Kecskem ét 1909. Zagyvarékás. Zagyvarékásra posta
m esterré kinevezve.

Sz
eg

ed Széles Margit kiadó N agyeszter- 
gár' 1902.

Remete-
kertváros.

Borotára postam es
terré kinevezve.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő k iadói állások.
Józsa III. oszt. postahivatal egy hónapi helyettesí

tésre aug. 25—28-tól önálló kezelésben jártas nőkiadót 
keres.

Nagyigmánd postahivatal szeptem ber 1-től, esetleg

15-től egy hónapi helyettesítésre mindhárom szakban já r
tas kiadót keres.

Vecsés postahivatal jó  távírász postakiadót keres 
állandó alkalmazásra, azonnali belépéssel. Fizetés megálla
podás szerint.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  kereső  p o s ta k ia d ó

Jegyzetí

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

jj ---- -
Balogh Mária

1:
Szekszárd (Szt. László u. 7.) 16 szeptem ber 1. H elyettesítést is vállal.

H orváth  Z oltán Szamosszeg szeptem ber 15. H elyettesítést is vállal.

f _____________________________________________________
A «zerkesztömegnek szűnt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 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 János.
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T A R T A T O M :
H atáskör megállapítás.
Szent István takarékbetétkönyvek rendszeresítése.
V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldem é

nyek díjában.
V áltozás a Távbeszélő-Díjszabásban.
U tasítás a m. kir. posta központi anyagraktárától 

rendelendő, illetőleg rendelhető postaüzem i anyagok és 
szerelvények rendelésére és azok vételárának elszámolá
sára.

A rádióvevőkészülékek és ezek lényeges alkotóré

szeinek iparszerű előállítására és forgalom bahozatalá’ra 
jogosító engedélyek pénzügyi illetéke.

Lefoglalandó sajtó term ék.
A szakaááti postaügynökségnek újból való megnyi

tása.
A szolnoki repülőtéren  alkalmi postahivatal m űkö

dése.
Változások a Helységnévtárban.
.K-íínutatás létszám ból törölt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.

Hatáskör megállapítás.
93.434/1.

A postamúzeumi ügyeket a m. kir. postave
zérigazgatóság 1. ügyosztályának hatáskörébe 
utalom, a végrehajtással a budapesti m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóságot bízom meg. 

Budapest, 1937. évi július hó 27-én.

Szent István takarékbetétkönyvek rendszeresí
tése.
113.831/4.

Országalapító első királyunk, Szent István 
halálának 900. évfordulója és ezzel kapcsolat
ban az 1938. évben Budapesten rendezendő 
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz- 
szus alkalmából a m. kir. postatakarékpénztár 
Szent István rajzzal díszített betétkönyveket 
hoz forgalomba. Ezek a betétkönyvek elsősor
ban azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék a 
budapesti, esztergomi, székesfehérvári stb. ün
nepségeken résztvenni szándékozóknak a rész
vételhez szükséges költségek kisebb részletek
ben történő összegyűjtését.

A Szent István betétkönyvekkel való eljá
rás a forgalomban levő betétkönyveknél köve
tett eljárástól az alábbiakban tér el:

A Szent István betétkönyvek javára az

első betétet csak a „Szent István-évi takarék- 
betétek (Gyűjtőszámla), Budapest“ elnevezésű, 
1038. számú postatakarékpénztári csekkszámla 
javára szóló befizetési lappal lehet a postahiva
taloknál befizetni. A hivatalokat erre a célra 
szolgáló befizetési lapokkal elsőízben a m. kir. 
postatakarékpénztár hivatalból látja el; továb
bi szükségletüket azonban az egyéb postataka
rékpénztári nyomtatványokhoz hasonlóan kell 
igényelniök. A befizetési lapokat a postahivata
lok bárkinek díjmentesen szolgáltatják ki. A 
befizetési lapok értesítő lapjának hátoldalán 
levő rovatokat a befizetés alkalmával az elfo
gadó postahivatal tölti ki. Itt kell megnevezni 
azt a postahivatalt is, ahol a betevő (befizető) 
a m. kir. postatakarékpénztár által Budapesten 
központilag kiállítandó betétkönyvet az első 
betét könyvelése után átvenni kívánja. Az első 
betétnek az említett csekkszámlára való befize
tésénél a hivatalok kötelesek az ügyfeleket fel
hívni arra, hogy a befizetési lap elismervény ré
szét okvetlenül őrizzék meg, mert a befizetett 
összegről mindenkor Budapesten kiállított be
tétkönyvet az érdekelt postahivatal csak az 
elismervény beszolgáltatása ellenében adhatja 
ki.

Az első takarékbetétről kiállított befizetési 
lap feladójától minden esetben meg kell kér
dezni, hogy a Szent István betétkönyvet a sa
ját, vagy más személy részére óhajtja-e vál
tani? Ha a csekkbefizető a betétkönyvet n£m
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a saját részére váltja, hanem — mint befizető 
—- a betétet más javára kívánja elhelyezni, az 
értesítő lap előoldalán a befizető nevét és lak
címét, hátoldalán pedig a betevőre vonatkozó 
adatokat kell feltüntetni. Ilyenkor a postataka
rékpénztár a betétkönyvnek a befizető részére 
való kiszolgáltatása iránt intézkedik, amely 
esetben a nyilatkozatra természetesen a befi
zető aláírását kell felvenni.

Ha a csekkbefizető a betétkönyvet a sa
já t részére váltja, az értesítőlapnak úgy elő-, 
mint hátoldalán a betevő nevét kell feltüntet
ni.

A befizetett összeget a postahivatalok az 
egyéb csekkbefizetésekkel mindenben azonos 
módon az „Á“ jelzéssel el nem látott csekküz
leti napi aljegyzéken számolják el.

Az 1038. számú csekkszámla javára teljesí
tett befizetések után csekkbefizetési díjat nem 
kell szedni. (Előjegyzendő a „Levélpostadíjsza
bás“ 141. oldalán.)

A befizetési lap értesítőlapjának hátolda
lán felsorolt adatok alapján a m. kir. postata
karékpénztár főpénztára Szent István betét
könyvet állít ki és azt a betevő (befizető) ré 
szére történő kiszolgáltatás céljából a kívánt 
postahivatalnak kísérő irattal megküldi. A hi
vatalok a betétkönyvet az első betét befizetési 
lapja elismervényének bevonása és — ameny- 
nyiben ez a felmerült kétség következtében 
szükséges — a személyazonosság egyidejű iga
zoltatása után adják ki. Mivel a m. kir. posta
takarékpénztár főpénztára a betétkönyvbe az 
első betét összegén kívül csak a betevő nevét 
és foglalkozását írja be, a kiszolgáltatás előtt a 
hivatalok a betétkönyv nyilatkozat-, név- és 
törzslapját szabályszerűen kitöltik és a betevő
vel (befizetővel) aláíratják. A betétkönyvtől el
választott nyilatkozatot és névlapot a bevont és 
a nyilatkozathoz fűzött elismervénnyel együtt 
kell a m. kir. postatakarékpénztárhoz felter
jeszteni. A betétkönyv kiadásakor az első be
tét összegét a betétkönyvet kiszolgáltató pos
tahivatal a saját takaréküzleti, aljegyzőkében el 
nem számolhatja, sem pedig az ott váltott ta
karékbetétkönyvek nyilvántartásába fel nem 
veszi.

A postatakarékpénztár budapesti főpénz
táránál közvetlenül is lehet Szent István betét
könyvet váltani. Az ott váltott betétkönyvet a 
befizető azonnal kézhez kapja.

A Szent István takarékbetéttel összefüggő 
takarékoskodási cél folytán az ilyen betét

könyvben elhelyezett betétekből visszafizetés 
1938. évi április hó 30-áig nem igényelhető és 
tekintve, hogy a Szent István betétkönyvek ki
állító hivatala a m. kir. postatakarékpénztár 
főpénztára, a postahivatalok — ezen az időpon
ton túl is — kizárólag fizetési utalványra szóló 
(tehát hosszú utas) felmondást fogadhatnak el.

Az 1038. számú befizetési lapok első kész
letének megküldésével egyidejűleg a postát 
igénybe vevő közönség figyelmének felhívása 
céljából a m. kir. postatakarékpénztár fali 
hirdetménnyel is ellátja a postahivatalokat. Ezr 
a hirdetményt a közönség részére könnyen hoz
záférhető, szembetűnő helyen 1938. évi május 
hó végéig kell kifüggesztve tartani.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Szent István 
évi takarékbetétek gyűjtése terén hathatósan 
működjenek közre és a fentieket szigorúan 
tartsák szem előtt.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 24-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

114.181/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

73. o., 3. fsz., Albánia: a 8. hasábban „5“ 
mellé ,,8a)“, alája pedig , ,^ ) “ jelet írjanak; az
után a lap alján jegyzetként írják ,,8a) Albániá
ban a„(7T)“ alatt felsorolt küldemények díja 3 
qindarka“.

73. o., 10. fsz., Bolívia: a 8. hasábban írjanak 
..W KT“ jelet.

73. o., 16. fsz., Cseh-Szlovákország: a 8. ha
sábban „(tT)“ helyett jelet írjanak.

74. o., 30. fsz., Levantei államok: a 3—5 és 
7—13. hasábban „7.50, 4.50, 4.50“ és „10.7, 1.50, 
0.90, 3, 15, 7.50, 7.50“ helyett írják „9, 6, 6“ és 
„8.9, 2, 1, 4.20, 9, 9“.

76. o„ 51. fsz., Marokkó (francia rész): a 12 
—13. hasábban „200 és 150“ helyett írják „175 
és 350“.

79. o„ 114. fsz., Norvégia: a 10—11. hasáb
ban „—“ és „—“ helyett írják „14 és 70“.

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, 1937. évi augusztus hó 25-én.
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Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.

113.696/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabás 34. ol
dalán Jugoszláviánál a negyedik bekezdés (Bé
relt beszélgetés) végén lévő pontot pontosvesz- 
szőre javítsák s utána a következőket írják: „dí
ja a legforgalmasabb órákban (9—12, 14—18 
közt) a közönséges beszélgetés díjának kétsze
rese“.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 24-én.

Utasítás a m. kir. posta központi anyagraktá
rától rendelendő, illetőleg rendelhető postaüze
mi anyagok és szerelvények rendelésére és azok 

vételárának elszámolására.

95.314/9.

1. Az alábbi árjegyzékben felsorolt összes 
anyagokat a kincstári hivatalok csakis az anyag
raktárból szerezhetik be, míg a postamesteri 
hivatalok csak a * és **-gal ielplt anyagokat 
kötelesek az anyagraktárból beszerezni. A pos
ta mesterí'fnváTáTőlTT^sIlIaggátnrncg nem jelölt 
anyagokat máshonnan is beszerezhetik, azon
ban ebbeli szükségleteik csakis belföldi gyárt
mányok lehetnek.

2. Az árjegyzékben **-gal jelölt anyagok 
csak igazgatósági engedéllyel- rendelhetők.

Kincstár költségére hátizsákot az igazga
tóságok közvetlenül a posta központi anyag
raktáránál csak akkor rendelhetnek, ha a pos
tamester a járat fenntartására kapott átalányt 
teljes egészében a küldöncnek kifizeti. Az 1930. 
évi május hó 27-én kelt 79.067/1930. számú ren- 
deletem utolsó bekezdése ezzel hatályát veszti.

Postamesteri hivatalok a kincstár költsé
gére — igazgatósági engedély nélkül — csak 
bélyegzőfestéket, zsáktáblákat (csak a ha /.nál- 
hatatlanná vált zsáktáblák pótlására) és a 10. 
pontban említett zsákokat és zacskókat rendel
hetnek.

3. Miután a raktáron tartott anyagok kizá
rólag hivatali használatra vannak szánva, azok
ból más célra vagy értékesítés végett rendelni 
nem szabad.

4. Részletfizetésre az igazgatóságtól kell en
gedélyt kérni.

5. A megrendelés ideje; a hónap első tíz 
napja. A hó 15-ike után beérkezett megrende
léseket a központi anyagraktár csak a követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi anyagraktár foganato
sítani fogja ugyan, de az elkésve érkezett ren
delésről és annak okáról a hivatal előttes igaz
gatóságát értesíti, mely indokolatlan esetben a 
hivatalt a posta-, illetőleg a távíró vagy táv
beszélő költség megtérítésében el fogja marasz
talni.

6. A megrendelés bizonylat és ellenbizony
lattal (1441. számú nyomtatvány) történik, 
amelybe az anyagokat a nyilvántartási számok 
emelkedő sorrendjében, az árak feltüntetése 
nélkül kell beírni.

7. A megrendelő bizonylat és ellenbizony
lat kitöltési módját az alábbi minta tünteti föl.

8. A hiányosan vagy szabályellenesen ki
állított megrendeléseket az anyagraktár vissza
küldi.

9. Az árjegyzék jegyzet rovatában bizomá- 
nyilag beszerezhetőnek jelzett gazdászati sze
reket, továbbá a javítási munkákat, betétszá
mokat és bélyegzőfestéket, külön bizonylatpá
ron kell rendelni.

10. Elhasznált beszolgáltatási zsákok, gyű
rűs zacskók helyett a hivatalok, ha a régieket 
az anyagraktárhoz beküldik, ugyanolyan úja
kat közvetlenül rendelhetnek.

Ez esetben a beküldött zsákokról és zacs
kókról aláírt és lebélyegzett „beszolgáltatási“, a 
helyettük rendelt új anyagokról pedig aláírt és 
lebélyegzett „rendelési“ bizonylatpárt kell egy 
idejűleg az anyagraktárhoz küldeni.

Beszolgáltatási zsákok, gyűrűs zacskók és 
zsáktáblácskák szaporítását az igazgatóságtól 
kell kérni.

11. A.teljes tételű fémpénz csomagolásá
hoz használt gyűrű nélküli és csíkkal ellátott 
zacskókat csakis a gyűjtő, illetőleg ellátmányt- 
adó postahivatalok rendelhetnek és bocsátják 
szükség esetében a hivatalok rendelkezésére. A 
megrendelési bizonylatpárt a gyűjtő hivata
lok felettes igazgatóságukhoz terjesztik fel. E 
zacskókat a postahivatalok a központi anyag
raktárhoz nem szolgáltathatják be, hanem azo
kat a gyűjtő, illetőleg ellátmányt adó postahi
vatalokhoz azonnal visszaküldeni kötelesek.
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12. Folyékony és törékeny anyagok (tinta) 
csomagolásához ládát is kell küldeni s ezt a 
bizonylaton jelezni kell.

13. Tartalék bélyegzőcsavarok az elöttes 
igazgatóság útján rendelhetők. A rendelési bi
zonylatokon fel kell tüntetni, hogy azok kis 
vagy nagy alakú bélyegzőkhöz szükségesek.

A betétszámokat legkésőbb az előző év 
szeptember havában 3 évre kell rendelni. A 
rendelési bizonylatokhoz mintaszámot kell csa
tolni.

1’. Pénztárak és nagy alakú vasládák meg
rendelésekor a bizonylaton jelezzék az utolsó 
vasút vagy hajóállomás nevét.

15. A rendelt anyagok megküldését 30 na
pon belül sürgetni nem szabad.

ló. Nem a kincstár költségén kiadott anya
gok után az anyagraktár csomagolásért 20 fil
lért számít fel.

17. A központi anyagraktár a hivataloknak 
stb. küldött anyagot szükség szerint kosarakba 
csomagolja, amely málhakosarak m. kir. posta 
felirattal és sorszámmal vannak ellátva és is
mételt használatra vannak szánva.

A hivatalok stb. a kosarakat beérkezésük 
s az anyag kirakása után a bennük lévő csoma
goló anyaggal együtt, gondosan lezárva, a köz
ponti anyagraktár címére postaszolgálati cso
magként azonnal küldjék vissza.

A címlapot és a ragszámot a kosár fedelén 
lévő táblára ragasszák.

A hivatal a visszaküldés alkalmával a ne
vét feltüntető papírlapot helyezzen el a kosár
ban abból a célból, hogy ha szállítás közben a 
küldő hivatal csomagragszáma leválik, vagy a 
felírás olvashatatlanná lesz, a beküldő hivatal 
neve megállapítható legyen.

A kosarakat feladás, szállítás, átadás köz
ben kiváló gondossággal és kíméletességgel kell 
kezelni, hogy azokat sérülés vagy rongálás ne 
érje. Kártérítéssel tartozik az az alkalmazott, 
akinek felületes, kíméletlen vagy szándékosan 
rosszakaratú kezelése következteben a vissza
küldött postakosár használhatatlanná válik, 
vagy elvész.

Ha a hivatal a kosarat idejében nem küldi 
vissza, a központi anyagraktár a kosár értéké
nek közlése mellett az illetékes igazgatósághoz 
fordul, amely az ügyben eljárást indít.

18. A leltári tárgyakra vonatkozó ellenbi
zonylatot az anyagraktár a megrendelő hivatal 
igazgatóságához, egyéb anyagokra vonatkozó 
kát pedig, vörös papírba elhelyezve, a megren
delő hivatalhoz a csomagban küldi meg.

Postamesteri hivataloknak minden a kincs
tár terhére kiadott anyagokra (pl. bélyegzőfes
ték és zsáktáblák) vonatkozó ellenbizonylatát 
az anyagraktár szintén az igazgatósághoz kül
di meg, ahol azokat a takarékosság elvének ke
resztülvitele szempontjából felül kell vizsgálni.

19. Hiányzó vagy törött anyagokra vonat
kozó felszólamlást az anyagraktár csak akkor 
tárgyal, ha az erről szabályszerű időben és alak
ban felvett tényállási jegyzőkönyv hozzá beér
kezik.

20. A kapott anyagokat a kincstári posta- 
hivatalok alapos indokolás mellett „beszolgál
tatás“ feliratú aláírt és lebélyegzett bizonylat
pár és jelentés kíséretében visszaküldhetik.

A postamesteri hivatalok a kapott anyagot 
csak abban az esetben küldhetik vissza, ha a 
visszaküldés okát előttes igazgatóságuknál elő
zőleg kellőképen megindokolták és a térítési ár 
kiutalását a vezérigazgatóság már engedélyezte.

Az ellenbizonylatot visszaküldeni nem sza
bad. Az anyagraktár a visszaküldött anyagra 
vonatkozó beszolgáltatási bizonylatpár, illetőleg 
a kapott engedély alapján az anyag árának 
visszatérítése iránt intézkedik.

21. Ha a hivatalnak a megrendelt anyag el
len alapos kifogása van, panaszát előttes igaz
gatóságánál tegye meg.

22. A postamesteri hivatalok által rendelt 
anyagok vételárát, — a csomagolási költséggel 
együtt — s a hivatalok terhére eső javítási költ
ségeket a központi számvevőség a postamester 
járandóságából levonja.

Budapest, 1937. augusztus hó 31.
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Árjegyzék
a m. kir. posta központi anyagraktárától rendelendő, illetőleg  rendelhető postaüzemi anyagokról

és szerelvényekről.

N yilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

105a 1 m éter ** A blakredőny zsávoly csikós 110 c m .................. 1 50 a készlet fogytáig
105b 1 »» **' „ „ fehér 137 c m .................. 2 50 >» >»

18 1 tekercs Bankjegyragasztó: — 03

. . - 1 darab * Betétszám rézből 1—31-ig ................................... — 50
_ 1 * „ „ évet jelző ........................... — 50
_ 1 * „ „ hónapot jelző jan .—dec. — 50
39a 1 készlet Betűm inta (sablon) rézből A—Z-ig nagy alakú.. 20 — a készlet fogytáig

b 1 ff „ „ „ A —Z-ig kisebb alakú 20 — >» »»
c 1 ,, „ „ „ a —z-ig nagy alakú . . 15 — »> tt
d 1 „ „ „ a—z-ig kisebb alakú 15 — >» »»

40a 1 Számminta (sablon) rézből 1—9-ig és 0 nagy alakú 20 — »» »»
1 Betűm inta „M. kir. posta“ felirat .......................... 10 — »» ft

d 1 »» „ K orona kürtte l ................................... 10 — ft ff
Bélyegzők:

37a 1 darab **' Helybélyegző ................................................... 4 — bizományi beszerzés
0 1 >> **' „Kifizetve“ felirattal ................................... 3 50
i 1 ,, **’ „Portó“ felirattal (négyszögletes) .. 2 50 a készlet fogytáig

j 1 ** „Portó“ felirattal (kerek) .......................... 2 50 ft * „
k 1 ,, ** „T “ felirattal ................................................... 1 20

1 1 »* ** Tojásdad alakú bélyegző .......................... 8 — bizományi beszerzés

n 1 >» ** Ellenőrzőszám ........................................... 3 20 »» »»
o 1 ** Utalványbélyegző postaügynökség részére 6 — »» »»

Bélyegzők:

37b 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 8 kerékkel
(nagy alakú) ........................................... 25 — bizományi beszerzés

37c 1 *> ** Kerékrendszerű keletbélyegző 8 kerékkel
(kis alakú) ........................................... .. 25 — »> »>

d 1 »» ** Kerékrendszerű postaügynükségeg részére
(kis alakú) ................... .......................... 22 — »* »»

37c 1 »» ** Keletbélyegző postaügynökségek részére
(8 s z ö g le te s ) ................................... . .  .. 25 — >» »»

37 f I » ** Kerékrendszerű keletbélyegző 6 kerékkel
(téglalap alakú) „Pu. szekrényből“ 28 —

37m 1 ' „ ** Kerékrendszerű keletbélyegző 10 kerékkel
mozgóposta részére ......................... 38 —

37p 1 >» *'• Kerékrendszerű keletbélyegző 10 kerékkel
éjjel közlekedő mozgóposta részére-. 38 —

37 r 1 »» ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
jegyzékelő m enetek részére .................. 30

Bélyegzőlapok:

36a 1 * Bélyegzőlap ruggyantából 30/20/10 3 24
b 1 ,, * „ „ 20/15/10 . .  . . 1 62
c 1 ,, * „ nemezből 25/20/10 1 70
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N yilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s Egységár

Jegyzet

P f

33a kg. * Bélyeg2  ;őfesték fekete 2 50
b v* „ 1 25
c V* ,, * „ vörös .................. 1 25
d 1 1 üveg * » Bla (ruggy. bélyegzőhöz) — 33

32 1 darab » doboz V* kgos — 29 doboz a festékkel
34 1 99 ... „ 1/ i  kgos ................... — 23 együtt adatik ki

' 1 >> *■ Bélyegsmpárna 13 cm  ..  . . 2 54
b 1 99 * 1 199 J- í  99 .............................................. 2 23
c 1 99 >. ruggyanta bélyegzőhöz — 80
d 1 99 beté t 13 cm .. — 79

1 99 •'* „ 11 — 75

Borítékok:

2a 1 csomag Levélboríték csom agolópapirosból nyom tatás
100 drb nélkül, enyvezett, 162/114 mm __ 33

c 1 „ Levélboríték csom agolópapirosból nyom tatás
nélkül, enyvezett, 380/136 mm 1 85

d 1 ,, 229/162 m m .................. 68
e L-" csomag Értéklevélboríték (50 drb) 150/220 mm nyom.

lá tó it címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal ................... 1 60

4a 1 darab B orítéktábla, iratokhoz 43/28 cm . 1 75
, 4b „  levélhordó kézbesítőkönyvhöz 1 40

4c 1 99 „  ok ira ttartó  (bőrből) 7 60

70 f ” ** Bőrlap ........................... 3 85

15a 1 gomb. * C é r n a .................................................................... 62
c 1 1) * „  (kétágú B jelű) ........................ 6 40 a készlet fogytáig

Ceruzák:

1 darab Fekete gömbölyű ceruza __ 05 a készlet fogytáig
' b 1 99 „  szögletes ceruza „Szent Im re“ — 18

c 1 99 .. .. „N em , nem , soha“ . . — 11
.d . 1 99 K ék ceruza cédrusfában 27

c " 1 99 ~Voroá ceruza cédrusfában — 27
f 1 99 Z öld  ceruza cédrusfában __ 27
g 1 99 Barna ceruza cédrusfában __ 27
h 1 99 Lila ceruza c é d ru s fá b a n ........................ __ 27
i 1 99 Kék viasz ........................................... __ 08
j 1 99 V örös viasz .................................... __ 08
k .. 1 99 Másolóceruza közép ......................... — 27
1 1 99 „ puha ........................................................ _--- ' 27
m 1 99 „ lila, (rovatoló) ................................... — 27
n 1 99 „  zöld ........................................................ — ' 27

Cím  táblák:

122a 1 darab ’ * Cím tábla festett, „M. kir. posta“ felírással . . 12 18
b 1 99 *4 Cím tábla „Levélpostai küldem ények felvétele“

felirattal .............................................. 4 40 a készlet fogytáig
c 1 99 ** C ím tábla téglaalakú kicsi, „Távbeszélő“ fel-

ira tta l ......................................................... 1 25
d 1 „ ** Cím tábla gyűjtőhely részére .......................... 5 60
e 1 99 ** Cím tábla postaügynökség részére 1 96
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M e g n e v e z é s

Egyse

P

gár

f
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20 0-5 __ H - D extrin ........................................... 37

26b 1 doboz D rótkapocs „Gern“ — 08

89a l - ” darab Ecset zsákfestő .......................... _ 48
b 2 „ „ bélyegzőtisztító ........................... — 60
c i „ „ c s i r i z k e n ő ............................................................ — 35
d i »» „ „ kicsi ........................... — 10

76 i ** Elektrom os gyorspecsételő 25 _ a készlet fogytáig
26a i doboz Érckapocs (100 darab) .................. — 45

123a i darab ** Ércsíp .................................. 5 —
123b i „ ** Ércsípzsinór .................. 2 10
86 i Fakalapács .................................. — 38

175 i ,, Fatál ércpénzhez, kisebb 15 cm _ 97
176 i »» „ „ nagyobb 20 cm. 1 10
177 i »» .. „ négy rekesszel 21 cm .................. 1 96

i »» Fedőposztó 17/17 cm....................... __ 32
i „ „ 15/15 c m ................................................... — 32

100 i doboz Fém tisztító „Rebus“ .................. _ 65
49 i m éter G aland ................................................. _ 11
82b 0.5 kg. G om bostű .................................. — 54
31 0.5 »> G yertya, asztali és kocsigyertya — 88

167 0.5 „ „ kocsigyertya (stearin) 1 35 csak m ozgóposták
44 1 darab H eveder .................. — 56 részére
92a 1 >» Kanna víznek .......................... 7 50

b 1 „ „ olajnak ........................................... 2 60
104a 1 >» ** Karszalag (tiszti) ........................... 3 80
104b 1 » ** ' „ *' (altiszti) ................................... 3 75

Kefék: ,

90a 1 Ruhakefe ........................................... 1 70
b 1 ,, Fényesítőkefe ........................................................... 1 18
c 1 M Sárkefe ................................................................... __ 35
d 1 »» Súrolókefe . .  ................................................... — 46

ltff*" 1 •- Kés (papírvágó) .......................................................... 2 40 •

Kosarak:

110a 1 »> ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
70/43/43 cm........................................................... 5 67

b 1 >> ** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből
60/38/30 cm.................. ...... .......................... 4 28

c 1 ** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből
55/30/26 cm........................................................... 3 70

d 1 ** Csomagoló kosár hán to lt fűzvesszőből
50/28/24 cm........................................................... 3 40

121a 1 ** Szerelvény kisebb 40 —
b 1 *'* „ nagyobb .......................................... 50 —
c 1 »» Papírkosár spanyolnádból........................................... 7 50
d 1 >» Fáskosár spanyolnádból ................................... 11 90
e 1 »» K ézikosár spanyolnádból ................................. 7 —
g 1 Papírkosár fűzfából ................................................. 2 40
h 1 Fáskosár fűzfából ................................................... 4 —
i 1 ») Kézikosár fűzfából ........................................... 3 —

i •
V*4 ■ 4 "

i f
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tartási
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A
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legkisebb
mennyiség

M e g n e  v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

97 1 kg. Kóc ................................................................................... _ 92
95 1 darab K öpőedény .................................................................... 2 50
27a 0.5 „ K ré ta  (fehér) ........................................................... — 46

b 1 ” „ (fekete) ........................................................... — 09

Kulcsok:

56a 1 ** Kulcs levélhordótáskához .......................... — 80
b 1 »» **' „ küldönc- vagy pénzestáskához . .  . . — 80
c 1 „ **' „ levélszekrényhez .................................. — 80
d 1 ” ** „ zsákzárhoz .......................................... 80

Lakatok: •
51a 1 ** Lakat (W ertheim-féle) kisebb 5í /í /51/* cm ... 6 20

b 1 ” ** Lakat (W ertheim -féle) nagyobb 7/7 cm. . . 8 50

L áda:

99c 1 1 kg. tinta csomagolásához .................................. 1 95
d 1 2 „ „ „ .................................. 3 77
e 1 »* 2̂ >! »» >> .................................. 4 60

Lám pák:

7 a 1 Kézilámpa ........................................... 3 —
b 6 Favorit lámpa ........................................... 3 — a készlet fogytáig
c 1 Lám pabél (Favorit l á m p á h o z ) .......................... — 20 »» »>

75 1 „ Lám pacső oldallámpához ........................................... — 20
78 1 Lám pabél oldallámpához 26 m m ........................ — 70

166 1 ,, L áb tö rlő  75/45 cm. ........................... 3 08
117a 1 ** Levélszekrény nagy, kézzel ü r í th e tő .................. 42 —

b 1 „ kicsi, kézzel üríthető 32 —

160 1 Levélkötegelő zsineg fieberlappal (Kóczy-féle) .. — —
161 1 „ zsineghez asztali állvány 3 60 csak Bp. 72. rendelheti
162 1 „ „ m ozgópostái állvlány . . 5 —
163 1 ,, „ zsineg állványhoz (mozgópostái)

a la p h ü v e ly ................................. --  ■ 72
164 1 » „ „ állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely felerősítő facsa-
var ........................................... — 03

145 1 „ „ fieberlap nélkül (Kóczy-féle)
114 cm .................................. — — csak Bp. 72. rendelheti

146 1 ” 164 cm .................................. — — csak Bp. 72. rendelheti

93 1 - Locsoló ........................................................................... 2 75

59a 1 „ Lyukasztó  gép ........................................................... 4 —

59b 1 » „ sajtó  ........................................................... 4 —

72 1 » M ásolótábla 30/20 cm. .......................................... — 67

•
M érlegek:

I l l a 1 ** Levélmérleg ................................................... 24 —
b 1 .. ** 30 kg-os tizedesmérleg .................................. 25 —
c 1 ** 50 kg-os tizedesmérleg .................................. 27 —
e 1 ** Egyensúly mérleg ........................................... 26 —

112c 1 >» ** 50 kg-os tizedes mérleg ( j a v í t o t t ) .................. 16 a készlet fogytáig
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21 1 üveg Mézga (olvasztott) .................................................. 64
58 1 darab ** Ölomzárfogó .......................................................... 34 — bizományi beszerzés

120a 1 „ *a Óra (kerek) ........................................................... 14 50
b 1 ” ** .. (inga) ........................... .......................... 55 —

•
Papírok:

- i

la 01 konc M iniszteri papir .................................................. — 24 •

b 01 „ M erített fogalm azványi p a p í r .......................... — 16

C 01 Közönséges fogalmazványi p a p í r .................. — 08
d 01 Irodai papír ........................... ---- ^

e -0-1 >> V onalozott papír ................................................. — 12
f 01 K ockázott pap ír .................................................. — 12
g 01 >> írógéppapír (sim ított) .................................. — 09

h , j n - >» * Tndigópapír (kék átnyom ó) 42/68 cm.............. ---- 48
i 01 , , * Szürke csomagolópapír 90/63 cm...................... — 43
k 01 »» * V örös csomagolópapír 90/63 cm........................ — 41 *

m o-i »» Borítékpapír ................ .......................................... — 52
n 01 »» Á ztatópapír .......................................................... — 14
o 10 »* Másoló selyem papír .......................................... 5 10
p í darab Lemezpapír ........................................................... — 23
r 01 konc Itatópapír ........................................................................................... 45

V 10 darab *'■ Papírtekercs 6 cm. .......................................... 4 — bizományi beszerzés
X 10 »> ** „  7 cm. 50 m. hosszú ............................

4 60

102 1 >» Papírvágó kés ...........................................................................................
2 40

103 1
-- Papírvágó olló .......................................................... 2 50

38 1 ” ** Pecsétnyomó ........................................................................................... 5 —

30a 0-5 kg. * Pecsétviasz rudakban .......................................... 1 15

b 0-5 »> * Pecsétviasz tö m b a la k ú .......................................... 1 25 csak gyorspecsételő
készülékkel használ-

ható
Pénzjegyszalagok :

3i 100 darab * Pénzjegyszalag 10 pengősökhöz .................. — 10
j 1 0 0 *> * .. 20 „  .................. — 10
k 1 0 0 »» * „ 50 „ .................. — 10
1 100 , , * „ 100 „ .................. — 10
m 100 - * „ 1000 „ .................. — 10

Pénztárak:

114a 1 ** Pénztár 00 sz. 580 mm. magas, 475 mm. szé-
les, 395 mm. mély, kincsesláda nél-
kül, egy főzárral .......................... 250 — bizományi beszerzés

b 1 » **' „ 00 sz. ugyanaz kincsesládával . . 260 — »» »»
c 1 »» **' „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé-

les, 461 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ......................................................... 295 — » »»

d 1 .. ** „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával . .  . . 310 >> »»
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113e 1 darab 44 P énztár 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé- .
les, 527 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ......................................................... ' 360 — bizományi beszerzés

f 1 „ **' „ 1. sz. ugyanaz, kincsesládával 375 — »»
g 1 , , 44 „ 2. sz. 817 mm. magas, 606 mm. szé-

les, 580 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ......................................................... 445 — » »»

h 1 „ ** ,, 2. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 460 — !> >>
i 1 , , 44 „ 3. sz. 1003 mm. magas, t>59 mm.

széles, 633 mm. mély, kincsesláda
nélküli 525 —

j 1 , , **' „ 3. sz. ugyanaz, kincsesládával 545 — »> rr
k 1 , , ** „ 4. sz. 1100 mm. magas, 738 mm. szé-

les, 659 mm. mély, kincsesláda nél-
kül .................................. 600 — »

1 1 ” ** „ 4. sz. ugyanaz, kincsesládával . . 630 — »> »

114a 1 44 Pénztár, 00 sz, jav íto tt kincsesláda nélkül . . 125 — a készlet fogytáig
b 1 ** „  OO sz. jav íto tt kincsesládával . . . 130 — >> »»

c 1 )> **' „  0 sz. jav íto tt kincsesláda nélkül 147 50 »> »» 1

d 1 »> ** „  0 sz. jav íto tt kincsesládával. . .  , ,  . 155 — >» »»

f 1 >> 44 „  1 sz. jav íto tt kincsesládával .......................... 187 50 J> >»

h 1 44 „  2 sz. jav íto tt kincsesládával 230 — »» >*

j 1 44 „  3 sz. jav íto tt kincsesládával .......................... 272 50 »> »»

1 1 *> 44 „  4 sz. jav íto tt kincsesládával 315 — >» J»

116 1 - Bádogpénztár 6. oszt ..................................................  ; . 11 — »» »»

69a 1 >> 44 P énztárca nagy 22/14 cm ...................................................................................... 12 85
69b 1 , , ** „  kicsi 16/11 cm. . .  .. .................. 8 —

118a 1 Pisztoly Constabulary 9 m/m-es ........................................................ 28 — (csak a vezérigazgató-
ság engedélyével)

Pokrócok:
53a 1 „ **' Lópokróc ..........................................................................................  . . 28 81

b 1 „ ** Takarópokróc ........................................................................................................... • 24 —

c 1 méter ** Szélfogó halina 140 cm .................................................................................. ló —

Ponyvák:
41a 1 darab **" I. sz. ponyva (1/1 m éter) ........................................................ 5 60

b 1 **' II. sz. ponyva (1/1.50 méter) .................. 12 —

c 1 **' III. sz. ponyva (1.50/1.50 méter) . .  .  . .  . . 18 70
d 1 44 IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) ....................................... 25 —

e 1 44 V. sz. ponyva (2/2 méter) .................. ........................... 31 50
f 1 ” 44 VI. sz. ponyva (2/3 méter) ,50 —

48a 1 >■ P orkendő  . . . .  ........................................................... — 66

b 1 kg- Portörlőrongy (géprongy) ........................................ 1 24

65a 1 darab P ostakö rt 4 hajlású ................................................... 12 —

b 1 „ „ zsinór ........................................................... ■ 2 40
c 1 „ szájrész ................................................... 1 20

Seprők:
91a 1 darab Szobaseprő (szőr) ........................................ 4 —

b 1 • „ Kéziseprő (siő r) ..................  . . 1 30
c 1 Cirokseprő . .  . .  .. . . . .  . .  . .  ' — 72
d 1 Seprőnyél . .  ................................... . . . . — 20

85 1 tf Sodronykutasz L, A .  ./ ... 14
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Súlyok:

a) Rézsúlyok:

66a 1 készlet ** Rézsúlykészlet levél- és tizedesmérleghez
fedeles fatokban .......................................... 5 50

b 1 darab 1 grammos rézsúly .......................................... — 54
c 1 " »* »> ................... .................. — 54
d 1 ^ *» »> .......................................... — 45
c 1 10 „ .......................................... — 46
f 1 »» 20 „ .......................................... — 48
g 1 »> 50 „ „ ........................................... — 64
h 1 100 „ .......................................... — 88

1 »> 200 „ .......................................................... 1 28

b) Vassúlyok:

67a 1 0.5 kg-os vassúly .......................................... — 76
b 1 1 „ „ .......................................... 1 15
c 1 >> 2 „ „ .......................................... 1 70
d 1 »» 5 „ ' „ .......................................... 4

73 1 -■ Szakítólemez .. ................................................ — 36

23a 1 Szappan, közönséges .................................................. — 21
b 1 »» „ kézmosó .................................................. — 10

60 1 ** Számozógép öt s z á m c s o p o r t ta l .......................... 68 — bizományi »

28 1 .. ** Szarvasbör .......................................................... 5 75 »» »» i

24 1
*

Szárítódeszka ................................................... — 72

94 1 »» Szem étlapát .................................................................. 1 25

83a 1 -- Szivacstartó ........................  .................................. — 45

83b 1 »» Szivacs ........................................................................ — 10

Táskák:

68a 1 **' Küldönctáska, zárral és 2 kulccsal 48/45 cm. 45 —
b 1 ** I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60

cm................................................................................. 62 —
c 1 ** II. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/40 cm. 45 —
d 1 >» *'* III. sz. lcvélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm. 31 —
c 1 >> ** I. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül . .  . .  .......................................... 56 —
f 1 ,, ** II. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül ........................................................... 39 —
g 1 „ *'* III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül ........................................................... 29 —
h 1 >» **' Küldönctáska zárral és két kulccsal, kisebb 45 — a készlet ■ fogytáig

77 1 »> ** Pénzkézbesítőtáska .......................................... 29 85 Bp. 70. részére
68i 1 >» ** Csom agkézbesítőtáska 28/28 cm........................ 17 —

j 1 *> ** Rovatlaptáska ................................................... 19 —
k 1 »» ** T ávirattáska .................................................. 13
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68n 1 darab ** Fartáska ........................................................... 8
1 1 ,, ** H írlapkihordótáska nők részére 43/60 cm ... 7 —

m 1 „ ugyanaz férfiak részére 8 —
q 1 ** T ávirattáska, ja v íto tt ................................... 3 — a készlet fogytáig
O 1 I. sz. levélhordótáska, kulcsos', jav íto tt 31 50 H ti

p 1 ” III. sz. „ kulcsos, javíto tt 15 50 »» »»

T in ták :
5a 0.5 kg Fekete anthracén tin ta  .......................... — 95
b 0.5 „ V örös tin ta  ......................................... 1 45
c 1 . üveg Színes tin ta  (vörös, kék és zöld) ................... — 21
d 1 •> V egy tin ta  ............................................................... — 37

80a 1 ,, T in ta ta rtó , tölcséres ................................................... — 66
b 1 » „ fatállal ................................................... 1 16

6a 1 doboz Toll (acél) ................................................................... 1 98
b 1 ” „ vágott hegyű ................................................... 1 98

9 1 >* T ollnyél ......................................................................... ■ — 07

118b 10 darab T öltény  Constabulary p isztolyba .......................... 1 20 131., 132. rov.-nál
131 10 » „ Frommer Babv pisztolyba ................... 1 20 készlet fogytáig.
132 10 •> „ Frommer nagy pisztolyba .................. 1 20 (csak a vezérigazgató.

25a 1 „ Törlőgum m i c e r u z á n a k ................................................. 09 ság engedélyével)

b 1 „ tintának ................................................. 05

1 ” Törülköző ................................................................... 1 90

8 7 ^ , 1 » J T űzfo jtó  készülék, „O ptim us“ ........................... — — bizományi beszerzés
b 1 » „ „ „M inimax“ .. . . . . — — 1* »>

t 1 U vegtoll ........................................................................... — 09

/ /  1 g o m b o l y a g V arrócérna, nemzeti színű .................................. — 12
82a 1 darab V arró tű  .................. — 01

V asládák:

115a 1 ,, ** Vasláda, nagyobb, betörésellenes zár és cl-
lenzárral, 2—■2 különböző kulccsal,
900 mm. hosszú, 500 mm. széles,
500 mm. mély, kincsesládával és a
kincsesládához 2 különböző kulcs-
csal ................................................... 185 _

b 1 ** ,, ugyanaz, kincsesláda nélkül 160
c 1 „ ** „ kisebb, betörésellenes vasláda

20/30/50 cm. terjedelm ű, 2 zárral,
padlóra erősíte tt csavarral 65 __

d 1 » ** „ ugyanaz, 3 zárral padlóra nem
erősíthető ........................................... 75 —

29b 1 » V onalzó (50 cm.) r é z b e t é t t e l .................................. — 88
108a 1 >• V ödör, ónozott vasbádogból .................................. 2 40

Zacskók:
43b 1 * Zacskó 2 sávos gyűrűs . .  .„ ................... — 40

c 1 »» ** Zacskó 1 filléres, középen egy keskeny pi- Csak gyűjtő  posta.
ros csík ................................... .................. 43 hivatal rendelheti
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43 d 1 darab ** Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros Csak gyűjtő  posta-
csík ................................................................... — 43 hivatal rendelheti

c 1 »> ** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík ................................................................... — 43 »> »»

{ 1 »» ** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld
csík ................................................................... — 43 »♦ tt

g 1 ** Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld
csík ................................................................... — 43 »» »»

h 1 ti ** Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete
csík ................................................................... — 43 »» »»

i 1 ** Zacskó 2 pengős, középen 2 széles fekete
csík ................................................................... — 43 »» tt

j 1 „ ** Zacskó 5 pengős, középen 5 széles fekete
csík ................................................................... — 43 ti tt

43k 1 >> ** Zacskó gyűrűs 35/24 cm. .......................... 1 16 Csak Bp. 70. részére

57 1 zacskó * Záróólom 5 kg......................................................... 2 40
52a 1 darab ** Zászló nemzeti 3/1 m. .................  . • — — bizományi beszerzés

b 1 •> ** „ gyász 2/1 m ................................................ — — »» »»

52a 1 »9 ** Zászlórúd ........................................................... — tt tt

Zsákok:
42a 1 »» I. sz. pecsétes pénzeszsák 74/47 cm. 4 — Bp. 72. hiv. részére

d 1 t, ** II. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 97/55 cm. .. 6 60 »»
e 1 *1 ** III. sz. levélzsák 60/40 cm................................. 2 05
f 1 „ ** IV. sz. levélzsák 74/47 cm...................... 2 80 »» »»

g 1 tt ** V. sz. levélzsák 105/63 cm............................. 5 63 tt tt

h 1 »* ** VI. sz. levélzsák 128/76 cm.............................. 9 80 tt ti

i 1 ,, ** VII. sz. gyüjtőzsák 130/77 cm.......................... 9 60

j 1 „ ** VIII. sz. csomagzsák 150/100 c m . ................... 17 50
k 1 „ **' H átizsák ..................................... 13 50
1 1 ■* Z sák  (levélzacskó) 62/35 cm................... 1 55

3a 1 »» Zsákfüggvény 1 filléresekhez ................. — 02
b 1 tt 2 ................... — 02
c 1 »> 10 „ ................. — 02
d 1 V 20 „ ................. — 02
e 1 /• „ 50 „ ................. — 02
f 1 tt „ 1 pengősökhöz ................. — 02

g 1 »* 2 „ ................. — 02
h 1 tt 5 „ ................. — 02

55 1 „ * ’ Zsákzár .......................................... 7 — Bp. 72. részére
56g 1 •> ** Zsákzárkulcs ........................... — 80

63 1 tt Zsákbontókés ..................................... 2 60
61 1 „ Zsáktábla kis alakú ................................ — 03
62 1 tt „ nagy alakú ........................... 04

Zsinegek:
17a 1 »» V astag zsineg ..................................  . . .  ■. 1 60

b 1 » Középvastag z s i n e g ................................................... 2 86
c 1 V ékony zsineg ........................................................... 3 44
e 1

tt Sim ított vastag zsineg ........................................... 3 12
f 1 •» Sim ított vékony zsineg ........................................... 3 42

127 1 kg- Ju ta  zsineg vastag (sim itatlan) ........................... 1 47
128 1 f „ „ közép ( s im i ta t l a n ) ........................... 1 73
129 1

tt „ „ vékony (sim itatlan) ................... 1 78
130 1

it Kötél kenderből, kbelül 16 m. hosszú 6 mm.
vastag ................................................................... 2
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A rádióvevőkészülékek és ezek lényeges alkotó
részeinek iparszerű előállítására és forgalomba- 
hozatalára jogosító engedélyek pénzügyi illetéke.

108.311/8.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahi
vatalok az 1931. évi P. R. T. 47. számában 
megjelent 96.144/2. Számú rendelet 7. . pontjá
ban foglaltak ellenére a rádióvevőkészülékek 
és ezek lényeges alkatrészeinek iparszerű előállí
tására és forgalombahozatalára jogosító enge
délyek kiállításakor nem a hivatkozott rendelet
ben megállapított 5 P, hanem még mindig csak 
2 P pénzügyi bélyegilletéket szednek be, ^"ra
gasztanak fel az engedélyokiratra.

Nyomatékosan figyelmeztetem a hivatalo
kat, hogy a forgalombahozói, illetőleg előállítói 
és forgalombahozói engedélyek kiállításánál a 
hivatkozott rendeletben megállapított pénzügyi 
illetéket szedjék be, s ragasszák az engedély- 
okiratra.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

113.755/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1937. évi augusztus hó 21-én kelt
B. I. 9820/2—1937. számú végzésével Budapes
ten a Bethlen nyomdában előállított „összetar
tás“ című politikai hetilap 1937. éyi augusztus 
22-én kiadott 23. száma bárhol található, összes 
példányainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

A szakadáti postaügynökségnek újból való 
megnyitása.

113.466/3.

Tolnamegye simontornyai járásában levő s 
á'z 1937. évr április hó' 20. óta ideiglenesen szü
netelő szakadáti postaügynökség működését a 
gyönki postahivatal ellenőrzése mellett folyó 
évi augusztus hó 11-én újból megkezdte.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 19-én.

A szolnoki repülőtéren alkalmi postahivatal 
működése.

113,455/3.

A Filatéliai Kurir VII. propaganda kiállítá
sával kapcsolatosan folyó évi augusztus hó 
22-én Budapest—Szolnok között mindkét irány
ban közlekedett alkalmi légipostajárattal össze
függésben a szolnoki repülőtéren Szolnok 2. 
postahivatal kirendeltségeként az említett napon 
9-től 12 óráig tartó szolgálattal alkalmi posta- 
hivatal működött.

Az alkalmi postahivatal közönséges levél
postai (légipostái) küldeményeket vett fel, to
vábbá postabélyegeket és értékcikkeket árusí
tott.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 24-én.

Változások a Helységnévtárban.

114.053/3.

Komáromváros nk.-nél (319. o.) „£* L“ jel 
' törlése mellett beírandó: ,,©Sa L.“
........ Rakamaz nk.-nél (448. o.) a távíró és táv
beszélő szolgálat „L“-ről „C/DL“-re javítandó.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 23-án. Budapesten, 1937. évi augusztus hó 24-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról1.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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Boros Erzsébet kiadó Nyírlugos 1912. T  erpes Terpesi postam esterré 
kineveztetett.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

A  tüskevári postahivatal állandó alkalm azásra min
den szakban jártas nőkiadót felvesz szeptem ber 1., vagy 
15-től.

Szabadhídvég postahivatal azonnal vagy szeptem ber 
1-re önálló kezelésre képes kiadót keres helyettesnek.
F izetés megegyezés szerint.

Debrecen 9. postahivatal szeptem ber 15., vagy ok
tóber 1-re kiadónőt keres állandó alkalmazásra.

Pilis II. oszt postahivatalhoz szept. 1., vagy 15-én 
pénztárkezelésben já rtas kiadó felvétetik fix fizetéssel, 
állandó alkalmazásra. A ján la tokat fizetési igény m egje
lölésével.

A szerkesztőségnek sz in t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztily, Budapest 4.

" - T T n r < m r ~ i iT i r a n i  n  T i i i i n n T i W H B i i i w i i W T i w i i r f f a i w w i M i i M B W W M m T i i T i « n ' w í t í w  i i i h í  iw — ■ i— ^ i i — w  i j é i < i m a i — m »  w i i n u m r H i m r '  i i i r r r - -
F ő v éro s i N yom da R t. nyom ása. — Felelős m űvezető: D uchon János.
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T A R T
Szervezeti változás.
A lkalm i légipostajáratok a III. Nemzetközi Bala

toni Sporthéttei kapcsolatban.
Különleges keletbélyegző használata a balatonfüredi, 

balatonföldvári, siófoki és balatonalm ádi postahivatalok
nál.

V. Országos Kézművesipari K iállítás és VIII. őszi 
Lakbcreildezési és H áztartási Vásár színhelyén alkalmi 
postahivatal felállítása.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
V áltozások a Csomagdíjszabásban.
V áltozások a Távíró-Díjszabásban.
V áltozások a Távbeszélő-Díjszabásban.

A L O M :
Változások a Légipostái M enetrendben.
Változás a Helységnévtárban.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Sajtóterm ék lefoglalásának feloldása.
Budapest 112. számú postahivatal részére új ellen' 

őrző számbélyegző engedélyezése.
A  budapesti 31. számú postahivatal áthelyezése. 
Elveszett m ozgópostái igazolvány.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetm ény postaügynöki állásra.
Kimutatás a  létszám ból törölt postakiadókról. 
Allástkereső postakiadók.
Betöltendő kiadó  állás.

Szervezeti változás.
114.31 Ilii.

Az czidőszerint a postavezérigazgatóság 1. 
ügyosztályába {személyzeti és szervezési ügyek) 
tartozó s a postaszemélyzet szociális és kultu
rális érdekeivel foglalkozó ügyek intézésére az
1. ügyosztály ügykörének megosztása mellett 
egy új, 10. ügyosztályt (szociális és kulturális 
ügyek) állítok fel.

Egyúttal a posta üzemének minden körül
mények közt való biztosítását célzó s „üzembiz
tonsági ügyek“ gyűjtőnév alatt összefoglalt 
ügyek intézését az ezidőszerint illetékes posta- 
vezérigázgatósági ügyosztályok hatásköréből ki
vonom s ezeknek az ügyeknek egyöntetű, céltu
datosabb, biztonságosabb és racionálisabb inté
zése céljából egy külön ügyosztályt rendszeresí
tek 11. ügyosztály (üzembiztonsági ügyek) elne
vezéssel.

Az így szervezett 1., 10. és 11. ügyosztályok 
egységes, magasabbfokú vezetésének és ellenőr
zésének biztosítása céljából a postavezérigazga
tóságnál egy új C. (személyzeti, szociális és 
üzembiztonsági) főosztályt szervezek s a most 
említett 3 ügyosztályt felülvizsgálati szempont
ból e főosztály felülvizsgálata alá rendelem.

Közvetlenül a C. főosztály alá tartoznak 
ezenkívül a központi biztosok is.

Ezeknek megfelelően a C. főosztály alá tar
tozó 1., 10. és 11. ügyosztály ügyköre az alábbiak 
szerint alakul:

Az 1. ügyosztály (személyzeti és szervezési 
ügyek) ügykörében maradnak: a szervezési 
ügyek, a személyzet költségvetési létszámával 
kapcsolatos ügyek; a kincstári postaszemélyzet 
összes személyzeti ügyei (kinevezések, címado
mányozások, előléptetések, rangsorozás, áthe
lyezések, jutalmak, segélyek, nyugdíjügyek, 
stb.); a személyzet utánpótlása (új felvételek); 
a postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
(kiadók, kiadój elöltek, hivatali kisegítők) sze
mélyzeti ügyei; fegyelmi ügyek; a személyzet 
központi nyilvántartása.

A 10. ügyosztály (szociális és kulturális 
ügyek) ügykörébe kerülnek: a betegségi biztosí
tásnak az autonómia hatáskörét meghaladó 
ügyei; az öregségi és rokkantsági biztosítással 
kapcsolatos ügyek; üzemi baleseti ügyek; a 
nyugdíj járulék alap igazgatása és az összes szo
ciális természetű ügyek (nyugdíjasokat illetően 
is); szakoktatási ügyek; szaktanfolyamok rende
zése, a személyzet továbbképzése; a szakkönyv
tári ügyek; postamúzeumi ügyek, a postás egye
sületi és az összes kulturális vonatkozású ügyek.

A 11. ügyosztály ügyköre kiterjed a nemzeti 
munkavédelemmel, a légoltalommal és a testne
veléssel, valamint általában a különleges körül-
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mények közt való üzembiztonsággal kapcsolatos 
összes ügyekre.

Az ügykörök és ügyrendek részletes szabá
lyozása iránt külön történik intézkedés.

A postavezérigazgatóság A. és B. főosztá
lyainak és az alájuk tartozó 2—9. ügyosztályok
nak elnevezése és szervezete egyebekben válto
zatlan marad.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 31-én.

Alkalmi légipostajáratok a III. Nemzetközi 
Balatoni Sporthéttel kapcsolatban.

114.869/4.

A III. Nemzetközi Balatoni Sporthét kere
tében rendezett nemzetközi balatoni repülő csil
lagtúrával kapcsolatban szeptember 9—14-ike 
között alkalmi légipostái áratok fognak indulni 
Budapestről Balatonkenesére, valamint Siófok
ról Sopron, Keszthely, Pécs és Kalocsa érintésé
vel Budapestre. A járatok menetrendjét és a 
küldemények feladási határidejét az alábbi táb
lázat tartalmazza:

pl. „Légiúton Siófok—Sopron között“ vagy 
„Légiúton Siófok—Sopron—Keszthely között , 
vagy „Légiúton Kalocsa—Budapest között“ vagy 
„Légiúton Keszthely—Pécs—Kalocsa között",
Stb. . . ;

Az útirányt a feladó köteles a küldeményre 
feltűnő módon felírni.

A küldeményeket a posta a fenti 6 járatnak 
megfelelően 6-íéle alkalmi bélyegzőt használ. 
Minden küldeményre azonban csak egy alkalmi 
bélyegző kerül és pedig annak a hivatalnak al
kalmi bélyegzője, amely a küldeményt a légiszál- 
lításra átadja.

A küldeményeken a rendes bérmentesítési 
díjon felül a belföldi légipostái pótdíjat, vagyis 
darabonként, illetőleg 20 g-ként 4 fillért kell le
róni. A bérmentetlen vagy elégtelenül bérmen
tesített küldeményeket a feladónak vissza kell 
adni.

Minthogy a múltban ismételten előfordult, 
hogy egyes hivatalok a náluk esetleg levélszek
rény útján feladott és valamely alkalmi légiiárat 
útján való továbbításra szánt küldeményeknél 
a légitovábbításra vonatkozó megjegyzést fi
gyelmen kívül hagyták és a küldeményt az ille
tékes légi indítóhivatal elkerülésével közönséges

Sorszám A z alkalmi já ra t 
indul A  já ra t ú tvonala A  küldem ények utolsó foladási határideje

1. 1937. IX. 9. Budapest—Balatonkenese
Budapest 72-nél IX. 8-án, 18 óra 
Budapest 20-nál IX. 9-én, 7.30 óra

2 . 1937. IX. 12. Siófok—Sopron Siófok hiv.-nál IX. 12-én, 18 óra

3 ., 1937. IX. 13. Sopron—Keszthely Sopron 1. hiv.-nál IX. 12-én, 18 óra

4. 1937. IX. 13. Keszthely—Pécs Keszthely hiv.-nál IX. 12-én, 18 óra

5. 1937. IX. 14. Pécs—̂ Kalocsa Pécs 1. hiv.-nál IX. 13-án, 18 óra
6. 1937. IX. 14. Kalocsa—Budapest Kalocsa hiv.-nál IX. 13-án, 18 óra

A járatokkal bárhová szóló közönséges le
vélpostai küldeményeket lehet továbbítani a kö
vetkező feltételek mellett:

Az 1. sz. járatnál a légitovábbítást csak Bu
dapest és Balatonkenese közöt lehet kérni. A 
2—6. sorszám alatt felsorolt járatoknál a légito
vábbítást egy vagy több útszakaszra lehet kérni

úton továbbították rendeltetési helyükre, nyo
matékosan figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
a náluk feladásra kerülő és a fenti járatok vala
melyikével továbbítandó küldeményeknek az 
illetékes indítóhivatalhoz való továbbítására kü
lönös gondot fordítsanak.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 2-án.
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Különleges keletbélyegző használata a balaton 
füredi, balatonföldvári, siófoki és balatonalmádi 

postahivataloknál.

113.949/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a bala- 
tonfüredfürdői, balatonföldvári, siófokfürdői és 
balatonalmádi postahivatalok folyó évi szep
tember hó 8—12. között a Nemzetközi Balatoni 
Sporthét tartama alatt „III. Nemzetközi Sport
hét a Balatonon“ feliratú, különleges keletbé
lyegzőt is fognak használni a náluk feladott le
vélpostai küldemények egy részének a lebélyeg
zésére.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 30-án.

V. Országos Kézművesipari Kiállítás és VIII. 
Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár szín

helyén alkalmi postahivatal felállítása.

114.779/3.

Az Országos Iparegyesület rendezésében tar
tandó V. Országos Kézművesipari Kiállítás és a 
VIII. őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár 
színhelyén (Budapest, Tparcsarnok) folyó évi 
szeptember hó 2. és 20. közötti időben, naponta, 
vasár- és ünnepnapon is, reggel 8-tól megszakí
tás nélkül 19 óráig terjedő szolgálattal a buda
pesti 72. sz. postahivatal kirendeltségeként táv
beszélővel egyesített postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhova szóló kö
zönséges és ajánlati levélpostai küldeményeket, 
táviratokat, belföldre szóló postautalványokat, 
értékleveleket, csomagokat, utánvételes postai 
küldeményeket és postai megbízásokat vesz fel. 
csekk-befizetéseket, valamint helvi és helvközi 
távbeszélgetéseket közvetít, végül posta- és 
pénzügyi bélyegeket — „vásárbélyegeket“ is — 
árusít.

A hivatal „V. ORSZÁGOS KÉZMŰVES
IPARI KIÁLLÍTÁS“ szövegű különleges kelet- 
bélyegzőt is fog használni.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő hívó
száma: 114—899. a helyközi vonalak hívószámai 
nedig 114—995 és 114—928.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 31-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 

114.638/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É).

Ausztráliába (Fremantle): F IX/9 — 15 ó, 
É XI5; F IX/18 — 5 ó 30 p, É X/12.

Brit-lndiába (Bombay): F IX/9 — 15 ó, E 
IX/23; F IX/14 — 15 ó, É X/26; F IX/16 — 15 ó 
E X/30.

Dél-Afrikába (Capetown): F IX/8 — 15 ó, 
É IX/28; F IX/15 — 15 ó, É X/5.

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IX/8 — 
15 ó, É 1X127; F IX/14 — 15 ó, É IX/28; F IX/15
— 15 ó, É X/4; F IX/17 — 22 ó 50 p, É X/5.

Egyiptomba (Alexandria): F IX/5 — 22 ó 
50 p, É IX/9; F IX/7 — 22 ó 50 p, É IX/11; 
F IX/10 — 22 q 50 p, É IX/14; F IX/11 — 22 ó 
50 p, E IX/15; F IX/12 — 22 ó 50 p, É IX/16; 
F IX/13 — 22 ó 50 p, É IX/17; F IX/16 — 22 ó 
50 p, É IXI20; F IX/17 — 22 ó 50 p, É IX/21; 
F IX/18 — 22 ó 50 p, É IX/22.

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F IX/6 — 15 ó, É IX/13; F IX/7 — 15 ó, É IX/16; 
F IX/8 — 15 ó, É IX/17; F IX/9 — 15 ó, É IX/19; 
F IX/12 — 15 ó, É IX/20; F IX/13 — 15 ó, 
É IX/20; F IX/15 — 15 ó, É IX/24; F IX/16— 15 ó, 
É IX/25; F IX/17 — 15 ó, É IX/26.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IX/6 — 
22 ó 50 p, É IX/11; F-IX/8 — 22 ó 50 p, É IX/13; 
F IX/11 -« 22 ó 50 p, E IX/16; F IX/13 — 22 ó 
50 p. É IX/18; F IX/15 — 22 ó 50 p, É IX/20; 
F IX/18 — 22 ó 50 p, É IX/23.

Iránba (Perzsia—Teherán): F IXI6 — 12 ó, 
E IX/14; F IX/10 — 12 ó, É IX/18; F IX/11 - 
12 ó, E IX/19; F 7X/13 — 12 ó, É IX/21; F IX/17
— 12 ó, É IX/25; F IX/18 — 12 ó, É IX/26.

Japánba (Shimonoseki): F IX/7 — 5 ó 30 p, 
E IX/23; F IX/10 — 5 ó 30 p, E IX/26; F IX/14
— 5 ó 30 p, É IX/30; F IX/17 — 5 ó 30 p, É X/3.

Kínába (Shanghai): F IX/7 — 5 ó 30 p, E 
IX/22; F IX/10 — 5 ó 30 p, É IX/25; F IX/14 — 
5 ó 30 p, E 1X129; F IX/17 — 5 ó 30 p, E X/2.

Németalföldi Indiába (Batávia): F IX/9 — 
5 ó 30 p, É X/l; F IX/15 — 15 ó 30 p, É XI7. 

Palesztinába (Tel Aviv): F IX/5 — 22 ó 50 p,
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É IX/10; F IX/7 — 22 ó 50 p, É IX/12; F IX/10 
— 22 ó 50 p, É IX/16; F IX/11 — 22 ó 50 p, É 
IX/16; F IX/12 — 22 ó 50 p, É IX/17; F IX/13 — 
22 ó 50 p, É IX/19; F IX/16 — 22 ó 50 p, É IX/21; 
F IX/17 — 22 ó 50 p, É IX/22; F IX/18 — 22 ó 
50 p, É 1X123.

Szíriába (Alep): F IX/6 ~  22 ó 50 p, fi IX/9; 
F IX/8 — 22 ó 50 p, É IX/11; F IX/9 — 22 ó 
50 p, É IX/13; F IX/11 — 22 ó 50 p, É IX/14; 
F IX/13 — 22 ó 50 p, É IX/16; F IX/15 — 22 ó 
50 p, É IX/18; F IX/16 — 22 ó 50 p, É IX/20; 
F IX/18 — 22 ó 50 p, É IX/21.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 30.

Változások a Csomagdíjszabásban.

111.918/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások 
5. sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg kiad
tam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztálya 
fogja a hivatalokat és egyéb postai szerveket 
közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 4-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

110.683/8.

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

9. o. Az Azori-szigeteknél és Gibraltárnál 
az 1. hasábba tegyenek Y) jegyzetjelölést, az ol
dal aljára pedig a következő új jegyzetet írják: 
„“) Ugyanezzel a díjjal táyirat via Emden— 
Vigo is küldhető"/

Az oldal alján 1
via Italcable utájUszúrják be: „és/éia Emden- 
Vigo“.

10. o. Marokkó, Tanger-nél az 1. hasábban 
via Suisse-France alá szúrják be: via Emden- 
Vigo. Marokkó, francia hivataloknál az 1. hasáb

ban via Suisse-France alá írják be: via Emden- 
Vigo, a 2. hasábba pedig, ezzel az új útiránnyal 
egy sorban, szúrják be: 0.655. Marokkó, spanyol 
hivataloknál az 1. hasábban via Suisse-France 
alá írják be: via Emden-Vigo, a 2. hasábba pe
dig, ezzel az új útiránnyal egy sorban, szúrják 
be: 0.51.

