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Ez az évfolyam az 54. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

A Tárgymutató I. részében vezérszavak adnak tájékoztatást — néha utalás útján — 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.

Adatgyűjtés — statisztikai — a belföldön fel
adott hírlapokról és folyóiratokról 13.

— — a külföldről érkező hírlapokról és folyó
iratokról 351.

------ módosítása a közönséges levélpostai kül
deményeknél 145.

------postahivataloknál a különleges postai
szolgálatokról 350.

A. 1. Szab. (Postaüzleti Szabályzat) II. kiadása
243.

A. 1., 2. és 3. Szab.-hoz az 5. számú változás ki
adása 104.

Alkalmi légipostajárat Budapest-Esztergom-Bu- 
dapest között 262.

— — Budapest—Szolnok és Szolnok—Buda
pest között 190.

Anyagraktár nevének megváltoztatása „A m. 
kir. posta központi javító műhelye és anyag
szertára“ névre 279.

Anyagszertártól rendelendő, illetőleg rendelhe
tő postaüzemi anyagok és szerelvények 
rendelésére és azok vételárának elszámolá
sára vonatkozó utasítás 379.

Anyaország és a felszabadult területek közötti 
kölcsönös postacsomagforgalomban az 5 kg 
súlyon felüli csomagokhoz szállítási enge
dély csatolása 373.

—  ------------ közti csomagforgalom korláto
zásának megszüntetése 393.

A. 5. Szab. (Postaügynöki Utasítás) új kiadásá
val és életbeléptetésével kapcsolatos rendel
kezések 185.

I.

| Ausztriában megjelenő és odaszóló hírlapokra 
előfizetés posta útján 295.

Ausztriából eredő és oda szóló kedvezményes 
levélpostai küldemények és a kiscsomagok 
díja 244.

— — levélpostai küldemények díja 262.
— Magyarországba szóló levelek és levelező

lapok díja 103.
Ausztria önállóságának megszűnésével kapcso

latos változások a Csomagdíjszabásban 190.
Állami és törvényhatósági tisztviselők út- és kö

vezet-, illetőleg híd- és kompvám fizetése 
alóli mentessége 146.

Államigazgatási letétek — természetben őrzői
tek — postatakarékpénztári kezelése, vala
mint a postatakarékpénztárba beutalt bírói 
letétek elévülése és értékesítése 299.

Általános forgalmi adó megtérítése céljából a 
postán külföldre kivitt áruk igazolása 429.

Árumintadíjszabás — belföldi — módosítása 70.
Áthelyezésre jelentkezés a felszabadult terüle

ten levő postahivatalokhoz 363.
Árusítása törvénykezési bélyegeknek valameny- 

nyi postahivatalnál és postaügynökségnél 
303.

Balatonföldvári üdülőházban postaalkalmazot
tak üdülése az 1938, évben 92,



IV

Baleset-bejelentőlapok feladásának igazolása
244.

Bankjegyek és váltópénz — osztrák — bevitelé
nek korlátozása Németországba 123.

Bárcalajstromban elszámolt díjakról nyugtamá
sodlat kiadása 22.

Bejelentése légipostái baleseteknek 263.
Belföldi árumintadíjszabás módosítása 70.
Belföldi forgalomban üres levelezőlapoknak 

nyomtatványként való postai szállítása 323.
Bélyegek:
— az 1932. évi kiadású, Patrona Hungáriáé 

rajzú 1, 2, 5 és 10 pengős értékjelzésűek for
galomból kivonására figyelmeztetés 79.

— debreceni református kollégium fennállásá
nak 400. évfordulója alkalmával rendes for
galmú bélyegek kiadása, 280.

------rendelése 309.
-------árusítása 350.
— egész felületének lebélyegzése nem szüksé

ges 58.
— eucharisztikus emlékbélyegek forgalomba 

bocsátása 121.
------ — nek május' hó 31-ig való beszolgálta

tására postahivatalok figyelmeztetése 154.
— Eucharisztikus Kongresszus alkalmával ki

bocsátásra kerülők — előjegyzés útján való 
árusítása 47.

— feláras eucharisztikus emlékbélyegek forga
lomból kivonása 376.
felhasználása és forgalomból kivonása (1932. 
évi kiadású filléres és pengős értékjelzé
sűek) 4.

— filléres értékjelzésű, forgalomban lévő bé
lyegek megrendelése és használása 309.

— III. Országos Magyar Bélyegkiállítás alkal
mával emlékbélyeg-blokk forgalomba bo
csátása 136.

— „Hazatérés 1938“ felülnyomásúak — forga
lomba bocsátása 356.

----------felülnyomásé 20 és 70 filléresek keze
lése 396.

— Szent István emlékbélyegek — felárasak — 
forgalomba bocsátása 225.

- Szent István emlékbélyegekről tájékoztató 
188.

Bélyegértékesítő iroda 1938. évi árjegyzékéhez 
az 1. sz. pótlék életbeléptetése 430.

— — tevékenységének korlátozása 228.
------új árjegyzékének kiadása 38.

Bélyeges okiratok — a postahivataloknál őrzői
tek — őrzési és kezelési rendje 4.

Bélyeggyüjtési célokra való visszakérése tilos a 
kézbesített levelek borítékának 275. 

Bélyegzők — alkalmi bélyegzők:
,,A 25 éves MABOE Bélyegnapja — Buda

pest“ 142.
„Az első visszatért magyar város — Ipoly

ság — 1938. X. 11.“ 309,318.
„Budapest — III. ORBÉK“ 142.
„Egri Ünnepi Hét“ 290.
„III. ORBÉK — Hajóposta — József Főher 

cég gőzös“ 148.
III. Országos Magyar Bélyegkiállítás — Bu

dapest 1938. máj. 22.“ 142.
„XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kon

gresszus, Budapest“ 130.
„XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kon

gresszus, Sajtóközpont“ 130.
„Ipari vásár Szeged“ 155.
„Kölcsey Ferenc Centenárium — 1838—1938

— Isten, áldd meg a magyart!“ 276. 
„Kölcsey Ferenc Centenárium — 1838—1938.

Isten áldd meg a magyart — Budapest 72. 
— 1938. VIII. 19.“ 252.

„Különleges keletbélyegzők használatának 
elmaradása“ 304.

„Légiposta — 1938. július 3. — Szolnoki Re
pülőnap“ 194.

„Magyarok Világkongresszusa — Budapest“
245.

„TV. Nemzetközi Sporthét a Balatonon“ 271. 
„Országgyűlés + Szent István Emlékév 

Székesfehérvár — 1938. augusztus 18.“ 245. 
„Saujhelv Gyártelep — Bevonulás — 1938. 

X. 11. — 12 ó.“ 318.
„Szent István Évi Frontharcos Disztáboro- 

zás — Esztergom — 1938. VII. 3.“ 194. 
„Szent István Nemzetközi Céllövőverseny

— Budapest“ 245.
„Szent István Repülő Találkozó 1938. VIII. 

7. — 14. — Rendez-Vous Aérien de Saint 
Étienne en Hongrie 7.—14. VIII. 1938“ 
252.

„Szent István ünnepségek“ 245.
„Szent Jobb országjárása“ 179.
„Szent Jobb országjárása — 1938. VI. 12. — 

Kaposvár 1., Nagykanizsa 1. és 2., Zala 
egerszeg“ 170.

„Szent Jobb országjárása — 1938. VI. 13. — 
Baja 1., Szekszárd“ 170.

„Szent Jobb országjárása — 1938. V. 31. — 
Esztergom“ 155.



V

„Szent Jobb országjárása — 1938. VI. 13. — 
Pécs 1., illetőleg Pécs 2.“ 163.

„Szent Jobb országjárása — 1938. VI. 1. — 
Székesfehérvár 1.“ 155.

„Szent Jobb országjárása — Veszprém 1., 
Zirc, Győrszentmárton“ 290.

„Ünnepi Hét Csepel újjáépülésének 100-ik 
évfordulóján“ 194.

„Visszatért 1938.“ 335.
— hirdető bélyegzők:

„A Kettős Szentév ünnepségei Székesfehér
várott — 1938. május 19—június 1.—au
gusztus 21.“ 16.

„Az emberszeretet csodái a nemzetközi ka- 
ritász kiállításon“ 130.

„Ipari Vásár Szeged“ 66.
„Luxus Lóvásár — 1938. május 7—8. — Ka

posvár“ 42.
„Nemzetközi Vásár. Messe-Foire, Budapest, 

1938. április 29.—május 9.“ 54.
„Nyaraljon Csillaghegyen“ 125.
„Országos Takarékossági Nap október 31

— Szerezz Takarékbetétkönyvet“ 310. 
„Pannonhalma hódol alapító szent királyá

nak 1001—1938.“ 125.
„Pécsi Ünnepi Játékok — Missa Sollemnis

— 1938. június 4—12-ig. — Jöjjön Pécsre!
— Utazási kedvezmények!“ 34.

„Szegedi szabadtéri játékok. — 1938. július
23—augusztus .15. — Féláru utazás. — Fil
léres vonatok“ 66.

„Tiszántúli Ipari Vásár Debrecen — 1938.
szeptember 3—11.“ 125.

„X. Szegedi Ipari Vásár. 1938. június 4—12.
— Jöjjön Szegedre! — Utazási kedvezmé
nyek“ 48.

Bélyegző lenyomatok olvasható alkalmazása 58. 
Bérmentesítés nélkül a felszabadult területről 

érkező levélpostai küldemények pótdíj- 
nélküli kézbesítése 332.

Betegségi biztosító intézet 1938. évi közgyűlése 
50.

------ — közgyűlési határozatai 119.
Beviteli korlátozása cseh-szlovák bankjegyeknek 

és váltópénzeknek Cseh-Szlovákországba 
199.

Bianco (számlanélküli), rózsaszínű papíroson 
nyomott befizetési lapok rendszeresítése 

251.
Bírói határozatot tartalmazó tértivevényes 

ajánlott levelek — a rendkívüli fegyvergya-

korlatra bevonultak címére érkezők — ke
zelése 303.

— letétek — a postatakarékpénztárba beutal
tak — elévülése és értékesítése, valamint a 
természetben őrzött államigazgatási letétek 
kezelése tárgyában a pénzügyminiszter

91.175T938. rendelete 299.
Borítékoknak bélyeggyüjtési célokra való visz- 

szakérése tilos 275.
Budapest—Esztergom—Budapest között alkal

mi légipostajárat 262.
iudapesti helyicsomagoknak feladójegyzékkel 

történő feladása 22.
— Nemzetközi Baromfikiállításra szánt cso

magok súlyhatárának felemelése 327.
— — Vásár plakátjainak a postahivatalokban 

való kifüggesztése 34.
— Országos Baromfikiállításra szánt csoma

gok súlyhatárának felemelése 52.
Budapest 88. sz. postahivatalnál feladott, köz

vetlenül a csepeli szabadterületről szárma
zó árut tartalmazó, külföldre szóló külde
ményeknél a feladó utólagos rendelkezési 
jogának korlátozása 261.

— székesfőváros területének postakézbesítési 
beosztása“ című füzetben változás 27.

------ Szolnok és Szolnok—Budapest között al
kalmi légipostajárat 190.

Büntetőintézetek által feladott könyvelt külde
mények kettős elismerése 216.

Cseh-szlovák bankjegyek és váltópénzek bevi
teli korlátozása Cseh-Szlovákországba 199.

Cseh-Szlovákiával a közvetlen csomagforgalom 
felvétele 412.

Cseh-Szlovákországba szóló utánvételes külde
mények utánvételi összegének felső határa 
318.

Cseh-szlovák pénzekben történő be- és kifize
tések elszámolása a felszabadult területe
ken működő postahivataloknál 332.

— postabélyegekkel történő bérmentesítés 
kedvezményének megszüntetése 364.

— utánvételi és megbízási forgalomban korlá
tozás 326.

Csekkbefizetési díjak utólagos elszámolása a 
„Magyar a Magyarért segélyezési akció. Bu
dapest“ című, 66. számú postatakarékpénz-
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tári csekkszámlára történő befizetéseknél 
310.

— díj alól mentes csekkszámlák jegyzékének 
kiegészítése 295.

Csekkszámlatulajdonosok (42. sz.) névjegyzé
kének kiadása 246.

Csepeli szabadterületről származó, a Budapest 
88. sz. postahivatalnál feladott, árut tartal
mazó, külföldre szóló küldeményeknél a 
feladó utólagos rendelkezési jogának korlá
tozása 261.

Csomagdíjszabásban Ausztria önállóságának 
megszűnésével kapcsolatos változások 190.

— változások 52, 168, 312, 366.
Csomagforgalom — karácsonyi és újévi — lebo

nyolításának biztosítása 393.
— korlátozásának megszüntetése az anvaor 

szág és a felszabadult területek közti forga
lomban 393.

— — közvetlen felvétele Cseh-Szlovákiával 
412.

Csomagok — Budapesti Országos Baromfikiál
lításra szántak — súlyhatárának felemelése 
52.

~  — kerékpárt tartalmazók — gondos kezelé
se 109.

------Lengyelországba és az azon túli orszá
gokba szólók — díjában változás 326.

— súlyhatárának — a Budapesti Nemzetközi 
Baromfikiállításra szántak — felemelése 327.

Csomagszállítás megszüntetése a Schenker szál
lítótársaság útján 326.

Délamerikai országokba szóló légipostái külde
mények pótdíjának változása 109, 114.

Díja az Ausztriából eredő levélpostai külde
ményeknek 262.

Díjátalányozásra jogosultak névjegyzékének 
helyesbítése 12, 23, 58, 80, 139, 146, 178, 295, 
311, 423.

Díjátalány terhére feladott külföldre szóló le 
vélpostai küldemények kezelését illető fi
gyelmeztetés 422.

Dísztávirat — plakát — új 305.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 394.
Dologi kiadások megállapítása és a fenntartási 

költségek csökkentésénél alapul veendő 
összegek kiszámításának szabályozása az 

összes postamesteri hivataloknál 133.

Dombornyomású érvényességi felülbélyegzése 
a takarék és csekkfizetési utalványoknak
70.

Egyesületi tagságra vonatkozó 3.400'1938. M. E. 
sz. rendelet a köztisztviselők és egyéb al
kalmazottak fegyelmi felelőssége tárgyá
ban 161.

Elhalasztása a debreceni ref. kollégiumban ter
vezett alkalmi postahivatal működésének 
304.

— az Európai Menetrendi Értekezletnek 296.
Ellenőrző számbélyegző engedélyezése Buda

pest 8. 61.
— ------ Kispest 1. 27.
----------Zabar 27.

Előállító nyomda vagy más többszörösítő vál
lalat tulajdonosának nevével és a nyomta
tás vagy más többszörösítés helyének meg
jelölésével el nem látott sajtótermékeknek 
a postai szállításból való kizárása 113.

Előfizetési felhívás a „L‘Union Postale ' című 
szaklapra 404.

Előfizetés posta útján Ausztriában megjelenő 
és odaszóló hírlapokra 295.

Előjegyzés útján való árusítása az Eucharisz
tikus Kongresszus alkalmával kibocsátásra 
kerülő bélyegeknek 47.

Előzetes tájékoztatás a „Magyar a magyarért“ 
bélyegek kiadásáról 423.

Elveszett hálózati igazolvány 68.
— igazolvány 18, 237, 283, 293.
— postakiadói személyazonossági igazolvány 

18, 50, 277.
— vonalfelvigyázói bélyegző 237, 249, 338.

Emlékbélyekblokkokkal bérmentesített külde
mények lebélyegzése 135.

Értékcikkárusítási engedély megadása tűzharco
soknak 169.

érték és áruforgalmi korlátozások kiterjesztése 
a visszacsatolt területre 403.

értékforgalmi korlátozások a visszacsatolt te
rületeken 349.

Érvényessége a postai igazolójegyeknek 343.
Esztergom—Budapest között alkalmi légiposta- 

járat 262.
Észtországba karácsonyi és újévi ajándékoknak 

vámmentes bevitele 377.
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Eucharisztikus Kongresszus alkalmával kibocsá
tásra kerülő bélyegek előjegyzés útján való 
árusítása 47.

Európából eredő légipostái küldemények portó
zása 41.

Európai Menetrendi értekezlet elhalasztása 296. 
— — — megtartása 303.

Európánkivüli helyekre levélposta továbbítása 
1. levélposta.

Fegyelmi felelőssége a köztisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak* (3.400 1938. M. E. 
sz. rendelet) 161.

Feladójegyzékkel történő feladása budapesti 
helyicsomagoknak 22.

Feladó utólagos rendelkezési jogának korláto
zása a Budapest 88. sz. postahivatalnál fel
adott, közvetlenül a csepeli szabadterületről 
származó árut tartalmazó küldeményeknél 
261.

Felszabadult területek 1. Visszacsatolt területek 
alatt.

Fenntartási költsége — postamestereknek 11.
Figyelmeztetés a díjátalány terhére feladott kül

földre szóló levélpostai küldemények keze
lését illetőleg 422.
a levelezőlapok címoldalának jobbfelére írt 
közlemények elbírálása tárgyában 64.

— a nyomtatványként feladott könyvmegren- 
delő-lapok kezelése tárgyában 64.

— a visszahajtott címlapú levelezőlapok keze
lése tárgyában 52, 429.

Filléres csomagforgalom időszakos korlátozásá
nak megszüntetése 79.

Fizetési utalványok — nagyalakúak — kézi fe
lülbélyegzése 228.

Forgalom utáni díjazás felemelése a kisforgal
mú postamesteri hivataloknál 133.

Fővámhivatal postai kirendeltségének megszün
tetése Sátoraljaújhelyen 364.

Francia, német és angol postai szakkifejezések 
című füzet kiadása 124.

Franciaországgal való forgalomban az utalvány - 
összeg felső határának megváltoztatása 2.

Fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahiva
talok fürdőidény alatti személyzeti megerő 
sítése 118.

Futura R. T. napraforgómag árhirdetményeinek 
kifüggesztése postahivatalokban 343.

Fuvarlevelek árusításával megbízása Rudabánya 
postahivatalnak 115.

— — újak, magyar-német, magyar-olasz és ma
gyar-francia szövegűek — forgalomba bo
csátása 317.

Fuvarokmányok árusításának újabb szabályo
zása 189.

Gyermeksegély engedélyezése a postamesterek 
örökbefogadott, továbbá 24. életévüket be
töltött munka- és keresetképtelen gyerme
kei után 317.

„Gwiazda Polski“ nevű lengyel sztratoszféra 
léggömb leszállása Magyarországon 289.

„III. Miskolci Bélyegkiállítás A Szent Jobb 
Hetében Miskolc — 1938. jú lius...“ 200.

3.400 1938. M. E. sz. rendelet az egyesületi tag
ságra vonatkozó rendelkezések ellen vétő 
köztisztviselők és egyéb alkalmazottak fe 
gyelmi felelőssége 161.

Hasler F 88 típusú postabérmentesítőgép hasz 
nálatának engedélyezése 52.

66 számú, „Magyar a Magyarért segélyezési ak
ció, Budapest“ című postatakarékpénztári 
csekkszámlára történő befizetések csekkbe 
fizetési díjának utólagos elszámolása 310.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban 17, 27, 
34, 43, 55, 61, 67, 82, 90, 105, 111, 118, 125, 
131, 143, 156, 171, 181, 200, 217, 249, 256, 264, 
273, 284, 287, 297, 306, 312, 320, 328, 368, 391, 
398.

Helyicsomagoknak — Budapestieknek — feladó 
jegyzékkel történő feladása 22.

Helyreigazítás 108.
Hévízszentandrási üdülőtelepen postaalkalma

zottak üdülése az 1938. évben 92.
Híd- és komp-, illetőleg út-és kövezetvám fize 

tése alóli mentessége állami és törvényható
sági tisztviselőknek 146.

Hirdetések (reklámszöveg) — a levélpostai kül
demények borítékán alkalmazottak — elhe
lyezését illető változás 63.
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Hírlapok és folyóiratok Jugoszlávia területére 
való bevitelének szabályozása 64.

Hivatalos levelezés díjátalányozása 1. Díjáta
lány alatt.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1. Pályázati hir
detmény alatt.

Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az 
1937. október havában megindított inségak- 
ció alkalmából felajánlott adományokért 21.

Időszaki sajtótermékeknek a felszabadult terüle
tekre való postai szállításának megtiltása 
335.

— — a visszacsatolt területekre való postai 
szállításának engedélyezése 393.

Időszakos korlátozás megszüntetése a filléres 
csomagforgalomnál 79.

Igazolása baleset-bejelentőlapok feladásának 
244.

Iránba szóló értékek bevitelének korlátozása 31.
Irányítási füzetben változások 27, 43, 49, 67, 126, 

149, 156, 157, 164, 172, 196, 219, 257, 273, 312, 
368.

Iskolai célra szolgáló űrlapok kibocsátása 22.
---------- űrlapokat iskolánkívüli népművelési

bizottságok is rendelhetik 114.

Járadék-kölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 
— 1925. évi kibocsátásuak — 8. számú szel
vényeinek elévülése 178.

---------- új szelvényeinek szétosztása, vala
mint a szelvényutalványok becserélési ha
táridejének lejárata 303.

Jóléti alapítvány által nyújtott nyári fürdőked
vezmények 182.

— — üdülőtelepein a postaalkalmazottak or
vosi ellátásának biztosítása 182.

Jóváírás útján történő kiegyenlítése utalvány
összegeknek 114.

Jugoszlávia területére hírlapok és folyóiratok 
bevitelének szabályozása 64.

Karácsonyi és újévi ajándékok vámmentes be
vitele Észtországba 377.

Karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolí
tásának biztosítása 393.

------ — rendkívüli forgalom idején mozgó
postái menetek közlekedése 405.

— —- — üdvözlőtáviratok 405.
Katonai parancsnokságok mellett működő pos

taigazgatósági kirendeltségek működésének 
megszüntetése 411.

Kedvezményes levélpostai küldemények és a 
kiscsomagok — Ausztriából eredők és oda 
szólók — díja 244.

Keletbélyegzők 1. Bélyegzők alatt.
Kerékpárt tartalmazó csomagok gondos kezeié 

se 109.
Kettős elismerése az országos büntetőintézetek 

által feladott könyvelt küldeményeknek 
216.

Kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek 
szétosztása 70.

„Készpénzzel bérmentesítve“ bélyegző haszná
latához nyomtatvány rendszeresítése 289.

Kézbesítése a meghalt bírósági végrehajtók cí
mére érkező postaküldeményeknek 12.

Kézbesített levelek borítékának bélyeggyiijtési 
célokra való visszakérése tilos 275.

Kézi felülbélyegzése nagyalakú fizetési utalvá
nyoknak 228.

Kiegészítése a csekkbefizetési díj alól mentes 
csekkszámlák jegyzékének 295.

Kifizetése dohánybeváltási járandóságoknak 
394.

Kifizetett utalványok „Kifizetve“ bélyegzővel 
való ellátásának megszüntetése 145.

Kifüggesztése a Légipostái hirdetménynek 326.
—- a Légoltalmi Liga hirdetéseinek 48.
—- a postahivatalokban a Budapesti Nemzet

közi Vásár plakátjainak 34.
Kis alakú postatakarékpénztári takarék- és 

csekkfizetési utalványok rendszeresítése 2.
Kiscsomagok és kedvezményes levélpostai kül

demények — Ausztriából eredők és oda 
szólók — díja 244.

Kisforgalmú postamesteri hivatalok forgalom 
utáni díjazásának felemelése 133.

Kiskőrös—Budapest közt a 917. sz. vonatban új 
jegyzékelőmenet berendezése 27.

Kiterjesztése postai igazolójegvek kiállításának 
251.

Kitiltott lapok 1. Lapok alatt.
— vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegy

zékének új kiadása 430.



IX

Kivonatos Légipostadíjszabás kiadása 377.
— Légipostadíjszabásban változások 407.

Könyvelt küldemények — az országos büntető
intézetek által feladottak — kettős elisme
rése 216.

Könyvmegrendelő lapok — nyomtatványként 
feladottak — kezelése tárgyában figyelmez
tetés 64.

Korlátozása a bélyegértékesítő iroda tevékeny
ségének 228.

Korlátozás a cseh-szlovák utánvételi és megbí
zási forgalomban 326.

Korlátozása Iránba szóló értékek bevitelének 
31.

Könyvmegrendelő lapok — nyomtatványként 
feladottak — kezelése tárgyában figyelmez
tetés 64.

Köszöneté Horthy Miklósné ö  Főméltóságának 
az 1937. október havában megindított ínség- 
akció alkalmából felajánlott adományok
ért 21.

Követelések — a Magyarországhoz visszacsa
tolt területek lakosai nevén a prágai posta
takarékpénztárnál, vagy annak brünni fiók
jánál fennállók — összeírása 402.

Közjegyzők által közönséges levélpostai külde 
mények tértivevénnyel postára adhatók 12.

Közönséges levélpostai küldemények tértive
vénnyel való postára adása a kir. közjegy
zők által 12.

Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye III. 
részének megrendelése 112.

Köztisztviselők és egyéb alkalmazottak fegyel
mi felelősségére vonatkozó 3.400/1938. M. 
E. sz. rendelet 161.

Közvetlen csomagforgalom felvétele Cseh-Szlo- 
vákiával 412.

Külföldi rendjel viselési engedély 349.
Külföldre a bélyegértékesítő iroda bélyeget 

nem szállít 228.
— kivitt áruk igazolása az általános forgalmi 

adó megtérítése céljából 429.
— szóló, a Budapest 88. sz. postahivatalnál fel

adott, közvetlenül a csepeli szabadterület
ről származó árut tartalmazó küldemények
nél a feladó utólagos rendelkezési jogának 
korlátozása 261.

— — a díjátalány terhére feladott levélpostai 
küldemények kezelését illető figyelmeztetés 
422.

Külföldről érkező levélpostai légiküldemények 
légipostái pótdíjáról készített kimutatásban 
változások 13.

------ levélpostai küldemények díjában válto
zás 23, 377.

Külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtésre és a 
statisztikai illeték lerovására vonatkozó 
rendelkezések módosítása 323.

Külső támogatás igénybevételéért pénzbírság
gal való büntetések 90, 106.

Lapok betiltása:
„Borsszem Jankó“ 33.
„Erzsébeti Hírlap“ 255.
„Est (Az)“ 283.
„Heti Újság“ 319.
„Közérdek“ 82.
„Magyar Figyelő“ 263.
„Magyarság“ 408.
„Mi Lapunk“ 337.
„Nemzet“ 59.
„Népszava“ 424.
„Palotai Kurir“ 178.
„Pesti Napló“ 178.
„Pesti Újság“ 311.
„Pestvidéki Szózat“ 285.
„Politika“ 232.
„Rákos Vidéke“ 379.
„Sopronvármegye“ 82.
„Tiszaföldvár és Vidéke“ 247.
„Újkor, Harc“ 432.
„Uj szociális Rend“ 358.
„Vecsés és Vidéke“ 290.
„Villamos (A)“ 163.

^apok lefoglalásának feloldása:
„Föld és Szabadság“ 110.

Lapok és más sajtótermékek kitiltása:
„Agence Espagne“ 111.
„Amerikai Magyar Világ“ 129.
„Arbeiter Zeitung“ 111.
„Bemer Tagwacht“ 111.
„Calendarul Eparhiei Ort. Romane Ora

dea“ 304.
„Deutsche Weg, (Der)“ 432.
„El Obrero de la Tierra“ 111.
„Előre“ 247.
„Fuerza“ 216.
„Gerechtigkeit“ 39.



X

„írás“ 216.
„Hid“ 345.

65.
„Jung Roland“ 75.
„Kalender der Ausländsdeutschen 1938.“ 
„Kanadai Magyar Demokratikus Front 

Márciusi Emléklapja (A)“ 304.
„Krieg in Spanien“ 358.
„Magyar Nép Naptára 1938 (A)“ 236. 
„Martyrium von Madrid (Das)“ 358. 
„Match“ 397.
„Napló“ 236.
„Neuer Vorwärts“ 111.
„News Review“ 378.
„Proleta Voco“ 111.
„Rat und Hilfe“ 60.
„Renovigo“ 111.
„Roland-Blätter“ 75.
„Südosteuropa, Form und Forderung“ 60. 
„13 Punkte für welche Spanien kämpft 

(Die)“ 358.
„Uj Hang“ 194.
„Úttörő“ 311.
„Vihar Spanyolország felett“ 16. 
„Volksdeutsche Strassenkarten von Un

garn“ 216, 232.
Lapok és más sajtótermékek lefoglalása;

„Amig egy éhező magyar van“ 54.’
„Az élet lényege a mi jelszavunk“ 290.
„Az Ö Munkái“ 232.
„Bátorság“ 124.
„Bátorság“ 1938. évi augusztus 20-iki szám 

272.
„Csak azért is éljen Szálasi“ 237.
„Darányi győri beszéde“ 81.
„Első szociálnacionálé Végrehajtó Bizott

sága (Az)“ 81.
„Erzsébeti Hírlap“ 1938. évi július 27-iki szá 

ma 255.
„És eljövend az ítélet napja . . .“ 237.
„Ész, erő; egészség“ 237.
„Ez a® bank“ 54.
„Ez a kartel“ 54.
„1938—9323“ 408.
„Ezért dolgoztam?“ 54.
„Ezért nem jut neked kenyér“ 54.
„Ezért verejtékezel“ 54.
„Fehér Torony, Erdélyi József válogatott 

versei“ 42.
„Felsőbbség“ 232.

„Festetics Sándor vezetése alatt álló Ma
gyar Nemzeti Szocialista Párt Harci 
Programmja“ 154.

„Föld és Szabadság“ 81.
„Független Dunavölgye“ 48.
„Gyermekek“ 1938. évi december 11-iki szá

ma 424.
„Gyerünk“' 1938. évi május 23-iki 4—5. szá 

ma 155.
„Győztél Izrael“ 116.
„Háború nem követelt annyi áldozatot (A)“ 

237.
„Harc“ 290.
„Harc, Magyar! Bajtárs! Munkás, Földmű

ves, Tisztviselő“ 255.
„Harc Nyugatmagyarországért“ 74.
„3,000.000 koldus 54.
„Hazaáruló vagy“ 54.
„Herczeg Ferenc: Mentsük meg Romániát ‘ 

54.
„Hungárista Légió“ 1938. évi június 15-iki 

1. száma 194.
„Hungárista népközösség“ 1938. évi július 

7-iki száma 232.
„Hungárizmus irányeszméi (A)“ 255.
„Indulunk“ 59.
„ítélőbíró lesüti szemét (Az)“ 237.
„Kik a szélsőjobboldali frontok vezetői“

110.

„Kínai, néger vagy felekezet“ 54.
„Kinek idegen eszme a nemzeti szociáliz 

mus“ 232.
„Ki ruházza a mezők liliomát“ 148.
„Kitartás“ 1938. évi május hó 29-iki 5. szá

ma 163.
„Kivált vasmunkások“ 1938. évi június 27- 

iki 4. száma 216.
„Kóbor Tamás cikkére“ 54.
„König und sein Reichsverweser (Der)“ 54.
„Könyvkötők Lapja“ 1938. évi szeptember 

10-iki IV. évf. 19. száma 285.
„Közérdek“ 74.
„Krisztus hívő magyarok“ 116.
„Lady take heed“ 216.
„Laukó Ágoston verse 1864. évből“ 81.
„Magyar arat és az idegen betakarít“ 54.
„Magyar Gazdasági Önvédelem“ 129.
„Magyar Gazdasági Önvédelem“ 1938. évi 

szeptember 9-iki száma 283.
„Magyar Gazdasági Önvédelem“ 397.
„Magyar Harc“ 142.
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„Magyar Munkás Eszmetárs“ 40.
„Magyar munkások mi közötök van hoz

zájuk? 54.
„Magyar Munkástestvérek“ 237.
„Magyarság“ 1938. évi október 2-iki 222. 

száma 304.
„Magyarság“ 1938. évi október 16-iki 234. 

száma 319.
„Magyar Szellem“ 1938. évi június havi 1. 

szám 154.
„Magyar Testvér“ 142.
„Magyar Testvérek“ 129.
„Magyar Testvérek!“ 237.
„Magyar Testvérek. Munkások“ 237.
„Magyar Ut“ 111.
„Mit jelent a magyarságnak és a magyar 

nemzetnek a választójog“ 124.
„Modern Rabszolgaság“ 142.
„Munka? Kenyér? Szebb Jövő . . . “ 237.
„Nagymagyarok Lapja“ 1938. évi május 

25-iki 1. száma 162.
„Ne féljetek“ 163.
„Négyszáz év országútján“ 125.
„Nem szónokol, hanem harcol“ 54.
„Nemzeti Front“ 74.
„Nemzeti jövedelemből (A)“ 54.
„Nemzeti Szociálista Induló“ 255.
„Nemzeti Szociálisták“ 81.
„Népi demokrácia“ 1938. évi május 15-iki 

száma 194.
„Népszava“ 1938. évi január 21-iki 16. szá

ma 33.
„Nincsen május zöldség nélkül“ 148.
„N. S. Germánia“ 269.
„N. Sz. P. induló“ 169.
„Nyilaskereszt induló“ 169.
„Nyilaskereszt induló“ 255.
„Nyilas Népszava“ 1938. évi május 22-iki 1. 

száma 154.
„Nyilas Népszava“ 1938. évi május hó 29- 

iki 1. száma 163.
„Nyilas Népszava“ 1938. évi augusztus hó 

20-iki száma 273.
„Nyílt levél a Magyar képviselőház és fel

sőház tagjaihoz“ 124.
„Nyilt levél Öfőméltósága Horthy Miklós 

úrhoz, Magyarország kormányzójához“ 
283.

„Olvasd hazaáruló“ 358.
„Otthon és Boldogság“ 232.
„Óvd a magyar nőt“ 54.

„összetartás“ 1938. évi augusztus 14-iki 32. 
száma 272.

„Összetartás“ 1938. évi augusztus 28-iki 34. 
száma 277.

„Összetartás“ 1938. évi november 25-iki 111. 
évf. 47. száma 378.

„Palotai Kurír“ 41.
„Palotai Kurír“ 81.
„Palotai Kurír“ 18. szám 154.
„Pesti polgár születése (A)“ 54.
„Politika“ 65.
„Rongyok helyett ruhát“ 54.
„Sárvári Nemzeti Sajtókiállítás“ 1937. évi 

december 12-iki 2. száma 7.
„Szabadon“ 48.
„Társadalmi Kurír“ 247.
„Társtag, Testvér“ 237.
„Testvérek“ 237.
„Testvér elég a szolgaságból. Rázzátok le a 

rabbilincset“ 59.
„Testvér ne félj“ 272.
„Tisztelt Uram“ 247.
„Tovább“ 1938. évi március havi és 1938. 

évi május 21-iki számai 194.
„Tropic of Cancer“ 217.
„Tudósító“ 1938. évi január 9-iki 1. száma 

16.
„Uj honfoglaló (Az)“ 54.
„Újkor, Harc“ 1938. évi augusztus 26-iki 

száma 277.
„Újkor melléklete“, „Rákospalotai Harc“ 

282.
„Újkor Rákospalotai melléklete“ 290.
„Vásárlás előtt pillants a cégtáblára“ 54.
„Vecsés és Vidéke“ 1938. évi augusztus 

10-iki 13. és 14. számai 269.
„Vecsés és Vidéke Hungarista mozgalmi 

lap“ 1938. évi augusztus 19-iki 15. száma 
277.

„Vecsés és Vidéke“ 1938. évi augusztus 
26-iki 16. száma 277.

„Vecsés és Vidéke Hungarista mozgalmi 
lap“ 1938. évi szeptember 4-iki 17. száma 
283.

„Vezetőségi határozat“ 48.
„Védd a magyar dolgozót“ 155.
„Vigyázz magyar orrodnál fogva vezetnek' 

54.
„Vitézek és Hősök“ 25,
„Zsidó“ 142.
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„Zsidó beszivárgás állandóan folyik! A ma
gyarság életlehetősége állandóan csökken 
(A)“ 115.

„Zsidók és a hatalmukat féltők Krisztust is 
megcsúfolták (A)“ 237.

Lebélyegzése emlékbélyegblokkokkal bérmente
sített küldeményeknek 135.

— a bélyeg egész felületének nem szükséges 
58.

Leltározása légoltalmi felszerelési tárgyaknak 
245.

Lengyelországba és az azon túli országokba 
szóló csomagok díjában változás 326.

Lengyel sztratoszféra léggömb leszállása Ma
gyarországon 289.

Levelek és levelezőlapok — Ausztriából Ma
gyarországba szólók — díja 103.

----- — díjának változása a Romániával való
forgalomban 411.

Levelezés díjátalányozása 1. Díjátalány alatt.
Levelezőlapok címoldalának jobbfelére írt köz

lemények elbírálása tárgyában 64.
Levelezőlapoknak — üreseknek — nyomtatvány

ként szállítása a belföldi forgalomban 323.
Levélpostadíjszabáshoz a 4. számú „Változások" 

kiadása 23.
—- az 5. számú „Változások“ kiadása 295.

Levélposta — Európánkívülre szóló — továbbí
tásának adatai 16, 35, 42, 55, 67, 83, 106, 111, 
126, 131, 143, 157, 171, 195, 201, 218, 246, 258. 
268, 276, 282, 291, 296, 304, 311, 327, 337, 344, 
357, 366, 377, 396, 405, 430.

Levélpostai küldemények — a díjátalány terhé
re feladott külföldre szólók — kezelését il
lető figyelmeztetés 422.

------ — Ausztriából eredők — díja 262.
— — borítékán alkalmazott hirdetések (rek

lámszöveg) elhelyezését illetőleg változás 63.
Léggömb — lengyel — leszállása Magyarorszá

gon 289.
Légi balesetek bejelentése 263.
Légipostadíjszabásban változások 32, 153.
— — kivonatos — kiadása 377.

Légipostái hirdetmény kifüggesztése 168, 326.
— menetrendben változások 12, 37, 57, 153, 189, 

217, 251, 279, 337, 359, 397.
— menetrend — új — kiadása 139, 327.
— küldemények — délamerikai országokba 

szólók — pótdíjának változása 109, 114.
Légoltalmi felszerelési tárgyak leltározása 245.
— Liga hirdetéseinek kifüggesztése 48.

Létszámból törölt postakiadók 1. Postakiadók 
alatt.

Lyukasztása postatakarékpénztári fizetési utal 
vány oknak 104.

„Magyar a Magyarért“ bélyegek kiadásáról elő
zetes tájékoztatás 423.

— — — mozgalom támogatása 340.
----------segélyezési akció, Budapest“ című, 66.

számú postatakarékpénztári csekkszámlára 
történő befizetések csekkbefizetési díjának 
utólagos elszámolása 310.

Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az új 1938. 
évi január hó 15-i kelettel ellátott 5 pengős 
bankjegy kibocsátása tárgyában 336.

— — munkavédelem (nmv.) szervezete a pos
tánál 71.

— posta díjszabásainak és szabályzatainak 
életbeléptetése — a felszabadult területeken 
330.

Meghalt bírósági végrehajtók címére érkező pos
taküldemények kézbesítése 12.

Meghívó a posta betegségi biztosító intézet 1938. 
évi április hó 3-án tartandó XIII. rendes évi 
közgyűlésére 76.

— a posta segélyző és nyugdípótló egyesület 
XXXII. közgyűlésére 102.

— a Postamesterek és Postamesteri Alkalma
zottak Országos önsegélyző és Nyugdíj 
Egyesülete 1938. évi április hó 10-én tartan
dó LXVIII. évi rendes közgyűlésére 77, 102.

Megrendelése az újévi postakönyvecskéknek 
338.

Megszüntetése az üzemi jutalék 50/,°-os csökken
tésének 2.

Megtartása az Európai Menetrendi Értekezlet 
nek 303.

Megtiltása az időszaki sajtótermékeknek a fel
szabadult területekre való postai szállításá
nak 335.

Menetrendi értekezlet — európai — elhalasztá
sa 296.

-------— megtartása 303.
Mentessége állami és törvényhatósági tisztvise

lőknek út- és kövezet-, illetőleg híd- és 
kompvám fizetése alól 146.

Méz és szörpök postai szállítása 275.
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Miniszterelnök Ur válasza kitüntetése alkalmá
val hozzá intézett üdvözlő táviratunkra 373.

Minisztérium 3.400'1938. M. E. sz. rendelete az 
egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezé
sek ellen vétő köztisztviselők és egyéb al
kalmazottak fegyelmi felelősségre vonása 
tárgyában 161.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
és újévi rendkívüli forgalom idején 405.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és postaszállí
tásra felhasznált gépkocsi járatok jegyzéke 
142.
— jegyzékében változások 89, 195, 217, 249, 
291, 338, 358, 367, 378, 408, 431.

Műszaki végrehajtó szolgálatban eltöltött idő
nek nyugdíj szempontjából való beszámí
tása 215.

Nagyalakú fizetési utalványok kézi felülbélyeg
zése 228.

Napraforgómag árhirdetmények kifüggesztése a 
postahivatalokban 343.

Németországba való bevitelének korlátozása 
osztrák bankjegyeknek és váltópénznek 123.

Nemzetközi gyors- és teheráru fuvarlevelek 
új magyar-német, magyar-olasz és magyar
francia szövegűek — forgalomba bocsátása 
317.

Névváltozások 1. Személyzetiek alatt.
— 1. Közigazgatási változások alatt.

Nmv. (magyar nemzeti munkavédelem) szerve
zete a postánál 71.

Növényt tartalmazó küldemények növény
egészségügyi vizsgálata 137.

Nyomtatás vagy más többszörösítés helyének 
megjelölésével és az előállító nyomda vagy 
más többszörösítő vállalat tulajdonosának 
nevével el nem látott sajtótermékeknek a 
postai szállításból való kizárása 113.

Nyomtatványjegyzékben változások 248.
Nyomtatványként feladott könyvmegrendelő 

lapok kezelése tárgyában figyelmeztetés 61. 
- való postai szállítása üres levelezőlapok

nak a belföldi forgalomban 323.
Nyomtatvány rendszeresítése a „Készpénzzel 

bérmentesítve“ bélyegző használatához 289.
Nyugdíj szempontjából való beszámítása a m. 

kir. posta üzemeinek műszaki végrehajtó 
szolgálatában eltöltött időnek 215.

Nyugtamásodlat kiadása a bárcalajstromban el
számolt díjakról 22.

Olvasható keletbélyegző lenyomatok alkalma
zása 58.

Országos büntetőintézetek által feladott köny
velt küldemények kettős elismerése 216.

— Mezőgazdasági Biztosító Intézeti (O. M. B. 
I.) bélyegek postai árusítása 403.

— takarékossági propaganda támogatása 317. 
Osztrák bankjegyek és váltópénz bevitelének

korlátozása Németországba 123. 
ötpengős ezüstérmék — újak kibocsátása 

267.
— új 1938. évi január hó 15-i kelettel ellá
tott — bankjegy kibocsátása tárgyában a 
Magyar Nemzeti Bank hirdetménye 336.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra 44, 
106, 118, 151, 363, 364.

— — középiskolai ösztöndíj-alapítvány egyik 
részének elnyerésére 183.

— — ösztöndíjra 234, 288.
------ postaaltiszti, vonalfelvigyázói és havibé

res kisegítőszolgai állásokra 220.
------ postamesteri állásra 8.
------ postaszállítás ellátására 222, 307, 369.
------postaügynöki állásra 8, 19, 29, 36, 45, 62,

68, 91, 107, 112, 128, 152, 159, 175, 181, 197, 
223, 240, 250, 260, 265, 274, 278, 283. 286, 294, 
321, 328, 340, 361, 369, 391, 398, 409.

— — tanoncok felvételére 221, 241.
Pénzbeviteli tilalom a szudétanémet területre

343.
Pénzbírsággal való büntetések külső támogatás 

igénybevételéért 90, 106.
Pénzügyminiszter 91.175'1938. számú rendelete a 

természetben őrzött államigazgatási letétek 
postatakarékpénztári kezelése, valamint a 
postatakarékpénztárba beutalt bírói letétek 
elévülése és értékesítése tárgyában 299.

Portómentességi szabályok —- a felszabadult 
területen eddig érvényben voltak — ideigle
nes hatályban tartása 401.
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Portózása az Európából eredő légipostái külde
ményeknek 41.

Postaalkalmazottak gyermekeinek szünidei ne 
veltetése 126.

- orvosi ellátásának biztosítása a jóléti ala
pítvány üdülőtelepein 182.

— üdülése a hévízszentandrási és balatonföld- 
vári üdülőtelepen az 1938. évben 92.

Postabérmentesítőgép Hasler F 88 típusú - 
használatának engedélyezése 52.

Postaépületek, helyiségek és felszerelések gon
dozására vonatkozó utasítás új kiadása 272.

Postahivataloknál őrzött bélyeges okiratok őr
zési és kezelési rendje 4.

Postai árusítása az Országos Mezőgazdasági 
Biztosító Intézet (O. M. B. I.) bélvegeknek 
403.

— — az ügyvédi meghatalmazásoknak 65.
Postaigazgatósági kirendeltségek — az egyes ka

tonai parancsnokságok mellett működők 
működésének megszüntetése 411.

Postai igazolójegyek érvényessége 343.
— kiállításának kiterjesztése 251.

Postai szállítása méz és szörpöknek 275.
Postai szállításból kitiltott vagy bíróilag lefog

lalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása 
430.

való kizárása az előállító nyomda vagy 
más többszörösítő vállalat tulajdonosának 
nevével és a nyomtatás vagy más többszö 
rösítés helyének megjelölésével el nem lá
tott sajtótermékeknek 113.

Postakiadói betöltendő állások 10, 20, 30, 36, 46, 
50, 56, 68, 78, 84, 102, 108, 112, 120, 128, 132, 
144, 152, 160, 166, 176, 184, 198, 202, 224, 234,
242, 250, 260, 266, 270, 274, 278, 284, 288, 294,
298, 308, 316, 322, 328, 341, 348, 362, 372, 392,
400, 410, 426, 432.

Postakiadók — állást keresők 10, 20, 30, 36, 
40, 46, 56, 62, 78, 84, 102, 108, 120, 128, 132, 
144, 152, 160, 166, 176, 184, 224, 260, 266, 270,
274, 284, 308, 316, 322, 341, 348, 362, 372, 392,
426, 432.

létszámból töröltek 9, 19, 30, 40, 46, 56, 
77, 84, 91, 108, 119, 132, 159, 176, 198, 233, 242, 
266, 269, 274, 287, 294, 297, 315, 321, 347, 372, 
392, 399, 410, 426.

— vasúti kedvezménye 105.

Posta központi anyagraktára nevének megvál
toztatása „A m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertára“ névre 279.

Postaküldemények — felszabadult területekre 
szólók — kézbesítése 331.

Postamesterek fenntartási költsége 11.
— örökbefogadott, továbbá 24. életévüket be

töltött munka- és keresetképtelen gyerme
kei után gyermeksegély engedélyezése 317.

- szolgálati szabályzatának módosítása 201.
Postamesteri állásra pályázat 1. Pályázati hirdet

mény alatt.
Postás nyugdíjas otthon el nem foglalt szobái

nak felhasználása 9.
Postatakarékpénztár havi forgalma 18, 50, 76, 

119, 143, 198, 233, 265, 287, 362, 425.
Postatakarékpénztári csekkszámlatulaj donosok 

(42. sz.) névjegyzékének kiadása 246.
— fizetési utalványok lyukasztása 104.
— közvetítőszolgálatnak helyszíni ellenőrzése a 

postatakarékpénztár kiküldöttjei által 69.
takarék- és csekkfizetési utalványok rend

szeresítése 2.
Postautalványok — Romániába szólók — össze

gének francia nyelven való kiállítása 31.
Posta útján való előfizetése Ausztriában megje

lenő és odaszóló hírlapoknak 295.
Postaügynöki Utasítás új kiadásával és életbe

léptetésével kapcsolatos rendelkezések 185.
Posta üzemeinek műszaki végrehajtó szolgálatá

ban műszerészi képesítéssel órabéres szak 
iparosi, valamint órabéres műszerészi, illet
ve napidíjas műszerészi minőségben eltöl
tött időnek nyugdíj szempontjából való be
számítása 215.

Postaüzemi anyagok és szerelvények rendelé
sére és azok vételárának elszámolására vo
natkozó utasítás 379.

Postaüzleti Szabályzat II. kiadása 243.
Pótdíjnélküi kézbesítés a felszabadult területről 

bérmentesítés nélkül érkező levélpostai kül
deményeknek 332.

Prágai postatakarékpénztárnál, vagy annak 
brünni fiókjánál a Magyarországhoz visz- 
szacsatolt területek lakosai nevén fennálló 
követelések összeírása 402.
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R ádió:

— Eljárás rádiókihágás miatti feljelentések
nél 124.

— Engedély érvényének folytatólagos fenntar
tása 7.

— Erősáramú villamosberendezések okozta
rádiózavarok megszüntetéséről szóló ren
delet módosítása 53.

— Korlátozása a rádió vevőberendezések be
hozatalának 115.

— Munkaegységek felszámítása szórakoztató
rádióvevőberendezések után 231.

— — Nyomtatványok — újak — rendszeresí
tése 39, 264, 422.

— „Rádióengedély“ című nyomtatvány kész
letének pótlása 25, 105.

— Rádiókihágás miatti feljelentéseknél köve
tendő eljárás 124.

— Rádióvevőberendezések behozatalának kor
látozása 115.

— Rádiózavarok — erősáramú villamosberen
dezések által okozottak — megszünteté
séről szóló rendelet módosítása 53.

— Rendszeresítése új rádiónvomtavánvoknak
39.

— Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott
szórakoztató rádióvevőberendezésekről 

306.
— Szórakoztató rádióvevőberendezések után

felszámítható munkaegységek 231.
— Tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdetmé

nyek kifüggesztése 199.
— — rendszeresítése 229.
— Üj rádiónyomtatványok rendszeresítése 39.

264.

Rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak cí
mére érkező bírói határozatot tartalmazó 
tértivevényes ajánlott levelek kezelése 303.

Romániába szóló postautalványok összegének 
francia nyelven való kiállítása 31.

Romániából érkező levélpostai küldemények 
díjában változás 343.

Romániával való forgalomban a levelek és leve
lezőlapok díjának változása 411.

Rózsaszínű papíroson nyomott, számnélküli 
(bianco) befizetési lapok rendszeresítése 
251.

Rudabánya postahivatal megbízatása vasúti fu
varlevelek árusításával 115.

Sajtóhiba helyesbítés 430.
Sajtótermék kitiltása
— lefoglalása
— lefoglalásának feloldása 1. Lapok alatt.

Sajtótermékek postai szállításának tilalma a
felszabadult területre 335.

Sajtótermékeknek nyomtatás vagy más több- 
szörösítés helyének megjelölésével, a nyom
da vagy más többszörösítő vállalat tulaj do 
nosának nevével el nem látottak — kizárá
sa a postai szállításból 113.

Sátoraljaújhelyi m. kir. fővámhivatal postai ki 
rendeltségének megszüntetése 364.

Schenker szállítótársaság útján való csomag
szállítás megszüntetése 326.

Serédi Jusztinján bíbornok, érsek, Magyaror
szág hercegprímásának köszöneté a XXXIV. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus be
fejezése alkalmából 177.

Statisztikai adatgyűjtés 1. Adatgyűjtés alatt.
Statisztikai illeték lerovására és a külkereske

delmi statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó 
rendelkezések módosítása 323.

Szabályozása a Magyarországhoz visszacsatolt 
területen megnyílt postahivatalok által le
bonyolítandó forgalomnak 374.