Portugáliánál az 1. hasábba tegyenek 10) 
jegyzet jelölést.

Spanyolországnál az 1. hasábban levő 2) 
jegyzetjelölést töröljék.

Az oldal alján levő 8) jegyzet jelenlegi szö
vegét töröljék és helyébe a következő új szöve
get írják:

„A fenti szódíjjal via Italcable és via Em
den-Vigo Spanyolország alább felsorolt tarto
mányaiba, illetőleg azok zárjelben feltüntetett 
hivatalaihoz küldhetők, a feladó veszélyére, 
közértelmű nyelven szerkesztett táviratok: Ala- 
va, Avila, Badajoz, Burgos, Cácceres, Cadiz, 
Córdoba, Coruna, Granada, Guadalajara (Si- 
guenza), Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Leon, Lo- 
grono, Lugo, Madrid (Almorox, Getafe, Lega- 
nés, S. Martin de Valdeiglesias, Valdemoro, 
Villa del Prado), Malaga, Navarra, Orense, 
Oviedo, Palencia, Pontevedra/Salamanca, Sant
ander (Castro Urdiales, J)iataporquera, Onta- 
neda-Alceda, Reinosa, Villacarriedo) Segovia, 
Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Viz
caya, Zamora, Zaragoza, valamint a Baleári-szi- 
getek. (Ahol a tartományok neve mellett zár
jelben nincsenek felsorolva hivatalok, ott a tar
tomány összes hivatalaihoz küldhetők távira
tok.) Spanyolország egyéb hivatalaihoz, ugyan
ezzel a díjjal, a feladó veszélyére, „via France“ 
küldhetők táviratok. Ezzel az eddigi központi 
köröz vények útján a hivatalokhoz juttatott és 
Spanyolországra vonatkozó közlemények érvé
nyüket vesztik.

Az oldal aljára a következő új jégyzet íran
dó: ,,10) Ugyanezzel a díjjal távjFat via Emden 
Vigo is küldhető“.

12. o. Délafrikai Unión,áf és Délnyugat-Afri- 
kánál a =  DLT =  távirat szódíja az 5. hasábban
0.607 a. fr.
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13. o. Libéria, Monroviánál az 5. hasábba, a 
III., V., VI. útiránynak megfelelő sorban, a DLT 
távirat szódíjaként írják be: 1.2447); a többi hi
vatalnál az 5. hasábba, a III., V., VI. útiránynak 
megfelelő sorban, a DLT távirat szódíjaként ír
ják be: 1.4177). Az oldal aljár%Á következő új 
jegyzetet írják: ÖLTí̂  távirat csak via 
Eastern küldhető.“ f

ctm díja helyett 81 frs — ctm, a további perce
kért pedig 38 frs 34 cts helyett 27 frs — ctm 
írandó; ugyanitt azjjtődik bekezdésben az elő
készítési díj 19-Trs 75 cts-ról 14 frs 75 cts-ra he
lyesbítendő.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 30-án.

19. o. Kanada, Labradornál, az =  NLT =  
távirat szódíj ̂  aA- hasábban 0.59 a. fr.

25. o. Arabiánál az 1. alcímnél az 1—5. ha- 
sábban levő összes adatokat töröLjélí és helyébe 
ragasszák be a csatolt fedőlapot.

Változások a Légipostái Menetrendben.

114.710/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

A jelenlegi 2. (Saudi Arábia/f, 3. (Yémen) és 
4. (Hadramaout) alcím sorszámozását 3., 4., ille
tőleg 5.-re helyesbítsék.

Az oldal aljára a következő új jegvzet ín^- 
dó: ,,u ) Périm-szigetre =  LC =  távirat nem 
küldhető.“

5. oldal, 1 /a hasáb, Oroszország, Kievnél és 
Moszkvánál a meglévő adatokat töröljék és hc-

lyetiik írják be: Kievnél: b) 12 ó 45, Moszkvá-

nál: b) 17'ó 10.
6. oldal, II. sz. menetrendtáblázat, az 5. ha- 

sáb összes adatait töröljék.
30. o. Labuan-sziget fölé új tételként írják

be:
Kawau Island ff TV. 11, VI, VIII. IX||3, 1251— H 1.04211.

8. oldal, IV. sz. menetrendtáblázat, a 2. ha
sáb fejében a feladási határidő „ke“ helyett 
„hó“. Ugyancsak a 2. hasábban a Lydda (Tel-

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjeleni 
124.45518. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlő táviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változásokat vezessék keresz
tül:

Aviv)-ra vonatkozó adat kivételével az összes 
többi érkezési napot töröljék; Beyrouth-nál pe
dig a törölt „csü“ helyett írják be „sze“. Az 5. 
hasáb összes adatait töröljék.

9. oldal, V. sz. menetrendtáblázat, az 1. ha
sáb fejében a feladási határidő „ke“ helyett

5. o. Kanada, Labrador-nál az =  XLT =■ 
távirat szódíja a 4. hasábban 0.59 a. fr., a díj
minimum pedig az 5. hasábban 59ö-"rí. fr.

„hé“. Johannesburgnál az érkezési nap az 1. ha
sábban „b. ke“ helyett „b. hé“, a 3. hasábban 
pedig „b. szó“ helyett b.^pé^

9. oldal, VI. sz. afienetrendtáblázat, a 2. sz.
11. o. Afabianal az 1. hasábban az 1. alcím

ben az „és Périm-szigeUfTle)“ szavak törlendők.
hasábban az összes adatokat (a folytatás alattia
kat is) töröljék.

Budapest, 1-937. évi augusztus hó 28-án. Budapest, 1937. évi augusztus hó 31-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. Változás a Helységnévtárban.
114.269/8. 114.538/3.

A postahivatalok a Távbeszélő-Díjszabás
ban a következő változást jegyezzék elő:

A 65. oldalon Venezuelánál a második be
kezdésben a háromperces beszélgetés 115 frs —

Hajmáspuszta C\ Bakonyszentkirály (242. 
o.) és Vecseny Sikátor (556,-öí) f. évi októ
ber hó 1-től „u. p. és u. t. Réde“.

Budapest, 1937r évi augusztus hó 31-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.

113.938/4.

A „Courrier Universel de la Jeunesse“ és 
á „La Voix des Étudiants“ című sajtótermékek
től a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi augusztus hó 24-én.

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.

114.217/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gál óbír áj a 1937. augusztus 25-én kelt B. I. 9.680/ 
1937.—9. sz. végzésével a „Virradat“ című lap 
1937. évi augusztus 16-án megjelent 33. számá
nak a lefoglalás alól való feloldását rendelte el.

Ennélfogva a P. R. T. 1937. évi 32. számában 
közzétett 113.308/4. sz. rendeletet hatályon kívül 
helyezem. A postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait a jövőben 
tehát akadálytalanul szállítsák és kézbesítsék.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 28-án.

Budapest 112. számú postahivatal részére új
ellenőrző számbélyegző engedélyezése.

113.723/3.

A budapesti 112. számú postahivatal részére 
a jelenlegi „33“ és „33a“ bélyegzőkön kívül „33b“ 
ellenőrző számbélyegző használatát is engedé
lyeztem.

A kir. hivatalok ezt a Postahivatalok és 
Ügynökségek Névsorában (27. oldal) nevezett 
postahivatal nevénél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 28-án.

A budapesti 31. számú postahivatal áthelyezése.

114.019/3.

A budapesti 31. számú postahivatal folyó 
évi augusztus hó 1-én III., Keve-utoa 54/c. alá 
költözött át.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora 
című segédkönyv (23. oldal) helyesbítendő.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 28-án.

Elveszett mozgópostái igazolvány.

114.103/4.

Barta Károly I. osztályú postaaltiszt a Bu
dapest 62. postahivatal által 1935. évi április hó 
17-én 562-Sz/1935. szám alatt kiállított mozgó
postái igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 31-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.

114.66316.

Szalai József órabéres távirdamunkás a bu
dapesti távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 684/1937. számú —- távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és munkák végzésére jo
gosító — arcképes igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 1-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

113.970/3. — 114.233/3. . I
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*) A  szállítás ellátásáról az érdekeltség díjtalanul gondoskodik. **) A  szállítás ellátásáról az érdekeltség gon
doskodik.

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 szeptember 20-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 30-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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o Istvánfalvi A ntal kiadó M élykút 1906. Jánoshalm a H édervári postamesj
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térré neveztetett ki.
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C/3

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
Szerény igényű, táv írd á t is kezelni tudó kiadónő 

a ján la tá t kérem állandó alkalmazásra. Postahivatal, Ács.

Állástkereső postakiadók.

A z  á l lá s t  kereső  p o s ta k ia d ó

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

m ely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Jegyzet

N agy Ilona Pctervására 6 október 1 -től Állandó alkalmazást 
keres.

Balázs M ária Perem arton (Veszprém m.) 5 szeptem ber 1 -től Állandó alkalmazást 
vállal.

Járvás Mária Középiszkáz október 15-től

A  »merkesztóaegnek szánt küldemények címzése: P o s ta  vezérigazgatóság, 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 v . : D uchon János.
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Hivatalvezetői megbízatások.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
V áltozás a külföldről érkező levélpostai légikülde, 

mények és postautalványok légipostái pótdíjában.
A barom fiáraknak a postahivatalokban való kifüg

gesztése.
A  N yíregyházai Gyümölcsvásár, Ipari, Kereskedelmi 

és Mezőgazdasági Kiállítás színhelyén alkalmi postahiva
tal felállítása.

A  L. O  M :
Te té tlenpuszta új postaügynökség megnyitása.
A  nagybicsérdi postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Békés-Földvár pu. postahivatalnak postaügynökséggé 

való átalakítása.
Változás a H elységnévtárban.
Pályázati h irdetm ény postam esteri állásra. 
K imutatás a létszám ból tö rö lt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Allástkereső postakiadók.

Hivatalvezetői megbízatások.
I.

114.876/1.
Fábián Ferenc postafőtiszt (212) a kisvár- 

dai postahivatal vezetésével megbízatott. 
Budapest, 1937. évi szeptember hó 4-én.

I I .

114.877/1.
Detre Antal postafőtiszt (177) a bonyhádi 

postahivatal vezetésével megbízatott.
Budapest, 1937. évi szeptember hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

115.566/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi szeptember hó 6-án kelt B.
I. 10.371/1937.—2. számú végzésével a Budapes
ten, a Világosság könyvkiadó rt. nyomdájában 
előállított Szociáldemokrata füzetek 19. száma
ként megjelent „Mit akar a szociáldemokrácia“ 
című sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 9-én.

II.
115.287/4.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1937. évi szeptember hó 3-án kelt B. 5.849/1937. 
számú végzésével a Hajas Sándor felelős kiadá
sában Szegeden megjelent „Magyar Munkás 
Testvérek“ című sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a szegedi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai légikül
demények és postautalványok légipostái pótdí

jában.
112Ä 4.

A hivatalod a „Kimutatás a külföldről ér
kező levélpostai küldemények és postautalvá
nyok légipostái pótdíjáról“ című táblázatban (a 
P. R. T. 1936. évi 2. számában megjelent 133.992/
4. sz. rendelet melléklete), vezessék keresztül a 
következő változást:

A 2. oldalon a 34. folyószám alatt Iraknál a
3. és az 5. hasábban 181), illetőleg 18 helyett ír
ják: 201), illetőleg 20.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 7-én.
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A  baromfiáraknak a postahivatalokban való 
kifüggesztése.

114.383/8.
A P. R. T. folyó évi 20-ik számában meg

jelent 101.475/8. számú rendeletemmel kapcso
latban értesítem a postahivatalokat (postaügy
nökségeket), hogy a központi távíróhivatal a 
központi körözvényben ezentúl a baromfiak 
legkisebb termelői árát is közölni fogja.

Ezeket az árakat a postahivatalok (posta
ügynökségek) a fentidézett rendeletem értelmé
ben, a tojás árával együtt külön táviratlapra ír
va, a közönség részére fenntartott helyen füg
gesszék ki.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 4-én.

A  Nyíregyházai Gyümölcsvásár, Ipari, Keres
kedelmi és Mezőgazdasági Kiállítás színhelyén 

alkalmi postahivatal felállítása.
114.992/3.

A Nyíregyházai Gyümölcsvásár, Ipari, Ke
reskedelmi és Mezőgazdasági Kiállítás színhe
lyén (Nyíregyháza, Városmajor), 1937. évi szep
tember hó 11-től 20-ig terjedő idő alatt a nyír
egyházai 1. számú postahivatal kirendeltsége
ként nyilvános távbeszélő-állomással felszerelt 
alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhova szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
csomagokat és táviratokat vesz fel, helyi és 
helyközi távbeszélgetéseket közvetít, továbbá 
postabélyegeket és értékcikkeket árusít.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

Tetétlen-puszta új postaügynökség megnyitása. 
115.003/3.

Nagykőrös megyei városhoz tartozó Tetét- 
len lakotthelyen „Tetétlen-puszta“ elnevezéssel 
folyó évi szeptember hó 4-én nyilvános távbe
szélő állomással egyesített új postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Cegléd 2, 
díjnégyszögszáma a postai küldeményekre vo
natkozóan 181. (A távolsági beszélgetések díja
zása Nagykőrös díjöve szerint történik, s ezért 
a távbeszélgetések díjazására vonatkozó díj
négyszögszáma 132.)

A postaügynökség forgalmi köre Tetétlen 
lakotthelyen kívül a hozzátartozó Csárdás- 
dűlőre, Farkasdülőre, Halászdülőre, Kalocsa- 
dülőre, Kecskésdülőre, Kispengyomdülőre,

Nagypengyomdülőre és Székesdülőre is kiter
jed.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 521. oldalon Tetét
len r>i Nagykőrös-nél az „u. p. Nagykőrös, u. í. 
törtei“ törlése mellett beírandó: (Tetétlen-
puszta), Eh. Cegléd 2, (§ ö  L, Cegléd, a 8M ( 
Vezseny, 181, postáig. Sz.“

Továbbá a közigazgatásilag Nagykőröshöz 
tartozó, Tetétlen részét képező Csárdásdülő 
(157. o.), Farkasdülő (199. o.), Halászdülő (243.
o.), Kalocsadülő (280. o.), Kecskésdülő (289. o.), 
Kispengyomdülő (310. o.), Nagypengyomdiilő 
(390. o.) és Székesdülő (490. o.) lakotthelyeknél 
u. p. és u. t. ezentúl Tetétlen-puszta.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 130. oldalon Tetétlen után beírandó: 
„ —, 1811), —, Tetétlen-puszta ü. (Eh. Cegléd 2.), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeged, Cegléd f  ' 
Vezseny.“; a díjnégyszögszám utalásaként pe
dig —- alkalmas helyen, — ,,1) A távolsági be
szélgetések díjazása Nagykőrös díjöve szerint 
történik.“ A 150. oldalon a „181“ szám mellé 
beírandó: „Tetétlen-puszta“.

Végül az Irányítási Füzetben a 163. oldalön 
Tetétlen után felveendő: „Tetétlen-puszta, Ü, 
Pest, Sz, IV, Cegléd-Vezseny, Eh. Cegléd 2/4. v.“

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

A nagybicsérdi postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

115.383/3.
A nagybicsérdi postaügynökség folyó évi 

szeptember hó 10-től változatlan forgalmi kör
rel postahivatallá alakul át.

Az új hivatal ellenőrző száma: 5.425.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 381. oldalon Nagy
bicsérdnél a „ S3 Eh. Pécs 2“ törlése mellett 
beírandó: W “.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
névsorában a 87. oldalon Nagybicsérdnél az 
első hasábba beírandó: „5.425“, a negyedik ha
sábból: „(Eh. Pécs 2.)“ törlendő, a 180. oldalon 
pedig az „5.425“ ellenőrző szám mellé beírandó: 
„Nagybicsérd.“

Végül az Irányítási Füzetben a 105. oldalon 
Nagybicsérdnél a második hasábba „Ü“ helyett
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„IV.“ írandó, a hetedik hasábból pedig „Eh. 
Pécs 2.“ törlendő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 7-én.

Békés-Földvár pu. postahivatalnak postaügy
nökséggé való átalakítása.

115.124/3.
A békés-földvári pályaudvari postahivatal 

folyó évi augusztus hó 24-ével, változatlan for
galmi körrel, postaügynökséggé alakíttatott át.

Ellenőrző hivatala: Békéscsaba 2.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 127. oldalon Békés- 
Földvár v. á. o  Békés-nél a pu.“ jelzés he
lyett „S3 pu. Eh. Békéscsaba 2,“ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 16. oldalon „Békés-Földvár pu.“-nál az 
első hasábban a „4071“ ellenőrző szám törlendő, 
a negyedik hasábba „Békés-Földvár pu.“ után 
beírandó: „ü. (Eh. Békéscsaba 2.)“, a 174. olda

lon pedig a „4071“ szám mellől „Békés-Földvár“ 
törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a 21. oldalon 
Békés-Földvár pu.-nál a második hasábban 
„IV“ helyett „U“, a hetedik hasábban pedig 
„5“elé „Eh. Békéscsaba 2,“ írandó.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

Változás a Helységnévtárban,
114.769/3.

A csengelei postaügynökség folyó évi 
augusztus hó 2-án távbeszélővel egyesíttetett, a 
balfi postahivatalnál pedig folyó évi augusztus 
hó 16-án nyilvános távbeszélő-állomás nyílt 
meg.

Ehhezképest a Helységnévtárban a 117. ol
dalon Balf-nál a jelzés után L.,“
írandó, „ut. Kopháza“ pedig törlendő.

Balffürdő v. mh. g* Balf-nál (117. o.) ut. 
ezentúl Balf, —

A 159. oldalon Csengele Szeged-nél a 
jelzés után beírandó (gö  L.,“.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 

115.013/1.
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 
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 1937. évi szeptember hó 
25-ig nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 7-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról'.
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A létszámból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés okan e y © állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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| Illovits Ilona kiadó Nagyvárad 1914. Rákocziliget Több mint 1 évig 
nem vállalt alkalmazási.

B
ud

ap
es

t

Suttá Clarissa kiadó Budapest 1912. Budapest 71. Több mint ó hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

D
eb

re
ce

n

Bereck Erzsébet kiadó Borosjenő 1902. Berettyóújfalu Sárándi postames
terré neveztetett ki.

GO
<L> Bechó József kiadó Fibis 1856. Sajószentpéter Meghalt.

Jp
Q

Tótszerda.helyi posta-
Kausits Béla kiadó Sopron 1904. Budapest 500. mesterré neveztetett

O ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Csömödér harmadosztályú kis forgalmú hivatal ke

res egy hónapra helyettesítésre szerényigényű kiadónőt 
okt, 1-től, fizetés megegyezés szerin t. Lehetőleg környék
beliek a ján la tá t kérem.

Szabadhidvégi postahivatal kiadónőt keres azonnali 
belépéssel, fizetés megegyezés szerin t.

Csaroda III. oszt. postahivatal azonnali belépésre ön
álló kezelésben já rtas  nőkiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

Túra postahivatal október 1-re kiadót keres. A ján
latokat fizetési igény megjelöléssel kérek.

Kemecse Szabolcs megye postatávirda és távbeszélő 
hivatal kiadónőt keres táv írda és távbeszélő kezeléshez.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t kereső p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Varsányi Margit Jászdózsa 9 október 1 -től

A ■zerkesztősegnek sz in t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztily, Budapest 4.

F ő v á ro s i Nyom da R t. nyom ása . — Felelős v .: D uchon János.



RENDELETEK1 TARA
A MAGYAR KIR. i n t  POSTA RESZERE.IHi

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BIID1PE8T, 1937. SZEPTEMBER 17. 39. szám.

T A R T

K itüntetések.
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Állástkereső postakiadók.

Kitüntetések.
I.

115.964/1.
Magyarország Főméltóságú Kormányzója 

Gödöllőn, 1937. évi augusztus hó 6. nápján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy dr. Kiss Ödön postafőigazgatónak, 
Fritz Jenő postaműszaki főigazgatónak, Bartho- 
nek Károly postaműszaki tanácsosnak, továbbá 
dr. Nagy Lajos postatitkárnak és Schuster An
drás postafőmérnöknek a magyar királyi hon
védség érdekében éveken át teljesített értékes 
szolgálataikért elismerése tudtul adassék.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 11-én.

II.
' 115.721/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a 
m. kir. külügyminiszter úr előterjesztésére 1937. 
évi augusztus hó 10-én kelt legfelsőbb elhatáro
zásával megengedni méltóztatott, hogy Dinnyéi 
János és Mikesi Mihály II. oszt. postaszakaltisz- 
tek, Mikesi Sándor I. oszt. postaaltiszt, Légi Jó
zsef, Majoros István, Hévízi István, Győrvári 
János és Kala János havibéres postakocsisok az 
olasz Bronz Emlékérmet elfogadják és viseljék.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 11-én.

A nullás távbeszélő díjöv megszüntetése s az
I. díjövben a távbeszélő díjtételek módosítása.

114.205/8.
Folyó évi szeptember hó 15-től kezdődőleg 

a távolsági távbeszélő díjszabás 15 kilométerig 
terjedő nullás díjövét megszüntetem, illetőleg 
az ebbe a díjövbe tartozó viszonylatokat a 
0—25 kilométeres I. díjövbe sorozom. A hívó
központokhoz képest eddig nullás díjövbe tar
tozó központokat tehát az I. díjövbe tartozók
nak kell tekinteni.

A fenti időponttól kezdve kizárólag az /. 
díjövbe tartozó forgalomban a következő válto
zások lépnek életbe:

1. A 3 perces, — illetőleg az ugyanazon kör
zetbeli falurendszerű hálózatok egymásközti 
forgalmában 5 perces —1 közönséges beszélge
tés díja, mind az erős, mind a gyenge forgalmú 
időben egységesen 50 fillér.

A gyengeforgalmú idő 50%-os kedvezménye 
tehát az I. díjövben megszűnik.

2. Ha a beszélgetés 3 percnél tovább tart, 
a 3 percen túli minden további percért — elté
rőiéig a C. 1. Szab. 64. §-ának 5. pont második 
bekezdésében foglalt rendelkezéstől, — 20 fillért 
kell fizetni, pl. egy 8 perce;? beszélgetés fejében 
az első 3 percért 50 fillér, a többi 5 percért pe
dig 5X20 fillér, tehát összesen 1.50 pengő díj 
lesz beszedendő.
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3. A 18—9 órák közt folytatott kedvezmé
nyes díjú közönséges hírlapbeszélgetések díj
szabásánál, eltérően az eddigi kedvezménytől, 
50% -os kedvezményt engedélyezek. Tehát a 
3 perces beszélgetés 25 fillér díja és minden to
vábbi perc 9 fillér díja nem változik.

A vármegye területén belül 17—18 órák 
közt váltott kedvezményes díjú közönséges hír
lapbeszélgetéseknél engedélyezett eddigi ked
vezményt az I. díjövben megszüntetem.

4. A meghívás és különmeghívás díja 50 fil
lér.

5. A távbeszélő szolgálat szünetelése alatt 
különböző központokhoz kapcsolt előfizetői ál
lomás távolsági összeköttetésének havi díja az
1. díjövön belül változatlan marad.

6. Az előfizető neve vagy állomásának szá
ma után való tudakozódás díja 20 fillér. Ugyan
ezt a díjat kell felszámítani részleges díj térítés 
alkalmával a C. 1. Szab. 67. §. 3. pontjában fel
sorolt esetekben is.

A  törlés és a kettős előjegyzés díja 10—10 
fillér.

Azokban a helységekben, ahol hírlapok je
lennek meg, a díjszabásmódosításról a közönsé
get díjmentes közleményben, másutt pedig az 
előfizetőket távbeszélőn kell értesíteni.

Rendeletem pénzügyi kihatásairól az igaz- I 
gatóságoktól minden hó 15-ig összesítő jelen
tést várok.

Az igazgatóságok és a hivatalok ezt a ren- 
deletemet a Tbd. VII. B) táblázatánál és a C. 1. 
Szab. 49. §. 4. pontjánál, a 63. §. 1., valamint 2. 
pontjának 3-ik bekezdésénél és a 64. §. 5. pont 
2-ik bekezdésénél jegyezzék elő.

A szöveg helyesbítése iránt Pótlék útján in
tézkedem.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

Dísztáviratszolgálat rendszeresítése a külföldi 
országokkal való forgalomban.

113.869/8.
A táviratoknak dísztáviratlappal való kéz

besítését, amely eddig csak a belföldi forga
lomban volt rendszeresítve, az 1937. évi októ
ber hó 1-től kezdve a következő külföldi orszá
gokkal való forgalomra is kiterjesztem:

Európa: Ausztria, Belgium, Cseh-Szlovák- 
ország, Danzig, Észtország, Finnország, Gibral
tár, Litvánia, Luxemburg, Malta, Nagybritan-

nia, Németalföld, Németország, Svájc, Svéd
ország;

Afrika: Ascension és Szt. Ilona-szigetek, 
Brit-Nyugat-Afrika (Accra, Bathurst, Lagos, 
Freetown, Water Street), Délafrikai Unió, Dél- 
nyugat-Afrika, Egyiptom (I. és II. díjöv), Ke
nya, Marokkó (Tanger), Mauritius- és Rodri- 
gez-szigetek, Nyasszaföld, Pemba, Rhodesia, 
Seychelles-szigetek, Tanganyika-terület, Ugan
da, Zanzibár;

Amerika: Bermuda-szigetek, Jamaika, An
tigua, Barbados, Dominique, Grenade, Mont
serrat, St. Cristophe (St. Kitts), St. Lucie, St. 
Vincent, Trinidad, Turks, Island, Guayana 
(brit);

Ázsia: Aden, Brit-India, Ciprusz-sziget,
Kina (Hongkong), Malaya és Penang-sziget;

Ausztrália: Ausztráliai államszövetség, Fid- 
zsi-szigetek, Fülöp-szigetek, Labuan-sziget, Üj- 
Zéland.

A táviratnak díszlappal való kézbesítése 
nemcsak közönséges és sürgős táviratoknál, ha
nem a díjkedvezményes tengerentúli táviratok
nál (LC) és táviratleveleknél (ELT, NLT, DLT) 
is kérhető.

A táviratoknak dísztávirat-lappal való kéz
besítése e nemzetközi viszonylatokban oly mó
don történik, hogy a Magyarországon feladott 
külföldre szóló dísztáviratokért a magyar posta 
az általa megállapított 30 filléres pótdíjat szedi 
be, amelyért a rendeltetési helyen az illető kül
földi országban rendszeresített ottani dísztáv
iratlap egyikével kézbesítik a táviratot, viszont 
a külföldi országokban az ottani dísztáviratdíj
szabásnak megfelelően felvett, Magyarországba 
szóló dísztáviratot a magyar posta az általa 
rendszeresített dísztávirat-űrlap valamelyikén 
kézbesíti.

Abból a célból, hogy a magyar közönség 
külföldre való feladás esetén a neki legmegfele
lőbb dísztáviratlapot kiválaszthassa és megje
lölhesse, (LX 1, LX2, stb.), a budapesti köz
ponti távíróhivatal és a Budapest 62. sz. posta- 
hivatal táviratfelvevő osztályát a fentebb em
lített országokban rendszeresített dísztáviratla
pok egy-egy minta-sorozatával láttam el, ame
lyet az érdeklődő közönségnek meg kell mutat
ni, Egyúttal gondoskodtam arról, hogy a szó
ban lévő külföldi országok fontosabb hivatalai
ban a magyar posta által rendszeresített dísz
táviratlapokat ismertető plakát, illetőleg dísz
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táviratlapok viszont az ottani közönség szá
mára legyenek hozzáférhetők.

Azok a magyar postahivatalok, amelyeknél 
a külföldi országokban rendszeresített dísztáv
iratlapokból mutatványsorozat nincs, a dísztáv
iratokat egyszerűen csak LX jelzéssel vegyék 
fel s a külföldi országban azt az ottani posta az 
alkalomnak legmegfelelőbb lappal fogja kézbe
síteni. Külön hangsúlyozni kívánom, hogy a 
külföldi országok postaigazgatásai közül csak a 
cseh-szlovák és a svájci igazgatás kézbesíti 
gyászlapon a részvétet tartalmazó LX táviratot, 
ezért csak a Cseh-Szlovákországba és a Svájcba 
szóló s gyászesetre vonatkozó részvéttáviratok 
küldhetők LX táviratként.

A Magyarországba irányuló forgalomban 
viszont, ha Magyarországra csak LX jelzéssel 
érkeznék a távirat, a magyar kézbesítő hivatal
nak kell a legmegfelelőbb dísztáviratlapot kivá
lasztani, különösen vigyázva arra, hogy a gyász- 
táviratlapot (LX 9) csakis gyászesetek alkalmá
ból történő részvétnyilvánításhoz állítsák ki.

Az új szolgálat rendszeresítésével kapcso
latban a Távíró-Díjszabás megfelelő kiegészíté
séről egyidejűleg intézkedem.

A külfölddel való forgalomban beszedett 30 
filléreket úgy kell elszámolni, ahogyan az a bel
földi forgalomban váltott dísztáviratok pótdí
jának elszámolásánál történik. Hó végén a szám
ív utolsó oldalán lévő Mérlegen és az utalvány- 
sommázat (66. sz. nyomtatvány) I. Hitelezett 
távirási díjak mérlegében „A folyó hóban fel
adott LX táviratok darabszáma . . . .  és a be
szedett pótdíjak összege . . . . “ című rovatot 
kétfelé kell osztani olyanformán, hogy a „da
rabszáma . . . . “ szó után külön kell feltüntetni 
a belföldi és külön a külföldi darabszámot egy
másfölé írt számcsoporttal, pl. ^  ^  a pengő-

külf. 10:
fillér rovatban ugyanilyen alakban kell a két 
összeget is külön-külön feltüntetni.

Abból a célból, hogy a dísztáviratforgalom 
országonkénti alakulását figyelemmel kísérhes
sem, a külföldre továbbított és a külföldről ér
kezett dísztáviratok darabszámáról országon
kénti részletezéssel statisztikai adatgyűjtést ren
delek el. Az adatokat további intézkedésig min
den hónapban kizárólag a kicserélőszolgálattal 
megbízott távíróhivatalok (jelenleg: központi 
távíróhivatal, Győr 1., Miskolc 1., Nagykanizsa
1., Sátoraljaújhely, Sopron 1. és Szombathely 1. 
sz. postahivatalok) gyűjtsék. Ezeket a hivatalo
kat az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvá- L

nyokkal kellő időben el fogom látni. A kitöltött 
kimutatást összegezve és lezárva minden hó
napban a munkaegységkimutatás mellékleteként 
az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. 
Abban az esetben, ha valamelyik hónapban kül
földi dísztáviratforgalom nem volt, „Üres“ jel
zéssel ellátott kimutatást kell felterjeszteni,

Az igazgatóságok a felterjesztett kimutatá
sokat vizsgálják felül és havonta a munkaegy
ségkimutatásokkal együtt a postavezérigazgató
ság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok a P. R. 
T. 1928. évi 23. számában megjelent 14.468. szá
mú rendeletemnél, az 1929. évi 45. számában 
közzétett 46.376. számú rendeletemnél, az 1933. 
évi 18. számában megjelent 79.791/5. számú ren- 
deletemnél, továbbá az 1937. évi 23. számában 
közzétett ad 102.613/8. számú rendeletemnél je
gyezzék elő. A B. 1. szabályzat pótlék útján való 
helyesbítése és a Távíró-Díjszabás kiegészítése 
iránt külön intézkedem.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 11-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

I. ad 113.869/&
A hivatalok 1937. iév október 1-től kezdődő 

érvénnyel a Távíró^Díjszabásban a következő 
változásokat vehessék keresztül:

A 4. oldalon alulról a 9-ik bekezdésben 
(=  LX == dísztávirat, stb.) foglaltak teljes egé
szében törlendők s helyettük a következőket 
kell írni: LX =  dísztávirat a belföldi, vala
mint azokkal a külföldi országokkal való forga
lomban van rendszeresítve, amelyeknek neve 
előtt a Rendeltetési ország hasábban O jel van 
feltüntetve. Az ilyen táviratok címe elé az 
=  LX =  díjköteles megjelölést kell írni, kiegé
szítve azt a belföldi forgalomban (ha a feladó a 
külföldre menő táviratnál a külföldi dísztávirat- 
lapot ki tudta választani, úgy ebben az esetben 
is) a választott dísztáviratlap számával, pl.: 
=  LX 4 =. A belföldi forgalomban és a külföld
ről Magyarországba irányuló forgalomban a fel
adó vagy a címzett kérheti, hogy a posta a táv
iratot a Magyarországon rendszeresített kilenc
féle mintájú dísztáviratlap egyikére írva kézbe
sítse. Az LX 1—8 jelzésű dísztáviratlapok üd
vözlés (születésnap, névnap, esküvő, kitüntetés, 
kinevezés, stb.), az LX 9 jelzésű dísztáviratlap 
kizárólag gyászesetben való részvétnyilvánítás 
céljára szolgálnak. A Magyarországból külföldre
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irányuló forgalomban a feladó kérheti, hogy az 
általa feladott LX jelzésű táviratot a rendelte
tési országban rendszeresített megfelelő djszla- 
pok egyikén kézbesítsék. A külföldi országok
ban rendszeresített dísztáviratlapokból a buda
pesti központi távíróhivatal (IV., Városház-utca
18.) és a Budapest 62. sz. postahivatal (VI., Te- 
réz-körút 45.) egy-egy sorozattal el van látva s 
azokat ott az érdeklődő feleknek kívánatra 
megmutatják. A Magyarországon feladott vala
mennyi dísztáviratért, valamint, ha az ilyen táv
iratnak díszlapon való kézbesítését a magyar- 
országi címzett kéri, a távírási díjon felül még 
30 fillér pótdíjat kell fizetni. Dísztávirat vasúti 
távíróhivatalnál nem adható fel s ilyen hivatal
hoz az nem is küldhető.“

A 6. oldalon az 5. pont ötödik sdrában ,,s 
belföldi forgalomban“ szavakat tömi ni kell.

A 8. oldalon a RendeltetésKország hasábban 
Ausztria, Cseh-Szlovákország és Németország 
neve elé O jelet kell írni. Ugyancsak Cseb-^zlo- 
vákország neve után tegyenek 8) jegyzófjelölésí, 
az oldal közepén pedig a jegyzetekhez a követ
kező új jegyzetet kell írni: „6UA táviratnak LX 
gyásztáviratlappal való kéiBesítése kérhető.“

A 9. és 10. oldalon az 1. hasábban a követ
kező országok neve elé kell O  jelet írni: Bel
gium, Danzig szabad város, Észtország, Finn- 
ország<<jibraltár, Litvánia, Luxembtírg, Málta, 
Mfárokkó-Tanger, Nagybritannia,'Németalföld, 
Svájc, Svédország. Ugyanitt Svájc neve után 
n ) jegyzetjelölést, az oldal alján pedig a követ
kező jegyzetet kell írni: „“ ) A ügyiratnak LX 
gyásztáviratlappal való kézbpaífese kérhető.“

A 10. oldalon Marokkó, Tanger-nél az 5. ha
sábba a via Triest-Eastern útiránynak megfe
lelő sorban 12) jegyzetjelölést, az oldal alján pe
dig a következő jegyzetet írják: ,,12) LX via 
Italcable, via Spísse-France és via Emden-Vigo 
nem küldhetők

A 11—32. oldalakon a következő országok 
neve elé kell az 1. hasábban O jelet tenni: As
cension és Szt. Ucma^zigetek, Brit-Nyugat-Afri- 
ka, DélafrikaNUnio, Délnyugat-Afrika, Egyip
tom, Kenya, Mauritius- és .Rodrigez-szigetek, 
Nyasszaföld, Pemba, Rlpod^siar^Se^eheTles-szi- 
getek, TanganyiUi^rüleV^UgajKlíC Zanzibar, 
Bermuda-szigefek, Jamaika, Amigua, Barbados, 
Dominiqug^'Grenade, Montsgrrab St. Cristophe 
(St. Kitts), St. Ljacie^Sí^-^íncent, Trinidad, 
Turks IsIantp/GuayaliffJj^ Arábia—Aden,
Brit-India, Ciprusz^íget, Kína^<Malaya és Pe- 
nang-sziget, 'Ausztráliai állartíszövétség, Fidzsi-

szigetek, Fülö^szigetek, Labuan-sziget, Üj- 
Zéland.

A 11. oldalon, Ascension és Szt. Ilona-szi- 
geteknél a 6. hasábba „LX via III. IV.“ írandó. 
Ugyanezen az oldalon a 6. hasábban az egész 
Brit-Nyugat-Afrikára vonatkozó részt átfogó 
bajuszt kell rajzolni 8) jegyzetjelöléssel; az ol
dal alján a következő jegyzet írandó: ,,3) LX 
dísztávirat csak via Ea^térn és csak a következő 
helyekre küldhető :Accra, Bathurst, Lagos, Free
town, Water Sőréét.“

A 12. oldalon a 6. hasább^n^Délafrikai 
Uniót és Délnyugat-AfrikáUátfogó bajuszt kell 
írni a következő megjelöléssel: „LX via I. V.“ 
— Ugyancsak a 6. hasábban Egyiptom, I. és II. 
díjövnél a nyeglévőjkfjusz jel elé az I. útirány
nak megfelelő serfban, a III. díjövnél pedig az 
I. és III. üjtffanynak megfelelő sorban „LX“ 
írandó.

A 13. oldidím Kenva-nál a 6. hasábba íran
dó: „LX yíaV II. V I i p ^ ~

A 14. oldalon a 6. hasábban Mauritius- és 
Rodrigez-szigeteknél, valamint Nyasszaföld-nél 
„LX via III.“, PembjL-nál „LX via VIF‘, Rhode
siáméi „LX via UHL VII.“ íraj:

A 15. oldatón a 6. h^áÓMn Seychelles-szi- 
geteknél „LX via V^^yirfganyika-területnél és 
Ugandánál „LX via JUT VI.“, Zanzibárnál „LX 
via III.“ írandó.

A 16—23. oldalakon a 6. hasábba Bermuda- 
szigetek, Jamaika, Antigua, Barbados, Domini
que, Grenade, Montserrat, St. Cristophe (St. 
Kitts), St. Lucie, St. Vincent, Trinidad, Turks
Island, Guayana 
az illető oldal

it)-nél a 6. hasábba *) jelet, 
aljára pedig a következő jegy

zetet írják^Tj LX dísztávirat csak via Imperial 
küldhető.“*

A 25. oldalon Arábia, 1. Aden-nél (Fedőlap 
a P. R. T. 1937. évi 34. szamához) a 6. hasábba 
az „LX via I. X.“ mp-gjegyzíst kell írni. Ugyan
ezen az oldalon^a-'mjKrsábba Britjndiánál „LX. 
via I.“, Ciprus^^zt^etnél J^X^vía X.“ írandó.

A 26. ojddíon a 6. hasábba a Kínára vonat
kozó bajusz után T) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő jegyzetszöveget kell 
írni: ,,7) LX csak Hongkong-ba és csak via 
Eastern küldhető.“; Malawp-éfT'Pcnang-szigetnél 
a 6. hasábba „LX viaJSÓÍV. VI.“ jegyzetet kell 
írni.

A 28—32,srtíí3alakon a 6. hasábban Ausztrá
liai államszövetségnél „LX via III. IV. VL“, Fid- 
szi-szigeteknél Suva és Többi hivatalnál „LX 
via V.“, Fiilöp-szigeteknél „LX via I. II. VI.
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VII.“, Labuan-szigetnél „LX via II. VI.“, Üj- 
Zélandnál „LX via IV. V.“ megjegyzés írandó. 

Budapest, 1937..iá \  szeptember hó 9-én.

Európánkívülre szóló -Jevélposta továbbítása. 
^TÍ5.872Í3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (— É): 

Ausztráliába (Fremantle): F IX/21 — 22 ó 
50 p, £ XI19; F IX/23 — 7 ó, £ XI19; F X/2 -  
5 ó 30 p, £ X/26;

Brit-Indiába (Bombay): F IX/22 — 15 ó, 
£ X/4; F IX/23 — 5 ó 30 p, £ X/7; F IX/30 — 
5 ó 30 p, £ XI14;

Dél-Afrikába (Capetown): F IX/22 — 15 ó, 
£ X/12; F IX/29 — 15 ó, £  XI18;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IX/1S
- 7 ó, £ XI5; F IX/23 — 15 ó, É X/7; F IX/29

— 15 ó, É X/15;
Egyiptomba (Alexandria): F IX/19 — 22 ó 

50 p, É IX/23; F IX/21 — 22 ó 50 p, É IX/25; 
F IX/22 — 15 ó, £ IX/27; F IX/24 — 22 ó 50 p, 
£ IX/28; F IX/25 — 22 ó 50 p, £ IX/29; F IX/26

- 22 ó 50 p, £ IX/30; F IX/27 -  22 ó 50 p,
£ X/l; F IX/30 — 22 ó 50 p, £ X/5; F X/2 — 7 ó, 
£ X/6;

Észak- és Középamerikába (Ne\y-York): 
F IX/20 — 15 ó, £ IX/27; F IX/21 — 15 ó, £ 
IX/30; F IX/22 — 15 ó, £ X/l; F IX/27 — 15 ó, 
£ X/4; F IX/30 — 15 ó, £ X/7; F X/2 — 22 ó 
50 p, £ X/l 1;

Irak-Mezopofámiába (Baghdad): F IX/20
22 ó 50 p, £ IX/25; F IX/22 — 22 ó 59 p,

£ IX/27; F IX/25 — 22 ó 50 p, £ IX/30; F 1X27
— 22 ó 50 p, £ X/2; F IX/29 — 22 ó 50 p, £ X/4; 
F X/2 — 22 ó 50 p, £ X/7;

Iránba (Perzsia—Teherán): F IX/20 — 12 ó, 
£ IX/28; F IX/24 — 12 ó, £ X/2; F IX/25 — 12 ó 
£ X/3; F IX/27 — 12 ó, £ X/5; F X/l -  12 ó, 
£ X/9; F X/2 — 12 ó, £ X/10;

Japánba (Shimonoseki): F IX/21 — 5 ó 
30 p, £ X/7; F IX/24 — 5 ó 30 p, £ X/10; F 
IX/28 — 5 ó 30 p, £ X/13; F X/l — 5 ó 30 p, 
£ X/l7;

Kínába (Shanghai): F IX/21 — 5 ó 30 p, 
£ X/7; F IX/24 — 5 ó 30 p, £ X/10; F IX/28 
5 ó 30 p, £ X/13; F XI1 — 5 ó 30 p, £ X/17; 

Németalföldi Indiába: (Batávia): F IX/23
-  5 ó 30 p, £ X/18; F IX/30 — 5 ó 30 p, £ X/21;

Palesztinába (Tel-Aviv): F IX/19 — 22 ó 
50 p, £ IX/24; F IX/21 — 22 ó 50 p, £ IX/26; 
F /X/22 — 15 ó, £ IX/28; F IX/24 — 22 ó 50 p, 
£ IX/30; F IX/25 — 22 ó 50 p, £ IX/30; F IX/26
— 22 ó 50 p, £ X/l; F IX/27 — 22 ó 50 p, £ X/2; 
F IX/30 — 22 ó 50 p, £ X/6; F X/2 — 1 ÓÉ X/7;

Szíriába (Alep): F IX/20 — 22 ó 50 p, 
£ IX/23; F IX/22 — 22 ó 50 p, £ IX/25; F IX/23
— 22 ó 50 p, £ IX/27; F IX/25 — 22 ó 50 p, 
£ IX/28; F IX/27 — 22 ó 50 p, £ IX/30; F IX/29
— 22 ó 50 p, £ X/2; F IX/30 — 22 ó 50 p, £ X/4; 
F X/2 — 22 ó 50 p, £ X/5.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 13-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

/Í10.863/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) IV. pontjában (M. kir. Belügyminiszté
rium) a 74. és 75. tétel alatt felvett szerveket 
töröljék; a X. pontjában (M. kir. Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium) pedig 25. tétel
ként írják be: „Váci és székesfehérvári állami 
kisegítő intézetek (Hadiárvák állami bőripari 
szakiskolája, Vác; állami gyermekvédelem ipar
iskolája, Székesfehérvár)“.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 9-én.

Kerkaszentmiklós postahivatal nevének meg 
változtatása.

115.864/3.
Kerkaszentmiklós és Lcndvaűjfalu közsé

geknek „Tornyiszentmiklós“ néven történt 
egyesítésével kapcsolatban az ott működő pos
tahivatal nevét f. évi szeptember hó 15-től kezd
ve „Tornyiszentmiklós“-ra változtatom.

Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül: 

A Helységnévtárban: Kerkaszentmiklós
(295. o.) és Lcndvaűjfalu (342^0.) összes adatai
nak törlése mellett „Torííaszentjakab“ után 
(530. o.) felveendő: „Thrnyiszentmiklós“, Ker- 
kaszentmiklós a d a tta l .

A Postahivatalok és Postaügynökségek név
sorában: Kerkaszentmiklós (66.oST törlendő s 
ennek összes adataival Tomatfíadaska (133. o.) 
után felveendő: „Tornyj*Zmitmiklós“. A 161. ol
dalon 1453 és a lZ9r"oldalon 5312 után Kerka-
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szentmiklós helyett „Tornyiszentmiklós“ íran
dó.

Az Irányítási füzetben: a 76. oldalon Kerka- 
szentmiklós összes adataival törlendő és Torna- 
nádaska után i(167. o.) Kerkaszentmiklós adatai
val felveendő „Tornyiszentmiklós“.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 14-én.

A rátóti pályaudvari postahivatalnak a 
községbe helyezése.

116.013/3.
A rátóti pályaudvari postahivatal folyó évi 

szeptember hó l-ével a községbe helyeztetett 
át.

Ehhezképest a Helységnévtárban (450., m.) 
és a Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban (109. o.) Rátót, illetve előbbiben Rátótnál 
a jelzés mellől a „pu.“ jelzés törlendő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 15-én.

A borsodnádasdi postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

115.461/3.
A borsodnádasdi postaügynökség folyó évi 

szeptember hó l-ével távbeszélővel egyesített 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: 2384.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban a 143. oldalon Bor- 
sodnádasdnál a Eh. Borsodnádasdi lemez
gyár“, bejegyzés törlése rrmllett beírandó: 
„■<«£̂ >(§>£3 L.,“, nemkülönbei^'íörlendő az „u. t. 
Borsodnádasdi lemezgyár“/niegjelölés is.

Továbbá a közigazgatásilag Bonjodnádasd 
községhez tartozó Budaberkepuszjtá (147. o.), 
Karácsonylovapuszta (284. o.),/Kétberekközi- 
puszta (296. o.), Mocsolyáspxrézta (373. o.), Ü- 
biikkhegypuszta (407. o.)-és Szekeresbükk (490.
o.) lakotthelyeknél u. t. ezentúl Borsodnádasd.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 20. oldalon BorsodnádasdnáRaz első ha
sábba beírandó: „2384“, a negvgdik hasábban 
„ü. (Eh. Borsodnádasdi lemezgyár)“ törlendő, a
172. oldalon pedig a 23&Tes ellenőrzőszám 
mellé beírandó: „Borsodnáraasd.“

Végül az Irányítási Füzetben a 26. oldalon 
Borsodnádasdnál a második hasábban „Ü“ he

lyett „IV“ írandó, a hetedik hasábban pdig „Eh. 
Borsodnádasdi lemezgyár,“ törlendő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 13-án.

A horányi időszaki postaügvnökség működésé
nek megszüntetése.

116.127/3.
Horány távbeszélővel egyesített időszaki 

postaügynökség működését — a P. R. Tára ez 
évi 17. számában megjelent 99.969/3. számú ren
deletben közöltektől eltérőleg — már folyó évi 
szeptember hó 15-ével megszüntettem.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 14-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
115.836/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

10. o. Alsónyéknél 1 135 helyett 135, Báta
szék után pedig f  135 írandó.

11. o. Ambrózfalvánál 196 után (k. ii.) Íran
dó.

20. o. Bátaszéknél 1 fl43/2113 v. törlendő.
21. o. Békésszentandrásnál 1 Szolnok 2 elé 

1 Szarvas írandó.
27. o. Budaörsnél 14 v. után (VI/1—IX/14) 

bejegyzés törlendő.
39. o. Drávaszabolcsnál Harkány után be

írandó /6740 v., 1 Pécs 2 — 1 Harkány— 1 32 
/6744a v.

40. o. Dunaharasztinál 180 helyett 176 
írandó.

46. o. Faddnál a 6-ik hasábba Sárbogárd — 
Bátaszék helyett Szekszárd—Dunaföldvár gk, a 
7-ik hasábba Tolna helyett Szekszárd írandó.

53. o. Gerjennél a 6-ik hasábba Sárbogárd—- 
Bátaszék helyett Szekszárd—Dunaföldvár gk, a 
7-ik hasábba Tolna helyett Szekszárd írandó.

56. o. Gyömrőnél 6 után beírandó 1 Bp 72 
1524. v.

91. o. Lillafürednél 2 helyett 32, 6 helyett 
36 és utolsó tételnek 1 Bp 72 — 1 M 2 /10 v. 
írandó.

120. o. Öcsödnél • 194 után beírandó 1
Szarvas.

122. o. Paksnál az 5026. v. után „(k)“ tör
lendő, Papnál 1 115 beírandó.
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129. o. Pusztamagyaródnál Söjtör után be
írandó f 86, 1 Bp 72 — 1 Zegersz /7443. v.

133. o. Rakamaznál 1 f34 törlendő, 1733 he
lyett 1727a. írandó, Rákócziligetnél a 6-ik ha
sábban Budapest—Kelbia törlendő, a 7-ik ha
sábban 18 helyett Dunaharaszti írandó, fl84 
törlendő.

144. o. Söjtörnél 86 helyett f 86 írandó.
150. o. Szekszárdnál a jelenlegi adatok he

lyett beírandó: 43/5237 v. (H. Ü. ü. után nem), 
1 43/5237 v. (H. U. ü. utáni napon), 136 I. (H. és 
U. után nem), Dföldvár—Paks /gk, Bonyhád 
/gk, 162—136 II. 15217 v. (H. és U. után nem), 1. 
162/5217 v. (H. Ü. után), 135, Bonyhád /gk, f  135, 
1 Bp. 72/5216 v.

154. o. Szilvásváradnál fl44 elé 144 (k. ü.) 
írandó.

160. o. Tárcáinál 1 f34 törlendő, 1733 helyett 
1727a írandó.

166. o. Tokajnál 33 előtt 12 törlendő, 1 34 
után kocsijárat törlendő s helyette beírandó 
1727a v.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 10-én.

A m. kir. .postatakarékpénztár 1937. évi 
augusztus havi forgalma.

y /  6.183/1937. ein. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,832.428 P 

04 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1937 augusztus hó végén 
121,210.743 P 19 f volt. A különleges kamato-
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zású takarékbetétek álladéka a fenti álladók
ban 17,129.770 P 65 f-rel szerepel. A betevők 
száma a hó végén 498.290.

A csekküzletágban a betéteket 8,488.572 P 
bb f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk
betétek állománya 1937 augusztus hó végén 
181,221.597 P 41 f volt. A csekkszámlatulajdo
nosok száma a hó végén 36.339.

Az értékpapírüzlctágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1937 augusztus hó végén névértékben 119,378.517 
P 04 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 95,015.441 P 91 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.087.

A zálogüzletágban 243.705 drb új zálogfel
vétel 4,964.032 P kölcsönnel és 242.700 drb zá
logkiváltás 4,829.973 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937 augusz
tus hó végén 1,382.567 drb, a zálogkölcsöntőke 
álladéka pedig 28,644.407 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.231 drb, kényszerárverésre pedig 7.797 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.145 
drb, a befolyt vételár 161.390 P 92 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937 augusztus hó folyamán 
3,229.925 tétel, s 1.546,325.465 P 61 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 302,432. 340 
P 60 f volt.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 6-án.

N
Pályázati hirdetmény 

postaügynöki állásra szerződés mellett 
115.613/3.
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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 felyett postaigazgatósághoz az 1937.

évi október hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé. ■
Budapest, 1937. évi szeptember hó 13-án.
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Betöltendő kiadói állások.

Csepreg pcshivatal mindhárom  szakban já rtas 2 
k iadónőt keres azonnali belépésre. Fizetés készpénzjárandó- 
ság, lakás és világítás.

Sárvár 2 . postahivatal keres állandó alkalm azásra 
k iadót, szeptember 25-iki, vagy októberi 1-jei belépésre.

Állástkerfeső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

címe szolgálati mely időponttól Jegyzet
neve (jelenlegi tartózkodási éveinek kezdve vállal

helye) száma állást

Berczelly Gyula Szolnok 4. 7 azonnalra

N ém eth  Jolán Balatonboglár 7 október 15-étől H elyettesítést is vállal.

M agda T ivadar Siófok i i azonnalra Érettségizett.

N agy Ilona . Pétervásár 6 október 1 -től

Bejczy M ária T é t (G yőr vm.)

Szemes Eleonóra Bucsuszentlászló nov. 1 -től

*

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 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 v. : D uchon  János.
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T A R T A T O M :
»•

Felmentések és megbizatások.
Megbízatások.
A  tokaji szüreti nap bélyegzőinek használata.
A  Futura R. T. napraforgómag-árhirdetményeinek a 

postahivatalokban való kifüggesztése.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.

Lefoglalandó sajtóterm ékek. 
Változások a mozgóposták 

jegyzékében.
Betöltendő kiadói állások. 
Á llástkereső postakiadók.

és jegyzckelőmenetek

Felmentések és megbizatások,
114.312/1.

Dr. Kiss Ödön postafőigazgatót a postave
zérigazgatóság C. (személyzeti, szociális és 
üzembiztonsági) főosztálya vezetésével megbí
zom s egyben az 1. (személyzeti és szervezési 
ügyek) ügyosztálya vezetésével való megbízatá
sában ideiglenesen továbbra is meghagyom.

Dr. Meskó Oszkár postafőigazgatót a pos- 
tavezérigazgatóság 1. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítése alól felmentem és a pos
tavezérigazgatóság 10. (szociális és kulturális 
ügyek) ügyosztályának vezetésével megbízom.

Gyarmathy Béla postaműszaki igazgatót a 
postavezérigazgatóság 11. (üzembiztonsági 
ügyek) ügyosztályának vezetésével megbízom.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 16-án.

Megbizatások.
I. ad. 114.312/1.

Lengyel Sándor postaigazgatót a postave
zérigazgatóság 1. (személyzeti és szervezési 
ügyek) ügyosztálya,

dr. Rácz Alfonz postaigazgatót a postave
zérigazgatóság 10. (szociális és kulturális ügyek) 
ügyosztálya és

Márton Béla postaigazgatót a postavezér
igazgatóság 11. (üzembiztonsági ügyek) ügyosz
tálya vezetőjének állandó helyettesítésével meg
bízom.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 16-án.

A tokaji szüreti nap bélyegzőinek használata.

115.989/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Tokaj
ban a f. évi október hó 3-án tartandó szüreti 
nap alkalmával a tokaji postahivatal és kiren
deltsége „Tokaj-Szüreti Nap“ feliratú keletbé
lyegzőket, a szüreti nap előzetes hirdetésére pe
dig — a bélyegző elkészültétől kezdődőleg — 
folyó évi október hó 2-ig bezárólag „Tokaji 
Szüreti Nap — 1937. október 3.“ feliratú kézi 
henger hirdető bélyegzőt is fog használni.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 15-én.
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A Futura R. T. napraforgómag-árhirdetményei- 
nek a postahivatalokban való kifüggesztése.

115.981/4.

A gazdaközönség tájékoztatása céljából a 
Futura R. t. közvetlenül a postahivataloknak 
megküldi a napraforgómag átvételi árait, vala
mint a Futura helyi bevásárlójának nevét és 
lakhelyét tartalmazó hirdetményeket.

Felhívom a postahivatalokat, hogy e hir
detményeket a közönség által könnyen hozzá
férhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

116.209/4.

A Spanyolországban megjelenő „Aidez- 
nous ä vaincre le fascisme“ című francia nyelvű 
képes laptól a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

116.185/4.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbíró
ja 1937. évi szept. hó 10-én kelt 1937. B. 5563/2. 
számú végzésével a Debrecenben megjelenő 
„Tiszántúl“ című időszaki lap 1937. évi szep
tember hó 5-iki 38. számának lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 16-án.

II.

116.471/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vád
tanácsa 1937. évi szept. hó 16-án kelt B. IV. 
10.634/1937-5. számú végzésével a Dr. Kalotás 
Antal és Dr. Szabó Dezső felelős kiadásában 
megjelent „Turul“ című sajtótermék lefoglalá
sát 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, 1937. évi szeptember hó 17-én.

Változások a mozgóposták és jegyzékelőmene- 
tek jegyzékében.

116.570/3.

A folyó évi október hó 3-án életbelépő 
vasúti menetrendváltozással kapcsolatban a 
mozgóposták és jegyzékelőmenetek közlekedé
sében az alábbi változások következnek be:

A Kaposvár—'Fonyód 66 számú mozgópos
ta az 5528, a Fonyód—Kaposvár 66 sz. mozgó
posta az 5527 sz. vonatba helyeztetett át.

A Komárom—Székesfehérvár közt fenntar
tott 80 sz. mozgópostákat a Székesfehérvári 1 
sz. hivatal látja el. A Székesfehérvár—Komá
rom 80 sz. mozgóposta a 2820, a Komárom— 
Székesfehérvár 80 sz. pedig hétköznapokon a 
2851, vasárnapokon és ünnepnapokon a 2825 
sz. vonatban közlekedik.
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A Celldömölk—Székesfehérvár 82 sz. moz
góposta az 1821 számú vonatból az 1811 sz. 
vonatba helyeztetett át.

A Székesfehérvár—'Budapest 98 sz. mozgó
posta nem közlekedik.

A Pécs—Bátaszék 162 sz. mozgóposta hét
köznapokon a 6.438, vasárnapokon és ünnep
napokon a 6434, a Bátaszék—Pécs 162 sz. moz
góposta pedig a 6437 sz. vonatban közlekedik. 
Utóbbi mozgóposta azonban vasárnapokon és 
ünnepnapokon, továbbá hétfőn és ünnepnapok 
utáni napon nem közlekedik.

A 197 sz. mozgóposták Keszthely—Szom
bathely helyett ismét csak Keszthely—Celldö
mölk közt közlekednek.

A 218 sz. mozgóposta vasárnap és ünnep
nap a 3423 sz. vonat helyett a 3425 sz. vonat
ban tér vissza.

A Baja és Gara közt fenntartott 222 sz. 
mozgóposták megszűnnek.

A Tűrje—Keszthely 224 sz. mozgóposta a 
T. 5261 sz. vonat helyett az 5843, a Siklós—Gör- 
csöny—Pécs 228 sz. mozgóposta a 6731 sz. vo
nat helyett a 6721, a Paks—Pusztaszabolcs 241 
sz. mozgóposta a T. 5051 és T. 5051/b sz. vo
natok helyett naponta a T. 5051, a Somogyszob 
—Keszthely 244 sz. mozgóposta a 2221 /a sz. 
vonat helyett az 5843 sz. vonatban közlekedik.

A Veszprém—Székesfehérvár közt fenn
tartott jegyzékelőmenet a 7243/1811 sz. vona
tokból a 7151/1821 sz. vonatokba helyeztetett 
át.

Székesfehérvár—Budapest keleti pályaud
var közt az 1811 sz. vonatban, a keleti pálya
udvari mozgópostafőnökség ellátásában, jegy
zékelőmenet rendeztetett be. A menet külön 
postakocsiban kezel.

A Pécs—Bátaszék közt fenntartott 6434, 
illetve 6435 sz. jegyzékelőmenetek megszűn
nek.

Bátaszék—Pécs közt a 6431 sz. vonatban, 
a pécsi 2 sz. hivatal ellátásában, csak vasárna
pokon és ünnepnapokon való közlekedéssel 
jegyzékelőmenet rendeztetett be. A kezelés pos
takocsiban történik.

Nagykanizsa—Murakeresztúr közt az 1292, 
illetve 1297 sz. vonatokban, Nagykanizsa 2 sz. 
hivatal ellátásában, Ujdombóvár—Veszprém 
közt pedig a 6022 sz. vonatban, az új dombóvári 
postahivatal ellátásában, vasúti poggyászkocsi
ban való közlekedés mellett, jegyzékelőmenet 
rendeztetett be. Utóbb említett menet hétfőn 
és munkaszünetes ünnepnap utáni napon nem 
közlekedik.

Baja—Gara közt a 6924, illetőleg 6921 sz. 
vonatokban, a bajai 1 sz. hivatal ellátásában, 
poggyászkocsiban való közlekedés mellett, jegy
zékelőmenetek rendeztettek be. E menetek va
sárnapokon és munkaszüneti napokon nem köz
lekednek.

A kir hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. folyó évi 17-ik számában 
közzétett 99.751/3. sz. rendelet mellékleteként 
megjelent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 17-én.
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Betöltendő kiadói állások.

Taranyi IV. osztályú postahivatal azonnal vagy ok
tóber hó 1-re önálló kezelésre képes kiadót keres helyet
tesnek. Lakás és készpénz fizetéssel.

Homokmégy III. oszt. postahivatal egy hónapi he
lyettesítésre szerény igényű nőkiadót keres október 1-től. 
Fizetés megegyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kaiser István Badacsonytomaj
(Postahiv.) október 1-től

A szerkesztőségnek sz in t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztily, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ása. — Felelős v . : Duchon János.



r e n d e l e t e k : t a r a
a  MAGYAIt KIK. POSTA RÉSZÉKE.

KIADJA A M. KIR. KLRESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUD 4PE8r, 1937 »K T9K EK  I. 3 8 . szám .

T A R T

K itüntetés.
Megbízatás.
Feleslegessé vált forgalmi adóbélyegek beszolgál

tatása.
A  postaszállítók alkalm azásában álló postakocsisok 

fogadalom tételi kötelezettsége.
•A tokaji szüreti nappal kapcsolatban engedélyezett 

bélyegzők használati idejének változása.
A  IX. Országos Frontharcos Találkozó színhelyén 

alkalmi postahivatal felállítása.
A  „II. Szolnoki Bélyegkiállítás“ színhelyén alkalmi 

postahivatal felállítása.
„Virág-, Gyümölcs-, Bor-kiállítás és Vásár D ebre

cenben 1937“ színhclygti- álkalmi postahivatal felállítása.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A z „Ö sszetartás“ című politikai hetilap betiltása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.

A L O M  :
Agyagosszergény új postaügynökség megnyitása.
Felsőszentkirály új postaügynökség megnyitása.
Pusztakürt pályaudvari új postaügynökség megnyi

tása.
A  balatonrendesi ügynökségnek időszaki ügynök

séggé való átalakítása.
A  sikondagyógyfürdői időszaki postaügynökség 

működésének m egszüntetése.
Változások a H elységnévtárban és a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában.
Változások a H elységnévtárban.
Személyzetiek.
Pályázati h irdetm ény hivatalvezetői állásra.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Allástkereső postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.

Kitüntetés.
116.211/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi augusztus hó 6-án, Gödöllőn kelt leg
felsőbb elhatározásával megengedni méltózta- 
tott, hogy Bérczy László postatanácsosnak a 
honvédség érdekében éveken át kifejtett ered
ményes tevékenységéért elismerése tudtul adas
sák.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 20-án.

Megbízatás.
117.340/1.

Sebestyén István postaigazgatót a szegedi 
m. kir. postaigazgatóság vezetőjének állandó 
helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 28-án.

Feleslegessé vált forgalmi adóbélyegek 
beszolgáltatása.
ad I. 103.438/4.

Az általános forgalmi adónak készpénzben 
történő befizetése következtében egyes helye

ken a forgalmiadóbélyegek fogyasztása csök
ken, sőt némely helyen teljesen megszűnt.

Ezért a m. kir. pénzügyminiszter úrral 
egyetértőleg megengedem, hogy a postahivata
lok a magánértékcikkárusítók készletében lévő 
felesleges forgalmiadóbélyegeket okirati illeték- 
bélyegekre becserélhessék, illetőleg a saját ér
tékcikk-készletükben feleslegessé vált forgalmi
adóbélyegeket bizonylat és ellenbizonylat mel
lett a m. kir. posta értékcikkraktárába beszol
gáltathassák.

A végrehajtást illetőleg a következőket 
rendelem:

1. A magánértékcikkárusítók a készletük
ben lévő sértetlen és egyébként is teljesen ag
gálytalan forgalmiadóbélyegeket annál a posta
hivatalnál, ahol bélyegeiket vásárolják, 1937. évi 
október 4-től 9-ike között cserélhetik be. A be
cserélésre a hivatalok a hozzájuk beosztott ér
tékcikkárusítókat megfelelő módon haladékta
lanul értesítsék.