Szállítási engedély csatolása az anyaország és 
a felszabadult területek közötti kölcsönös 
postacsomagforgalomban az 5 kg súlyon 
felüli csomagokhoz 373.

Személyzetiek:
— áthelyezések 28, 44, 61, 107, 127, 196, 219, 

258, 292, 338, 370, 424.
— cím- és jellegadományozások 1, 203, 411.
— elbocsáttatások 45, 107, 128, 197, 259, 293, 

370.
elismerés 63, 69, 153, 199, 243, 271, 323, 427.

— felmentések 103, 153, 201, 225, 235, 258, 271. 
275, 277, 285, 335.

— halálozások 29, 45, 61, 107, 128, 197, 220, 259, 
293, 339, 370, 425.

— jutalmazás 63.
— kinevezések 203, 205, 225.
— kitüntetések 57, 63, 129.
— lemondások 107, 339.
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— más állami ágazatba kineveztetett 293.
— mebizatások 35, 44, 103, 153, 175, 181, 196 

201, 219, 225, 235, 258, 264, 271, 275, 277, 285, 
329, 335, 364.

-— névváltoztatások 29, 45, 61, 107, 128, 197, 
259, 293, 370.

— nyugdíjazások 28, 44, 61, 107, 127, 197, 219, 
258, 293, 339, 370, 425.

- véglegesítések 220, 259, 293, 339, 370, 425.
— egyéb változások 29, 45, 61, 107, 128, 197, 

220, 259, 293, 339, 371, 425.
Személyzeti megerősítése a fürdő és nyaralóhe

lyeken működő postahivataloknak a fürdő
idény alatt 118.

Szolgálati szabályzat — postamesteri — módo
sítása 201.

Szolnok—Budapest és Budapest —Szolnok kö
zött alkalmi légipostái árat 190.

Sztratoszféra léggömb — lengyel leszállása Ma
gyarországon 289.

Szudétanémet területre pénzbeviteli tilalom 343.
Szünidei neveltetése postaalkalmazottak gyer

mekeinek 126.
Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről a 

m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványai
nak üdülőtelepein az 1938. évben 96.

Takarék és csekkfizetési utalványok dombor 
nyomású érvényességi felülbélyegzése 70. 
-------------kis alakúak — rendszeresítése 2.

Takarékossági propaganda támogatása 317.
Tértivevémiyel való postára adása közönséges 

levélpostai küldeményeknek a kir. köz
jegyzők által 12.

Tértivevényes bírói határozatot tartalmazó s 
a rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak- 
nak érkező — ajánlott levelek kezelése 303.

Tilos a bézbesített levelek boritékának bélveg- 
gyüjtési célokra való visszakérése 275.

Tiszta keletbélyegző lenyomatok alkalmazása 
58.

Tisztviselők — állami és törvényhatósági
mentessége út- és kövezet-, illetőleg hid- és 
kompvám fizetése alól 146.

Tojás és baromfiárak kifüggesztése 32.
kifüggesztésénél tapasztalt szabály

talanságok 80.
Törvénykezési bélyegek árusítása valamennyi 

postahivatalnál és postaügynökségnél 303.
Tűzharcosoknak értékcikkárusítási engedély 

megadása 169.

— Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszé-
lőhálózatok helyi forgalmáról 352.

— Alapkönyvek egy példányban vezetése 59.
— Alközpontok — beszédszámlálóval — ellá

tottak — díjazása 397.
— Alközpont — géni kapcsolású fenntartá

si díjtételének módosítása 236.
— Állami hatóság stb. által kiállított kötelező

nyilatkozat szövegének módosítása és 
árának elengedése 169.

— Alsóhernád távolsági távbeszélgetéseinek
díjazása 154.

— Balatoni kedvezményes díjú távbeszélő
körforgalomba bevonása Vonyarcvas
hegy postahivatalnak 81.

------központokkal való forgalomban a mér
sékelt távbeszélő díjszabás módosítása
53.
mérsékeltdíjú távbeszélő forgalomba va

ló bevonása Nemesgulács postahivatal
nak 178.

Beszédszámlálóval ellátott alközpontok dí
jazása 397.

— Betűrendes távbeszélő névsor — a buda
pesti egységes hálózat (Budapest és kör
nyéke) — szétosztása 191.

------ — ------- vidéki pótfüzetének kiadása
193.

Budapesti egységes hálózat (Budapest és 
környéke) betűrendes távbeszélő névsora 
191.

1938. évi betűrendes távbeszélő 
névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása 431.

— Díjszabásban változások 32, 39, 53, 65, 71,
85, 115, 129, 141, 162, 231, 236, 292, 297, 
320, 328, 345, 378, 420.

— Dugók, zsinórok — távbeszélő szolgálat
szünetelése alatti összeköttetéshez szük
ségesek.— árának elengedése 85.

— Előfizetési díjak — felszabadult területen
távbeszélő előfizetők által előre fizetet
tek — beszámítása 396.

— Felszámítása munkaegységeknek a szolgá
lat szünetelése alatti távbeszélő összeköt 
tetések után 140.

Fenntartási díjtétel módosítása gépi kapcso
lású alközpontnál 236.

Gépi kapcsolású alközpont fenntartási díj 
tételének módosítása 236,

Távbeszélő:
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— Hatáskörváltozás a szolgálati távbeszélőál
lomások engedélyezésénél 7.

— Helyi beszélgetések díja a szolgálat szüne
telése alatt ugyanazon hosszabb szolgá
latú központtal összekötött állomások 
után 7.

— Időszakossá átminősítése választórendszerű
állomásnak 154.

— Interurbán távbeszélő áramkörökön és táv-
iróvezetékeken irányok szerinti forgalmi 
felvétel 229.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró-
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 229.

— Kedvezményes díjú balatoni távbeszélő
körforgalomba bevonása Vonyarcvas
hegy postahivatalnak 81.

- Késedelmi kamat, távbeszélő nyilvántartási
és kezelési díj felszámítására vonatkozó 
rendelkezések módosítása 15.

Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivata
lok névsorához 86, 238.

Kistemplomtanya távolsági távbeszélgeté 
seinek díjazása 154.

— Kötelező nyilatkozat szövegének módosítá
sa és árának elengedése, ha azt állami ha
tóság stb. állítja ki 169.

- Közforgalmú magánvasutak tisztviselőinek
távbeszélő díjkedvezménye 15.

Lelkészek részére távbeszélő díjkedvez
mény engedélyezése 80.

— Lillafüredi központtal való forgalomban a 1
mérsékelt távbeszélő díjszabás módosítá
sa 53.

— Mátravidéki központokkal való forgalom
ban a mérsékelt távbeszélő díjszabás mó
dosítása 53.

— Megnyitása a távbeszélő forgalomnak a fel
szabadult területen 375.

— Mérsékelt díjú balatoni távbeszélő forga
lomba való bevonása Nemesgulács pos
tahivatalnak 178.

------ - távbeszélő díjszabás módosítása a bala
toni, mátravidéki és lillafüredi közpon
tokkal való forgalomban 53. 

Munkaegységek felszámítása a szolgálat 
szünetelése alatti távbeszélő összekötte
tések után 140.

— — -— távbeszélő állomások után felszámít
hatok — szabályozása 167.

Távbeszélő:
—•. Nemesgulács postahivatal bevonása a mér

sékelt díjú balatoni távbeszélő forgalom
ba 178.

— Pótfüzet kiadása a Budapesti egységes há
lózat 1938. évi betűrendes távbeszélő 
névsorához 431.

— Pusztapó távbeszélő központtal váltott tá
volsági beszélgetések díjazása 25.

— Szőreg távolsági távbeszélgetéseinek díja
zása 154.

— Szolgálati távbeszélőállomások engedélye
zésénél hatáskörváltozás 7.

— Szolgálat szünetelése alatti távbeszélő ösz-
szeköttetések után munkaegységek fel
számítása 140.

------ - — alatt ugyanazon hosszabb szolgálatú
központtal összekötött állomások helyi 
beszélgetéseinek díja 7..

Távbeszélgetések törlése 235.
— Távbeszélő alapkönyveknek egy példány

ban vezetése 59.
— T ávbeszélőáílomások után felszámítható

munkaegységek szabályozása 167.
— Távbeszélő díjkedvezménye a közforgalmú

magánvasutak tisztviselőinek 15.
— díjkedvezmény engedélyezése a lelké

szek részére 80.
— — előfizetők által előre fizetett előfizetési

díjak beszámítása a felszabadult terüle
ten 396.

------forgalom megnyitása a felszabadult te
rületen 375.

Távbeszélőjegy új alakja 24.
- Távbeszélőkezelés, számadástétel és díjbe

szedés szabályainak rövid összefoglalása
422.

Távbeszélő nyilvántartási és kezelési díj, 
valamint késedelmi kamat felszámítására 
vonatkozó rendelkezések módosítása 15.

— — szolgálat szünetelése alatti összekötte
téshez szükséges dugók, zsinórok árának 
elengedése 85.

— Táviróvezetékeken és interurbán távbeszé
lő áramkörökön irányok szerinti forgal
mi felvétel 229.

- Távközlés Nemzetközi Egyezményhez csa
tolt táviró-szabályzat és távbeszélő-sza
bályzat 1938-ban Kairóban átvizsgált ren

Távbeszélő:
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delkezéseinek életbeléptetésével kapcso
latos változások 412.

— Távolsági távbeszélő forgalomban újítások
421.

------ beszélgetések — Pusztapó központtal
váltottak — díjazása 25.

Törlése távbeszélgetéseknek 235.
— Újítások a távolsági távbeszélő forgalom

ban 421.
Üzenetközvetítés távbeszélőn érdeklődök 

részére 110.
— Választórendszeríi állomás időszakossá át

minősítése 154.
— Változások a Távközlés Nemzetközi Egyez

ményéhez csatolt táviró-szabályzat és 
távbeszélő-szabályzat 1938-ban Kairóban 
átvizsgált rendelkezéseinek életbelépteté
sével kapcsolatban 412.

— Vidéki betűrendes távbeszélő névsor pót
füzetének kiadása 193.

— Visszacsatolt területen távbeszélő előfize
tők által előre fizetett előfizetési díjak 
beszámítása 396.

---- --------- forgalom megnyitása 375.
Vonyarcvashegy postahivatal bevonása a 

kedvezményes díjú balatoni távbeszélő 
körforgalomba 81.

— Zsinórok, dugók — távbeszélő szolgálat
szünetelése alatti összeköttetéshez szük
ségesek — árának elengedése 85.

Távbeszélő:

1 1 /  •  r
a v i r o :

— Belföldi forgalomban a táviratlevélnek kül
dönccel kézbesítésének rendszeresítése 
272.

— Díjmegosztás módosítása a vasúti táviró- 
hivataloknál feladott, külföldre szóló táv
iratoknál 228.

— Diíjszabásban változások 6, 24, 47, 65, 70, 
109, 141, 162, 190, 253, 282, 305, 320, 327, 
345, 359, 419.

— Dísztáviratlapok — újak 276.
— Feladó rendelkezésére a címzett után kül

dött távirat kézbesítése és utánküldési 
díjának beszedése 38.

- Időjóslást tartalmazó körözvénytáviratok 
továbbítása 231.

— Interurbán távbeszélő áramkörökön és táv-
iróvezetékeken irányok szerinti forgalmi 
felvétel 229.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró-
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 229.

— Kézbesítése a feladó rendelkezésére a cím
zett után küldött táviratnak és utánkül
dési díjának beszedése 38.

— Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivatalok
névsorához 86, 238.

— Körözvénytáviratok — időjóslást tartalma
zók — továbbítása 231.

------ továbbítása a postaügynökségek részére
140.

— — továbbításának módosítása 168.
— Küldönccel kézbesítése táviratlevélnek a

belföldi forgalomban 272.
— Külföldre szóló, vasúti táviróhivataloknál

feladott táviratok díjmegosztásának mó
dosítása 228.

— Miniszterelnök Ür válasza kitüntetése al
kalmával hozzá intézett üdvözlő távira
tunkra 373.

— Postaügynökségek részére körözvénytávira
tok továbbítása 140.

— Táviratlevél küldönccel kézbesítésének
rendszeresítése a belföldi forgalomban 
272.

— Táviróvezetékeken és interurbán távbeszé
lő áramkörökön irányok szerinti forgal
mi felvétel 229.

— Távközlés Nemzetközi Egyezményéhez csa
tolt táviró-szabályzat és távbeszélő-sza
bályzat 1938-ban Kairóban átvizsgált ren
delkezéseinek életbeléptetésével kapcso
latos változások 412.

— Üj dísztáviratlapok 276.
— --------- plakát 305.
— Utalványtáviratok továbbításánál követen

dő eljárás módosítása 53.
— Utánküldési díj beszedése a feladó rendel

kezésére a címzett után küldött távirat 
után 38.

— Változások a Távközlés Nemzetközi Egyez
ményéhez csatolt táviró-szabályzat és 
távbeszélő-szabályzat 1938-ban Kairóban

Táviró:
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T áviró:

átvizsgált rendelkezéseinek életbelépteté
sével kapcsolatban 412.

— Vasúti táviróhivataloknál feladott, külföld
re szóló táviratok díjmegosztásának mó
dosítása 228.

Üjévi postakönyvecskék megrendelése 338.
Üj jegyzékelőmenet berendezése 27.
Üj kiadása a postaépületek, helyiségek és fel

szerelések gondozására vonatkozó utasítás
nak 272.

Üj magyar-német, magyar-olasz és magyar-fran
cia szövegű nemzetközi gyors- és teheráru 
fuvarlevelek forgalomba bocsátása 317.

Üj ötpengős ezüstérmék kibocsátása 267.
Üj ügyvédi meghatalmazás-nyomtatványok for- 

galombahozatala 279.
„Union Postale (L‘)“ című szaklapra előfizetési 

felhívás 404.
Utalványösszegeknek jóváírás útján történő ki 

egyenlítése 114.
Utalványösszeg felső határának megváltoztatá

sa Franciaországgal való forgalomban 2.
Utálvételes küldemények — Cseh-Szlovákor- 

szágba szólók — utánvételi összegének felső 
határa 318.

Utánvételi és megbízási forgalomban cseh-szlo- 
vák viszonylatban korlátozás 326.

Utasítás a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertárától rendelendő, illetőleg 
rendelhető postaüzemi anyagok és szerel
vények rendelésére és azok vételárának el
számolására 379.

Üt- és kövezet-, illetőleg híd- és kompvám fize
tése alóli mentessége állami és törvényható
sági tisztviselőknek 146.

Üdülése postaalkalmazottaknak a hévízszent- 
andrási és balatonföldvári üdülőtelepen 92.

„Ügyvédi meghatalmazás“ bélyeges nyomtatvá
nyok forgalombahozatala 51.

---------nyomtatványok — újak — forgalomba
hozatala 279.

— meghatalmazások postai árusítása 65.
Üres levelezőlapoknak a belföldi forgalomban 

nyomtatványként való postai szállítása 323.
Üzemi anyagok és szerelvények rendelésére és

azok vételárának elszámolására vonatkozó 
utasítás 379.

— jutalék a felszabadult területeken működő 
kincstári és postamesteri személyzetnek 334.

— — 50/(*-os csökkentésének megszüntetése 2.
Üzenetközvetítés távbeszélőn érdeklődők részé

re 110.

Váltóilletékeknél változás 216.
Változás a „Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása“ című fizetben 
27.

— a külföldről érkező levélpostaküldemények 
díjában 23.

— a Lengyelországba és az azon túli országok
ba szóló csomagok díjában 326.

— a levélpostai küldemények borítékán alkal
mazott hirdetések (reklámszöveg) elhelyezé
sét illetőleg 63.

— a magyar mozgóposták, és jegyzékelő mene
tek jegyzékében 89, 195, 217, 249, 291, 338, 
358, 367, 378, 408, 431.
a Romániából érkező levélpostai küldemé
nyek díjában 343.

—- a váltóilletékeknél 216.
5. számú kiadása az A. 1. 2. és 3. Szabály
zathoz 104.

- 5. számú a Levélpostadíjszabáshoz 295.
Változása a délamerikai országokba szóló légi 

postai küldemények pótdíjának 109, 114.
— a leveleknek és levelezőlapok díjának a Ro

mániával való forgalomban 411.
Változások a Csomagdíjszabásban 52, 168 312, 

366.
— a Csomagdíjszabásban Ausztria önállóságú 

nak megszüntetésével kapcsolatban 190.
— a Helységnévtárban 17, 26, 34, 43, 55, 61, 67, 

82, 90, 105, 111, 118, 125, 131, 143, 156, 171, 
181, 200, 217, 249, 256, 264, 269, 273, 284, 287, 
297, 306, 312, 320, 328, 368, 391, 398.

— a Kivonatos Légipostadíjszabásban 407.
— a külföldről érkező levélpostai leégikülde- 

ménvek légipostái pótdíjáról készített ki
mutatásban 13.

— a Légipostadíjszabásban 32, 153, 295.
— a Légipostái menetrendben 12, 37, 57, 153, 

189, 217, 251, 337, 359, 397.
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Változások a nyomtatványjegyzékben 248.
— az Irányítási Füzetben 27, 43, 49, 67, 126, 

149, 156, 157, 164, 172, 196, 219, 257, 273, 312, 
368.

Vámmentes bevitele karácsonyi és újévi aján
dékoknak Észtországba 377.

Vasláda betétrekesz és vasszekrény rendszere
sítése 48.

Vasszekrény és vasláda betétrekesz rendszere
sítése 48.

Vasúti fuvarlevelek árusításával való megbíza 
tása Rudabánya postahivatalnak 115.

— kedvezménye postakiadóknak 105.
Visszacsatolt területeken a magyar posta díj

szabásainak és szabályzatainak életbelépte
tése 330.

— — eddig érvényben volt portómentességi 
szabályok ideiglenes hatályban tartása 401.

------megnyílt postahivatalok 344, 352, 365,
376.

------ megnyitott postahivatalokra vonatkozó
adatok kiegészítése 423, 431.

------mozgóposták 358, 367.
— — működő kincstári és postamesteri sze

mélyzetnek járó üzemi jutalék 334.
— — működő postahivataloknál a cseh szlo

vák pénzekben történő be- és kifizetések el
számolása 332.

— területekre szóló postaküldemények kézbe
sítése 331.

— területről bérmentesítés nélkül érkező levél 
postai küldemények pótdíjnélküli kézbesí
tése 332.

— területek és az anyaország közötti kölcsönös 
postacsomagforgalomban az 5 kg súlyon fe
lüli csomagokhoz szállítási engedély csato
lása 373.

----------— — közti csomagforgalom korláto
zásának megszüntetése 393.

------postaigazgatóságának felállítása és szer
vezete 329.

" — lakosai nevén a prágai postatakarékpénz
tárnál, vagy annak brünni fiókjánál fennál
ló követelések összeírása 402.

— területeken értékforgalmi korlátozások 349.
— területekre az időszaki sajtótermékek postai 

szállításának engedélyezése 393.
i ------ időszaki sajtótermékek postai szállításá

nak megtiltása 335.
— területekről bérmentesítés nélkül érkező le

vélpostai küldeményeknek pótdíj nélküli 
kézbesítése 332.

— területen megnyílt postahivatalok által le
bonyolítandó forgalom szabályozása 374.

— területre az érték- és áruforgalmi korlátozá
sok kiterjesztése 403.

Visszahajtott címlapu levelezőlapok kezelése 
tárgyában figyelmeztetés 52, 429.

Visszakérése a kézbesített levelek borítékának 
bélyeggyüjtési célokra tilos 275.

Zsebdíjszabás új kiadása 31.

II.

1. Postahivatalok.

a) Alkalmi postahivatalok:
..Budapesti Nemzetközi Vásár“ ................  116
„Debreceni kollégium fennállásának 400

éves évfordulója“ .................................. 296
Debreceni ref. kollégiumban tervezett al

kalmi postahivatal működésének elha
lasztása ................................................  304

„Eucongress ünnepi csarnok“ ...................  148
„Európai Menetrendi Értekezlet“ ............  290
„III. Miskolci Bélyegkiállítás“ .................... 200
„III. Országos Magyar Bélyegkiállítás“ 142, 148 
„IX. Őszi Lakberendezési és Háztartási Vá

sár“ .......................................................  275
„Kölcsey Ferenc Centenárium Országos 

Himnusz Ünnepsége“ ........................... 263

„Kölcsey Ferenc halálának 100. évforduló
ja alkalmával Szatmárcsekén“ ............  276

„Magyarok II. Világkongresszusa“ ........    252
„Magyarok Világkongresszusa“ ................  245
„VIII. Filprok Bélyegkiállítás“ ................  253
„Országgyűlés Székesfehérváron“ ............  269
„Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vá

sár“ .......................................................  66
önálló Hivatású Nők Szövetsége III. Nem

zetközi Kongresszusa ........................... 248
„Pátria Klub“ ............................................  148
„Szegedi Ipari Vásár“ .................................. 155
„Szent István évi frontharcos dísztáboro

zás — Esztergom“ ..............................  194
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„S^ent István Jubileumi Nemzetközi Cél
lövőverseny“ ......................................... 252

„Szent István Nemzetközi Céllövő verseny 
Budapest“ ............................................  245

„Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavá
sár“ ............................................  271

„X. Budapesti Nemzetközi Automobil, Mo
torkerékpár és Motorcsónak Kiállítás“ 66

b) Áthelyezett postahivatalok:

Budapest 15 ...............................................  143
Budapest 33 '............................................... 143
Budapest 92 ...............................................  163

Budapest 103 ................................................ 379
Kisrozvágy ................................................ 247

c) Időleges postahivatal megnyitása:

„Budapest-Lóversenytér“ .......................... 111

d) Időszaki postahivatali kirendeltség megnyitása és megszüntetése:

Hajdúszoboszló (V. 16.—IX. 30.) ..........................................................................................  170

e) Időszaki postahivatallá átalakított postaügynökség:

Badacsonylábdihegy

f) Időszaki postahivatalok megnyitása és megszüntetése:

Budapest-Zúgliget (V. 1.—X. 15.) ............  125
Görömbölytapolea (VI. 1.— IX. 30.) .........  170
Hévízfürdő (V. 15.—IX. 30.) .................... 149
Konyári sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII. 31.) 181

Margitsziget (V. 15.—IX. 30.) .......
Parádfiirdő (V. 16.—IX. 30.) ...........
Sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII. 31.)

170

149
170
181

g) Kincstári kirendeltség megnyitása:

Sátoraljaújhely ......................................... 318

h) Postahivatal ideiglenes megszüntetése:

Nagyhantos ................................................  310

i) Postahivatalok nevének megváltoztatása:

Dunaharaszti (Dunaharaszti l.-re) ........... 26 | Kisrozvágy (Nagyrozvágy-ra) ...................  247
Érd (Érd l.-re) ............................................  26 j Rákócziliget (Dunaharaszti 2.-re) ............  26
Felsőszemenye (Muraszemenye-re) .........  179 I



XXII

j) Postaügynökséggé átalakított postahivatalok:

Bezi ..........................................................  319 | Nagyhát .................................................... 49

k) Visszacsatolt felvidéki postahivatalok megnyitása:

Abaszéplak ...................   355
Abaújszina .................... 355
Ajnácskő .......................  354
A listá l..............................  353
Alsómislye .................... 365
Alsónyárasd ......................353
Alsópél ........................... 355
Alsószeli .......................  354
Alsóvárad .......................  355
Bagota ........................... 353
Bajcs ..............................  354
Baka ..............................  354
Balony ..........................  353
Bánkeszi.................   355
Bárca ............................ , 355
Barkaszó ......................... 376
Barsbaracska ................  355
Barsbese ......................... 365
Barsfüss ........................... 355
Bart ..............................  365
Bátka ..............................  353
Bátqrkeszi ......................... 344
Bátyú ..............................  365
Bély ...................    344
Bény ..............................  344
Beregsom .......................  366
Beregszász .......................  352
Berzéte ........................... 353
Bodrogszerdahely
Bodzásújlak .................... 355
Bogya ..............................  353
Boly ..............................  354
Bótrágy ........................... 366
Bős ..............................  353
Búcs ................................ 344
Bússá ........................... 356
Buzit a ........    354
Csáb ..............................  365
Csallóközaranyos .........  353
Csallóköznyék ................  354
Csap ................  353
Csata ........................... 352
Csécs ..............................  365
Cseklész ........................... 355
Csicsó ........................... 353

Csiffár ........................... 365
Csíz ..........................   353
Csörgő ........................... 353
Csúz ..............................  354
Csütörtök .......................  353
Deáki ..............................  355
Deménd ........................... 356
Deregnyő .......................  353
Dernő ................................ 353
Dobóruszka .................... 356
Dunamocs .....................  344
Dunaradvány ................  353
Dunaszerdahely ............. 344
Éberhárd .......................  36.4
Egeg ..............................  356
Egyházgelle .................... 354
Ekecs ..............................  354
Enyicke ............    356
Érsekkéty ............    354
Érsekújvár 1. és 2.............. 344
Eszeny ........................... 376
Fakóvezekény ................  366
Farn ad ........................... 354
Feketeardó . ! ................  365
Fél ................................  356
Felbár ..............................  354
Feled ..............................  353
Felsőbalog .......................  354
Felsőszeli .......................  356
Felsőszemeréd ................  355
Fülek ............................  352
Gács ..............................  365
Galánta 1............................. 554
Garamkövesd ................  344
Garamlök .......<........... . 366
Garamsalló ..................  352
Garbócbogdány ............  356
Gát ............  365
Gice ..............................  u65
Gömörfüge .................. 355
Gömörpanyit ..............  354
Gúta ................................ 353
Gutor ..............................  376
Harkács ........................... 356
Hernádcsány ................  354

. Hetény ........................... 355

Hidaskürt .......................  365
Imely ..............................  355
Ipolybél ........................... 366
Ipolynagyfalu ................  354
Ipolynyék .......................  354
Ipolypásztó .................... 354
Ipolyság ........................... 309
Ipolyszakállos ................  352
Ipolyszalka .................. 353
Ipolyvarbó .....................  354
Ipolyvisk .....................  354
Izsa .................................353
Jánok ..............................  365
Jóka .................................354
Jolsva ................................ 354
Kamocsa ......................... 356
Karva ..................   344
Kassa 1.................   353
Kassa 2....................... . . .  353
Kassa 3................................ 353
Kassa 4................................ 365
kéménd .......................  341
Keszegfalva ...................   355
Király fa ........................... 365
Királyfiakarcsa.................. 354
Királyhelmec .................. 344
Királyrév .......................  356
Kolozsnéma .................... 354
Kolta ........................... 354
Komárom 1......................... 344
Komáromi üss ............   354
Komáromszemere .........  354
Komáromszentpéter . . . .  354
Kom j át .............................354
Korláthelmec ................  366
Köbölkút .......................  344
Kőhidgyarmat ................ 344
Kövecses .......................  365
Krasznahorkaváralja . . . .  354
Kuntapolca .................... 365
Kurtakeszi .......................  353
Kürt ..............................  355
Ladamóc ......................... 355
Legenye-Alsómihályi . . . .  353
Lekér ..............................  353
Lelesz ..............................  355



xxm

Léva
Losonc ..................

.......  353
.......  353

Lukanénye ........... .......  355
Macsola .................. .......  344
Magyarbély ........... .......  356
Magyardiószeg ....... .......  355
Magyarsók ........... ....... 356
Magyarszőgyén .......  344
Málas ..................... .......  354
M edve..................... .......  355
Megyercs .............. .......  365
Mezőkaszony ....... .......  376
Munkács .............. ....... 353
Muzsla .................. .......  344
Nádszeg .................. .......  365
Nagvbégány ........... .......  376
Nagybereg .......... .......  356
Nagycsalomja ....... .......  355
Nagydobrony ....... .......  376
Nagyfödémes ....... .......  356
Nagvgejőc ........... .......  366
Nagygéres ........... .......  344
Nagyida .................. . . . .  365
Nagykálna ........... .......  355
Nagykapos ........... .......  354
Nagykeszi .............. .......  354
Nagykövesd ........... .......  352
Nagvlég .................. .......  355
Nagy magyar ....... .......  353
Nagymácséd ........... .......356
Nagymánya ........... .......  356
Nagvmegyer ........... .......  344
Nagymuzsaly ....... .......  356
Nagy ölved ........... .......  355
Nagypalád ........... .......  365
Nagysalló .............. .......  354
Nagysáró .............. .......  353
Nagysurány ........... .......  354
Nagytárkánv ....... .......  352
Naszvad .............. .......  355

Negyed .>.....................  355
Nemeskajal .................... 356
Nemeskosút .................... 365
Nemesócsa .................... 353
Nemesoroszi ................  354
Nyitranagykér ........   365
Ógyalla ........................... 344
Óhaj ..............................  365
Oroszka .............................353
Oroszvég .....................  365
Osgyán .........................  355
őrsújfalu .......................  354
Palást ..............................  355
Párkány ........................... 344
Párkány-Nána ..............  344
Pelsőc ..............................  353
Perbenvik .......................  344
Perbete ........................... 355
Pered ..............................  356
Ragyolc ........................... 356
Rapp ............................  356
Rété ..............................  356
Rimasimonyi ................  354
Rimaszécs .....................  354
Rimaszombat ................  35.3
Rozsnyó ........................... 352
Saiógömör .......................  355
Salánk ..............................  366
Sárosfa ........................... 355
Semse ..............................  365
Somorja ........................... 353
Szádalmás .......................  344
Szene ..............................  354
SzentmihálvU ................
Szentmihályúr ................  366
Szeosi ..............................  363
Szilice ..............................  366
Szimő ............................  356
Szkáros ........................... 356
Szomotor .......................  344

Szűrte .............................. 354
Taksonyfalva  ..............  356
Tallós ..............................  356
T any ..............................  355
Tardőskedd .................. 354
Tergenye ..................... '. 355
Tiszapéterfalva ............. 366
Tiszaujlak .......................  353
Torna ................................ 365
Tornaija ........................... 353
Tornóc .............................354
Tótgyarmat ...........  366
Tótm egyer.......................  355
Udvard ..........................  355
Ujbars ........................... 365
Üjlót ..............................  366
Ungtarnóc .....................  355
Ungvár 1.............................353
Ungvár 2.............................355
Uszor ................................ 376
Vágfarkasd .................... 355
Vágsellye .......................  354
Vágvecse .......................  356
Vajk ..............................  376
Vajka ..............................  355
Várgede ........................... 355
Vári .................................. 352
Várpalánka ...................  376
Vásárát ........................... 353
Velej te ........................... 355
Verebély......................... 354
Vilke ..............................  355
Zalaba ........................... 353
Zseliz ..............................  353
Zsély ..............................  355
Zsigárd ......................... 355
Zsitvabesenyő ................  366
Zsitvafödémes ................  365
Zsitvagyarmat ................  355
Zsitvaújfalu ...................  365

1) Távbeszélővel egyesített postahivatalok:

Abaújvár .......................  86
Balf .................................. 86
Berettyószentmárton .. 34
Borota ............................  297
Borsodnádasd ................ 86
Budapest 20....................... 86
Budapest 22......................  86
Budapest 26........................ 238

Ceglédbercel .................... 269
Cserhátszentiván ............  86
Detk ............................  86
Érd 2.................................. 238
Esztergálv ................  368, 391
Fábiánsebestyén ............. 312
Kap oly ........................... 200
Kemeneshőgyész ............. 26

Királd ..............................  86
Kispest 5.............................238
Mátraderecske ................  256
Mecsekalja ................  17, 86
Mérk ..............................  86
Miske ................................ 264
Nagyszokoly ............  18, 86
Nagyveleg .......................  320



XXIV

Ordas .......................  86, 264
Örszentmiklós ................  307
Pestszenterzsébet 4..........  86

Rábagyarmat ................  269
Soltszentimre............  86, 264
Szerecsen .......................  35

Tápiósüly .......................  269
Ujiráz ..............................  131
Vonyarcvashegy __ 86, 106

m) Üj posta-, táviró- vagy távbeszélőhivatalok megnyitása:

Budapest 27............ ......... 360 Budapest 45............ ......... 237 Kispest 5.
Budapest 36............ .........  116 Debrecen 12............ ......... 262 Mátrafüred
Budapest 44............ ......... 179 Érd 2....................... ......... 179

34
75

2. Postaügynökségek.

a) Időszaki postaügynökségek megnyitása és megszüntetése:

Berekfürdőtelep (V. 25.—IX. 15.) ............  170 | Kakasszékfürdő (VII. 5.—X. 31.) ............  218
Horány (V. 15.—IX. 15.) .................... 143, 285 | Konyári sóstógyógyfürdő (VI. 16.—VIII. 31.) 181

b) Megszűnt vagy szünetelő postaügynökségek:
Békéscsaba-Felsőnyomás pu.........................  306 | Borsodszentgyörgy ....................................  337

c) Pályaudvarra áthelyezett postaügynökség:
Uzovicstelep ............................................  195

d) Postahivatallá átalakított postaügynökségek:

Abaújvár ................ . . . .  54 Kisvaszar ................ . . . .  60 Penészlek .................. . . .  286
Agárd ....................... __  75 Kőrösszegapáti . . . . . . . .  310 Pereces bányatelep . .. . . .  262
Felsőszentmárton .. .  . 116 Máriakéménd ......... . . . .  253 Sárszentágota ........... . . .  180
Gyopárhalma ......... . . . .  130 Mátraderecske ......... . . . .  360 Tiszakerecseny ....... . . .  360
Hetvehely ................ . . . .  89 Mezőnagymihály . . . . . . . .  319 Tiszakóród .............. . . .  262
Kámon ................... __  49 Miskolc 7................... . . . .  26 Vasas ......................... . . .  75
Kárász ................... . . . .  149 Nagyhortobágv . . . . . . . .  49 V ése ......................... . . .  89

e) Postaügynökség áthelyezése a pályaudvarra:
Katonatelep ............................................  286

í) Postaügynökség behelyezése a pályaudvarról:(< ,
Balatonaliga ...................  391 | Pusztagyimót ................  409 | Tolmás ........................... 424

Börgönd pu.

g) Postaügynökség ellenőrzőhivatalában változások:

....... 391 | Jut ....................................  40 | Litér 306



XXV

h) Postaügynökség nevének megváltoztatása:

Deákvár (Vác postaügynökség-re) ............  249 | Felsőzsid (Alsózsid-re)  .......................  361
Felsősimapuszta (Felősima-ra) .................... 232 j Ötházhuta (Mátraszentimre-re) ................  263

i) Szünetelő postaügynökség megnyitása:

Tormás ............ ..........................................  193

j) Távbeszélővel egyesített postaügynökségek:

Berettyószentmárton . . . .  86
Erdőváros .......................  238
Csaholc .............................  86
Csatka ............................. 86
Csengele.............................  86
Forráskút .........................  86

Alsónemesapáti ............. 360
Attala ..............................  200
Barbacs ............................  130
Bekecs..............................  26
Borsodgeszt .................... 409
Borsodszentgyörgy ..........  170
Csatka ........................... 60
Érd-Ófalu ......................... 319
Érpatak ............................  117
Görömböly .....................  180
Gyöngyösoroszi ............  346

Kecskemét.......................  86
Kemeneshőgyész ............  86
Kézi ..............................  86
Kondorfa .......................  86
Nagypirit .......................  86
Nagyszalonta ................  86

k) Új postaügynökségek:

Helesfa ........................... 66
Hercegkút ........................ 42
Hernádkércs .................... 346
Hódmezővásárhely .........  368
Karcsa ........................... 346
Kaskantyú .................... 248
Kerecseny ...................   117
Kölked ........................... 391
Magyarhomorog ............. 17
Monori tanyák ................  397
Murarátka ..................... : 347

Szeged-Fodortelep .........  86
Szerecseny ........................ 86
Tetétlenpuszta ................  86
Úrkút ..............................  86
Vatta ..............................  86

N yírpilis........................... 76
Pölöskefő .......................  155
Rábagyarmat ................  180
Sajópüspöki ...................  171
Sávoly ..............................  424
Szászfa ........................... 337
Szeged-Fodortelep ......... 55
Szentistvánbaksa ...............409
Szentsimon .................... 347
Szuhogy ........................... 90
Vörösberény .................... 118

Fővárosi Nyomda rt., Budapest, VL, Lovag-utca 18. — Felelős v.: Duchon J.





1
f

A MAGYAR KIR. g | | |
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- 1 I |§ Í

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

SVD1PE8T, 1938 J i M Í R  8. 1. szám

T A B T A L O U :

Címadományozás.s
Az üzemi jutalék 5%-os csökkentésének megszün-

tetőse.
Az utalványösszeg felső határának megváltoztatása 

Franciaországgal való forgalomban.
Kis alakú postatakarékpénztári takarék- és csekk- 

fizetési utalványok rendszeresig*«^'’”' '“
Az 1932. évi kmdáml"Filléres és pengős értékjelzésű 

levél'bélyegekfelhSfználása és forgalomból való kivonása.
V A ^rftstahivatalnknál őrzött,.bélyeges okiratok őrzési 

és kezelési rendje. Á̂ * 0* * * * * * '^

Változások a Távíró-Dijszabásban.
Hatáskörváltozás a szolgálati távbeszélőállomások 

engedélyezésénél.

Címadományozás.
128.000/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére a posta

forgalmi szakában: Pusztai Antal (Szom
bathely), Szabó Endre (Budapest), Mátéffy Ár
pád (Budapest), Sallay Iván (Budapest) és Ma
joros József (Budapest) postafelügyelöknek a 
postaföfelügyélői címet és jelleget,

dr. Muray Antal (Budapest), Bánhidi László 
(Budapest), Simon Ernő (Budapest), Fenyvesi 
Rezső (Budapest), Beipert Vilmos (Budapest), 
Szilágyi János (Budapest), Koppányi István (Bu
dapest), Berend Szilárd (Szolnok), Kun Szabó 
Kálmán (Szerencs), Kőszegi István (Tata), Ne
mes Ödön (Szombathely), vitéz Körmendy Jenő 
(Budapest) és dr. Élthes János (Hatvan) posta- 
főtiszteknek a postafelügyelői címet és jelleget;

üzemi férfitisztviselök szakában: Sashegyi 
Ferenc (Budapest), Maróti Ottó (Budapest), 
Kiss Lajos (Szombathely), Nemes Gusztáv (Kő
szeg), Gönczöl Gyula (Magyaróvár), Feigl Mi
hály (Mohács), Tilkovszky Ervin (Budapest), 
Győrfy Géza (Budapest), Molnár József (Buda
pest), Lorányi Vencel (Budapest), Bechine La-

Szolgálat szünetelése alatt ugyanazon hosszabb szol
gálatú központtal összekötött állomások helyi beszélgeté
seinek díja.

A rádió-engedély érvényének folytatólagos fenntar
tása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati postamesteri állásra.
Pályázat postaügynöki állásra.
A postás nyugdíjas otthon el nem foglalt szobáinak 

ideiglenes felhasználása.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

jós (Budapest) és Pamlényi Pál (Budapest) 
postaellenőröknek a postaföellenőri címet és jel
leget,

Wirth Mihály (Szeged), Sebők Sándor (Bu
dapest), Buruckai Márton (Budapest), Bognár 
Ede (Budapest), Diószeghy Elemér (Budapest), 
Horváth András (Budapest), Rapcsány János 
(Szeged), Szabó Béla (Budapest), Angyalfi An
dor (Sopron), Gálos István (Baja), Réder János 
(Budapest), Riegler Kálmán (Szolnok), Tímár 
János (Budapest), Tarlós György (Budapest) és 
Pogány Zoltán (Budapest) postasegédellenörök- 
nek a postaellenőri címet és jelleget;

üzemi nőtisztviselök szakában: Tóth Ida 
(Budapest), Csernus Margit (Eger), Heim Do
rottya (Szolnok) és Szita Jolán (Budapest) 
postasegédellenörnőknek a postaelíenörnői cí
met és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1937. évi december hó 31. 
napján.

Horthy s. k.
Bornemisza s. k.
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Az üzeaii jutalék 5%-*s csökkentésének meg
szüntetése.

128.444/2.

Az 1933. évi 1.400 M. E. sz. rendelet 5. 
§-ában foglalt ama rendelkezést, mely szerint a 
bármely elnevezésű jutalékot, vagy jutalék ter
mészetével bíró illetményt 1933. évi március hó 
1-től kezdve 5%-kai csökkenteni kell, az 1937. 
évi 7.000. M. E. sz. rendelet 1. §. (1) bekezdése 
hatályon kívül helyezi azzal, hogy az állami 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak 1938. évi ja
nuár hó 1-től kezdve, az 1933. évi március 1. 
előtt járt, tehát 5%-kal nem csökkentett összegű 
jutalékot kapják.

Ennek alapján a postaszemélyzetnek járó 
üzemi jutalék 5%-os csökkentése tárgyában a 
P. R. T. 1933. évi 10. számában közzétett I. ad. 
73.554/2. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével

1. a postamesteri hivatalok és postaügynök- 
ségek személyzetének 1938. évi január hó 1-től 
járó üzemi munkajutalékot már a csökkentés 
nélküli összegben folyósíttatom,

2. a kincstári postaszemélyzet által 1938. évi 
január hó 1-től kiérdemelt, tehát elsőízben az 
1938. évi február hóban kifizetendő üzemi mun
ka- és kiegészítő jutalék, valamint nyelvpótlék 
5%-os csökkentésének megszüntetése, illetve 
ennek mikénti végrehajtása iránt egyidejűleg 
külön rendeletben intézkedem,

3. a kincstári és postamesteri hivataloknál 
(postaügynökségeknél) 1938. évi január hó 1-től 
kezdve egyéb címeken kiérdemelt üzemi jutalé
kok 5%-os csökkentésének megszüntetése végett 
pedig

a) a magánfeleknek közvetlen eladott, vagy 
a kezelésnél a díjak lerovására felhasznált postai 
értékcikkek értéke után, a rontottként becserélt 
postai és pénzügyi értékcikkek, az államadós
sági kötvények beváltott szelvényei, a postai és 
a rádió bárcalajsíromban elszámolt összegek 
után a kincstári és postamesteri (postaügynök
ségi) személyzetnek járó értékcikkárusítási ju
talékot 0.24%-ról 0.25%-ra,

b) a magánfeleknek közvetlenül eladott 
pénzügyi értékcikkek után a kincstári személy
zetnek járó értékcikkárusítási jutalékot 0.24%- 
ról 0.25%-ra, míg a postamesteri (postaügynök
ségi) személyzetnek járó értékcikkárusítási ju
talékot 0.38%-ról 0.4%-ra,

c) a magánárusítók részére eladott pénzügyi 
értékcikkek után, továbbá a városoknak és köz
ségeknek bizományba, vagy készpénzért el
adott pénzügyi marhalevélürlapok, okirati ille
tékbélyegek és forgalmi adóbélyegek után a 
kincstári és postamesteri (postaügynökségi) sze
mélyzetnek, valamint az értékcikkraktárnál és 
a kincstári postahivataloknál a főpénztáros által 
a magánfeleknek nagyban eladott postai és 
pénzügyi értékcikkek után a kincstári személy
zetnek járó értékcikkárusitási jutalékot 0.09%- 
ról 0.1%-ra,

d) a kézbesítő hivataloknál kiérdemelt 
portó jutalékot 4.75%-ról 5%-ra,

e) a beléptető stabil kincstári levélkicserélő 
hivataloknál kiérdemelt portójutalékot 1.9%-ról 
2%-ra,

f) végül a kiérdemelt hiánylati jutalékot, 
illetőleg a hiánylati bírságot 19%-ról 20%-ra 
emelem fel.

A Máv. hivatalos menetrend eladása után 
járó 5%-os árusítási jutalék nem változik.

Budapest, 1937. évi december hó 30-án.

Az utalványösszeg felső határának megváltozta
tása Franciaországgal való forgalomban.

129.194/4.
A Franciaországgal (valamint Monacoval 

és Algírral) a kölcsönös forgalomban váltott pos
tautalványok, valamint az ezekbe az országokba 
küldött levélpostai utánvételes küldemények és 
megbízások összegének felső határa 1938. január 
17-étől 8.000 francia frank.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a Le- 
vélpostadíjszabás 122. oldalán a 3. és 4 , (147 ol
dalán a 6.), 158. oldalán a 2. hasábban, továbbá a 
P. R. T. 1937. évi 12. számában megjelent 
94.142/4. sz. rendelet 3. pontjánál.

Budapest, 1938. évi január hó 5-én.

Kis alakú postatakarékpénztári takarék- és 
csekkfizetési utalványok rendszeresítése.

85.121/4.
A m. kir. postatakarékpénztár a takarékbe

tétszámlák és a csekkszámlák terhére történő 
készpénzutalványozások céljára 1938. évi január
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hó 11-étől kezdődően az alábbi mintán terme- viszonyítva fordított hátnyomással ellátott fize- 
szetes nagyságban feltüntetett és az előlaphoz tési utalvánvürlapokat rendszeresít.

A kiutalásra vonatkozó 
értesítések itt  díjmentesen 
elhelyezhetők.

K elt

Túloldalon jelzett összeget átvettem:

. - n . .évi. .hó ...-n.

Aláírás: ...

Ez az utalvány egy hónapig érvényes.

Utalványérkezési 
napló folyószáma:

R endeltetési postahivatal keletbélyegzője

az utalvány érkezésekor: az utalvány kifizetésekor:

i P tp . 331-15. — M. krr. állami nyomda. Budapest, 1937. ■
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X

Tekintettel arra, hogy az új alakú utalvá
nyok használatbavétele csak fokozatosan történ
hetik, egyelőre a régi és az új utalványürlapok 
párhuzamosan kerülnek felhasználásra. A jel
zett időponttól kezdve kibocsátott valamennyi 
fizetési utalvány érvényességi felülbélyegzése az 
eddigi dombornyomású körbélyegző helyett to
vábbi intézkedésig az itt közölt mintán termé
szetes nagyságban látható négyzet alakú kézi 
bélyegző kékszínű lenyomatával történik. E bé
lyegzőlenyomat közepén Magyarország kis cí
merét, köriratban a m. kir. postatakarékpénztár 
cégét és az utalvány kibocsátásának keltét tar
talmazza.

Ezt a bélyegzést a m. kir. postatakarék
pénztár úgy az újabb kis alakú, mint a régi fize
tési utalványokon az utalvány alsó jobb sarká
ban alkalmazza.

Felhívom a hivatalok figyelmét, hogy 1938. 
évi január hó 10-e utáni keltezésű takarék- és 
csekkfizetési utalványok ellenében kifizetéseket 
csak az esetben teljesítsenek, ha az utal
vány ezzel a bélyegzőlenyomattal el van látva. 
Az 1938. évi január hó 10-éig bezárólag kibocsá
tott, dombornyomású bélyegzővel érvényesített 
fizetési utalványok az egy hónapi érvényességi 
időn belül akadálytalanul kifizethetők.

Budapest, 1938. évi január hó 3-án.

Az 1932. évi kiadású filléres és pengős érték
jelzésű levélbélyegek felhasználása és forga

lomból való kivonása.
127.647/3.

Az új filléres és pengős értékjelzésű bélye
gek forgalomba helyezésével kapcsolatban a P. 
R. T. 1932. évi 20. számában közzétett 81.713/3. 
számú rendelettel forgalomba bocsátott, Patro- 
na Hungáriáé rajzú 1, 2, 5 és 10 pengős bélyege
ket az 1938. évi március hó 31-ével — a P. R. T. 
1932. évi 26. számában közzétett 85.813/3. számú 
rendelettel forgalomba bocsátott 1, 2, 4, 6, 10, 16, 
20, 30, 32, 40, 50 és 70 filléres, valamint az 1937. 
évi 15. számában közzétett 98.195/3. számú ren
delettel forgalomba bocsátott 5 és 25 filléres 
arcképes bélyegeket az 1938. évi december hó 
31-ével a forgalomból kivonom.

E bélyegeknek a forgalomból való kivonás 
határnapjáig történő felhasználására vonatko
zóan a következőket rendelem:

1. A postahivatalok attól az időponttól 
kezdve, amikor a Szent István bélyegekből már 
megfelelő készlettel rendelkeznek, az arcképes 
bélyegek közül a felek kívánságára is csak az 
1, 2, 4, 5, 6, 10 és 16 filléres értékeket árusítsák, 
egyébként az összes értékeket — s ezek között 
is elsősorban a 40, 50 és 70 filléres arcképes bé
lyegeket — belső kezelésükben használják fel.

2. Az arcképes bélyegek 2, 4 és 6 filléres ér
tékeit a kisalakú, főként nyomtatvány és áru
minta küldemények bérmentesítésére való fel- 
használás céljából a postahivatalok — amennyi
ben ilyen szükséglet a feladók részéről rendsze
resen felmerül, további rendelkezésig kisebb 
mennyiségben megrendelhetik az értékcikkrak
tártól.

3. Az arcképes bélyegek többi értékeit, va
lamint a Patrona Hungáriáé rajzú pengős bélye
geket a postahivatalok többé már nem rendel
hetik. Ha azonban az értékcikkraktár ilyen bé
lyegeket küldene még a postahivatalokhoz, azo
kat e rendeletem értelmében fel keli használ
tok-

4. A pengős bélyegeket illetően a postahiva
talokat kötelezem, hogy elsősorban a Patrona 
Hungáriáé rajzú pengős bélyegeket használják 
fel és amíg ezekből készletük van, belső keze
lésben az új kiadású pengős bélyegekkel viteldí
jakat nem róhatnak le. ír

A további eljárásra Vonatkozólag később 
külön rendelkezem.

Budapest, 1938. jtvi január hó 4-én.

A postahivataloknál őrzött bélyeges okiratok 
őrzési és kezelési rendje.

118.819/3.
\ y

A postahivatalok kezelési okiratainak (bele
értve az általuk kézbesített csomagok szállító- 
leveleit is) őrzési módját, valamint a kiemelt ok
iratok hiánylapjainak kezelését az A. 2. Szab.
14. §-ának 14—19. pontjai szabályozzák.

Az A. 1. Szab. 3. §. 5. pontja értelmében kö
telező 3 évi megőrzési idő után az összes keze
lési okiratokat selejtezni kell.

A selejtezett papíranyag minősítésében jö
vőben szigorú különbséget kell tenni aszerint, 
amint az bélyeges, avagy bélyegtelen. Ezután te
hát a „selejt anyag“ elnevezést kizárólag a bé
lyegtelen okiratokra kell érteni, míg a bélyeggel
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ellátott anyagot „bélyeges kezelési okiratok“ új l 
elnevezéssel 1938. évi január hó 1-től a selejt- 
anyagra előírt rendelkezésektől eltérő módon 
kell kezelni.

Ehhez képest, fenntartva azt a rendelkezést, 
hogy a bélyegtelen selejt papíranyagot a m. kir. 
posta központi anyagraktárához kell az általa kü
lön közlendő időtartam alatt beküldeni, a bélye
ges kezelési okiratoknak miként való őrzésére, 
kezelésére és beszolgáltatására vonatkozóan a 
következőket rendelem:

I. Szállítólevelek (szállítójegyzékek).

1. A szállítóleveleket (szállítójegyzékeket) 
az irattárba helyezéskor (A. 2. Szab. 14. §. 14. 
pont) számba kell venni, vagyis meg kell állapí
tani, hogy valamennyi meg van-e? Azután a 
hozzájuk tartozó raktárkönyvekkel, illetőleg 
kézbesítő ívekkel együtt gondosan be kell cso
magolni. A csomag 5—6 kg-os lehet. Ha az anyag 
ennél több, több csomagot kell készíteni. Min- 
denik csomagra jól olvashatóan rá kell írni a 
hivatal nevét, a „Szállítólevelek“ megjelölést, 
valamint azt, hogy ezek mely évből, hónapból 
erednek. Ha az egy hónapból eredő anyag több 
csomagban nyert elhelyezést, a csomagokat fo
lyószámmal is el kell látni. A csomagot (csoma
gokat) le kell pecsételni és tiszta, száraz helyen 
elzárva, a legnagyobb gonddal kell megőrizni. 
Amennyiben pedig később a csomagot szállító- 
levél kiemelése, előzőleg kiemelt szállítólevél 
visszahelyezése miatt esetleg fel kell bontani, 
azt újból le kell pecsételni.