Felragasztott, felülbélyegzett, a forgalom
ból már régebben kivont jvagy más módon ér
vénytelenített bélyegeket a postahivatalok be
cserélésre nem fo&wíha toraik'. el. ^Ugyancsak nem 
lehet elfogadni becserélésre azokat a forgalmi
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adóbélyegeket sem, amelyek összege a magán- 
értékcikkárusító átlagos heti vásárlásának, ille
tőleg bizományi hitelének a keretét meghalad
ja. Ilyen esetben ugyanis nyilvánvaló, hogy a 
magánértékcikkárusító nem a postahivatalban 
történt vásárlásból eredő, hanem más úton 
szerzett forgalmiadóbélyegeket akar becserélni.

A becserélésre szánt bélyegeket a magán- 
értékcikkárusítók erősebb anyagból készült nyi
tott borítékba kötelesek helyezni. A borítékra 
rá kell írni a bele helyezett bélyegek címleten
ként részletezett darabszámát és azok értékét, 
valamint a végösszeget. A magánértékcikkáru- 
sítók kötelesek a borítékra a következő záradé
kot rávezetni: „A borítékban elhelyezett bélye
gek valódiságáért felelősséget vállalok“ és ezt 
aláírni. Ezzel egyidejűleg a magánértékcikkáru- 
sítók a csereképen kért okirati illetékbélyegek
ről címletenkénti részletezéssel „Értékcikkrész
letezés“ című (665. sz.) nyomtatványt kötelesek 
benyújtani.

A postahivatalok a borítékban elhelyezett 
forgalmiadóbélyegeket ép, sértetlen s hibátlan 
voltuk, valamint forgalmiképesség szempontjá
ból felülvizsgálják. Ha a bélyegek kifogástala
nok, átveszik és a magánértékcikkárusítók je
lenlétében a borítékot lezárják. A borítékra 
zárpecsétjegyet — 88. sz. ny. — ragasztanak és 
a pecsétjegy két végére a keletbélyegzőlenyo
matot alkalmazzák olymódon, hogy a keletbé
lyegző- fele a zárpecsétjegyre, fele pedig a borí
tékra essék. Azután a hivatalok a csereképen 
kért okirati illetékbélyegeket kézírással készí
tett „Beszolgáltatott forgalmiadóbélyegek elle
nében kiadott okirati illetékbélyegek“ felírással 
ellátott jegyzékbe (a kiadás napja, az értékcikk
árus neve és a kiadott okirati illetékbélyegek 
névértéke) való bevezetés és az ebben történő 
átvétel elismertetése után a magáné rtékc-ikk- 
árusítóknak kiadják. A csereképen kiadott és 
a jegyzékben foglalt okirati illetékbélyegek után 
értékcikkárusítási jutalékot felszámítani nem 
szabad. A hivatalok a csereképen kiadott ok
irati bélyegek névértékét a jegyzék csatolása 
mellett az egyéb pénzügyi értékcikk-mérleg fel
mentési oldalán külön tétel alatt állítják be.

A postahivatalok a becserélt forgalmiadó
bélyegeket tartalmazó birítékokat szolgálati ér
tékküldeménybe egyesítve 1937. évi október hó 
15-ig a m. kir. posta értékcikkraktárának küldik 
be. Az értékcikkraktárnak beküldött bélyegek
ről a hivatalok nyilvántartás céljából két pél
dányban kimutatást készítenek (a magánérték

cikkárusító neve, a becserélésre átvett érték
cikkek összege és a kimutatás végösszege). E 
kimutatás egyik példányát az értékcikkraktár
nak címzett értékküldeményben kell elhelyezni, 
a másikat pedig a hivatal megőrzi.

A m. kir. posta értékcikkraktára a beszol
gáltatott bélyegekkel magát a hivataloktól be
érkezett kimutatások végösszege alapján ter
heli meg. Az értékcikkraktár a beszolgáltatott 
bélyegeket a szükséghez képest a m. kir. állami 
nyomda műszaki bizottságának a bevonásával 
bizottságilag felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat
kor a borítékban elhelyezett bélyegek között ha
misított, vagy ismételt használat nyomait ma
gukon viselő bélyegeket találnak, az értékcikk
raktár az erről felvett szakvéleményt és a kifo
gásolt bélyeget (bélyegeket) a magánértékcikk- 
árusító által aláírt borítékba visszahelyezve, az
zal együtt további eljárás és az eredmény köz
lése végett a postahivatalra illetékes pénzügy
igazgatóságnak küldi meg. Ha a pénzügyigaz
gatóság az eljárás eredményét közli, az érték
cikkraktár a tárgyalási iratokat további tárgya
lás és eljárás végett az illetékes postaigazgató
ságnak küldi meg.

,2. A postahivatalok a készletükben felesle
gessé vált és a forgalomban mé^ használható 
hibátlan forgalmiadóbélyegeket bizonylat és 
ellenbizonylattal 1937. évi november hó 1-től 
15-ig szolgáltassák be a m. kir. posta értékcikk
raktárának a P. R. T. 1933. évi 10. számában kö
zölt 74.299/4. sz. rendelet 6. pontjában foglalt 
alakiságok betartásával. Az értékcikkraktár a 
hivataloktól beszolgáltatott forgalmiadóbélye
gekkel magát szabályszerűen megterheli.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 21-én.

A postaszállítók alkalmazásában álló posta
kocsisok fogadalomtételi kötelezettsége.

95.743/1.
A hivatali titok megőrzése érdekében el

rendelem, hogy a postaszállítók alkalmazásában 
álló postakocsisok is fogadalmat tegyenek. 
Ezekkel a fogadalom letételekor az alábbi szö
vegű jegyzőkönyvet két egyező példányban kell 
felvenni. A jegyzőkönyv egyik példányát az 
illetékes postahivatal őrzi meg, a másikat a fo
gadalomtevő postakocsisnak kell kiadni.

A postaszállítók alkalmazásába lépő posta
kocsisoknak a fogadalmat oly helyeken, ahol
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kincstári postahivatal működik, a kincstári hi
vatal vezetője és egyik tisztviselője előtt, a 
postamesteri hivatallal biró helyeken pedig az 
illetékes községi elöljáróság (bíró, jegyző) előtt 
kell letenniük.

A jelenleg már alkalmazásban álló posta
kocsisoktól is a fogadalmat e rendelet megjele
nése után haladéktalanul ki kell venni.

A postaszállítókkal kötött szerződésben 
foglaltak szerint a kocsisok szolgálat közben a 
kincstári hivatal vezetőjének, illetőleg a posta- 
közegnek vannak alárendelve, továbbá a kézbe
sítő távollétében a postaanyagra felügyelni tar
toznak, sőt a postaalkalmazott nélkül közle
kedő járatoknál a postaanyag átvétele, őrzése, 
átadása is a postakocsis kötelessége.

A szolgálat zavartalan ellátásának biztosí
tása végett ezért az érdekelt postahivatalok ve
zetői (postamesterei) a fogadalom letétele alkal
mával meggyőződést tartoznak szerezni arról, 
hogy a postakocsisok a fent említett fontos 
teendőikre a postaszállítók részéről megfelelően 
ki vannak-e oktatva. Amennyiben megállapí
tást nyerne az, hogy a fogadalmat tevő posta
kocsis ezekre a kötelezettségekre kellően kiok
tatva nincsen, a hivatal vezetője (postamestere) 
a postakocsist alkalmazó postaszállítót alkalma
zottjának megfelelő kioktatására felhívni tar
tozik.

Ezt a rendeletet a hivatalok a P. R. T. 1933. 
évi 37. számában megjelent ad 84.199/1. sz. ren
deletnél jegyezzék elő.

A fogadalmi jegyzőkönyv szövege a követ
kező:

„JEGYZŐKÖNYV.

Felvétetett a ...........................................  m.
kir postahivatalnál ........  évi ........................hó

-án.
........ . -én.

Tárgy:
(a fogadaIm at tevő neve) aki személyazonosságát

által kiállított ...........  számú ...........................
---- okirattal igazolta, kézadással megerősített
alábbi fogadalmat tesz:

Én alulírott ..................................................
mint ................................... . postaszállítónál
193.. évi ....................hó ----- tői alkalmazott
postakocsis, kézadással megerősített fogadal
mat teszek arra* hogy a posta-, távíró- és távbe

szélő titok, valamint a hivatali titok megőrzését 
kötelességemnek ismerni fogom.

Jelen jegyzőkönyvet előttem felolvasták, 
annak tartalmát megmagyarázták, minek hite
léül azt sajátkezűleg aláírtam.

Kmf.

1. ..................... ......................’..

2. ........ ..............................................
tanuk.

P. H.

fogadalom tevő.

fogadalom vevő.“
Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

A tokaji szüreti nappal kapcsolatban engedé
lyezett bélyegzők használati idejének változása.

116.73113.
A P. R. T. folyó évi 37. számában megjelent 

115.989/3. sz. rendelettel kapcsolatban értesítem 
a postahivatalokat, hogy a rendező bizottság a 
tokaji szüreti napot október hó 10-re halasz
totta. Ennek megfelelően a tokaji postahivatal 
f. é. október hó 10-ig „Tokaji Szüreti Nap — 
1937. október 10.“ feliratú kézi henger hirdető 
bélyegzőt fog használni.

A szüreti nap alkalmi postahivatala pedig a 
„Tokaj — Szüreti Nap“ feliratú 2 darab külön
leges keletbélyegzőt folyó évi október hó 10-én 
fogja használni.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 21-én.

A IX. Országos Frontharcos Találkozó szín
helyén alkalmi postahivatal felállítása.

117.569/3.
Az Országos Frontharcos Szövetség rende

zésében tartandó IX. Országos Frontharcos Ta
lálkozó idejére és színhelyén (XIV., Állatkert) 
1937. évi október hó 3-án 9 órától 18 óráig meg
szakítás nélkül tartó szolgálattal a budapesti
72. számú postahivatal kirendeltségeként táv



304 38. szám.

beszélővel egyesített alkalmi postahivatal fog 
működni.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
valamint táviratokat vesz fel, helyi és helyközi 
beszélgetéseket bonyolít le, végül postabélyege
ket és értékcikkeket árusít.

Az alkalmi postahivatal „IX. ORSZÁGOS 
FRONTHARCOS TALÁLKOZÓ-TÁBOR“ szö
vegű különleges keletbélyegzőt használ.

A lebélyegzést gyűjtők az alkalmi postahi
vatalnál feladni szándékolt levélpostai külde
ményeket a fent jelzett napon az Állatkert be
járatánál elhelyezett levélszekrénybe helyezhe
tik, avagy a budapesti 72. számú postahivatal
hoz folyó évi október hó 3-án déli 12 óráig el
juttatott, kellően bérmentesített borítékban 
való beküldés útján adhatják fel.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő hívó
száma: 122—005.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

A „II, Szolnoki Bélyegkiállítás“ színhelyén 
alkalmi postahivatal felállítása.

115.867/3.
A Fővárosi és Vidéki Bélyeggyűjtők Egye

sülete szolnoki helyicsoportjának rendezésében 
folyó évi október hó 3-án tartandó II. Szolnoki 
Bélyegkiállítás színhelyén (Szolnok, vármegye
ház) a szolnoki 1. számú postahivatal kirendelt
ségeként 9 órától 18 óráig tartó szolgálattal al
kalmi postahivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal bárhova szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái) kül
deményeket vesz fel és postabélyegeket, vala
mint értékcikkeket árusít.

A hivatal „II. SZOLNOKI BÉLYEGKI- 
ÁLLITÁS — SZOLNOK — 1937 — OKTÓBER 
3“ szövegű különleges keletbélyegzőt is fog 
használni.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 25-én.

„Virág-, Gyümölcs-, Bor-Kiállítás és Vásár Deb
recenben 1937“ színhelyén alkalmi postahivatal 

felállítása.
116.895/3.

A „Virág-, Gyümölcs-, Bor- Kiállítás és Vá
sár Debrecenben 1937.“ idejére és színhelyén 
(Debrecen nagyerdei „Tikáv“ terület) folyó évi

október hó 1-től 10-ig naponta 8-tól 18 óráig 
(vasárnap is) tartó szolgálattal a debreceni L 
számú postahivatal kirendeltségeként távbeszé 
lővel egyesített alkalmi postahivatal fog mű
ködni.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái) kül
deményeket, csomagokat és táviratokat vesz fel, 
helyi és helyközi beszélgetéseket, továbbá a vá
sár területén távbeszélő meghívásokat és táv
beszélő-üzeneteket közvetít, az érkezett távira
tokat kézbesíti, végül postabélyegeket és érték
cikket árusít.

Távbeszélő hívószámai: 23—88 és 23—89.
Budapest, 1937. évi szeptember hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
117.693/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba szó
ló levélposta feladásának határideje a budapesti
72. számú postahivatalnál (=  F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja (— É):

Ausztráliába (Fremantle): F X/7 — 7 ó 
É XI/2;

Brit-Indiába (Bombay): F X/6 — 15 ó 30, 
É XI19; F XI7 — 7 ó, É XI21;

Dél-Afrikába (Capetown): F X/6 — 15 ó 
30 p, É XI26;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F X/5 — 
15 ó 30 p, É X/19; F X/6 — 15 ó 30 p, É X/21;

Egyiptomba (Alexandria): F X/2 — 22 ó 
50 p, É X/6; F X/3 — 22 ó 50 p, É X/7; F X/5 
— 22 ó 50 p, É X/9; F X/6 — 15 ó 30 p, É X/ll; 
F XI8 — 22 ó 50 p, É X/12; F X/9 — 22 ó 50 p, 
É XI13;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F X/7 — 15 ó 30 p, É X/14;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F X/4 — 
22 ó 50 p, É X/9; F X/6 — 22 ó 50 p, É X/ll; 
F X/9 — 22 ó 50 p, É X/14;

Iránba (Perzsia-Teherán): F X/4 — 12 ó, 
É X/12; F XI8 — 12 ó, É X/16; F X/9 — 12 ó, 
É X/17;

Japánba (Simonoseki): F X/5 — 5ó 30 p, 
É X/21; F XI8 — 5 ó 30 p, É X/24;

Kínába (Shanghai): F X/5 — 5 ó 30 p, É 
X/21; F X/8 -  5 ó 30 p, É X/24;

Németalföldi Indiába (Batávia): F X/6 — 
15 ó 30 p, É X/28;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/2 — 22 ó 50 
p, É X/7; F X/3 — 22 ó 50 p, É X/8; F X/5 -
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22 ó 50 p, É X/10; F X/6 — 15 á 30 p, É X/12; 
F XI8 — 22 ó 50 p, É X/13; F X/9 — 22 ó 50 p, 
É X/14;

Szíriába (Alep): F XI4 — 22 ó 50 p, É X/7; 
F X/6 — 22 ó 50 p, É XI9; F X/7 — 22 ó 50 p, 
É X/ll; F X/9 — 22 ó 50 p, É X/12.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Az „összetartás“ című politikai hetilap be
tiltása.

116.766/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, a Beth- 

len-nyomdában előállított és Fiala Ferenc fele
lős szerkesztésében és kiadásában megjelenő 
„Összetartás“ című politikai hetilap további 
megjelenését és terjesztését a folyó évi szep
tember hó 19-től számított 30 papra megtiltotta.

Felhívom a hivatalokat, hogy a szóban- 
forgó lap esetleg postára kerülő példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a m. 
kir. államrendőrség budapesti főkapitányságá
hoz küldjék be.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a lap 
részére kifejezetten előfizetésekről szóló posta- 
utalványokat és csekkbefizetéseket addig, 
amíg ez a rendelet érvényben van, Az 1. Szab. 
21. §. 4. pontjában foglaltak értelmében fel
venni, illetőleg elfogadni tilos.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

116.634/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi szeptember hó 17-én kelt 
B. 10.816/1937. számú végzésével a „Rajta“ című 
nem időszaki lap 1937. évi szeptember hó 18-ról 
keltetett 6. számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 18-án.

n.
117.063/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi szeptember hó 21-én kelt 
B. I. 10.975/2.—1937. számú végzésével a Buda
pesten, Kis Gyula és társa Törekvés, nyomdájá
ban előállított „Szeretni tudni kell“ című könyv 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 

, szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 22-én.

III.
117.064/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi szeptember hó 21-én kelt 
B. I. 10.976/2.—1937. számú végzésével a Buda
pesten, Fráter és társa nyomdájában előállított 
„Szeméremsértés“ kezdetű sajtótermék lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 22-én.

IV.
117.482/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi szeptember hó 24-én kelt 
11.083/1937. számú végzésével a Budapesten, 
„Bocskay“ rt. nyomdájában előállított „Rév“ 
című, 1937. évi szeptember hó 25-iki kelettel el
látott sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Agyagosszergény új postaügvnökség meg
nyitása.
116.112/3.

Sopron vármegye kapuvári járásában fek
vő Agyagosszergény nagyközségben folyó évi 
szeptember hó 1-én új postaügynökség nyílt 
meg.
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Az ügynökség ellenőrző hivatala: Vitnyéd, 
díj négyszögszáma 1042.

Az ügynökség forgalmi köre Agyagosszer- 
gény községre terjed ki.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban, a 90. oldalon Agya- 
gosszergénvnél „u. p. és“ törlése mellett be
írandó: „ISI Eh. Vitnyéd, Győr 1'" ■! s 
Sopron, Vbjrvéd-Csermajor . . ., 1042, postáig.
S.“ / /

K  Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 6. oldalon Aggtelek után. felvendő: „—, 
1042, — AgyagossZergény ti. (Eh. Vitnyéd),
Sopron, Sopron, Győr, *..fej" f  ̂ Sopron,
Vitnyéd-Csermajor . . . “, a 159. oldalon pedig 
az 1042. számnál beírandó: „/^gyagmjszergény.“

Végül az Irányítási füzetben a 8. oldalon 
ugyancsak Aggtelek utájr' felveendő: „Agyagos- 
szergény, Ü, Sopron./K VII, Győr-Sopron, Eh. 
Vitnyéd.“

Budapest, 1937. évi szeptember hó 20-án.

Felsőszentkirály új postaügynökség 
megnyitása.

116.163/3.

A közigazgatásilag Kecskemét törvényha
tósági joggal felruházott városhoz tartozó Felső
szentkirály lakotthelyen folyó évi szeptember 
hó 15-én új postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivafaít Kecske
mét, díjnégyszögszáma 182.

Az ügynökség forgalmi köre az említett 
lakotthelyen kívül az ugyancsak Kecskeméthez 
tartozó Alsószentkirály lakotthelyre is kiter
jed. Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék kérész-, 
tül:

A Helységnévtárban a 210. oldalon Feféő- 
szentkirály r\ Kecskemét lakotthelynél ,Á. p. 
és“ törlése mellett beírandó: „S3 Eh. Kecske
mét, Kecskemét El Tiszaug.Üakitelek
. . . . , 182, postáig. Sz.“. A 99. oldaj«m Alsó
szentkirály r\ Kecskemét lakotthelynél u. p. 
ezentúl Felsőszentkirály. /

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában a 45. oldalon Felsőszentiván után föl
veendő: „—, 182, —, Felsőszentkirály ii. (Eh. 
Kecskemét), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeged, 
Kecskemét, Tiszaug, Lakitelek . . . “,
a 1,50. oldalon pedig a 182. számnál beírandó: 
„Felsőszentkirály.“

Végül az Irányítási Füzetben a 48. oldalon 
ugyancsak Felsőszentiván után beírandó: „Fel
sőszentkirály, Ü. Pest, Sz, IV, Kecskemét— 
Tiszaug, Eh. Kecskemét.“

Budapest, 1937. évi szeptember hó 20-án.

Pusztakürt pályaudvari új postaügynökség 
megnyitása.

117.207/3.
A közigazgatásilag Jászkisérhez tartozó 

Pusztakürt lakotthely vasútállomásán „Puszta- 
kürt pu.“ elnevezéssel folyó évi szeptember hó 
16-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Jászkisér, 
díjnégyszögszáma pedig 299.

Forgalmi köre Pusztakürt lakotthelyen ki 
vül a közigazgatásilag ugyancsak Jászkisérhez 
tartozó Szellőhát lakotthelyre is kiterjed.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 441. oldalon Puszta- 
kiirtnél az „u. p. és“ törlése mellett beírandó: 
J S 1 pu. Eh. /Jászkisér. Vamosgyörk g Hff~ 
Szolnok, 299, postáig. D .“/továbbá Szellőhát c - 
Jászkisér (49/. o.) lakol/nelynél „u. t. Jászkisér“

íellett „Pusztakürt_pu.“,.előtt az „és törlése
A Postahivatalok és Ügynökségek^ Névso

rában a 106. oldalon Pusztakovácsi/ütán felve
endő: „—, 299, —, Pusztakürt puyu. (Eh. Jász
kisér), Jász-Nagykun—Szolnok, /Debrecen, yár 
mosgyörk /JBC7T1 Szolnok“, a A51. oldalon pe
dig a 229 számnál JPusztakürt“. /

Végül az Irányítási FH/zetben a 129/olda- 
lon ugyancsak Pj/sztakoVacsi után Kiveendő: 
„Pusíztakiirt pu„ Ü, J.-yNk.-—$fz„ E\  III, Vá- 
mosgyörk—Szolnok, Eh/Jászkisér, r+n 158, 1̂ )8.“

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.
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A balatonrendesi ügynökségnek időszaki ügy 
nökséggé való átalakítása.

116.284/3.
Zala vármegye tapolcai járásában levő és 

a tapolcai postahivatal ellenőrzése alá tartozó 
balatonrendesi pályaudvari postaügynökség fo
lyó évi szeptember hó 30.-val megszűnik. He
lyette évente június hó 1-től szeptember hó 30- 
ig terjedő idő alatt a községben működő idő
szaki postaügynökség lép életbe.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 116. oldalon Bala- 
tonrendesnél a „ cső “ után beírandó: (VI.
1—IX. 30)“, továbbá az „u. t. Ábrahámhegy“ 
bejegyzés elé: „u. p. (csak X/l—V/31-ig) és“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 13. oldalon Balatonrendesnél a negye
dik hasábban „pu.“ törlendő, „ü.“ után beíran
dó „(Eh. Tapolca)“ után pedig utalásként

alkalmas helyen — „6. VI/1—IX/30-ig műkö
dik.“

Végül az Irányítási Füzetben a 17. oldalon ' 
Balatonrendesnél az első hasábban az ügynök
ség neve mellé „**“ iefzés teendő.

Budapest, 1937: évi szeptember hó 20-án.

A sikondagyógyfürdői időszaki postaügynökség 
működésének megszüntetése.

116.647/3.
Sikondagyógyfürdő időszaki postaügynök

ség működését — a P. R. Tára ez évi 23. szá
mában megjelent 104.100/3. számú rendeletem- 
ben közöltektől cltérőleg — már folyó évi szep
tember hó 16-ával megszüntettem*.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 22-én.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

114.994/3.
Detk (176. o.) ezentúL (§)£3 L., u. t. Lu

das törlendő.
Nagyszalonta (JÁ2. o.) ezentúl ©£3 L. u. 

t. Méhkerék törlendő.

Rácegres Zimány (447. o.) ezentúl u. p. 
Répáspuszta.^/

Somogyaszaló postaügynökség ellenőrző 
hivatala ezentúl Mernye helyett Kaposvár 1. 
(473. és 115. o:)

Budapest, 1937. évi szeptember hó 21-én.

Változások a Helységnévtárban.^

116.268/3.
Bakófa r\ Táplánfa (112. o.y. öSSzes adatai

val együtt törlendő. / ' ' '
Dobogómajor (179^.) rs Rábahollós he

lyett EgyházashoUó»:
Egyházashollós + Hidashollós (189. o.) he

lyesen =  Egyházasholíos^-^
Egyházaskgs^o eléH^ábahollós adataival be

írandó Egyházashollós (189. o.)
Fülöpmajor (217. o.) Rábahollós helyett 

Egyházashollós. x
Hidashollós + Egyházashollós (254. o.) he

lyesen =  Egyházashollós.
Pécsbányatelepnél (4^6r^p.) „ak.“ után be

írandó Pécs, „és“ pedig törlendő.
Rábahollós^Híö. o.) összes adataival tör

lendő s jegyzetként beírandó „helyes elneve
zése Egyházashollós“.

Táplánfánál (513. ód' '11 M jelzés után Ba
kófa és Tiborszeg tprlandő.

Tibonszeg Táplánfa (521. o.) összes ada
taival együtt törlendő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 21-én.

Személyzetiek.
115.845/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Szathmáry Ferenc főigaz
gató 7/a Budapestről Debrecenbe, Hajek József 
dr. tanácsos 72 Sopronból Budapestre, Plachy 
Károly tanácsos 81 Debrecenből Budapestre, 
Krasznay László dr. fogalmazó 52 Budapestről 
Debrecenbe, Pongrácz Róbert mórnökgyakor-
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nők 8 Budapestről Szegedre, Grész Viktor fő
felügyelő 88 Bonyhádról Budapestre, Kun Sza
bó Kálmán főtiszt 105 Nyíregyházáról Sze
rencsre, Kovács Antal főtiszt 404 Kaposvárról 
Budapestre, Vecsey György I. o. tiszt 411 Szek- 
szárdról Budapestre, Kurucz Sándor II. o. tiszt 
250 Dunaföldvárról Budapestre, Gyenei Imre 
II. o. tiszt 281 Ujdombóvárról Budapestre, Bódi 
Jenő gyakornok 94 Barcsról Budapestre, Deák 
László dr. gyakornok 117 Hódmezővásárhelyről 
Szegedre, Borgói Alán gyakornok 179 Kisújszál
lásról Komáromba, Böszörményi Zoltán gya
kornok 189 Mezőtúrról Budapestre, Harkai La
jos ellenőr 308 Kiskunfélegyházáról Hódmező
vásárhelyre, Szata Mária segédellenőrnő 346 
Kaposvárról Budapestre, Reményik Erzsébet 
segédtisztnő 270 Debrecenből Budapestre, Lé
vai Máté I. o. altiszt 1820 Kecskemétről Buda
pestre, Detáry Lajos II. o. altiszt 506 Kiskun
félegyházáról Budapestre, Nagy Antal makiári 
II. o. altiszt 1920 Debrecenből Budapestre, Dom- 
boróczki István II. o. altiszt 2012 Szerencsről 
Egerbe, Kis István hernádnémeti II. o. altiszt 
2079 Szerencsről Budapestre, Kovács Mihály 
szentesi II. o. altiszt 2488 Szentesről Budapest
re, Tóth Jenő körösszakáli II. o. altiszt 2814 
Szarvasról Szegedre, Jámbori István II. o. altiszt 
2841 Budapestről Szegedre, Csőke József II. o. 
altiszt 2896 Ceglédről Budapestre, vitéz Feren- 
czi Imre II. o. altiszt 2954 Kiskunfélegyházáról 
Szegedre, vitéz Márfi János II. o. altiszt 2966 
Ceglédről Szegedre, Batki István II. o. altiszt 
2988 Bajáról Szegedre, Paál Ignác I. o. vonal
felvigyázó 14 Csurgóról Kaposvárra, Reznák 
István I. o. vonalfelvigyázó 205 Putnokról Mis
kolcra, Bróz György II. o. vonalfelvigyázó 191 
Nagykanizsáról Csurgóra, Simon János talián- 
dörögdi II. o. vonalfelvigyázó 244 Kétegyházá- 
ról Veszprémbe, Galántai Béla II. o. vonalfel
vigyázó 252 Sajószentpéterről Putnokra.

Nyugdíj azt attak: Nagy József számvevő
ségi II. o. főtanácsos 15, Váraljay Géza hivatali 
igazgató 33, Mosgai Gyula főfelügyelő 197, Ba
rabás Lajos 137 és Szalai Róbert 138 főellen
őrök, Kertész Ferenc 316 és Korbély Rezső' 328 
ellenőrök, Harta Rezsőné 8/a és Baló Ilona 12 
főellenőrnők, Majoros L. Margit 122, Huray 
Etel 123, Wallandt Edéné 126, Vass Gizella 127 
és Vérfi Jolán 128 ellenőrnők, Dús Károlyné 
463, Takács Józsefné 484 és Lovag Károlyné 496 
segédtisztnők, Berényi Gyula 5 és Berán Alfréd 
7 műszaki főellenőrök, Fekete Irma Piroska 340 1

\
és Temesvári Istvánná 503 kezelőnők, Péteri 
Mátyás II. o. szakaltiszt 189, Harmat Henrik 55, 
Fekete Kálmán 114, Faragó István 21% Baki Jó
zsef pusztaszabolcsi 223, Fa Imre 464, Bajusz 
Mihály 783 és Péter Pál 887 I. o. altisztek, Kecs
kés József váli 1116 és Kókai István 2706'a II.
o. altisztek.

Elbocsáttattak: Nagy Ödön segédtiszt 162, 
Biró József csengődi . II. o. altiszt 1526.

Meghaltak: Takács István felügyelő 199,
Fővényi Elemér felügyelő 358, Kollár Elek fő
ellenőr 75, Szakái József segédellenőr 377, Jed- 
licska Irén segédellenőrnő 537, Katona József 
II. o. vonalfelvigyázó 166, Lugosi Ferenc I. o. 
csoportvezető 46.

Más állami ágazatba kineveztetett: Karcagi
Alajos kocsikezelő 257.

Névváltozások: Ékesi (Eck) János I. o. al
tiszt 1717, Pákóci (Pákólicz) István II. o. altiszt 
2911.

Véglegesíttettek 1937. augusztus 1-től: Hor
váth Béláné segédtisztnő 504, Szabó Tiborné 
384, Rehák Gézáné 385, Simon Margit 386, Kis 
Istvánná 387, Frey Erzsébet 388, Hümpfner 
Paula 389, Blazsej Józsefné 390, Knitig Józsa 
391, Kisida Jánosné 392, Seniler Károlyné 393, 
Szerényi Mária 394, Sülé Jánosné 395, Zelei An
na 397, Beke Rozália 398, Szekér Józsefné 399, 
Borándt Ilona 400, Blau Gyuláné 401, Cselénvi 
Ignáczné 402, Tóth Nándorné 403, Vigh Borbá
la 404, Kovács Béláné 405, Bella Józsefné 406, 
Szentgyörgyi Gyuláné 407 és Hajdú Andrásné 
40S kezelőnők, Hollósi István 2423, Behan Pál 
2424, Szente József 2425, Varga Imre középisz- 
kázi 2426, K. Szabó József 2427, Birkás Imre 
2428, Török Mihály 2429, Kovács Sándor lajos- 
komáromi 2430, Demeter Pál 2431, Bém Béla 
2432, Lakatos György soproni 2433, Szabó Já
nos balassagyarmati 2434, Kovács Miklós szalk- 
szentmártoni 2435, Tarnavölgyi János 2436, Tü- 
róczy Alajos 2437, Gyimesi Emil 2438, Kalocsai 
István 2439, Berényi József 2440, Nagy Károly 
Mihály 2441, Pethő Dénes 2442, Nagy Sándor 
budapesti 2443, Takács László nagykanizsai 
2444, Gazda Ferenc 2445, Németh György dom
bóvári 2446, Spanraft József 2447, Szigetvári 
István 2448, Illés Károly 2449, Kővári Imre 2450, 
Ősz József 2451, Gondos Ferenc 2452, Bakonyi 
Mihály pátyi 2453, Bereczki Károly 2454, Büki
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Ferenc kispesti 2435, Kulcsár József esztergomi 
2456, Kovács György rákoskeresztúri 245/, 
Gyarmati Mihály 245«, Vajda Ferenc budapesti 
24«9, Baranyai berenc bicskei 2460, Horváth Jó
zsef nagybaracskai 2461, Juhász János rácke
resztúri 2462, Lőcsei József 2463, Pálfalvi József 
adonyi 2464, Potondi Béla 2465, Bárányos János 
2466, Kátai Ferenc 2467, Tolnai Ferenc 2468, 
Szabó József perkátai 2469, Takács Ferenc bu
dapesti 2470, Várszegi Ferenc 2471, Kalmár Ist
ván budapesti 2472, Lengyel Ambrus 2473, Var
ga Gyula 2474, Zsigó János 2475, Dóró István 
2476, Vörös György nagykanizsai 2477, Varga 
Sándor budapesti 2478, Szigeti János pestújhe
lyi 2479, Bottá János 2481, Tóth József gyömrői 
2482, Parragh Gusztáv 2483, Magyarosi Benjá
min 2484, Kis Jenő rozsnyói 2485, Szabó István 
zákányi 2486, Farkas Sándor nagykanizsai 2487, 
Kovács Mihály szentesi 2488, Juhász Ferenc 
gyöngyösi 2489, Csikós Mihály 2490, Rábai 
András 2491, Kassai István 2492, Dobák Pál 
2493, Dómján László 2494, Gortva János 2495, 
Marton Gyula 2496, Kovács Sándor budapesti 
2497, Gyarmati János 2498, Balogh László bel- 
lusi 2499, Teli Vilmos 2500, Györgyi András 
2501, Bakonyaszegi Sándor 2502, Halász István 
szakcsi 2503, Ványai Sándor 2504, Kasai Ferenc 
2505, Szabó Ferenc gyöngyösi 2506, Lontai Já
nos 2507, Pados József 2508, Bánhegyi József 
2509, Szigeti János kürti 2510, Pálmai János 
gyömrői 2511, Molnár István besenyszögi 2512, 
Hegyi Mihály hercegfalvai 2513, Baksa Lajos 
2514, Nagy Béla budapesti III. 2515, Erdélyi Já
nos szőnyi 2516, Takács Bódis János 2517, Sza
kácsi József 2518, vitéz Orosz Balázs 2519, Dá
vid János nagyváradi 2520, Pete Mihály 2521, 
Takács Gyula budapesti 2522, Szarvas Fülöp 
2523, Puli Gábor 2524, Magyar Balázs 2525, Vár- 
konyi János felcsúti 2526, Völgyesi Károly 2527, 
Illés Béla Bálint 2528, Tar Kálmán 2529, Hémár 
István 2529/a, Orosz Lukács 2530, Somogyi Ist
ván 2531, Kosztolányi László 2532, ökrös Imre 
2533, Pozsonyi Imre 2534, Sándorfi Sándor 2535, 
Szőregi István 2536, Balázsi Sándor 2537, Petrus 
Béla 2538, Lovas György 2539, Borsos Ferenc 
2540, Vasadi Sándor 2541, Miskolci János 2542, 
Rédecsi Ferenc 2543, Varga Béla jászárokszál
lási 2544, Keresztesi István 2545, Molnár Imre 
kézdiszentléleki 2546, Kecskés Mihály 2547, Ta
kács János ráckeresztúri 2.548, Engyel Ferenc 
2548/a, Abonyi Gyula 2549, Lukács Pál borosje- 
női 2550, Kis Márton 2552, Vas Gvula kelédi 
2553, Kis József himódi 2554, Bodó János 2555,

Pók József 2556, Dávid Károly 2557, Fazekas 
Pál 2558, Rohonka Imre 2559, Kimlei Béla 2560, 
Lévai Ferenc 2561, Varga József alsósági 2562, 
Juhász Fcienc diósgyőri 2563, Csernai Mihály 
2564, Tóth Sándor cserépfalui 2565, Vámosi 
Zsigmond 2566, F. Nagy András 2567, Perjési 
István 2568, Tuka Tamás 2569, Kulcsár József 
csegődpusztai 2570, Kis György sárbogárdi 
2571, Kelemen János egri 2572, Kőrösmezei Já
nos 2573, Preiner István 2574, Vincze József 
2575, Győrfi József nyékpettendi 2578, Deutsch
mann József 2579, Menyhárt János 2580, 
Bruszt Pál 2581, Pintér János miszlai 2582, 
Mészáros Lajos hegyhátkisbéri 2583, Büki Ist
ván 2584, Gőcze István 2585, Gilich Ferenc 2586, 
Matics János 2587, Bessenyei Géza 2588, Vigh 
Antal 2589, Szőgyi János 2590, Aranyosi Dezső 
2591, Trenka Ferenc 2592, Bán Imre 2593, Csö- 
tönyi György 2594, Bárány László 2595, Bakos 
Gyula 2596, Gondos István jászberényi 2597, 
Balogh Károly pancsovai 2597/a, Cseh Gergely 
2598, Tímár Ferenc 2599, Krancziczki András 
2600, Pintér Jenő budapesti 2601, Németh Gé
za babóti 2602, Dudás József 2603, Németh 
Gyula alsómesteri 2604, Szita József 2605, Bé
kési József 2606, Tollár János 2607, Komóczi 
György 2608, Strommer Antal 2609, Pallai Gyu
la 2610, Danyi Lajos 2611, Gyimesi József 2612, 
Tóvári Ferenc 2613, Álmos Ferenc 2614, Somos 
Ádám 2615, Nemes Miklós 2615/a, Csizmarik 
János 2616, Csatári Gyula 2617, Horváth Lajos 
siklósi 2618, Szilágyi György gyulai 2619, Pál 
Imre monori 2619/a, Varga Sándor bokszegi 
2620, Cserhátvölgyi Sándor 2621, Kovács Jó
zsef baracsi 2622, Tömöri József 2623, Kustán 
György 2624, Bocskay Kálmán 2625, Varga Já
nos pestszenterzsébeti 2626, Sz. Máté Kálmán 
2627, Kovács György csehimindszenti 2628, 
Horváth István nyögéri 2630, Gyarmati István 
2631, Tóth János cserháthalápi 2632, Jámbor 
József 2633, László István szombathelyi 2634, 
K. Papp János 2635, Horváth Ferenc majsamik- 
lósvári 2636, Lábodi Mihály 2637, Ádám Antal 
2638, Horváth Sándor csongrádi 2639, Schmidt 
György 2639/a, Bekő Gyula 2640, Kiss László 
erdőcsokonyai 2641, Grünwald Béla 2642, Sós 
Ferenc 2643, Gálos Ferenc 2644, Bocsor József 
2645, Gyapalyi János 2646, Konkoly György 
2647, Somogyi András 2648, Erdélyi Béla 2649, 
Deli Ferenc 2650, Petrik Márton 2651, S. Ko
vács Lajos 2652, Biró Tivadar 2653, Guti János 
2654, Szercmi József 2656, Szokolyai István 
2657, Csöndes Géza 2658, Lengyel Márton 2659,
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Szász Jenő 6zamoskéri 2660, Balázs Pál 2661, j 
Kuti Imre 2662, Pintér Mihály nemti 2664, Kru- 
chió Márton 2665, Herczeg Imre 2666, Dunai 
Károly 2667, Tóth János magyarcsernyei 2668, 
Bálint Sándor nagycsákányi 2669, Sudár Ferenc 
2670, Visi Gyula 2671, Kovács Pál budapesti 
2671/a, Pálos Károly 2672, Dankó György 2673, 
Kiss János dévaványai 2674, Szegvári József 
2675, Busa Károly 2676, Sulykos Sándor 2677, 
Kulifai István 2678, Keresztes János budapesti 
2679, Maráczi Elek 2680, Pacsai János 2681, Hor
váth Andor 2682, Kopetti Kálmán 2683, Tóth 
Sándor jászkiséri 2684, Pénzes István 2685, 
Teschmayer József 2686, T. Nagy József 2687, 
Tóth Imre mosonszentmiklósi 2688, Fejes Jó
zsef 2689, Bolla János 2690, Gombos Kálmán 
2691, Földi Ferenc 2692, Vágó János 2693, Ba
log Sándor dömsödi 2694, Kovács Sándor kistót- 
falui 2695, Kiss László banai 2696, Nemes Mi
hály 2697, Fódi Károly 2698, Papp János med- 
gyesbodzási 2699, Tuskó Gábor 2701, Alakszai 
Gergely 2702, Hajdrik Imre 2703, Hetyei Gyula 
2704, Kövecses István 2705, Németh Fe
renc kámi 2706, Rácz János váci 2707, Forgó Já
nos 2708, Horváth László nagyigmándi 2709, 
Miskei János 2710, Nagy Péter kürti 2711, Zom- 
borka Ferenc 2712, vitéz Dudás Pál 2713, Kapo- 
csi Imre 2714, Kovács József bajnai 2715, vitéz 
Fogarasi Rudolf 2716, Kalmár Gábor 2717, Tó
vári János 2718, Tihanyi István 2719, vitéz Vár
nagy Lajos 2720, vitéz Tóth István 2721, vitéz 
Rimóczi József 2722, Kelemen Sándor gemzsei 
2723, Faragó István 2724, Papp Kálmán 2725, vi
téz Darnai István 2726, Szőcs Mihály 2727, Ke
resztesi István sarkadi 2728, Áldott Sándor 
2729, Bohus János 2730, vitéz Bácskai János 
2731, vitéz Besenyő József 2732, vitéz Bartos 
Alajos 2733, Mészáros Géza 2734, Bagi Ferenc 
2735, Mikó Géza 2736, Lukácsi József 2737, Be- 
chine István 2738, Molnár Ferenc ercsi 2739, Kis 
Ilka Ferenc 2710, Kis Géza váci 2741, Selyebi 
Ignác 2742, vitéz Hegyesi Sándor 2743, vitéz 
Deák Gyula 2744, vitéz Kelen Frigyes 2745, vi
téz Varsányi József 2746, vitéz Horváth Frigyes 
2747, vitéz Rácz János 2748, vitéz Józsa Gyula 
2749, vitéz Fodor József 2750, vitéz Nagy Lajos 
2751, vitéz Nagy Béla 2752, vitéz Varga Berta
lan 2753, vitéz Hunhegyi István 2754 II. o. al
tisztek, Temesvári Mihály 165, Reményi Ferenc 
167, Végh József kürti 168, Tóth András kürti 
169, Balogh Sándor fugyivásárhelvi 170, Vajda 
György 171, Nagy József drávakeresztúri 172,

Garamszegi János 173, Várhelyi Gyula 174, Sán
dor István ajaki 175, Gerlach Ferenc 176, Végh 
József szentlőrinci 177, Kovács Mihály ceglédi 
178, Kemenczés József 179, Márton János esz- 
teregnyei 180, Szabó Imre derecskéi 181, 
Deutsch János 182, Lenkefi Konrád 183, Margit
tal Károly 184, Kuti Séra György 185, Nagy 
Kálmán kassai 186, Horváth Márton 187, Sebő 
József 188, Ökrös Sándor 189, Rátkai Mihály 
190, Bróz György 191, Majláth István 192, Fe
hér István hatvani 193, Szegfű Gyula 194, Tár
csái János 195, Kertész János 196, Helyes Kál
mán 197, Szabó József budapesti II. 199, Siklós 
Kálmán 200, Szennai Mihály 201, Dér József 
202, Szakonyi Lajos 204. Romlaki István 205, 
Fehér József kürti 206, Perjesi István 207, Ká- 
mán József 208, Sasvári Mihály 209, Hídvégi 
Vilmos 210, Szabó Dezső 211, Farkas Tamás 
212, Szabó István tiszaőrsi 213 II. o. vonalfelvi
gyázók, Fekete Bertalan 214 II. o. csoportveze
tő, Kádár Gyula 215, Majnek Tamás 216 kazán 
fűtök,- Abonyi István 217 kocsikezelő, Vágvöl- 
gyi János 219, Sági Imre 220, Felkai Lajos 221, 
Szépvölgyi Márton 222, Váli János 223 II. o. 
csoportvezetők, Németh József soproni 224 II.
o. gépkezelő, Haraszti János 225, Vasdényey 
Elemér 226 II. o. csoportvezetők, Kiss Máté 227, 
Gerlei Ferenc 228, Táborosi János 229, Varga 
József 230 kocsikezelők, Biró Béla 231, Patay 
István 232, Illyés László 233, Garaba János 234 
II. o. csoportvezetők, Bereczki Gábor 236, Bal
tavári Pál 237, Csomány István 238, Szántó 
Alajos 239, Kovács Sándor tépei 241, Simon Já
nos taliándörögdi 244, Dömötör Ferenc 264 II.
o. vonalfelvigyázók, Banga Sándor 248 kocsike
zelő az itt feltüntetett rangsorszámmal.

Egyéb változások: Osztián Dezső főtiszt
293 helyett Osztián Dezső dr., Vedres Margit 
segédellenőrnő 156 helyett Sommer Ernőné, 
Tóth Anna Zsuzsanna segédellenőrnő 311 he
lyett Burián Pálné, Meszlényi Ilona kezelőnő 
278 helyett Selényi Gusztávné, Király Gizella 
kezelőnő 575 helyett Antonighel Károlvné íran
dó.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 20-án.



Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

116.718/1.

A kiskunfélegyházai postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átkölíözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt a hivatalos út betartása

mellett a javaslattételre hivatott szegedi m. kir. 
postaigazgatósághoz intézendő folyamodvány
ban.

Az igazgatóságok és a központi' hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel a 
folyamodók szolgálati táblázatának másolatával 
együtt közvetlenül küldjék meg a szegedi pos
taigazgatóságnak.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett 

116.754/3. — 116.910/3.
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*) A  szállítás és kézbesítés ellátásáról 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 1937.

évi október hó 16-ig nyújtandók be.
, Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi
1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 22-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Kecel postah ivatal keres állandó alkalm azásra nő

kiadót, esetleg azonnali belépésre.

A derecskéi postahivatal állandó alkalm azásra, min
den szakban te ljesen  jártas kettő  nők iadó t keres; 
azonnali belépéssel. F izetés készpénz — te lje s ellátás, la
kás, fűtés, világítással.

Földes postahivatal azonnal vagy ok tóber 15-re, ál
landó alkalm azásra keres, szerényigényű, helyettesítésre 
alkalmas kiadónőt. F izetés megállapodás szerint.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t k e re s ő  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

D em kó Mária Tótvázsony október 1 2 -től H elyettesítést is vállal.

N ém eth  Pál Lövő október 15-től

C sikós N ándor Szeged (Fodor u. 31. I. 4.) október 1 -től

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős v .: Duchon János.
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A MAGYAR KIR. g É k  POSTA RÉSZÉRE.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- f ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 3 7 . (» K T O B E K  O. 3 0 .  szá m .

T A R T A L O M :>
K itüntetés.
A  városok vagy községek által postai szolgálat 

végzésére díjtalanul rendelkezésre bocsáto tt alkalm azot
tak fogadalma.

G yüjtőborítékban postára ado tt különböző cím
mel elláto tt nyom tatványokat tartalm azó küldemények 
kezelése.

H írlapok és folyóiratok Jugoszlávia területére való 
bevitelének szabályozása.

A  Budapesti Országos Barom fikiállításra szánt cso
magok súlyhatárának felemelése.

A  vasúti szállítóvevényürlapok becserélési díja.
V áltozások a Postahivatalok és Ügynökségek név

sorában és a Helységnévtárban.
Forgalomból kivont postai értékcikkek beküldése.
A részvénynyilvánítást tartalm azó táviratok díja

zása.
V áltozások a Távíró-Díjszabásban.
A  távbeszélő külön díj és a készülékcsere díj ú j

ból való szabályozása.

Távbeszélő díjkedvezm ény engedélyezése a megyei 
városok, az Országos Társadalom biztosító In tézet és a 
M agánalkalm azottak B iztosító Intézete tisztviselői részére.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
Milota új postaügynökség megnyitása.
Postaszállításra felhasznált közúti gépkocsi jára tok  

jegyzéke.
A szebényi postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása. •
Változás a H elységnévtárban és a Postahivatalok 

és ügynökségek N évsorában.
Kerületi biztosi felm entés és megbízatás.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás létszám ból törölt postakiadókról.
Pályázati hirdetm ény tanulmányi segélyalapra.
Betöltendő kiadói állások.
Allástkereső postakiadók.

Kitüntetés.
117.204/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
1937. évi szeptember hó 13. napján Gödöllőn 
kelt legfelsőbb elhatározásával Benkő István 
nyugalmazott I. osztályú postaszakaltisztnek — 
nyugalomba vonulása alkalmából — közel négy 
évtizeden át kifejtett hü és buzgó munkássá
gáért a Magyar Bronz Érdemikeresztet adomá
nyozni méltóztatott.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 28-án.

A városok vagy községek által postai szolgálat 
végzésére díjtalanul rendelkezésre bocsátott al

kalmazottak fogadalma.
116.945/1.

Megállapítottam, hogy a kerületi posta- 
igazgatóságok és postahivatalok a városok, ille
tőleg a községek által postai szolgálat végzésére 
(faluzó v. tanyai levélhordó, stb.) díjtalanul

rendelkezésre bocsátott alkalmazottak fogada
lom-letételéről különböző szövegű és jogi bo
nyodalmakra alkalmat adó jegyzőkönyvet 
vesznek fel.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából a 
jövőben az ilyen alkalmazottak fogadalmának 
letételénél az alábbi szövegű mintát kell hasz
nálni:

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett ............... ............................. m.

kir. postahivatalnál 19----évi ...................hó . -n.

T  á r g y :

•........................................  y S 1 alkalmazott
kézadással megerősített fogadalmat tesz.

Alulírott ............................................  miután
kötelességeimre és teendőimre kioktattak, a hű
ségre s az annak megszegéséből származó kö
vetkezményekre figyelmeztettek, — kézadással 
megerősített fogadalmat teszek arra, hogy a 
reám bízott postai teendőket legjobb tehetsé
gem szerint pontosan és lelkiismeretesen elvég-



314 39. szám.

zem, a kincstár érdekeit mindenben előmozdí
tani, a posta-, távíró- és távbeszélő-, valamint a 
hivatalos titok megőrzését kötelességemnek is
merni fogom.

Tudomásul veszem, hogy mint 
alkalmazott ...........................................................

község
város által bocsáj-

tattam a m. kir. posta rendelkezésére azzal, hogy
""város 8  szolgálatom mellett ...............................
............................ is tartozom ellátni. Tudomá
sul veszem továbbá, hogy szolgálataimért a m. 
kir. postától semminemű díjazásra igényem
nincs.

Ennek hiteléül a jegyzőkönyvet sajátkezii- 
leg aláírtam.

K. m. f.

A postahivatalok tehát a nyomtatványként 
feladott azokat a küldeményeket, (gyűjtőköri to
kokat) amelyekben elhelyezett nyomtatványok
ra a feladó a küldemény címétől eltérő külön
böző címeket írt, mint elégtelenül bérmentesí
tett leveleket portózzák meg. (A. 1. Szab. 31. §.
2. pont utolsó bk., illetőleg „A nyomtatvány- 
küldeményekre vonatkozó szabályok ismerte
tése“ című füzet 29. oldalán lévő 2. számú gya
korlati példa).

Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án.

Hírlapok és folyóiratok Jugoszlávia terüle
tére való bevitelének szabályozása.

116.868/4.

Előttünk, mint tanuk előtt:

E rendeletet a P. R. T. 1933. évi 37. számá
ban közzétett ad 84.199/1. számú rendeletnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Gyüjtőborítékban postára adott különböző 
címmel ellátott nyomtatványokat tartalmazó 

küldemények kezelése.
116.608/4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes feladók 
a különböző címre szóló, de egyébként a nyom
tatványok feltételeinek megfelelő nyomtatvá
nyaikat gyüjtőborítékban egyesítve nyomtat
ványként adják postára.

Az A. 1. Szab. 32. §. 1. a) pontjában foglal
tak értelmében a nyomtatványküldemények 
külsején és belsején a többek között a külde
mény címzettjének nevét, állását stb. szabad 
feltüntetni. Az Üzletszabályzat idézett pontja 
azonban nem engedi azt meg, hogy a nyomtat
ványként postára adott küldemény borítékán 
belül az egyes nyomtatványokra a küldemény 
címzettjétől eltérő különböző címeket írjanak. 
Az ilyen nyomtatvány küldeményeket meg nem 
engedett bejegyzéseket tartalmazó és így a 
nyomtatványok feltételeinek meg nem felelő 
küldeményeknek kell tekinteni.

A jugoszláv postaigazgatás értesítése sze
rint hírlapoknak és folyóiratoknak a Jugoszláv 
állam területére való beviteléhez engedély kell, 
amelyet az Avala A. D. belgrádi ügynöksége út
ján kell beszerezni.

Kivételt képeznek a tudományos és szakfo
lyóiratok, ha azokra könyvkereskedők, illetőleg 
egyesek közvetlenül (de az utóbbiak nem to- 
vábbeladás céljából) fizetnek elő.

Ilyen engedély kell a divatlapok, divatraj
zok, női kézimunkaalbumok és az ehhez hasonló 
szakfolyóiratok beviteléhez is, amely küldemé
nyek vámkötelesek s ezért ezekhez a díjszabás
ban feltüntetett példányban vámárunyilatkoza
tot kell csatolni.

Felhívom a kir. hivatalokat, hogy jelen ren- 
deletemet a Levélpostadíjszabás 53-ik oldalán a
4-ik rovat 4-ik hasábjában, valamint a 239-ik ol
dalon, a Jugoszláv királyságra vonatkozó rész 
első bekezdése után jegyezzék elő.

A díjszabás javítása iránt pótlék útján fo
gok gondoskodni.

Budapest, 1937. évi október hó 2-án.

A Budapesti Országos Baromfikiállításra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése.

117.047/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi november hó 26-tól december hó 1-ig 
bezárólag Budapesten az Országos Tenyész- és
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H a s zon á 11 a t v ás ártelepen nemzetközi baromfiki- 
állítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1937. évi 
november hó 24. és 25-én „Baromfikiállítás Bu
dapest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszin
tén a kiállítás rendezősége által 1937. évi de
cember hó 1—4-én a tenyésztők és gyárosok 
részére Budapesten feladásra kerülő, élő állato
kat vagy gépeket tartalmazó csomagok súlyha
tárát a belföldi forgalomban kivételesen 50 kg- 
ra emelem fel.

A csomagént a postai díjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 29-én.

A vasúti szállítóvevényürlapok becserélési díja.
116.498/4.

A P. R. T. 1937. évi 15. számában a 98.580/
4. sz. rendelettel forgalomba bocsátott vasúti 
szállítóvevényürlapok becserélési díja — te
kintet nélkül az eladási árra — darabonként 5 
fillér

Jegyezek ezt elő a postahivatalok a Levél- 
postadíjszabás 28. oldalán C (II) pontban az 
utolsó bekezdés elé.

Budapest, 1937. évi október hó 5-én.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában és a Helységnévtárban.

102.589/4.
A hivatalok az alább felsorolt postaszervek

nél a Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a „gy“, illetőleg a „k“, a Helységnévtárban 
pedig a „pd“ jelzést töröljék.

Aggtelek, Alattyán, Alsópáhok, Ásvány
ráró, Bakonyjákó, Bana, Baranyajenő, Bátya, 
Becsehely, Békéssámson, Békésszentandrás, 
Bénye, Beregsurány, Bernecebaráti, Beseny- 
szög, Boconád, Borota, Bönyrétalap, Buda
keszi, Bükkszenterzsébet, Cibakháza, Csaroda, 
Csákvár, Csávoly, Csépe, Csökmő, Darnózseli, 
Darvas, Dég, Díszei, Dömsöd, Dunabogdány, 
Dunaszeg, Dunaszentbenedek, Dusnok, Erdő- 
tarcsa, Érsekcsanád, Érsekvadkert, Erzsébet- 
királyné szanatórium, Fadd, Fájsz, Felsőcsatár, 
Fclsőireg, Felsőszentiván, Foktő, Fúrta, Géder- 
lak, Gomba, Gödre, Gödreszentmárton, Gulács, 
Gyönk, Győrzámoly, Hajós, Hédervár, Hévíz
fürdő, Hévízszentaodrás, Igái, Iharosberény,

Inke, Ipolytölgyes, Ivád, Jánoshida, Jászalsó- 
szentgyörgy, Kakasd, Kálló, Kapolcs, Kékes
tető, Kelemér, Kemence, Kéty, Kisoroszi, Kocs, 
Kölese, Kőröstarcsa, Letenye, Letkés, Magyar- 
atád, Magyarkeszi, Máriakéménd, Mátételke, 
Mátraháza, Mecsekszabolcs, Mezőőrs, Miske, 
Mocsa, Monostorapáti, Nagybajom, Nagyíü- 
ged, Nagyszokoly, Nagyvázsony, Nárai, Ne
mesnádudvar, Nemesvámos, Nova, Nőtincs, 
Öcsöd, Pácin, Pacsa, Pánd, Páty, Pázmánd- 
falu, Pencz, Pér, Pétervására, Pócsmegyer, 
Leányfalu, Pornóapáti, Pusztagyenda, Rád, Ra
gály, Rákóczifalva, Rém, Sióagárd, Somogyszil, 
Sonkád, Sormás, Sükösd, Szakadát, Szatmár- 
cseke, Szederkény, Szelevény, Szendehely, Szi- 
lasbalhás, Szirák, Tahi, Tahitófalu, Táp, Tápió- 
szentmárton, Tapolcafő, Tárnáméra, Tarnazsa- 
dány, Tarpa, Tataháza, Tereske, Tiszabees, 
Tiszabő, Tiszaderzs, Tiszaroff, Tiszasas, Tótvá- 
zsony, Tök, Töltéstava, Turistvándi, Ujhuta, 
Úszód, Vámosmikola, Vanyarc, Vaskeresztes, 
Verseg, Zádorfalva, Zala-Tárnok, Zomba, Zsá- 
ka és Zsámbék.

Ezeknek a hivataloknak a forgalmában a 
közúti pótdíjat nem kell szedni.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Forgalomból kivont postai értékcikkek bekül
dése.

106.854/3.
A forgalomból kivont postai értékcikkek és 

portóbélyegek beszolgáltatására előírt határidő 
elmulasztása következtében egyes postahivaív 
lók kénytelenek voltak külön engedélyt kérni, 
hogy a készletükben visszamaradt, forgalomból 
kivont értékcikkeket utólag beszolgáltathassak.

Az ezzel kapcsolatos felesleges munkatöbb
let elkerülése érdekében felhívom a postahivata
lok vezetőit (postamestereit), hogy úgy a fő
pénztár, mint a kézipénztárak — beleértve az 
ellenőrzésük alá tartozó ügynökségeket és le
vélfelvevő állomásokat is, — értékcikk készle
tét haladéktalanul vizsgálják felül abból a szem
pontból, hogy vájjon nincs-e közte forgalom
ból már kivont postai értékcikk vagy portóbé
lyeg. Ha igen, ezúttal kivételesen megengedem, 
hogy azokat, külön engedély nélkül, az érték 
cikk-mérlegben való egyidejű felmentés melietí, 
jegyzék kíséretében, lepecsételt külön boríték
ban, melynek külsején az érték és tartalom fel
tüntetendő, a folyó évi október havi számadás-
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sal együtt, a központi számvevőséghez beküid- 
hessék.

Egyúttal figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy jövőben hasonló mulasztások ese
tén, ezek következményeit a mulasztó postaal
kalmazott tartozik viselni.

Tájékozásul közlöm, hogy jelenleg a követ
kező postai értékcikkek érvényesek:

a) a Szent Koronát ábrázoló bélyegképpel el
látott levelezőlapok (kivéve a 20 f-es érték jel
zésű képes levelezőlapokat), a turulos bélyeg
képpel készült közönséges és képes levelezőla
pok;

b) az arcképes;
c) a Patrona Hungariae-rajzú, 1, 2, 5 és 10 

pengős;
d) az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vá

sár propagálására kiadott bélyegek;
e) az 1936. évi kiadású, fekvő téglány alakú 

légipostabélyegek;
f) a kék portóbélyegek.
Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án.

A részvétnyilvánítást tartalmazó táviratok
díjazása.
116.872/8.

A folyó évi október, hó 1-től kezdődőleg a 
részvétnyilvánítást tártaímazó táviratokra, a 
belföldi forgalomban, az üdvözlő táviratokra ér
vényes »szavanként 6 filléres díjtételt léptetem 
életbe.

Ez a díjszabás csak az olyan táviratokra ér
vényes, amelyeknek szövegét közértelmű nyel
ven írták és amelyeknek a részvétnyilvánításon 
felül más tartalmuk nincs. E táviratok díjköte
les jelzése a cím elé írandó =  XLT =.

A postahivatalok a részvétnyilvánítást tar
talmazó táviratot a feladó vagy a címzett kí
vánságára — 30 fillér pótdíj ellenében — az erre 
a célra szolgáló (=  LX9 ^ je lzé sű ) dísztávirat- 
lapra írva kézbesítik. /

Ezt a rendeletemet a hivatalok a B. 1. Szab. 
64. §. 1. pontjánál és a 70. §. 1. pontjánál, to
vábbá a Távíró Díjszabás „Tudnivalók“ című 
fejezete II. részének 5. pontjánál jegyezzék elő.

A B. 1. Szab. helyesbítése iránt pótlék út
ján intézkedem.

Budapest, 1937. évi október hó 2-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
115.188/8.

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

3. o. Az oldal aljától számított nyolcadik 
sorban, a sor végén, a „továbbítandó távirat
nál“ szavak után szúrják be: „a belföldi forga
lomban semmiféle jelzést, a nemzetközi forga
lomban“.

6. o. A 4. c) pont második (apróbetűs) be
kezdésében, a második sorban, a =  TR =  jel
zés után szúrják be: =  LX = . Ugyané bekez
désben, aíúlról a harmadik sorban, a „távirat
ként kézbesíti“ szavakkal végződő mondat után 
a következő új mondatot szúrják be: „Az olyan 
távbeszélő előfizetőnek, aki a rendeltetési hiva
taltól érkezett táviratainak távbeszélőn való 
közlését kérte, a címére érkező táviratlevelcket 
is távbeszélőn kell bemondani (kézbesíteni).“

Az 5. pontban (Üdvözlő távirat) az alcímet 
és az első mondatot teljes egészében töröljék 
és helyébe a következő új mondatot írják: „íüd
vözlő és részvéttávirat. A belföldi forgalomban 
csak üdvözletét, szerencsekívánatot, vagy rész
vétnyilvánítást, az Ausztriával és Cseh-Szlo- 
vákországgal való forgalomban csak üdvözletét 
vagy szerencsekívánatot tartalmazó táviratot a 
díjszabásban feltüntetett kedvezményes díjjal 
egész éven át lehet küldeni.“

10. o. Az oldal alján levő °) jegyzet szöve
gében Guadalajara tartomány neve után, a zár
jelben levő Siguenza-hoz betűrendben szúrják 
be: Atienza, Jadraque, Maranchon, Molinagua- 
dalajara. Madrid tartomány neve után, a zár
jelben levő hivatalokhoz betűrendben írják be: 
Carabanchel Alto, Navalcarnero. A Santander 
tartomány mellett zárjelben feltüntetett hiva
talok neveit töröljék.

Ugyanitt az utolsóelőtti mondat után (via 
France küldhetők táviratok) a következő új 
mondatot szúrják be: (E hivatalokhoz ÉLT táv
iratlevelek is küldhetők ; szódíjuk 0.205.).

25. o. Arábia, 2. Périm-szigetnél (Fedőlap a 
P. R. T. 1937. évi 34. sz.-hoz), a 6. hasábba írják 
be: MP, Ouvert, D, FS, TMx.

32. o. Üj-Zéland-nál a 6. hasábban a „Mil
ford New Zealand, ......... és Stetens Islandba
LC“ szavak törlendők.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
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talok a következő változásokat vezessék keresz
tül:

11. o. Arábia, 2. Saudi Arábiánál (mindhá
rom alcímnél) és 3. Yemennél a 2., 4. és 5. ha
sábban levő adatokat töröljék.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án.

A távbeszélő külön díj és a készülékcsere díj 
újból való szabályozása.

114.479/8.
A „Távbeszélő-Díjszabás“ I./D. táblázatá

ban az egységes típusú induktoros készüléknek 
és a C. B. 24-es típusú készüléknek felszerelé
séért megállapított 16 P külön díjat 1937. évi 
szeptember hó 30-val megszüntetem.

1937. évi október hó 1-étől kezdődőleg kü
lön díjat csak az L. B. 37-es típusú induktoros 
és a C. B. 35-ös típusú készülékek felszerelé
séért állapítok meg. Az L. B. 37-es típusú in
duktoros és a C. B. 35-ös típusú fekete színű 
készülék külön díja 5 P, a más színű (fehér, pi
ros, zöld, barna, stb.), úgynevezett színes C. B. 
35-ös készülék külön díja pedig 30 P.

A „Távbeszélő Díjszabás“ VI. táblázatának
7. tétele alatt a készülék (típus) cseréért a bu
dapesti hálózatban 16 P-ben, a vidéki hálóza
tokban 11 P-ben megállapított díjat 1937. évi ok
tóber hó 1-től mind a budapesti, mind a vidéki 
hálózatokban egyöntetűen 10 P-re szállítom le. 
A C. B. 35-ös színes készülékek után azonban 
típuscsere esetén is a 30 P külön díj esedékes, 
amely a cseredíjat magában foglalja.