2. Kincstári postahivatalok a szállítólevele
ket az erre vonatkozóan elöttes igazgatóságuk 
által kiadandó rendelkezés értelmében történő 
feldolgozás után, az üres .értékcikkládákba he
lyezve a m. kir. posta értékcikkraktárába szol
gáltatják be.

3. Postamesteri hivatalok az I. szakasz 1. 
pontjában körülírt módon lezárt szállítólevele
ket, stb. tartalmazó csomagokat, a megőrzési 
határidő lejárta után csak abban az esetben 
bontsák fel, ha esetleg elhelyezendő szállítóleve
leik vannak, vagy, ha a csomag megsérült. 
Utóbbi esetben a felbontott csomag tartalmát 
számba is kell venniök. Egyébként a következő- 
képen járjanak el:

a) A szállítóleveleket s az ezekhez tartozó 
okiratokat tartalmazó csomagokat a debreceni, 
pécsi, soproni és szegedi postaigazgatóságok ke-

I rületébe tartozó postamesteri hivatalok közül az 
I. osztályúak minden hónapban a megelőző ne
gyedik év ugyanazon hónapjából, — a II, III. és 
IV. osztályú postahivatalok pedig negyedéven
ként minden negyedév első hónapjában a meg- 
elő^&^~ríegyedik év ugyanazon negyedévéből 
eredő szállítóleveleket tartalmazó csomagokat, 
szolgálati küldeményekként előttes igazgatósá
gukhoz küldjék be.

b) Ugyanígy járjanak el a budapesti posta- 
igazgatóság I., illetőleg II., III. és IV. osztályú 
postamesteri hivatalai is, a csomagokat azonban 
ne az igazgatósághoz küldjék, hanem a vissza
küldendő üres értékcikkládákba helyezve, eset
leg, ha azokban mind nem férne el, ugyanakkor 
feladandó szolgálati csomagban (zsákban) köz
vetlenül a m. kir. posta értékcikkraktárába szol
gáltassák be.

Ügy az igazgatóságokhoz, mint a budapesti 
kerületbe tartozó postamesteri hivatalok által 
— az értékcikkraktárhoz történő beküldéshez — 
a következő minta szerint készült jegyzéket kell 
használni:

a ........................................ -i postahivatal által
a ................... .............-i postaigazgatósághoz (a

i m. kir. posta értékcikkraktárához) 193.... év
..............................havában beküldött bélyeges

kezelési okiratokról.

Folyó
szám

A beküldött anyag Jegyzet 
(a beküldés 

módja)eredete 
év, hónap

mennyisége 
(csomagok száma)

A jegyzéket két példányban kell, emelkedő 
folyószámokkal, kiállítani. Egyik példányt a be
küldött anyaggal kell továbbítani, a másikat pe
dig az anyag továbbítási adatainak' feljegyzése 
után az irattárban meg kell őrizni.

Esetleges félreértések elkerülése érdekében 
példákként szolgáljanak a következők:

a siklósi I. osztályú postahivatal a pécsi 
igazgatóság kerületébe tartozik, miért is az 1934. 
év januárjából eredő szállítóleveleket stb. tar
talmazó csomagjait 1938. évi január hónapban' a 
pécsi postaigazgatósághoz kell beküldenie. A 
jegyzék rovatait pedig a rovatok sorrendjében

Jegyzék
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a következőképen tölti ki: „1“ — „1934“ — „ja
nuár“ — „3“ — „egy zsákban“.

Pestszentlőrinc ugyanígy jár el, de mert a 
budapesti igazgatóság kerületébe tartozik, a cso
magokat az értékcikkraktárhoz küldi, amihez 
képest a jegyzék utolsó rovatába „értékcikklá
dában“, esetleg, ha az anyag az értékcikkládá
ban nem férne el, „értékcikkládában 1 csomag és 
egy zsákban 2 csomag“ megjelölést ír.

Alsógalla a soproni igazgatóság kerületébe 
tartozó II. osztályú postahivatal, 1938. év ja
nuárjában tehát az 1934. év január, február, 
március, —- 1938. év októberében az 1934. év ok
tóber, november, december hónapjaiból eredő 
szállítóleveleket a soproni postaigazgatósághoz 
küldi. Az októberben beküldendő jegyzék rova
tait pedig a következőképen tölti ki: „4“ (az 1. 
sz.-t januárban, a 2. sz.-t áprilisban, a 3. sz.-t jú
liusban küldi be) — „1934. október“ „1“, „no
vember,, „1“, „december“ „1“, „összesen 3“ — 
a jegyzet rovatban pedig „egy zsákban“.

Makád IV. osztályú postahivatal a buda
pesti postaigazgatóság kerületébe tartozik, anya
gát tehát értékcikkládában, a m. kir. posta ér
tékcikkraktárához küldi. Ennek megfelelően pl. 
az 1938. július havában beküldendő jegyzéket 
a következőképen tölti ki: „3“ — „1934“ — „jú
lius“ „1“, „augusztus“ „1“, „szeptember“ „1“, 
„összesen 3“ — „értékcikkládában“.

II. Egyéb bélyeges anyag.

1. Kincstári postahivatalok a szállítólevele
ken kívül: egyéb bélyeges kezelési okiratokat, 
borítékokat ugyancsak az előttes igazgatóságuk
tól kapott külön rendelkezés értelmében történő 
feldolgozás után negyedévenként a m. kir. posta 
bélyegértékesítő irodájához küldjék be.

2. Postamesteri hivatalok az egyéb bélyeges 
kezelési okiratokat, borítékokat stb. a szállító- 
levelekre előírt időben, azokkal együtt, de külön 
kötegben és feltűnő „Egyéb bélyeges okiratok“ 
megjelöléssel előttes igazgatóságukhoz, illetőleg 
a budapesti kerületbe tartozó postahivatalok a
m. kir. posta értékcikkraktárába küldjék be. A 
szállítólevelekre vonatkozó jegyzék jegyzet ro
vatában pedig tüntessék fel, hogy hány köteg 
egyéb bélyeges kezelési okiratot küldenek.

A bélyeges anyagnak az igazgatóságoknál 
és az értékcikkraktárnál történő felülvizsgálása 
és további kezelése iránt külön intézkedem.

E rendeletem I. részének 2. és 3. b) pontjai
ban foglaltakkal kapcsolatban külön is felhívom 
a kincstári és a budapesti kerületbe tartozó pos
tamesteri hivatalok figyelmét, hogy az érték
cikkládákat a bennük érkezett értékcikkek át
vétele után azonnal vissza kell küldeni a m. kir. 
posta értékcikkraktárához. Hogy ez megtörtén
hessék, a beszolgáltatandó bélyeges kezelési ok
iratokat továbbításra elő kell készíteni.

Az itt kiadott rendelkezéseim végrehajtá
sát, különösen pedig a szállítóleveleknek és a 
rajtuk levő bélyegeknek teljes biztonságban való 
kezelését és azoknak hiány nélkül való megléte
iét, mint eddig is történt, ellenőriztetem, s a mu
lasztásban talált hivatalokkal szemben el fogok 
járni.

A kincstári postahivatalok a bélyeges anyag 
miként való feldolgozására és a feldolgozott 
anyag beküldésére vonatkozóan — jelen rende
letem I. rész 2. pontja szerint — előttes igazga
tóságuktól kapnak részletes utasítást. Ezt az 
utasítást tehát várják be.

E rendeletem kiadásával kapcsolatban a P. 
R. T. 1924 : 13. számában közzétett 34.444/1923., 
valamint az ennek kiegészítésére kiadott s a P. 
R. T. 1925 :18. számában közzétett 4.395/1925. 
számú rendeleteimnek a szállítólevelekre vonat
kozó részeit, továbbá a P. R. T. 1934 : 50. szá
mában közzétett 134.674/1934. számú rendelete- 
met hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1937. évi december hó 23-án,

Változások a Távíró-Díjszabásban.
128.053/8.

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

9. o. ír szabad államnál az 1. hasábban az 
,Ir szabad állam“ elnevezést töröljék és helyé
be írják: „Írország“.

Libia és Málta közé iktassák be a csatolt 1. 
sz. fedőlapot.

10. o. Oroszország és Portugália közé iktas
sák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

13. o. Madeiránál az 1. hasábban a helynév 
után írják be: „L. európai díjr,“ A 2—6. hasáb
ban levő összes adatokat töröljék.

14. o. Porto Santo szigetnél a helynév után
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írják be: „L. európai díjr.“ A 2—4. hasábban 
levő összes adatokat töröljék.

Az utolsó két oldalon lévő Jegyzékben Ma
deira és Porto Santo sziget oldalszámát 13-ról 
9-re, illetőleg 14-ről 10-re helyesbítsék.

Budapest, 1937. évi december hó 30-án. /

Hatáskörváltozás a szolgálati távbeszélő 
állomások engedélyezésénél.

127.795/8.

A P. R. T. 1930. évi 2. számában közzétett
ad. 46.990. számú rendelet 34. pontját (valamint 
a Tbüsz. 25. §. 2. pontját) hatályon kívül he
lyezve, a jövőben az összes szolgálati távbeszélő 
berendezések engedélyezését a postavezérigaz
gatóság hatáskörébe utalom.

Budapest, 1937. évi december hó 27

Szolgálat szünetelése alatt ugyanazon hosszabb 
szolgálatú központtal összekötött állomások , 

helyi beszélgetéseinek díja.
126.424/8.

A C. 1. Szab. 70. §. 5. pontjának 6 . bekezdé
sében foglaltakat a következőképen változtatom 
meg:

Ha a hosszabb szolgálatú központhoz vala
mely rövidebb szolgálatú központnak több állo
mása van kapcsolva, a hosszabb szolgálatú köz
pont közvetítésével ezek között az állomások 
között folytatott helyi beszélgetésekért díj nem 
jár.,

A közvetítő központ az ilyen helyi beszél
getésekért munkaegységet nem számíthat és 
azokat nem is jegyzi.

A C. 1. Szab. említett pontjának helyesbí
tése iránt Pótlék útján intézkedem. Rendelete- 
met addig is jegyezzék elő.

Budapest, 1937. évi december hó 31-én.

A rádió engedély érvényének folytatólagos 
fenntartása.

P4.855/8.

Felmond4s'/ vagy az engedély visszavonása 
esetében gyakran előfordul, hogy a rádió vevő- 
készülék sorsának igazolására, a berendezés le
szerelésére és az engedély visszaadására kijelölt 
8 napi határidő alatt a rádióelőfizető — az en
gedély visszavonása esetében díjtartozásának 
megfizetése mellett — kijelenti, hogy továbbra 
is előfizető kíván maradni.

Értesítem a hivatalokat, hogy ily esetben a 
felmondást, illetőleg a visszavonást hatálytala
nítani kell és az előfizetőt az eredeti engedély- 
alapján folytatólagos díjfizetési kötelezettség
gel kell nyilvántartani.

A hivatalok e rendeletet jegyezzék elő _ P. 
R. T. 1927. évi 20. számában közzétett 9.957/1927. 
sz. rendelet 6 . és 11. szakaszainál, továbbá 
ugyanezen számban közzétett 14.246/1927. sz. 
rendelet 3. és 4. b) pontjainál.

Budapest, 1937. évi december hó 30-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

85.102/4.

A győri kir. törvényszék vizsgálóbírája 1937. 
évi december hó 21-én kelt 3.354/1937.—2. számú 
végzésével a Sárváron, Asbóth Ferenc szerkesz
tésében előállított „Sárvári Nemzeti Sajtókiállí
tás“ című sajtótermék 1937. december 12-iki 2. 
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, 1938. évi január hó 4-én.
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Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 

128.288/1.
Postamesteri állásra a m. kir. postamesterek 

szolgálati szabályzatában meghatározott jogok 
és kötelezettségek, valamint a m. kir. postames
terek és postamesteri alkalmazottak országos

önsegélyző és nyug díj egyesületébe nyugdíjjogo
sult tagként való belépésnek 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 a javaslattételre hivatott az

I. hasábban felvett m. kir. postaigazgatósághoz 
címezve, de a hivatalos út betartása mellett 1938. 
évi január hó 22-ig nyújtsák be.

Budapest, 1937. évi december hó 29-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

129.089/3.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 le


vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

pengő km.

§
O 4
o

Vilonya P. Veszprém 408 *) —
Vilonya-Király-' 

szentistván vasúti 
megálló helyre.

0 51 Gyalog
küldönc

1-
sz

er

*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1938.

évi január hó 22-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi január hó 4-én.
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A postás nyugdíjas otthon el nem foglalt szo

báinak ideiglenes felhasználása.

1.665. Nyj.

A postás nyugdíjas otthon (Budapest, XIV., 
Szent Domonkos-utca 6 .) eddig el nem foglalt 
szobáit a postás nyugdíj járulék alap intéző bi
zottsága — ideiglenesen — a vidékről felutazó 
postatisztviselők rendelkezésére bocsátja.

A szobák díjait a bizottság a következőké
pen állapította meg:

Az egy személyre szolgáló szoba díja na
ponként 2 pengő. Amennyiben a szobát két

vagy több személy veszi igénybe, a szobadíj sze
mélyenként és naponként 1 pengő 50 fillér.

6  éven aluli gyermekek után nem számíta
nak díjat, 15 éves korig pedig 50%-át a megálla
pított díjnak.

E díjakban a fűtés, világítás, melegvízszol
gáltatás és a kiszolgálási díj is bennfoglaltatik.

A szobákat igénybevevők az otthon állandó 
lakói részére kiszolgáltatott reggelit és ebédet 1 

pengő 50 fillérért kaphatják.
A szobák igénybevételéért közvetlenül az 

Otthon gondnokához (telefon 130—493) kell for
dulni.

Budapest, 1938. évi január hó 3-á

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A  létszám ból való 

to r ié i okan e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

So
pr

on Kőninger Ilona kiadó Sopron 1905.
1

Hegyeshalom Lemondott.

So
pr

on Török Károlyné 
sz. Osztián Irma kiadó MarosJudas 1877. Mezőlak

Több mint V* évig 
nem vállalt alkal

mazást.

So
pr

on Járvás Mária kiadó Kecskemét 1910. Középiszkáz Meghalt.

__________ /
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Csenger postahivatal távíró távbeszélő kezelésben 
gyakorlott nőkiadót keres állandó alkalmazásra január 15., 
vagy február 1-re.

Kurd postahivatal táviratozni tudó, a kezelés min
den ágában jártas kiadónőt keres január 15-ére.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Suborits Ilona Nyírbátor 8 február 1.

Kelemen Vilma Budapest (Lónyav-u. 18/a. 
IV. em. 9.) azonnal Budapesten vagy 

környékén.

Horváth Ákos Szolnok 3. azonnal Érettségizett.

Baranyai Irén
4

Tarján azonnal

I

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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BUDAPEST, 1938, JA X l'ÍR  14. 3. szám

A postamesterek fenntartási költsége.
Közönséges levélpostai küldemények tértívevénnyel 

való postára adása a kir. közjegyzők által.
A meghalt bírósági végrehajtók címére érkező pos

taküldemények kézbesítése.
Hivatalos levelezés díj átalány ozásíára jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Változások a külföldről érkező levélpostai légikül- 

demények légipostái pótdíjáról készített kimutatásban.
Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hírla

pokról és folyóiratokról.
A közforgalmú magánvasutak tisztviselőinek távbe

szélő díjkedvezménye.
A távbeszélő nyilvántartási és kezelési díj, vala

mint k é s e d e l m i f e l s z á m í t á s á r a  vonatkozó rendel
kezések modalitása.

A postamesterek fenntartási költsége.
127.922/3.—1937.

A postamesterek fenntartási költségének 
1938. évi január hó 1-től való utalványozására 
nézve a következőket rendelem:

1. A postamesterek fenntartási költségéből 
a postamesterek személyére számított összeg
nek az 1933. évben elrendelt ap-asztását 1938. 
évi január hó 1-től hatályon kívül helyezem.

2. Azoknál a postamestereknél, akiknél az 
1933. évi apasztás nem nyert, vagy oly módon 
nyert alkalmazást, hogy a személyükre számí
tott összeg csak havi 100 pengőre apasztatott, 
a kifizetésre kerülő fenntartási költséget 1938. 
évi január hó 1-től a személyre számított ösz- 
szeg 5%-ával, és végül

3. a tisztisegéderő tartására kötelezett pos
tamestereknél, miután a tisztisegéderőkre szá
mított összegnél az 1933. évi apasztás nem 
nyert alkalmazást, a kifizetésre kerülő fenntar
tási költséget még a tisztisegéderőkre számított 
összegnek 5%-ával is felemelem.
j Az ilyképen kifizetésre kerülő magasabb

Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításiból kizárt sajtótermék.
Hirdető bélyegző használata a székesfehérvári 1. 

számú postahivatalnál.
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása. 
Magyarhomorog új postaúgynökség megnyitása. 
Változások a Helységnévtárban.
A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1937. évi 

december havi forgalma.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesz

tése.
Igazolvány elvesztése.
Pályázat postaügvnöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

fenntartási költségnek 1938. évi január hó 1-től 
való utalványozása iránt intézkedtem azzal, 
hogy az 1938. évi jarniár hóra esedékes lcülön- 
bözetet megfelelő részletezéssel külön kell ki
utalni.

A postamesterek a tisztisegéderők részére 
a 3. pont szerint kiadott összeget a tisztisegéd
erők díjazása arányában szétosztani és kifizetni 
kötelesek, minek megtörténtét az 1938. évi ja 
nuár havi forgalomról kiállított munkaegység- 
kimutatás VI. részében olymódon tüntessék 
fel, hogy a 2. hasábban a név után nyitandó 
külön hasábban tüntessék fel az egyes tiszti
segéderők 1937. évi november havi díjazásának 
összegét, a 6. hasábban pedig két tételben, a ja
nuár hóra fizetett eddigi díjazást és felette a ki
fizetett különbözet összegét.

Az igazgatóságok, úgy az 1938. évi január 
hónapi, mint a későbbi időben történő kifize
tésekre nézve is, rendeletem végrehajtásának 
kellő ellenőrzéséről gondoskodjanak.

Budapest, 1938. évi január hó 8-án.

T A R T A L O M :
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Közönséges levélpostai küldemények tértive- 
vénnyel való postára adása a kir. közjegyzők

által.
124.418/4.—1937.

Megengedem, hogy a kir. közjegyzők ha
gyatéki ügyekben a belföldi forgalomban kö
zönséges levélpostai küldeményeket tértive- 
vény kikötéssel — de szabályszerű bérmentesí
téssel — adhassanak postára. A feladó kir. köz
jegyzők e levelek címiratában a „Tértivevény“ 
szó alatt „Hagyatéki ügyben“ felírást kötelesek 
alkalmazni.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
54. §. 2. pontjánál jegyezzék elő. A Szabályzat 
szövegének kiegészítéséről a legközelebbi vál
tozásban gondoskodom.

Budapest, 1938. évi január hó 4-én.

A meghalt bírósági végrehajtók címére érkező 
postaküldemények kézbesítése.

124.858/4.—1937.
Az igazságügyminiszter úrral egyetértőén 

elrendelem, hogy a postahivatalok jövőben a 
meghalt bírósági végrehajtók címére érkező 
összes postaküldeményeket a kir. járásbíróság 
elnökének (vezetőjének) kézbesítsék.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
67. §. 3. a) pontjaként jegyezzék elő. A szabály
zat szövegének kiegészítéséről a legközelebbi 
Változásban gondoskodom.

Budapest, 1938. évi január hó 4-én. /

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

85.391/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának VI. b) pontjánál (M. kir. kereskedelem- 
és közlekedésügyi minisztérium) az 5. tétel alat^ 
felvett szerv után írják be: „5. a) Államépíti)'1 
szeti hivatalok útigépjavító műhelye, Buda
pest.“ /

Budapest, 1938. évi január hó 10-én. /

Változások a Légipostái Menetrendben.
85.398/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2—6 . oldalon az I. sz. menetrendtáblázat
nál a 2 hasáb fejében a „nap. va kiv.“ megjegy
zést javítsák mindannyiszor „ke, csü, szo“-ra.

2 . oldal, I. sz. menetrendtáblázat, Ausztria; 
Gráz- és Klagenfurtnál a 2. hasábban töröljék 
a 11 ó 10, illetőleg 11 ó 55 érkezési időpontokat 
és a két érkezési időpont felett, illetve alatt 
levő □ O jeleket.

4. oldal, Németország; Halle (Leipzig, Mün
chen (két adat) és Stuttgartnál a 2 . hasábban 
töröljék az érkezési adatok felett levő O jelet. 
Ugyancsak töröljék Münchennél az 5. hasáb
ban a XI. 1—II. 28-ig érvényes „b 10 ó 55“ érke
zési időt.

5. oldal, Olaszország; Fiúmétól Cagliari-ig 
a 2. hasábban töröljék mindannyiszor a O je
let. Ugyancsak Fiúmétól Cagliari-ig töröljék az
5. hasábban az összes érkezési adatokat. Tripo- 
lisznál a 2. hasábban töröljék a „b □ 13 0 50“ 
és az 5. hasábban a „c cf 13 ó 50“ érkezési időt 
Portugáliánál és Spanyolországnál (Salamanca) 
pedig a 2. hasábban töröljék a „b □ 15 0 50“ 
és a „b □ 13 ó“ érkezési időpontokat.

6 . oldal, Svájc; a 2. hasábban töröljék a O 
jelet.

A II. sz. menetrendtáblázatban Rhodosz- 
szigetnél töröljék az 1. hasábban „b 14ó45“-öt.

8 . oldal, a III. sz. menetrendtáblázat fejé
ben az 1., 5. és 9. hasáb adatait töröljék.

9. oldal, a VI. sz. menetrendtáblázatnak 4. 
Brit-In diára vonatkozó menetrendi adatait az 
alábbi táblázatnak megfelelően javítsák:

1. 2. 3.

4. Brit- Karachi szó* hé* sze*
India Jacobabad szó* hé* sze*

Multan szó* hé* sze*
Lahore szó* hé* sze
Ahmedabad va* ke* sze
Bombay hé* sze
Hyderabad ke* sze
Madras ke* csü
Colombo csü* bszo*
Goa ke* csü
Cannanore ke* csü
T rivandrum ke* csü
Jodhpur va* ke* csü*
Delhi va* ke* csü*
Cawnnore va* ke* csü*
Allahabad va* ke* csü*
Calcutta hé* sze* pé*
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10. oldal, VII. sz, menetrendtáblázat, 7. 

Aranypart, Accrá-nál a 3. hasábban a „sze“ ér
kezési időpontot töröljék és helyette a 2 . ha
sábba írják „csü“.

Budapest, 1938. évi január hó 7-én.

Változások a külföldről érkező levélpostai légi
küldemények légipostái pótdíjáról készített ki

mutatásban.
128.818/4.—1937.

A hivatalok a P. R. T. 1936:2. számában 
megjelent 133.992/4. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott „Kimutatás a külföldről érkező levél
postai légiküldemények légipostái pótdíjáról“ 
táblázatban a 34. sz. alatt levő Iraknál a 3—5. 
hasábban 2 01), 10 és 20 helyett írják: 101), 10 
és 10. A jegyzet rovatban az *) jegyzet meglevő 
szövegét töröljék és helyette írják: *) Irakból 
zárt levelezőlap légipótdíja 6  fils.“

Budapest, 1938. évi január hó 7-én.

Statisztikai adatgyűjtés a belföldön feladott hír
lapokról és folyóiratokról.

85.994/2.

A belföldön feladott hírlapokról, folyóira
tokról és egyéb időszaki sajtótermékekről a 
felvételre kijelölt postahivataloknál az 1938. év
ben havonkénti részletezéssel statisztikai ada
tokat kell gyűjteni. Az adatgyűjtéssel kapcso
latban a következőket rendelem:

1. Az adatgyűjtés tárgya Magyarország te
rületén megjelenő és közvetlenül a szerkesztő
ségek, kiadóhivatalok, vagy bizományosok ál
tal hírlapdíjszabás kedvezménye mellett bel
földre, Ausztriába és Lengyelországba, vala
mint mérsékelt, illetőleg nyomtatvány-díjsza
bással egyéb külföldre feladott minden hírlap, 
folyóirat vagy időszaki sajtótermék (a követ
kezőkben röviden: hírlap).

A magánegyének által postabélyeggel való 
bérmentesítés mellett feladott hírlapokról ada
tokat gyűjteni nem kell.

A közös szalag alatt feladott esti és reggeli 
lap csak 1 példánynak számít és az adatokat a 
reggeli lapról vezetett gyüjtőívbe 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 a belföldre, Ausztriába és Lengyelország
ba szóló hírlapokról a feladójegyzék, a többi 
külföldi országokba szóló hírlapokról havi egy
szeri számlálás alapján.

A  gyuj toiveicet az a postahivatal vezeti, 
amelyiK a nmapaijakat beszedi es a Dáreaiaj- 
stromban elszámolja. A  mozgóposta az altaia 
gyújtott adatokat a dijakat beszedő es e ls z á 
moló postahivatallal közölje.

3. A  havonként gyűjtött adatok bejegyzé
sére az 1507. sz. nyomtatvány (Hírlap és folyó
irat statisztika), a havonta feladott hírlapok da
rabszámának es a készpénzben beszedett, ille
tőleg a hírlapokon bélyegben lerótt bérmente
sítési díjaknak az 1597. sz. nyomtatványban 
feltüntetett adatok alapján történő bejelenté
sére az 1511. sz. nyomtatvány (Kimutatás a bel
földön feladott hírlapok havi forgalmának meg
állapítására) szolgál.