A távbeszélő külön díj és a készülékcsere 
díj felszámításánál tehát az alábiak szerint kell 
eljárni:

1. Üj távbeszélő-állomás felszerelése esetén 
ha az előfizető olyan készüléket igényelne, 
amely után e rendelet második bekezdése sze
rint külön díj esedékes, az 5 P, illetve 30 P külön 
díjat kell felszámítani.

2. Ha az előfizető a már felszerelt távbe
szélő-állomása készülékének kicserélését kéri,
C. B. 35-ös típusú színes készülék felszerelé
séért 30 P, minden más típusú készülék felsze
reléséért 10 P cseredíj jár.

A 10 P cseredíj az 5 P különdíjat is magá

ban foglalja. Amennyiben tehát az előfizető tí
puscsere esetén olyan készüléket igényelne, 
amely 5 P-ős külön díj alá esik, csak a 10 P 
cseredíjat kel felszámítani.

Ha az előfizető C. B. 35-ös típusú színes ké
szülékének bármilyen típusú (színű) készülék
kel való kicserélését kéri, 10 P cseredíj esedékes.

A változásokat a C. 1. Szab. 17. §. 4. pont
jánál és a 27. §. 9. pontjánál, valamint a „Táv
beszélő Díjszabás“ fent hivatkozott díjtételei
nél elő kell jegyezni. A szöveg helyesbítése 
iránt pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 27-én.

Távbeszélő díjkedvezmény engedélyezése a 
megyei városok, az Országos Társadalombizto
sító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító 

Intézete tisztviselői részére.

108.049/8.
A megyei városok, az Országos Társada

lombiztosító Intézet és a Magánalkamazottak 
Biztosító Intézete rendszeresített állásra végle
ges minőségben kinevezett, fizetési osztályba 
sorozott, tényleges szolgálatot teljesítő tisztvi
selői, továbbá a megyei városok által fenntar
tott tanintézetek végleges minőségben alkalma
zott egyetemi vagy főiskolai képesítésű tanárai 
és tanárnői részére ugyanazt a távbeszélő-díj
kedvezményt engedélyezem, amelyet a Távbe
szélőüzleti Szabályzat 22. §-a az ott felsorolt 
tisztviselők részére megállapít. A kedvezmény 
ezeket a tisztviselőket nyugdíjas minőségükben 
is megilleti.

A kedvezmény alapjául szolgáló közszolgá
latot a hivatalfőnök tanúsítványával, a nyugdí
jas állapotot pedig annak a hivatalnak a tanu- 
sítványál kell igazolni, amelynél a kedvez
ményt kérő utoljára tényleges szolgálatot tel
jesített.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a Távbeszélőüzleti Szabályzat 22. §-ánál. A ki
egészítés iránt pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 23-án.
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Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

112.655/8.

A postahivatalok a Távbeszélő-Díjszabás
ban a következő változásokat vezessék keresz
tül:

61., 62. és 63. oldalon az Argentina, Chile, 
Peru és Uruguay-ra vonatkozó adatokat töröl
jék és helyébe a csatolt fedőlapot ragasszák.

64. oldalon Braziliánál alulról a harmadik 
bekezdés első sorában „díja“ szó után: „via Ber
lin (a hét bármely napján) és via Paris (vasár
naptól péntekig)“ szavakat, ugyanebben a sor
ban „cts“ szó után, „továbbá via Paris de csak 
szombaton 89 frs 20 cts;“ szavakat kell írni. A 
bekezdés második sorában „74 cts“ után, „ille
tőleg 29 frs 74 cts“ szavak szúrandók be.

65. oldalon Columbia-nál az utolsó bekez
dés után a következő új bekezdést kell írn:: 
„Szombaton via Paris útirányon is lehet távbe
szélgetéseket váltani 14.30—16 és 19.30—20.30 
órák közt (középeurópai idő). Ezen az útirá
nyon szombaton váltott háromperces beszélge
tés díja egész Columbiával 109 frs 80 cts, min
den további percért ennek egyharmada, vagyis 
36 frs 60 cts fizetendő. A beszélgetések bejelen
tése, lebonyolítása via Paris ugyanúgy történik, 
mint az Argentínával való forgalomban.“

65. oldalon Paraguaynál a második bekez
dés első sorában „176 frs 95 cts“ szavakat töröl
ni kell s helyettük a következők írandók: “via 
Berlin (a hét bármely napján) és via Paris (va
sárnaptól péntekig) 176 frs 95 cts, továbbá via 
Paris, de osak szombaton, 101 frs 95 cts;“. A 
bekezdés második sorában „99 cts“ után: 
„ , illetőleg 33 frs 99 cts“ szavakat kell beszúrni.

Budapest, 1937. évi október hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I .

118.312/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs

gálóbírója 1937. évi szeptember hó 30-án kelt 
B. 11.329/2.—1937. számú végzésével a Bethlen- 
nvomda rt. nyomdájában előállított Szittya kürt 
politikai lap 1937. évi október hó 2-án kelt 28. 
számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi október hó 1-én.

II.

118.471/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1937. évi október hó 2-án kelt B. I. 
11.399/1937. számú végzésével a „Magyar Mun
kás, Eszmetárs!“ címmel „Az első szaciálnacio- 
nálé végrehajtó bizottsága“ aláírással ellátott 
sajtóterméknek lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi október hó 7-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.

118.727/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (== F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F X/16 — 5 ó 30 
p, É XI/9; F X/21 — 7 ó, É XI/16; F  X/30 — 5 ó 
30 p, É XI/23;

Brit-Indiába (Bombay): F  X/12 — 15 ó, 
É XI25; FX/14— 7 ó, É X/28;. F X/19 — 15 ó, 
É XI/1; F X/21 — 7 ó, É XI/4; F X/26 — 15 ó. 
É XI/7; F XI29 — 15 ó, É XI/10;

Dél-Afrikába (Capetown): F X/13 — 15 ó, 
É XI/2; F XI20 — 15 ó, É XI/10; F X/27 — 15 ó, 
É XI/16;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F  X/12 — 
15 ó, É X/27; F X/13 — 15 ó, É XI/1; F X/20 — 
15 ó, É XI/3; F X/22 — 15 ó, É XI/11; F X/27 — 
15 ó, É XI/12;

Egyiptomba (Alexandria): F XI10 — 22 ó 
50 p, ÉXÍH; F XI11 — 22 ó 50 p, É X/15; FX/14 
— 22 ó 50 p, É X/18; F X/15 — 22 ó 50 p, É X/19; 
F X/16 — 22 ó 50 p, É X/20; F X/17 — 22 ó
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Folyó-
A postaszállításra felhasznált közúti gépkocsi

járat
Igaz
gató-
sági

kerü 
let

J e g y z e t
szám mely vonalon közlekedik ellenőrzésével meg

bízott hivatal

1 Budapest 114—Zsámbék (2016) Igazgatóság Bp.
2 Vác pu.—Balassagyarmat (1020) Vác Máv.
3 Vác pu.- Bércéi—Szirák (1013) Vác Máv.
4 Szob pu.—Vámosmikola (2073) Igazgatóság
5 Vámosmikola- Drégelypalánk pu. (2074) Igazgatóság j  j

Aszód pu.—Szirák (1026) Vác Máv.
7 Monor- Pánd (1123) Igazgatóság „ Máv.
8 Nagykáta pu.—Tápiószentmárton (2097) Igazgatóság
9 Szentendre pu.—Visegrád (164) Igazgatóság

10 Bicske pu.—Csák vár (2029) Igazgatóság „

11 Baracska pu.—Vál (2251) Igazgatóság „ Csak levélpostaszállítás.
12 Dömsöd pu.—Dömsöd (2186) Igazgatóság
13 Putnok pu.—Aggtelek (1059) Igazgatóság D. Máv.
14 Kisterenye pu.— Ózd Igazgatóság Máv.
15 Borsodnádasd—Ózd pu. (1034) Igazgatóság „ Máv. Csak levélposta-

16 Gyöngyös— Mátraháza Kékestető (1043 a, 
b, 1044 a) Gyöngyös

szállítás.

Máv.
17 Gyöngyös pu.— Galyatető (1043a, b, 1045) Gyöngyös j  j Máv.
18 Gyöngyös—Vámosgyörk pu. (1039) Gyöngyös j j Máv.
19 Miskolc—Lillafüred—Üjhuta (1043a, b, 

1046) Igazgatóság j j Máv. Nyáron.
20 Miskolc Görömbölytapolca (2088) Igazgatóság j  j Nyáron.
21 Miskolc pu.—Polgár—Debrecen (1064) Miskolc 2. „ Máv. Csak levélposta-

__ 22 Heves Ludas pu. (1041) Igazgatóság
szállítás.

Máv.
23 Sátoraljaújhely—Riese pu. (1072) Sátoraljaújhely

j  j Máv.
24 Nagykáta pu.—Jászberény (2094) Igazgatóság Csak levélpostaszállítás.
25 Berettyóújfalu— Szeghalom pu. (1097) Karcag j  j Máv.
26 Üjszász pu.—Alattyán (2099) Igazgatóság j  j

27 Jászberény—Jászapáti (2095) Igazgatóság j  j Csak levélpostaszállítás.
28

29

Szolnok pu.—Rákóczifalva—Cibakháza 
(2106)

Szolnok pu.—Törökszentmiklós—Tisza- 
derzs (1113)

Igazgatóság 

Szolnok 2.

j j

Máv.
30 Szolnok—Besenvszög (2107) Igazgatóság j j

31 Kisújszállás pu.—Tisziaderzs (1112, 1113) Kisújszállás j j Máv.
32 Mezőtúr— Turkeve— Kisújszállás (1112) Kisújszállás j j Máv. Csak levélposta-

33 Fehérgyarmat pu.— Tiszabecs (1081) Nyíregyháza 1. j j

szállítás.
Máv.

34 Vásárosnamény pu.— Tarpa (1080) Nyíregyháza 1. t  j Máv.
35 Kisvárda—Dombrád (1076) Igazgatóság j  j Máv. Csak levélposta-

36 Szekszárd— Bonyhád (1148) Szekszárd P.
szállítás.

Máv.
37 Szekszárdi— Dunaföldvár (1145) Szekszárd j  j Máv.
38 Szekszárd— Nagyszokoly (1146) Szekszárd j j Máv.
39 Dunaföldvár—Solt (1143) Igazgatóság j j Máv. Csak levélposta-

40 Keszthely—Zalaegerszeg (1184) Keszthely j  j

szállítás.
Máv.

41 Keszthely— Hévíz fürdő (1184#) Keszthely j j Máv. Nyáron.
42 Keszthely—Graz (1182) Igazgatóság „ Máv. Nyáron csak levél-

43 Pécs—Mohács (2225) Igazgatóság j  j

postaszállítás.
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44 Mohács—Bátaszék (2241) Igazgatóság P. Csak levélpostaszállítás.
45 Pécs—Kaposvár (—) Igazgatóság Máv.
46 Pécs—Sásd (2221) Igazgatóság >>
47 Baksa—Pécs (2224) Igazgatóság ,, Csak levélpostaszállítás.
48 Kaposvár—Igái—Somogyszil (2216) Igazgatóság
49 Kaposvár—Nagykanizsa (—) Nagykanizsa 1. „ Máv.
50 Nagykanizsa pu.—Letenye (2279) Igazgatóság
51 Nagybajom—Jákó Nagybajom pu. Igazgatóság „
52 Gyönk—Keszőhidegkút—Gyönk pu. (2208) Igazgatóság
53 Nova—Bak (1185) „ Máv.
54 Veszprém—Veszprém külső pu. (1171) Veszprém 1. s. Máv.
55 Veszprém—Nagyvázsony—Tapolca (1172) Veszprém 1. „ Máv.
56 Veszprém—Pápa (1177) Veszprém 1. >> Máv.
57 Veszprém—Enying—Szilasbalhás—Simon

tornya pu. (1168b) Veszprém 1. Máv.
58 Győr pu.—Hédervár (2041) Győr 2.
59 Győr pu.—Kisbér (2043) Győr 2.
60 Győr pu.—Nagyigmánd (2042) Győr 2.
61 Győr pu.—Tápszentmiklós (2040) Győr 2.
62 Tata—Mocsa (2077) Tata
63 Szombathely—Felsőcsatár (2056) Szombathely 1.
64 Fűzfőgyártelep—Balatonfűzfő pu. (■—) Igazgatóság »> Csak levélpostaszállítás.
65 Kőszeg—Bozsok (1201) Igazgatóság Máv. Nyáron.
66 Baja—Kalocsa (1140) Baja 1. Sz. Máv.
67 Baja—Kelebia pu. (1135, 1136) Baja 1. Máv.
68 Baja—Jánoshalma pu. (1132, 1134) Baja 1. Máv.
69 Kalocsa—Dusnok (1141) Kalocsa Máv.
70 Kalocsa—Dunapataj (1142) Kalocsa Máv.
71 Kunszentmiklós—Tass pu.—Tass (1142) Igazgatóság >> Máv. Csak levélposta-

szállítás.
72 Lakitelek pu.—Szarvas pu* (1100) Kecskemét >> Máv.
73 Dombegyháza—Lökösháza pu. (1100) Igazgatóság >> Csak levélpostaszállítás.
74 Tótkomlós pu.—Békéssámson (2144) Igazgatóság 5 y
75 Köröstarcsa—Mezőberény pu. (2131) Igazgatóság >»
76 Nagykőrös—Kocsér (2158) Nagykőrös >>



Fedőlap a PRT. 1937. 39-ik számához. (112.655/8. sz. r.).

Délamerika.
Argentina (Argentine), Chile (Chili), Peru (Peron)

és Uruguay.

Az aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal szorzandók.

A forgalomban az összes magyar távbeszélő központok, valamint az alant felsorolt dél
amerikai helyek távbeszélő központjai vesznek részt. A díjszabás, amely Magyarország vala
mennyi központjától azonos, a következő:

A forgalomban résztvevő 
délamerikai központ neve

via BERLIN (a hét bármely’ 
napján)

via PARIS (vasárnaptól—péntekig)
via PARIS szombaton

A háromperces 
beszélgetés díja

A hárompércnél 
hosszabb beszél
getéseknél per
cenként számí

tandó

A háromperces 
beszélgetés díja

A hárompercnél 
hosszabb beszél
getéseknél per
cenként számí

tandó
Frs cts Frs cts Frs cts Frs cts

Acevedo ......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Alberti, Buenos A ir e s ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Alem, Buenos Aires ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Alta Gracia, Cordoba ............... 170 20 56 74 92 20 ->0 74
Ameghino .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Arguello .......................................... 170 20 56 74 92 20 50 74
Arroyo Cabral ............................. 170 20 56 74 92 20 30 74
Arroyo S e e o .................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
A z u l ................................................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Bahia B lanca.................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Baho Hondo ................................... 164 20 54 74 89 20 2y 74
Balcarce .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Baradero.......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Bartolome Mitre (Arrecifes) 164 20 54 74 89 20 29 74
Bell Ville ................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Berisso .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Bragado .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Brandzen .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Buenos A ir e s .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Buin, Chili ................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Bulnes, Chili ................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Cabildo, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Campana, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Canuelas .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Capitan Sarmiento ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Carlos Casares ............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Carlos Keen .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Carlos Paz, Cordoba...................... 170 20 56 74 95 20 31 74
Carmen de Areco ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Casilda, Santa Fé ...................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Castelli, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Chacabuco .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Chascomus' .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Chilian, Chili .................................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Chillar .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Chivilcoy.......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
City Bell .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Colon, Buenos A i r e s ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Colonia Suiza, Uruguay ................ 170 20 56 74 95 20 31 74
Colonia Uruguay ...................... 170 20 56 74 95 20 31 74
Conception Chili ............................ 179 20 59 74 104 20 34 74
Constitution, Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Cordoba, Argentina ...................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Coronda .......................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Coronel, Chili ............................ 179 20 59 74 104 20 34 74
Coronel Dorrego ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Coronel Pringles, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Coronel Vidal ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Cosquin ........................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Cuatreros .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Curico Chili .................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Del Carril .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Dolores, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74



Az aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal szorzandók.

A forgalomban résztvevő 
délamerikai központ neve

via BERLIN (a hét Dármely 
napján)

via PARIS (vasárnaptól—péntekig)
via PARIS szombaton

A háromperces 
beszélgetés díja

A hárompercnél 
hosszabb beszél
getéseknél per
cenként számí

tandó

A háromperces 
beszélgetés dija

A hárompercnél 
hosszabb beszél
getéseknél per
cenként számí

tandó
Frs cts Frs cts Frs cts Frs cts

Dudignac .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74El Socorro, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Ensenada Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Escobar, Buenos Aires....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Esperanza, Santa Fé ....................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Ferreyra ........................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Francisco Madero.............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Garin ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
General Arenales............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
General Belgrano............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
General Guido .............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
General Paz, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Cenerai Pinto .............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
General Piran ............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Giles, Buenos Aires ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Gonzales C haves.............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Guanaco ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Hinojo ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Ingeniero White .............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
James Craik, Cordoba ................ 170 20 56 74 92 20 30 74
Juarez, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Junin, Buenos Aires ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Labarden .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
La Plata .. .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
La Playosa Cordoba....................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Las Heras, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Las Piedritas, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Lauturo Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Lima (Pérou) ............................ 197 95 65 99 106 08 35 36
Lima, Buenos Aires ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Linares Chili .............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Lincoln, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Llallay Chili .................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Llolleo Chili .................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Lobos, Buenos A ir e s ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Losandes Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Los Toldos .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Lujan, Buenos Aires ................
Magdalena, Buenos A ir e s ................

164 20 54 74 89 20 29 74
164 20 54 74 89 20 29 74

Majpu, Buenos A ir e s .......................
Marcos Paz ....................................

164 20 54 74 89 20 29 74
164 20 54 74 89 20 29 74

Mar del Plata ............................. 164 20 54 74 89 20 29 74
Medanos, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Mendozza .................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Mercedes, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Merlo, Buenos A ir e s ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Miramar, Buenos Aires ................
Molina Chili .............................

164 20 54 74 89 20 29 74
179 20 59 74 104 20 34 74

Molipilla Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Monte Buenos A ir e s ....................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Montevideo, Uruguay ..................... 170 20 56 74 95 20 31 74
Moquehua .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Moreno, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Necochea .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Norberto de la Riestra ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Nueve de Julio, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
O’Brien, Buenos Aires ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
Parral Chili .................................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Pehuajo ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Perez, Santa Fé ............................. 170 20 56 74 92 20 30 74
Pergamino .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Pilar, Buenos Aires ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Pinzon ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Puerto Mar del P la ta ...................... 164 20 54 74 89 20 74
Punta Alta .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Ramallo ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74



Az aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal szorzandók.

A forgalomban résztvevő 
délamerikai központ neve

via BERLIN (a hét bármely 
napján)

via PARIS (vasárnaptól—péntekig)
via PARIS szombaton

A háromperces 
beszélgetés díja

A hárompercnél 
hosszabb beszél
getéseknél per. 
cenként számí

tandó

A háromperces 
beszélgetés díja

A hárompercnél 
hosszabb beszél
getéseknél per
cenként számí

tandó
Frs cts Frs cts Frs cts Frs cts

Rancagua Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Rauch, Buenos A ir e s .................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Rio C’uarto .................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Rio Tercero .................................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Rojas, Buenos Aires ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Roldan, Santa F é ......................  , . 170 20 56 74 92 20 30 74
Roque Felez, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Rosario de Santa Fé ...................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Rosario, Uruguay ...................... 170 20 56 74 95 20 31 74
Saavedra, Buenos Aires ............... 164 ’0 54 74 89 20 29 74
Saladillo, Buenos Aires ............... 164 20 54 74 89 20 29 74
Saldungaray .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Salta Buenos Aires ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
San Augustin, Santa Fé ............... 170 20 56 74 92 20 30 74
San Antonio Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74
San Antonio de Areco ............... 164 20 54 74 89 20 29 74
San Bernardo Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74
San Carlos, C hili............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
San Carlos, Santa F é ...................... 170 20 56 74 92 20 30 74
San Javier Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
San Lorenzo, Santa Fé ............... 170 20 56 74 92 20 30 74
San Nikolas, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
San Pedro, Buenos A ir e s ................ 164 20 54 74 89 20 29 74
San Rosendo Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74
San Vincente, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Santa Fé, Rep. Argentina............... 170 20 56 74 92 20 30 74
Santa Rosa de Toay, Pampa Central 170 20 56 74 92 20 30 74
Santiago de Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74
Suipacha, Buenos Aires ............... 164 20 54 74 89 20 29 74
Talagante Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Falca Chili .................................... 179 20 59 74 104 20 :?4 74
Talcahuano Chili ...................... 179 20 59 74 104 20 34 74I andil ........................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Tapalque .................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Temuco Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Tornquist . . .  . . . 164 20 54 74 89 20 29 74
Trenque-Lauquen ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
T res-Arroyos.................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Valparaiso, C h i l i ............... 179 20 59 74 104 20 34 74
Vedia .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Vela, Buenos Aires ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Victoria Chili ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Viente y cinco de Mavo, Buenos

Aires .......................................... 164 20 54 74 89 20 29 74
Villa Constitucion ...................... 170 20 56 74 92 20 30 74
Villa Elisa, Buenos Aires 164 20 54 74 89 20 29 74
Villa Maria, Cordoba 170 20 56 74 92 20 30 74
Villa Mercedes ............................. 170 20 56 74 92 20 30 74
Vina del Mar ............................. 179 20 59 74 104 20 34 74
Zarate, Buenos A ir e s ...................... 164 20 54 74 89 20 29 74

 ̂ Beszélgetések via Berlin 13 és 20 óra közt (középeurópai idő) folytathatók. Via 
Paris beszélgetések Limával 15.30 16 óra közt, Argentina és Uruguay központjaival 14.30 
—20.30 óra közt, Chile és Peru központjaival 14.30—16 és 19.30-20.30 óra közt folytathatok 
középeurópai időszámítás szerint.
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50 p, F X/21; F XI19 —'22 ó 50 p, F X/23; F 
XI22 — 22 ó 50 p, É XI26; F X/23 — 22 ó 50 p,
É X/21; F X/24 — 22 ó 50 p, É X/28; F X/25 —
22 ó 50 p, É XI29; F X/28 — 22 ó 50 p, F XI/1;
F X/29 — 22 ó 50 p, F XI/2; F X/30 — 22 ó 50 p, 
F XI/3;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F X/ll — 15 ó, F X/18; F X/12 — 15 ó, F X/21; 
F X/13 — 15 ó, F X/22; F X/18 — 15 ó, F X/25; 
F X/19 — 15 ó, F X/28; F X/20 — 15 ó, F X/29: 
F X/25 — 15 ó, F XI/1; F X/27 — 15 ó, F XI/5;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F X/ll — 
22 ó 50 p, F X/16; F X/13 — 22 ó 50 p, F X/18; 
F X/16 — 22 ó 50 p. F X/21; F X/18 — 22 ó 50 p, 
F X/23; F X/20 — 22 ó 50 p, F X/25; F X'?3 —
22 ó 50 p, F X/28; F X/25 — 22 ó 50 p, F X/30;
F X/27 — 22 ó 50 p, F XI/1; F X/30 — 22 ó 50 p, 
fi XI/4;

Iránba (Perzsia — Teherán) F X/ll — 12 ó, 
F X/19; F X/15 — 12 ó, F X/23; F X/16 — 12 ó 
F X/24; F X/18 — 12 ó, F X/26; F X/22 — 12 ó, 
F X/30; F X/23 — 12 ó, F X/31; F X/25 — 12 ó, 
F XI/2; F X/29 — 12 ó, F XI/6; F X/30 — 12 ó, 
F XI/7;

Japánba (Shimonoseki): F X/12 — 5 ó 30 p, 
F X/28; F X/15 — 5 ó 30 p, F X/31; F X/19 —
5 ó 30 p, F XI/5; F X/22 — 5 ó 30 p, F XI/7;
F X/26 — 5 ó 30 p, F XI/11; F X/29 — 5 ó 30 p, 
F XI/14;

Kínába (Shanghai): F X/12 — 5 ó 30 p, 
F X/28; F X/15 — 5 ó 30 p, F X/31; F X/19 —
5 ó 30 p, F XI/5; F X/22 — 5 ó 30 p, F XI/7;
F X/26 — 5 Ő 30 p, F XI/11; F X/29 — 5 ó 30 p, 
F XI/14;

Németalföldi Indiába (Batávia): F X/14 — 
5 ó 30 p, F XI/8; F X/21 — 5 ó 30 p, F XI/11; 
F X/27 — 15 ó, F XI/18;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/10 — 22 ó 50 
p, F X/15; F X/ll — 22 ó 50 p, F X/16; F X/14 
— 22 ó 50 p, F X/19; F X/15 — 22 ó 50 p, F 
X/20; F X/16 — 22 ó 50 p, F X/21; F X/17 — 
22 ó 50 p, F X/22; F X/19 — 22 ó 50 p, F X/24; 
F X/22 — 22 ó 50 p, F X/27; F X/23 — 22 ó 50 p, 
F X/28; F X/24 — 22 ó 50 p, F X/29; F X/25 — 
22 ó 50 p, F X/30; F X/28 — 22 ó 50 p, F XI/2; 
F X/29 — 22 ó 50 p, F XI/3; F X/30 — 22 ó 50 p, 
F XI/4;

Szíriába (Alep): F X/ll — 22 ó 50 p, F X/14; 
F X/13 — 22 ó 50 p, F X/16; F X/14 — 22 ó 50 p,

F X/18; F X/16 — 22 ó 50 p, F X/19; F X/18 —
22 ó 50 p, F X/22; F X/20 — 22 ó 50 p, F X/23;
F X/21 — 22 ó 50 p, F X/25; F X/23 — 22 ó 50 p, 
F X/26; F X/25 — 22 ó 50 p, F X/28; F X/27 —
22 ó 50 p, F X/30; F X/28 — 22 ó 50 p, F XI/1;
F X/30 — 22 ó 50 p, F XI/2.

Budapest, 1937. évi október hó 5-én.

Milota új postaügynökség megnyitása.

118.342/3.

Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. várme
gyék fehérgyarmati járásában fekvő Milota köz
ségben folyó évi szeptember hó 25-én postaiigy- 
niikség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Tisza- 
becs, díjnégyszögszáma pedig 3046.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül :

A Helységnévtárban a 371. oldalon, Milotá- 
nál az „u. p. és“ törlése mellett beírandó:
Eh. Tiszabecs, Fehérgyarmat ■■ Tisza becs
.......... 3046, postáig. D.“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 84. oldalon Mikosdpuszta után felveen
dő: „ —, 3046, —, Milota ü. (Eh. Tiszabecs), 
Szatmár, Debrecen, Fehérgyarmat = = = = =
Tiszabecs __ “; a 162. oldalon pedig a 3046.
ellenőrzőszámhoz beírandó: „Milota“.

Végül az Irányítási Füzetben a 100. oldalon 
Mikosdpuszta után felveendő: „Milota, U, Szat
már, D, II, Fehérgyarmat—Tiszabecs gk., Eh. 
Tiszabecs.“ •

Budapest, 1937. évi október hó 5-én.

Postaszállításra felhasznált közúti gépkocsijára
tok jegyzéke.

117.618/3.

F. évi október hó 3-tól kezdve a mellékelt 
külön jegyzékben felsorolt vonalakon közleke
dő közúti gépkocsijáratok használtatnak fel 
postaszállításra.

A kir. hivatalok ehhezképest a P. R. Tára



320 39. szám.

ezévi 17-ik számában a 99.751/3. számú rendelet 
mellékleteként megjelent jegyzék 17-ik oldalán 
felsorolt adatokat töröljék, a 18-ik oldalon pe
dig a „Jelmagyarázat“-nál a szövegrészben „A 
mozgóposta neve“ után jegyezzék be: „illetőleg 
a postaszállításra felhasznált közúti gépkocsijá
rat vonala“, továbbá „mily módon van felhasz
nálva“ után új mondatként: „Azoknál a posta- 
szállításra felhasznált közúti gépkocsij áratok
nál, amelyeket a m. kir. államvasút tart fenn, ez 
a körülmény a jegyzet rovatban „Máv“ feltün
tetésével van megjelölve.“

Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án.

A szebényi postaügynökség ellenőrző hivatalá
nak megváltoztatása.

118.350/3.

A szebényi postaügynökség folyó évi októ
ber hó 3-tól a pécsi 2. számú postahivatal ellen
őrzése alá helyeztetett.

Ehhezképest a Helységnévtárban (488. o.), a 
Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában 
(120. o.) és az Irányítási Füzetben (148. o.) Sze-

bénynél az „Eh.“ megjegyzés után „Palotabo- 
zsok“ helyett „Pécs 2.“ írandó.

Budapest, 1937. évi október hó 5-én.

Változás a Helységnévtárban és a Postahivata
lok és Ügynökségek Névsorában.

117.652/3.
Tácnál a Helységnévtárban az 510. oldalon 

a „pd“, illetve a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában a 126. oldalatía „gy“ jelzés tör
lendő.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

117.358/1.
Dr. Kárász István postasegédtitkár a sze

gedi postaigazgatóság kerületében áthelyezés 
folytán a kerületi biztosi teendők alól felmente
tett és helyette Polgár Géza postasegédtitkár 
a kerületi biztosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 29-én.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés mellett.

118.209/3.
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*) A  postaszállítás 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. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1937.

évi október hó 23-ig nyújtandók, be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. október hó 5-én.
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Kimutatás 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

Ov(U
P-t

H ajdú Ferenc kiadó Ragály 1905. D cm ecser K isbárapáti postam es
terré n ev ezte te tt ki.

Pé
cs Kovács Kálmán kiadó Rácalmás Budapest 93

Keszőhidegkúti »posta
m esterré neveztete tt 

ki.

So
pr

on Fuhrmann Mária kiadó Mosonszent- 
péter 1904. Enese N agygeresdi postames- 

ré kinevezve.

So
pr

on Baka Ferencné 
sz. Mégis Erzsébet kiadó Oroszlány 1900. O roszlány

Több m int fél évig 
nem vállalt alkalm a

zást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény.

A Postatisztviselők Országos Kaszinója 
kezelésében levő egyesített tanulmányi segély
alapítványunknak a folyó évre esedékes és ki
osztásra kerülő kamataira pályázatot hirdetünk.

Az alapítványi tőkének ez évi kamatát ta
nulmányi segély címen ismét 2 (kettő) szegény
sorsú jeles vagy legalább jó tanulmányi előme- 
netelű fiú- vagy leánygyermeknek adományoz
zuk 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 lepne pá
lyázó, akkor olyan helyről érkezett pályázat is 
figyelembe vehető, ahol közép- vagy főiskola 
van; » |

b) aki kifogástalan erkölcsű és «magavise- 
letű árva vagy félárva;

c) aki oly tényleges vagy nyugdíjas posta
tisztviselő gyermeke, akinek apja a „Postatiszt
viselők 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.

Azok, akik a tanulmányi segélyt már egy-
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ízben elnyerték' ha erre újból igényt tartanak, 
azt tartoznak ismét megpályázni. — Ezeket, 
amennyiben a feltételeknek különben megfelel
nek, az új pályázókkal szemben elsőbbség illeti 
meg. A tanulmányok folytatása és az abban ta
núsított előmenetel évről-évre hitelesen igazo
landó. Ha a tanulmányi előmenetelben feltűnő 
visszaesés mutatkoznék, vagy a segély élvezője 
ellen büntető ítélet miatt, vagy anélkül is erköl
csi szempontból kifogás merülne fel, a tanul
mányi segély a tanulmányok befejezése előtt is 
megvonható, illetőleg annak folytatólagos élve
zete megszüntetendő.

A tanulmányi segély az 1937/1938. iskolai

évre szól és összegének fele f. október hó vé
gén, másik fele pedig 1938. év január hó folya
mán kerül kifizetésre.

A kellően felszerelt folyamodványok 1937. 
évi október hó 20-áig a Postatisztviselők Orszá
gos Kaszinója elnökségéhez nyújtandók be.

Az iskolai végzettséget középiskolai bizo
nyítvánnyal, index vagy index-kivonattal kell 
igazolni. A folyamodványhoz csatolni kell még 
a szülő hivatali főnöksége által kiállított va
gyontalansági, az állandó lakhelyet és az eset
leges árvaságot bizonyító igazolást is.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 22-én.
Az Elnökség.

Betöltendő kiadói állások.

Győrszentiván postahivatal kiadót keres 15-érc vágy 
novem ber 1-ére. Fizetés megegyezés szerint.

Nyúlfalu III. oszt. postahivatalnál önálló kezeléssel
bíró, megbízható kiadó állandó alkalmazást kaphat no
vem ber elsejétől.

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 válla] 

állást

T óth  R. Rozália A bony október 15. H elyettesítést is vállal

Horváth Zoltán Szarvas (Zalán G usztáv 
p. főell. címén azonnal Helyettesítést is vállal

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 ása . — Felelős v .: D uchon János.
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Felmentések és megbízatások.
Légipostái hirdetm ények kifüggesztése.
H ivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
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Betöltendő kiadói állások.
Állástkereső postakiadók.

Felmentések és megbízatások.

112.800/1.

1937. évi november hó elsejei hatállyal
1. Csiba Vince postaműszaki igazgatót a m. 

kir. posta központi anyagraktára vezetőjének 
helyettesítése alól felmentem és a m. kir. posta
vezérigazgatóság 9. ügyosztályába áthelyezem;

2. Kiss Jenő postaműszaki igazgatót a sze
gedi postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályá
nak vezetése, illetve műszaki ügyekben az igaz
gatóság vezetőjének helyettesítése alól felmen
tem, a szolgálat érdekében Szegedről Budapest
re áthelyezem és a budapesti Helyközi és Jó
zsef távbeszélő központ vezetésével megbízom;

3. Terlanday Béla postaműszaki igazgatót a 
budapesti postaigazgatóság 6. (műszaki) ügy
osztályának vezetése, illetve műszaki ügyekben 
az igazgatóság vezetőjének helyettesítése alól 
felmentem és a m. kir. postavezérigazgatóság 6. 
ügyosztályába áthelyezem;

4. Elekes Jenő posztamüszaki igazgatót a 
soproni postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosz
tályának vezetése, illetve műszaki ügyekben az 
igazgatóság vezetőjének helyettesítése alól fel
mentem, a szolgálat érdekében Sopronból Bu
dapestre áthelyezem és a m. kir. posta központi 
anyagraktára vezetőjének állandó helyettesíté
sével megbízom;

5. Gyapay Árpád postaműszaki igazgatói

címmel és jelleggel felruházott postaműszaki ta
nácsost a pécsi postaigazgatóság 6. (műszaki) 
ügyosztályának vezetése, illetve műszaki ügyek
ben az igazgatóság vezetőjének helyettesítése 
alól felmentem, a szolgálat érdekében Pécsről 
Budapestre áthelyezem és a budapesti posta- 
igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályának veze
tésével és műszaki ügyekben az igazgatóság ve
zetőjének helyettesítésével megbízom;

6. Nagy Ernő postaműszaki tanácsost a 
debreceni postaigazgatóság 6. (műszaki) ügy
osztályában a helyettes vezetői teendők ellátása 
alól felmentem, a szolgálat érdekében Debrecen
ből Sopronba áthelyezem és az igazgatóság 6. 
(műszaki) ügyosztályának vezetésével, egyúttal 
műszaki ügyekben az igazgatóság vezetőjének 
helyettesítésével megbízom;

7. Girscht Ferenc postaműszaki tanácsost a 
szolgálat érdekében Budapestről Pécsre áthe
lyezem és az igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztá
lyának vezetésével, egyúttal műszaki ügyekben 
az igazgatóság vezetőjének helyettesítésével 
megbízoih;

8. Kisfalvy Alajos postaműszaki tanácsost 
a budapesti Helyközi és József távbeszélő köz
pont vezetése alól felmentem, a szolgálat érde
kében Budapestről Szegedre áthelyezem és az 
igazgatóság 6. (műszaki) ügyosztályának veze
tésével, egyúttal a műszaki ügyekben az igazga
tóság vezetőjének helyettesítésével megbízom;
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9. Rósás István postaműszaki tanácsost a 
Krisztina távbeszélő központ vezetése alól fel
mentem, a szolgálat érdekében Budapestről 
Debrecenbe áthelyezem és az igazgatóság 6. 
(műszaki) ügyosztályában a helyettes vezetői 
teendők ellátásával megbízom;

10. Lontay Béla. postaműszaki tanácsost a 
Krisztina távbeszélő központ vezetésével meg
bízom.

Budapest, 1937. évi augusztus hó 12-én.

Légipostái hirdetmények kifüggesztése.
117.316/4.

Az Amszterdam—Budapest—Bandoeng (Ba- 
távia) között közlekedő légipostái járat népsze
rűsítése céljából a Magyar Légiforgalmi Rész
vénytársaság nagyobb mennyiségű hirdetményt 
bocsátott a posta rendelkezésére. A hirdetmé
nyeket a budapesti hivatalok, valamint a vidéki 
kincstári és az I. osztályú postamesteri hivata
lok a szükséges példányszámban a P. R. T. szá
mával együtt kapják meg.

Felhívom az érdekelt hivatalokat, hogy a 
hirdetményeket a közönség által használt helyi
ségben függesszék ki. Megjegyzem, hogy a tu
dakozó iroda külföldi hírlaposztálya a fentem- 
lített hivatalok esetleges pótrendeléseit, addig, 
amíg a készlet tart, kielégíti.

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

I .

117.526/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VIII. pontjába (M. kir. Honvédelmi Mi
nisztérium) 53. tételként a f. évi november 
hó 1-től kezdődő érvénrível — vegyékHel: „Álla
mi hadianyaggyár/lr / s '

Budapest, 1937. évi október hó 9-én.

II.
118.523/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 
67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) IV. pontjában (M. kir. Belügyminiszté
rium) a 63. tétel alatt felvett szervnél a „Buda
pest“ után pont helyett tegyenek vesszőt és 
folytatólag írják: „valamint miskolci, nyíregy
házai és sátoraljaújhelyi kirendeltségei“ szöve
get.

Budapest, 1937. évi október hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
* __

I.

119.106/4.
A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbíráj a 

1937. évi^>ktober hó 6-án kelt B. 6.653/1937. szá
mú végzésével a „Kommunizmus a zsidófaj 
uralma“ és „A liberalizmus a kommunizmus 
melegágya“ című nyomtatványoknak lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi október hó Ilién.

II.

„ 119.243/4.
A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbíráj a 

1937. évi október hó 6-án kelt B. 3.168/2.—1937. 
számú Végzésével a debreceni Beke-nyomdában 
1937. évi október hó 4-én nyomott „A kommu
nizmus a zsidófaj uralma“ kitételű nyomtat
ványnak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
119.011/4.

A Dr. Jung Béla kiadásában Pozsonyban 
megjelenő „Világszemle“ című sajtótermék pos
tai szállítási jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.

Kesznyéten új postaiigynökség megnyitása.
118.847/3.

Zemplén vármegye szerencsi járásában 
fekvő Kesznyéten községben folyó évi október 
hó 1-én postaiigynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Girincs, 
díj négyszögszáma 851.

Forgalmi köre nevezett községen kívül a 
közigazgatásilag hozzátartozó Györgymajorra 
is kiterjed.

Ehnezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 296. oldalon Kesz- 
nyétennél az „u. p. és“ törlése mellett beírandó: 
„S3 Eh. Girincs, Miskolc '...........8 Sátor
aljaújhely, Hernádnémeti............. 851, postáig.
D.,“, továbbá Gvörgymajor .A Kesznyéten 
(237. o.) lakotthelynél u. p. ezentúl Kesznyéten.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 66. oldalon Keszeg után felveendő: „—. 
851, Kesznyéten ü. (Eh. Girincs), Zemplén, 
Debrecen, Miskolc ii W  Sátoraljaújhely, 
Hernádnémeti . . . . “, a 157. oldalon pedig a 
851. számhoz „Tiszaszederkény“ elé-heírandó: 
„Kesznyéten,“. ^

Végül az Irányítási Füzetben a 77. oldalon 
ugyancsak Keszeg után felveendő: „Kesznyéten, 
Ü, Zemplén, D, II, Miskolc-Sátor aljaúj hely, Eh. 
Girincs“.

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.
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u. p. Hedreljely 

Rakarffíaz (
Sashalom \4i
Vatta (556.“6 \\ t. Ernőd

lendő.
Budapest, 1937. évi október hó 12-én.
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101. o. Mohánál és Mórnál 1. Szfvár 2. elé 
1. Bp. 72—,

110. o. Nagytéténynél a mostani adatok he
lyett 8, 1. Bp. 72/1214 v. (k.), f 8 írandó.

125 o. Pestszentimrénél (V/l—IX/15) tör
lendő.

126. o. Pettendnél a mostaniak helyett 8,
t8,

Változások az Irányítási Füzetben.
119.610/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

Budapesti kerületben:
8 .  o .  Adonynál 241 után beírandó 1 Bp 72/ 

5026 v (k.), Agárdnál a jelenlegi adatok helyett 
8, f 8, Eh. Szfvár 2.

15. o. Bakonysárkánynál +80utánlBp72—,
16. o .  Balassagyarmatnál 1. es. Bp. 62—1. Bp. 

723930 v. (H. Ü. ü. után nem) helyett 1. Bp. 
62—72— cs. Bp. 62 (H. Ü. ü. után nem)/3930 v„

19. o .  Baracskánál a jelenlegiek helyett 8,
f8,

24. o. Bodajknál 1. Szfvár 2— elé 1. Bp. 72—, 
27. o. Börgöndnél a mostani adatok helyett 

98, Eh. Pusztaszabolcs, +98,
37. o. Dinnyésnél utolsó tételnek f 8,
43. o. Ercsinél 98 után 1. Bp. 72/1034 v. (k.), 

f32„ Érdnél a mostani adatok helyett 8, 1. Bp. 
72/1214 v. (k.), 1*8,

46. o .  Fehérvárcsurgónál 1. Szív 2. elé 1. Bp.
72-,

50. o. Fülénél a mostaniak helyett 48, f48, 
52. o. Gárdonynál a mostaniak helyett 8,

t 8,
65. o. Hugyagnál 235 elé 1. Bgyarm.— 1. Bp. 

62— 1. Bp. 72/4242 v„
73. o. Kápolnásnyéknél a jelenlegi adatok 

helyett 8, 1. Bp. 72/1214 v. (X/l—III/31), f 8,
82. o. Kisvelencénél a mostaniak helyett 8,

+ 8,

91. o. Litkénél és 92. oldalon Ludánynál 235 
elé 1. Bgyarm— 1. Bp 62—72/4242 v.

96. o. Martonvásárnál 8 után 1. Bp. 72/1214
v. (k.),

127. o. Polgárdinál Szfvár 2/1122 v. (VI/26-ig 
és IX/9-től) helyett 48,

129. o. Pusztaszabolosnál a jelenlegi adatok 
helyett 31, +31, 1. Dföldv—1. Paks/5017 v. (H. U. 
ü. után nem), 32, 98, 1. Bp. 72/1014 v., +32, +241, 
1. +135—, cs/1001 v„ +98,

138. o. Sárosdnál 32 után 1. Bp. 72/1014 v. 
(k.) írandó.

140. o. Seregélyesnél (VI/26-ig és IX/9-től) 
törlendő.

141. o. Solymárnál (VI/15—IX/15) törlendő.
143. o. Sóskútnál a jelenlegiek helyett 8, +8,
161. o. Tárnoknál a jelenlegi adatok helyett

8, + 8,

171. o. Üllőnél 4 után 1. Bp. 62/744 v. (k.)
174. o. Vanyarcnáil a mostani adat helyett 

22, Szirák.
182. o. Zichyújfalunál (VI/26-ig és IX/9-től) 

törlendő.

Debreceni kerületben:
9. o. Alsóábránvnál 33 törlendő, 1. 38 he

lyett pedig 38 írandó.
11. o. Anarcsnál első tételnek beírandó Kis- 

várda (kerékpárjárat).
38. o. Disznóshorvátnál 9664 helyett 9666,
43. o. Encsnél 34 elé M 2—,
46. o. Feldebrőnél +68 után 68 írandó.
52. o. Galyatetőnél „(VI/27—IX/8)“ törlen

dő.
69. o. Jászberénynél +38 és Fiatvan elé „1“ 

írandó.
.71. o. Kácsnál 1. 38 törlendő.
75. o. Kékestetőnél Mátraháza után beíran

dó (k. ü.).
80. o. Kisrozvágynál első tételnek beírandó 

1. Riese (k.),
82. o. Kocsordnál 56 után 1. 20/6636 v.,
96. o. Mátraballánál és Mátramindszentnél 

+68 után 68 írandó.
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98. o. Mezőnyárádnál 33 törlendő.
102. o. Múcsonynál 9664 helyett 9666,
105. o. Nagydobosnál 115 elé 1. 56— 1. Mszal- 

ka/6532 v. írandó.
115. o. Nyírmeggyesnél (V. Ü.) törlendő.
118. o. Ópályinál 115 elé beírandó 1. 56— 1. 

Mszalka/6532 v., 115, Ormospusztánál pedig 
9664 helyett 9666.

121. o. Pácinnál első tételként beírandó I. 
Kiese (k.).

124. o. Pátrohánál 115 elé 116 írandó.
135. o. Rudabányánál 9664 helyett 9666 

írandó.
137. o. Sálynál 33 törlendő, 1. 38 helyett 38 

írandó.
163. o. Tibolddarócnál 33 törlendő.
165. o. Tiszaroffnál f78 törlendő.
178. o. Vitkánál 115 elé beírandó 1. 56— 1. 

Mszalka/6532 v.
182 o. Zsadánynál a mostani adatok he

lyett 292 írandó.

Pécsi kerületben: /

17. o. Balatonföldvárnál 1214 v. után (VII 27 
—IX 8), írandó.

19. o. Barcs l.-nél 1 +29/5730/5727 a v. tör
lendő.

20. o. Bátánál 162 helyett +162 (H. U. ii. 
után nem), 1. Pécs 2/6434 v. (H. U. ii. után), Bá- 
taszéknél Pécs 2/6434 v. (V. U. nem) törlendő, 
6434 v. után (V. U.) helyett (V. U. ü.) 162 (V. 
Ü. ü.) írandó.

28. o. Buzsáknál +66 helyett 1. 8/5525 v.,
35. o. Csurgó 1. 31 elé 1. 7/1015 v. írandó.
40. o. Dunaszekosőnél a jelenlegiek helyett 

+162 (H. U. ii. után nem), 1. 135/gk., 1. Pécs 2 
6434 v. (H. U. ü. után),

45. o. Erdősmecskénél a jelenlegiek helyett 
+162 (H. U. ii. után nem), — 162 (V. Ü. ü.), 1. 
Pécs 2/6434 v. (k.),

46. o. Fékednél a jelenlegi adatok helyett 
+162 (H. U. ü. után nem), Eh. Pécs 2, 162 (V. U. 
ii), 1. Pécs 2/6434 v. (k.) írandó.

49. o. Fonyód-fürdőtelepnél 66 az 1214 v. 
után írandó.

50. o. Fürgédnél 226 elé Ujdomb/6022 v. (FI. 
ü. ü. után nem),

57 o. Gvörkönynél +136 helyett +135,

64. o. Hirdnél és Hosszúheténynél (65. o.) 
a jelenlegi adatok helyett +162 (H. Ü. ii. után 
nem), 162 (V. Ü.), 1. Pécs 2/6434 v. (k.) írandó.

73. o. KapoSfürednél 66 helyett +66, +66 he
lyett 66. Kaposvár 1 után 1. 8/5525 v.,

73. o. Kaposvár 1-nél +66 a +92 után írandó.
77. o. Keszthelynél 1. Nkan. 2/7637 v. 1. Ta

polca 1102 v. 1. 48/1112 v. törlendő, 1. Tapolca 
elé beírandó 1. 48—, 1112 helyett pedig 5224 v. 
írandó.

81. o. Kistapolcánál 6516 törlendő.
91. o. Lengyeltótinál a jelenlegi adatok he

lyett +66, 1. 8/5525 v., 66 írandó.
106. o. Nagyharsánynál 6516.,
107. o. Nagykanizsa 2-nél 1. Bp. 12 törlendő.
109. o. Nagvpallnál a jelenlegi adatok he

lyett + 162 (H. U. ü. után nem), 162 (V. Ü. ü.), 
Eh. Pécsvárad, 1. Pécs 2/6434 v. (k.) írandó.

113. o. Novánál (K. P. nem) törlendő.
117. o. Odalmandnál 226 elé Ujd (H. Ü. 

után nem)— 1. Ujd (FI. U. után)/6022 v.,
119. o. Ortaházánál +86 után 1. Zeg.— 1. Bp. 

72 7443 v., Osztopánnál és öreglaknál (120. o.) 
66 helyett +66, 1. 8 .5525 v., +66 helyett 66 írandó.

122. o. Palotabozsoknál a jelenlegi adatok 
helyett +162 (H. és Ü. ü. után nem), 162 (V. 
Ü. ii.), 1. Pécs 2/6434 v. (k.),

124. o. Pécs 2-nél 31 után +162 (H. Ü. ii. 
után nem) írandó, 1. Baja/6835 v. (k.) —162 136 
(H. 0. ii. után nem/6435 v. (k.) törlendő, +228 
az 1916 v'. után írandó, +121 után +162 helyett 
162/6431 v. (V. i). ü.), Pécsváradnál a jelenlegi 
adatok helyett +162 (H. Ü. ü. után nem), 1. P. 
2 6432 v. (k.), 162 (V. Ü. ü.), 1. P. 2/6434 v. (k.), 
162 (k.),

128. o. Pusztaberónynél a jelenlegi adatok 
helyett +66, 1. 85525, Eh. Lengyeltóti, 66,

129. o. Pusztakovácsinál a mostani adatok 
helyett Osztopán, 1. 8/5525 v.,

130. o. Püspöklaknál 162 helyett +162 (FI. 
Ü. ü. után nem), 1. Pécs 2 6434 v. (FI. U. ü. után) 
írandó.

140. o. Siklósnál 6714 törlendő,
141. o. Sombereknél 162 helyett +162 (H. Ü. 

ii. után nem), 1. Pécs 2/6434 v. (H. U. ii. után), 
Samogynál a jelenlegi adatok helyett fl62 (H.
U. ii. után nem), 162 (V. 0. ü.), 1. Pécs 2/6434 
v. (k.), Somogyaszalónál Mernye helyett Kapos
vár 1, Somogyfajsznál +66 helyett Osztopán, 1. 
8/5525. v.
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142. o. Somogyj adnál és Somogy várnál a 
mostani adatok helyett +66, 1. 8/5525, 66 írandó.

144. o. Sümegnél 1. Bp. 72/7524 v. (VI/27— 
IX/8 nem) törlendő.

148. o. Szebénynél a mostani adatok helyett 
beírandó fl62 (H. U. ü. után nem), Eh. Pécs 2, 
162 (V. U. ü.), 1. Pécs 2/6434 v. (H. U. ü. után),

150. o. Szekszárdnál 1. 43 elé 1. Bp. 72— 
írandó, 162 és 136 után II. törlendő, 1. 162 5217 
v. (H. Ü. után) törlendő.

159. o. Tamásinál 6060 v. után beírandó 
Ujd/6022 v. (H. Ü. után nem) írandó.

160. o. Tapolcánál 1111 v. helyett 5223 v. 
írandó.

162. o. Terehegynél 1. Bp. 726722 v. tör
lendő.

170. o. Ujdombóvárnál 43 előtt az „1“, 1. 162 
törlendő

174. o. Várdánál a mostani adatok helyett 
beírandó +66, 1. 8/5525 v., Eh. Kaposvár 1, 66.

176. o. Váméndnél a jelenlegiek helyett be
írandó +162 (H. Ü. ü. után nem), 162 (V. Ü. ü.), 
1. P. 2/6434 v. (k.), 162 (k.). —

181. o. Zalakoppánynál Zalaszentgrót he
lyett Kehida, Zalatárnoknál pedig (K. P.) tör
lendő.

Soproni kerületben:
17. o. Balatonfőkajárnál 1. 8 után (H. és Ü. 

után) —8 (H. Ü. után nem), Balatonkenesénél 
f48 után 1. Bp. 72/1118 v.,

22. o. Berhidánál 1. 8 után (H. és Ü. után) 
- -8 (H. Ij. után nem) írandó.

30. o. Ceildömölknél f  197 törlendő, 54 után 
beírandó 1. Szbhely 2/1315 v.,

30. o. Csajágnál +48 helyett 226,
34. o. Csörötneknél Szentgotthárd helyett 

Alsórönök írandó.
43. o. Egyházasrádócnál 1. Bp. 72. törlendő.
60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábor

nál f82 után beírandó 1. Szfvár 2/1836 v.,
65. o Hosszúperesztegnél f i  12 elé 112,
68. o. Ivánénál 53 után 1. Szbh 2/1354 v.,
74. o. Kecskédnél 106 elé fl06,
78. o. Kisbérnél 2857 v (IX/9—VI/26) he

lyett 2817 v.,
81. o. Kisunyomnál 1. Bp. 72. törlendő.
85. o. Körmendnél 1302 helyett 1354,
90. o. Lázinál 106 elé f  106,

95. o. Máriaújfalunál 53 után 1. Szbh 2/1354 
v.,

104. o. Nádasánál 216 elé 1. Körmend/8672
v.,

106. o. Nagyigmándnál 2857 v. (VI 27—IX 8 
nem) helyett 2817 v.,

114.0. Nyáridnál a mostani adatok helyett 
CeLld, 1. 82/1315 v„

120. o. öskünél 82 után f82,
123. o. Papkeszinél a mostani adatok he

lyett 1. 8 (H. Ü. után) —8 (H. Ü. után nem/6022 
v, 226,

125. o. Peremarton gyártelepnél 1. Bp. 72 
helyett 1. 8 (H. Ü. után) —8 (H. U. után nem),

127. o. Pinkamindszentnél Körmend után 
— !. Szbhely 2,

134. o. Rédénél 106 elé f  106,
135. Romándnál 106 elé fl06,
137. o. Salköveskútnál első tételnek 24 

írandó.
139. o. Sárvár 2-nél 197 törlendő.
152. o. Szentgotthárdnál 1. Bp. 72— 1. Szhely 

2/1302 v. törlendő, 1. Szbh 2— elé pedig be
írandó 1. Bp. 72, Szentpéterfánál Körmend elé 
1. Szbhely 2.

156. o. Szöce Rimánymajornál Eh. Kör
mend elé beírandó 1. Körmend 8672 v.,

171. o. Uraiújfalunál a mostani adatok he
lyett I. Szbhely 2/8423 v. fl76,

174. o. Vasaljánál a mostani adatok helyett 
1. Szbhely 2— Eh. Körmend/8576 v. írandó.

175. o. Vaszarnál 1322 b. v. után beírandó 
+54,

177. o. Vilonyánál 6022 v. elé 1. 8 helyett 
beírandó 1. 8 (H. Ü. után) —8 (H. Ü. után nem), 
Vinárnál pedig az első tételként 54.

Szegedi kerületben:
14. o. Baja 1-nél 1. 162 helyett 1. Pécs 2 

írandó, +222 (kü.) törlendő, 2116 elé 1. 162 ÍV. 
Ü. ti.), 5238 v. elé 1. 162 (k.) írandó, 5238 v. után 
(V. 0. ü.) törlendő, 2116 után Bp 72 mellé be
írandó (V. Ü. ti. nem).

21. o. Békéscsaba 2-nél 6 elé beírandó 1. 
Orosh/1622 v., Bókésszentandrásnál a mostani 
adatok helyett 102, 1. Szarvas — 6,

26. o. Borotánál pedig 1. 161 (V. U. ü. után 
nem), Baja (V. Ü. ii. nem), 1. +143 (V. U. ü. 

i után), 135 írandó.
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37. o. Deszknél fl23 helyett beírandó Sze
ged 2/12 v„

52. o. Garánál 222 helyett fl43 60—135— 
Baja/6924 v. írandó.

75. o. Kecskemétnél 733. v. előtt Kkfháza 
helyett 1. Kkfháza,

90. o. Lajosmizsénél 152 elé 1. 3— 1. Kecske- 
mét/3739 v.,

92. o. Lökösházánál fó után 1. Bp. 72/602 v.,
101. o. Monostorfalvánál 4 helyett 1. 4,
120. o. Öcsödnél a jelenlegi adatok helyett 

102, 1. Szarvas—6, öregcsertőnél 185 után fl85 
(k. ü.), Örkénynél és Örkény tábornál 152 elé 1.
3—1. Kecsk./3727 v„

134. o. Rémnél a mostani adatok helyett 1. 
161 (H. Ü. ü. után nem), Baja (k.), 1. fl43 (H. 
Ü. ü. után), 135 írandó.

147. o. Szarvasnál 7822 v., 1. Orosháza/7837 
v. törlendő, 1. 28 után 7837 v., 7834 v. után pe- 

| dig 1. Orosh/7833 v. beírandó.
161. o. Tassnál 1. Bp. 72/904 v. törlendő.
171. o. Ujszásznál fl58 után beírandó 1. Bp. 

72/604 v. (k.),
175. o. Vaskútnál 222 helyett Baja — f  143— 

60—135/6924 v. írandó.

Budapest, 1937. évi október hó 12-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A létszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
tö rlés oka

■ e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

B
ud

ap
es

t

--
---

--
---

---
--

---
J

C sontos Erzsébet kiadó Bdapest 1908. ‘Pánd
K ineveztete tt posta
m esterré a  pándi 

postahivatalhoz.



3.30 40. szám.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye II. 
részének megrendelése.

A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjtemé
nyének II. része a pénzügyminisztérium össze
állításában és kiadásában megjelent. Ez a rész 
az állami és vármegyei alkalmazottak lakás

pénzére, családi pótlékára, kiküldetési és átköl- 
tözködési illetményeire vonatkozó törvényes 
rendelkezéseket és szabályokat tartalmazza.

A Gyűjtemény ára 1 pengő 30 fillér. Meg
rendelhető a postavezérigazgatóság segédhiva
tala útján

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.

Betöltendő kiadói állások.
M ór postahivatal állandó alkalmazásra nagyobb gya

korlo tta l bíró, lehetőleg ném etül is beszélő k iadót keres 
Pétervására postahivatal kiadónőt keres a m ásodik 

kiadói állás betöltésére ok tóber 15-től. Fizetés megegyezés 
szerint.

Állástkereső postakiadók.

A z á llá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
ncye

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Kálmán Baksa 7V2 október 15.

Csikós N ándor Szeged (Fodor u. 31. I. em. 4.) 3 azonnal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezórigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyom da Rt. nyom ása. — Felelős : Duchon János.
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POSTA RÉSZÉRE.
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T A R T A L O M :

Felmentés cs megbízatás.
Lebélyegzett levélbélyegek árum intaként való szál- 

isa.
Üj Légipostái M enetrend kiadása.
V áltozások a Légipostadíjszabásban.
Csomagszállítás a Magyar Királyi Duna-Tengerhajó- 

zási R. T . hajóival.
A datgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő hálóza

tok helyi forgalmáról.
V áltozás a Távbeszélő D íjszabásban.
Takarékossági propaganda tám ogatása.
A  „Takarékossági nap“ h irdető bélyegzőinek hasz

nálata.

Felmentés és megbízatás.
117.182/1.

Dr. Kiss Kornél postaigazgatót a m. kir. 
postavezérigazgatóságnál testnevelési központi 
előadói teendők alól, — e megbízatásban kifej
tett szolgálatának elismerése mellett, — felmen
tettem és egyidejűleg a m. kir. postavezérigaz
gatóság 11. ügyosztálya keretében a légoltalmi 
és testnevelési csoport vezetésével megbíztam.

Budapest, 1937. évi október hó 15-én.

Lebélyegzett levélbélyegek árumintaként való 
szállítása.
108.454/4.

A belföldi forgalomban megengedem a le
bélyegzett (postai keletbélyegzővel érvénytele
nített) levélbélyegeknek, mint kisebb áruérték
kel biró tárgyaknak, árumintaként való szállítá
sát-

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet 
az A. 1. Szah. 36. §. 1. pont 2. bekezdésénél. A 
Szabályzat szövegének kiegészítése iránt a leg
közelebbi Változásban intézkedem.

Budapest, 1937. évi október hó 11-én.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
V áltozások a mozgóposták és jegyzékelőm enetek 

jegyzékében.
Kisoroszi postaügynökség átalakítása postahivatallá. 
V áltozások a Helységnévtárban.
A  m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi szeptember 

havi forgalma.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állás.

Új Légipostái Menetrend kiadása.
119.453/4.

A téli légipostái menetrendváltozásokkal 
kapcsolatban a Légipostái Menetrendet e rende
let mellékleteként újból kiadtam. A hivatalok a 
P- R. T. 1937. évi 20. számának mellékleteként 
kiadott Légipostái Menetrend helyett ezentúl az 
új menetrendet használják.

A menetrend új kiadásából a külföldi hír
laposztálynál korlátolt példányszámban külön
lenyomat áll rendelkezésre, amelyből a hivata
lok a légipostát gyakrabban igénybevevő felek 
között való szétosztás céljából szolgálati levele
zőlapon rendelhetnek.

Budapest, 1937. évi október hó 12-én.

Változások a Légipostadíjszabásban.
I .

118.196/4.
A hivatalok a Légipostadíjszabásban a S-- 

21. oldalon az alább felsorolt országoknál fel
tüntetett légipostái pótdíjjal egysorban a 4. ha
sábba írják be a következő megjegyzést: „New- 
Yorkon át“; ugyanezeknél az országoknál a
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meglevő díjak alá írják be: a 2. és a,3. hasábba 
3 P 50 f-t, a 4. hasábba pedig „Az Air France- 
cal Délamerikán át“ megjegyzést. Antigua, Ba- 
hama-szigetek, Barbados, Brit-Guyana, Brit- 
Honduras, Caicos-szigetek, Costa Rica, Cura- 
Qau, Dominika, Ecuador, Francia Guyana, Gre
nada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Jamaika, Kajmán-sziget, Kuba-Martinique, 
Montserrat, Németalföldi-Guyana, Nevis, N i
karagua, Porto Rica, Salvador-köztársaság, San
to Domingo-köztársaság, St. Kitts (Christophe) 
és Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Tobago, Trini
dad, Turks-szigetek, Venezuela és Virginia-szi- 
getek.

A 14. oldalon Kolumbiánál és a 17. oldalon 
a Panama-csatorna vidékénél és Panama köztár
saságnál a 2., ill. 3. hasábban a díjtétel mellett 
levő 1), ill. 2) jegyzetet és a lap alján a vonat
kozó megjegyzést töröljék. E három országnál 
a*meglevő adatok alá írják be: 

a 2. és 3. hasábba 3 P 50 f, 
a 4. hasábba „Az Air France-ca! Délameri-

1 / r ,(íKan at .
Budapest, 1937. évi október hó 14-én.

II.

119.769/4.

A hivatalok a Légipostadíjszabásban a 24— 
32. oldalakon az alább felsorolt országoknál a 4. 
hasábban feltüntetett légiszállítási pótdíjat tö
röljék és helyébe írják a megfelelő új díjakat.

Az ország neve régi díj új díj

Ausztria a) —.80 —.50
b) 1.90 1.60

Belgium 1. 6.15 5.85
2. 3.15 2.85

Bulgária 1. 2.30 1.50
2. —.95 —.60

Cseh-Szlovákország a) 2.— 1.70
b) 4.15 3.85

Dánia 1. 5.35 5.05
2. 3.15 2.85

Danzig 1. 5.35 5.05
2. 3.15 3.15

Az ország neve régi díj új díj

Észtország 1. 9.20 8.90
2. 3.15 2-85

Finnország 1. 7.05 6.75'
2. 5.85 5.05
3. a) 3.15 2.85
3. b) 3.15 2.85

Görögország 1 . 4 — 2.95
2 —.95 —.60

Ir-szabadállam 7.50 7,20
Jugoszláv Királyság —.95 —.60
Lengyelország 3.55 3.25
Lettország 1. 7.50 7.20

2. 3.15 2.85
Litvánia 1. 6.60 6.30

2. 3.15 285
Luxemburg 3.15 2.85
Nagybritannia és

Észak-Irország 7.50 7.20
Németalföld 1 . 5-75 5.45

2. 3.15 2.85
Németország a) 3,15 2.85

b) 5.30 5.—
Norvégia 1. a) 7.50 7.20

1- b) 7.50 7.20
2. a) 5.35 5.05
2. b) 5.35 5.05
3. a) 3.15 2.85
3. b) 3.15 2.85

Olaszország 2.45 2.15
Románia 2.25 1.95
Svájc 3.35 3.05
Svédország 1. 5-35 5.05

2. a) 5.35 5.05
b) 3.15 2.85

Törökország 1. 3.60 3.30
2. 2.30 2 —

V atikánvár os-áila m 2-45 2.15

Budapest, 1937. évi október hó 14-én-
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Csomagszállítás a Magyar Királyi Duna-Tenger- 
hajózási R.-T. hajóival.

117.232/4.

Hivatkozással a P. R. T. 1937. évi 14. szá
mában megjelent 96.223/4. sz. rendel etemre, ér
tesítem a hivatalokat, hogy a dunai hajózás téli 
bizonytalansága miatt, a Magyar Királyi Duna- 
Tengerhajózási R.-T. a Keletre induló menet
rendszerű hajójáratait további intézkedésig be
szüntette.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Csomagdíj
szabásban Egyiptomnál, Iraknál, Iránnál, Palesz
tinánál és Szíriánál a 9. hasábban és a vonat
kozó jegyzet szövegében a P. R. T. számát ja
vítsák 1937 : 14-ről 1937 : 40-re.

Budapest, 1937. évi október hó 14-én.

Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő
hálózatok helyi forgalmáról.

120.099/2.

Az 1937. évi helyi távbeszélőforgalom meg
állapítása céljából elrendelem, hogy az átalány- 
rendszerű központok a hálózatokon belül lebo
nyolított helyi beszélgetéseket első esetben a f. 
évi október hó 24-től (vasárnaptól) október 30-ig 
(szombatig) terjedő időben, második esetben 
pedig a f. évi november hó 14-től (vasárnaptól) 
november hó 20-ig (szombatig) terjedő héten 
számlálják. A számlálás eredményét a hivata
lok (ügynökségek) házilag készítendő kimuta
tásba jegyezzék be. A kimutatásban naponként 
külön kell feltüntetni a postaszolgálati ügyben 
és külön az előfizetők között létesített kapcso
lások számát. Az eredeti kimutatást a hivata
lok irattárukban őrizzék meg, az októberi szám
lálás végeredményét azonban „Postaszolgálati 
beszélgetések“ és „Egyéb beszélgetések“ c. alatt, 
tehát két tételben az október havi munkaegy
ségkimutatás III. „Távbeszélő részé“-nek az 
„Átalányrendszerű kézikapcsolású központnál" 
című ülfejezet melletti lapszélén jelentsék. A 
novemberi számlálás eredményét hasonló mó
don a november havi munkaegységkimutatás
ban kell jelenteni.

„Az egységes távbeszélő hálózatba bevont 
központok előfizetői között váltott helyi beszél
getéseket mindig csak a hívó előfizető központja 
jegyezze.“

Az igazgatóságok e rendelet végrehajtását 
az október és november havi munkaegységki
mutatások felülvizsgálása alkalmával ellenőriz
zék.

Ez az adatgyűjtés a gépikapcsolású, az alap- 
és beszélgetési díj rendszerű kézikapcsolású, a 
falurendszerű gépikapcsolású és a falurendszerű 
részben gépikapcsolású távbeszélő hálózatokat 
nem érinti, mert e hálózatokban a helyi beszél
getések számlálása rendszeresen folyik.

Budapest, 1937. évi október hó 20-án.

Változás a Távbeszélő Díjszabásban.
115.437/8.

Egyrészről Magyarország, másrészről Irak 
közt a távbeszélőforgalom megnyílt.

A forgalomban Magyarország részéről az 
összes távbeszélő központok, Irak részéről egye
lőre csak Bagdad távbeszélő előfizetői vesznek 
részt-

A háromperces beszélgetés díja 119 arany
frank, minden további percért ennek egyharma- 
da, vagyis 39.67 aranyfrank fizetendő. Az érte
sítési díj (taxe de préparation) 23 aranyfrank.

A forgalom egyéb feltételei ugyanazok, mint 
az Egyiptommal való távbeszélő forgalomban.

A hivatalok a csatolt fedőlapot a Távbe
szélő-Díjszabás 67. oldalán Fülöp-szigetek és 
Japán közé ragasszák be.

Budapest, 1937. évi október hó 8-án.

Takarékossági propaganda támogatása. 
119.514/10.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is ok
tóber hó 31-én rendezi a m. kir. postatakarék
pénztár a m. kir. kormány megbízásából a Ta
karékpénztárak és Bankok Egyesületével és több 
más testülettel karöltve immár a tizenegyedik 
országos takarékossági napot.

Az idén is támogatni kívánom ezt az orszá
gos akciót és elvárom a postahivataloktól, hogy 
•ennek sikere érdekében kellően közreműköd
nek.

A hivataloknak megküldött takarékosságra 
buzdító röplapokból egy-egy példányt a novem
ber havi járandóság kifizetése alkalmával min-
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den egyes postaalkalmazottnak (órabéreseknek 
és postamesteri alkalmazottaknak is) adjanak át 
s az esetleg fennmaradó röplapokat a postát 
igénybevevő felek között osszák ki. A lehetőség
hez képest élőszóval is igyekezzenek minél szé
lesebb körben ismertté tenni a takarékossági 
mozgalmat.

Budapest, 1937. évi október hó 14-én.,

A „Takarékossági nap“ hirdető bélyegzőinek 
használata.
120.064/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ta
karékossági nap“ hirdetése céljából a budapesti
2., 4., 10., 54. és 114. számú postahivatalok „Or
szágos Takarékossági Nap ' — Október 31 — 
Szerezz Takarékbetétkönyvet“ feliratú kézi- 
henger-bélyegzőt, a budapesti 62. és 72. számú 
postahivatalok pedig Krag-féle bélyegzőgépük
nél ugyanilyen feliratú hirdető herígereket is 
használnak f. évi október hó 12-től, illetőleg a 
múlt évben is használt bélyegzőkön szükséges 
javítások elkészültétől kezdődőleg f. évi októ
ber hó 31-ig bezárólag, a náluk feladott levél
postai küldemények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi október hó 15-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
120-050/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi október hó 15-én kelt B. I. 
12.000/1937. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Népszava“ című politikai napilap 1937. 
évi október hó 15. napján megjelent 234. számá
nak 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, 1937. évi október hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
119.420/4.

A New-Yorkban megjelenő „Nők világa“, 
a Tel-Avivban megjelenő „Davar“ héber nyelvű 
és a Bécsben Fern Atanáz szerzőtől megjelent 
„A zsidó rituális gyilkosságok igazi oka“ című

külföldi sajtótermékektől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi október hó 12-én.

Változások a mozgóposták és jegyzékelőmene- 
tek jegyzékében.

120.483/3.
Székesfehérvár és Veszjírém közt az 1820. 

sz. vonatban berendezett jegyzékelőmenet hét
főn és ünnepek utáni napon, a Veszprém—Szé
kesfehérvár közt a 7151/1821. sz. vonatokban 
fenntartott pedig vasárnapokon és ünnepnapo
kon nem közlekedik. A Székesfehérvár—Buda
pest 98. sz. mozgóposta az 1811. sz. vonatban 
naponta közlekedik. Az Aszód-pu.—Szirák 
közti közúti gépkoosijáratot Vác postahivatal 
helyett az igazgatóság ellenőrzi.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P- R. T. folyó évi 17-ik számában 
közzétett 99.751/3. sz. rendelet mellékleteként 
megjelent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi október hó 19-én.

Kisoroszi postaügynökség átalakítása posta- 
hivatallá.
119.903/3. /

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fek
vő kisoroszi, távbeszélővel egyesített postaügy
nökség, f. évi október hó 45-től, változatlan for
galmi körrel, postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 444.
Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek

ben az alábbi változásolmF'vezessélykeresztül:
A Helységnévtárban (309. o E h .  Bu

dapest 62“ helyett írjana^
A Postahivatalok és (Ügynökségek névso

rában (68. o.) az első hasábba jegyezzék be 
„444“, a negyedik hasábban „ü- Eh. Budapest 
62“-t töröljék, a lóS. oldalon pedjga 444 szám
nál írják be „Kisoroszi“.

Az' IrányíHáái Füzetben (80i) a második ha
sábba „Ü.“ helyett „IV“-t írjanak, a hetedik ha
sábban pedig „Eh.“-t töröljék.

Budapest, 1937. évi október hó 19-én.
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Változások a Helységnévtárban.
120.11313.^

Bányatelep r \  BózsaszentmájíerT^20. o.) 
ezentúl u. t. Ape.

Braunttvrfya r s  Csaholc (147. o.) ezentúl u- t. 
Csaholc. ./

Csónatanvü^lS Csaholc^fo?. o.) ezmtúl u. 
t. Csaholc. s  s '  i s '

Királdi báijytfoTviráld (298. q^-m. t. Kiráki 
után beírapdó „(belteriiktf)">/ ^

NagVszalonta -(392. o.(^ezentúl ezM L. 
Pápánál (421. o) a P* és e z u tá n  a „C“ 

mellé beírandó „egész éven át 7^órátóP*T 
Pesthidegkút (429  ̂(>)-c2entú 1 L.
Rákoskert v. mh. (449. o.) ezentúl rs Rákos

keresztúr helyett Rákoscsaba, u. p. és u. t. Rá
koskeresztúr (belterület) helyett u. p. és u. t- 
Rákoscsaba. 7

Rózsaszentmártonj457-r(57f ezentúl u. t. Ape. 
Vályitanya (FiHCpitanya) C\ Csaholc (549. o.) 

ezentúl u. t. Csaholc.
Világostanya j>  Rózsaszentmárton (561. o.) 

ezentúl u. t-^Abc.
Budapestül937.,évi október hó 19-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1937. évi szep
tember havi forgalma.

6.924/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,647.535 P 68 

f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1937. szeptember hó végén 122,858.278 
P 87 f. volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 17,875.553 P 
23, f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
504.303.

A csekküzletágban a jóváírásokat 4,237-768 
P 32 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk- 
betétek állománya 1937. szeptember hó végén 
176,983.829 P 09 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.430.

Az értékpapírüzletágiban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. évi szeptember hó végén névértékben 
119,431.017 P 04 f-t tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 97,966.489 P 65 f értéket képvisel
tek. A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 85.083.

A zálogüzletágban 247.244 drb új zálogfel
vétel 5,001.169 P kölcsönnel és 257.197 drb zálog

kiváltás 5,200-207 P kölcsönvisszafizetóssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1937. szeptember 
hó végén 1,372.614 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 28,445.369 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.487 drb, kényszerárverésre pedig 6.594 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.530 
drb, a befolyt vételár 134.714 P 91 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. szeptember hó folyamán 
3,237.527 tétel, s 1.546,713.034 P, az összes be
tétek állománya pedig a hó végén 299,842-107 P 
96 f volt.

Budapest, 1937. évi október hó 7-én.

Személyzetiek.
120.162/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Szabó Gusztáv dr. tanácsos 
63 Debrecenből Szegedrfe, Batta József dr. fő
felügyelő 198 Sopronból Budapestre, Heinrlich 
Antal felügyelő 141 Egerből Budapestre, Sere
gély Géza felügyelő 294 Székesfehérvárról Bu
dapestre, Kiss Béla főtiszt 396 Jászberényből 
Gyöngyösre, Hertay Rezső dr. gyakornok 125 
Vácról Budapestre, Kormány Béla gyakornok 
138 Nyíregyházáról Debrecenbe, Polgár Antal 
gyakornok 163 Kiskunfélegyházáról Budapestre, 
Miké Tivadar gyakornok 185 Miskolcról Kar
cagra, Böszörményi Zoltán gyakornok 189 Me
zőtúrról Budapestre, Kulina Béla főellenőr 86 
Szerencsről Egerbe, Balaton József II. oszt. al
tiszt 1326 Budapestről Kalocsára, Vass Miklós 
II. oszt- altiszt 1498 Szolnokról Budapestre, Ká
rai Dezső II. oszt. altiszt 1979 Nyíregyházáról 
Debrecenbe, Barr Sándor II. oszt. altiszt 2397 
Kalocsáról Budapestre, Fazekas Pál II. oszt. 
altiszt 2558 Budapestről Sátoraljaújhelyre, 
Deutschmann József II. oszt. altiszt 2579 Sátor
aljaújhelyről Budapestre, Szénási Mihály turke- 
vei II- oszt. altiszt 2806 Sátoraljaújhelyről Buda
pestre. Keresztesi Imre II. oszt. altiszt 2829 Bé
késcsabáról Budapestre, vitéz Molnár Sándor II- 
oszt. altiszt 2971 Budapestről Egerbe, Szabó La
jos béci II. oszt. altiszt 3098 Újpestről Körmend
re, Cser Miklós II. oszt. altiszt 3164 Budapestről 
Szolnokra, Reznák József I. oszt. vonalfelvi
gyázó 163 Kisvárdáról Szolnokra, Fehér József 
kürti II. oszt. vonalfelvigyázó 206 Galgagutáról
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Dunaharasztira, Kovács Sándor tépei II. oszt. 
vonalfelvigyázó 241 Ózdról Kisvárdára.

Nyugdíjaztattak: Tóth István 16 és Barabás 
Jenő dr. 52 főfelügyelők, Eperjessy Pál főellen
őr 33, Konrád Julia 1 és Dibáczy Antalné 13 fő- 
ellenőrnők, Teplánsky Aranka 19, Párái Erzsé
bet 60 és Sik Béláné 125 ellenőrnők, Fuchs Sán- 
dorné 347, Fegyverneki Istvánné 386 és Herpich 
Ilona 500 segédtisztnők, Vő János I. oszt. szak
altiszt 1, Tóth Lajos szabadszállási 84, Farkas 
Károly dákai 123 és Szeneczky Gyula 154 II 
oszt. szakaltisztek, Szabó Pál sárszentmihályi 
181, Mucsi Gábor 367, Gyursánszky Alajos 431, 
Forró Mihály 475 és Kovács Lajos hódmezővá
sárhelyi 1579 I. oszt altisztek, Kovács János hor- 
pácsi I. oszt. vonalmester 7, Németh József sza- 
bási II. oszt. vonalmester 29.

Felmentetett: Juhász Ferenc II. oszt altiszt 
2655.

Elbocsáttatott: Kollár Imre II. oszt. altiszt 
2577.

Meghaltak: Pilinszky János dr. 249 és Ág
falvi József 293 felügyelők, Szakmány László fő
tiszt 345, Kovács Miklós szalkszentmártoni 776 
és Burka János 1436 I. oszt. altisztek, Zimonyi 
István II- oszt. altiszt 2117.

Névváltozás: Hangai (Hágemann) Jakab II. 
oszt. altiszt 1211, Mohácsi (Miller) Tamás II. 
oszt. altiszt 1588, Budavári (Báder Nagy) László 
II. oszt. altiszt 3102, Völgyesi (Vidovits) Antal 
II. oszt. altiszt 3145, Fonyódi (Fogner) Ferenc 
II. oszt. altiszt 3162.

Egyéb változás: Vág völgyi Margit kezelőnő 
283 helyett Kis Béláné.

^Véglegesítettek: 1937 szeptember 1-től
Hoffmann Józsefné kezelőnő 396 és B. Kármán 
László kocsikezelő 249.

Budapest, 1937. évi október hó 18-án-

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

119.713/3.
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*) A  szállítás tlé s 'kézbesítést a' Szeged 1. sz. p o s ta h iv a ta l’dátja el.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az L 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1937.

évi november hó 15-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi október hó 15-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
Medgyesegyháza I. oszt. postahivatal gyakorlott 

postakiadót keres novem ber elsejére. A ján la to t fizetési 
igényekkel kér.

A íiterkesztősegnek. szánt küldemények címzése: Fosta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi htrlaposztály, Budapest 4.

F ővárosi N yom ds R t. ny o m áss . — Felelős : D uchoo János.
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LÉGIPOSTÁI MENETREND

Feladási határidő:

a Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a m enetrendet,

a repülőtéri postahivatalnál 1 0  perccel a gépek indulása előtt.$
Budapesten a légitársaságok autóbuszai a repülőtérre negyvenöt perccel a re

pülőgép felszállása előtt indulnak V., D orottya-u. 7. sz., illetőleg IV., Vörösmarty- 
tér 2 . sz. alól és ugyanakkor kiürítik az o tt  elhelyezett kékszínű levélszekrényeket.

Légipostái ügyekben felvilágosítást a következő hivatalok adnak:
Levélpostai küldem ényekre (utalványokra) vonatkozólag a

B udapest 72. sz. postahivatal (VII., Keleti pu.; telefon 146-017) és 
a  repülőtéri postahivatal (telefon 259-549).

Csomagokra vonatkozólag a
Budapest 78. sz. postahivatal (VII., Verseny-u. 3. sz.; telefon 141-929).

Tartalomjegyzék.
a) Rövidítések és jelm agyarázat

b)  Európai országok  A.) I.—II. táblázat

c)  A z Európán kívüli országok névm utatója

d )  Európán kívüli országok B.) III.—IX. táblázat

2  oldal

2— 6.

7. »»

8—11.

\

KIADJA: A M. KIR. PO STA  V EZÉR IG A Z G A T Ó SÁ G  
BUDAPEST.

1937.



Rövidítések: nap. =  naponta, kiv. =  kivételével, hé — hétfő, ke =  kedd, sze — szerda, csii =  csütörtök, pé =  
péntek, szó =  szom bat, va =  vasárnap.

Jelmagyarázat: „b“ jelzés az órák , illetőleg a napok e lő tt az indítást követő napot, illetőleg hetet jelenti.
„c“ jelzés az  órák  előtt az ind ítást követő második napot, jelenti.
,,d“ jelzés az ó rák  előtt az ind ítást követő  harm adik napot jelenti.

Csak hétfő-, szerda-, péntek- és szombati feladás f  Csak kedd- és csü törtök i feladás esetében,
esetében. t t  Csak szombati feladás esetében.

□  Csak hétfő, szerda- és p én tek i feladás esetében. Q  Szombati feladás kivételével,
cf Csak vasárnap-, kedd- és csü törtök i feladás esetében. * Az út egy részén vasúton,
O  Csak kedd-, csütörtök- és szom bati feladás esetében.

A) Európa.
I. sz. menetrendtáblázat.

A  feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1 . 2 . . 3. 4. 5. 6 .

csak
va
*)

7 ó 30

nap.
va

kiv.

7 ó 55

hé
sze
pé

10Ó05

nap.
va
kiv.

12Ó55

nap.
szó
kiv.

>)
23 ó Jegyzet

Budapestről (repülő térrő l) indul 8  ó 2 0 9 ó 15 11 Ó25 14 ó 23 Ó50

Rendeltetési ország H elység neve É r k e z é s

Albánia T iran a

b f  
1 2  630 
e f f  
1 2  ó3Ü

•

Bécs bi2ó30 1 0 Ó2 0 12 635 15 ólO b 6  ó

Ausztria

X. 31-ig és 
III. 1-től

G raz

□
1 1  ólO
o  *

18 ó
*

b 1Ó18
XI. 1— 
II. 28-ig

*
18 ó

*
b 1 ó 18

'

X. 3I-ig és 
III. 1-től

K lagenfurt

□
11 Ó55 
O  *
22Ó59

*
b 4ó36

XI. 1 —
II, 28-ig 22Ó59

*
b 4ó36

Belgium Brüsszel bl l ó 2 0 b 3ó20 h14ó25

Bulgária 1. a II. sz. táblázatot

Cseh-Szlovákország Prága 11 Ó45 14 ó 10
*

23 ó.23
b
10 ó 15

Dánia K openhága
b
6  ó 48

©
b 5Ó20 

t t *  
b 6648 b 19 ó

Danzig szabadváros Danzig b l ó 15 b 1Ó05
b
18 055

Észtország

X. 31-ig és 
Ili. 1-től

b 14 ó

b '
13 ó 50

t t *
c 8 ó 30

Tallinn
XI. 1— 
II. 28-ig

b 14 ó

t
b 14 ó 

*
c 8Ó30 c 14 ó

Finnország

X. 31-ig és 
III. 1-től b

17 6  05

<S
b 13 ó 
b t t  
17 ó05

H elsinki
XI. 1 -  
II. 28-ig

c 13 ó

é
b 13 ó

t t
c 13 ó

* )  B u d a p e s t  é s  B é c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.
1 . 2 . 3. 4. 5. 6 .

A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál
csak
va
')

nap.
va

kiv.

he
szc
pc

nap.
va
kiv.

nap.
szo
kiv.

i)

7 ó 30 7 ó 55 10 ó 05 12 ó 55 23 ó
Jegyzet

Budapestről (repülőtérrő l) indul 8  ó 2 0 9 ó 15 11 Ó25 14 Ó 23 650

Rendeltetési ország Helység neve E r k e z c s

Marseille
b
5 ó 12 b 1 1  6

c
4 6  32

Paris
b
13 ó 15 16 ó 2 0

b
4Ó50 b 15 6

Franciaország
Strasbourg

*
24 ó

b ®  
(1 Ó50

t t *
11 ó 52

b
12 6  55

Toulouse
b •
5 ó 10

b
19 ó 13

(Korzika) A jaccio b 9650

Görögország 1. a II. sz. táblázatot

Jugoszláv királyság 1. a II. sz. táblázatot

Lem berg
b □  
15 6  05

Lengyelország

Varsó

b □  
13 6  25 
b
16 6  50

•

Lettország Riga
b
1 2  ó 1 0

b t  
1 2  ó 1 0

b ^
18 6  06

Ttc d  
1 2  610

Litvánia Kaunas b 9 6

t
b 9 ó 
b ZK * 
12 6  30

Luxemburg Luxemburg
b
11 ó 45

b
17 6  20

Málta Malta

b t  
13 ó 45
c t t  
13 ó 45

N agybritannia London
b
1 2  ó 2 0 16 ó 1 0

b
4 6  55

Ném etalföld Amsterdam
b
9 ó 58 15Ó05

b <S> 
4 ó 15 
b t t *  
9 658

Rotterdam
b * 
10 6  45 14 ó 30

b G> 
3 645
b t t *
10 Ó 45

l )  B u d a p e s t  é s  B e c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .



4

Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.
1 . 2 . 3. 4. 5. 6 .

A feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál
csak

va
í a

V

nap.
va

kiv.

hé
sze
pé

nap.
va

kiv.

nap.
szó
kiv.
*)

7 ó 30 7 ó 55 10 6  05 12 655 23 6
Jegyzet

Budapestről (repü lő térrő l) indul 8  ó 2 0 9 ó 15 11 625 14 ó 23 650

Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é

Berlin 18 6  05 18 605
b
12 Ó5C

Brem en
*

23 6  06
*

23 606
b
16 ó l(

Breslau
b
0 ó 35

b *
0 ó 35

D ortm und
b
3 ó 54

b
13 645

D resden
*

23 ó 52
*

19 ó 21
*

2 0  6  18
*

23 652
b
1 1  610

D üsseldorf
b
0  ó 2 0

b
15 6  05

Essen
b
5 ó 27

b
15615

X. 31-ig és 
F rank fu rt 1 " ^ b 0640

b
13 634

<1

(M ain) XI. 1—
II. 28-ig b 2640

b
13 630

Ném etország
Halle/Leipzig

b
l ó 57

O  *
2 2  ó 1 2

4
2 2  6 ' 1 2 b 1 657 b 1 2  6

H am burg 19 Ő50 19 ó 50
b
16610

H annover
b
0  ó 0 1

b
0  6  0 1

b
15 610

Köln
b
21 630

b
14620

Königsberg b 2  ó b 2  ó b 2  6

X, 31-ig és 
III. 1-től o  *

2 2  ó 0 2

*
2 2  602 22 605

b
10 6  50

XI. 1 — 
II. 28-ig

O  *
2 2  6  0 2

*
2 2  602

b
5 6  30

b
10 6  55

X. 31-ig és 
Ili. 1-től

2 1  ó
b
12 6  05N ürnberg  ^  ^_

II. 28-ig b
4 ó 25

b
12Ó05

S aarb rücken
b
11 629

b
15 ó 50

S tu ttg a rt
b O  *
l ó 58

b
1 6  58

b
4 ó 30

b
14 630

! )  B u d a p e s t  é s  B e c s  k ö z ö t t  g y o R s v o n a t t a l .
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.
1 . 2 . 3. 4. 5. 6 .

A feladás határideje a Budapest 72. sz. hivatalnál csak
va

nap
va
kiv.

hé
sze
pé

nap
va
kiv.

nap
szó
kiv

>)

7 ó 30 7 655 10Ó05 12 655 23 ó
Jegyzet

Budapestről (repülőtérről) indul 8  ó 2 0 9 ó lő 11 Ó25 14 ó 23 ó 58

R endeltetési ország Helység neve É r k é z é s

Norvégia Oslo
b
10 ó 15

b *
19 ó 15

e
9 ó

Fiume

X. 31-ig és 
III. 1 -től 15 ó 23

-

Xí. 1 -
1 1 . 28-ig o

15 6  25
" ; b d

15Ó25

l’ola

X. 31 -íg és 
III. l- tő l 14Ó30
XI. 1— 
II. 28-ig 0  

14 630
b c? 
14 630

Olaszország

Róma

X. 31-ig és 
1 1 1 . l- tő l 13 ó40
XI. 1— 
II. 28-ig

O
15 Ó40

b d  
15 640

Velence

X. 31-ig és 
III. l-től 13 ó 2 0

XI. 1 — 
1 1 . 28-ig o

13 ó 2 0

b d
13 ó 15

(Szardínia) Cagliari

X. 3l-ig és 
1 1 1 . l-tő l

b
13 ó 45

XI. k— 
II. 28-ig b O

13Ó45
c d  
13 645

(Tripolisz) Tripoli

X. 31-ig és 
III. l-tő l

b □  
13 650 
b t  
15640 
e f f  
15 ó40

XI. 1 — 
II. 28-ig

b f  
15Ó40 
c t t  
15 640

c d  
13 650

(Rhodosz sz.) 1. a II. sz. táblázatot

O roszország (európai) A légiforgalom szünetel

Portugália Lisszabon
b □  
15 ó 50

c A  * 
17 648

Románia 1. a II. sz. táblázatot

Spanyolország Barcelona b 8  ó
t t

c 8  ó

Salamanca
□

b 13 6

c
8  ó 30

..... - - - * . . . . . .

. . .  • > .. -.1 i í ,

* )  B u d a p e s t  é s  B é c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .
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Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1 . 2 . 3. 4. 5. 0 .
csak
va
r)

7 ó 30

nap.
va

kiv.
7 ó 55

hé
sze
pé

10Ó05

nap.
va
kiv.

12 Ó 55

nap.
szó 

kiv.1) 
23 ó Jegyzet

Budapestről (repü lő térrő l) indul 8  ó 2 0 9 ó 15 11 Ó25 14 ó 23 650
R endeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Sváje Zürich
b o *
5 ó 28

b *
5 ó 28

b
15 640

Svédország
Malmö

b
7 ó 11

b ®  
5 ó 55 
b f f *  
7 ó 11

b
19 630

Stockholm b 13 ó

cr
 

cr

n
°

'
0

c * 
6  ó 30

Törökország Légiforgalom szünetel

II. s z . m en etren d tá b lá za t.
Jelmagyarázatot 1. a 2. oldalon.

A feladás határideje a B udapest 72. sz. hivatalnál

1 . 2 . 3. 4. 5.

ke
csü
szó

7 ó 35

ke
csü
szó

7 ó 55

ke
CS Ü • 
SZÓ

8  ó 50

hé
sze
pé

1 1  ó 1 0

T >
Jegyzet

Budapestről (rep ü lő té rrő l)  indul 8  ó 55 9 ó 15 1 0  ó 1 0 12 ó 30
Rendeltetési ország Helység neve É r k e z é s

Bulgária Szófia 13 ó 30

Görögország
A thén 18 ó 55

Szaloniki 15 ó 10

Jugoszláv királyság Belgrad 10 ó 30 11 ó 50 14 ó 05

Rhodosz sziget Rodi b 14 ó 45

c f  
9 ó 45 

d f f  
9 ó 45 l

Rom ánia Bukarest 15 ó 25

1 )  B u d a p e s t  é s  B é c s  k ö z ö t t  g y o r s v o n a t t a l .



7

B) Európán kívüli országok.
Az Európán kívüli országok névmutatója.

Ország, terület

M enetrend
Ország, terület

M enetrend
Ország, terü let

M enetrend

táb lá 
zat

sor
szám

táb lá 
zat

s o r 
szám

táb Iá 
zat

sor
szám

Abesszínia 1 1 1 5 Francia Guinea VII 4 Mezopotámia VI ]
Aden III 4 Francia-Guyana IX 8 Mozambik V 7
Afganisztán VI 4 F rancia-Indokína VI 7 Németalföldi-India VI 9
Algír III 2 Francia Közép Kongó Ném etalföldi-Guyana IX 9
Algiri területek (déli) VII 1 1 déli része VII 1 0 N ém etalföldi-U j-G uinea VI 9
Amerikai Egyesült All. IX — Francia Közép-Kongo Niger VII 13
Angola VII 19 északi része VII 18 Nigéria VII 16
Annobon (sziget) VII 16 Francia-Szomálipui t III 4 Nikaragua IX 19
Antigua (sziget) IX 1 Francia-Szudán VII 1 2 Nyasaföld V 5
Arábia 1 1 1 1 Fülöp-szigetek VI 1 2 Olasz-Szomáliföld III 6

A ranypart VII í Gabon VII 9 Oltre-Giuba III 6

Argentína V ili 5 Gambia VII 3 Oman VI 2

Ausztráliai Áll. Szöv. VI 14 Guam (sziget) VI 13 Palesztina 111 7
Baham a-szigetek IX 2 Guatem ala IX 6 Panama-csatorna te rü le t IX 2 0

Bahrein-sziget VI 3 Hadram aut III 4 Panama köztársaság IX 2 1

Becsuana-föld V 6 Haiti köztársaság IX 1 0 Paraguay VIII 2

Belga-Kongó VII 19 Hawai - szigetek IX 1 1 Peru V ili 7
Belga-Kongó észak- Honduras köztársaság IX 13 Porto-Rico IX 2 2

keleti része V 1 Hong-Kong VI 1 0 Portugál-Angola VII 19
Beludzsisztán VI 4 Irak VI 1 Portugál Elöindiai
Birma VI 5 Irán (Perzsia) VI 2 gyarmatok VI 4
Bolívia VIII 3 Jamaika IX 14 Portugál Guinea VII 2

Borneo VI 9 Japán VI 1 1 Principe (sziget) VII 16
Brazília VIII 1 Jáva V 9 Rio de Oro VII 1

Brit-Észak-Borneo VI 8 Jémen III 4 Salvador köztársaság IX 23
Brit-Guyana IX 7 Kamerun déli része VII 8 S. Thomé (sziget) VII 16
Brit-Honduras IX 1 2 Kamerun északi része VII 16 Sierra Leone VII 4
Brit-India VI 4 Kanada IX 13 Singapore VI 8

Brit-Nyasaföld V 5 Kanári-szigetek VII 1 Spanyol-Guinea VII 9
Brit-Szomáliföld 1 1 1 4 Karolina-szigetek VI 13 Straits-Settlements VI 8

Celebes VI 9 Kénya V 2 Szaudi-Arábia III 1

Ceylon VI 4 Kína VI i í Szenegál VII 2

Chile VIII 6 Kolombia IX 16 Sziám • VI 6

Ciprus sziget III 9 Koweit VI 1 Szíria 1 1 1 8

Costa-Rica IX 3 Közép-Kongó Tanganyika-terület V 3
Csád (Tchad) VII 15 déli része VII 1 0 Tanger IV 1

Dahomey VII 14 Közép-Kongó Tchad VII 15
Délafrikai Unió V 8 északi része VII 18 Tibet VI 4
Délnyugat-Afrika V 9 Kuba IX 17 Timor (sziget) VI 9
Dél-Rhodézia V 6 Lakedivi-szigetek VI 4 Togo VII 14
Dom inikánus köztárs. IX 4 Libanon III 8 Transzjordánia III 7
Egyesült Államok Libéria VII 3 Trinidad (sziget) IX 24

(Am erikai) IX — Lorenzo Marques V ( Tripolisz 1. Olaszország
Egyiptom III 1 Macao VI 1 0 (az európai résznél) — —

Egyiptomi-Szudán 1 11 2 Madagaszkár VII 2 0 Tunisz IV 3
Ekuador IX 5 Maláji nem szöv. áll. VI 8 Ubangi-Chari VII 17
Elefántcsontpart VII 6 Malaya VI 8 Uganda V 1

Eritrea III 3 M aledivi-szigetek VI 4 Uj-Zéland VI 14
f'.szak-Rhodézia V 4 M andzsukuó VI 1 1 Uruguay VIII 4
Etiópia (Abesszínia) III 5 Marianna-szigetek VI 13 Venezuela IX 25
Fernando Po (sziget) VII 16 Marokkó IV 1 Virginia szigetek IX 26
Francia Elöindiai M auritánia VII 2 Yémen III 4

gyarm atok VI 4 Mexikó IX 18 Zanzibár V 3
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III. sz. menetrendtáblázat.

1 . 2 . 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 1 0 . 1 1 . 1 2 .
va hé ke ke ke sze csü csü CSÜ pé szó SZÓ

A feladás határideje Budapest XI. 1- X.31- X I.1- X. 31- XI. 1 - X.31-
72. hivatalnál tői 1 1 . lg cs tő lll ig és tő in . ig és

28-ig III. 1- 28-ig III. 1- 28-ig III. 1-
H tol 2) tői 3) tői

23 ó 7 ó 55 7 ó 35 7 ó 55 23 ó 7 ó 55 7 ó 35 7 ó 55 23 ó 7 ó 55 7 ó 35 7 ó 55
Budapest (repülői érről) indul 23 Ó50 9 ó 13 8  ó 55 9 ó 15 23Ó50 9 ó 15 8  ó 55 9 ó 15 23Ó50 9 ó 15 8  ó 55 9 ó 15

O rszág, terület Helység neve É r k z é s

1. Egyiptom
(Szaudi Arábia)

2. Egyiptom i Szudán

3. E ritrea

4. Francia Szomálipart
(Brit-Szomáliföld, 
A den, Jemen, 
Iladram aut)

3. E tiópia (Abesszínia)

6 . Olasz-Szomáliföld 
(Ö ltre  Giuba)

7. Palesztina
(Transjordania)

8 . Szíria és Libanon

9. Ciprus-sziget

A lexandria
Kairo

W adi H alfa
K hartoum
El-Obeid
El-Fasher
Généin a
Kassala
M alakal

A sm ara
Assab

D jibouti

D ire-D aua 
A ddis A beba 
G orrahei

Belet Ucn 
M ogadiscio

Gaza
Haifa
Lydda (T el-A viv)

Beyrouth

Larnaea

sze
csü

esu
pt

pe
pé

szó

szó
szó

sze _0:: *

CS U
CS Ü

pe

CSU
csü

pé

PC
csü

pc

pc

pc
szó

szó
va

va
va

pc
szó

va
va
hé
hé
hé

hé

sz ó

szó

pé

va 
szó 
va :

va
hé

hé

hé
ke

sze

ke
ke

szc

szc
szc

va
hé*

hé
hé

ke

hé
hé

hé *

ke

ke
sze

sze
csü

esu
csü

sze
ke

sze

csü-)

*) Budapest és Bécs között gyorsvonattal. 
-) Haifa és Larnaea között hajóval.
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IV. sz. menetrendtáblázat.
1 . 2 . 3.

A feladás határideje a Budapest 
72. sz. hivatalnál

nap.
va
kiv.

csak
szó

7 ó 55 12 Ó55
Budapestről (repülőtérről) indul 9 ó 15 14 ó
Ország, terü let Helység neve Érkezés

1. M arokkó
Casablanca

b 0  

15 Ó55 
b f f  
14Ó30

c
15 655

Fés
0

b 15 ó e 15 ó

Tanger
e <S>* 
6  ó 0 2

d
6  ó 0 2

Algír b 13 ó
2. Algír

Ó rán
b 0  

12Ó25
c
12Ó25

3. Tunisz Tunisz b 16 ó

V. sz. menetrendtáblázat.

A feladás határideje a Budapest 
72. sz. hivatalnál

1 . 2 . 3.

ke

7 ó 35

csü

7 ó 35

SZÓ

7 ó 35
Budapestről (repülőtérrő l) indul 8  ó 55 8  ó 55 8  ó 55

Ország, terü let Helység neve Érkezés

1. U ganda Port Bell pé hé ke
(Belga-Kongó
északkeleti része
P ort B elitől ren-
des postai úton)

2. Kenya Kisumu pé • hé ke
N airobi S Z Ó sze
M ombasa szó [sze

3. Tanganyika terület Dar-es-Saalam szó szc
(Zanzibár sziget) hindi va csü

4. Észak-Rhodézia Lusaka hé pé

5. N yasaföld Blantyre hé pé

6 . Dél-Rhodézia Salisbury hé pé
(Becsuanaföld)

7. M ozambik M ozambique va csü
(Lorenzo-M arques) Quelimane va csü

Beira va cs ü
Lorenzo-

M arques hé pé

8 . D élafrikaí-U nió Johannesburg hé pé
D urban hé pé
East London b ke b szó
P ort E lisabeth b ke b szó
Capetown b ke b szó

9. D élnyugat-A frika W indhoek b ke b szó

VI. sz. menetrendtáblázat.
Í. 2 . 3.

A feladás határideje a
ke CSÜ SZÓ

Budapest 72. sz. hivatalnál
7 Ó 35 7 ó 35 7 ó 35

Budapestről (rep ü lő té rrő l) indul 8  ó 55 8  ó 55,8 ó 55

Ország, terü let Helység neve Érkezés

1. Irak( M ezopotám ia) Baghdad CSÜ SZÓ hé
(Koweit) Basrah csü szó hé

2 Irán (Perzsia) Bouchir szó ?
(Oman) D jask pé szó ke

3. Bahrein-sziget Bahrein va sze

4. Brit India Karachi pé va ke
(Ceylon-sziget) Jacobabad hé CSÜ
(Beludzsisztán Multan ke pé
Jacobaoadtól Lahore ke pé
A fganisztán Ahmedabad ke pé
Lahorétól és Bombay ke pé
Tibet C alcuttátó l H yderabad ke pé

rendes postai
úton M adras sze b szó

(Francia és P ortu- Colombo b pé * b hé *
gál-Előindiai gyár- Goa SZC
matok, M aledivi és Cannanore SZC
Lakedivi szigetek) Trivandrum SZC

Jodhpur hé CSÜ
Delhi ke pe
Cawnpore ke pé
Allahabad ke pe
Calcutta ke pé

5. Birma Rangoon szó hé SZC

6 . Sziám Bangkok va ke CSÜ

7. Francia Indokína Saigon SZC 9
Hanoi szc 9
Vientiane szc 9

8 . Malaya (és M aláji Penang va ke CSÜ
nem Szöv. áll.) 
(Straits Settlem ents, 
Brit Észak Borneo)

Singapore va ke csü

9. Németalföldi India Medan va ke csü
(Jáva, Borneo, Ce- Palembang hé SZC pé
lebesz, N ém etaltöl- Batávia hé sze pé
di Uj G uinea, Ti- Bandoeng hé SZC pé
mór sziget) Soerabaya b ke b csü b szó

lü. Hong Kong Hong-Kong b ke b csü*
(Macao)

11. Kína Canton b ke * h csü
(Japán)
(Mandzsukuó)

12. Fülöp szigetek Manilla b csü

13. Guam sziget Guam b pé
(Marianna és K aro, 
lina-szigetek)

14. Ausztráliai Állam. Darwin b ke b szó
szövetség Longreach b sze b va
(Ausztráliai sziget- Charleville b csü b hé
világ) Brisbane b csü b hé

Sydney b pé b ke
P erth b szó b sze

) Bangkoktól rendes postai úton.
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VII. sz. menetrendtáblázat. VIII. sz. menetrendtáblázat.

A feladás határideje a 
Budapest 72. sz. hivatalnál

1 2 . 3.

szc

1 2  Ó55

SZÓ

7 ó 35

szó 

7 ó 55

Budapestről (repülő térrő l) indul 14 0» 8  ó 55 9 ó 15

Ország, terü let Helység neve Érkezés

1 . K anári.szigetek Las Palmas esti
(Rió de O ro)

2 . Szenegál (M auritá- Dakar hé
nia)
(Portugál G uinea) Ziguinchor hé

3. Gambia Bathurst pé

4. Francia-Guinea Conakry hé
(Sierra Leone)

5. Libéria Monrovia ke

6 . E lefántcsontpart Abidjan ke

7. A ranypart Takoradi sze

8 . Kamerun (déii Douala szc
része)

9. G abon (Spanyol Port Genti.1 csii
Guinea)

10. Francia Közép- Pointe N oire csü
Kongó (déli része) Brazzaville csü

11. Délalgiri területek Colomb-Béchar va
El Goléa va
Aoulef va
Reggan hé

12. Francia-Szudán
(keleti része) Gao hé
(nyugati része) Bamako I)csü*

13. Niger Niamey ke
Zinder ke

14. Dahomey (Togo) Cotonou ke
15. Tchad Fort Lamy ke ke
16. Nigéria Maidu g  a ri ke

(Fernando Po, An- Kano ke
nobon, S. Thomé- Kaduna sze
és Principe-sziget) Minna sze
(Kam erun északi Oshogbo sze
része) Lagos sze

17. Ubangi-Chari Fort A rcham - sze
bault

18. Francia Közép.
Kongó (északi Bangui sze
része)

19. Belga Kongó Libenge sze
(Angola) Coquilhatvillc sze

Leopoldville csü
Bom a csü
Búmba sze
Stanleyville sze
Kindu csii
Kabalo csü
Bukama csü
F.lisabethville csü

20. M adagaszkár M aintirano b szó
Tananarive h szó

■) D akar és Bamako k ozo tt vasúton .

A  feladás h atárideje  a 
Budapest 72. sz. hivatalnál

1 . 2 . 3.

sze

12655

S ZÓ

7 ó 55

Budapestről (repülő térrő l) indul 14 ó 9 ó 15

Ország, terü let Helység neve 1irkezés

1. Brazília N atal pé hé
Recife pé ke
Bahia s Z O ke
Rio de Janeiro SZÓ ke
Santos v a
Florianopolis va sze
Porto Alegre va sze
Pelotas hé
Sao Paulo v a

Cam pe Grande va
Corumfoa hé
Cuvaba hé
Fortaleza va
Florians hé
Belem va
Manaos hé
Rio Branco hé

2. Paraguay Asuncion sze

3. Bolivia Santa Cruz ke
^Cochabamba ke
Oruro ke
La Paz ke

4. Uruguay Montevideo v a | csü

5. Argentina Buenos Aires va sze
Cordoba hé pe
Salta pe
Mendoza hé csü
Bahia Bianca ke * pé *
San Antonio ke

Puerto  Descado b szó
Santa Cruz b szó
Rio Gallegos b szó
Rio Grande b  v a

6  . Chile Santiago hé csü ^
Valparaiso hé * csu t
A ntofagasta ke b szó
Arica ke b szó

7. Peru Tacna ke b szó
Ar equip a ke b szó
Lima ke b szó
Talara b sze b va
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A  légi küldeményeket Párison keresztül légi úton továbbítják abba a kikötőbe (Le Havre, 
Cherbourg, Boulogne s/M.) ahonnan New Yorkba éppen hajó indul.

A z Egyesült Á llam ok be lterü le tén  és a többi alább felsorolt országba, illetőleg területre szó
ló küldem ényeket New-Yorktól légi úton szállítják tovább.

Az Egyesült Államok területére szóló küldemények általában a hajó New-Yorkba érkezé
sétől szám ított 1 — 2  nap alatt érkeznek meg a rendeltetési helyre.

K anadába, Mexikóba, a közép-am erikai állam okba, a közép-am erikai szigetvilág helyeire, 
valam int egyes dél-amerikai országokba szóló küldem ényeket New -York-ból a következő m enet
rend szerin t tovább ítják :1)

IX. sz. menetrendtáblázat. (Észak- és Közép-Amerika.)

1 . 2 . 3. 4.

R endeltetési ország, terü let Helység neve
N ew -Yorkból a repülő

gép indul
R endeltetési helyre 

érkezik

1. A ntigua sziget St. John he 2 1 ó 1 0 sze 1 1  ó
2. Baham a-szigetek Nassau va, csü 2 1 6 1 0 hé, pé 10 ó 30
3. Costa-Rica Köztársaság San Jósé va, ke, csü 16 ó 15 ke, csü, szó 12 ó 30

hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 10 ó 35
4. D om inikánus Köztársaság San Pedro hé, sze, szó 2 1 ó 1 0 •ke, csü, va 15 ó 15
5. Ekuador Guayaquil hé, pé 2 1 ó 1 0 sze. va 12 ó 15
6 . G uatém ala Guatemala va, ke, csü 16 ó 15 hé, sze, pé 17 ó 35

hé, pé 2 1 Ó 1 0 sze, va 16 ó 45
7. G uyana (Brit} Georgetown sze 2 1 ó 1 0 pé 11 ó 50
8 . G uyana (Francia) Cayenne sze 2 1 6 1 0 pe 15 ó 45
9. G uyana (Németalf.) Paramaribo szó, sze 2 1 ó 1 0 hé, pé 14 ó 35

10. H aiti köztársaság Port-au-Prince hé, sze, szó 2 1 ó 1 0 ke, csü, va 12 ó 55
1 1 . Hawai-szigetek Honolulu ke 17 6 55 CSÜ 8  ó 30
12. H onduras (Brit) Belize sze 2 1 6 1 0 pé 9 ó
13. H onduras közt. Tegucigalpa va, ke, csü 16 ó 15 ke, csü, szó 9 ó 15

hé, pé 2 1 6 1 0 sze, va 14 ó 10
14. Jam aika Kingston hé, pé 2 1 6 1 0 ke, szó 12 ó 35
15. Kanada Montreal nap. va. kiv. 8 6 30 1 1  6

O ttaw a nap. va. kiv. 8 ó 30 1 2  ó 2 0

Winnipeg nap. 23 6 b 13 ó 05
16. Kolombia Barranqullla hé, pé 2 0 ó 55 ke, szó 16 ó 2 0

Bogota hé, pé 2 0 ó 55 sze, va 10 ó 45
17. Kuba Habana nap. 2 1 ó 1 0 b 10 ó 30
18. Mexikó Mexico City nap. 16 ó 30 b 12 ó  35

Tampico nap. 16 ó 30 b 10 ó 50
19. N ikaragua Managua va, ke, csü 16 ó 15 ke, csü, szó 10 ó 30

he, pé 2 1 o 1 0 sze, va 12 ó 35
20. Panam a- csatorna terület Cristobal va, ke. csü 16 ó 15 ke, csü, szó 16 ó 35

hé, pé 2 1 ó 1 0 ke, szó 19 ó 25
21. Panam a közt. Panama City va. ke, csü 16 ó 15 ke, csü, szó 16 ó 15

hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 7 ó 50
22. Porto Rico San Juan hé, sze, szó 2 1 ó 1 0 ke, csü, va 17 ó 55
23. Salvador-Köztársaság San Salvador va, ke, csü 16 ó 15 ke, csü, szó 8  ó 05

hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 15 ó 35
24. T rin idad -sz ige t Port-of-Spain hé 2 1 ó 1 0 sze 15 ó

sze, szó 2 1 ó 1 0 pé, hé 9 ó 35
25. Venezuela Caripitó hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 15 ó 15

Cumarebo hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 10 ó 35
La Guaira hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 11 ó 35
Maracaibo hé, pé 2 1 ó 1 0 sze, va 8  ó 1 0

26. Virginia-szigetek St. Thomas hé 2 1 6 1 0 sze 9 ó

') K anada és Mexikó kivételével ezekbe az országokba az „Air F rance“ dél-am erikai lég ijára tával is lehet 
küldem ényeket továbbítan i: 1. VIII. sz. m enetrendtáb lázat 3. hasáb já t. Továbbítási idő Budapestről 9—10 nap.

FŐVÁROSI N Y O M D A  RT.
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T A R T
N orvégiából érkező utalványoknak norvég koronában 

való kiállítása.
„Az egyetemes postaegyesülethez tartozó országok 

postahivatalainak névsora“ című segédkönyvnek új k i
adása.

A  tojás- és baromfiárak kifüggesztésére külön ár
folyamlapok használata.

V áltozások a Távíró-D íjszabásban.
K özponti nyilvántartás vezetése Budapesten a rádió

előfizetőkről.

A L O M :
Lefoglalandó sajtóterm ék.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
A Szent István Emlékév hirdető bélyegzőinek hasz

nálata.
Európán kívülre szóló lcvélposta továbbítása.
A bagolasánci postaügynökség végleges beszünte

tése.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kiadói állást keresnek.

Norvégiából érkező utalványoknak norvég koro
nában való kiállítása.

121.232/4.
Folyó évi november hó 1-től a Norvégiából 

érkező utalványokat norvég koronában állítják 
ki. A küldhető összeg felső határa 200 norvég 
korona.

Az említett utalványok kezelésére nézve a 
P. R. T. folyó évi 12. számában megjelent 
94.142/4. sz. rendeletben foglaltak irányadók.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a Le- 
vélpostadíjszabás 125. oldalán Norvégiánál.

Budapest, 1937. évi október hó 27-én.

„Az egyetemes postaegyesülethez tartozó orszá
gok postahivatalainak névsora“ című segéd 

könyvnek új kiadása.
120.555/4.

„Az egyetemes postaegyesülethez tartozó 
országok postahivatalainak névsora“ (Diotion- 
naire des Bureaux de Poste) című segédkönyv
4., (1937. évi) kiadása a berni nemzetközi posta
iroda szerkesztésében, 2 kötetben megjelent.

E segédkönyvet a kincstári és nagyobb for
galmú poistamesteri hivatalok a vezérigazgató
ság segédhivatala útján kapják meg.

A kincstári hivatalok a segédkönyvet a kü

lön jegyzékébe, a postamesteri hivatalok pedig 
a kincstári tulajdont képező szerelvényekről ve
zetett kimutatásba vegyék fel.

Budapest, 1937. évi október hó 26-án.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztésére külön 
árfolyamlapok használata.

117.369/8.
A P. R. T. f. évi 20. számában megjelent 

101.475/8., illetőleg a f. évi 35. számában megje
lent 114.383/8. számú rendeleteimmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat és postaügy
nökségeket, hogy a tojás- és baromfiárak kifüg
gesztésére a m. kir. külkereskedelmi hivatal kü
lön árfolyamlapokat készíttetett.

E nyomtatvány száma 1370, elnevezése „Ár
folyamlap“. Ezekkel a nyomtatványokkal, — 
első készletként, — a központi anyagraktár kü
lön megrendelés nélkül látja el a hivatalokat 
(ügynökségeket), a további szükségletet azon
ban a hivatalok (ügynökségek) ugyancsak a köz
ponti anyagraktártól, esetről-esetre rendeljék 
meg.

Amint e nyomtatványból az első készletet 
megkapják, attól kezdve a központi körözvény- 
ben közölt tojás- és baromfiárakat erre a nyom
tatványra jegyezzék fel és ezt függesszék ki a 
közönség részére fenntartott helyen. Erre a cél-
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ra táviratlapot felhasználni csak akkor szabad 
ha a nyomtatvány véletlenül elfogyna.

A nyomtatvány kitöltésére, illetőleg a kü
lönféle árak feljegyzésére a nyomtatvány elő
nyomott szövege kellő felvilágosítást nyújt.

Minthogy ezekből az árfolyamlapokból csak 
a tényleges szükségletnek megfelelő mennyiség 
áll rendelkezésre, felhasználásánál a hivatalok 
(ügynökségek) a legnagyobb takarékoskodással 
járjanak el, illetőleg ezeket más postai célra ne 
használj ák.

Miheztartás végett közlöm, hogy az árfolya
mok szempontjából az ország területe két kör
zetre tagozódik.

A II. körzetbe Szabolcs, Szatmár, Zemplén, 
Abaúj, Hajdú és Borsod vármegyék tartoznak, 
az I. körzetbe pedig a fentieket kivéve a többi 
vármegye.

A központi körözvényben mindkét körzet 
árfolyamát megkapják a hivatalok, azonban 
csak a saját körzetükre érvényes árfolyamokat 
függesszék ki.

Figyelmeztetem ezúttal a hivatalokat (ügy
nökségeket) arra is, hogy az árfolyamok kifüg
gesztésére nagy gondot fordítsanak és minden 
esetben az érvényben levő legutolsó termelői 
árakat tüntessék fel, illetőleg függesszék ki.

Budapest, 1937. évi október hó 20-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
I.

118.591/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat vezessék keresztül:
2. o. A g) pont utolsó bekezdésében, az 

utolsóelőtti sorban a „táviratlevélés“ szavakat 
töröljék.

26. o. Az oldal alján levő5) jegyzet szövege 
a következőképen módosítandó: „Hírlaptávirat 
is küldhető. Szódíja: 0.62-«rTr.“

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

5. o. Kanada, Labradornál a = GTG =  táv
irat díja a 3. hasábban 5.75 a. fr.

Budapest, 1937. év/október hó 19-én.

II.
120.352/8.

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

9. o. Görögország, b) via Italie-Eastern, I. 
Szárazföld, Corfu-, Poros- és Euboea-szigeteknél 
a közönséges, ÉLT és hírlaptáviratok szódíja a 
2., 3., illetőleg 4. hasábbanf: 0.355, és 0.178 
a. fr. II. Többi szigetnél a közönséges, ÉLT és 
hírlaptávirat szódíja & 2., 3., illetőleg 4. hasáb
ban: 0.405, 0.203 és 0/203 a. f j/

28. o. Cook- vagy Her/ey-szigetek, 2. Niue- 
nél a 6. hasábban levő jeg^zetjelölést és az 
oldal alján levő 8)/jegyzet.süvegét teljes egé
szében töröljék . y  /

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 124.455 
8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a 
következő változásokat vezessék keresztül:

2. o. Kanári-szigeteknél és Marokkó, spa
nyol hivataloknál az 1. hasábban tegyenek *) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
jegyzetet írják: ,,x) =  XLTj= táviratok a fenti 
szódíjjal és díjminimummal csak via Italcable 
küldhetők.“

Spanyolországnál az 1. hasábban az 1) jegy
zet jelölést töröljék s helyébe tegyenek ~) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig ragasszák a csa
tolt fedőlapot.

Budapest, 1937. évi október hó 26-án.

Központi nyilvántartás vezetése Budapesten a 
rádióelőfizetőkről.

119.774/8.

A budapesti rádióelőfizetőket központilag 
a Budapest 741. sz. postahivatal tartja nyilván.

Ezért a Budapestre költöző rádióelőfizetők 
ügyében minden értesítést (új címadatról, be
szedett díjról szóló értesítést, kartotéklap máso
latot, stb.) Budapest 741. sz. postahivatal rádió
osztályához kell intézni.

Budapest, 1937. évi október hó 19-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.
121.214/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi október hó 23-án kelt B. 
12.467/1937. számú végzésével a Budapesten, a 
Budai-nyomdában előállított „Bátorság“ című 
nem időszaki lap 1937. évi október hó 24-én ki
adott 9. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi október hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
120.995/4.

A spanyolországi „Nemzetközi brigád érte
sítője“ című, magyar nyelvű és litográfiái úton 
sokszorosított röpiratoktól a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi október hó 23-án.

A Szent István Emlékév hirdető bélyegzőinek 
használata.

119.704/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1938. 

Szent István év alkalmából a székesfehérvári 1. 
sz., az esztergomi, továbbá a budapesti 1, 4, 62. 
72. sz. postahivatalok „Szent István Emlékév 
Ünnepségei — 1038—1938 — Budapest, Eszter
gom, Székesfehérvár“ feliratú és a templomala
pító Szent Istvánt ábrázoló rajzzal is ellátott 
kézihenger hirdető bélyegzőket fognak hasz
nálni, — a használatbavétel napjától később 
megállapítandó időpontig, — a náluk feladásra 
kerülő levélpostai küldemények egy részének le
bélyegzésére.

Budapest, 1937. évi október hó 21-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
121.514/3.

Az európárukívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda

pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F XI/4 — 7 ó,
É XI/30; F XII13 — 5 ó 30 p, £  XII/7;

Dél-Afrikába (Capetown): F XI/3 — 5ó30p, 
É XI/21; F XI/3 — 15 ó, É XI/23; F XE10 — 15 ó. 
É XI/30;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XI/2 — 
15 ó, É XI/16; F XI/3 — 7 ó, É XI/20; F XI/11 — 
15 ó, É XI/25;

Egyiptomba (Alexandria): F X/31 — 22 ó 
50 p, É XI/4; F XI/2 — 22 ó 50 p, É XI/6; F XI/7 

22 ó 50 p, É XI/11; F XI/8 — 22 ó 50 p, É 
XI/12; F XI/11. — 22 ó 50 p, É XI/15; F XI/13 — 
22 ó -50 p, É XI/17;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XI/1 — 15 ó, É XI/8; F XI/4 — 15 ó, É XI'll; 
F XI/8 — 15 ó, É XI/15; F XI/10 — 15 ó, É XI/19; 
F XI/12 -  15 ó, É XI/21; F XI/13 — 15 ó, É 
XI/22;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XI/1 — 
22 ó 50 p, É XI/6; F XI/3 — 22 ó 50 p, É XI/8; 
F XI/6 — 22 ó 50 p, É XI/13; F XI/10 — 22 ó 50 
P, É XI/15; F XI/13 — 22 ó 50 p, É X I'18;

Iránba (Perzsia-Teherán): F XI/1 — 12 ó, 
É XI/9; F XI/5 — 12 ó, É XI/13; F XI/6 — 12 ó, 
É XI/14; F XI/8 — 12 ó, É XI/16; F XI/12 — 12 ó, 
É XI/20; F XI/13 — 12 ó, É XI/21;

Japánba (Shimonoseki): F XI/2 — 5 ó 30 p, 
É XII18; F XI15 — 5 ó 30 p, É XI/21; F XI/9 — 
5 ó 30 p, É XI/25; F XI/12 — 5 ó 30 p, É XI/28;

Kínába (Shanghai): F XI/2 — 5 ó 30 p, É 
XI/18; F XI15, 5 ó 30 p, É XI/21; F XI/9 — 5 ó 
30 p, É XI/25; F XI/12 — 5 ó 30 p, É XI/28;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XI/4 — 
5 ó 30 p, É XI/29; F XI/11 — 5 ó 30 p, É XII/2;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/31 — 22 ó 50 
p, É XI/5; F XI/2 — 22 ó 50 p, É XI/7; F XI/7 - 
22 ó 50 p, É XI/12; F XI/8 — 22 ó 50 p, É XI/13; 
F XI/11 — 22 ó 50 p, É XI/17; F XI/13 — 22 ó 
50 p, É XI/19;

Szíriába (Alep): F XI/1 — 22 ó 50 p, É XI/4; 
F XI/3 — 22 ó 50 p, É XI/6; F XI/4 — 22 ó 50 p, 
É XI/8; F XI/6 — 22 ó 50 p, É XI/9; F XI/8 — 
22 ó 50 p, É XI/11; F XI/KE— 22 ó 50 p, É XI/13; 
F XI/11 — 22 ó 50 p, É XI/15; F XI/13 — 22 ó 
50 p, É XII16.

Budapest, 1937. évi október hó 27-én.
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A bagolasánci postaügynökség végleges beszün
tetése.

120.564/3.
Az 1931. évi szeptember hó 30-tól ideiglene

sen szünetelő bagolasánci postaügynökség meg
nyitása belátható időn belül nem várható.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységvtárban a 110. oldalon Id^goja- 
sánc mellől „^3*, Eh. Somogyszeptfnrkms, Szé
kesfehérvár ws  JflT  Nagykanizsa . . . . , 904,“ 
továbbá „postarg^ß^i^lhegjelöléseket töröljék.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 10. oldalon, továbbá az Irányítási Füzet
ben a 14. oldalon „Bagolasánc“-ot összes adatai
val szintén töröljék.

Budapest, 1937. évi októfíer hó 23-án.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés mellett.

120.560/3.120.410/3.,
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*) A szállítás ellátásáról az érdekeltség gondoskodik. 
**) 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 1937.

november hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi október hó 23-án.
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ÁUástkereső postakiadók.
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Barabás A ndor Budapest
XI., Vak Bottyán-u. 3.

Kér. érettségizett. 
Beszél németül.

Lánczy Dezső Sopron
Kossuth-u. 47. II. e. 2

novem ber f., 
vagy 15-én. | Helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzésé; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 1 la 
A kiadóhivatalunk szánt küldemények címzése: Külföld! hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt nyomása. — Felelős : Duchon János.
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Miniszteri elismerés.

I.

I. ad. 121.376/1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter dr. Nagy Sándor postatanácsosnak 
kiváló, hűséges és buzgó munkásságáért elisme
rését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1937. évi november hó 3-áh.

n.
117.092/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter Lovaghy Oszkár nyugalmazott posta- 
hivatali igazgatónak nyugalomba vonulása al
kalmából négy évtizedes közhasznú és buzgó 
szolgálatáért köszönetét és elismerését fejezte 
ki.

Budapest, 1937. évi szeptember hó 28-án.

Utalványkézbesítési-, illetőleg kifizetési díj elő
zetes lerovása.

---------- KW.865/A

A belföldi forgalomban a postautalvány 
(távirati utalvány) feladója utalványát ezentúl 
úgy is postára adhatja, hogy a címzettet a ki
fizetés alkalmával egyébként fizetendő külön 
díj alól mentesíti.

E kikötés díja egységesen (akár a postahi
vatalban. akár háznál történik a kifizetés) 40 
pengőig 10 fillér, azonfelül 14 fillér, amelyet a 
felvevő postahivatal az utalvány bérmentesítési 
díjával együtt készpénzben számol el.

Az ilyen kikötéssel feladott postautalvány 
jobboldali részére a feladó a postaalkalmazott 
aláírására szolgáló, előnyomott rész fölé (távirati 
utalványnál a távirati utalványlap felső részére) 
„Utalványkifizetési díj leróva“ megjegyzést ír. 
Ezt a felvevő hivatal kék ceruzával aláhúzva fel
tűnővé teszi, a távirati utalványnál pedig a táv
irat „Hivatalos megjegyzések“ rovatába is be
jegyzi.

E megjegyzéssel érkezett utalványok kifi
zetésekor a hivatalok utalványkézbesítési-, ille
tőleg kifizetési díjat nem szednek. Ezt a körül
ményt az utalványkifizetési napló jegyzet ha
sábján „kif. díj leróva“ szavak feljegyzésével 
jelzik.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletemet az 
A. 1. Szab. 59. §., az A. 2. Szab. 32. §. és a Levél-
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postadíjszabás 49r-§-4nái. A Szabályzatok, illető
leg a díjszabás szövegének kiegészítése iránt a 
legközelebbi változásokban intézkedem.

Budapest, 1937. évi október hó 30-án.

Bükkönymagvaknak az Egyesült-Államokba 
való bevitele.

120.388/4.

Az Egyesült-Államok igazgatásának közlése 
szerint az összes biikkönymagféléknek az Egye
sült-Államokba való beviteléhez előzetes bevi
teli engedély szükséges, amelyet az „United 
States Department of Agriculture, Bureau of 
Entomology and Plant Quarantine“ ad ideg. En
gedélyezés esetében a fenti hivatal a^ieladonak 
zöld és sárga színű papírfüggvényt küld, ame
lyet a küldeményre kell erősíteni.

A hivatalok az Egyesült-Államokba címzett 
bükkönymagtartalom jelzéssel ellátott (Lathy- 
rus sweet pea, esetleg Vicia, vetch) levélpostai- 
és csomagküldeményeket csak akkor fogadják 
el, ha a küldeményekhez a szóbanforgó zöld és 
sárga függvény hozzá van erősítve.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabás 71. §-ánál az Egyesült-Államoknál, és 
a Csomagdíjszabásban a 93., 95. és 97. oldalon a 
„Kísérő okiratok“ című részben. A Díjszabások 
javítása iránt pótlék útján később intézkedem.

Budapest, 1937. évi október hó 30-án.

szó írandó; ugyanitt a harrnadjk sorban „Chile 
és“ szavakat törölmdeélk a „14.30 — 16“ számo
kat pedig „15̂ 30' — 17.30“ számokkal kell he
lyettesíteni. <-

65. o. Columbiánál a hatodik bekezdésben 
„díjövben“ szó után „via London“ szavakat, 
„cts“ után pedig „ , via Paris 29 frs Tibets“ s a 
vaikat kell írni. Az utolsó bekezdé*í^ejép^l4.30 
— 16 és“ szavakat törölni keik Ugyanezen az 
oldalon Venezuelánál a harfmadik bekezdés má
sodik sorában „17.30/fíelyett „20.30“ írandó.

66. o. Francia-Indokínánál az utolsó bekez
dés első sorában „csak 10—13 és 14.45—16“ sza
vak törlendők s helyettük a következőkeUkell 
írni: „hétköznapokon 10-p20r30, vasárnap 14.30— 
20.30“.