4. Az 1507. sz. nyomtatványt (Hírlap- és 
folyóiratstatisztika) még az adatok bejegyzése 
előtt olymódon kell beosztani, hogy minden 
hírlap egész évi adatai havonkénti részletezés
sel egy helyen, vagyis más hírlap adataitól el
különítve szerepeljenek.

A hivatalok a gyüj tőív 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 vé
gén sajtótermékenként külön-külön a 6—31. ro
vatoknak megfelelően csoportosítani kell. A hi
vatalok a csoportosítás után az egynemű ada
tokat összegezzék és a végösszegeket a nyom
tatvány megfelelő rovatába írják be.

6. A 6—8 . rovatokba a legfeljebb 100, 250, 
illetőleg 500 g súlyú, a 9. rovatba pedig az éven
ként négyszer (újévkor, husvérkor, 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 szét
küldésére szolgáló 500 grammon felüli példá
nyok darabszámát is.

A hivatalok az 500 grammon felüli példá
nyoknál 1 példány tényleges súlyát a 9. rovat
ba feltüntetett darabszám fölé írják be.
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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 hírlap
mellékletek adatainak bejegyzésére szolgálnak. 
A 13. rovatba beírandó darabszámot úgy kell 
megállapítani, hogy a hónap folyamán 1— 1 pél
dányhoz csatolva volt és a feladójegyzéken fel
tüntetett díjköteles mellékletek számát a hó
nap végén össze kell adni.

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 csatol
va volt. Az így megállapított darabszámokat a 
hónap végén össze kell adni. A 15—19. rova
tokban a 14. rovatba beírt díjköteles mellékle
tek számát súlyfokozatok szerint részletezni 
kell.

9. A 20—27. rovatokban a belföldi viszont- 
elárusítók címére feladott hírlapkötegek darab
számát súlyfokozatok szerint kell részletezni. 
A hivatalok a feladott hírlapkötegek darabszá
mát minden hónap végén súlycsoportonként 
külön-külön összegezzék és a rovatokba csak a 
végösszegeket írják be.

A hírlapkötegekben elhelyezett példányok 
darabszámát minden hónapban egyszer meg 
kell számlálni. A hivatalvezetők (postameste
rek) a számlálás napját a hónapon belül minden 
hírlapra 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 el
helyezett hírlapok darabszámát képviseli, a 
gyüjtőív 28. rovatába be kell jegyezni.

Ha több hírlapnak közös kiadóhivatala 
van, előfordulhat, hogy a kiadóhivatalok a fel
adott hírlapkötegekben többféle lapot helyez
nek el. Ebben az esetben a kötegekben elhelye
zett hírlapokat címük szerint külön-külön kell 
megszámlálni és az előbbi bekezdés szerint 
megállapított darabszámot mindegyik lap 
saját gyűjtőívének 28. rovatába kell beírni. 
A hivatalok a közös hírlapkötegben elhelyezett 
mindegyik hírlap gyüjtőívében jegyezzék meg, 
hogy melyik lappal van közös kiadóhivatala.

10. A 29., 30. és 31. rovatban feltüntetett 
összegeknek a bárcalajstromban ugyanezen a 
címen elszámolt összegekkel egyezniök 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 meg
jelenéseinek 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, valamint az 
esetleges készpénzbérmentesítésekből meg kell 
állapítani — Ausztrián és Lengyelországon kí
vül, — az egyéb külföldre (34—40. sz. rovat) 
szóló hírlapok bérmentesítési díját is. A hírla
ponként megállapított bérmentesítési díjakat 
meg kell szorozni az érdekelt hírlap tárgyhavi 
megjelenésének számával és az így megállapí
tott összeget a gyüjtőív „jegyzet“ (41. sz.) ro
vat melletti szélére be kell jegyezni. Ez az ösz- 
szeg képviseli a tárgyhónapban külföldre fel
adott hírlapok hozzávetőleges bérmentesítési 
díját.

13. A postahivatalok a gyüjtőív 6—9., 28. 
és 34—40. sz. rovataiba beírt darabszámokat 
minden hónap végén adják össze és az össze
adás eredményét a gyüjtőív 41. számú rovatába 
(jegyzet) írják be. Ez a darabszám adja az ér
dekelt hírlap feladott összes példányainak havi 
darabszámát.

14. Minden hónap végén a hírlaponként kü
lön-külön megállapított adatok közül a gyüjtő
ív 41. rovatában feltüntetett hírlapok összes da
rabszámát, a 32—40. sz. rovatokban feltüntetett 
külföldi országokba szóló hírlapok darabszá
mát, a 29., 30. és 31. rovatokba beírt hírlapdíjak 
együttes összegét, valamint a gyüjtőívnek a 
jegyzet rovat melletti szélén feltüntetett kül
földre szóló hírlapok bérmentesítési díjait rova
tonként külön-külön össze kell adni és hírlapon
ként részletezés nélkül az 1511. sz. nyomtatvány 
(„Kimutatás a belföldön feladott hírlapok havi t
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forgalmának megállapítására“) megfelelő róva- 1 
faiba be keli írni.

A kimutatást minden hónapban a tárgy
havi munkaegységkimutatás mellékleteként az 
előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az 
igazgatóságok a munkaegységkimutatások felül
vizsgálása alkalmával győződjenek meg arról, 
hogy az érdekelt postahivatalok a kimutatást 
a munkaegységkimutatáshoz mellékelték-e és 
azokat — felülvizsgálás után — a munkaegység- 
kimutatásokkal együtt, de külön kötegelve, a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

A Budapest 62. és 72. sz. postahivatalok a 
kimutatást a munkaegységkimutatástól függet
lenül a tárgyhónapot követő hó 10-éig a posta- 
vezérigazgatóság 2 . ügyosztályához közvetlenül 
is felterjeszthetik.

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

Az összesítő gyüj tőíven 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:

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

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

Az összesítő gyüj tőív tisztázati példányát 
a hivatalvezető (postamester) aláírásával, vala
mint a keletbélyegző és az ellenőrzőszám olvas
ható lenyomatával 1939. január hó 10-ig az előt
tes igazgatósághoz kell felterjeszteni. Az igaz
gatóságok a gyüj tőíveket 1939. január hó 20-ig 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

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

Az érdekelt postahivatalokat a szükséges 
nyomtatványokkal a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztálya fogja ellátni.

Budapest, 1938. évi január hó 12-én.

A közforgalmú magánvasutak tisztviselőinek 
távbeszélő díjkedvezménye.

127.175/8.—1937.
A közforgalmú magánvasutak rendszeresí

tett állásra végleges minőségben kinevezett tiszt 
viselői és ugyanilyen nyugdíjasai távbeszélő
állomása után ugyanazt a díjkedvezményt en
gedélyezem, amelyet a C. 1. Szab. 22. §-a az álla
mi tisztviselők részére megállapít.

Politikai lapok 
heti hatszor 

(Itt kell felsorolni 
az ebbe a csoport
ba tartozó lapokat) 

heti kétszer, stb.

Szaklapok 
havi kétszer, 
heti egyszer 

stb.

Német nyelven:

Politikai lapok Tudományos lapok
heti hatszor, stb. havi egyszer, stb.

Budapest, 1937. évi december hó 24-én.

A távbeszélő nyilvántartási és kegelé&i díj, va
lamint késedelmi kamat felsgátfíffására vonatko

zó rendelkezések módosítása.
97.824/8.—1937.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 23. §. 3. 
pontjának a nyilvántartási és kezelési díj, vala
mint a késedelmi kamat felszámítására vonat-
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kozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módo
sítom.

1. Abban az esetben, ha a távbeszélő elő
fizető a számla vagy nyugta teljes összegét a 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 23. §. 2 . pontjában 
meghatározott idő alatt nem fizeti meg, a kö
vetkező havi számláját (nyugtáját) 20 fillér ke
zelési díjjal kell megterhelni.

Ha a magánelőfizető a számla vagy nyugta 
teljes összegét a hónap 15. napjáig, állami, tör
vényhatósági és községi hatóság és hivatal a 
hónap utolsó napjáig sem fizeti meg, a 20 fillér 
kezelési díjon felül a legközelebbi havi számlá
ját (nyugtáját) 60 fillér nyilvántartási díjjal kell 
megterhelni.

2. Késedelmi kamatot csak az esetben kell 
felszámítani, ha az előfizető a számla vagy 
nyugta összegét nem fizeti meg és ezért az állo
mást leszerelik. A késedelmi kamat a távbe
szélőberendezés leszerelésének napjától kezdve 
a tartozás kifizetéséig jár.

Ez a réndelet 1938. évi január hó 16-án lép 
életbe. /

A-'nivatalok ezt a rendeletet a C. 1. Szab. 
23. §. 3. pontjánál és a Távbeszélő Díjszabás 
VI. Táblázat 13—14. pontjánál jegyezzék elő. 
A szöveg helyesbítése iránt pótlék útján gon
doskodom.

Budapest, 1938. évi január hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
85.700/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi január hó 8-án kelt B. I. 
361/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Tudósító“ című nem időszaki lap 1938. 
évi január hó 9. napján megjelent 1. 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, 1938. évi január hó 11-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
85.253/4.

A „Vihar Spanyolország felett“ című kül
földi sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1938. évi január hó 5-én.

Hirdető bélyegző használata a székesfehérvári
1. számú postahivatalnál.

127.244/3.—1937.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a szé
kesfehérvári 1. számú postahivatal a P. R. T. 
1937. évi 42. számában közzétett 119.704/3. szá
mú rendeletben ismertetett hirdető bélyegzőn 
kívül, e bélyegzővel naponként váltakozva, „A 
Kettős Szentév ünnepségei Székesfehérvárott 
— 1938. május 19 — június 1, — augusztus 21“ 
felirattal ellátott kézi henger hirdető bélyegzőt 
is fog használni a nála feladásra kerülő levél
postai küldemények egy részének lebélyegzé
séhez.

Budapest, 1938. évi január hó 5-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
85.890/3.

Az Európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja 
( =  É):

Ausztráliába (Fremantle): F 1/22 — 5 ó 30 
p, É 11/15; F 1/27 — 15 ó, É 11/22;

Brit-lndia (Bombay): F 1/19 —- 15 ó, É 1/31; 
F 1/20 — 15 ó, É II/3; F 1/27 — 15 ó, É II/10;

Dél-Afrikába (Capetown): F 1/19 — 15 ó, 
É II/11; F 1/28 — 15 ó, £ 11/17;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/19 — 
15 ó, É II/3; F 1/21 — 15 ó, É II/6; F 1/27 — 15 ó, 
Ií II/10; F 1/31 — 15 ó, É 11/14;
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Egyiptomba (Alexandria): F 1/16 — 22 ó 50 
p, É 1/20; F 1/17 — 22 ó 50 p, É 1/21; F 1/20 —
— 15 ó, £ 1/24; F 1/21 — 15 ó, É 1/26; F 1/23 -  
22 ó 50 p, É 1/27; F 1/25 — 22 ó 50 p, É 1/29; 
F 1/26 — 22 ó 50 p, É II/l; F 1/28 — 15 ó, É II/l; 
F 1/30 — 22 ó 50 p, É M/3; F 1/31 — 22 ó 50 p, 
£ 11.4;

Észak- és Középamerika (New-York): F 
1/17 — 15 ó, É 1/25; F 1/19 — 15 ó, É 1/28; F 1/24
— 15 ó, É II/l; F 1/27 — 15 ó, É 11/3; F 1/31 —
— 15 ó, £ II/7;

lrak-Mezopotárrűába (Baghdad): F 1/17 — 
22 ó 50 p, É 1/22; F 1/19 — 22 ó 50 p, É 1/24; 
F 1/22 — 22 ó 50 p, É 1/27; F 1/24 — 22 ó 50 p, 
É 1/29; F 1/26 — 22 ó 50 p, É 1/31; F 1/29 — 22 ó 
50 p, É 11/3; F 1/31 — 22 ó 50 p, É 11/5;

Iránba (Perzsia, Teherán): F 1/17 — 12 ó, 
É 1/25; F 1/21 — 12 ó, É 1/29; F 1/22 — 12 ó, 
É 1/30; F 1/24 — 12 ó, É II/l; F 1/28 — 12 ó, É 
II/5; F 1/29 — 12 ó, É II/6 ; F 1/31 — 12 ó, É II/8 ;

Japánba (Shimonoseki): F 1/18 — 5 ó 30 p, 
É LI/2; F 1/21 -  5 ó 30 p, £ II/6 ; F 1/25 — 5 ó 
30 p, É II/10; F 1/28 — 5 ó 30 p, É 11/13;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 1/19 — 
15 ó, É II/10; F 1/27 — 5 ó 30 p, É 11/21;

Palesztinába (Tel Aviv): F 1/16 — 22 ó 50 
p, É 1/21; F 1/17 — 22 ó 50 p, É 1/21; F 1/19 —
— 22 Ó 50 p, É 1/23; F 1/20 — 22 ó 50 p, É 1/25; 
F 1/22 — 22 ó 50 p, £ 1/26; F 1/24 — 22 ó 50 p, 
£ 1/28; F 1/26 — 22 ó 50 p, £ 1/30; F 1/27 — 22 ó 
50 p, £ II/l; F 1/29 — 22 ó 50 p, £ II/l; F 1/31
— 22 ó 50 p, £ II/4;

Szíriába (Alep): F 1/17 — 22 ó 50 p, É 1/20; 
F 1/19 — 22 ó 5Q p, £ 1/22; F 1/20 — 22 ó 50 p, 
£ 1/24; F 1/22 — 22 ó 50 p, £ 1/25; F 1/24 — 22 ó 
50 p, £ 1/27; F 1/26 — 22 ó 50 p, £ 1/28; F 1/27
— 22 ó 50 p, £ 1/31; F 1/29 — 22 ó 50 p, £ II/l; 
F 1/31 — 22 ó 50 p, £ 11/3.

Budapest, 1938. évi január hó 11-én.

17

Magyarhomorog új postaügynökség megnyitása.
85.605/3.

Bihar vármegye biharkeresztesi járásában 
fekvő Magyarhomorog nagyközségben f. évi ja
nuár hó 1-én új postaügynökség lépett életbe. 
Ellenőrző hivatala Kőrösszakái, díj négy szögszá
ma: 1393.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a hozzátartozó Mogyoróspuszta elnevezésű la
kott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Magyarhomorog nagy
község (352. o.) „u. p. és“ törlése mellett be
írandó: S3 Eh. Kőrösszakái, Vésztő, flgB JMT 
Kőrösszakái . . . .  ,1393, Postáig. D. Mogyorós
puszta C\ Magyarhomorog (373 o.) ezentúl u. p. 
Magyarhomorog.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban: Magyarhertelend ü. után (78. o.) beírandó: 
—, 1393, —, Magyarhomorog, (Eh. Kőrösszakái), 
Bihar, Debrecen, Vésztő BS Kőrössza
kái . . . .; a 161-ik oldalon pedig az 1393. szám
nál Magyarhomorog.

Végül az Irányítási Füzetben Magyarherte- 
lend után (93. o.) felveendő: Magyarhomorog, 
Ü, Bihar, D, III. Vésztő—Kőrösszakái, Eh. Kő
rösszakái.

Budapest, 1938. évi január hó 12-én.

Változások a Helységnévtárban.
ad. 85.355/3.

Baracs Tatárszentgyörgy (120. o.) ezen
túl u. p. Tatárszentgyörgy.

Enying nk. (191. o.) ezentúl C/DL helyett 
C. -----

Keszthelynél (296. o.) a J? jelzés elé be
jegyzendő: — —

Makkpuszta f t  Császár (355. o.) ezentúl u. 
p. és u. t. Csép. ____

Mecsekalja (363. o.) ezentúl@£3 L.; u. t. Pécs 
1. törlendő.

Nagydobszánál (382. o.) „u. p. Kisdobsza“ 
törlendő. ------
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Nagyszokoly (392. o.) ezentúl ©£s L.; u. t, 

Felsőireg törlendő.
Nyírbátor (403. o.) ezentúl C/DL helyett C.
Pinkócp úszta < n Kemenesszentpéter (433.

o.) u. p. és u. t. helyesen Vág.
Szuhakállónál (308. o.) a X4 jelzés után LK. 

helyett L. írandó.
Törökszentmiklós (533. o.) ezentúl Q 

helyett C.

Budapest, 1938. évi január hó 10-én.

bér hó végén 1,342.012 drb, zálogkölcsöntőke 
álladéka pedig 27,450.208 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.169 drb, kényszerárverésre pedig 5.151 külön
féle ingóság került. Eladatott összesen 6.232 
drb, a befolyt vételár 115.809 P 31 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 5,712.439 tétel, s 1.662,501.197 
66 f, az összes betétek állománya pedig 1937. de
cember hó végén 307,506.876 P 93 í volt.

Budapest, 1938. évi január hó 8-án.

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1937. 
évi december havi forgalma.

57/eln. ptk. sz.

A takaréküzletágban a betéteket 415.694 P 
66 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya 1937. évi december hó végén 
127,409.554 P 36 f volt. A különleges kamato
zású takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
19,237.724 P 70 f-rel szerepel. A betevők száma 
a hó végén 521.480.

A csekküzletágban a jóváírásokat 4,030.970 
P 60 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk- 
betétek állománya 1937. december hó végén 
180,097.322 P 57 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 36.675.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában lévő különféle értékpapírok állománya
1937. évi december hó végén névértékben 
119,526.180 P 46 f-t tett ki, az intézetnél lévő 
idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb 
értékek pedig 94,910.133 P 45 f értéket képvi
seltek. A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 85.062.

A zálogüzletágban 251.168 drb új zálogfel
vétel 5,053.530 P kölcsönnel és 262.239 drb zá
logkiváltás 5,341.736 P kölcsönvisszafize cs "el 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1937. decem-y

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

128.939/1.—1937.

Törzsök Imréné, a Budapest 12. számú 
postahivatal alkalmazásában álló postakiadó, a
m. kir. postavezérigazgatóság által 1926. évi jú
nius hó 7-én 21.220/1926. szám alatt kiállított 
postakiadói személyazonossági igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1938. évi január hó 10-én.

Igazolvány elvesztése.
85.001/6.

Hatvani (Hatvanger) János ób. műszerész 
a debreceni m. kir. postaigazgatóság által kiállí
tott 59/1933. sz. távbeszélő berendezések felül
vizsgálatára és munkák elvégzésére jogosító 
igazolványát elvesztette.
/  Az igazolvány érvényét megszüntetem. 

Budapest, 1938. évi január hó 8-án.

1 /
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

85.456/3.
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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 29-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi január hó 11-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

A létszámból törölt egyén

állása születést helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból »«ló 
torié* ok*

Kálóczy Elemér kiadó Dunacsun 1907 Zirc Porcsalmai posta
mesterré neveztetett ki.

Marsaiké Margit

Kúti Gyula

kiadó Búj 1912

kiadó Babócsa 1906

Hajdúszoboszló Vissi postamesterré 
neveztetett ki.

Tokaj Konyári postamesterré 
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.
Csanádapáca postahivatal azonnalra, állandó alkal

mazásra kezdő nőkiadót keres. Járandósága: lakás, ellátás. 
Ajánlatokban a készpénzigény közlendő.

Szécsisziget III. oszt. postahivatal február 15-ére fér
fikiadót keres. Fizetés teljes ellátás. Készpénzfizetés 
megegyezés szerint.

%

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Dékán Irén Sárvár azonnal

Janka Ilonka Szegi február 15. Debreceni kerületben 
nagy hivatalhoz.

Németh Jolán Karád 8 február 15.

Török Rozália Tét 13 azonnal

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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BUDAPEST, 1038 JANUÁR 31. 3. szám

T A R T
Horthy Mi'klósné Ö Főméltósága köszöneté az 1937. j 

október havában megindított inségakció alkalmából fel
ajánlott adományokért.

A bárcalajstromban elszámolt díjakról nyugtamá- 
sodLat kiadása.

Budapesti helyicsomagoknak feladójegyzékkel tör
ténő feladása.

Iskolai célra szolgáló űrlapok kibocsátása.
A Levélpostadíjszabáshoz a 4. számú „Változások“ 

kiadása.
Változás a külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
-•Változások a Távíró Díjszabásban.
A távbeszélőjegy új alakja.
Pusztapó távbeszélő központtal váltott távolsági be

szélgetések díjazása.
A „Rádióengedély“ című nyomtatvány pótlása.

Horthy Miklósné Ö Főméltósága köszöneté az
1937. október havában megindított inségakció 

alkalmából felajánlott adományokért.

86.565/10.

Horthy Miklósné Ö Főméltósága által 1937. 
október havában megindított inségakcióban a 
a m. kir. posta személyzete fokozott áldozat- 
készséggel vette ki részét.

A most lezárult akció javára a posta sze
mélyzete 5.788 P 43 fillér összegű adományt 
ajánlott fel.

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

Méltóságo9
Tersztyánszky Ákos államtitkár Urnák, 

a m. kir. posta vezérigazgatója

ALÓ »1 :
Lefoglalandó sajtótermék.
A miskolci postaügynökscgnek postahivatallá való 

átalakítása.
Bekecs új postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Dunaharaszti és Rákócziiiget postahivatalok nevé

nek megváltoztatása.
Kispest 1. számú és Zabar postahivatalok részére 

új ellenőrző számbélyegző engedélyezése.
Változás a Postahivatalok és Ügynökségek névsorában. 
Üj jegyzékelőmenet berendezése.
Változás a Budapest székesfőváros területének pos

takézbesítési beosztása című füzetben.
Változások az Irányítási Füzetben.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. posta központi és külszolgálati 
személyzetének nemeslelkű adományáért, vala
mint azért az előzékenységért, amellyel a m. kir. 
posta szervei segélyakcióm sikere érdekében ön
zetlenül közreműködni szívesek voltak, fogadja 
Méltóságod a szegények nevében is kifejezett 
legmelegebb köszönetemet. Kérem, hogy ezen 
köszönetemet a vezetése alatt álló testület min
denegyes tagjának, aki a gyűjtésemhez nemes
lelkű áldozatkészségével vagy szolgálatkész fá
radozásával hozzájárult, átadni szíveskedjék.

Budapest, 1938. évi január hó 13-án.
Horthy Miklósné s. k.

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

Budapest, 1938. évi január hó 16-án.

BUDAPEST.
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A bárcalajsíromban elszámolt díjakról nyugta
másodlat kiadása.

121.683/4.—1937.
A postahivatalok jövőben a bárcalajsírom

ban elszámolt díjakról a befizetők kérelmére — 
akár a befizetéskor, akár utólag — nyugtamá
sodlatokat állíthatnak ki.

A nyugtamásodlat díja, ha a befizetéskor 
kérik, nyugtánként 10 fillér. Utólagos kérelem 
esetében a nyugtamásodlat díjmentes, azonban 
a másodlat kiállítását a postahivatalhoz inté
zett illetékköteles beadványban kell kérni. Ab
ban az esetben, ha az utólag kért nyugtamásod
lat kiállításához szükséges adatok megállapítása 
hosszabb keresést kíván, a kérelmező köteles a 
tényleges költségeket megtéríteni.

A nyugtamásodlat céljára „Nyilvántartás a 
kiadott bárcalajstrom nyugtamásodlatokról“ 
felírással ellátott és a hivatalvezető által hitele
sített külön bárcalajstromnyomtatványt (691. 
sz.) kell használni. Ezt a nyilvántartást éven
ként 1-gyel kezdődő folyószámmal kell vezetni 
és a decemberi havi számadások között kell 
megőrizni.

Nyugtamásodlat gyanánt az évi nyilvántar
tásként vezetett bércalajstrom nyugtarészét 
kell kiadni. A nyugta felső részére „Másodlat“ I 
szót tintával kell felírni és a felirat mellett a má- j 
sodlat kiállítása napjának megfelelő keletbé
lyegző lenyomatot és a másodlatot kiállító alá
írását kell alkalmazni. A nyugtamásodlaton a 
befizetés napját kézírással kell feltüntetni. A 
nyugtamásodlat díjszabásszerű díját a másod
lat hátoldalára felragasztott levélbélyegge] kell 
leróni és a levélbélyegeket le kell bélyegezni.

A hivatalok e rendeletemet a Levélposta/ 
díjszabás 58. §-ánál jegyezzék elő. /

Budapest, 1938. évi január hó 13-án. /

Budapesti helyicsomagoknak feladójegyzékkel 
történő feladása.
127.586/4.—1937.

Azok a feladók, akik egy alkalommal tö
megesen adnak fel budapesti helyi csomagot, 
azokat feladójegyzékkel is postára adhatják.

Ebben az esetben a felvevő tisztviselő e 
küldemények átvételét a feladójegyzéken is
meri el.

Ezért az ilyen feladónak a feladójegyzé
ken kívül minden egyes csomaghoz, illetőleg 
ugyanazon címre egyszerre feladott több cso
mag esetében címzettenként, a helyicsomagok 
feladására rendszeresített kézbesítővevénynek 
csak a „Kézbesítővevény“ részét kell kiállíta
nia; a kézbesítési vevényről tehát a feleslegessé 
vált „Feladóvevény“ részt leválaszthatja.

A bérmentesítési díj lerovása ilyen esetben 
is a budapesti helyicsomagokra általában előírt 
módon történik.

Az itt engedélyezett könnyítésekről a bu
dapesti postahivatalok az érdekelt feladóikat 
megfelelően tájékoztassák.

Ezt a változást a hivatalok az A. 2. Szab. 
37. §. 12. pontjánál jegyezzék elő.

A Szabályzat vonatkozó szövegének 
lyesbítése iránt a legközelebbi pótlékban i 
kedem.

Budapest, 1938. évi január hó

Iskolai célra szolgáló űrlapok kibocsátása.
114.502/4.—1937.