Budapest, 1937: évi október hó 26-án.

II.

121.235/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

39. o. Litvániánál a kéthasábos rész alatti 
első bekezdés második soráj^rn a beszélgetési 
díj valamennyi viszonyUtfían 11 frs 95 cts he
lyett 11 frs 55 cts.

45. o. Oroszországnál (fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 16. sz.moz) a kéthasábos rész alatti má
sodik bekezdésben a beszélgetési díj valameny- 
nyi viszonylatban 18 frs 50 cts helyett 18 frs 10 
cts.

Budapest, 1937. évi október hó 29-én

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I. Lefoglalandó sajtótermékek.

A
ban a 
resztül:

postahivatalojiUa Távbeszélő-Díjszabás- 
következő változásokat vezessék ke-

54. o. Egyptomnál a harmadik bekezdés má
sodik sorában „10—13, 14.30 — 20.30//számokat 
törölni kell s helyettük a követkp^ok írandók: 
„hétköznapokon 10 — 20.30, vasárnap 14.30 - 
20.30“.

63. o. Argentina, Chile, Peru és Urugptíyra 
vonatkozó szöveg (fedőlap a P. R. T. 1937. 39. 
számához, 3. oldal utolsó bekezdés) második so
rában „Argentina“ szó után vessző és „Chile“

I.
121.364/4.

*
A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 

1937. évi október hó 24-én kelt 2731/1937.—2. 
számú végzésével a Celldömölkön, Nagy Imre 
szerkesztésében megjelenő „Celldömölki Hír
lap“ 1937. évi október hó 24-iki számának lefog
lalását 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, 1937. évi október hó 28-án.
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II.

121.872/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi október hó 29-én kelt B. 
12.764/1937. számú végzésével a Bocskay-nyom- 
dában, Rákospalotán előállított „Rajta“ című 
nem időszaki lap 1937. évi október hó 30-án 
megjelent 7. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 2-án.

III.

121.937/4.

A debreceni törvényszék vizsgálóbírája 
1937. évi október hó 27-én kelt B. 6.829/2. és B- 
6830/2.—’1937. számú végzésével az N. Schultz 
József mezőberényi lakos kiadásában Debrecen
ben megjelent s Beké Zoltán nyomdájában elő
állított „A gyávák sorsa rabszolga sors“ és „Vá
lassz, középút nincs“ című röpiratok lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 2-án.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
i 115.688/10.

Az, újévi postakönyvecskék az 1938. évre is 
megjelennek. Felhívom a hivatalokat, hogy ezek 
megrendelését külön a posta- és külön a távirat- 
kézbesítők részéről mielőbb gyűjtsék össze és 
a szükséges példányszámot közvetlenül a m. 
kir. posta központi anyagraktárától legkésőbb 
1937. évi november hó 20-ig rendeljék meg.

A táviratkézbesítők részére megjelenő új
évi könyvecskéket a megrendelésben külön sor
ban 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
kézbesítőktől legkésőbb 1938. évi január hó 10-ig 
tartoznak beszedni és a központi anyagraktár 
által a megrendelt könyvecskékkel együtt an
nak idején megküldött csekk-befizetési lapon 
befizetni. A csekk befizetési lap „Értesítő-lap“- 
jának hátoldalán a befizető magánközleményei 
részére fenntartott helyen a hivatal nevét, a ka
pott könyvecskék darabszámát fel kell tüntetni.

Figyelmeztetem az érdekelt személyzetet, 
hogy a központi anyagraktártól rendelhető új
évi könyvecskéken kívül más kiadású újévi kö
szöntőket, üdvözlőjegyeket, stb. a felek között 
kiosztani nem szabad.

Minthogy az újévi könyvecskék tiszta jö
vedelme ez évben is a m. kir. posta-altisztek or
szágos egyesületének árva- és özvegy-alapját 
fogja gyarapítani, a hivatalvezetők (postames
terek) hassanak oda, hogy a könyvecskék minél 
nagyobb példányszámban jelenhessenek meg.

Budapest, 1937. évi október hó 27-én.

Változás a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
jegyzékében.

119.306/3.
Folyó évi XI/10-től a 43. sz. mozgóposták 

az 1.020/2.120 és 2.119/1.019. sz. vonatokban, a 
budapesti keleti pu.-i mozgópostafőnökség al
tisztjének ellátásában, „Budapest—Üj dombóvár 
—'Baja 43.“ és „Baja Üjdombóvár—Budapest 
43.“ elnevezéssel, de meglévő keletbélyegzőjüket 
használva, Budapest—Baja közt közlekednek.

A mozgóposta vasárnap és ünnepnap sem 
Budapestről, sem Bajáról nem indul. Ezzel kap
csolatban hétfőn és az ünnepnapokat követő na
pon Üjdombóvár—Baja közt a 2.120. sz. vonat 
poggyászkocsijában, az újdombóvári pu.-i pos
tahivatal altisztjének kíséretében, jegyzékelő- 
menet közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyez
zék elő a R. Tára f. évi 17-ik számában közzé
tett 99.751/3. sz. rendelet mellékleteként megje
lent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi október hó 28-án.
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Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

122.174/3:

A kir. hivatalok a Helységnévtárban és a 
Postahivatalok és Ügynökségek névsorában az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Bölcske postahivatalnál (146., illetőleg 21. o.) 
Szekszárd : ■ Dunaföldvár után jegyezzék 
be: Pusztaszabolcs HII3BC Paks; Dég posta- 
hivatalnál (174., illetőleg 36. o.) Veszprém - -  - ■■ ■ 
Enying - ■ Simontornya helyett írják be: 
Budapest i Bff I Üj dombóvár, Simontor
nya . . . ; Tiszadorogmánál pedig (523., illetőleg
131. o.) Miskolc I MT Mezőcsát . . . helyett 
Füzesabony H ■> A' Debrecen, Egyek . . .

Budapest, 1937. évi november hó 3-án.

Rozmaringtanya O Detk (456. o.) ezentúl u. 
t. Detk.

Alsóábránynál (93. o.), Borsodgesztnél (143. 
o.), Felsőábránynál (203. o.), Rácsnál (277. o.), 
Keresztespüspökinél (294. o.), Mezőkeresztesnél 
(368. o.), Mezőnyárádnál (369. o.), Sálynál (461. 
o.), Tibolddarócnál (521. o.) és Vattánál (556. 
o.) írják be: „szóig, kirend. Mezőkeresztes.“

Budapest, 1937. évi október hó 28-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
122.018/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

12. o. Árpádközpontnál beírandó 4,

Változások a Helységnévtárban.
12U31/3.

Agteléki barlang r% Aggtelek (89. odyhz u.
p. és u. t. Aggtelek után beírandó: (belterület).

Alsónyiget .A Detk (97. o.) ezentúl u. t. 
Detk.

Beökönyitanya o  Detk (131. o.) ezentúl u. 
t. Detk.

Gyöngyösnél (235. o.) a J? és eg(jj§ jelzés 
után a „C“ mellé beírandó: „egész éven át 7 órá
tól“, /

Hevesugra (254. o.) ezentúl/u. t. Detk.
Hidashollós+ Egyházashollós után (254. o.) 

beírandó: „Hidashollós r \  Egyházashollós, Vas 
vm„ könnend pinkamindszomi j., u. p. Egyhá
zashollós, u. t. Rábahidvég.“

Jókúti szőllőtelep A Hevesugra (275. o.) 
ezentúl u. t. Detk.

Kistarnócapuszta O Detk (314. o.) ezentúl 
Detk.

M.érk (366. o.) ezentúl €3d L., u. t. Vállaj 
törlendő.

Pusztaugra (Agócstanya) r\ Hevesugra 
(443. o.) ezentúl u. t. Detk.

26. o. Bölcskénél a 6-ik hasábba beírandó: 
Pusztaszabolcs—Paks; a 7-ik hasábba Szekszárd 
—Paks /4 gk helyett 241, f241.

29. o. Cégénydányádnál Fehérgyarmat után 
beírandó 1 20/6636 v.

36. o. Dégnél a 6-ik hasábba beírandó Buda
pest—Üj dombóvár, „Veszprém—Enying—Si
montornya gk.“ törlendő.

61. o. Harkánynál 6714 törlendő.
70. o. Jobbágyinál 22 után beírandó Bp. 72 

/314 v.
81. o. Kistemplomtanyánál Kiskúndorozsma 

elé 4,
89. o. Lábodnál f  159. elé 1 244/5972 v. (H. ü. 

után).
152. o. Szentistvántelepnél Budakalász he

lyett Budapest 62.
164. o. Tiszadorogmánál az 5. hasábba I. he

lyett II., a 6. hasábba Miskolc—Mezőcsát he
lyett Debrecen—Füzesabony, a 7. hasábba Árok
tő helyett Egyék írandó.

Budapest, 1937. évi november hó 2-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

121.433/3., 121.295/3., 121.887/3.
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* A szállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. ** A szállítás ellátásáról az érdekeltség gondoskodik. 
*** A  szállítás költségeihez a községi évi 100 P-vel még külön is hozzá járul.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. j 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1937,

november hó 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi november hó 3-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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hol u to ljára 

alkalm azva volt

B
ud

ap
es

t

U jváry Erzsébet kiadó Lesence- 
istvánd 1912. Cece j Állásáról önként 

lem ondott.
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K ántor Terézia kiadó Soroksár 1911. Bpest 96. Bizalomvesztés.

Sz
eg

ed Rózsa Edit kiadó T örtei 1909. K unbaja T örteire postam es
terré kineveztetett.
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A létszám ból tö rö lt egyén

A létszám ból való 
törlés oka

Q c v c állása születési helye 
és éve

állom áshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

Sz
eg

ed

Mihályfy Lászlóné 
sz. Kováts Margit kiadó V árosszalónak

1892 Bpest 30. Dusnokra postames
terré nevezte te tt ki.

Sz
eg

ed Pataki Róza kiadó Csépa 1903. Inárcs-
kakucs Meghalt,

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A M. kir. posta személyzetének országos 

méhészeti egyesülete 1937. évi november hó 
27-én*) (szombaton) d. u. 5 órakor a postave
zérigazgatóság tanácstermében (II. emelet) 

évi rendes közgyűlést
tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meg
hívja az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1936. méhészévről, egyben az 

1934/37. évi működésünkről.
3. Az 1936. évi zárszámadás bemutatása.
4. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1937. évi költségvetési előirányzat be

mutatása és letárgyalása.

6. Az alapszabályok 12. §. 1. pontja alapján 
az elnökség, számvizsgáló bizottság, tisztikar és 
választmányi tagok megválasztása.

7. Indítványok.**)
*) Határozatképtelenség esetén decem ber 7-én (ked

den) ugyanitt a megjelentek számára való tekintet nélkül.
**) A közgyűlés előtt 8  nappal írásban bejelentendők, 

m ert különben nem  tárgyalhatok.

Betöltendő kiadói állások.
Boconád postahivatal postakiadónőt keres.
Bogyiszló postahivatal állandó alkalmazásra 'nőkiadót 

keres azonnali belépésre.
Eszterháza postahivatal mindhárom szakban jártas 

nőkiadót keres állandó alkalmazásra, december 1 -i belé
pésre. A jánlatokat fizetési igény megjelölésével és a sze
mélyi adatok közlésével kér.

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

Lisznyai Sebestyén Inota 8 V2 azonnal H elyettesítést is vállal

A  szerkesztőségnek azint küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hlrlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda R t. nyomása. — Felelős : D uchon  János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉR E.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B ID IP E 8T , 1037. KOVEBBEIt 12. 4 4 szánt

T A R T A L O M :
A többgyerm ekes postam esterek gyermeksegélyénck 

felemelése.
Változások a Légipostái M enetrendben. 
E ternitm üvek — N yergesújfalusi cementgyár posta- 

ügynökség nevének m egváltoztatása.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Személyzetiek.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állások.
Kiadói állást keresnek.

A többgyermekes postamesterek gyermek
segélyének felemelése. ^

Változások a Légipostái Menetrendben.

I-
121.178/3. 120.397/4.

A három, vagy ennél több gyermekes 
postamesterek részére a szülői gondozás alatt 
álló és 24. életévüket be nem töltött, alkalmazás 
nélküli gyermekeik után engedélyezett jelenlegi 
évi 120 P gyermeksegélyt a harmadik és a hár- 
monfelüli gyermekek után folyó évi május hó 
1-től járólag egyenként évi Egyszáznyolcvan 
(180) pengőre felemelem.

A P. R. Tára 1926. évi 25. számában közölt 
17.661 1926. számú rendelet III. 6. pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő egy vagy 
két gyermek után továbbra is a jelenlegi évi 
120 P gyermeksegély jár.

Amennyiben az idézett rendelet 6. pontjá
ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyer
mekek számában, akik után a postamester gyer
meksegélyt kap, változás áll be, a gyermeksegély 
összegét újból kell megállapítani és pedig oly- 
képen, hogy az első bekezdésben említett felté
teleknek megfelelő két gyermekig gyermeken
ként évi 120—120, a harmadik és hármonfelüli 
gyermekek után pedig fejenként évi 180—180 P 
gyermeksegélyt kell megállapítani.

A három, vagy ennél több gyermekes posta
mesterek gyermeksegélyeinek újbóli megállapí
tása s ennek megfelelően a már esedékessé vált 
különbözetek kifizetése iránt egyidejűleg intéz- , 
kcdtem.

Budapest, 1937. évi november hó 3-án.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változást:

10. oldal, VII. sz. menetrendtáblázat, 7. 
Aranypart, Takoradi helység neve alá írják 
„Accra“ szót; ezzel egy sorb a pedig a 3. sz, ha
sábba „sze“ megjelölést.

Budapest, 1937. évi november hó 10-én.

II.
121.674/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2. oldal, Ausztria, Bécsnél, az 1. sz. hasáb
ban töröljék a 12ó30 felett levő b) jelzést.

Ugyancsak a 2. oldalon Észtországnál Tal
linn után levő „X. 31-ig és III. 1-től“, valamint 
„XI. 1-től II. 28-ig“ naptári adatokat töröljék. 
Az 1'—5. hasábban pedig a „XI. 1-től II. 28-ig“ 
naptári adatokkal egysorban levő összes menet
rendi adatokat is töröljék.

Budapest, 1937. évi november hó 10-én.

Eternitmüvek—Nyergesújfalusi cementgyár 
postaügynökség nevének megváltoztatása.

121.983/3.
Az Eternitművek—Nyergesúj falusi cement

gyár postaügynökség neve folyó évi november 
hó 1-től „Eternitgyár“ névre változott meg.
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A kir. hivatalok ehhezképest a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban:

A 196. oldalon Eternitgyár O Nyergesúj
falu lakott helynél az u. p. Eternitművek—Nyer
gesúj falusi cementgyár helyett jegyezzék be 

^  Eh. Nyergesújfalu, 3? L., Esztergom,
ItX_Wá Almásfüzitő, 72, postáig. Bp.“; Eter-
nitművek—Nyergesúj falusi cementgyár v. á. 
Nyergesújfalu-ra vonatkozó összes bejegyzése
ket töröljék, a 402. oldalon pedig Nyergesújfalu 
adatainál a szövegben levő „Eternitművek— 
Nyergesúj falusi cementgyár“ helyett „Eternit- 
gyára t írjanak.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorában:

A 43-ik oldalon a 4-ik hasábban és a 148. ol
dalon a 72. számnál a kir. hivatalok „Eternitmű
vek—Nyergesúj falusi cementgyár“ helyett 
„Eternitgyár“-t írjanak.

Az Irányítási Füzetben:

A 45-ik oldalon az 1. hasábban az Eternit
művek—Nyergesúj falusi cementgyár helyett 
Eternitgyár írandó.

Budapest, 1937. évi november hó 5-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
122.993/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (— F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F XI/18 — 15 ó, 
É XII/14; F XI/27 — 5 ó 30 p, É XII/20; F XII/2 
—7 ó, É XII/28;

Délafrikába (Capetown): F XI/17 15 ó,
É XII/6; F XI/24 — 15 ó, É XIiI/14; F XII/1 — 
15 ó, É XII/21;

Délamerikába (Rio de Janeiro): F XI/17 — 
15 ó, É X1I/2; F XF18 — 8 ó, É XII/5; F XI/22 
— 15 ó, É XII/7; F XI/23 — 15 ó, ÉXII/8; F 
XI/24 — 15 ó, É XII/13; F XI/25 — 15 Ó,É XII/16; 
F XII/1 — 15 ó, É XII/20;

Egyiptomba (Alexandria): F XI/14 — 22 ó 
50 p, É XI/18; F XI/16 — 22 ó 50 p, É XF20; 
F XI/18 — 15 ó, É XI/23; F XV\9 — 15 ó, É 
XI/24; F XI/21 — 22 ó 50 p, É XI/25; F XI/22 — 
22 ó 50 p, É XI/26; F XI/25 — 22 ó 50 p, É XI/29; 
F XI/27 — 22 ó 50 p, É XII/1; F XI/28 — 22 ó 
50 p, É XII/2; F XI/30 — 22 ó 50 p, E XIF4; F 
XII/1 — 22 ó 50 p, É XII/5; F XII/2 22 ó 50 p, 
É XII/6; F XII/3 — 22 ó 50 p, É XIF7; F XII/4
— 22 ó 50 p, É XII/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XI/15 — 15 ó, É XI/22; F XI/16 — 15 ó, É 
XI/25; F XI/18 — 15 ó, É XI/25; F XI/22 — 15 ó, 
É XI/29; F XI/24 — 15 ó, É XII/3; F XI/29 — 
15 ó, É XII/6; F XI/30 — 15 ó, É XII/9; F XII/1
— 15 ó, É XI1/10;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F XI/15
— 22 ó 50 p, É XI/20; F XI/17 — 22 ó 50 p, É 
XI/22; F XI/20 — 22 ó 50 p, É XI/25; F XI/22 — 
22 ó 50 p, É XI/27; F XI/24 — 22 ó 50 p, É XF29; 
F XI/27 — 22 ó 50 p, É XII/2; F XI/29 — 22 ó 
50 p, É XII/4; F XII/1 — 22 ó 50 p, É XII/6; F 
XII/4 — 22 ó 50 p, É XI1/9;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XI/15 — 12 ó, 
É XI/23; F XF19 — 12 ó, JÉ XI/27; F XI/20 — 
12 ó, É XI/28; F XI/22 — 12 ó, É XI/30; F XI/26
— 12 ó, É XII/4; F XI/27 — 12 ó, É XII/5; F 
XI/29 — 12 ó, É XII/7; F XII/3 — 12 ó, É XH/11; 
F XII/4 — 12 ó, É XIF12;

Japánba (Shimonoseki): F XI/16 — 5 ó 30 p, 
É XII/2; F XII19 — 5 ó 30 p, É XII/5; F XV23
— 5 ó 30 p, É XII/9; F XI/26 — 5 ó 30 p, É 
XII/12; F XI/30 — 5 ó 30 p. É XII/16; F XII/3
— 5 ó 30 p, É XII/19;

Kínába (Shanghai): F XI/16 — 5 ó 30 p, É 
É XII/2; F XI/19 — 5 ó 30 p, É XII/5; F XI/23
— 5 ó 30 p, É XII/9; F XI/26 — 5 ó 30 p, É 
XII/12; F XI/30 — 5 ó 30 p, É XII/16; F XII/3 -  
5 ó 30 p, É XII/19;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F XI/17 — 
15 ó, É XII/9; F XI/25 — 5 ó 30 p, É XII/20; 
F XII/2 — 5 ó 30 p, É XII/24;

Palesztinába (Tel Aviv): F XI/14 — 22 ó 50 
p, É XI/19; F XI/16 — 22 ó 50 p, É XI/21; F 
XI/18 —15 ó, É XP24; F XI/19 — 15 ó, É XI/25; 
F XI/21 -  22 ó 50 p, É XI/26; F XI/22 — 22 ó 
50 p, É XI/27; F XI/25 — 22 ó 50 p, É XI/30; 
F XI/27 — 22 ó 50 p, É XII/2; F XI/28 22 ó
50 p, É XII/3; F XF30 — 22 ó 50 p, É XII/5;
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F XII/1 — 22 ó 50 p, É XII/6; F XII/2 — 22 ó 
50 p, É XI'I/7; F XII/3 — 22 ó 50 p, F XII/8; F 
XII/4 — 22 ó 50 p, É XII/9;

Szíriába (Alep): F XI/15 — 22 ó 50 p, É 
XI/18; F XI/17 — 22 ó 50 p, É XF20; F XI/18 - 
22 ó 50 p, É  XI/22; F XV20 — 22 ó 50 p, É XI/23; 
F XI/22 — 22 ó 50 p, É  XI/25; F XI/24 — 22 ó 
50 p, É  XI/27; F XI/25 — 22 ó 50 p, É Xl/29; 
F XI/27 — 22 ó 50 p, 7Í XI/30; F XI/29 — 22 ó 
50 p, É  XII/2; F X1I/1 — 22 ó 50 p, É  XI1/4; 
F XII/2 — 22 ó 50 p, É XII/6; F XH/4 — 22 ó 50 
p, É  XII/7.

Budapest, 1937. évi november hó 9-én.

Személyzetiek.
121.422/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Csépi Lajos dr. titkár 72 Sze
gedről Békéscsabára, Karász István dr. segéd
titkár 28 Szegedről Budapestre, Deskó Mihály 
felügyelő 403 Kiskunfélegyházáról Szentesre, 
Detre Antal főtiszt 177 Pécsről Bonyhádra, Fá
bián Ferenc főtiszt 212 Budafokról Kispestre, 
Schubert Sándor II. oszt. tiszt 150 Szentesről 
Kecskemétre, Héjj as Tibor II. oszt. tiszt 151 
Budapestről Budafokra, Tóth Jenő gyakornok 
112 Budapestről Kispestre, Polgár Antal gyakor
nok 163 Budapestről Kispestre, Pinczehelyi Imre 
gyakornok 168 Mezőtúrról Nagykanizsára, Vol- 
gyes Lajos ellenőr 47 Budapestről Kispestre, Te
leki Margit segédtisztnő 106 Békéscsabáról Kő
szegre, Rziha Mária segédtisztnő 406 Szegedről 
Kiskunfélegyházára, Ádám József műszaki se
gédtiszt 53 Egerből Budapestre, Bocskai Ferenc 
I. oszt. altiszt 1520 Nyíregyházáról Budapestre, 
Kovács Lajos budapesti I. oszt. altiszt 1595 Bu
dapestről Kispestre, Barán Mihály II. oszt. al
tiszt 612 Budapestről Nyíregyházára, Pocsai 
Gábor II. oszt. altiszt 1335 Békéscsabáról Buda
pestre, Lajosi Mátyás II. oszt. altiszt 1379 Ma
gyaróvárról Sopronba, Feith György II. oszt. al

tiszt 1486 Budapestről Kispestre, Légrádi Géza 
II. oszt. altiszt 1630 Magyaróvárról Budapestre, 
Mamrovits Gyula II. oszt. altiszt 2047 Győrből 
Budapestre, Kéri Gyula II. oszt. altiszt 2291 Bé
késcsabáról Budapestre, vitéz Hajdú József II. 
oszt. altiszt 2405 Debrecenből Budapestre, vitéz 
Deák Gyula II. oszt. altiszt 2744 Budapestről 
Magyaróvárra, vitéz Horváth Frigyes II. oszt. 
altiszt 2747 Komáromból Sopronba, vitéz Gu- 
lácsi István II. oszt. altiszt 2947 Budapestről Kis
kunfélegyházára, Bak Sándor II. oszt. altiszt 
2989 Budapestről Békéscsabára, Kiss Gergely 
II. oszt. altiszt 3114 Salgótarjánból Budapestre, 
Sárközi Ferenc II. oszt. altiszt 3170 Egerből Ka
posvárra.

Nyugdíjaztattak: Erős Jenő 71 és Kovács 
András 76 főellenőrök, Hack Erzsébet 105 és 
Geiszler Romána 124 ellenőrnők, özv. Kolhányi 
Ernőné 2 és Gerecze Izabella 557 segédellenőr- 
nők, Püspök Sándorné segédtisztnő 306, Walter 
Mária 125 és dr. Kass Ferencné 560 kezelőnő, 
Varga János sárszentmiklósi I. oszt. szakaltiszt 
3, Győri István téti 224 és Kovács Vince 323 
II. oszt. szakaltisztek, Roll Ferenc 2, Somogyi 
Ferenc érdi 63, Lajos Mihály 89, Moravcsik Mi
hály 106, Bedi József 254, Kővári Pál 889, Szabó 
Gábor gulácsi 961, Bódis Sándor 1086 és vitéz 
Takács János 1654 I. oszt. altisztek, Rudy 
László 817 és Nagy Károly mecséri 1204 II. oszt. 
altisztek, Simon Henrik I. oszt. szakmester 25, 
Tóth János dunapentelei II. oszt. garagemester 
87 és Tóth Ferenc ceglédi I. oszt. vonalfelvi
gyázó 98.

Meghaltak: Bíró Sándor postaigazgatói cím
mel és jelleggel felruházott postatanácsos 16, 
Paulay Jenőné segédellenőrnő 548, Vizi István 
II. oszt. altiszt 2276.

Névváltozások: Endrődi (Einvachter) Fe
renc II. oszt. altiszt 1996, Herendi (Hamburger) 
Gyula II. oszt. vonalfelvigyázó 274.

Véglegesíttettck: 1937 július 1-től: Pap Jó
zsef 20, Lászlófi Ferenc 21, Kiss Géza 22 és Pa- 
lotási Kornél 23 postaszámtisztek.

1937 október 1-től: Kovács József marocsai 
2551 és Muntyán László 2757 II. oszt. altisztek.

Budapest, 1937. évi november hó 10-én.
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Mayer Leona kiadó Zom bor 1893. M ór Alsózsolcai postam es
te rré  neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Boconád postahivatal k iadónőt keres. N ém etül beszélő 

előnyben.
Csepreg postahivatalnál a kezelés minden .ágában 

gyakorlo tt kiadó vagy kiadónő állandó alkalm azást nyer
het. Javadalmazás: készpénzfizetés, közös lakás, világí
tás. A jánlatokat az eddigi működési hely megjelölésével 
kér.

Állástkereső postakiadók.

A z  á llá s t k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
ncye

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

D em kó Mária Taranv dec. 1„ vagy 
15-ére H elyettesítést is vállal

H orváth  Zoltán Ács decem ber 1.

Farkas Kálmán Baksa 7.V* azonnal Lehetőleg állandó 
helyre.

A szerkesztőségnek szánt küldemények cínzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemény ek címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős v.: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 19 3 7 . N O V E M B E R  19. 4 5 .  szám

T A R T

Bélyegtartalm ú küldemények feladása külföldre.
Zenem űveknek belföldi forgalomban könyvdíjsza- 

hással való szállítása.
V áltozás a külföldről érkező levélpostai küldemények 

díjában.
Lengyelországból érkező utalványoknak zlotyban 

való kiállítása.
V áltozások a csomagdíjszabásban.
V áltozások a Légipostái M enetrendben.
Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemények 

külföldi forgalmáról.
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező hírla

pokról és folyóiratokról.
S tatisztikai adatgyűjtés az összes postahivataloknál 

a különleges postai szolgálatokról.
V áltozás a tojás- és barom fiárakra vonatkozó köröz- 

vény-táviratban.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Csoportos távbeszélgetés rendszeresítése a budapesti 

távbeszélő hálózatban.

A L O M  :
Postai szállításból kizárt sajtóterm ék.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A pusztagyendai postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Kecskeméten új postaügynökség felállítása. 
Nagymágócs pályaudvaron postaügynökség felállí

tása.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben. 
V áltozások az Irányítási Füzetben.
A  M agyar Királyi Postatakarékpénztár 1937. évi ok. 

tóber havi forgalma.
Hivatalvezetői megbízatás.
Elveszett postakiadói igazolvány.
Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kiadói állást keresnek.

Bélyegtartalmú küldemények feladása külföldre.
117.313/4,

A 100 pengő értéket meg nem haladó hasz
núit vagy forgalomból kivont használatlan bélye
geket tartalmazó küldemények értékét a jövő
ben a felvevő postahivataloknak a feladás alkal
mával a feladó jelenlétében ellenőrizniük kel! 
Az ellenőrzés végrehajtása tárgyában a követ
kezőket rendelem el:

1. A feladó által 100 pengőnél kisebb érté
kűnek nyilvánított és így barnaszinű vagy az c\ 
portvaluta utólagos beszolgáltatását vállaló 
violaszinű nyilatkozattal feladásra hozott hasz
nált, vagy a forgalomból kivont használatlan bé
lyegeket tartalmazó küldeményeket nyitva kell 
a felvevőalkalmazottnak átadni. A küldemények 
tartalmát a felvevő köteles a nyilatkozaton levő 
tartalomnyilvánítással egyeztetni. Nagyobb tö
megű, egyforma névértékű bélyegek feladásakor 
e vizsgálat csak kémpróbaszerűen történik.

2. Abban az esetben, ha a felvevőalkalma

zott előtt nyilvánvaló, hogy a kiküldendő bélye
gek értéke 100 pengőn alul van, a küldemény 
minden további eljárás nélkül felvehető. De 
ilyenkor is minden esetben fel kell jegyezni a 
boríték hátoldalára, hogy a feladó mily nyilat
kozatot csatolt. A küldemények további keze
lése a P. R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 
102.209. sz. rendeletben foglaltak szerint törté
nik.

3. Abban az esetben, ha a felvevőhivatal 
nem tudja a feladó által jelzett érték valószínű
ségét megállapítani, a bélyegek értékének ellen
őrzését a m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 
végzi.

Az ellenőrzés módja különböző aszerint, 
hogy a küldeményt Budapesten vagy vidéken 
óhajtják-e feladni.

a) A Budapesten feladásra kerülő, 100 pen
gőnél nem nagyobb értékűnek nyilvánított, de a 
felvevő által nem ellenőrizhető értékkel biró bé
lyegtartalmú küldemények feladóit a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodájához (I., Krisztina-
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körút 12., VIII. cm.) kell utasítani. Az iroda a 
bemutatott bélyegek értékét ellenőrzi, majd a 
küldeményt bélyegalakú zárólappal leragasztja 
s ezt a zárólapot keletbélyegzőlenyomattal látja 
el. Az ellenőrzés igazolásául az iroda ellenőrző 
tisztviselője a barna- vagy violaszinű nyilatko
zatot is lebélyegzi s a lenyomatok mellett alá
írását alkalmazza. Az iroda által lezárt küldemé
nyeket az ellenőrzés napján kell a feladónak a 
Budapest 114. számú hivatalban feladnia.

b) Ha valamely vidéki postahivatal nem 
tudja a 100 pengőnél nem nagyobb értékűnek 
nyilvánított bélyegküldemény értékét ellen
őrizni, a feladásra kerülő, kellően bérmentesített 
és pontosan megcímzett eredeti küldeményt a 
barna- vagy violaszinű nyilatkozattal együtt a 
feladó előtt lezárt hivatalos borítékba helyezve, 
díjmentes postaszolgálati ajánlott levélben ellen
őrzés végett elküldi a m. kir. posta bélyegérté
kesítő irodájának (Budapest, 114.). A küldemény 
borítékára a felvevőhivatalnak fel kell írnia, 
hogy értékellenőrzés végett beküldött bélyege
ket tartalmaz.

Az iroda az ily küldemények tartalmát bi
zottságilag számbaveszi és az érték szempont
jából megvizsgálja. Az ellenőrzés megtörténtét 
a vizsgálatot végző tisztviselők a nyilatkozaton 
az iroda keletbélyegzőlenyomatának és aláírá
suknak alkalmazásával igazolják.

A megvizsgálás után — ha az értéknyilvání
tás helyes, — a bélyegértékesítő iroda az ere
deti küldeményt lezárja és a rajta jelzett címre 
a Budapest 114. sz. hivatalban feladja.

Ha a feladó küldeményének könyveken 
való feladását kívánja és a feladóvevény meg
küldését kéri, az iroda díjköteles szolgálati le
vélben megküldi neki a Budapest 114. sz. hivatal 
által kiállított feladóvevény-másodlatot. Portó
képen küldeményenként (esetleg feladójegyzé
kenként) az első súlyfokozatú helyi levél díját 
szedi be a vevényt kézbesítő hivatal. E díjat a 
levél borítékán portóbélyeggel kell leróni.

4. Budapesten a bélyegtartalmú küldemé
nyek felvételét a Budapest 1., 2., 3., 4., 5., 8., 10.,
62., 72. és 114. számú hivatalra korlátozom.

Vidéken azokon a helyeken, ahol kincstári 
hivatal van, bélyegtartalmú küldeményeket csak 
a kincstári hivatalok vehetnek fel.

A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
P. R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 
102.209/4. sz. rendelet 4. §. 4. pontjánál.

Budapest, 1937. évi november hó 10-én.

Zenemüveknek belföldi forgalomban könyvdíj
szabással való szállítása.

/  121.001/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes postahi

vatalok a könyvalakban kiadott zeneműveket az 
A. 1. Szab. 33. §. 1. pontjának téves értelmezése 
alapján könyvdíjszabással nem fogadják el pos
tai szállításra.

Ezzel kapcsolatban közlöm a postahivata
lokkal, hogy a hivatkozott rendelet értelmében 
minden könyvkereskedelmi jellegű fűzött vagy 
bekötött könyv könyvdíjszabás alá esik; ennél
fogva ez a díjszabás a fűzött vagy bekötött, 
könyvalakban megjelenő zeneművekre is kiter
jed.

Budapest, 1937. évi november hó 11-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
küldemények díjában.

123.998/4.,
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához „használt díjtáblázatot (Ld.
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

73. o., 3. fsz., Albánia: a 8. hasábban és a 
lap alján levő 8a) jegyzetben a „®“ helyett 
„Qq“ jelet írjanak.

74. o., 27. fsz., Franciaország stb.: a 9., 10. 
és 12. hasábban a ,,16)“, a 14. hasábban a ,,17)“ 
jelet és a lap alján a 16) és 17) jegyzetet töröl
jék; a lap alján levő 14) jegyzet szövegében Da
homey és Szenegál után „QD“ jelet írjanak.

75. o., 45. fsz., Lengyelország: a 8. hasábban 
tegyenek ,,22b)“ jelet és a lap aljára írják a kö
vetkező jegyzetet: ,,22b) Lengyelországból érkező 
áruminták díja 100 g-on felül minden további 50 
g-ért 5 grosz“.

77. o., 72. fsz., Észak-Rhodézia: a 4. hasáb
ban: „1T-“ helyett írják „2“.

77. o., 79. fsz. Hong Kong: a 8—9 és a 12—
13. hasábban „4, 2“ és „20, 10“ helyett írják: „5, 
3“ és „25, 25“.

79. o., 111. fsz., Németalföldi-India: a 13. ha
sábban „12)4“ helyett írják: „10“.

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok egyúttal a P. R. T. 1935 :44. számában közölt 
124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtábláza
tot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1937. évi november hó 17-én.
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Lengyelországból érkező utalványoknak 
zlotyban való kiállítása.

121.679/4.

Folyó évi november hó 16-ától a Lengyel- 
országból érkező utalványokat zlotyiján állítják 
ki. A küldhető összeg felső határaMJOO zloty.

Az említett utalványok kezelésére nézve a 
P. R. T. folyó évi 12. számában megjelent 
94.1424. sz. rendeletben foglaltak irányadók.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a Le- 
vélpostadíjszabás 124. oldalán Lengyelországnál.

Budapest, 1937. évi november hó 10-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
121.089/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások
6. számú jegyzékét e rendelettel egyidejűleg ki
adtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztálya 
fogja a hivatalokat és egyéb postai szerveket 
közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1937. évi október hó 26-án.

Változások a Légipostái Menetrendben,

124.046/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

8. oldal, III. sz. menetrendtáblázat, a 3. sz. 
hasábban Wadi Halfával és Khartoummal egy- 
sorban levő „csü“ érkezési napot töröljék és he
lyette írják „pé“. A 7. sz. hasábban a Wadi Hal
fa—Maiakul útszakasz érkezési napjait (2 „va“ 
és 4 „hé“) töröljék. A l l .  hasábbun pedig El 
Fasher, Gcneina és Kassala helységekkel egy
sorban új érkezési napként írják be mindannyi
szor „ke“ jelzést; ugyanebben a hasábban pedig 
Maiakul érkezési időpontját „ke“-ről javítsák 
„hé“-re.

9. oldal, V. sz. menetrendtáblázat, Uganda,
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Kénya és Tanganyika terület érkezési adatait az 
alábbi táblázatnak megfelelően javítsák:

1. 2 . 3.

1. Uganda Port Bell szó ke
2. Kónya Kisumu szó ke

Nairobi va csü
Mombasa szó sze

3. Tanganyika Dar-es
terület Saal am va csü

Lindi va csü

9. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, a 2. és
3. hasábban Bahrein-nel egysorban „va“ és „sze“ 
helyett írják „hé“ és „csü“; a 2. hasábban Jodh
pur—Calcutta közöt az érkezési napok „hé, ke, 
ke, ke, ke“ helyett „ke, sze, sze, sze, sze“; a 3. 
hasábban Darwin-nel egysorban „b szó“ helyett 
írják „b va“.

10. oldal, VII. sz. táblázat, a 2. hasábban 
Fort Lamy—Lagos útszakasz érkezési napjait 
töröljék. Fort Lamy-hoz új érkezési napot ne ír
janak, Maidugari-tól kezdve pedig a törölt ér
kezési napok helyett írják be a 2. sz. hasábba a 
következőket: „sze, sze, csü, csü, csü, csü“.

Budapest, 1937. évi november hó 17-én.

Részletes adatgyűjtés a levélpostai küldemények 
külföldi forgalmáról.

123.509/2.
F. évi november hó 22-től november hó 28-ig 

terjedő időben a belföldön feladott külföldre 
szóló és a külföldön feladott Magyarország te
rületére szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldeményekről részletes, a nemzetközi átmenő 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények
ről pedig csak darabszám szerinti (sommás) sta
tisztikai adatokat kell gyűjteni. Az adutokat ki
zárólag a levélkicserélö postahivatalok gyűjtik.

Az adatgyűjtést az alábbiakban szabályo
zom:

1. A külföldön feladott, Magyarországba 
szóló és a nemzetközi átmenő levélpostai külde
mények adatait a beléptető, a belföldön feladott, 
külföldre szóló levélpostai küldeménye1: adatait
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pedig a kiléptető kicserélő postahivatalok (moz
góposták) gyűjtik.

2. Az adatokat a kiadóhivataloktól, szer
kesztőségektől és bizományosoktól származó 
hírlapok és folyóiratok kivételével, a belföldön 
feladott, külföldre szóló, a külföldön feladott, 
Magyarország területére szóló közönséges és 
ajánlott, valamint a nemzetközi átmenő összes 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények
ről kell gyűjteni.

3. Az adatgyűjtés f. évi november hó 22-én 
0 órakor veszi kezdetét és f. évi november hó 
28-án 24 óráig tart. Az adatok felvételénél a zár
latok járatjelző szerinti indítási, illetőleg érke
zési ideje az irányadó.

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 vi
lágrész 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 aszerint, hogy 
Magyarországba, avagy más külföldi államba 
szólnak-e. Az ajánlott és közönséges levélpostai 
küldeményekre külön-külön megállapított da
rabszámokat a küldemény feladási országáról 
(világrészéről) kiállított gyüjtőív 3., 4. és 5., ille
tőleg 24. és 25. rovataiba be kell jegyezni. A pos
tahivatalok az országonkénti (világrészenkénti) 
csoportosítás után, a Magyarországba szóló ösz- 
szes levélpostai küldeményeket (5. rovat) előbb 
díjkötelesekre és díjmentesekre (postaszolgála
tiakra), majd külön a díjköteles és külön, a díj
mentes levélpostai küldeményeket a gyüjtőív
6—19, illetőleg 21—22. rovatai szerint is osszák 
szét és a darabszámot a megfelelő rovatokba ír
ják be.

A gyüjtőívnek a 27. rovat melletti lapszélén 
a hivatalok mutassák ki külön azt is, hogy a 4. 
rovatban feltüntetett ajánlott levélpostai külde
mények között hány darab díjmentes (postaszol
gálati) ajánlott levélpostai küldemény szerepel.

A külföldön feladott és külföldre szóló (át
menő) közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményeket (24. és 25. rovat), valamint a zárlato
kat (26. és 27. rovat) csak az érkezésnél kell fi
gyelembe venni. A zárlatok súlyát 500 gr pon
tosságig kell megállapítani.

6. A külföldre indított közönséges és aján
lott levélpostai küldemények darabszámát min
den külföldi zárlatra külön kell megállapítani. 
Minthogy a részletes adatokat csak a Magyar- 
ország területén feladott külföldre szóló közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményekről kell 
felvenni, a külföldi feladású (átmenő) küldemé
nyeket először ki kell válogatni. A belföldön fel
adott külföldre szóló közönséges és ajánlott le
vélpostai küldeményeket előbb rendeltetési or
szágok szerint, majd ugyanúgy kell csoportosí
tani, mint az érkezetteket. (L. 4. és 5. pont.)

7. Az adatgyűjtés befejezése után a gyűjtő- 
ívekbe érkezésenként, illetőleg indításonként be
írt adatokat naponként összegezve, egy üres 
gyüjtőívbe át kell vezetni és ebben a számlálás 
7 napi eredményót összegezni kell.

8. A postahivatalok az országonként (világ
részenként) és külön az indításra, külön az ér
kezésre kiállított gyüj tőívek végösszegeit az ér
kezésre és az indításra külön-külön kiállítandó 
1505. sz. nyomtatványba (Kicserélő. statisztikai 
összesítés) is írják be. Tekintettel arra, hogy a 
kicserélő statisztikai összesítés rovatai az újon
nan rendszeresített gyüjtőív rovatainak nem fe
lelnek meg, a hivatalok a kicserélő statisztikai 
összesítés rovatait a gyüjtőív rovatainak megfe
lelően átragasztás útján alakítsák át.

A hivatalok a kicserélő statisztikai összesí
tésben Ázsia alatt szereplő Szíria—Libanon— 
Latakia kormányzóságot töröljék, a Lichten- 
steinba szóló, illetőleg onnan érkezett küldemé
nyeket pedig Svájc gyüjtőíveibe vegyék fel.

9. A kicserélő összesítő kimutatásnak külön 
az érkezésről és külön az indításról kiállított pél
dányát a vonatkozó gyüjtőívek tisztázati példá
nyaival együtt f. évi december hó 15-ig az előt- 
tes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az igazga
tóságok az összegyűjtött és felülvizsgált össze
sítéseket és gyüjtőíveket f. évi december hó 
31-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

10. A kicserélő statisztikai adatgyűjtéshez 
szükséges nyomtatványokat az érdekelt kicse
rélő postahivatalok részére a postavezérigazga
tóság 2. ügyosztálya közvetlenül fogja szétkül- 
deni.

Budapest, 1937. évi november hó 12-én.
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Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező 
hírlapokról és folyóiratokról.

123.510/2.

Kizárólag azok a beléptető kicserélő posta- 
hivatalok (mozgópostáik), amelyekhez valamely 
közvetlen külföldi zárlatban Magyarország te
rületére szóló hírlapok vagy folyóiratok érkez
nek, a külföldi hírlapokról és folyóiratokról f. 
évi november hó 22-től f. évi december hó 19-ig 
bezárólag statisztikai adatokat gyűjtenek oly 
módon, hogy minden hírlapnak és folyóiratnak 
csak egy lapszámát veszik számba.

Az adatok gyűjtésére és az 1508. sz. nyom
tatvány kitöltésére a következőket rendelem:

1. A havonta, kéthavonta, vagy negyedéven
ként érkező hírlapokat és folyóiratokat érkezé
sük napján,

a hetenként egyszer vagy többször érkező 
hírlapokat és folyóiratokat f. évi november hó 
22-től 28-ig terjedő idő valamelyik napján,

a naponként érkező hírlapokat és folyóira
tokat pedig az adatgyűjtés tartama alatt vala
melyik napon kell megszámlálni.

A torlódás elkerülése végett minden hírla
pot vagy folyóiratot csak egy napon és csak egy
szer kell számba venni.

A nyomtatvány minden egyes hírlapra és 
folyóiratra nézve azt tünteti fel, hogy annak egy 
lapszámából postán hány példány érkezett.

Azokat a külföldről érkező hírlapokat és 
folyóiratokat, amelyeket magánegyének — te
hát nem kiadóhivatalok vagy szerkesztőségek — 
adnak fel, nem szabad felvenni. Ezek a lappéldá
nyok ugyanis nem a hírlapstatisztika, hanem a 
levélposta statisztika (nyomtatványok) közé 
tartoznak.

2. Ha több hírlapnak vagy folyóiratnak kö
zös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy egy 
szalag alatt többféle lap érkezik. A közös szalag 
alá helyezett különféle lapokat címük szerint kii- 
lön-külön kell számba venni.

3. Valamely lapnak ugyanazon szalag alatt 
szétküldött melléklapja nem képezi statisztikai 
számlálás tárgyát. A mutatványszámokat azon
ban rendes példányoknak kell tekinteni.

4. Ha az esti lap a reggeli lappal közös 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 1.508. sz. nyomtatványba minden hír
lapnak és folyóiratnak teljes címét kell beírni.

6. Az adatgyűjtés befejezése után az adato
kat az 1.508. sz. nyomtatvány egy tiszta példá
nyán összesíteni kell oly módon, hogy az össze
sítés a hivatalhoz az adatgyűjtés tartama alatt 
érkezett összes hírlapok, folyóiratok és egyéb 
időszaki sajtótermékek adatait magában fog
lalja. Az összesítés előtt külön a hírlapokat és 
folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket, azok

a) származási országa (pl. Ausztria, 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 gyüj tőívek tisztázati példányait a ke
letbélyegző és ellenőrzőszám lenyomatának al
kalmazása, valamint a hivatalvezető aláírása 
után f. évi december hó 31-ig az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok 
a gyüjtőíveket 1938. évi január hó 10-ig a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék 
fel.

Budapest, 1937. évi november hó 12-én.

Statisztikai adatgyűjtés az összes postahivata
loknál a különleges postai szolgálatokról.

123.511/2.
A különleges postai szolgálatokról az aláb

biakban megszabott időtartamra az összes posta- 
hivataloknál statisztikai adatokat kell gyűjteni. 
A postaügynökségek adatait az ellenőrző hiva
talok gyűjtik és saját gyüjtőívükön veszik fel.

Az adatok felvételére az 1527. sz. egy egész 
és egy félívből álló nyomtatvány (Gyüj tőív a 
különleges postai szolgálatokról) szolgál, ame-
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lyet a postahivataloknak a m. kir. posta köz
ponti anyagraktára hivatalból küld meg. A 
nyomtatvány egyik példányát a tisztázat elké
szítésére kell felhasználni.

A különlges szolgálatokat a igyüjtőív az ed
digi 23 táblázat helyett 24 táblázatban tünteti 
fel. Üj táblázatként a 22. sz. táblázat (Tértive- 
vényes küldemények nyilvántartása) szerepel. 
Az 1—4. számú táblázatokban feltüntetett kü
lönleges szolgálatok adatait csak a folyó évi de
cember hó 6—12-ig terjedő 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—24. sz. táblázatokban 
felsoroltakat pedig az egész 1937. évről kell fel
venni.

Az egyes táblázatokban foglalt különleges 
szolgálatok adatgyűjtési idejére és a rovatok ki
töltésére vonatkozólag a táblázatok feliratai, fej
ős jegyzetrovatai kellő felvilágosítást adnak, 
ezeken kívül azonban általános tájékozásul még 
a következőket rendelem:

1. Az 1—13. számú táblázatokban feltünte
tett különleges szolgálatok adatait vagy indítás
kor, vagy a kézbesítés befejezése, vagy az esti 
pénztárzárlat elkészítése után kell felvenni. 
Azok a hivatalok, amelyek a táblázatok valame
lyikébe feltüntetett különleges szolgálatot nem 
teljesítik, a számok bejegyzésére szolgáló rova
tokat pontozzák ki. A napi kezelésben előfor
duló adatok feljegyzésére célszerű külön papi
rost használni és az adatgyűjtés 7, illetőleg 31 
napjának eltelte után a feljegyzett napi adato
kat ezen a külön papiroson összegezni, hogy a 
darabszámokat az öszegezés után a nyomtat
vány házi használatra szolgáló példányába egy 
összegben lehessen beírni. Célszerű a fekbérrel 
terhelt csomagok (3. sz. táblázat), valamint a 
kézbesített közúti pótdíjas csomagok (4. sz. ’táb
lázat) szállítóleveleit csak a 7 napi számlálás be
fejezése után besorozni, hogy az adatok a szál
lítólevelek alapján a számlálás tartama alatt 
ellenőrizhetők legyenek. Ugyanebből a célból 
ajánlatos az is, hogy a hivatalok a csomagfel
vevő jegyzékben a közúti pótdíjas csomagoknál 
(4. sz. táblázat) a pótdíjat a számlálás 7 napja 
alatt külön tüntessék fel.

2. Az egész évről egybeállítandó statisztikai 
adatokat (14—24. sz. táblázat) kívánatos először 
szintén külön papiroson elkészíteni, hogy a 
gyüjtőívbe csak az évi végösszegeket kelljen be
jegyezni. A kincstári, valamint az I. o. postames

teri hivatalok a különíven ne csak az évi, hanem 
a havi darabszámokat is összegezzék, hogy az 
évi eredmény havonta is megállapítható legyen. 
A külön íveket a gviijtőívek házipéldányával 
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 bejegyezhftők legyenek.

3. A különleges postai szolgálatoknak évi 
adatgyűjtésével kapcsolatban (14—24. sz. táblá
zat) a vonatkozó táblázatok fejrovatait az ik
tatókönyvbe, a tudakozvánvok jegyzőkönyvébe, 
a visszajelentések könyvébe és a meghatalmazá
sok nyilvántartásába az utolsó oldalra le kell 
másolni, hogy a jövő évben az adatok már kez
dettől fogva vezethetők és a jövő évi statisz
tikai adatgyűjtés elrendelésekor az 1527. sz. 
nyomtatvány megfelelő táblázatába beírhatok 
legyenek.

A postaügynökségek az adatokat minden 
hónap végén levelezőkönyvük útján közöljék 
ellenőrzőhivatalukkal.

4. Az 1527. sz. nyomtatvány házipéldányá
nak kitöltése után a táblázatok adatait a tisztá- 
zati példányba át kell másolni. A postahivatalok 
a tisztázati példányt 1938. évi január hó 20-ig 
előttes igazgatóságukhoz közönséges levélben 
terjeszzék fel. A tisztázati példányt a hivatal- 
vezető (postamester) írja alá és lássa el a kelet- 
bélyegző, valamint az ellenőrzőszám olvasható 
lenyomatával.

Az igazgatóságok az összegyűjtött gyűjtő- 
íveket felülvizsgálás után 1938. évi február hó 
10-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

Budapest, 1937. évi november hó 12-én.

Változás a tojás- és baromfiárakra vonatkozó 
körözvény-táviratban.

122.373/8.
A P. R. T. 1937. évi október hó 29-fki 42. 

számában megjelent 117.369/1937. számú rende- 
letemmel kapcsolatban értesítem a postahivata
lokat (postaügynökségeket), hogy a tojás- és ba
romfiárak szempontjából Abaúj és Borsod vár
megyék a II. körzetből az I. körzetbe osztattak 
be. Az Abaúj és Borsod vármegye területén levő 
postahivatalok és postaügynökségek tehát ezen-
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túl a központi körözvónyben közölt tojás- és ba
romfiárakból az I. körzetre megállapított árakat 
függesszék ki.

E változás után Hajdú, Szabolcs, Szatmár 
és Zemplén vármegye a II. körzetbe, a többi 
vármegye pedig az I. körzetbe tartozik.

Miheztartás végett azt is közlöm, hogy ha 
a tojás- és baromfiárak közül csak egy változik, 
a központi körözvényben a hivatalok (ügynök
ségek) csak ezt az egy árváltozást kapják meg 
azzal a közléssel, hogy a többi ár változatlan.

Ilyen esetben a hivatalok (ügynökségek) az 
árlapon a megváltozott régi árat húzzák át és az 
új árat tisztán és olvashatóan írják a régi ár alá 
vagy fölé. Ezenkívül az ár elé, a rendelkezésre 
álló üres helyre írják be, hogy az új ár melyik 
naptól érvényes; pl.: „Érvényes 1937. november 
20-tól.“

Ha a központi körözvényben az összes árak 
változnak, vagy pedig az árlapon már egy árvál
tozás szerepelt, tiszta és olvasható írással új ár
lapot kell kifüggeszteni, nehogy a javítások az 
áttekinthetőséget zavarják.

Budapest, 1937. évi november hó 9-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
122.574/8.

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

9. o. Görögországnál az összes jelenlegi ada
tot töröljék és he^yéBe ragasszák _a csatolt fedő
lapot. '

A Távíró Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 124.455/
8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a 
következő változást vezessék keresztül:

7. o. GörögországaáTaz 1. hasábban a „(via 
Yougoslavie vagy^via Bulgarie)“ megjegyzést 
töröljék.

Budapest, 1937. évi imvcmber hó 10-én.

Csoportos távbeszélgetés rendszeresítése a 
budapesti távbeszélő hálózatban.

113.385/8.
Folyó évi december hó 16-tól a budapesti 

távbeszélő hálózatban „csoportos távbeszélge
tés“ elnevezéssel új távbeszélő szolgálatot rend
szeresítek.

Az új szolgálat lehetővé teszi, hogy egyide
jűleg több távbeszélő állomás kapcsoltassék ösz- 
sze közös beszélgetés végett.

A csoportos távbeszélgetés — a hívót is be
számítva, — legalább három és legfeljebb tíz tel
jesen automatizált, 6 számjegyes hívószámú kii- 
lönvonalú előfizetői állomás között létesíthető. 
A budapesti egységes hálózatba bevont, s ez- 
időszerint félautomata előfizetői állomások, va
lamint általában a nyilvános és társas állomások 
az új szolgálatban sem mint hívók, sem mint hí
vottak nem vehetnek részt.

A csoportos távbeszélgetést a beszélgetésre 
kitűzött időnél legalább félórával előbb ke’l be
jelenteni.

A beszélgetés díja: a) 3—5 előfizető kapcso
lása esetén 5 percenként 1 P 50 f; b) 6—10 elő
fizető kapcsolása esetén öt percenként 3 P.

Az előfizető számlálókészüléke a beszélge
tés bejelentését nem számolja.

A hívó a bejelentést mindaddig díjtalanul 
visszavonhatja, amíg. a központ a hívottaknak 
legfeljebb csak felét értesítette. Ha azonban a 
bejelentés visszavonása idejében a központ a hí
vott előfizetőknek már több mint felét értesí
tette, vagy ha a hívottak felénél több a beszélge- 

I tésben bármely ok miatt nem kíván résztvenni 
és a hívó emiatt az előjegyzés törlését kérte, a 
törlésért az öt perces díj 1/5-e, tehát 30 fillér 
vagy 60 fillér jár.

Minden más esetben a törlésért a teljes öt 
perces- díjat kell felszámítani. Az öt perces díj 
megállapításánál azonban figyelembe kell venni 
a beszélgetésre kész állomások számát is, vagyis 
ha pl. hetes csoportnál a hívón kívül csak 4 haj
landó beszélni és ezért a hívó a beszélgetést tö
rölteti, az öt perces díj az ötös csoport szerint 
jár.

Ha a csoportos távbeszélgetés a hívottak 
egy részének nem jelentkezése, vagy más ok 
miatt a bejelentettnél kevesebb számú állomás 
között bonyolódik le, a díjat a beszélgetésben 
tényleg résztvevő állomások számának megfe
lelően kell kiszámítani.

A csoportos távbeszélgetésre vonatkozó kí
vánságát az előfizető a helyi csoportos bejelen
tőnek (kapcsolási száma: 144—544) „csoportos 
távbeszélgetés“ megjelöléssel, saját távbeszélő 
hívószámának, nevének, a kapcsolni kért távbe
szélő állomások kapcsolási számának és a be
szélgetés időpontjának bemondásával jelenti be.
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A hívott nevét csak akkor kell bemondani, ha 
valamely állomásról meghatározott személyt kí
vánnak a csoportos beszélgetésbe vonni.

A csoportos távbeszélgetések lebonyolítá
sával megbízott kezelő a hívóállomás kapcso
lási számát azonosítja, majd a bemondott ada
tokat az erre a célra szolgáló távbeszélőj egyre 
feljegyzi; feltünteti azon a bejelentés vételének 
idejét és a jegyet aláírja. Azután cgyenkint fel
hívja a hívó által bejelentett számokat és > je
lentkezőkkel közli, hogy melyik számú állomás
ról, ki és mely időre kéri csoportos távbeszélge
tésre. Felkéri az előfizetőt arra is, hogy a beszél
getésre kitűzött időben a távbeszélő állomását 
más beszélgetésre lehetőleg ne használja. Közli 
vele azt is, hogy a kitűzött időpontban újból 
hívni fogja.

A hívott kívánságára közölheti a kezelő a 
csoportos beszélgetésben résztvevő többi ál
lomás kapcsolási számát is. Ha a hívó előfizető 
valamely állomásnál a hívott személyét is meg
jelölte, úgy a hívott állomással az előzetes érte
sítéskor közölni kell azt iŝ  hogy névszerint kit 
kívánnak a csoportos beszélgetésbe vonni. A 
kezelő az értesítés időpontját és az egyes állo
mások kapcsolásának esetleges akadályait a táv
beszélőjegyre feljegyzi. Ha valamely állomás
nak az előzetes értesítés bármely okból 
azonnal nem adható át, az értesítést még leg
alább kétszer meg kell kísérelni.

Ha valamely állomás nem jelentkezik, az ál
lomás megvizsgálása és az esetleges üzemzavar 
elhárítása iránt a kezelő hivatalból intézkedik.

A csopoi^os távbeszélgetésre kitűzött idő
ben a kezelő elsőnek a hívó állomást hívja fel. 
Közli vele, hogy a csoportos távbeszélgetést 
kapcsolni fogja. Ha a hívott állomások valame
lyikét az előkészítéskor nem lehetett felhívni, 
vagy azok valamelyike a beszélgetésben nem kí
ván résztvenni, ezt a kezelő a hívóval ugyancsak 
közli és megkérdi tőle, hogy a többi állomás 
kapcsolását azért kívánja-e? Ezek után a hívott 
állomásokat egyenként felcsengeti, a jelentke
zetteket a vonalban maradásra kéri. A beszél
getés idejét attól az időponttól kezdve méri, 
amikor az utolsó állomás jelentkezett.

A beszélgetés idejének kezdő- és végpont
ját és a beszélgetés tartamát a kézelő a távbe
szélőjegyre feljegyzi és a távbeszélőjegyet alá
írja.

Ha a hívó a bejelentést visszavonja, arról 
mindazokat a hívottakat értesíteni kell, akik az 
előzetes értesítést már megkapták.

A csoportos távbeszélgetések díjának elszá
molása a rendes havi számlán külön tétel alatt 
történik. '

A csoportos távbeszélgetések jegyeit ugyan
úgy kell megőrizni, mint a távolsági távbeszél
getések j egyeit.

A csoportos távbeszélgetések után felszá
mítható munkaegységeket külön szabályozom.

Budapest, 1937. évi november hó 11-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
123.598/4.

A „Soyuzphoto Moskau“ moszkvai fénykép- 
terjesztő vállalat kiadásában megjelenő fényké
pektől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
122.720/4.

, A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi november hó 5-én kelt B. 
13.115/1937. számú végzésével a Rákospalotán 
előállított „Rév“ című időszaki sajtótermék 
1937. évi november hó 6-iki keltű 7. számának 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, 1937. évi november hó 8-án.

II.
123.599/4.

A győri kir. törvényszék 1937. évi november 
hó 11-én kelt 2.917/937.—2. számú végzésével a 
Sárváron, Serecz László szerkesztésében megje
lent „Nemzeti Harc“ című nem időszaki lap I. 
évf. 1. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, -hanem a győri kir. ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 15-én.
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III.
123.631/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi november hó 13-án kelt B. 
I. 13.532/1937.—2. számú végzésével a Budapes
ten előállított „ Győzünk“ című nem időszaki 
sajtótermék 1937. évi november hó 14-én kelt 9. 
számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészségnek küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

IV.
123.751/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi november hó 13-án kelt B. 
I. 13.552/1937.—2. számú végzésével a Budapes
ten előállított „Harc“ című nem időszaki sajtó
termék 1937. évi november hó 14-ikén kelt szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

A pusztagyendai postaügynökségnek posta
hivatallá való átalakítása.

122.935/3.
A pusztagyendai, távbeszélővel egyesített 

postaügynökség folyó évi november hó 1-ével, 
változatlan forgalmi körrel, postahivatallá a’a- 
kíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2511.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 440. oldalon Puszta- 
gyen dánál és a 233. oldalon Gyendánál a „S1“ 
Eh. Törökszentmiklós, illetve utóbbinál 
(Pusztagyenda)“ bejegyzést törölj élp--S"'helyébe 
írják be: „w “, illetve utóbbináhmég<(Puszta- 
gyenda)“ megjelölést is.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 106. oldalon Pusztagyendánál az első ha
sábba írják be: „2511“, a negyedik hasábban „ii. 
(Eh. Törökszentmiklós)“ bejegyzést töröljék, a

173. oldalorppctlig a 25j3-Cse 11 enőr z ős z ám mellé 
írjákbeü„Pusztagyemla“.

végül az Irányítási Füzetben a 128. oldalon 
Pusztagyendánál a második hasábba „Ü“ helyett 
„IV“-et írjanak, a hetedik hasábban pedig, az 
„Eh. Törökszentmiklós“ bejegyzést törölj ék. 

Budapest, 1937. évi rmveitíber hó 13-án.

Kecskeméten új postaünynökség felállítása.
123.147/3.

Kecskemét tj. városban, a Mária-körút 5. 
szám alatt folyó évi november hó 16-án nyilvá
nos távbeszélőállomással felszerelt postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Kecske
mét, díj négyszögszáma 185.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 289. oldalon Kecske
métnél a „.tji^'kdelzés után vegyék fel: „S3 Eh. 
Kecskemét/V^

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 64. oldalon Kepeiemét után írják 'ne: 
„—, 185, —, Kecskgpaét ii. (Mária-körútjk-'Eh. 
Kecskemét), Pest-Pilis-Solt-KiskunJJ>íídj<ed, Ceg- 
léd S—m~~  Szeged.“ 1—

Budapest, 1937. évi november hó 13-án.

Nagymágócs pályaudvaron postaügynökség 
felállítása.
123.291/3.

Gsongrád megye mindszenti járásában fek
vő Nagymágócs községben az ott már működő 
postahivatalon kívül a pályaudvaron folyó évi 
november hó 16-án új postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség forgalmi köre a pályaudvar 
területén kívül a közigazgatásilag Nagymágócs- 
hoz tartozó Csúcstelep és Lajostanya lakotthe
lyekre is kiterjed.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Szentes, 
díj négyszögszáma pedig 462.

Ehhezképest á kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül: (

A Helységnévtárban a 170. oldalon Csúcs
telep o  Nagymágócs, valamint a 337. oldaion 
Lajostanya O Nagymágócs lakotthglyeknél u.
p. ezentúl Nagymágócs pu. A388üoldalon pedig
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Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányí

tási Füzetben.
123.919/3.

Magyarkeszinél (352., illetőleg 78. oldal) 
Szekszárd ■■ Nagyszokoly helyett a kir
hivatalok jegyezzék be: „Szekszárd 
Magyarkeszi“, az Irányítási Füzet 174. oldalán 
a 6. hasábban pedig Vanyarcnál Vác pu.—Va- 
nyarc—Szirák helyett „Aszód pu.—Szirák gk.“

A P. R. Tára folyó évi 17. számában közölt 
99.751/3. sz. rendelet^rhellékleteként megjelent, 
postaszállításraTélhasznált közúti gépkocsijára
tok jegyzékében a hivatalok a 38. folyószám 
alatt Nagyszokoly helyett Magyarkeszi-t írja
nak.

Budapest, 1937. évi november hó 17-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
123.911/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedj enek:

19. oldal, Bánkúinál 1. 6 helyett 1. Bcsaba 2.,
20. o. Bátaszéknél a jelenlegi adatok helyett 

43. (H. Ü. ü. után nem), 31 — 1. Üjdomb/2120 v. 
(H. Ü. ü. után), 1. Pécs 2/6432 v. (H. U. ü. után 
nem), 136, 135, 60, 1. Pécs 2/6434 v. (k.), fl35,

"162 írandó.
21. o. Békésszentandrásnál Szarvas előtt az 

„lTjörténdő.
25. o. Bonyhádnál 43 elé f43 (H. Ü. ü. után 

nem), 43 után pedig (H. U. ü. után nem), 31 — 
1. Üjd/2120 v. (H. Ü. ü. után) írandó.