Különböző iskolák részére gyakorlati okta
tási célokra postai értékes űrlapokat és fuvar
levél, valamint szállítóvevény űrlapokat bocsá
tók forgalomba. Az űrlapok „Iskolai célra“ pi
ros felülnyomással vannak ellátva s a rajtuk 
levő esetleges postai díj vagy okirati illeték-be- 
nyomat ugyancsak piros felülnyomással érvény
telenítve van.

A kizárólag oktatási célokat szolgáló felül
nyomott űrlapok és azok darabonkénti eladási 
ára a következő:

1. Belföldi szállítólevél
2. Belföldi utánv. szállítólevél
3. Nemzetközi szllítólevél
4. Nemzetközi utánv. szállítólevél
5. Szállító jegyzék
6. Belföldi postautalvány
7. Nemzetközi postautalvány
8. Utánvétéii lap
9. Távirati utalványlap

10. Megbízási lap
11. Megbízási jegyzék
12. Vámárunyilatkozat
13. Táviratlap
14. Belföldi gyorsárú fuvarlevél
15. Belföldi teheráru fuvarlevél

á ra :  2 fillér
9

ii
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16. Nemzetközi gyorsáru fuvarlevél ára 3 fillér
17. Nemzetközi teheráru fuvarlevél „ 3 „
18. 1. sz. szállítóvevény űrlap „ 4 „
19. 2. sz. szállítóvevény űrlap „ 4 „
20. 3. sz. szállítóvevény űrlap „ 4

Az űrlapok 100 darabot tartalmazó csoma
gokban kerülnek forgalomba s azokat az isko
lák a beszerzési árnak készpénzben történt elő
zetes befizetésével egyidejűleg bármelyik posta- 
hivatalnál megrendelhetik. A hivatal a rende
lést az iskoláktól átveszi, a postai értékcikk
rendelés 661. sz. nyomtatványon — a szöveg 
megfelelő kiigazítása mellett — az értékcikk- 
raktárnál — a rendes értékcikkek megrendelé
sétől elkülönítve, tehát külön nyomtatványon — 
megrendeli s a havi rendeléssel együtt beküldi 
az értékcikkraktárnak. A nyomtatvány tejében 
kék ceruzával „Iskolai célra“ szavakat ír.

A megrendelőtől átvett összeget a hivatal 
postaszolgálati postautalvánnyal küldi meg a
m. kir. posta értékcikkraktárának, annak szel
vényén jelezve az összeg rendeltetését. A szol
gálati postautalvány feladóvevényét a befizetett 
összeg elismeréseként a feladónak kiszolgáltatja 
s az utalványt szabályszerű felszerelés után a

ilyen értékcikkek ellenértékét jelentő szolgálati 
postautalványokat —- a jegyzékül szolgáló bel
földi utalványkifizetési napló nyomtatványra 
feljegyezve — gyűjti és havonként az iskolai 
űrlapokra vonatkozó számadásával együtt a 
központi számvevőséghez szolgáltatja be. A 
rendelt űrlapokat az értékcikkraktár postaszol
gálati küldeményként közvetlenül a rendelő is
kola címére küldi meg.

Az iskolai célokra kiszolgáltatott értékcik
kek után jutalék semmiféle címen fel nem szá
mítható.

Az iskolai célra szolgáló űrlapok a rendes 
postai forgalomban fel nem használhatók.

Budapest, 1937. évi október hó 22-én.

A Levélpostadíjszabáshoz a 4. számú „Változá 
sok“ kiadása.

126.000,'4.—1937.
A Levélpostadíjszabáshoz a 4. számú, „Vál- 

» tozások“ című, az időközi módosításokat tar

talmazó összefoglalást kiadtam. A megfelelő 
példányszámokat a külföldi hírlaposztály küldi 
szét.

Budapest, 1938. évi január hó 19-én.

Változás a külföldről érkező levélpostai külde 
mények díjában.

86.703/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Lásd 
23. §.) a hivatalok az alábbiak szerint javítsák:

73. o., 11. fsz., Brazília: a 3—5., 7—8. és 10— 
14. hasábban „700, 400, 400, 0.11, 150, 400, 1500, 
700, 700, 1400" helyett írják: „1200, 700, 500, 
0.067, 250, 500, 2500, 1300, 1300, 2500“.

74. o„ 27. fsz., Franciaország: a 14. hasáb
ban írjanak ,,17)“ jelet és írják a lap aljára a kö
vetkező jegyzetet: ,,17) Guadeloupe-ból 400 cen
time“.

74. o„ 30. fsz., Levantei államok: a 3„ 7. és 
12—-13. hasábban „9, 8.9, 9, 9“ helyett írják: „'0, 
8, 10, 10“ .

74. o„ a lap alján levő 14) jegyzet szövegé
ben Francia-Guyana'után írják „Qiy“; e külde-

20 centime“.
76. o„ 65. fsz., Brit-Nyasaföld: a 9. hasáb

ban a meglevő adatokat töröljék és írjanak he
lyette „28a“ jelet.

A kincstári és az I. osztályú postamesteri 
hivatalok egyúttal a P. R. T. 1935 : 44. számá
ban közölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott 
díjtáblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

85.626/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 

67. §-ának VI. b) pontjában (M. kir. kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium) az 5. a) 
alatt felvett szervnél (Államépítészeti hivatalok 
útigépjavító műhelye, Budapest) a Budapest 
utáni pontot helyettesítsék vesszővel s utána ír
ják: „Székesfehérvár“.

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

megrendeléshez mellékelve boríték alatt az er- 
tékcikkraktárhoz továbbítja.

Az értékcikkraktár az' általa kiszolgáltatott
mények díja 50 g-ként
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Változások a Távíró-Díjszabásban.

85.113/8.

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

9. o. Madeiránál (1. sz. fedőlap a P. K. T. 
'938. évi 1. sz.-hoz) az 1. hasábban tegyenek 3) 
és 4) jegyzetjelölést. Az ÉLT, illetőleg a hírlap
távirat szódíja a 3. és 4. hasábban 0.475 a. fr.

10. o. Porto Santo-szigetnél (2. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1938. évi 1. szóhoz) az 1. hasábban te
gyenek 2) és 3) jegyzet jelölést. Az ÉLT, ille
tőleg a hírlaptávirat szódíja a 3. és 4. hasábban
0.525 a. fr.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124.455,8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlő-táviratok Díjtáblázatában a hi
vatalok a következő változásokat vezessék ke
resztül:

2. o. Libia és Málta közé új tételként írják 
be:

Madeira (Ile de Madére) || 0.475 || 4.75 ||

Olaszország és Portugália közé új tételként 
írják be:

Porto Santo-sziget (Ile de) || 0.525 | j  5. 
Budapest, 1938. január hó 17-én.

A távbeszélőjegy új alakja.
128.082/8.—1937.

Az „Egységes távbeszélőjegy közönséges 
magánbeszélgetésre“ című 913. sz. nyomtatványt 
a készlet elfogytával „Távbeszélőjegy“ címmel 
új alakban állíttatom elő és ezzel kapcsolatban, 
ugyancsak a készlet elfogytával, az „Egységes 
távebszélőjegy állami, szolgálati és közérdekű 
beszélgetésre“ című 911. sz. és „Egységes táv
beszélőjegy azonnali, igen sürgős és sürgős ma
gánbeszélgetésre“ című 912. sz. nyomtatványt 
megszüntetem.

Az új 913. sz. nyomtatvány tehát az összes 
(kiinduló, érkező, átmenő, magán, állami, szol
gálati, sürgős) beszélgetések és meghívások elő
jegyzésére szolgál.

Az új nyomtatvány mintáját itt közlöm.

A változással kapcsolatban a következőkre 
hívom fel a figyelmet:

A beszélgetés osztályának jelzésére szol
gáló rövidítések a magyar jelzés kezdőbetűit je
lentik. Vagyis a megváltozott jelzések a követ
kezők:

„A“ — állami
„Sz“ =  szolgálati
„H“ =  hírlap
„S“ =  sürgős
„M. H.“ =  meghívás
„K. h.“ — különmeghívás

„Más közp.“ — szolgálat szünetelése alatt a 
hosszabb szolgálatú központhoz kapcsolt, de 
más központhoz tartozó állomásról kezdemé
nyezett beszélgetés megjelölése a hosszabb szol
gálatú központnál.“

„Átm.“ =  átmenő 
„Érk.“ — érkezett.
A beszélgetés osztályát a megfelelő rövidí

tés áthúzásával kell jelezni.
Az „Erős f.“ és „Gyenge f.“ jelzést elhagy

tam, mert az óra feltüntetéséből az megállapít
ható.
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A 12 órás beosztásai ellátott kalkulográí 

órával felszerelt központok a gyenge forgalmú 
időben váltott beszélgetéseket a „Megj.“ (=meg- 
jegyzés) rovaton „Gy“ betűvel jelezzék.

Az elvétve előforduló azonnali és igen sür
gős beszélgetéseket ugyancsak a megjegyzés ro
vatban kell jelezni.

A kalkulográí órával felszerelt központok 
az óra lenyomatot a távbeszélő jegy felső bal 
részén (bejelentés ideje, beszélgetés kezdete és 
vége feliratú hasábokon át) alkalmazzzák. A be
jelentés idejét az ilyen központok — nehogy 
az óralenyomat olvashatatlanná tegye — a „Hí
vó“ nyomtatott szöveg fölé írják.

A távbeszélőjegy első oldalán az arra kije
lölt helyen kell alkalmazni a keletbélyegző le
nyomatot. A törlésre, a vonal foglalt voltára, 
stb. vonatkozó egyéb észrevételeket a jegy hát
oldalán kell feljegyezni.

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

Pusztapó távbeszélő központtal váltott távol
sági beszélgetések díjazása.

122.177/8.—1937.
A mezőtúri egységes távbeszélő hálózatba 

tartozó Pusztapó távbeszélő központtól kiinduló 
és oda szóló távolsági távbeszélgetéseket 1938. 
január 16-tól kezdve Pusztapó 457. sz. díjnégy- 
szögszáma alapján kell díjazni.

„A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora“ című segédkönyv 106. oldalán Fuszta- 
pónál alkalmazott 3) jel alatti megjegyzést tehá 
a hivatalok töröljék.

Budapest, 1938. évi január hó 8-án. / v

A „Rádióengedély“ című nyomtatvány pótlása.
85.728/8.

L*
A „Rádióengedély“ elnevezésű 1102. sz. 

nyomtatvány pótlását a hivatalok jövőben az 
1123. sz. alatt újonnan rendszeresített nyomtat
ványon minden külön jelentés nélkül kérjék.

Az új nyomtatványból első készlettel a m. 
kir. posta központi anyagraktára külön igénylés 
nélkül látja el a hivatalokat.

Az új nyomtatvány kitöltésére a rovatok 
megfelelő útbaigazítást adnak.

A kimutatáshoz mellékletként csatolni kell 
az érvényüket vesztett engedélyeket vagy az 
ezeket pótló nyilatkozatokat. A nyilatkozatra 
mindig fel kell jegyezni az engedély kiállításá
nak, illetőleg a díjkötelezettség kezdetének idő
pontját.

A pótlást kérő kimutatáshoz csatolni kell 
továbbá az előfizető által sajátkezűleg aláírt és 
keltezett írásbeli felmondást, valamint áthelye
zés esetében az új nyilvántartó hivatal arra vo
natkozó értesítését, hogy az előfizetőt milyen 
szám alatt és mikortól kezdve vette nyilvántar
tásba. Átírás esetében csatolandó az átírást-ké- 
rő által szabályszerűen kitöltött 1110. sz. nyom
tatvány is.

Az érvényüket vesztett rádióengedély
nyomtatványok pótlását továbbra is a hó vé 
gén (25-től a hó utolsó napjáig) kell kérni.

Az igazgatóság a hivatalnál megorzend 
mellékleteket az új rádióengedélyekkel vissza 
adja. ^.z új engedélyeket a hivatal besorozza, a 
mellékleteket pedig a volt előfizető kartoték
lapjai mellett megőrzi. _ P

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1927. évi 20. számában közzétett 
14.246/1927. számú rendelet 13/b. pontjánál. A 
P. R. T. 1933. évi 54. számában közzétett nyom
tatvány kimutatást pedig az új nyomtatvány 
adataival egészítsék ki.

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

&

Lefoglalandó sajtótermék.

86.148/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi január hó 12-én kelt B. 535/ 
2/1938. számú végzésével a Párisbam 1937. évben 
a „Szabad szó“ kiadásában megjelent, Gergely 
Sándor által írt „Vitézek és Hősök“ című sajtó
termék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest., 1938. évi január hó 15-én.
/
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A miskolci postaügynökségnek postahivatallá 
átalakítása.

85.478/3.
A miskolci távbeszélővel egyesített posta

ügynökség folyó évi január hó 1-től „Miskolc 
7.“ elnevezéssel IV. osztályú távbeszélővel egye
sített postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrző száma: 2465.
Ehezlcépest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 372. oldalon Miskolc- 
nál a „S3 Eh. Miskolc 2.," bejegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 84. oldalon Miskolc ü.-nél az első hasáb
ba írják be „2465“, a negyedik hasábba pedig az 
„ü. (Eh. Miskolc 2.)“ bejegyzést töröljék és he
lyette írják be „7“, a 173. oldalon pedig a 
ös ellenőrző szám mellé írják be „Miskoh

Budapest, 1938. január hó 14-én.

Bekecs új postaügynökség megnyitása.
85.479/3.

Zemplén vármegye szerencsi járásában 
fekvő Bekecs kisközségben íolyy évi januar hó 
1-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Szerencs, 
díjnégyszög száma: 970.

Az ügynökség forgalmi köre Bekecs közsé
gen kivül a közigazgatásilag Bekecs községhez 
tartozó Csillagharangod és Rosszmalom lakott 
helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban, a 127. oldalon Bekecs
nél az „u. p. Szerencs“ törlése mellett írják be: 
„S3 Eh. Szerencs, Miskolc jJKIZJ Sátoraljaúj
hely, Szerencs............ . 970, postáig. D.“;
a 165. oldalon Csillagharangodnál és a 465. ol
dalon Rosszmalomnál u. p. ezentúl „Bekecs“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 16. oldalon Békásmegyer után írják be: 
„—,970, —, Bekecs ü. (Eh. Szerencs), Zemplén, 
Debrecen, Miskolc ' ma n Sátoraliaúihelv. Sze
rencs .........“, a 158. oldalon pedig a 970 szám
nál Legyesbénye elé beírandó: „Bekecs“. j

Végül az Irányítási Füzetben a 21. oldalon 
Bekecsnél az első hasábba a Csillag törlendő, a

hetedik hasábba pedig beírandó: „Eh. Sze
rencs“.

Budapest, 1938. évi január hó 14-én.

Változások a Helységnévtárban.
86.460/3.

Bagolyvárpuszta r\ Kemeneshőgyész (110. 
o.) ezentúl u. t. Kemeneshőgyész.

Bakony cser Rezi (112. o.) ezentúl u. t.
Rezi.

Csornakutipuszta rv Rezi (168. o.) ezentúl 
u. t. Rezi.

Kajmát Kemeneshőgyész (278. o.) ezen
túl" u. t. Kemeneshőgyész.

/  Kemeneshőgyész (291. o.) ezentúl (gpca L„ 
u. t. Magyargencs törlendő.

Kemenespuszta O Kemeneshőgyész (291. 
o.) ezentúl u. t. Kemeneshőgyész.

Magyarürög r\  Mecsekalja (354. o.) ezen
túl u. t. Mecsekalja.

Máriapuszta o  Mecsekalja (359. o.) ezen
túl u. t. Mecsekalja.

Mecsekszentkút (A Mecsekalja (364. o.)
ezentúl u. t. Mecsekalja.

Nagyszokoly (392. o.) ezentúl (§>£3 L., u. 
t. Felsőireg törlendő.

Patacs (belterület) r\ Mecsekalja (424. o.) 
ezentúl u. t. Mecsekalja.

Rákoskeresztúrnál (449. o.) a „Budapest 
Hatvan“ után beírandó „Rákosliget...“

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

Dunaharaszti és Rákócziliget postahivatalok 
nevének megváltoztatása.

86.643/3.

Folyó évi február hó 1-től a dunaharaszti 
postahivatal neve „Dunaharaszti l“-re, a rákó- 
cziligeti postahivatal neve pedig „Dunaharaszti 
2“-re változik meg.

Ezzel kapcsolatban a kir. hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtárban a 448-ik oldalon Rá-
kócziligetnél .......  postáig. Bp.“ törlése
mellett írják be „u. p. és u. t. Dunaharaszti 2 
(belterület).“
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A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a 39-ik oldalon Dunaharaszti mellé írják 
be „1.“ és alája: „312, 15, 1, Dunaharaszti 2, 
—“—, —“—, Budapest f  ""BBT" I Ráckeve“, a 
109-ik oldalon Rákócziligetet összes adataival 
együtt, a 146-ik oldalon a 15 számnál Rákóczi- 
1 igelet töröljék, a 165-ik oldalon a 193 számnál 
Dunaharaszti helyett „Dunaharaszti l “-t, a 167- 
ik oldalon pedig a 312. számnál Rákócziliget he
lyett „Dunaharaszti 2“-t írjanak.

Az Irányítási Füzet 40-ik oldalán Dunaha
raszti mellé jegyezzék be „1“, a 133-ik oldalon 
pedig Rákócziligetet az összes adataival együtt 
töröljék.

Budapest, 1938. évi január hó 19-én.

_____  l

Üj jegyzékelőmenet berendezése.
86.445/3.

Folyó évi január hó 21-től Kiskőrös—Buda
pest közt a 917. sz. vonat vasúti szolgálati kocsi
jában —• vasárnapot és ünnepnapot, valamint 
hétfőt és ünnepnapot követő napot kivéve — a 
budapesti keleti pu.-i mozgópostafőnökség al
tisztjének kíséretében jegyzékelőmenet közle
kedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
/ í 5. R. Tára 1937. évi 17. száma mellékleteként 

megjelent mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

Kispest 1. számú és Zabar postahivatalok ré
szére új ellenőrző számbélyegző engedélyezése.

86.038/3.

Kispest 1 számú postahivatalnál a 239 ellen
őrző számlabélyegzőn kívül a „239 a“, Zabar 
postahivatalnál pedig a 2376 számlabélyegző 
helyett az „504" ellenőrző számlabélyegző hasz
nálatát engedélyeztem.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy
nökségek névsorában az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

A 69. oldalon Kispest 1-nél a 239 szám mel
lé írják be „a“, a 143. oldalon a 2376 szám he
lyett „504“-t, a 167. oldalon a 239. számnál a 
„Pénztárak jelzése“ hasábba „a“-t, a 169. olda
lon az 504 szám mellé „Zabar“-t írjanak, a 172. 
oldalon pedig a 2376 szám mellől „Zabar“-t tö
röljék.

Budapest, 1938. évi január hó 18-á

Változás a Budapest székesfőváros területének 
postakézbesítési beosztása című füzetben.

86.501/3.

Budapesten a Bajza-utcának VII. kerületbe 
tartozó útszakasza részben beépült. Ennek kö
vetkeztében ebbe az utcába címzett levélpostai 
küldemények kézbesítési rendje is megváltozott.

A Bajza-utcának a VII. kerületbe tartozó 
1—41 és 2—16-ig tartó számozású házaiba a bu
dapesti 741, a VI. kerületbe tartozó többi ré
szébe pedig a budapesti 62 számú postahivatal 
kézbesít.

A kir. hivatalok ezt a változást a „Budapest 
székesfőváros területének postakézbesítési be
osztása“ című füzetben vezessék keresztül és a 
helyes irányítás iránt intézkedjenek.

Változás a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában.

86.038/3.

Rákoskeresztúrnál (109. o.) a Budapest
miUi Hatvan bejegyzés után a kir. hivatalok 
írják be „Rákosliget...“

Budapest, 1938. évi január hó 18-án.

Budapest, 1938. évi január hó 19-én

Változások az Irányítási Füzetben.
86.913/3.

/  Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata- 

/lok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek: ,

23. o. Bicskénél 14 elé Komárojn 2/27 v. (H.



28 3. szám.

U. ü. után nem), a 14 \  után (V. ü. ü. nem) 
írandó.

28. o. Bugyinál fl08 törlendő.
30. o. Celldömölknél 1316 helyett 1314,
41. o. Écsnél a jelenlegi adatok helyett 1. 

Győr 2/7152 v„ Eh Győr 2, f i  10,
44. o. Erdővárosnál Budapest 62 után 190, 

f  190,
47. o. Felsőgallánál f53 helyett Komárom 

2/27 v. (H. Ü. ü. után nem),
66. o. Igáinál 1. f92 (H. U. után nem) helyett 

Kaposvár 1—44,

75. o. Kemeneshőgyésznél Eh. elé 53, Mező
lak után Celldömölk/gk, Kemenesmagasinál Vö- 
nöck helyett 53/gk, Celldömölk/gk,

76. o. Kemenesmihályfánál Celldömölk elé 
53, írandó.

77. o. Kétutköznél 220 (k. ü.) törlendő.
91. o. Lillafürednél 32 helyett 2 írandó, „S“ 

törlendő, Z. elé beírandó „S“, 36 helyett 6 (S. Z.
> Ü. ü. nem) írandó, 1. Bp 72—1. Mi 2/10 v.. tör

lendő.
93. o. Magyaratádnál Kaposvár 1 után 44, 

Kaposvár 1, Magyargencsnél Mezőlaknál 53, 
Celldömölk,

98. o. Mezőlaknál 54 elé 53,
105. o. Nagycenknél f24 után f58,
130. o. Püspöklaknál 1. Pécs 2 elé 1. Pécs 2/ 

6432 v. (H. U. ü. után nem),
142. o. Somogyszilnél gk után 44, Kaposvár

1,
147. o. Szárföldnél 57 elé 58,
156. o. Szombathely 2-nél 1422 helyett 1442,

1. 82 elé 1. Pápa, f 24 után 1. Körmend/1343 v. 
írandó, 1. Körmend/1301 v. törlendő, a 138 a f252 
elé írandó, 197 helyett 1. 197/1338 v.

159. o. Takácsinál Győr 2 elé 54,
160. o. Taranynál Nagyatád elé 44,
162. o. Tatabányánál f53 helyett Komárom 

2/27 v. (H. Ü. ü. után nem)
171. o. Ujhutánál a jelenlegi adatok helyett 

Lillafüred, __

178. u. Vönöcknél 1. Bpest 72/213. v. helyett
1. Celldömölk/gk.

Budapest, 1938. évi január hó 19-én.

Személyzetiek.

86.025/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937. no
vember havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Zsedényi Pál felügyelői
címmel és jelleggel felruházott főtiszt 63 Mező
túrról Budapestre, Oláh Sándor II. o. tiszt 235 
Budapestről Kiskunfélegyházára, Rigó Lajos II.
o. tiszt 256 Kecskemétről Mezőtúrra, Rziha Má
ria segédtisztnő 406 Kiskunfélegyházáról Sze
gedre, Pálos Margit segédtisztnő 414 Miskolcról 
Nyíregyházára, Kovács Lajos műsjzaki segéd
tiszt 101 Budapestről Szegedre, Szelényi Róza 
kezelőnő 326 Budafokról Budapestre, Kovács 
József uzdi I. o. altiszt 1349 Ujdombóvárról 
Dombóvárra, Zsoldi Sándor II. o. altiszt 288 Ko
máromból Karcagra, Vajda György zalaeger
szegi II. o. altiszt 1926 Zalaegerszegről Marcali
ba, Virág János püspökladányi II. o. altiszt 2025 
Budapestről Székesfehérvárra, Horváth Pál ta- 
ranyrigópusztai II. o. altiszt 2322 Mohácsról 
Nagykanizsára, Gazda Ferenc II. o. altiszt 2445 
Dombóvárról Uj dombóvárra, Krancziczki And
rás II. o. altiszt 2600 Miskolcról Budapestre, Da- 
nyi Lajos II. o. altiszt 2611 Bajáról Budapestre, 
Hetyei Gyula II. o. altiszt 2704 Mezőtúrról Ceg
lédre, Kovács József fiumei II. o. altiszt 2819 
Nagykanizsáról Mohácsra, Szarvas Lajos Ii o. 
altiszt 2922 Szolnokról Jászberénybe, Farkas 
András jászberényi II. o. altiszt 2926 Szolnokról 
Jászberénybe, Csiszár István II. o. altiszt 3002 
Budapestről Székesfehérvárra, Kovács István II.
o. altiszt 3278 Budapestről Bajára, Tóth János 
hatvani II. o. vonalfelvigyázó 293 Mórról Hat
vanba.

Nyugdíjaztalak: Ehrlich Adolf felügyelő
184, Vaniss Ferenc főellenőr 18, Ujváry Irén 1,98 <
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és Major Jenőné 629 segédellenőrök, Kovács 
Vilmosné 112 és Fogarasy Péterné 342 segéd
tisztnők, Marosi János I. o. szakaltiszt 31, Füze
si János 195, Forró Mihály 218 és Akoßi József 
265 II. o. szakaltisztek, Fülöp Károly 9, Fekete 
János váci 87, Udvardi József 148, Gróf György 
155, Antal János jánoshidai 503, Csóré Imre 
597, Regényi Gábor 615, Beregszászi Sándor 
910, Schmehl János 977, B. Molnár József 1306 
és Fehér Ferenc szolnoki 1635 I. o. altisztek.

Meghaltak: Pfeiffer Rezső főfelügyelő 171, 
Turiák Ödön felügyelő 336, Nagy József ibrá- 
nyi I. o. altiszt 1383, Mózes Péter 36 és Molnár 
Kálmán 280 gépkocsivezetők.

Névváltozás: Szandavári (Hoffmann) Ist

ván I. o. tiszt 258, Perjesi (Popellár) Ferenc II. 
o. tiszt 258, Kemenes (Kulina) Béla főellenőr 86, 
Kerti (Kangiszer) Sándor segédtiszt 74, Korá
nyi (Haskó) István segédtiszt 194, Hidasi (Hla- 
vati) László I. o. távíró- és távbeszélő szerelő 
274, Dénes (Deutsch) János II. o. vonalfelvi
gyázó 182.