Buzsáknál 1. 8 helyett 8,
30. o. Cikónál 43 után (H. Ü. ü. után nem), 

31 — 1. Üjd./2120 v. (H. Ü. ü. után),
31. o. Csánynál Hort után (34 írandó.

<̂36. o. Debrecen 9-nél 2424 v. után (V. Ü.)
47. o. Felsőiregnél 1. 226 törlendő.
49. o. Fonyód fürdőtelepnél 1. Bp. 72. elé be

írandó 1. 44 — 1. Pécs 2 — 1. Kaposv. 1. — 1. (92/ 
5532 v„

73. o. Kárásznál 1. 43 után (H. Ü. ü. után 
nem), 1. 31 — 1. Üj d./2117 v. (H. Ü. ii. után)

79. o. Kiskomáromnál 8 elé 1. Nkan. 2/1207 
v.

90. o. Léh-nél 1. 34 helyett 34.
91. o. Lengyeltótinál 8 előtt az „1.“ törlendő.

Nagymágócsnál a„4«a/S>“ jelzés után írják be: „és 
S3 pu. (Eh. Szentes.“

A Postahivatalok és/Ügynökségek Névso
rában a 90. oldalon Nagymágócs után/ vegyék 
fel: „—, 462, —, Nagymágócs pu. (Eh. Szentes), 
Csongrád, Szeged, Fábiánsebestyén f "1 
Ár pádhalom.“

Végül az Irányítási Füzetben a 108. oldalon 
Nagymágócs után írják be: „Nagymágócs pu., 
Ü., Csongrád, Sz, III. Fábiánsebestyén—Ámád- 
halom, 1. 3 — 1. Szentes/7520. Ya + 174, Eh/Szen- 
tes.“ /  /

Budapest, 1937. évi november há/l3-án.

Változások a Helységnévtárban.
122.649/3.

Balatonalmádi (114.p.) ezentúl Q2—B/C.
Bossányitanya (p^íncsetanya régze) Q/Me- 

zőkeresztes (144. cQ ezentúl u. t/Vatta.
Dobriktanya ((NitícsetanyÁ>észe) C\ Mező- 

keresztes (179. cpNzentúlu^fT Vatta.
Forráskútdíílő r\ Kiskundorozsma (215. o.) 

ezentúl © ö  L., u. t. Zsombó törlendő.
Gyöngyös (235. o.) ezentúl' NT_ E jelzés 

után a hivatalok még^^gyezzpübe: „(VI/4— 
X/31-ig 4 órai kezdettelek s '

Husztitanya (Csincsetánya részé) O Mező
keresztes (261. o.) ezentúl u. C Vatta.

Kistanya (T e s th a io m tg r íy a V a tta  (313. 
o.) ezentúl u. t. V attjn/X  C /  s ^

Kubiktanya (Csmcspanya része) éVMező- 
keresztes (331. o.) g^efítúl u. t. Vatto<X

Lénárttanya (Csincsetanya/ része) o  Me^íX 
keresztes (342. o.) ezentúl u. t. vatta.

Lőrinctanya (Csincset^npa részel/O Mező- 
keresztes (348. o.) ezenMpu. t. Vajnál

Makótanya (CppeSctanya része) C* Mező>- 
keresztes (355. odsézentúl u. t. Vatta.

Margittapyíí TS Vatta (357. od^zéntúl u. t. 
Vatta.

Rózsástanya r\ V á p á im ,  o.) ezentúl u. t>-
Vatt^X í

Tanyai iskohH/Csincsetanya része^VMező- 
keresztes (512ÁO.) ezentúl u. t. Vattai

Trékjjxnya (CsincsetanygÁ'V Mezőkeresz
tes (534: o.) ezentúl u^t-N áíta.

Budapest, 1937. évi november hó 15-én.
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92. o. Lökösházánál 1. Bp. 72. után beírandó 
1. Bcsaba 2,

93. o. Mágócsnál 43 után (H. Ü. ü. után nem) 
31 — 1. Üjd./2120 v. (H. Ü. ü. után), Magyarbán- 
hegyesnél 1. 6 helyett 1. Bcsaba 2 írandó, Ma- 
gyarkeszinél 1. 226. törlendő.

97. o. Medgyesegyházánál 1. 6 helyett 1. B- 
csaba 2,

98. o. Mezőkovácsházánál /. 6 helyett 1. B- 
csaba 2.

109. o. Nagymányoknál 43 után (H. Ü. ü. 
után nem), 31 — 1. Üjd./2120 v. (H. U. ü. után) 
írandó.

110. o. Nagyszokolynál 1. 226 törlendő,
Nagytőkénél 1. 4 helyett 1. Szentes, 7723 v. után 
(k.) írandó.

120. o. Öcsödnél 1. Szarvas helyett Szarvas 
írandó,

122. o. Palotabozsoknál (V. Ü. ü.), 1 P 2 6434 
v. (k.) törlendő, Pamuknál f 66 helyett — 8/5525 
írandó.

129. o. Pusztakovácsinál 8 előtt az „1.“ tör
lendő.

134. o. Reformátuskováosházánál 1. 6 helyett 
1. Bcsaba 2,

141. o. Somogyfajsznál, 142. o. Somogyvár- 
nál 1. 8 helyett 8 írandó.

147. o. Szarvasnál 7837. v. után 194/gk.
148. o. Szebénynél 6434 v. után (H. ti. ii. 

után) helyett (k.),
161. o. Tassnál f l 8 elé 1. Bp. 72/904. v.,
Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1937. évi 
október havi forgalma.

7.772/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 1,755.366 P 

57 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1937 október hó végén 124,613.645 
P 44 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álludéka a fenti álladókban 18,889.878 P 
27 f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
510.004.

A csekküzletágban a jóváírások 297.026 P 
75 f-rel múlták felül a megterheléseket. A csekk- 
betétek állománya 1937 október hó végén 
177,280.855 P 84 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.536.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937 október hó végén névértékben 119,487.450

P 26 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 96,161.833 P 71 í értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.073.

A zálogüzletágban 252.728 drb új zálogfel
vétel £,185.384 P kölcsönnel és 284.733 drb zá
logkiváltás 5,759.487 P kölcsön visszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937 október 
hó végén 1,340.609 drb. zálogkölcsöntöke álla
déka pedig 27,871.266 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.783 drb, kényszerárverésre pedig 6.674 drb kü
lönféle ingóság került. Kiadatott összesen 8.458 
drb, a befolyt vételár 159.825 P 44 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937 október hó folyamán 
3,661.529 tétel, s 1.581,134.910 P 02 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 301,894.501 
P 28 f volt.

Budapest, 1937. évi november hó 8-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
121.409/1.

Dr. Szabó István postafőtiszt (156) a Kis
pest 1. számú postahivatal vezetésével megbíza
tott.

Budapest, 1937. évi november hó 11-én.

Elveszett postakiadói igazolvány.
122.908/1.

Profeth Róbert postakiadó a budapesti pos
taigazgatóság által 1937. június 18-án 1 P 814' 
1937. szám alatt kiállított postakiadói igazolvá
nyát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1937. évi november hó 11-én.

Elveszett kiadói személyazonossági igazolvány.
123.508/1.

Vadnay András nagytétényi postakiadó a 
budapesti postaigazgatóság által 1933. évi szep
tember hó 18-án 1—K—842/1933. szám alatt ki
állított postakiadói személyazonossági igazolvá
nyát elvesztette. Az igazolvány érvényét ezen
nel megszüntetem.

Budapest, 1937. évi november hó 16-án.
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Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
123.003/6.

Berta Sándor II. o. vonalfelvigyázó a ,.M. 
kir. távirda vonalfelvigyázó 181.“ köriratú bé
lyegzőjét Göd és Rákospalota között elvesz
tette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat haladéktalanul terjesszék fel az illetékes 
postaigazgatósághoz.

Budapest, 1937. évi november hó 15-én.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés m elle tt

123.537/3., 123.280/3., 123.288/3.
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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.

december hó 3-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Állástkereső postakiadók.

A z  á llást kereső  postak iad ó

Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Politzer Magda Alsóncmedi 3«/4 Budapest vagykönyerkérc

M arton Jolán Mezőgván decem ber 1 -től H elyettesítést is vállal

t \  »zcrkeaztósegnek szánt küldemények címzése: Costa vezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nvomása. — Felelős v .: Ducbon János.
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T A R T
Felmentés és megbízatás.
Szent István-bélyegek forgalomba bocsátása.
Az 1937. évi Budapesti Nem zetközi Vásár alkalmi 

bélyegeinek forgalomból való kivonása.
Bélyegtartalmú küldem ényeknek külföldre való fel

adása.
A M agánalkalm azottak Biztosító Intézete (röviden: 

Mabi) jelentőlapjainak postai árusítása és e jelentőlapok 
postai közvetítése.

Változások a Légipostái M enetrendben és a Lé-gi- 
postadíjszabásban.

Dísztávirat-szolgálat rendszeresítése a Lengyelország, 
gal való forgalomban.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

A L  O M :
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Változások a m ozgóposták és jegyzékelő-m enetek 

jegyzékében.
A  zabari postaügynökségnek postahivatallá való át. 

alakítása.
Gömbösfalva új postaügynökség megnyitása.
Novaj új postaügynökség megnyitása.
A  szentisvántelepi postaügynökség ellenőrző hivata

lának megváltoztatása.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állás.

Felmentés és megbízatás.
123.028/1.

Egyedi Andor postaműszaki igazgatót a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztálya keretében 
alakított „Országos távíró és távbeszélő háló
zati csoport“ vezetése alól a postavezérigazga
tóság 6. ügyosztálya vezetőjének állandó helyet
tesítésével történt megbízatása folytán felmen
tettem és a csoport vezetésével Terlanday Béla 
postaműszaki igazgatót bíztam meg.

Budapest, 1937. évi november hó 17-én.

Szent István-bélyegek forgalomba bocsátása.
124.000/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Szent 
István Emlékév tartamára első szent királyunk
ra vonatkozó ábrázolásokkal 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 
20, 25, 30, 32, 40, 50 és 70 fillér értékjelzésű bé
lyegeket bocsátók 1938. év január hó 1-én for
galomba.

A raszteres mélynyomással előállított bé
lyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. évi P. R. T. 
49. számában) fehér papíron, álló téglalap alak
ban, 29X35 mm nagyságban, keret nélküli kivi
telben készülnek.

Az 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25 és 30 filléresek |

J egyszínű, a 32, 40, 50 és 70 filléresek kétszínű 
nyomással állíttatnak elő.

1. Az 1 és 10 f-es értékjelzésű bélyegeken 
a bélyegek szélei felé mindinkább világosodó 
háttérből kiemelkedve Asztrik apát egyes ke
resztet tartó térdelő alakja látható, amint az ülő 
Sylvester pápától átveszi a koronát. Az 1 f és 
10 f értékjelzések a bélyegek jobb alsó sarká
ban vannak elhelyezve.

2. A 2 és 16 f-es érték jelzésű bélyegeken a 
bélyegek szélei felé mindinkább világosodó hát
térből kiemelkedve az ülő Szent István király 
látható, jobb kezében karddal, bal kezében ala
pító okmánnyal. Előtte a székesfehérvári koro
názó templom kis modellje látható, melyet egy 
a háttérben keresztet tartó barát mutat a király
nak. A 2 f, 16 f értékjelzések a bélyegek bal 
alsó sarkában vannak elhelyezve.

3. A 4 és 20 f-es értékjelzésű bélyegeken a 
bélyegek szélei felé mindinkább világosodó 
háttérből kiemelkedve a trónon ülő Szent István 
látható, kezében az egyes kereszttel és az or
szágalmával; a háttérben jobbról és balról egy- 
egy angyal tartja feje fölött a koronát. A 4 f, 
20 f érbékjelzések a bélyegek alsó sarkában van
nak elhelyezve.

4. Az 5 és 25 f-es értékjelzésű bélyegeken a 
l bélyegek szélei felé mindinkább világosodó hát-
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térből kiemelkedve Szent Imrét oktató Szent 
Gellert püspök látható, jobb kezében iratteker
cset tartva; a háttérben Szent István figyelő 
alakja áll. Az 5 f, 25 f értékjelzések a bélyegek 
jobb alsó sarkában vannak elhelyezve.

5. A 6 és 30 f-es értékjelzésű bélyegeken a 
bélyegek szélei felé mindinkább világosodó hát
térből kiemelkedve a holdsarlóval megjelenő, 
karjában a gyermek Jézust tartó Szűz Mária lát
ható, a bal sarokban a Szent Koronát, térdelve

szélei felé mindinkább világosodó háttérből ki
emelkedve „Patrona Hungáriáé“ látható mell- 
képben, jobbjában a királyi pálcával, baljában 
az országalmát tartó gyermek Jézussal. A kép 
hátterének baloldali felső szélén függőlegesen 
egymás alá írva, világos betűkkel „PATRO
NA * “, a jobboldalon a „HUNGÁRIÁÉ“ sza
vak olvashatók sötétebb háttérből kiemelkedve. 
A 40 f értékjelzés a jobb alsó sarokban van el
helyezve.

felajánló Szent Istvánnal. A 6 f, 30 f érték jelzé
sek a bélyegek bal alsó sarkában vannak elhe
lyezve.

6. A 32 és 50 f-es érték jelzésű bélyegeken a 
bélyegek szélei felé mindinkább világosodó hát
térből kiemelkedve, Szent István térdképben lát
ható, kezében az egyes kereszttel és az ország
almával. A bélyegkép sötétebb hátterének bal
oldali szélén világosabb betűkkel függőlegesen 
egymás alá írva „ST. STEPHANUS“ és a jobb

. felső sarokban „REX“ szavak olvashatók. A 32 f 
és 50 f érték jelzések a bélyegek jobb alsó sar
kában vannak elhelyezve.

7. A 40 f-es érték jelzésű bélyegen a bélyeg

8. A 70 f-es értékjelzésű bélyegen a bélyeg 
szélei felé mindinkább világosodó háttérből ki
emelkedő Szent Korona látható. A Szent Ko
rona világos, sugárszerű háttérből emelkedik ki. 
A középső világos sugárszerű hátteret egy sö
tétebb árnyalatú háttér veszi körül, mely a bé
lyeg mind a négy széle felé egyre világosodik és 
abban a sötétebb háttérben „SACRA CORO
NA“ felírás olvasható. A 70 f értékjelzés a bé
lyegkép alsó középső részén sötét háttérből fe
héren tűnik elő.

Mind a 14-féle értékjelzésű bélyeg alsó leg
sötétebb hátterének szélén vízszintesen, fehér 

. betűkkel a „MAGYAR KIR. POSTA“, alatta
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pedig az egyre világosodó szélzeten sötét betűk
kel a tervező neve „Légrády Sándor“ szavak ol
vashatók.

Az 1 filléres bélyeg színe ibolya; a 2 fillé
resé barna; a 4 filléresé kék; az 5 filléresé bíbor
vörös; a 6 filléresé világoszöld; a 10 filléresé na
rancssárga; a 16 filléresé szürke; a 20 filléresé 
vörös; a 25 filléresé sötétzöld; a 30 filléresé vi
lágosbarna; a 32 filléres képe vörösesbarna, 
széle halványsárga; a 40 filléres képe feketés 
kék, széles kékesszürke; az 50 filléres képe vö
rösesibolya, széle halványzöld; a 70 filléres bé
lyeg képe pedig sötétbarnászöld, halványzöld 
széllel.

A bélyegek képét — az eredetinél kisebb 
méretben — itt közlöm.

A bélyegek 1938 január hó elsejétől bár
hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére felhasználhatók.

A kincstári és I. o. postamesteri hivatalo
kat első készlettel a m. kir. posta értékcikkrak
tára hivatalból fogja ellátni. Az összes többi 
postahivatalok a szükséges mennyiséget — a 
kincstári és I. o. postamesteri hivatalok a to
vábbi szükségletüket — december hónapban be
küldött, január hónapra szóló igénylésükben 
rendeljék meg a m. kir. posta értékcikkraktárá
tól.

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

Az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár al
kalmi bélyegeinek forgalomból való kivonása.

123.374/3.
A P. R. T. folyó évi 6. számában közzétett 

88.868/3. számú rendelet értelmében az 1937. évi 
Budapesti Nemzetközi Vásárral kapcsolatban 
forgalomba bocsátott 2, 6, 10, 20, 32 és 40 fillé
res bélyegek folyó évi december hó 31-ig hasz
nálhatók fel bárhová szóló postai küldemények 
bérmentesítésére.

Ezzel kapcsolatban felhívom mindazokat a 
postahivatalokat, amelyek a P. R. T. folyó évi 4. 
számában közzétett 85.211/3. számú rendeletem 
értelmében e bélyegeket árusították, hogy bé
lyegkészletüket vizsgálják felül s az esetleg még 
készletükben levő ilyen bélyegeket a folyó év 
végéig belkezelésben annál is inkább használ
ják fel, mert e határidőn túl azoknak az érték- 
cibkraktárba való beszolgáltatását nem engedé
lyezem s a rendeletem foganatosítását elmu

lasztó hivatalokkal a forgalomból történt kivo
nás után esetleg visszamaradó bélyegek névérté
két meg fogom téríttetni.

Budapest, 1937. évi november hó 23-án.

Bélyegtartalmú küldeményeknek külföldre való 
feladása.

I. ad. 117.313/4.
A P. R. T. f. évi 45. számában megjelent 

117.313/4. számú rendeletben a külföldre szóló 
bélyegtartalmú küldemények felvételét Buda
pesten az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 10., 62., 72. és 114. 
számú hivatalra, vidéken pedig azokon a helye
ken, ahol kincstári hivatal van, erre korlátoz
tam.

E rendelkezés hatálya alól a Magyar Nem
zeti Bank előzetes engedélyével feladásra hozott 
bélyegtartalmú küldeményeket kivonom. Az 
említett felvételi korlátozást tehát csak a feladó 
által 100 pengőnél nem nagyobb értékűnek jel
zett és egyúttal barnaszinű, vagy az export
valuta utólagos beszolgáltatását vállaló viola- 
szioű nyilatkozattal feladandó küldeményekre 
nézve tartom fenn.

A hivatalok ezt jegyezzék elő az említett 
rendelet 4. pontjánál, valamint a P. R. T. 1937. 
évi 21. számában megjelent 102.209/4. számú ren
delet 4. §. 4. pontjánál.

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (rövi
den Mabi) jelentőlapok postai közvetítése.

123.915/4.
A m. kir. belügyminiszter úrral történt meg

állapodásnak megfelelően 1937. évi december 
hó 1-től kezdve a m. kir. posta átveszi a MABI- 
jelentőlapjainak árusítását és ettől az időpont
tól kezdve elvállalja a munkaadók által kitöltött 
MABI-jelentőlapoknak átvételét és azoknak a 
MABI-hoz leendő továbbítását.

A posta közvetítésével eladásra kerülnek a 
MABI „Belépést jelentő lap“-ok, a „Kilépést je
lentő lap“-ok és a „Változást jelentő lap“-ok el
nevezésű nyomtatványai.

E háromféle jelentőlap mindegyikének el
adási ára darabonként 4 fillér.

Ezeket a jelentőlapokat csak Budapesten,
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Budafokon, Csepelen, Kispesten, Pestszenter- 
zsébeten, Rákospalotán és Újpesten működő 
postahivatalok és az e hivatalok körzetében levő 
magán értékcikkárusok árusítják és a munka
adók által kitöltött MABI jelentőlapokat köz
vetítésre is csak ezek a postahivatalok fogadják 
el.

E postahivatalokat a jelentőlapokból az első 
készlettel a m. kir. posta értékcikkraktára hiva
talból látja el. Ennélfogva a m. kir. posta érték
cikkraktára az említett helyeken működő kincs
tári és I. osztályú postamesteri hivataloknak 
minden egyes jelentőlap fajtából 100—100, a 
többi postahivataloknak pedig 50—50 darabot 
— a MABI-tól történő átvétel után — hivatal
ból küld.

Az első készlethez a m. kir. posta érték
cikkraktára minden egyes postahivatal részére 
300—300 darab, a MABI nyomtatott címével el
látott gyüjtőborítékot is csatol.

A végrehajtást illetően egyebekben az OT1 
nyomtatványokra a P. R. T. 1933. évi 3. számá
ban megjelent 70.800/4. sz. rendeletben foglal
tak az irányadók.

Budapest, 1937. évi november hó 17-én.

Változások a Légipostái Menetrendben és a 
Légipostadíjszabásban.

122.956/4.
A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve

zessék keresztül a következő változásokat:
7. old. B) Az Európán kívüli országok név

mutatójában az alább felsorolt országok neve 
mellé tegyenek *) jelet és a lap aljára írják a 
következő megjegyzést: „ *) L. még a VIII. sz. 
menetrendtáblázat 8—30. sz. alatt felsorolt téte
leit.“

Antigua (sziget), Bahama szigetek, Brit- 
Guyana, Brit-Honduras, Costa-Rica, Dominiká
nus-köztársaság, Ekuador, Francia-Guyama, 
Guatemala, Haiti-köztársaság, Honduras-köztár- 
saság, Jamaika, Kolumbia, Kuba, Mémetalföldi- 
Guyana, Nikaragua, Panama csatorna terület. 
Panama-köztársaság, Poito-Rico, Salvador ̂ köz
társaság, Trinidad (sziget), Venezuela és Virgi- 
nia-szigetek.

10. old., a VIII. sz. menetrendtáblázat aljára 
folytatólag ragasszák be a mellékelt fedőlapot.

11. old., a IX. sz. menetrendtáblázat alján 
levő l) jegyzet szövegét alakítsák át a követke

zőképen: ,,‘) Kanada és Mexiko kivételével ezek
be az országokba a délamerikai 1 ágijára tokkal is 
lehet küldeményeket továbbítani. L.: a VIII. sz. 
menetrendtáblázat 8—39. sz. alatt felsorolt téte
leit.“

A Légipostadíjszabás 8—21. oldalain a P. 
R. T. 1937 :41. számában közzétett 118.196 4. sz. 
rendelet alapján egyes országok jegyzetrovatába 
írt „Air France-al Délamerikán át“ megjegyzés 
szövegéből töröljék az „Air France-al“ szavakat.

Ugyancsak a Légipostadíjszabásban a 26. 
oldalon Danziignnál a 2. útirányon a 4. hasábban 
3.15 helyett írják 2.15.

Budapest, 1937. évi november hó 25-én.

Dísztávirat-szolgálat rendszeresítése a Lengyel- 
országgal való forgalomban.

123.518/8.
A táviratoknak dísztáviratlappal való kéz

besítését 1937. december 1-től a Lengyelország
gal való távíróforgalomra is kiterjesztem.

A P. R. T. 1937. évi 36-ik számában közzé
tett 113.869/8. sz. rendeletemben foglaltak ezért 
a magyar-lengyel forgalomban váltott dísztáv
iratokra is vonatkoznak.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok a fenti 
rendeletemnél jegyezzék elő. A B. 1. szabályzat 
pótlék útján való kiegészítése iránt külön intéz
kedem.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás 8-ik olda
lán „II. Szomszédos forgalom“ cím alatt a ren
deltetési ország hasábban Lengyelország elé O 
jelet írjanak.

Budapest, 1937. évi november hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
123.517/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ban a 
következő változásokat^ézessék keresztül:

39. o. LitvániánáUa kiszámított díjak táblá
zatában az eddigi3.99, 7.17 és 2.39 díjakat sor
rendben 3.85,ßtö'b és 2.31 díjakkal helyettesít
sék.

45. o. Oroszországnál (Fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 16. számához) a kiszámított díjak táb
lázatában az eddigi 6.17, 11.10 és 3.70 díjakat



Fedőlap a P. R. T. 1937. évi 46. szám ában 
megjelent 122.956/4. sz. r-hez.

Ország, terü let Helység neve 1. 2 .

8 . Antigua-sziget Sb John b sze b hé
9. Bahama-szigetek Nassau b pc b he

10. Costa Rica-
köztársaság San Jósé b sze —

11. Dominikánus.
köztársaság San Pedro ke b va

12. Ekuádor Guayaquil b sze —
18. Guatem ala Guatemala b sze —
14. G uyana (Brit) Georgetown — b szo
15. G uyana (Francia) Cayenne — b szo
16. Guyana

(Németalf.) Paramaibo hé b szo
17. Haiti-köztársaság Port-au-Prince ke b va
18. H onduras (Brit) Belize b pé —
19. Honduras-

köztársaság Tegucigalpa b sze —
20. Jam aika Kingston ke b hé
21. Kolombia Baranquilla ke b va
22. Kuba Antilla ke b va
23. N ikaragua Managua b sze —
24. Panama csat.

vidéke Cristobal kc —
25. Panam a-

köztársaság Panama City sze —
26. P orto  Rico San Juan ke b va
27. Salvador-

köztársaság San Salvador b sze —
28. Trinidad-sziget Port-ot-Spain hé b szo
29. Venezuela Maracaibo ke b va
30. Virginia-szigetek St. Thomas b sze b hé
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sorrendben 6.04, 10.86 ás 3.62 díjakkal helyette
sítsék. ,

54. o. Egyiptomnál a második bekezdésben 
a háromperces beszélgetés díját 105 frs-ról 90 
frs-ra helyesbítsék. Minden további percért 35 
frs helyett 30 frs szamítainió. Ugyanitt az utolsó 
bekezdés utolsó^orábajUá 20 frs előkészítési dí
jat javítsák 17 frs 5fKcts-ra.

61., 62/, 63. p^'Argentina stb.snél (Fedőlap a 
P. R. T. 1937. 39-ik számához) a díjtáblázat ne
gyedik hasábjában előforduló összes 92 frs 20 
cts díjakat 95 frs 20 cts-ra, az ötödik hasábban 
pedig az összes 30 frs 74 cts díjakat 31 frs 74 
cts-ra helyesbítsék.

65. o. Columbiánál az utolsó bekezdésben 
(beszúrás a P. R. T. 1937 : 39. sz.-ban közzétett 
112.655/8. sz. rendelet alapján) a háromperces 
beszélgetés díja egész GslumbiávaDFÖIP frs 80 
cts helyett 109 frs 83 cts^ minden további per
cért ennek egyharmada, vagyis 36 frs 60 cts he
lyett 36 frs 61 cts fizetendő.

67. ^0. Iraknál a második bekezdésben a há
romperces beszélgetés díja 119 frs helyett 104 
frs, minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 39 frs 67 cts helyett 34 frs 67 cts számí
tandó. Az előkészítési díj (taxe de préparation) 
23 frs helyett 20 frs 50 cts.

68. o. Németalföldi-Indiánál (Fedőlap a P. 
R. T. 1937. évi 7. sz.-hoz) a negyedik bekezdés
ben a háromperces beszélgetéíUdíja^az I. díjöv
ben 94 frs helyett 79 frs.-^tiinden további per
cért 31 frs 34 cts helyetKm frs 34 cts fizetendő; 
a II. díjövben 100 frs helyett 85 frs, minden to
vábbi percért 33 frs 34 cts helyett 28 frs 34 cts 
fizetendő. Az előkés/ítési díj (taxe de prépara
tion) 23 frs 33 ctS/helyett 18 frs 33 cts.

Palesztinánál a második bekezdésben a há
romperces beszélgetés díja 111 frs helyett 96 
frs, minden további percért 37 frs helyett 32 frs 
számítandó. Az utolsó bekezdésben az előkészí
tési díj (taxe de préparation) 22 frs helyett 19 
frs 50 cts.

69. o. Szíriánál a második bekezdésben a 
háromperces beszélgetés díja 114 frs helyett 99 
frs, minden további percért 38 frsi helyett 33 frs 
számítandó. Ak"utolsó bekezdésben az előkészí
tési díj (taxe de préparation) 23 frs helyett 20 
frs 50 cts.

Budapest, 1937. évi november hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
123.933/4.

A Spanyolországban megjelenő „Unió Ca- 
talana pro Societat de les Nacions“ című fran
cianyelvű folyóirattól és a „Kion Vi Faras Por 
Evitition“ című képes plakáttól a postai szállí
tás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi november hó 19-<ón.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

123.932/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi november hó 16-án kelt B. I. 
13.552/1937.—3. számú végzésével a Budapesten 
megjelent „Harc“ című, nem időszaki sajtóter
mék 1937. október 31-iki keltezéssel ellátott pél
dányának, valamint az „500 millió pengős köl
csönt ajánlgat Eckhardt barátja, a zsidó szabad- 
kőműves Knox“ felirat alatt megjelent sajtó- 
közlemények lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 19-én.

II.
124.151/4.

A debreceni kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1937. évi november hó 11-én kelt B. 6912/2.— 
1937. számú végzésével a Debrecenben Rosko- 
vitz Arthur kiadásában megjelenő „Debreceni 
Ébresztő“ című nem időszaki lap 1937. évi szep
tember havi 3. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 19-én.

III.
124.530/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírája 1937. évi november hó 20-án kelt B. I.
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13.927/1937.—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Nyilaskereszt“ című, nem időszaki 
lap 1937. november 21. napján megjelent 4. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészségihez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

Változások a mozgóposták és jegyzékelő- 
menetek jegyzékében.

123.774/3. r
A Komárom—Székesfehérvár 80. számú 

mozgóposta ezentúl vasárnapokon és ünnepna- 
pdkon is a 2.851. számú vonatban közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. Tára folyó évi 17-ik számában közzétett 
99.751/3. számú rendelet mellékleteként megje
lent jegyzékben.

Budapest, 1937. évi november hó 16-án.

A zabari postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

122.934/3.

Nógrád vármegye területén fekvő és táv
beszélővel egyesített zabari postaügynökség 
folyó évi november hó 1-ével — változatlan for
galmi körrel — postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrző száma — átmeneti
leg —' 2376.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 568./öldalon Zabar- 
nál a „ISI Eh. Pét er vására“ bejegyzést töröljék 
s helyette, „W - jeletTalkalmazzanak. A „postá
ig. D.“ Bejegyzést ^edig „patáig. Bp.“-re he
lyesbítsék.

A post ’.hivatalok és Postaügynökségek ’ 
Névsorában a 143. oldajon Zabamái az első ha
sábba írják be „2376‘k/a negyedik hasábban pe
dig az „ü. (Eh. Pétgrvására)“ bejegyzést töröl
jék. A hatodik l>asábban „Debrecen“ helyett 
„Budapest“-et íriímak.

Végül az Irányítási Füzetben a 179. oldalon 
Zabarnál a második hasábban „U“ helyett 
„IV.“-et, a negyedik hasibban „D“ helyett 
„BP.“-et írjanak, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1937."evi november hó 19-én.

Gömbösfalva új postaügynökség megnyitása.

124.266/3.

Borsod vármegye mezőkövesdi járásában 
fekvő Gömbösfalva nagyközségben folyó évi 
november hó 16-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Bogács, 
díj négyszögszáma 448.

Forgalmi köre nevezett nagyközségre ter
jed ki.

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

A Helységnévtárban a 229. oldalon Göm- 
bösfalvánál az „u. p. és“ törlése mellett beíran
dó: „ISI Eh. Bogács, Hatvan rlü  <61 ~ Mis
kolc, Mezőkövesd........... , 448, postáig. D.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában az 50. oldalon Gölle után felveendő: „ —, 
448, — Gömbö^falva ü. (Eh. Bogács), Borsod, 
Debrecen, Hatvan MEHBE Miskolc, Mező
kövesd a 152. oldalon pedig a 448. szám
hoz beírandó: „Gömbösfaivá“.

Végül az Irányítás} Füzetben az 54. oldalon 
Gölle után felveendő: „Gömbösfalva, Ü. Bor
sod, D, I., Hatvan^—Miskolc, Eh. Bogács“.

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

Novaj új postaügynökség megnyitása.

124.267/3.

Borsod vármegye mezőkövesdi járásában 
fekvő Novaj nagyközségben folyó évi novem
ber hó 16-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Mezőkö
vesd, díj négyszögszáma 448.

Forgalmi köre nevezett nagyközségre ter
jed ki.
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A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 401. oldalon Novaj- 
nál az „u. p. Mezőkövesd“, törlése mellett be
írandó: „122 Eh. Mezőkövesd, Hatvan t J d l
Miskolc, Mezőkövesd.......... , 448, postai#. D.“

A Postahivatalok és Ügynökségek jVévso
rában a 94. oldalon Nova után felveendő: „—, 
448, —, Novaj ü. (Eh. Mezőkövesd), Borsod, 
Debrecen, Hatvan CZZHCZl Miskolc, Mező
kövesd ......... ; a 132. oldalon pedig a 448. szám
hoz beírandó: „Novaj“.

Végül az Irányítási Füzetben a 113. oldalon 
Nova után felvendő: „Novaj, U„ Borsod, D. I., 
Hatvan—Miskolc, Eh. Mezőkövesd.“

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

A szentistvántelepi postaügynökség ellenőrző 
hivatalának megváltoztatása.

124.819/3.
A szentistvántelepi postaügynökség folyó 

évi november hó 1-től a budapesti 62. sz. póstaj 
hivatal ellenőrzése alá helyeztetett.

Ehhezképest a Helységnévtárbaft (495. o.); 
a Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában 
(123. o.) és az Irányítási Füzetben (152. o.) 
Szentistvántelepnél az „Eh.“ megjegyzés után 
„Budakalász/Míelyett „Budapest/ö23‘ írandó.

A Helységnévtárban és a Postahivatalok és 
Ügynökségek Névsorában a Budapest U “* W  
Szentendre vasúti vonal megjelölés'utáni „Bu? 
dakalász . . .“ jelzés törlendő.

Budapest, 1937.‘/evi november hó 24-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

124.140/3., 124.276/3.
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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 1937.

december hó 10-ig nyújtandók be.
Az általános feltétdek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi november hó 23-án.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból v a ló  

törlés oka
D  C  V  C állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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t

Karner Ida kiadó Nagyveleg 1910. Nagyveleg Kineveztetett pm.-ré a 
nagyvelegi phiv.-hoz.

De
br

ec
en

Dervalits Erzsébet kiadó Tiszanána Pusztagyenda Pusztangyendai posta
mesterré neveztetett ki.

De
br

ec
en

Lutter Sándor kiadó Aldebrő 1908. Zabar Zabari postamesterré 
neveztetett ki.

Pé
cs Sipos Lajos kiadó Kutas 1887.

«

Vonyarc
vashegy.

Csak időlegesen vállalt 
alkalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
Kapuvár postahivatal január 1-re, a kezelés minden 

ágában jártas kiadót keres. Járandóság: fizetés és lakás.

A szerkesztőségnek szánt 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 v.,: D uchon  János.
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A L O M  :
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
Az olcsvai postaügynökség megnyitása.
Tófalu községben új postaügynökség megnyitása. 
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Állástkereső postakiadó.

Megbízatás.

115.408/1.
Silhavy Aladár postafőigazgatót a m. kir. 

posta értékcikkraktárának vezetése^alól fel
mentem és központi biztosi teen^őlekel^fríégbí- 
zom.

Budapest, 193?: évi noveipber hó 24-én.

Felmentés és megbízatás.
123.906/1.

Plauder József postatanácsos a m. kir. pos
tavezérigazgatósághoz történtitthelyezése foly
tán a m. kir. posta tudakozó/írodája 1. osztályá
nak vezetése alól felmentetett és dr. Szabó Gá
bor postatanácsosi cíptmel és jelleggel felruhá
zott postatitkár a m. kir. posta tudakozó irodája 
1. osztályának vezetésével megbízatott.

Budapest, 1937. évi november hó 29-ón.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvényívei
nek szétosztása.

123.984/4.
A P. R. T. 1937. évi 25. számában megjelent 

ad. 106.062/4. s/ámú rendelet kapcsán értesítem 
a hivatalokat, hogy az általuk a m. kir. postata
karékpénztárhoz beküldött és oda 1937. évi már

cius hó 19-től 1937. évi augusztus hó 23-ig be
érkezett szelvényutalványok ellenében az új 
szelvényíveket a m. kir. postatakarékpénztár az 
érdekelt hivataloknak egyidejűleg megküldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a f. évi augusz
tus hó 23-ig beterjesztett szelvbnyutalványok 
ellenében az új szelvényíveke't még nem kapták 
volna meg, ezt a körülményt közvetlenül a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz jelentsék.

Budapest, 1937. évi november hó 25-én.

Lakásmegjelölések díjazása a táviratban.
119.307/8.

Egyöntetű eljárás céljából figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy a B. 1. Szab. 30. §-ának 3. pont
jában foglaltak szerint a ház- és lakásszámok 
számjegyekből és betűkből képzett megjelölése 
díjazás szempontjából annyi szónak számít, 
ahányszor öt számjegyből vagy betűből áll. Pl. 
a „Parádiutca 3 2 em 7“ címet két szónak kell 
díjazni, ugyanis „Parádiutca“ =  egy szó, „3 2 em 
7“ pedig, — melynek továbbítási alakja 
3/2/em/7, — szintén egy szó, mert öt jegynél nem 
több. Ha a házszám és lakásszám együtt 5 jegy
nél több jegyből áll, pl. „32 3 em 17“ =  7 jegy, 
akkor azt 5 jegyenként két szónak kell díjazni.

Ugyanez áll valamely német vagy más nyel
vű távirat címére is. Pl. „Grafstrasse 3 4 St 3“,
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melynek továbbítási alakja „Grafstrasse 3 2 St 3“ 
két szó, ellenben „Grafstrasse 32 4 St 3“ már 
három szó, mert a „32 4 St 3“ megjelölés hat 
jegyből áll.

A hivatalok e rendeletemet a B. 1. Szab. 30. 
§-ának 3. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi november hó 24-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
124.184/8. y

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

31. o. Timor-szigetnél a 6. hasábban tegye
nek 4) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkező új jegyzetet írják: „*) Közértelmű táv
iratok csak angol, francia, holland, kínai, német, 
olasz, portugál és spanyol nvelyen szerkesztve 
küldhetők. Kereskedelmi eode-táviratná! jvdíasz- 
nált code-ot a gyarmati- 
helyezni, illetőleg fehkell műt

32. o. Üj^hnnea-teri'A^él az 1. hasábban a
2. alcímben a „Bulolo“ helynév törlendő.

A Távíró Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

73. o. Uj-Gurhea-teriiletnél az 1. hasábban a
2. alcímben^a „Bulolo“ helynév törlendő.

/ember hó 27-én.

A vidéki betűrendes távbeszélő névsor kiadása.
122.893/8.

Az 1937. évi vidéki betűrendes távbeszélő 
névsor 1937. november 20-ra elkészül és abból 
az előfizetők részére, valamint a szolgálati cé
lokra szükséges példányokat a vidéki postahiva
talok az előttes igazgatóságuktól kapják meg.

A C. 1. Szab. 16. §. 3. pontja értelmében a 
vidéki hálózatok előfizetőinek a névsort — az 
előző (1936.) évi névsor beszolgáltatása ellené
ben — átvételi elismervényre díjmentesen annyi 
példányban kell kiadni, ahány állomása (fővo
nala) az előfizetőnek van. Nem jár díjmentes 
névsor a mellékállomások után és a budapesti

egységes hálózatba bevont vidéki központok 
előfizetői állomásai után sem.

Az az igényjogosult előfizető, aki az előző 
(1936.) évi névsort beszolgáltatni nem tudja, az 
1937. évit csak akkor kaphatja meg, ha annak 
árát megfizeti.

A névsor ára példányonként 3 P 50 f.
A vidéki postahivatalok a becserélt és a hi

vatalnál esetleg tartalékban lévő előző (1936.) 
y i névsorokat bizonylatpárral a m. kir. posta 
központi anyagraktárába küldjék be és az ellen
bizonylat visszaérkezése után annak csatolása 
mellett az előttes igazgatóságukkal a kapott név
sorokról és az esetleges tartalékról számoljanak 
le. A leszámolás után fennmaradó 1937. évi pél
dányok felhasználására vonatkozólag az igazga
tóság rendelkezik.

Névsort a postahivatalnál bárki vehet. Ha a 
postahivatalnál tartalékkészlet van, a vevőt ab
ból kell kielégíteni. Ha tartalékkészlet nincs, 
vevő jelentkezése esetén a vidéki postahivatal 
az igazgatóságától kérje a szükséges példány- 
szám megküldését.

Az eladott vidéki névsor árát minden eset
ben a pénztárszámadás 27/b. rovatán kell az el
adás napján bevételként elszámolni.

A vidéki postahivatalok a tartalékként, illet
ve eladásra kapott névsorokról előjegyzést ve
zetnek. Az előjegyzés felső részén elsősorban a 
megterhelést kell nyilvántartani. Ezt a részt kö
veti folytatólagosan az újonnan belépett előfi
zetőknek elismervényre díjmentesen kiadott, 
valamint az eladott példányok felsorolása. Az 
előjegyzésnek ez a második része a következő 
hasábokkal készül: 1. folyószám, 2. kiadás nap
ja, 3. az új előfizető kapcsolási száma, illetve el
adás esetén a vevő pontos neve és címe, 4. az 
eladott névsor ára, 5. megjegyzés. A 4. hasábot 
csak eladás alkalmával kell kitölteni. Az 5. ha
sábban ismeri el a pénztáros az eladási ár átvé
telét.

Az előjegyzést a postahivatalok a következő 
évi névsor megjelenéséig folytatólagosan veze
tik és a következő névsor megjelenésekor esedé
kes leszámolással együtt^íz előttes igazgatósá
gukhoz terjesztik fel.

Az előjegyzés alapján a hivatalok kötele
sek a júniusban megjelenő pótfüzetet a vevők
nek díjmentesen megküldeni.

A budapesti postahivatalok közül a vidéki 
betűrendes távbeszélő névsor árusításával a kö
vetkezőket bízom meg:



47. szám. 373

Budapest 2. sz. hivatal 11., Fő-utca 6. sz.
i i 4. „ IV., Városház-utca 18. sz.
i i 5. „ V., Szabadság-tér 12. sz.
i i 8............... VIII., Rökk Szilárd-utca 2. sz.
n 51 n  n V., Mária Valéria-u. 15 a. sz.
n 53. „ V., Vilmos császáréit 16. ss
»» 62. „ VI., Teréz-körút 45. sz.
i i 72. „ VII., Keleti pu. Thökölv-út 1

Távbeszélő díjbeszedő hivatal VI., Nagymező
utca 54/56. sz.

Ezek a hivatalok a névsor első készletét a 
m. kir. posta központi anyagraktárától kapják. 
A későbbi szükségletet pedig ugyanonnan bi- 
zonylatpárral rendelik meg.

A többi budapesti hivatalok és a budapesti 
egységes távbeszélőhálózatba bevont vidéki hi
vatalok — ha valaki ott vidéki névsort keres, — 
a rendelést felveszik, az árat beszedik és a ren
delést a budapesti 4. sz. postahivatallal azonnal 
távbeszélőn közük. A vételárt szolgálati posta- 
utalvánnyal ugyanoda megküldik. Az utalvány 
szelvényén a vevő pontos címét feljegyzik és az 
összeg rendeltetését is jelzik. Az utalvány fel
adóvevényét a vevőnek kiadják.

A budapesti 4. sz. postahivatal az így ren
delt névsort közvetlenül a vevő címére szolgá
lati ajánlott levélben küldi meg. A rendelést i
4. sz. hivatal a távbeszélőn kapott értesítés alap
ján azonnal foganatosítja.

A vidéki távbeszélő névsor árusításával 
megbízott budapesti postahivatalok továbbra is 
az 1934. évi P. R. T. 25. számában megjelent 
117.038/5. sz. rendeletben előírt mérleget készí
tik. Kötelesek azonkívül a vevők pontos címé
ről jegyzéket is vezetni, és az 1938. június 20-án 
az anyagraktárba beküldeni, hogy ennek alap
ján az anyagraktár a pótfüzetet közvetlenül a 
vevők círpére Elküldhesse.

A/ííevsor árusításával eddig megbízott bu
dapesti és környékbeli hivatalok a náluk levő 
1936. évi vidéki betűrendes névsorokat a hozzá
tartozó pótfüzettel együtt az anyagraktárba bi
zonylatpárral azonnal szolgáltassák be és az 
igazgatósággal szemben is számoljanak el.

Budapest, 1937. évi november hó 26-án.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című 
szaklapra.
124.077/4.

A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 
a kiadásában havonként megjelenő L’ Union

Postale című, hasábosán francia, német, angol 
és spanyol szövegű postai szaklap 1938. évi év
folyamára.

A lap előfizetési ára az egész évre postai al
kalmazottak részére 6 P 70 fillér. Az előfizetést 
az általános feltételek szerint a m. kir. posta kül
földi hírlaposztálya közvetíti.

E szaklap különösen alkalmas arra, hogy az 
alkalmazottak postai szakkifejezéseket a fenti 
nyelveken elsajátíthassák.

Budapest, 1937. évi november hó 26-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
124.942/4.

A Jugoszláviában megjelent „Ruzsica szrb- 
szki národni kalendár“ és a „Veliki Orao veliki 
ilusztrovani kalendár“ című, ciril betűkkel 
nyomtatott naptáraktól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1937. évi november hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

125.259/4.
A győri kir. törvényszék vizsgálóbírója 

1937. évi november hó 20-án kelt 3031/1937.—2. 
számú végzésével a Celldömölkön, Nagy Imre 
szerkesztésében megjelent „Celldömölki Hírlap" 
1937. évi november hó 21 iki 47. számának lefog
lalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a győri kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 27-én
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125.061/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi november hó 24-én kelt B. 
13.788/1937.—5. számú végzésével a Budapesten 
megjelent, Illyés Gyula által írt „Rend a romok
ban“ című költeménykötet lefoglalását rendelte 
el. ' V'

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi november hó 27-én.

11.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
125.181/3.

Az európánkíviili fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda 
pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F XII/11 — 5 o 
30 p, É 1/7;

Dél-Afrikába (Capetown): F XII/8 — 15 ó 
É XII/28;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XII/5 --- 
7 ó, É XII/22; F X1F9 — 15 ó. É XII/23;

Egyiptomba (Alexandria): F XII/5 — 22 ó 
50 p, É XII/9; F XII/ó - -  22 ó 50 p, É XII/10; 
F XII/9 — 22 ó 50 p, É XII/13; F XII/40 — 15 ó, 
É XII/15;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XII/6 — 15 ó, É XII/13; F XLF7 — 15 ó, É 
XII/14; F XII/8 — 15 ó, É XII/17; F XII/9 - - 
15 ó, É XII/18;

Irak és Mezopotámiába (Baghdad): F XII/6 
— 22 ó 50 p, É XII/11; F XII/8 — 22 ó 50 p, É 
XII/13; F XII/11 — 22 ó 50 p, É XII/16;

Iránba (Perzsia, Teherán): F XII/6 — 12 ó, 
É XII/14; F XII/9 — 12 ó, É XlI/17; F XII/11 
12 ó, É XII/19;

Japánba (Shimonoseki): F XIX/7 — 5 ó 30 p. 
É XII/23; F XII/10 — 5 ó 30 p, É XII/26;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F XII/8 - -  
15 ó, É XII/30;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XII/5 — 22 ó 50 
p, É XII/10; F XII/6 — 22 ó 50 p, É XII/11; 
F XII/9 — 22 ö 50 p, É XII/15; F XII/10 — 15 ó 
É XII] 16;

Szíriába (Alep): F XII/6 — 22 ó 50 p, É
XII/9; F XII/8 — 22 ó 50 p, É XII/11; F XII/9 -  
22 ó 50 p, É XII/13; F XII/11 —22 ó 50 p, É XII/14.

Budapest, 1937. évi november hó 26-án.

Az olcsvai postaügynökség megnyitása.
124.709/3.

Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. várme
gyék mátészalkai járásában fekvő Olcsvia köz
ségben folyó évi november hó 16-án postaügy- 
nökség nyílt meg.

Ellenőrző hivatala Vitka, díjnégyszögszáma 
2227.

Az ügynökség forgalmi köre Olcsva község
re terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 409. oldalon Olcsvá- 
nál az „up. és“ törlése mellett vegyék fel:
Eh. Viitka, Záhony- mm jaT Mátészalka, Vit
ka .' „^^r"2227Tpostaig. D.“

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a 97. oldalon Olaszlíszka után írják be: „—, 
2227, —, Olcsvá^iL (Eh. Vitka), Szatmár, Deb
recen, Záhony H d M Z  Mátészalka, Vit
ka __ a 162. oldalon pedig a 2227. számnál
Ópályi elé írják be: „Olcsva“.

Végül az Irányítási füzetben a 118. oldalon 
Olcsvánál az első hasábban a csillagot töröljék, 
a 7-ik hasábba pedig írják be: „Eh. Vitka.“

Budapest, 1937^0*1 november hó 26-án.

^  ■ , ar

Tófalu községben új postaügynökség meg
nyitása.
124.983/3.

Heves vármegye egri járásában fekvő Tó
falu községben folyó évi november hó 20-án új 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség forgalmi köre nevezett köz
ségre terjed ki.
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\z  ügynökség ellenőrző hivatala Aldebrő, 
díjnégyszögszáma 295.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 527. oldalon Tófalu
nál az „u. p. és“ törlése mellett írják be: „ISI Eh 
Aldebrő, Kál-Kápolna JZUCZ Kisterenye 
Aldebrő . . . . , 295, postáig. D.“

A Postahivatalok és Ugynökségek^íeVso 
rában a 133. oldalon Tóalmás után vegyél 
„ —, 295, — Tófalu ü. (Ehr^Aldebrő^hfeves, 
Debrecen, Kál-Kápolna C 3 B 1  Kisterenye, 
Aldebrő . . . “, a 151. oldalon pedig a 295. szám
nál Kompolt után írják be: „Tófalu.“

Végül az Irányítási Füzetben a 166. oldalén 
Tóalmás után vegyék fel: „Tófalu, 0, Heéés, D, 
I, Kál-Kápolna—Kisterenye^ Eh. Aldebrő.“

Budapest, 1937. évi november hó 29-én.

Kisköcsk postaügynökség nevének Köcsk névre 
változtatása.

124.569 3.

Kisköcsk és NagyköcskJtözségeknek Köesk 
néven történt egyesítésével kapcsolatban a kis- 
köcski postaügynökség neve is „Köcsk“ névre 
változott meg.

Ehhezképest a kir. hivatalok a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában a 68-ik oldalon 
Kisköcsk ügynökségre vonatkozó összes adato
kat töröljék, a 72-ik oldalon Kozmadombja után 
Kisköcsk adataival írják be „Köcsk ü.“, a 157-ik 
oldalon a 157. számnál Kisköcsk helyett Köcsk-t 
írjanak, az Irányítási Füzetben a 79-ik oldalon 
Kisköcsköt összes adataival együtt töröljék, a 
84-ik oldalon pedig Kozmacfombja >rfan Kis
köcsk adataival jegyezzek be: Köcj

Budapest, 1937. évi november in.

Változások a Helységnévtárban.
125. 092/3.

Alsómajor ry^Gárp) (96. o.) ezentúl u. r. 
Cserhátszentiván.

Alsórold (100. o.)>£zenFúTli. t. Cserhátszent- 
iván.

Bablevesmajor Alsótold (108. o.) ezen
túl u. t. Cserhátszentiván.

Bokor (140». o.) ezentúl^», t. Gserhátszent- 
.iván. -----7"  ^

Cserhátszentiván (162. o.) ezentúl 
u. t., Ecseg törfépdőT" /

Cserkúttelep r\ Cserhátszentiván (165. o.) 
ezentúl u. t. Cserhátszéntiván.

Felsőtök! (Iw . o.) ezentúfu. t. Cserhátszent
iván.

Garáb G22/ o.) ezentúl u. t. Cserhátszent
iván. «s

Kutasó (334. o.) ezentúl u. t. Cserhátszent 
iván.

Lászlótanya c\ Csepháíszentivárf (340. o.) 
ezentúl u. 4. Cserhátszentiván

Lyukvölgy O  AlsotoleLylSr o^k'ézentúl u. t. 
Cserhátszéntiván

Mocsárospuyztíf o  Két ásó (372—373: o.) 
ezentúl u ̂ j^ C  serh átszén ti vári^

Salköveskútn4K(461. o.) „yaSsurány—.Salfa 
. . . “ helyett „Salköveskút—Vassurány . . . 
írandó^

Sástó r \ Alsóteftrt467. o.) ezentúl u. t. Cser
hátszentiván.

Szárazrét O  Cserhátszentiván (486. o.)
ezentúl u. t. Cserhátszentiván.

Budapest^49i37. évi november hó 25-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
I. ad. 121.002/1.

Szebenyi Lajos postafőtiszt (194) a kiskún- 
félegyházai postahivatal vezetésével megbíza
tott.

Budapest, 1937. évi november hó 25-én.
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Igazolvány elvesztése.
125.046/6.

Kotlár Ferenc órabéres távirdamunkás a bu
dapesti m. kir. távíró és távbeszélőigazgatóság 
által kiállított 237/1934. számú, távbeszélő beren

dezések felülvizsgálására és távbeszélő munkák 
elvégzésére jogosító igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1937. évi november hó 27-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

124.981/3.

P
os

ta
ig

az
ga

tó


sá
gi

 k
er

ül
et A

postaügynökség
neve

<D

*—» V
ár

m
eg

ye

Évi já randóság S z á l l í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 l

e
vé

lb
or

dó
i 

át
al

án
y

tá
vo

ls
ág

m ilyen já ra tta l

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

pengő km.

D
eb

re
ce

n

Nyírpilis P. Szabolcs és 
Ung k. e. e. 204 — — Piricsc 3-46 G yalog

küldönc

1
-s

ze
r

*) A  postaszáilítás 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 1937.

évi december hó 17-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi november hó 29-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Állástkereső postakiadó.

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

Sebes V era Budapest (Csáky u- 28. II. 
em. 1 .) — azonnal Budapesten vagy 

Budapest környékén

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak  szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi N yom da R t. nyom ása . — Felelős V..: D uchon János.



A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1037. DECEMBER 11. 4S. szám

T A R T A T O M :
Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi s 

újévi, továbbá a kézbesítő szolgálat rendezése a kará
csonyi ünnepek alkalmából.

A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolítá- 
sáliak biztosítása.

Dohánybcváltási járandóságok kifizetése.
A  m agyar posta 1936. évi jelentésének árusítása.

Lefoglalandó sajtóterm ék.
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása. 
Pályázati hirdetm ény postam esteri állásra. 
Pályázati hirdetm ény postaszállítás ellátására. 
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állás.
Kiadói állást keres.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
s újévi, továbbá a kézbesítő szolgálat rendezése 

a karácsonyi ünnepek alkalmából.

126.100/3.

A karácsonyi s újévi ünnepeket megelőző 
emelkedett forgalomban rendkívüli mozgópos
tái menetek lépnek életbe, egyes mozgóposták 
pedig közlekedési rendjüktől eltérő módon köz 
lekednek.

/. Rendkívüli menetek:
1. A budapesti keleti pu.-j^ mozgópostafő

nökség ellátásában Budapest—Győr—Szombat- 
helv közt a 22 1302. és 1301/1. sz. vonatokban 
F a - ;

2. a nagykanizsai 2. sz. postahivatal ellátásá
ban Szombathely—Sopron közt az 1434/1411. sz 
vonatokban Fk—;

3. a szombathelyi 2. sz. postahivatal ellátá
sában Szombathely—Szentgotthárd közt az 
1354/1343. sz. vonatokban Fx—;

4. a szombathelyi 2. sz. postahivatal ellátá
sában Szombathely—Csorna közt a 8437/a—8434. 
sz. vonatokban DFx—;

5. a szombathelyi 2. sz. postahivatal ellátá
siban Szombathely—Kőszeg közt a 8324/8323. 
sz. vonatokban vasúti poggyász—;

6. a budapesti keleti pu.-i mozgópostafőnök
ség ellátásában Budapest—Paks közt az 1038' 
5052 és 5017/1811. sz. vonatokban Fac—;

7. a karcagi postahivatal ellátásában Püspök
ladány—Szeghalom közt 5324/5373. sz. vonatok
ban poggyász-;

8. a debreceni 2. sz. postahivatal ellátásában 
Debrecen—Tiszalök közt az 5624/5663. sz. vona
tokban poggyász-;

9. a debreceni 2. sz. postahivatal ellátásában 
Polgár—Óhatpusztakócs közt a 6034/6033. sz. 
vonatokban DFx-;

10. a budapesti 62. sz. postahivatal ellátásá
ban Budapest—Vác közt a 228. sz. vonatban 
poggyász-;

11. a budapesti 72. sz. postahivatal ellátásá
ban Budapest—Kerepes közt a 311. és 220,312. 
sz. vonatokban DF-;

12. a budapesti 62. sz. postahivatal ellátásá
ban Budapest nyugati pu.—Nyíregyháza közt 
az 1712. és 1719/749. sz. vonatokban Fa-;

13. a budapesti keleti pu.-i mozgópostafő
nökség ellátásában Pusztaszabolcs—Székesfe
hérvár közt a 4982. sz. vonatban poggyász-;

14. a budapesti keleti pu.-i mozgópostafő
nökség ellátásában Székesfehérvár—Budapest 
déli p. u. közt az 1221. sz. vonatban poggyász-

I kocsiban postai jegyzékelőmenet közlekedik.

A rendkívüli menetek közlekedésének tartama.

Az 1-től 5-ig, a 7-től 11-ig és a 13. alatt em
lített menetek XII/21-től XII/24-ig, a 14. alatt 
említett menet XII/20-tól XII/24-ig közlekedik. 
A 6. és a 12. alatt említett menet Budapestről elő
ször XII/20-án, utoljára XIJ/23-án indul. A 14. 
alatt említett menet XII/17-én és 18-án is közle
kedik. A 11. alatt említett menet XlI/24-én a 365. 
sz. vonatban tér vissza Budapestre.
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11. Budapestig, illetve Budapesttől meghosszab-' 
bított mozgóposták.

15. A Győr—Szombathely 54. sz. mozgópos
ták az 1038/1358/1322. és 1313/11. sz. vonatokban 
Budapest—Szombathely;

ló. a Székesfehérvár—Celldömölk 82. sz. 
mozgóposták az 1212/1822 .és 1811. sz. vonatok
ban Fac-kocsiban Budapest déli pu.—Székesfe
hérvár—Celldömölk és Celldömölk—Pusztasza- 
bolcs—Budapest keleti pu.;

17. a Baja—Sárbogárd 135. sz. mozgóposták 
a 1002/5012. sz. és 5211/1001. sz. vonatokban Fa
kocsiban Baja—Budapest;

18. a Nagykanizsa—Üjdombóvár 29. sz. 
mozgóposták a 2448/1019. és 1020/2447. sz. vona
tokban -^Nagykanizsa—Üjdombóvár—Budapest 
közt közlekednek.

A meghosszabbított mozgóposták közlekedési 
rendje

A 15. és 16. sz. alatt említett mozgóposta 
elsőízben Budapestre XII/20-án érkezik és innen 
utoljára XII/23-án, illetve XII/25-én fordul visz- 
sza. A 17. és 18. sz. alatt említett mozgóposta 
Budapestről elsőízben XII/20-án, utoljára XII/
24-én, illetve XII/23-án indul.

XII/20-tól XII/24-ig a Székesfehérvár—Buda 
pest 98. sz. mozgóposta nem közlekedik.

111. Postavonatok.
A mozgópostakocsikat és postamellékkocsi- 

kat XII 18-án és XII/23-án Budapestről Szombat
helyig az 1320. sz. vonat helyett a Budapestről 
21.30-kor induló 1350, XII/18-án és XII/20-ától 
XII/24-ig Budapest—Üjdombóvár közt az 1020. 
sz. vonat helyett a Budapestről 22.20-kor induló 
1050, XII/18-án és XII/20-tól XII/24-ig Budapest 
nyugati pu.—Püspökladány közt az 1720. sz. vo
nat helyett a Budapestről 22.00-kor induló 1750, 
valamint XII 18-án és XII/20-tól XII/23-ig Buda
pest—Miskolc közt a 420. sz. vonat helyett a Bu
dapestről 23.40-kor induló 450. sz. külön posta
vonat továbbítja.

IV. Postamellékkocsik.
A rendkívüli csomagforgalom ideje alatt in

dokolt esetben postamellékkocsik (Gp) a kö
vetkező viszonylatokban közlekednek:

a) a budapesti 78. sz. postahivataltól a 16,
22. és 60. sz. személy-, illetve tehervonattal Győr

2, a 938/940. sz. vonattal Kiskunhalas, az 1038. 
sz. vonattal Pusztaszabolcs, az 548. sz. vonattal 
Szolnok 2. és a 328/420. sz. vonattal Miskolc 2. 
sz. postahivatal részére;

b) a nyíregyházai 2. sz. postahivataltól a 
6122. sz. vonattal Mátészalka postahivatal ré
szére;

c) XII/21-től XII/24-ig a mindkét irányú 8. 
és XII 20-tól XII/23-ig a mindkét irányú 53. sz. 
mozgóposták mellett — az utóbbiaknál Gp- 
kocsi helyett — Fa-sorozatú postamellékkocsi 
közlekedik.

V. Köznapi menetek közlekedtetése kará
csonykor.

A nem naponkint és a nem állandóan egy
azon menetrend szerint közlekedő mozgópostái 
meneteket a karácsonyi kettős ünnepen a kö
vetkezőképen kell fenntartani:

a) Xll\25-én a mindkétirányú 12.,-50., 56., 
64, 77., 78., 102., 116., 118., 120., 140., 142., 144.,
150., 156., 159., 170., 180., 192., 204, 206., 220., 260., 
278. számú mozgóposták és a Mezőtúr—Szarvas 
7834/7835. sz. jegyzékelőmenet közlekedik, illet
ve amennyiben a mozgóposta nem állandóan 
egyazon menetrend szerint közlekedik, a mozgó
posták a korlátolt szolgálatú ünnepnapokra elő
írt menetrendben tartatnak fenn. A 162. és 196. 
számú mozgóposta a köznapokra előírt menet
rend szerint közlekedik.

b) Xll\26-án a mindkétirányú 64., 120., 142.,
144., 156., 161., 163., 173., 180., 192., 1%., 204. és
206., valamint a térti 92., 159. és 162. sz. mozgó
posták, továbbá a Baja—Gara 6924/6921., Békés
csaba—Gyula 8362/1637., Mezőtúr—Szarvas 
7834/7835., Katymár—Bácsalmás 4830/4827., Kis
kőrös—Kalocsa 4728., Kiskúnfélegyháza—Szen
tes 7430/7437., Ohat—Pusztakócs—Polgár 6037/ 
6036. jegyzékelőmenetek közlekednek. A menet
irányú 185. és a térti 12., 94., 192. és 260. sz. moz
góposta a köznapokra előírt menetrend szerint 
közlekedik.

A 192. sz. mozgóposták a korlátolt szolgá
latú ünnepnapokra előírt menetrendben közle
kednek.

VI. Felvétel és kézbesítés karácsonykor.
A postahivatalok (ügynökségek) XII/26-án, 

vasárnap, kivételesen a korlátolt szolgálatú ün
nepnapokra előírt felvételi szolgálatot végezzék 
és egyszeri, általános kézbesítést végezzenek.
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Vll. Egyéb intézkedések.
A Budapesten reggel megjelenő napilapo

kat Budapesten nem XII/25-én reggel, hanem 
már 24-én este adják postára. Ehhez képest Bu
dapestről a 24-én induló 3., 5., 7., 13., 17., 19., 21., 
29., 31., 33., 43., 53. és 299. számú mozgóposták
kal, valamint a Budapest—Vác—Balassagyarmat 
150/3930. és Budapest—Esztergom 3448. számú 
jegyzékelőmenettel kerülnek e hírlapok továb
bításra.

Azok a pos ahivatalok. amelyek székhelyem 
külön hírlapkézbesítés van berendezve, XII/ 
25-án a hírlapkézbesítést a korábbi érkezésnek 
megfelelő időpontban végezzék. A többi helyen 
a hivatalok (ügynökségek) a hírlapok korábbi 
érkezéséről az előfizetőket alkalmas módon 
(helyi sajtó, stb.) előre tájékoztassák.

A mozgópostái meneteket ellátó hivatalok 
a menet kezdő és végállomásainak vasúti főnök
ségével közöljék, hogy a rendestől eltérő menet 
rendben közlekedő menet melyik napon, mely 
vonatban közlekedik.

A pályaudvari küldöncök a rendkívüli for 
galom ideje alatt érdeklődjenek az állomásfő 
nökségnél, hogy a hosszabb vonatszerelvényben 
a mozgóposta kocsija pontosan mely helyen áll 
meg. Erre azért van szükség, hogy a vonat meg
állása után az átadáshoz-átvételhez azonnal 
hozzá lehessen látni.

A pályaudvari járatokat fenntartó kincstári 
és postamesteri hivatalok egyaránt, a rendkívüli 
forgalom ideje alatt a pályaudvari közvetítést 
hatályosan ellenőrizzék.

Budapest, 1937. évi december hó 9-én.

A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyo
lításának biztosítása.

126^9/4.
A közeledő karácsonyi- és újévi ünnepek 

alkalmával várható nagyobb csomagforgalom za
vartalan lebonyolításának biztosítása céljából 
nyomatúkkal felhívom a postahivatalok és pos
taügynökségek figyelmét arra a rendelkezésre, 
hogy a csomagok szállítóleveleit és szállítójegy
zékeit még a csomagok indítása előtt, ha azon
ban ez bármely okból nem lehetséges, akkor leg
később a csomagokkal egyidőben továbbítsák.

A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztási adó kirovását és ennek következté
ben a gyors kézbesítést nagyban hátráltatja, ha

a feladók a csomagokon és a szállítóleveleken, il
letőleg a szállító jegyzékeken a tartalmat nem je
lölik meg szabatossággal és részletességgel. 
Ilyenkor ugyanis a fogyasztási adót csak a cso
mag felbontása és a tartalom megállapítása után 
lehet kivetni. Ennek elkerülése céljából tehát a 
postahivatalok és postaügynökségek — már a 
címzettek érdekében is — hívják fel a csoma
gok feladóit, hotgy a Levélpostadíjszabás 77. §- 
ában felsorolt fogyasztási adó alá eső tárgyakat 
tartalmazó csomag burkolatán és szállítólevelén, 
illetőleg szállítójegyzékén a tartalmat az adóté
teleknek megfelelően minőségileg és mennyisé
gileg részletezve írják ki. A tartalom jelzésére 
tehát általános megjelöléseket (pL^éfelmiszer) ne 
használjanak, hanem

húsnemü helyett: „3 kgAriss hús“, vagy „5 
kg füstölt hús“, vagy „2 kg kolbász“;

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, 
szállítójegyzékekre és csomagokra. Ha pedig a 
tartalom vegyes, azt súly, darab és minőség sze
rint részletezve kell feltüntetni; pl.: 14 kg sza
lonna, 1 kg füstölt hús, 1 liter bor, stb.

A hivatalok és postaügynökségek szóbeli 
felvilágosítással és a hivatali helyiségben könv- 
nyen észrevehető helyre kifüggesztett figyel
meztető feliratokkal hívják fel a feladók figyel
mét a helyes eljárásra. Ha azonban a feladók 
nem volnának hajlandók a figyelmeztetésnek ele
get tenni, vonakodásuk a csomag felvételét nem 
akadályozhatja meg.

Budapest, 1937. évi december hó 7-én.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
125.432/4.

A m. kir. dohányjövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a dohány
beváltási járandóságokat a m. kir. dohánybe
váltó hivatalok által kiállított dohánybeváltási 
utalványok ellenében az 1937—1938. évi idény
ben is a m. kir. dohánybeváltóhivatalok székhe
lyén működő postahivatalok fizetik ki.

Az érdekelt hivatalok a dohánybeváltási 
utalványok kifizetésénél alkalmazkodjanak a P. 
R. T. 1933. évi 50. számában megjelent 108.066/4. 
sz. rendeletemben foglaltakhoz. Ezúttal is nyo
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matékosan figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy a dohánybeváltási utalványok zavartalan 
és késedelemnélküli kifizetésére nagy gondot 
fordítsanak és az ehhez szükséges pénzfedezet
ről idejében gondoskodjanak.

A dohánybeváltás időtartamát később köz
löm.

Budapest, 1937. évi december hó 9-én.

A magyar posta 1936. évi jelentésének árusítása.
125.68412.

A magyar posta 1936. évi működéséről szóló 
jelentését az érdeklődők részére ebben az évben 
is hozzáférhetővé kívánom tenni és ezért a 
könyvet^postaalkalmazottak részére 1 P-ért, a 
postán kívül állók részére pedig 2 P-ért árusí
tom. Ebben az összegben a kezelési költség és 
a forgalmiadó benne van.

A könyveket a m. kir. posta tudakozó iro
dája árusítja. A postahivatalok tehát az igényelt 
példányokat a könyv árának szolgálati posta- 
utalvánnyal történő egyidejű megküldése mel
lett, a m. kir. posta tudakozó irodájánál rendel
jék meg.

A könyv a posta működésének megismeré
sére és így a szakismeretek fejlesztésére alkal
mas, kívánatosnak tartom tehát, hogy azt a 
postaalkalmazottak, illetőleg a postahivatalok 
megr endelj ék.

A postahivatalok a könyv árusítására a kö
zönség figyelmét alkalmas módon hívják fel.

Budapest, 1937. évi december hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
126.310/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
igálóbírája 1937. évi december hó 6-án keit B. 
14.747/1937. számú végzésével a „Jövő Nyomda
szövetkezet“ nyomdájában előállított „Kiált
vány a magyar nemzethez“ cím alatt megjelent 
sajtóközlemény 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, 1937. évi december hó 6-án.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
126.259/3.

Ausztráliába. (Fremantle): F XII/16 — 15 ó, 
E 1/11; F XII/25 — 5 ó, E 1/18; F Xld/30 15 ó, 
É 1/25;

Délafrikába (Capetown): F Xíl/15 — 15 ó, 
É 1/4; F XII/22 — 15 ó, É 1/12; F Xil/29 — 15 ó, 
É 1/18;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XII/ 1U
— 15 ó, É X1I/26; F XII/1,1 — 15 ó, É XII/29; 
F XII/16 — 15 ó, É XIi/30; F XI1/18 — 15 ó, 
É 1/3; F XII/19 — 15 ó, É 1/8; F XII/28 — 15 ó, 
É 1/12; F 1/1 — 15 ó, É 1/17;

Egyiptomba (Alexandria): F XII/12 — 22 ó 
50 p, E XI!/16; F XII/14 — 22 ói 50 p, É XI1/18; 
F XII/17 — 15 ó, É XII/22; F XU/19 — 22 ó 50 p, 
E X1I/23; F XIiI/20 — 22 ó 50 p, É XIF24; F 
XU/23 — 22 ó 50 p, E XII/27; F XII/24 — 15 ó, 
É XI1/29; F XII/26 — 22 ó 50 p, É XII/30; F XII/28
— 22 ó 50 p, É .1/1; F XII/31 — 22 ó 50 p, E 1/3; 
F 111 — 22 ó 50 p, É 1/4;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XII/13 — 15 ó, É XII/21; F XII/15 — 15 ó, 
E XII/22; F XII/16; — 15 ó, É XII/23; F XII/19
— 15 ó, É XII/27; F XII/20 — 15 ó, É XI1/29; 
F XII/21 — 22 ó 50 p, E XII/30; F XII/28 — 15 ó, 
E 1/6; F XII/29 — 15 ó, É 1/7;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XII; 13 — 
22 ó 50 p, É XII/18; F XII/15 — 22 ó 50 p, É 
XII/20; F XII/18 — 22 ó 50 p, É XII/23; F XII/20
— 22 ó 50 p, É XII/25; F XII/22 — 22 ó 50 p,
É XII/27; F XII/25 — 22 ó 50 p, É XII/30; F 
XII/27 — 22 ó 50 p, É III; F XII/29— 22 ó 50 p,
É 1/3; F III — 22 ó 50) p, É 1/6;

Iránba (Perzsia, Teherán): F XII/13 — 12 ó, 
É XII/21; F XII/17 — 12 ó, É XII/25; F XII/18
— 12 ó, É XII/26; F XII/20 — 12 ó, É XII/28;
F XII/24 — 12 ó, E 1/1; F XII/25 — 12 ó, É 1/2;
F XII/27 — 12 ó, É 1/3; F XII/31 — 12 ó, É 1/8;
F 1/1 — 12 ó, É 1/9;

Japánba (Shimonoseki): F XII/14 — 5 ó 30 
p, É XII/30; F XII/17 — 5 ó 30 p, É 1/3; F XII/21
— 5 ó 30 p, É 1/7; F XII/24 — 5 ó 30, p, É 1/9; 
F XII/28 — 5 ó 30 p, É 1/13; F XII/31 — 5 ó 
30 p, É 1/16;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XII/ló
— 5 ó 30 p, É 1/10; F XII/23 — 5 ó 30 p, É 1/13; 
F XII/29 — 15 ó, E 1/20;

Palesztinába (Tel Aviv): F XII/12 — 22 ó 
50 p, É XII/17; F XII/14 — 22 ó 50 p, E XII/19; 
F XII/17 — 15 ó, É XII/24; F XII/19 — 22 ó 50 p,
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É X11/24; F XII/20 — 22 ó 50 p, É XII/25; F 
XI1/23 — 22 ó 50 p, É X11/29; F XII/23 — 15 ó, 
É XI1/30; F XIiI/26 — 22 ó 50 p, É XII/31; F 
XI1/28 — 22 ó 50 p, É 1/2; F XII/31 — 22 6 50 p, 
É 1/4; F 1/1 — 22 ó 50 p, É 1/5;

Szíriába (Alep): F XII/13 — 22 ó 50 p, É 
XII/16; F XII/15 — 22 ó 50 p, É XII/18; F XII/16 
— 22 ó 50 p, É XII/20; F XII/18 — 22 ó 50 p, É

X1I/21; F XII/20 — 22 ó 50 p, É XII/23; F XII/22
— 22 ó 50 p, É XII/25; F XII/24 — 22 ó 50 p, 
É XI1/27; F XII/25 — 22 ó 50 p, É XII/28; F 
XII/27 — 22 ó 50 p, É XII/30; F XII/20 — 22 ó 
50 p, É 1/1; F XII/30 — 22 ó 50 p, É 1/3; F 1/1
— 22 ó 50 p, É 1/4.

Budapest, 1937. évi december hó 5-én.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 

125.091/1.
Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 

szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint a m. kir. postames

Rendeletek Tára 1928. évi 24. számában közzé
tett „A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata“ 7—9. §-aiban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezüleg írt és kellően fel
szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
122.197/3.

A dunaföldvári postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására 1938. évi március hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a dunaiföldvári postahivataltól 2.5 km 

távolságra levő dunaföldvári pályaudvarra és 
vissza naponkint (3) három kettősfogatú vár- 
kocsi járatot,

b) Dunaföldvár község egész területén na
ponkint (1) egy egyes, szükséghez képest kettős
fogatú kézbesítő kocsijáratot a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság által megállapítandó órákban 
menetrend szerint fenntartani.

terek és postamesteri alkalmazottak országos 
egyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépés
nek a kötelezettsége mellett:

betartása mellett 1937. évi december hó 26-ig 
nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi december hó 3-án.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett 1 kocsist alkalmazni, 2 lovat tartani, 
a szállítás ellátásához szükséges 1 drb kistár- 
kocsit a postától a megállapítandó vételárért 
megvásárolni, a csomagkézbesítéshez szabvá
nyos kocsit, szükség esetén pedig további új ko
csikat beszerezni és a kocsik karbantartásáról 
és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kistárkoesi karbantartá
sáért évi 135 P, a kézbesítőkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, összesen tehát évi 289 pengő 
kocsiátalányban s a szállításért megállapítandó 
szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák- 
u. 10. I. em. 4. ajtó) és a dunaföldvári postahiva
talnál tudhatok meg.
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Az általános pályázati feltételek a Posta postaigazgatósághoz címezve, de a hivatalos út
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A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1938. évi január hó 3. 
délelőtt 10 óráig kettős zárt borítékban a pécsi 
m. kir. postaigazgatóságnál személyesen vagy 
posta útján kell benyújtani. A borítékra — mind 
a külsőre, mind a belsőre — fel kell jegyezni szí
nes irónnal „Pályázat a dunaföldvári postaszál- 
lítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a 
kikötött feltételek mellett 1 év tartamára vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul el
fogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

Amennyiben annak szükséges felmerülne, 
— a postaszállítást az az ajánlattevő, akinek 
ajánlatát elfogadják, — az ebben a hirdetmény

ben közzétett időpontot megelőző és a pécsi m. 
kir. postaigazgatóság által megállapítandó idő
pontban is köteles megkezdeni.

A pályázatok 1938. évi január hó 3-án dél
előtt 11 órakor fognak bizottságilag a pécsi m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál felbon
tatni. A felbontásnál a magukat igazoló pályá
zók, vagy azoknak meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továbbá, 
hogy a pályázatot eredménytelennek, vagy sem
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1937. évi december hó 5-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
M ezőkövesd postahivatal, a kezelés m inden ágában 

já rtas , nagy gyakorlattal bíró és jó távírász kiadónők szí
ves a ján la tá t kéri, állandó alkalmazásra. Az eddigi műkö
dési hely  és idő közlését is kéri.

Állástkereső postakiadó

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 arso ly  Margit Békés 1 0 azonnal

A  szerkesztőségnek szán t 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 t. nyom ása. — Felelős v.,: D uchon  János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1037 D E C E M  B E  It 17 4l> m ám

T A R T A L O M :
l’igyelmeztetcs a Budapesti N em zetközi Vásár bé

lyegek forgalomból való kivonására vonatkozóan.
Képes levelezőlapok m egrendelésének korlátozása. 
LX 10 jelzésű dísztáviratlap rendszeresítése.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ék.
V áltozások a Helységnévtárban, a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben.

Változások a H elységnévtárban és a Postahivatalok 
és Postaügynökségek névsorában.

A  Magyar Királyi P ostatakarékpénztár 1937. évi no
vem ber havi forgalma.

Kimutatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadó állások.
Kiadói állást keresnek.

Figyelmeztetés a Budapesti Nemzetközi Vásár 
bélyegek forgalomból való kivonására vonatko

zóan.
127.418/3.

A P. R. T. folyó évi 46. számában közzétett 
123.374/3. számú rendeletemmel kapcsolatban 
felhívom a postahivatalok figyelmét arra, hogy 
az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásárral kap
csolatban kiadott bélyegek a folyó év végével 
érvényüket vesztik, hivatkozott rendeletemben 
foglaltaknak tehát a postahivatalok, károsodá
suk elkerülésére, saját érdekükben tegyenek ele
get.

Budapest, 1937. évi december hó 15-én.

Képes levelezőlapok megrendelésének korláto
zása.

126.574/3.

A P. R. T. 1935. évi 15. számában közzétett 
109.869/1935. és az 1937. évi 28. számában közzé
tett 106.166/1937. számú rendeleteimmel kapcso
latban értesítem a postahivatalokat, hogy a 10 
filléres képes levelezőlapokat e rendeletem köz
zétételétől további intézkedésemig csak azok a 
postahivatalok rendelhetik, amelyek székhelyére 
vagy vidékére vonatkozó képek vannak az elől
hivatkozott rendeleteimben részletesen is leírt 
levelezőlapokon feltüntetve, s ezeken kívül még 
azok a postahivatalok is, amelyeknél kifejezet

ten képes levelezőlapot csomagszámra rendeltek. 
Ily megrendeléseket tehát visszautasítani nem 
szabad, hanem a legközelebbi értékcikkmegren
delés alkalmával gondoskodni kell azok kielégí
téséhez szükséges készletről.

A meglevő készlet korlátlanul árusítható, s 
az értékcikkraktár által esetleg megrendelés nél
kül az egyes postahivatalokhoz juttatott kisebb 
képes levelezőlap mennyiség átvétele és elárusí- 
tása is kötelező.

Ez a rendelkezés átmeneti s a 16 filléres ké
pes levelezőlapokra nem vonatkozik.

Budapest, 1937. évi december hó 14-én.

LX 10 jelzésű dísztáviratlap rendszeresíflse.
126.500/8. ^

A karácsonyi és újévi üdvözlő táviratoknak 
díszcuviratiapon történő kézbesítése céljából Bi- 
ezó András festőművész-tanár „Karácsonyi an
gyalkák“ című akvareljével díszített LX 10 jel
zésű dísztáviratlapot rendszeresítettem. Az LX 
10 jelzésű dísztáviratlap felhasználását nemcsak 
a karácsonyi és újévi ünnepek idejére (decem- 
bér 14-től január 6-ig), hanem azon túl is az év 
egész tartamára megengedem.

Az LX 10 megjelöléssel járó különleges ke
zelésért a rendes távírási díjon felül, úgy mint a 
többi dísztáviratnál, 30 fillér pótdíj jár.

Az új dísztáviratlap népszerűsítése érdeké-
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ben, a dísztáviratlapokról kiadott plakáthoz az 
LX 10 dísztáviratlapból egy példányt szintén ki 
kell függeszteni.

Az LX 10 dísztáviratlap első készletével a 
m. kir. posta központi anyagraktára látja el a hi
vatalokat a forgalmuknak megfelelő darabszám - 
mai; a később felmerülő szükségletet a m. kir. 
posta központi anyagraktárától az eddigi módon 
kell megrendelni.

A dísztávirat-szolgálatra vonatkozó egyéb 
rendelkezések változatlanok.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 
1937. évi 23. számában közzétett ad. 102.613/8. sz. 
rendeletemnél, továbbá a B. 1. Szabályzat 61. 
§-nál és a Távíró-Díjszabás „Tudnivalók I. k.“ 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi december hó 9-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
126.569/4.

A Volksbund für das Deutschtum im Aus
land kiadásában Berlinben megjelent „Deutsche 
in aller Welt“ című, 1938. évre szóló német nyel
vű naptártól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1937. évi december hó 9-én.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányítási 

Füzetben.

124. 988/3.

A Helységnévtárban:
Galvács kk. (221. o.) ezentúl u. p. Szendrő. 
Katalintanya (KigyószögtiHjya) «3---M-e3zes 

(287. o.) ezentúl u. p. S^erfcírtk-.—
Meszes kk. (367Ü o.) ezentyütüp. Szendrő. 
Nemesdéd (396. o.) ,.Székesfehérv 

Nagykanizsa, Komárváros . . . pd.“ helyett ezen
túl „Kaposvár —Nagykanizsa, Vese . . .“

PistavoTgytan\̂ a___Cî Girlvács (434. o,} ezen
túl u. p. Szendrő^-^"^

Vése (560. o.) postaüéfynőkség ellenőrző hi

vatala ezentúl Böhönye helyett Nagykanizsa 1., 
„Somogvszob M Balatonszentgvörgy,
Böhönye . . . helyettiedig ezentúl Kaposvár 
=- Nagykanizsa

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában:
Nemesdédnél (92. o.) a „k.“ jelzést a hiva

talok töröljék, Székesfehérvár Nagy
kanizsa, Komárváros . . .‘Vhéíyett pedig hják 
be: „Kaposvár = = ^ ^ ^ (^ íír^ rkaniz<a3í̂ ^  

Salköveskútnál ^ llV o .) Vassuránv^StTlfa... 
helyett jegyezzék be^alköveskút^yassuránv.“ 

Vése postaügynökségnél Q4Í7 o.) a hivata
lok Eh. Böhönye helyett írjájydhe: „Eh. Nagyka
nizsa 1.“, Somogyszob ~ t • Balatonszent-
györgy, Böhönye . . .“ helyett pedig „Kaposvár 

Nagykanizsa.“

A z Irányítási Füzetben:
Nemesdédnél (111-o.) a 6. hasábba Székes- 

fehérvár—Nagykanizsa helyett Kaposvár— 
Nagykanizsa gk„ a 7. hasábba Nemesvid, 8 he
lyett „Nagykanizsa l.“-t írjanak,

Vésénél (177. o.) a 6. hasábba Somogyszob 
—Balatonszentgyörgy helyett Kaposvár—Nagy
kanizsa gk„ a 7. hasábba/Eh. Böhönye helyett 
„Eh. Nagykanizsa 1.“ ípándó.

Budapest, 1937. jé*vi december hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Postaügynökségek névsorában.

126.364/3.

A Helységnévtárban:
Alsórönöknél (99, o.) a „-jí<í“~je]
Bikáinál (136. o.) „Mágocs—fi.

. . . . “ után beírandóipd.“
Hermanmajo/ o  Nagt 

ezentúl u. t. Ürkút.
Kabhegy N 

u. p. és u. t. Ürkút.
Makó (355. o.) ezentúl^
Rezi (454. 

törlendő.
Ürkút (545. o.) ezentúl 

törlendő.
Zsófiamajor íD Nagyvázsony (57Óüo.) 

túl u. t. Ürkút.
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A Postahivatalok és ügynökségek névsorában:

Atsórönök postahivatal neve mellől (8. o.) 
a „gy.“ jelzés törlendő, Bikái neve után-'-predig 
(18. o.) a „k.“ jelzésjbéírandó.

Budapest^#?. évi dectjírther^hó

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1937. 
évi november havi forgalma.

8.576. ein. ptk. sz.

A takaréküzletágban a betétek 3,211.603. P 
58 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1937. évi november hó végén 
127,825.249 P 02 f volt. A különleges kamatozású 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
20,192.810 P 28 f-rel szerepel. A betevők száma 
a hó végén 516.430.

A csekküzletágban a jóváírások 6,847.437 P 
33 f-rel múlták felül a megterheléseket. A be
tétek állománya 1937. november hó végén 
184,128.293 P 17 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.598.

Az értékpapírüzlptágban az intézet tulaj do-

nában levő különféle értékpapírok állománya 
1937. november hó végén névértékben 119,551.595 
P 66 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj 
dönt képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 95,845.829 P 20 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.064.

A zálogüzletágban 273.432 drb új zálogfelvé
tel 5,420.249 P kölcsönnel és 260.958 drb zálogki
váltás 5,553.101 P kölcsönvisszafizetéssel szere
pel. A zálogtárgyak álladéka 1937. november hó 
végén 1,353.083 drb, zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 27,738.414 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1937. november hó folyamán 3.624 drb, kényszer
árverésre pedig 7.394 drb különféle ingóság ke 
rült. Eladatott összesen 8.769 drb, a befolyt vé
telár 157.672 P 13 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1937. november hó folyamán 
3,645.929 tétel, s 1.685,808.374 P 89 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 311,953.542 
P 19 f volt.

Budapest, 1937. évi december hó 7-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Soltész Erzsébet kiadó Diósgyőr 1909. Lillafüred H at hónap óta nem 
vállalt alkalmazást.

D
eb

re
ce

n

Kreuzinger M argit kiadó B udapest 1909. D orm ánd Dorm ándi postam es
terré neveztete tt ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Csepreg postahivatalnál 3 postakiadó azonnal állást

n y erh e t Javadalmazás: készpénzfizetés.
K aba postahivatal állandó alkalmazásra fiatal, önál

lóan  dolgozó kiadót keres jan u ár 1 -től.

Állástkereső postakiadó

A z  á l lá s t k ereső  p o s ta k ia d ó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helvef

szolgálati 
éveinek 
szá ma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ifj. H alász Endre Csorvás 1938. január 1., 
vagy 15-től

Sor A ndor
Sashalom
K ároly király-út 32 1938. jan. 1-től

A  szerkesztőségnek szán t küldemények cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A k iadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

tó v á ro s i  Nyom da K t. n y o m ása . — Felelős v..: D uchon János.



A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIH KERESKEDELEM-

I ROSTA Rl'S/ílUÍ.
f e l #  Es közlekedésügyi m in iszter .

B I I U I P I I S T , 1937  I ) l< :C i:n itK lt  3 3 . 5 0 .  M ám

T A R T A L O M :

Címadományozás.
Az állami és kereskedelmi csekkszám lákra vonat

kozó számadási anyagnak közös aljegyzéken való elszá
molása.

A z 1924. éviben kibocsátott 5°/o-os m agyar járadék 
kölcsönkötvények szelvényutalványainak becserélésére 
m egállapított határidő meghosszabbítása.

A  kényszerkölcsönkötvények új szelvényívéinek 
szétosztása.

Postautalványszám adások beküldésének módosítása.
A z utánvételes küldemények és a megbízások lor- 

galma Norvégiával.
V áltozás a Távíró-D íjszabásban,
B udapest és környéke 1937. évi betűrendes távbe

szélő névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
Postai jegyzékelőm enet berendezése.
Balatonrendes postaügynökség megnyitása. 
Változások a H elységnévtárban és a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában.
Erdőváros és G erendás postaügynökségek ellenőrző 

hivatalának m egváltoztatása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásokra.
K im utatás a létszám ból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Címadományozás.
126.887/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére Salamon An
tal csepregi postamesternek, nyugalomba helye
zése alkalmából, négy évtizedet meghaladó időn 
át kifejtett hü és buzgó szolgálatának elismeré
séül a magyar királyi főpostamesteri címet ado
mányozom.

Budapest, 1937. évi december hó 4. napján.

Horthy s. k.
Bornemisza s. k.

Az állami és kereskedelmi csekkszámlákra vo
natkozó számadási anyagnak közös aljegyzéken 

való elszámolása.
127.461/4.

A P. R. T. folyó évi 22. és 25. számában 
103.468/4. és 107.461/4. számok alatt kiadott ren
deletek egyidejű hatályon kívül helyezése mel

lett — 1938. évi január hó 17-töl kezdve — a 
csekkbefizetések és csekkvisszafizetések elszá
molására nézve az említett rendeletek kiadását 
megelőzően érvényben volt elszámolási rend lép 
újra életbe.

Ettől a naptól kezdve tehát a hivatalok úgy 
az állami, mint az egyéb csekkszámlák javára 
teljesített csekkbefizetéseket közös befizetési, a 
csekkvisszafizetéseket pedig közÖ9 visszafize
tési csekküzleti napi aljegyzéken számolják el.

A hivatalok a készletükben lévő „A“ jelzésű 
aljegyzékeket a jelzés figyelmenkívtil hagyásá
val használják fel elszámolásra.

A készletben lévő jelenlegi napi főjegyzé- 
kek a készlet elfogytáig ugyancsak felhasznál
hatók, azok kiállításánál azonban az állami 
csekkbefizetésekre és az állami visszafizetésekre 
vonatkozó rovatokat a fenti időponttól kezdve 
természetesen üresen kell hagyni. A készlet el- 
fogytával — igénylések esetében — a m. kir. 
postatakarékpénztár már a korábban használt 
főjegyzék-ürlapokat fogja a hivataloknak meg
küldeni.

Budapest, 1937. évi december hó 21-én.
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Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar jára
dék kölcsönkötvények szelvényutalványainak 
becserélésére megállapított határidő meghosz- 

szabbítása.
126.730/4.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar 
járadék (kényszer) kölcsönkötvények szelvény
utalványainak becserélésénél a vidéki postahi
vatalok közreműködése tárgyában a P. R. T. 
1936. évi 22. számában megjelent 105.349/4., ille
tőleg a becserélésre megállapított határidő meg
hosszabbítása tárgyában a P. R. T. Í937. évi 25. 
számában megjelent ad 106.062/4. sz. rendelet 
kapcsán értesítem a vidéki postahivatalokat, 
hogy a szelvényutalványok elfogadására az 1937. 
évi december hó 31-ig megállapított határidőt a 
m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg 
1938. évi június hó 30-ig meghosszabbítom.

A vidéki postahivatalok tehát ezeket a szel
vényutalványokat a hivatkozott rendeletekben 
előírt eljárással becserélésre 1938. június hó 
30-ig fogadják el.

A hivatalok ezt a változást az idézett ren
deleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi december hó 16-án.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek 
szétosztása.

126.639/4.

A P. R. T. 1937. évi 47. számában megjelent 
123.984/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
hivatalokat, hogy az általuk a m. kir. postataka
rékpénztárhoz beküldött és oda 1937. évi 
augusztus hó 24-től 1937. évi november hó 4 ig 
beérkezett szelvényutalványok ellenében az új 
szelvényíveket a m. kir. postatakarékpénztár az 
érdekelt hivataloknak egyidejűleg megküldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a folyó évi no
vember hó 4-ig beterjesztett szelvényutalványok 
ellenében az új szelvényíveket még nem kapták 
volna meg, erről tegyenek jelentést a m. kir. 
postatakarékpénztárnak.

Budapest, 1937. évi december hó 15-én.

Postautalványszámadások beküldésének módo
sítása.

116.526/4. ^
Azok a postahivatalok, amelyek a kifizetett 

postautalványokat havonta csak egyszer, jelen
leg a hó utolsó munkanapján küldik be, ezentúl 
a tárgyhavi belföldi postautalványszámadást ne 
a hó utolsó munkanapján, hanem a következő 
hó első munkanapján este küldjék be a m. kir. 
posta utalványleszámoló hivatalához. A követ
kező hó első munkanapján kifizetett belföldi 
utalványokat és az ezekhez tartozó kifizetési 
naplókat is —- külön kötegelve — kell a tárgy
havi postautalványszámadáshoz csatolni. E hi
vatalok tehát ezentúl minden hóról két belföldi 
utalványkifizetési naplót csatolnak a havi posta
utalványszámadáshoz, és pedig az egyik a tárgy
hóról szól (a hó második munkanapjától a hó 
végéig), a másik pedig a következő hó első mun
kanapjáról.

E hivatalok már az 1937. évi december ha
váról a postautalványszámadást ilymódon küld
jék be.

Ezzel egyidejűleg a belföldi postautalvány
kifizetési naplónak január havában két külön
álló példányban való vezetése tárgyában a P. R.
T. 1936. évi 40. számában megjelent 97.119 4. sz. 
rendelet érvényét megszüntetem.

Ezt a változást a postahivatalok az A. 3. 
Szab. 95. §. 17. és 19. pontjainál jegyezzék elő.

A Szabályzat vonatkozó szövegének helyes
bítése iránt a legközelebbi pótlékban intézke
dem.

Budapest, 1937. évi december hó 15-én.

Az utánvételes küldemények és a megbízások 
forgalma Norvégiával.

125.139/4.
1938. január 1-étől Norvégiával való forga

lomban az utánvételes küldemények és a meg
bízások összegét mindkét irányban norvég ko
ronában kell kiállítani. A beszedhető összeg 
felső határa 1.000 norvég korona.

A Norvégiából érkező utánvételes külde
mények és megbízások forgalma azonban to
vábbra is szünetel.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a 
Norvégiára vonatkozó adatoknál a Levélposta-
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díjszabás 150. oldalán a 6. és 7., 160. oldalán a 2. 
és 3. hasábban, a Csomagdíjszabás 165. oldalán 
az 1. útiránynál a 9. hasábban, valamint a P. R. 
T. 1937 : 42. számában megjelent 121.232/4. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1937. évi december hó 18-án.

Változás a Táviró-Dí jszabásban.
126.265/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás mellékletét 
képező és a P. R. T. 1936. évi 45. számában meg
jelent 124.455/8. sz. rendelettel kiadott kará
csonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatá
ban a következő változást vezessék keresztül:

1. o. A „Díjtáblázat a karácsonyi és újévi 
üdvözlőtáviratokról.“ cím alá a következő mon
datot írják be:

„Az üdvözlő táviratoknak dísztáviratlappal 
való kézbesítése mindazokkal az országokkal 
való forgalomban kérhető, amelyek neve előtt 
a Távíró-Díjszabásban O jel szerepel.“

Budapest, 1937. évi december hó 15 én.

Budapest és környéke 1937. évi betűrendes táv
beszélő névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása.

126.571/8.
A budapesti egységes távbeszélő hálózat 

1937. évi betűrendes távbeszélő névsorának le
zárása óta az előfizetők sorában beállott változá
sokról pótfüzetet készíttettem, amely 1937. de
cember 20-ika utáni napokban jelenik meg.

A pótfüzetet a budapesti egységes távbe
szélő hálózat előfizetői, a távbeszélő díjbeszedő 
hivatal útján díjmentesen annyi példányban 
kapják meg, ahány távbeszélő állomásuk (fővo
naluk) van. Ugyancsak díjmentesen kapják a 
pótfüzetet azok is, akik az 1937. évi budapesti 
névsort megvásárolták.

A budapesti névsorok árusításával megbí
zott budapesti és környékbeli hivatalok az 1937. 
évi budapesti névsor vásárlóinak nevét, címét 
és a vásárolt példányszámokat feltüntető kimu
tatást 1937. december 20-ig a posta központi 
anyagraktárának küldjék meg, mert az anyag
raktár a pótfüzetet a vásárlók címére közvetle

nül küldi ki. Ugyanezek a hivatalok, valamint a 
budapesti központok, a náluk levő tartalék név
sorok kiegészítésére szükséges pótfüzeteket az 
anyagraktártól bizonylatpárral igényeljék.

A vidéki postahivatalok az általuk eladott 
1937. évi budapesti névsorok számának megfe
lelő pótfüzetet a posta központi anyagraktárá
tól igénylés nélkül kapják és azt kötelesek a 
névsor vásárlóinak megküldeni.

A pótfüzet megjelenése után az 1937. évi 
budapesti névsort csak pótfüzettel együtt sza
bad kiadni, illetve eladni.

A postahivatalokat a szolgálati célokra 
szükséges pótfüzetekkel az előttes igazgatósá
guk látja el.

Budapest, 1937. évi december hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

127.219/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1937. évi december hó 13-án kelt B. T. 
15.050/2.—1937. számú végzésével a Kispesten 
megjelent „Pesti Hír“ című politikai, nem idő
szaki sajtótermék 1937. évi december hó 13. nap
ján kelt 3. és 4. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi december hó 16-án.

II.

127.534/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi december hó 15-én kelt B. T. 
15.201/1937.—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Hid“ című lap 1937. évi december 
havában megjelent 2. számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi december hó 17-én.
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III.

50. szám.

Postai jegyzékelőmenet berendezése.
128.084/3.127.860/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi december hó 17-én kelt B. 
15.339/1937. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Összetartás“ című lap 1937. évi decem
ber hó 17-ikén megjelent 50. számának lefogla
lását 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, 1937. évi december hó 21-én.

IV.

127.973/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi december hó 18-án kelt B. 
15.389/1937. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Magyar Szocializmus“ 1937. évi decem
ber hó 19. napjáról keltezett karácsonyi számá
nak 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, 1937. évi december hó 21-én.

V.

128.037/4.

A debreceni kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1937. évi december hó 19-én kelt B. 
8.179/2.—1937. számú végzésével a Dömötör Ál
mos felelős kiadásában Debrecenben előállított 
„Ősi hitünk“ című füzet lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a debreceni kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1937. évi december hó 21-én.

F. évi december hó 21-étől — hétfő és az 
ünnepeket követő nap kivételével — Komárom 
—Bicske közt a 27. sz. vonat podgyászkocsijá- 
ban a komáromi 4. sz. postahivatal ellátásában 
postai jegyzékelőmenet közlekedik.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a változást a 
R. Tára f. évi 17. számában közzétett 99.751/1937. 
sz. rendelet mellékleteként megjelent mozgó- 
jostai jegyzékben.

Budapest, 1937. évi december hó 20-án.

Balatonrendes postaügynökség megnyitása.
127.389/3.

Zala vármegye tapolcai járásához tartozó 
Balatonrendes községben eddig csak időszako
san működő postaügynökség f. évi december hó 
15-től kezdve egész éven át működik. Forgalmi 
körébe Balatonrendes község tartozik.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 116. olda
lán Balatonrendesnél a ^3 jel után „** (VI/1— 
1X/30.“, továbbá „u. p ^ X T —-V/31.) Ábrahám
hegy“, a Postahivataíok és Ügynökségek név
sorában a 13. oldalon „**)“ jelzést, az utaló je
let és „(VI/1—IX/30)‘VaZ Irányítási Füzet 17. ol
dalán pedig a .Á tje lz é s t és (VI/1—IX/30.) be
jegyzést töröFfék.

Budapest, 1937. évi december hó 20-án.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

127.555/3.

Erdővárosnál o.) a vasútvonal jel
zés után „Veresegyház.. hjrléndő.

Felsőszewfkírály postaügynökségnél (210. és 
45. o.) „gy.“, illetplegVpa-“ jelzés írandó.

Gerendé^úal (225. és a „pd.“, illetőleg
„gy.“ jelzés törlendő.

Tatánál (516. o.) a „C.“ jelzés mellé beíran
dó „(egész éven át 7 órakor kezdődik.)“

Budapest, 1937. évi december hó 20-án.
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Erdőváros és Gerendás postaügynökségek ellen
őrző hivatalának megváltoztatása.

127.555/3.

Erdőváros postaügynökség ellenőrző hiva
tala Veresegyház helyett ezpntuíT,Budapest 62.“, 
Gerendás postaügynökségé pedig Csorvás he
lyett „Békéscsaba^T^

A kir. hivatalok a Helységnévtárban, a 
Postahivatalok és Ügynökségek névsorában és 
az Irányítási Füzetben az alábbi-változásokat 
vezessék keresztül:

Erdővárosnál (194., 42. és 44. o.) 
ház helyett „Budapest 62“.

resegy-

Gerendásnál (225., 49. és 53. o.) Csorvás he
lyett „Békéscsaba 2.“ — Az Irányítási Füzetben 
ezenkívül Békéscsaba 2. után bejegyzendő: „28, 
+28“.

Budapest, 1937. évi december hó 20-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
. 128.142/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

9. o. Aldebrőnél +68 után 68; Almáskama
rásnál a jelenlegi adatok helyett +123 írandó.

13. o. Bácsalmási szőllőknél +143 törlendő.
24. o. Bocsárlapuj tőnél 22 íramJé-pBodajk- 

nál 1. Bp 72. törlendő. s '
26. o. Borotánál 1. 161 helyett 161, 1. +143 

helyett 143.
36. o. Daránynál +25 elé 26; Daránypusztánál 

92 elé +92,
48. o. Felsőszentivánnál 135 elé Baja 1. (V. 

Ü. ü. nem), 161 (H. Ü. ü. után nem), +143 (H. 0. 
ü.) után írandó.

53. o. Gerendásnál +28 törlendő.
54. o. Görgetegnél +159 elé I 244/5972 v. (H. 

és ü. után) írandó.
61. o. Hedrehelynél +130 helyett 130,
64. o. Homokterenyénél Kisterenye elé 1 

Hatvan 2/9082 v.,
76. o. Kerekegyházánál 3825 v. után 1. Kecs

kemét /3821 v. (k. ü.),

83. o. Komárvárosnál 8 elé 1 Nkan. 2/1207. v„
96. o. Mátranovák-bányatelepnél 22 elé 1. 

Hatvan 2/9082 v. írandó.
101. o. Mohánál 1. Bp. 72; Molnárinál 1. bi

kán 2 2414 v. törlendő.
107. o. Nagykamarásnál a jelenlegi adatok 

helyett +123,
111. o. Nemesdédnél a mostani adatok he

lyett Nagykanizsa 2, Kaposvár 1, +44,
121. o. Pacsánál a jelenlegi adatok helyett 

Keszthely, Zegerszeg, 8. Keszthely, 138, Zeger- 
szeg,

128. o. Pusztaföldvárnál Orosháza után +28 
írandó.

134. o. Rémnél 161 és +143 előtt az „1“ tör
lendő; 135 után Baja 1. írandó.

140. o. Senyeházánál 216 helyett +216,
144. o. Sümegnél +197 után 1. Bp. 72 — 1. Ta

polca /7525 v. írandó.
167. o. Tótszentmár tonnái és Tótszerda- 

helynél I. Nkan 2/2414 v. törlendő.
171. o. Üjpetrénél 121 elé 122,
177. o. Vésőnél a jelenlegiek helyett Nagy

kan. 2, Eh. Kaposvár 1, +44. írandó.
Budapest, 1937. évi december hó 21-én.

Személyzetiek.
127.311/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. évi 
október havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kis9 Jenő műszaki igazgató 
9 Szegedről Budapestre, FJekes Jenő műszaki 
igazgató 18 Sopronból Budapestre, Nagy Ernő 
műszaki tanácsos 12 Debrecenből Sopronba, 
Gyapay Árpád műszaki igazgatói címmel felru
házott műszaki tanácsos 14 Pécsről Budapestre. 
Girscht Ferenc műszaki tanácsos 15 Budapest
ről Pécsre, Kisfalvy Alajos műszaki tanácsos 23 
Budapestről Szegedre, Rosás István műszaki ta
nácsos 25 Budapestről Debrecenbe, Czappán 
Szilárd főmérnök 23 Szegedről Budapestre, Sem- 
jén Béla dr. felügyelő 265 Budafokról Budapest
re, Hargita Károly felügyelő 357 Kisvárdáról Bu
dafokra, Fábián Ferenc főtiszt 212 Kispestről
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Kisvárdára, Kún György főtiszt 233 Egerből Bu
dapestre, Tölgyesi István I. o. tiszt 217 Eszter
gomból Kispestre, Kusztor Jenő I. o. tiszt 282 
Budapestről Szombathelyre, Solt Herbert I. o. 
tiszt 348 Komáromból Sopronba, Vaskút i 
György I. o. tiszt 390 Nagykanizsáról Szegedre, 
Kaszab Géza dr. II. o. tiszt 334 Budapestről 
Debrecenbe, Klamartsik Gyula dr. gyakornok 
88 Debrecenből Budapestre, Valenta Pál gya
kornok 96 Nyíregyházáról Debrecenbe, Szűk 
Ödön dr. gyakornok 118 Debrecenből Budapest
re, Joó Géza dr. gyakornok 171 Budapestről 
Debrecenbe, Tiszay Géza dr. gyakornok 180 Bu
dapestről Debrecenbe, Szajki Pál segédellenőr 
351 Pécsről Üjdombóvárra, dr. Fejes Györgyné 
segédellenőrinő 420 Pécsről Budapestre, Kandó 
Berta segédtisztnő 442 Nagykanizsáról Buda
pestre, Borandt Ilona kezelőnő 400 Budapestről 
Vácra, Bodnár Gizella kezelőnő 469 Kőszegről 
Budapestre, Kovács Mihály hanti I. o. altiszt 
1195 Dombóvárról Pécsre, Halmos György II. o. 
altiszt 1187 Kaposvárról Budapestre, Nagy Mik
lós ludasi II. o. altiszt 1421 Budapestről Kis
pestre, Horváth Pál páhi II. o. altiszt 1499 Szen
tesről Békéscsabára, Csapó Antal II. o. altiszt 
1555 Budapestről Szekszárdra, Rozgonvi Lajos 
TI. o. altiszt 1782 Űjdombóvárról Dombóvárra, 
Kollár Mihály II. o. altiszt 1800 Budapestről Kis
pestre, Tenke József II. o. altiszt 2026 Szek- 
szárdról Budapestre, Salek József II. o. altiszt 
2187 Esztergomból Budapestre, Kertész János 
II. o. altiszt 2452/ia. Pápáról Szolnokra, Horváth 
József nagybaracsfcai II. o. altiszt 2461 Kiskun
félegyházáról Budapestre, Kovács József maro- 
csai II. o. altiszt 2551 Pécsről Mohácsra, Kuti 
Imre TI. o. altiszt 2662 Szentesről Budapestre, 
Molnár Mihály tetettem II. o. altiszt 2804 Mis
kolcról Szerencsre, vitéz Paop István IT. o. al
tiszt 2952 Budapestről Egerbe, vitéz Csanádi 
Károly TI. o. altiszt 2974 Budapestről Szegedre, 
Kiss Gergelv II. o. altiszt 3114 Budapestről Sal
gótarjánba, Balogh Gyula II. o. altiszt 3131 Szol
nokról Budanestre, Szabó Károlv fénveslitkei 
II. o. altiszt 3176 Vácról Budanestre, Tihanyi Já
nos I. o. vonalfelvigvázó 181 Szombathelyről

Sopronba, Romhányi József II. o. vonalfelvi
gyázó 260 Ócsárol Szentesre.

Nyugdíj azt attak: Szamosfalvi Miklós főfel
ügyelő 133, Schlipf Sándor 136 és Sin Sándor 204 
felügyelők, Trepera Károly 4, Martineez László 
5, Pétervári Jenő 10, Haspel Ferenc 27, Hrad- 
szkv Antal 28, Tihanyi János 29 és Eberhard 
Márton 69 főellenőrök, Szabó Lajos ellenőr 319, 
Bejczv Károly segédtiszt 144, Vukelics Erzsébet 
32 és Merkler Klára 83 ellenőrnők, Vida József 
Dénesmé 344 és özv. Kavalir Miklósné 365 se
gédtisztnők, Klausz Lajos I. o. szakaltiszt 41, 
Somogyi Károly újlaki 31, Árkosi István 101. 
Rimái Pál 270 és Kárászi János 328 II. o. szakal
tisztek, Péter Ferenc 5, Komlódy János 20, Gerő 
Jakab 43, Pinczehelyi József 45, Gajdó Kálmán 
123, Vezér Mihály 125, Kollár Mihály 178, Ma
gyar Ferenc zalacsányi 210, Köves Antal 238, 
Szanati József 243, Batki István 452, Takács Jó
zsef vraszlói 648, Gévai János 660, Vincze Géza 
717, Marton Árpád szeghalmi 1051, Sidó János 
1064, Farkas Mihály sárszentmiklósi 1239, Ta
más János 1256, Virág István 1268, Salgó András 
1288 és Kovács Ferenc rácalmása 1393 I. o. al
tisztek, Kiss Lajos szentjánosi II. o. vonalmes
ter 9, Horváth Károly ősi I. o. szakmester 19, 
Lenhardt József I. o. vonalfelvigyázó 12, Bohos 
Sándor II. o. szakmester 105.

Elbocsáttattak: Czifra Györgyné kezelőnő 
309, Gallai József II. o. altiszt 1977.

Meghaltak: Fekete János dr. főfelügyelő
199, Újvári György I. o. altiszt 97, Várnai Sán
dor II. o. altiszt 3077.

Névváltozások: Szenczi (Skrabák) János 
műszaki segédtiszt 88, Kincses (Kaputa) István 
II. o. altiszt 1488, Kocsárdi (ÍKrék) Ferenc II. o. 
altiszt 3088.

Egyéb változások: Mészáros Ádám I. o.
tiszt 109 helyett Mészáros Ádám dr., Unghy 
Imre segédellenőr 389 helyett Ungi Imre, Szata 
Mária segédellenőrnő 346 helyett Kosányi Ká
ról vné, Vas Imre alistáli II. o. altiszt 769 helyett 
Vas Imre tőnyei írandó.

Budapest, 1937. évi december hó 16-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

126.355/3., 127.387/3., 127.388/3.
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Som P. Somogy 276 **) — Somnagyberény
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Torm ás p . B aranya 204 *) — Bakóca 5-65 G yalog
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*) A  postaszállítás ellátásáró l a község gondoskodik. ** A  szállításról és a kézbesítésről 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 1938.

évi január hó 7-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi december hó 21-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A lé tszám ból tö rö lt egyén

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalm azva volt

A  lé ts z á m b ó l v a ló  

tö r lé s  o k a

B
ud

ap
es

t

í__
__

__
_

Cserneczky A nna kiadó Sasvár 1912. Budapest 115.
Több m int 6  hónapig 

nem vállalt alkalm a
zást.
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Schmidt Erzsébet kiadó Kovászna 1912. Pécel
Több m int 6  hónapig 
nem vállalt alkalm a

zást.
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A létszám ból tö rö lt egyén

A létszámból való 
törlés oka

a e u állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Sztraka Anna kiadó Salgó
tarján  1907. Somoskőújfalu

T öbb  mint 6  hónapig 
nem  vállalt alkalma

zást.
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László Mária kiadó N agykáta 1909. Érd Csak időlegesen vál
lalt alkalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bicske postahivatal önálló kezelésre képes kiadót 

keres január elsejére. A ján la to t fizetési igény megjelölé
sével és szolgálati ada tok  közlésével kér.

Középiszkáz postahivatal állandó alkalm azásra, önál
lóan dolgozó nőkiadót keres azonnalra vagy január 1 -től.

Állástkereső postakiadó
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

Csobay M argit Kaba 6 1938. jan. 1.

Politzer Magda Alsónémedi 33/í azonnal H elyettesítést is vállal.

Konczér Borbála
Kapuvár január 1-ig, azután 

Fertőszentmiklós 8 azonnal
Lehetőleg a soproni 

kerületben.

Suborits Ilona N yírbátor 8 1938. febr. 1.

H orváth  Ákos Szolnok 3. 2 > / 2 január 1 -től Budapesti hivatalhoz

M agda T ivadar Siólok 9
Érettségizett 

H elyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szán t küldemények cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A k iadóhivatalnak szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, B udapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős v .: Duchon János.
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Pengős értékjelzésű új bélyegek forgalomba bocsá
tása,

Külföldi postautalvány átszámítási kulcs távirati 
közlésének megszüntetése.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szórakoz

tató rádióvevő berendezésekről.
Kam atbejegyzés és felülvizsgálás céljából a m. kir. 

postatakarékpénztárhoz beküldött betétkönyvek kísérőlaj
strom ba foglalása.

H irdető  bélyegző használatba vétele a budapesti 72. 
számú postahivatalnál.

H ivatalos levelezés dijátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Pengős értékjelzésű új bélyegek forgalomba 
bocsátása.
127.621/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy 1938. 
év január hó 1-én a Kormányzó Ür öfőméltó- 
sága mellképét ábrázoló 1, 2 és 5 pengős érték- 
jelzésű levélbélyegeket bocsátók forgalomba.

A raszteres mélynyomással előállított bé
lyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. évi P. R. 
T. 49. számában) fehér papíron álló téglalap 
alakban, 26X37 mm. nagyságban, fehér keret
tel ellátott kivitelben készülnek.

Az 1, 2 és 5 pengős értékben előállított bé
lyegeken a Kormányzó Ür Öfőméltósága mell
képe látható vékony vonallal körülhatárolt sö
tét háttérben, alatta a háttérnél egy kissé vilá
gosabb mezőben középen sötét írással, két 
sorban

„MAGYAR KIR. POSTA“
szöveg olvasható, jobb oldalán pedig „P“ jel
zés van elhelyezve sötét színben — világos 
csíkkal szegélyezve. Mindegyik bélyegkép jobb 
alsó sarka alatt, a fehér bélyegszél mezőben a

A L O M  :

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban,
Feiáras képes levelezőlapok forgalomból kivonása.
T ájékoztató a M agyar Statisztikai Zsebkönyv meg

rendeléséről.
Vése postaügynökség ellenőrző hivatalának megvál

toztatása.
Helyesbítés a H elységnévtárban és a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában.
Igazolvány elvesztése.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keres.

.......  • • ' ■
bélyeg tervezőjének neve „ENGLERTH E“ ol
vasható.

A „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg balol
dalán az 1 pengős, értékjelzésű bélyegnél „1“, 
a 2 pengős értékjelzésű bélyegnél „2“, az 5 pen
gős értékjelzésű bélyegnél „5“ értékjelzés lát
ható sötét színben, fehér csíkkal szegélyezve.

Az 1 pengős értékjelzésű bélyeg színe: zöld.
A 2 pengős értékjelzésü bélyeg színe: barna.
Az 5 pengős értékjelzésű bélyeg színe: kék.
A bélyegek képét — az eredetinél valami

vel nagyobb méretben — a túloldalon közlöm.
A bélyegek 1938. év január hó elsejétől bár

hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére felhasználhatók.

A budapesti postahivatalokat első készlet
tel az értékcikkraktár hivatalból látja el. A vi
déki postahivatalok a szükséges mennyiséget az 
értékcikkraktártól azonnal rendeljék meg.

A jelenleg is forgalomban lévő, Patrona 
Hungáriáé rajzó 1, 2, 5 és 10 pengős értékjel
zésü levélbélyegek további intézkedésig bér- 
mentesítésre akadálytalanul felhasználhatók.

Budapest, 1937. évi december hó 22-én.

■
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Külföldi postautalvány-átszámítási kulcs táv
irati közlésének megszüntetése.

124.828,4.

A külföldre szóló postautalványok átszá
mítási kulcsának központi körözvény útján 
való közlését folyó évi december hó 31-vei 
megszüntetem.

Ettől az időponttól kezdve a postaszolgá
lati utalványok felvételével megbízott postahi 
vataloknak és az érdekelt szerveknek az átszá
mítási kulcsokat és változásaikat a Budapest 5. 
számú postahivatal postán fogja megküldeni.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1921. évi 34. számában megjelent 5719. számú 
rendeletnél.

• •

Budapest, 19.37. évi december hó 22-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása 
128.75713.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélpöeta feladásának határideje a bu

dapesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja
|=  £).

| Ausztráliába (Fremantle): F 18 5 ó 30 p,
E  II/1; F I 13 — 15 6 ,  E  IÍ/8;

| Brit-lndia (Bombay): F 15 15 ő, É 118;
F 16 — 15 ó, É  1/20, F 1/13 — 15 ó. É  127:

Déiafrika (Capetown): F 1,15 - 15 ó É 1/2.5.;
F 17 j 5 ó 30 p. V. 126; F 112 — 15 ó- É 112;

Del-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/4
15 ó, É 1/18; F 17 — 15 ó. É 1/23; F 1/12 — 15' ó,
F Í/27; F 114 — 15 ó. E  129; F 1/15 — 15 ó. É  

1 30, ;

Egyiptomba (Alexandria): F 1/2 22 ó 50 ,
p, E  16; F 1/3 22 ó 50 p. E 1/7; F 1/5 15
ó, É 1/10; F 1/6 — 22 ó 50 p, É 1/10; F 1/7 15
ó, É 1/12; F 1/9 — 22 ó 50 p, É 1/13; F 1/11 22
Ó 50 p, E 1/15; F 1/12 — 22 ó 50 p, E 1/18; F I 14
-7-  15 ó, É 1/18;

Észak- és Középamerikába (New York): F 
1/4 -  15 ó. E 111; F 1/5 — 15 ó, E 114; F I 1(0
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—J 5  ó ,£  I 18: F 1/13. -  15 ó, É I 20.; F 1/15 
15 ó, £ 1 22;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 1/3 — 
22 ó 50 p, £ 1/8; F 1/5 22 ó 50 p, £ 1/10; F
1/8 _  22 6 50 p, £ 1 13; F 110 — 22 ó 50 p. £ 
1/35; F 1/12 ^  22 ó 50 p, £ 1/17; F 1/15 - 22 ó 
.50 p. £ 1/20;

Iránba (Perzsia, Teherán): F 1 3 — 12 ó, £ 
Ilii; F 1/7 — 12 ó, É 1/15; F 1/8 — 12 ó, É I 16; 
F 1/10 12 ó, £ 1/18; F 1/14 -  12 ó, É 1/22; F
1/15 — 12 ó, £ 1/23;

Japánba (Shimonoseki): F 14 5 ó 30 p,
É 1/20; F 1/7 — 5 ó 30 p, É 1/23; F I 11 5 ó
30 p, É 1/27; F 114 — 5 ó 30 p, É I 30;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 16 — 5 
ó 30 p, É 1 34; F 1 13 — 5 ó 30 p, É 11/3;

Palesztinába (Tel Aviv): F 11 — 22 ó 5C 
p, É 1 5; F 1/2 — 22 ó 50 p, É 1/7; F 1/3 22 ó
50 p, E 17; F 1/5 — 22 ó 50 p, É 1/9; F 1/6
22 ó 50 p, É 1/11; F 1/8 — 22 ó 50 p, £ 112; F
1/9 _  22 ó 50 p, £ 1/14; F 1/10 — 22 ó 50 p, £
1/14; F 1/11 22 ó 50 p, E 1/16; F 1/12 — 22 ó
30 p, £ 1/16; F 1 13 — 22 ó 50 p, £ 1/18; F 1/15 

22 ó 50 p, £ 1/19;

Szíriába (Alep): F 1/3 — 22 ó 50 p, £ 1/6; 
£ 1/5 — 22 ó 50 p, £ 1/8; F 1/6 — 22 ó 50 p, £
1/10; F 1/8 — 22 ó 50 p, £ Ml; F 1/10 22 ó
50 p, £ 1/13; F 1 12 — 22 ó 50 p, £ 1/15; F I 13
— 22 ó 50 p, £ 1/17; F 1 15 — 22 ó 50 p, É 1/18.

Budapest, 1937. évi december hó 28-án.

Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szóra 
koztató rádióvevő berendezésekről.

127.350/2.

A postahivatalok által folyó évi december 
hó 31-én nyilvántartott szórakoztató rádióvevő 
berendezésekről — az egyes postahivatalok 
kézbesítési kerületéhez tartozó községekben 
lakó rádióengedélyesek számára, valamint a

villamosításra vonatkozó kérdésekkel is kiegé
szített — 1532. sz. nyomtatványon statisztikai 
adatokat kell gyűiteni.

Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvány 
2—2 példányát a m. kir. posta központi anyag
raktára fogja az érdekelt postahivataloknak 
szétküldeni. A nyomtatvány egyik példánya 
házi használatra, másik példánya a tisztázat 
elkészítésére és felterjesztésére szolgál. A gyűj 
tőív helyes kitöltésére vonatkozó utasítást maga 
a gyüjtőív tartalmazza.

A postahivatalok a kitöltött gyüjtőív tisz 
tázati példányát 1938. évi január hó 20-áig előt- 
tes igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az igazga 
tóságok a gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd 
törvényhatóságonként, azon belül pedig betű
rendben rendezve 1938. évi február hó 10-ig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel. A budapesti 741. sz. postahivatalnál 
ezt a határidőt február hó 10-ben, az igazgató
ságnál pedig e gyüjtőíveket, illetőleg február 
hó 15-ben állapítom meg.

Budapest, 1937. évi december hó 14-én.

Kamatbejegyzés és felülvizsgálás céljából a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz beküldött betét

könyvek kísérőlajstromba foglalása.

128.470/4.

A kamatbejegyzés és felülvizsgálat céljá
ból különösen az év első hónapjaiban — 
nagy számban beküldésre kerülő postataka
rékpénztári betétkönyvekre vonatkozóan a Pos 
ta Rendeletek Tára 1936. évi 47. számában 
126.673/4. szám alatt kiadott rendelet kapcsán 
ismételten felhívom a hivatalok figyelmét a 
Szabályozó Rendelet (3.3141895. K. M.) 25. 
$-ában foglaltakra, valamint a Posta Rendele
tek Tára 1932. é\i 7. számában 74.036/4. szám 
alatt megjelent rendelet utasításainak szigorú 
szemelőtt tartására azzal, hogy a beküldésre 
kerülő betétkönyveket a 113—5. sz. kísérőlaj-
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sírommal, külön borítékban és ajánlva küldjék 
be a m. kir. postatakarékpénztárhoz. A boríté
kokon színes Irónnal „Betétkönyvek“ megjelö
lést kell alkalmazni.

Amennyiben a hivatalok nem rendelkezné
nek az említett 113—5. sz. nyomtatvánnyal, 
igényléseiket haladéktalanul terjesszék be a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz.

Budapest, 1937. évi december hó 27-én.

Hirdető bélyegző használatba vétele a budapesti 
72. számú postahivatalnál.

127.854/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a buda
pesti 72. számú postahivatal, a bélyegző elké
szülésétől „önvédelemre oktat a Légoltalmi 
Liga“ feliratú géprendszerű hirdető bélyegzőt 
is használ a nála feladott közönséges levélpos
tai küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1937. évi december hó 24-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 

128.440/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban 
következő változásokat jegyezzék elő:

39. o. Luxemburgnál a kéthasábos részt kö 
vető második bekezdésben a beszélgetési dí 
8 frs 90 cts helyett 8 frs 50 cts. A kovetkezi 
oldalon lévő idetartozó kiszámított díjak táb 
lázatában levő 2,97^/5.34 és 1.7ß díjakat sor 
rendben 2.84, ő̂ jjÔ es 1.70 díjakkal helyettesít 
sék. _—

43. és 44. o. Norvégiánál a kéthasábos rész 
követő összes adatokat töröljék és e rész he 
lyébe ragasszák a csatolt fedőlapot.

51. o. Svédországnál a kéthasábos rész 
követő második bekezdést a következőképe: 
helyesbítsék: „Magyarország egész területére 
beszélgetési díj egységes; Svédország terület 
három díjövre oszlik. A beszélgetési díjak a 
szerint, hogy a beszélgetés melyik svéd díjövb 
tartozó hivatallal történik, a következők:
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 11 frs — ct‘ 
a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 12 frs 80 ct- 
a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 14 frs 60 ct‘

Az ezután következő fontosabb svéd táv 
beszélő központok díjövbeosztásának tábláza 
tában a „Díjöv“ hasábokban lévő 4 díjövjelzé 
seket 3-ra helyesbítsék.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészíti

127.520/4.

Hajdú- és Biharvármegyék központi for
galmi adóhivatalát az 1938. évi február hó 1-től 
kezdődő érvénnyel a levélpostai díjátalányo- 
zásban részvevő szervek sorába felvettem.

Ennélfogva a postahivatalok a „Levélpos- 
tadíjszabás“ 67. §-ának V. pontjába (M. kir. 
Pénzügyminisztérium) 34. tétele alatt felvett 
szervnél (Vármegyei központi forgalmiadóhiva/ 
tál) Komárom elé írják be „Debrecen“.

Budapest, 1937. évi december hó 24-én.
/

Budapest, 1937. évi decembermó 24-én.

Feláras képes levelezőlapok jforgalomból 
kivonása.
123.638/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. F 
T. 1935. évi 15. számában közzétett 109.869/1931 
számú rendeletemmel kiadott, „D“ jelzésű, 1 
f-es értékjelzésű, képes levelezőlapsorozatbai
16. sorszámot viselő s a Balatoni Intéző Bizotl 

/ ság céljára szolgáló 2 f-es felárral, tehát 12 f-e 
eladási árral forgalomba bocsátott, „Balaton 
Vitorlások Tihanynál“ felírású képes levelező 
lapot 1937. évi december hó 31-ével a forgalom 
ból kivonom.

Felhívom ehhez képest az érdekelt postah: 
vatalokat, hogy értékcikk-készletüket gondosa 
vizsgálják felül s a még készletükben levő fet
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áras képes levelezőlapokat külön e célra kiállí- [ 
tott bizonylat és ellenbizonylat kíséretében. 
1938. évi január hó 15-éig a m. kir. posta érték- 
cikkraktárába szolgáltassák be.

1938. évi január hó 1-től e feláras levelező
lapokat a viteldíjnak levélbélyegekben való le
rovása nélkül továbbítani nem szabad, s ha még
is továbhíttaínának, a kézbesítő postaihivatalok 
portózzák meg.

E feláras képes levelezőlapoknak más, for
galomban levő levelezőlapra való becserélését 
nem engedélyezem.

Az értékjelzés megsemmisítése után e leve
lezőlapokat a m. kir. posta központi anyagrak
tára szolgálati célokra fogja kiszolgáltatni.

Budapest, 1937. évi december hó 29-én.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megrendeléséről.

126.697/2.
Magyarország és a külföldi államok legfon 

tosabb demográfiái, szociális, és gazdasági ada
tait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zseb
könyv“ VI. (1937. évi) évfolyama megjelent. A 
sokoldalú, könnyen áttekinthető és értékes se
gédeszközül használható nyolcadív nagyságú 
könyv 1 P-ért a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalnál (Budapest, II., Keleti Károly-u. 5—7. 
távbeszélőn: 150 -020) rendelhető meg. A meg
rendelés akár hivatalonként csoportosan, akár 
egyénenként, írásban vagy távbeszélőn is tör
ténhetik.

Budapest, 1937. évi december hó 27-én.

Vése postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

■ 127.878/3. u \
Vése postaügynökség éllenői^'^nívatala 

Nagykanizsa 1. helyett czentúHCaposvá'r 1.
A kir. adóhivatalok^eMíezképest a Hely

ségnévtárt (560. o.) és a Postahivatalok és Ügy
nökségek névsorát (141. o.) megfelelően helyes 
bítsék.

Budapest, 1937. évi december hó 27-én.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Posta- 
hivatalok és Ügynökségek névsorában.

127.379)3. •
Barabásszeg postaügynökségnél (120., ille

tőleg 15 oldal) a ..pd.“, illetőleg „gv.— jelzést a 
kir. hivatalok töröljék^'

Budapest, 1937. évi december hó 27-én.

Igazolvány elvesztése.
127.570/6.

Vereczkei Antal m. kir. posta műszaki el
lenőr a budapesti m. kir: távíró- és távbeszélő- 
igazgatóság által kiállított 1331936. sz. távbe
szélő berendezések felülvizsgálása és távbeszélő 
készülékeken munkák végzésére jogosító igazol
ványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1937. évi december hó 21-én.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki állásra szerződés mellett

128.711/3., 128.721/3.
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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 1938.

évi január hó 15-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1937. évi december hó

1936. évi

28-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állás.
Tótkomlós postah ivatal egy jó távírász és telefon

kezelő férfi kiadót keres január 15-ére.

Állástkereső postakiadó

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

zilahi Szőcs Tivadar N yíregyháza, Á rpád-utca 51. 24 azonnal
Érettségizett, tiszti
vizsgát tett. ném etül 

beszél.
H elyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szán t küldemények cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. nyom ást. — Felelős v. : Duchon János.
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