Egyéb változások: Joós László főtiszt 353 
helyett Joós László dr., Nagy Imre II. ó. tiszt 
173 helyett Nagy Imre dr., Pálos Margit segéd
tisztnő 414 helyett Kövesdi Nándorné, Sólyom 
Aranka kezelőnő 622 helyett Wisztt Vilmosné, 
vitéz Kovács István II. o. altiszt 3278 helyett 
Kovács István írandó.

Budapest, 1938. évi január hó 13-án.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

86.193/3.
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*) A szállítás költségeihez a község évi 354 P-vel 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 1938.

évi március hó 5-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi január hó 15-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balatonmáriafürdő postahivatal február 1-re állandó 

alkalmazásra németül is beszélő kezdő nőkiadót keres. 
Járandóság: lakás, ellátás, készpénzigény közlendő.

Csepel 1. számú postahivatalnál 2 férfikadó alkalma
zást nyerhet. Feltételek, több évi gyakorlat, helyettesíteni 
tudás.

Mándok állandó alkalmazásra 3-ik kiadónőt keres 
febr. 15, vagy március 1-től, — lehet kezdő is.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kasnyik Lász'lóné Szerencs (Papsor utca 7.) azonnal

Prakker Margit Balatonmáriafürdő 3 február 1.

Magda Tivadar Csepreg 4 február K Érettségizett. 
Helyettesítést is vállal

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

Fövároti Nyomd« Rt. nyomé«*. — Felelős v.,: Ducbon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | S |  POSTA RÉSZÉRE.
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T A U T A L O M :
A zsebdíjszabás új kiadása.
Iránba szóló értekek bevételének korlátozása.
A Romániába szóló postautalványok összegének

francia nyelven való kiállítása.
Változások a Légipostadíjszabásban.
A tojás- és baromfiárak kifüggesztése.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.
A „Borsszem Jankó“ című időszaki lap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
A Pécsi ■ Ünnepi Játékok hirdető bélyegzőinek hasz

nálatba vétele.

A Budapesti Nemzetközi Vásár plakátjainak a 
postahivatalokban való kifüggesztése.

Kispest 5. számú postahivatal megnyitása.
Változás a Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá

ban.
Változások a Helységnévtárban.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Hivatalvezetői megbízatás.
Pályázati hirdetmény postügynöki állásra. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadó állást keresnek.

A zsebdíjszabás új kiadása.
86.781/4.

A postadíjszabásból a közönség használa
tára szánt zsebdíjszabás újra megjelent.

Az új kiadású példányokat az érdekelt hi
vatalok közvetlenül a külföldi hírlaposztálytól 
igényeljék. A hivatalok az egyes kezelési osztá
lyoknál kifüggesztett rövid hirdetmény útján a 

’közönség figyelmét a zsebdíjszabásra hívják fel.
Az eladási ár 4 fillér.
Budapest, 1938. évi január hó 24-én.

Iránba szóló értékek bevitelének korlátozása.

85.667 4.
Az iráni postaigazgatás értesítése szerint 

külföldi érc- és papírpénzt, valamint bárminemű 
értékpapírt, mint csekket, váltót, bankjegyet, 
biztosítási kötvényt, kötelezvényt, hitellevelet, 
vagyis bármilyen értékpapírt, amely valuta
üzérkedés alapjául szolgálhat, csak értéklevél
ben lehet Iránba bevinni. Az ilyen tartalmú ér
téklevél borítékán a tartalmat részletesen fel 
kell tüntetni.

Kivételt képeznek a „Banque Mellie Iran“ 
és a „Banque Impériale d’Iran“ címre feladott 
küldemények, amelyekre ez a korlátozás nem 
vonatkozik.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelete- 
met a Levélpostadíj szabás 52. és 93., valamint a 
Csomagdíjszabás 120. oldalán „Irán“-nál a jegy
zet-hasábban. , j

Budapest, 1938. évi január hó 20-án. / X

A Romániába szóló postautalványok összegének 
francia nyelven való kiállítása.

125.999/4,—1937.
A Romániába szóló postautalványok össze

gét ezentúl francia nyelven kell feltüntetni.
A hivatalok a jelen rendeletemet a Levél- 

postadíjszabás 29. §. 5. p. és a 30. §-nak Romá
niára vonatkozó bejegyzésénél jegyezzék elő.

A díjszabás javítása iránt pótlék útján fo- 
1*0 Ív gondoskodni.

Budapest, 1938. évi január hó 20-án.
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Változások a Légipostadíjszabásban,
87.667/4.

A hivatalok a Légipostadíjszabásban, vezes
sék keresztül a következő változásokat:

A 8—21. oldalakon az alább felsorolt orszá
goknál a 2. és 3. hasábban töröljék a „70 fillér“ 
légipostái pótdíjat és helyette mind a két ha
sábba írják: 40 fillér. Bahama-szigetek, Haiti- 
köztársaság, Jamaika, Kuba, Mexikó, Porto 
Rico, Santo Domingo, Virginia-szigetek.

A 10—18. oldalon az alábbi országoknál a
2. és 3. hasábban töröljék a meglevő „90 fillér“ 
légipostái pótdíjat és helyette mindkét hasábba 
írják: 50 fillér. Brit Honduras, Guatemala, Hon
duras köztársaság, Nikaragua, Salvador-köztár- 
saság.

A 8—21. oldalon az alábbi országoknál a 2. 
és 3. hasábban töröljék a meglevő „1 pengő“ 
légipostái pótdíjat és helyette mind a két ha
sábba írják: 60 fillér. Antigua, Barbados, Costa 
Rica, Dominika, Guadeloupe, Martinique, Mont
serrat, Panama csatorna vidéke, Panama-köztár
saság, St. Kitts (Christophe) és Nevis, Nevis, 
Trinidad.

21. oldal, Venezuela, a 2. és 3. hasábban az
1.50 P légipostái pótdíj helyett írják: 90 fillér.

A 9—16. oldalon az alábbi országoknál a 2. i 
és 3. hasábban az „1.50 P“ légipostái pótdíjat 
töröljék és helyette mind a két hasábba írják 
be: 1 pengő. Brit-Guayana, Curasao, Ekuador, 
Francia-Guyana, Németalföldi-Guyana.

A 14. oldalon Kolombiánál a 2. és 3. hasáb
ban töröljék az „1.80 P“ légipostái pótdíjat és 
a 2. és 3. hasábba írják: 1 pengő.

17. oldal, Peru, a meglevő légipostái pótdíj
jal egysorban a 4. hasábban írják be a követ
kező megjegyzést: „Délamerikán át“. A 2—4. 
hasábba pedig a meglevő légipostái pótdíj és a 
most beírt megjegyzés alá írják be a következő
ket: (a 2. és 3. hasábba) „1 pengő“, (a 3. hasáb
ba) „New-Yorkon át.“

Budapest, 1938. évi január hó 25-én.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztése.
86.206/8.

A P. R. T. 1937. évi 20. számában megjelent 
101.475/8., továbbá a 35. számában megjelent 
114.383/8., végül a 42. számában megjelent 
117.369/8. számú rendeleteimben utasítottam a

postahivatalokat, hogy a tojás- és baromfiárak 
kifüggesztésére nagy gondot fordítsanak és 
mindenkor a legutolsó termelői árakat függesz- 
szék ki.

Ennek ellenére a m. kir. külkereskedelmi hi
vatal közlése szerint egyes hivataloknál hatá
lyon kívül helyezett, régi árak vannak kifüg
gesztve, ami a termelőket megtéveszti.

Ezúttal újból figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy az említett rendeleteimben foglaltak sze
rint mindig a központi körözvényben közölt 
legújabb termelői árakat függesszék ki.

A közvetítő hivatalok gondoskodjanak ar
ról, hogy a központi körözvényt minden hiva
tal pontosan megkapja s olyan esetben, ha 
egyes hivatalok a központi körözvény átvéte
lére utólag jelentkeznek, a közvetítő hivatalok 
a P. R. T. 1932. évi 6. számában közzétett 
71.951/5. számú rendeletemben foglaltaknak 
megfelelően járjanak el.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztését az 
igazgatóságok a hivatalvizsgálatok alkalmával 
minden esetben ellenőriztessék és mulasztás í 
esetében az érdekelt hivatal ellen büntetőleg 
járjanak el.

Budapest, 1938. évi január hó 20-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 
85.171/8.

A magyar-német távbeszélőforgalomban a 
német távbeszélőhivatalok díjövbeosztása 1938. 
február 1-től megváltozik: az I. és II. díj csoport
ban a díjövek száma az eddigi nyolc díjövről 
háromra csökken, a III. díj csoportban pedig a 
díjövek megszűnnek. E díjváltozással kapcso
latban a magyar-német távbeszélőforgalomban 
váltott háromperces közönséges beszélgetés 
díja, a különböző díjcsoportok és díjövek sze
rint, a következőképen fog alakulni:

I. díjcsoport:
1. díjövébe tartozó német hivatalokkal 5.— a. fr.
2. díjövébe tartozó német hivatalokkal 5.90 a. fr.
3. díjövébe tartozó német hivatalokkal 7.40 a. fr.

II. díjcsoport:

1. díjövébe tartozó német hivatalokkal 5.60 a. fr.
2. díjövébe tartozó német hivatalokkal 6.50 a. fr.
3. díjövébe tartozó német hivatalokkal 8.— a. fr.
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111. díjcsoport-ba
tartozó német hivatalokkal 5.30 a. fr.

Annak megállapítása, hogy az egyes német 
hivatalok mely díjcsoportba, illetőleg mely díj
övbe tartoznak, ezentúl is a P. R. T. 1927. évi
38. számában közzétett 34.800. sz. rendeletben 
közölt módon történik.

A Németországgal váltott távbeszélgetések 
díjának megállapításánál jelenleg használt „Díj
övmutató a német távbeszélőközpontok díjövé
nek (Zone) megállapításához a magyar-német 
távbeszélőforgalomban“ című füzet 1938. feb
ruár 1-től érvényét veszti, ehelyett az összes 
távbeszélőhivatalokat új díjövmutatóval fogom 
ellátni. Addig is, amíg az új díjövmutatót a hi
vatalok megkapják, a Németországgal folyta
tott távbeszélgetések díjának megállapítása és 
közlése végett esetenként forduljanak vagy a 
budapesti helyközi távbeszélőközponthoz, vagy 
Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Sop
ron, Szombathely, Nagykanizsa, Pécs, Békés
csaba 1. és Szeged hivatalok valamelyikéhez.

A fentiekre, valamint arra való tekintettel, 
hogy a háromperces közönséges beszélgetés díja 
Danziggal és Finnországgal is megváltozott, a 
hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a követ
kező változásokat vezessék keresztül:

A 25. oldalon Danzignál a kéthasábos részt 
követő második bekezdésben a beszélgetési díj 
valamennyi viszonylatban 8 frs 30 cts helyett 
8 frs — ctm. Ugyanitt a kiszámított díjak táb
lázatában a 2.77, 4.98 és 1.66 díjakat sorrendben 
a következő díjakkal helyettesítsék: 2.67, 4.80 
és 1.60.

A 27. oldalon Finnországnál a kéthasábos 
részt követő második bekezdésben a beszélge
tési díjak, a díjövek szerinti sorrendben:

16 frs 80 cts helyett 15 frs 20 cts
19 frs 20 cts helyett 17 frs 60 cts
20 frs 40 cts helyett 18 frs 80 cts
20 frs 40 cts helyett 18 frs 80 cts
19 frs 20 cts helyett 17 frs 60 cts

A 31. oldalon lévő és Finnországhoz tartozó 
kiszámított díjak táblázatában feltüntetett dí
jak helyett sorrendben a következő díjakat ír
ják:

15.20 5.07 9.12 3.04
17.60 5.87 10.56 3.52
18.80 6.27 11.28 3.76

A 42. oldalon Németországnál a kéthasábos 
részt követő harmadik „A díjak a következők“ 
kezdetű bekezdéstől végig az összes adatokat 
töröljék és helyükbe ragasszák a csatolt fedő
lapot.

Az 52. oldalon Svédországhoz tartozó kiszá
mított díjak táblázatában levő díjak helyett
orrendben a következő díjakat írják:

11.— 3.67 6.60 2.20
12.80 4.27 7.68 2.56
14.60 4.87 8.76 2.92

Budapest, 1938. évi január hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
87.246/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi január hó 21-én kelt B. I. 
956/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Népszava“ című politikai napilap 1938. 
évi január hó 21-én megjelent 16 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, 1938. évi január hó 21-én.

A „Borsszem Jankó“ című időszaki lap megje
lenésének és terjesztésének megtiltása.

87.176/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten megje
lenő „Borsszem Jankó“ című időszaki lap meg
jelenését és terjesztését az 1938. évi január hó 
18-tól 30 napi időtartamra megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szó- 
banforgó lap esetleg postára kerülő példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a
m. kir. államrendőrség budapesti főkapitánysá
gához küldjék be.

Budapest, 1938. évi január hó 21-én.
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A Pécsi Ünnepi Játékok hirdető bélyegzőinek 
használatba vétele.

86.461/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a pécsi

1. és 2. számú postahivatal a bélyegzők elkészü
lésétől bezárólag folyó évi június hó 12-ig „Pécsi 
Ünnepi Játékok Missa Sollemnis — 1938. jú
nius 4—12-ig. — Jöjjön Pécsre! — Utazási ked
vezmények!“ feliratú kézihenger bélyegzőt 
használni a nála feladott levélpostai kiildc 
nyék egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi január hó 19-én. /

A Budapesti Nemzetközi Vásár plakátjainak a
postahivatalokban való kifüggesztése.

86.146/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1938. 

évi Budapesti Nemzetközi Vásár plakátjainak a 
postahivatalokban való kifüggesztését megen
gedtem.

A plakátokat a vásár rendezősége közvet
lenül a postahivatalokhoz fogja megküldeni.

Felhívom a hivatalokat, hogy e plakátokat 
a közönség rész^j»^ fenntartott helyen függesz- 
szék ki s a vjlsár bezárása után, vagyis folyó évi 
május fiókén, távolítsák el.

Budapest, 1938. évi január hó 25-én.

Kispest 5. számú postahivatal megnyitása.
87.986/3.

Kispest megyei városban folyó évi február 
hó 1-én „Kispest 5“ elnevezéssel új, nyilvános 
távbeszélő állomással felszerelt és csupán fel
vevő szolgálattal megbízott postahivatal nyílik 
meg .

Az új postahivatal bárhová szóló közönsé
ges és ajánlott levélpostai küldeményeket, táv
iratokat, értékleveleket, csomagokat és bel
földre szóló postautalványokat vesz föl, posta- 
takarékpénztári szolgálatot közvetít, helyi és 
helydcözi távbeszélgetéseket bonyolít le, végül 
postai, pénzügyei és egyéb értékcikkeket árusít.

Az új hivatal ellenőrző száma 437, dí j négy
szögszáma pedig 3. Szolgálati jellege „L“.

Ehhez képest a Postahivatalok és ügynök
ségek Névsorában a 69. oldalon Kispest 4. után

jegyezzék be: „437, 3, —, Kispest 5. (Hoffher Al- 
bert-u. 35.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest 72 

— Ganztelep.“ /
Budapest, 1938. évi január hó 26-án.

Változás a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában.

87.280/3.
Almáskamarásnál (7. o.) és Nagykamarás

nál (89. o.) „Bánkút . . . “ helyett „Magyarbánhe- 
gyes . . . “ írandó.

Nemesdédnél (92. o.) a „k.“, Niklánál pedig 
(93. o.) a „gyr.“ jelzés törlendő. y

Budapest, 1938. évi január hó 24-én. /■

Változások a Helységnévtárban.
87.279/3.

Almáskamarásnál (93. o.) „Bánkút . . . pd." 
helyett „Magyarbánhegyes . . . pd.“ írandó.

Bácsótany^a (109. o.), Baranyisziget (121. o.), 
Bokoritanya (141. o.), Bolgár (141. o.), Cigány
lapos (152. o.), Csődörös (169. o.), Diófás (177.
o.) r\ Berettyószentmárton, ezentúl u. t. B&~ 
rettyószentmárton.

Berettyószentmárton (132. o.) ezentúl ©is 
E., u. t. Berettyóújfalu törlendő

* Domokosmajor r\ Tiszavárkony (180. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Jászkaraj enő.

Felsőalpár O Kecskemét (204. o.) ezentúl
u. t. Lakitelek.

Földvárymajor (Baracs része) o. Tatár i 
szentgyörgy (216. o.) ezentúl u. p. Tat ár szent/
györgy.

Halomtanya (244. o.), Harcsás (245. o.) 
Berettyószentmárton ezentúl u. t. Berettyó-/ 
szentmárton.

Hernádkércs (252. o.) ezentúl u. p. Halmaj.
Hidsziget (255. o.), Hosszúsziget (Szomo- 

lyom része) (.260. o.), Kenyerestanya (Nagybócs 
része) (292. o.), Kisbócs (301. o.), Kishidköz (304.
o.), Kislapos (307. o.), Klastrom (Szomolyom ré
sze) (316. o.), Kodormány (317. o.) «D Bereiiyó- 
szentmárton ezentúl u. t. Berettyószentmárton.

Köncsök Kecskemét (326. o.) helyesen 
„Köncsög1

Nagybócs (381. o.), Nagyhidköz (384. o ) r\ 
Berettyószentmárton ezentúl u. t. Berettyó-1 
szentmárton.
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Nagykamarás (385. o.) ezentúl „Bánkút . . . 

pd.“ helyett „Magyarbánhegyes . . . pd.“
Nagylapos Cl Berettyószentmárton (387.

o.) ezentúl u. t. Berettyószentmárton.
Nemesdédnél (396. o.) a „pd.“ jelzés tör

lendő.
Niklánál (400. o.) a „pd.“ jelzés törlendő.
Nyárjas v. á. r\ Kecskemét (402. o.) ezeri- 

túl u. p. és u. t. Koháryszentlőrinc.
Nyártó (402. o.), ölyvösgát (Szomolyom ré

sze) (413. o.), Péntekhalom (427. o.), Rekettyés 
(Reviczkytanya) (451. o.), Rózsahát (456. o.) rS 
Berettyószentmárton ezentúl u. t. Berettyó- 
szentmárton.

Szeged—Gróf Klebelsbergtelep-nél (489. o.) 
Eh. Szeged helyett „Eh. Szeged 1.“ írandó.

Szerecsen (499. o.) ezentúl ^ s L . ,  u. t. Ge
ese törlendő.

Szeszgyár (Baracs része) Cl Tatárszent- 
györgy (499. o.) ezentúl u. p. Tatárszentgyörgy.

Szentdénes (493. o.), Szilota (502. o.), Szol/ 
noktó (504. o.), Szomolyom (505. o.), Tipoka 
(522. o.), Tölyvös (532. o.) r\ Berettyószent
márton, u. t. ezentúl Berettyószentmárton.

Budapest, 1938. évi január hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
87.685/3.

Az Európánkívüli fontosabb országokba 
szóló lcvélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (— É):

Ausztráliába (Fremantle): F II/5 — 5 ó 30 
p, É III/1; F 11/10 — 15 ó, É III/8;

Brit-Indiába (Bombay): F 11/2 — 15 ó, É 
11/15; F 11/3 — 15 ó, É 11/17; F 11/10 — 15 ó, É 
11/24;

Dél-Afrikába (Capetown): F II/3 — 15 ó, 
É 11/23; F 1119 — 15 ó, É 11/29;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 11/4 —

15 ó, É 11/18; F 11/5 — 15 ó, É 11/23; F 11/11 
15 ó, É 11/27; F 11/12 -  15 ó, É 11/28;

Egyiptomba (Alexandria): F II/2 — 15 ó, 
É 1117; F II/4 — 15 ó, É 11/9; F II/6 — 22 ó 50 p .  

É II/10; F II/7 —  22 ó 50 p ,  É 11/12; F 11/8 —

—  22 ó 50 p ,  É 11/12; F II/9 —  22 ó 50 p ,  É II 15;
F II/11 — 15 ó, É 11/15;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F II/3 — 15 ó, É 11/10, F II/7 — 15 ó, É II 15; 
F II/8 — 15 ó, É 11/17; F II/9 — 15 ó, É 11/18;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F II/2 — 
22 ó 50 p, É II/7; F II/5 — 22 ó 50 p, É II 10; 
F II/7 — 22 Ó 50 p, É 11/12; F II/9 — 22 ó 50 p, 
É 11/14; F 11/12 — 22 ó 50 p. É 11/17;

Iránba (Perzsia, Teherán): F II/4 — i2 ó, 
É 11/12; F II/5 — 12 ó, É 11/13; F II/7 — 12 ó,
É 11/15; F II/11 — 12 ó, É 11/19; F 11/12 — 12 ó,
É 11/20;

Japánba (Shimonoseki): F II/l — 5 ó 30 p, 
É 11/17; F II/4 — 5 ó 30 p, É 11/20: F II/8 -  5 ó 
30 p, É 11/24; F II/11 — 5 ó 30 p, É 11/27;

Németalföldi Indiába (Batávia): F II,3 — 
5 ó 30 p, É 11/24; F II/9 — 15 ó, É III/3;

Palesztinába (Tel Aviv): F 11/2 — 22 ó 50 p, 
É II/6; F II/5 — 22 ó 50 p, É II/9; F II/ó — 22 ó 
50 p, É II/11; F II/7 —  22 ó 50 p ,  É 11/11; F 11/8 

22 ó 50 p, É 11/13; F 11/9 — 22 ó 50 p ,  É 11/14; 
F 11/12 — 22 ó 50 p, É 11/16;

Szíriába (Alep): F II/2— 22 ó 50 p, É 11/5; 
F II/3 — 22 ó 50 p, É II/7; F Ií/5 — 22 ó 50 p, 
É 11/8: F II/7 — 22 ó 50 p, É 1130: F H/9 — 22 ó 
50 p, É 11/12; F IÍ/10 — 22 ó 50 p, É 11/14; F 11/12
— 22 ó 50 p, É III 15.

Budapest, 1938. évi január hó 25-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
86.291/1.

Dr. Borbás György postafőtiszt (368) a ba
lassagyarmati postahivatal vezetésével megbiza- 
tott. /

/Budapest, 1938. évi január hó 24-én.
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Pályázati hirdetmény
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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 február hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi január hó 24-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Soroksár postahivatal ö n á l l ó  k e z e l é s r e  k é p e s  f é r f i -  

k i a d ó t  k e r e s  m á r c i u s  e l s e j é r e .  A j á n l a t o t  f i z e t é s i  i g é n y  
m e g j e l ö l é s é v e l  é s  s z o l g á l a t i  a d a t o k  k ö z l é s é v e l  k é r .

Sajókazinc postahivatal k e z d ő  n ő k i a d ó t  k e r e s .
T á v i r a t o z n i  t u d ó k  e l ő n y b e n .  K ö l c s ö n ö s  m e g e g y e z é s  e s e t é 

b e n  a z  á l l á s  á l l a n d ó .

Állástkereső postakiadók.

A z állást kereső p ostak iad ó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
beivel

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Vass .1. Béla B u d a p e s t  ( S z i l a s s y  ú t  6 . ) f e b r u á r  1 5 . Á l l a n d ó  h e l y r e .

Siha Rozália K i s z o m b o r f e b r u á r .  1 .

Magda Tivadar Csepreg 4 a z o n n a l Érettségizett. 
Helyettesítést is vállal

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

F ővárosi N yom d » R t. n yom ása . — Felelős v. : D uchon  János.
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T A R T A T O M :

Változások a Légipostái Menetrendben.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új árjegyzé

kének kiadása.
A feladó rendelkezésére a címzett után küldött táv

irat kézbesítése és utánküldési dijának beszedése. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Üj rádiónyomtatványok rendszeresítése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Jut postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltoz

tatása.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Allástkereső postakiadók.

Változások a Légipostái Menetrendben.

87.166/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve- 
zesék keresztül a következő változásokat:

2. oldal, Belgium, az 5. hasábban „b 14 ó 
25“ helyett írják ,,b 22 ó 35“.

3. oldal, Franciaország, az 5. hasábban új 
érkezési időpontoknak írják be Toulouse-nál 
„c 5 ó 10“, Ajaccio-nál „c 9 ó 50“, Nagybritan- 
nia, az 5. hasábban Londonnál új érkezési idő
pontnak írják be „b 16 ó 10“; Németalföld, az 
5. hasábban új érkezési időnek írják be Amster- 
dam-nál „b 15 ó 05“; Rotterdammá! „b 14 ó 30“.

4. oldal, Németország, az 5. hasábban ve
zessék keresztül a következő javításokat: 
Frankfurt a/M-nál a második rovatban „b 13 ó 
30“ helyett írják „b 19 ó 25“; Hamburg-nál „b 
16 ó 10" helyett „b 14 ó 50“; Hannover-nál „b 
15 ó 10 helyett „b 15 ó 30“; Nürnberg-nél a má
sodik rovatban „b 12 ó 05“ helyett „b 12 ó 25“.

8. oldal, III. sz. menetrendtáblázat, Egyip- 
tomi-Szudán, a 3. hasábban Malakal-nál töröl
jék a „pé“ érkezési napot. Ugyancsak Egyipto- 
mi-Szudánnál a 7. hasábban Wadi Halfá-val, 
Khartoum-mal és Malakal-lal egysorban új ér
kezési napnak írják be mind a három helyen: 
„szó“. —- Ezenkívül a Ili. menetrendtáblázat 4. 
és 8. hasábjában az alább felsorolt helyekkel 
egysorban írják be a következő új érkezési na- 

* pokat:

4. 8.
Kairó pé va
Wadi Halfa pé va
Khartoum szó hé
Kassala szó hé
Asmara szó hé
Assab va ke
Djibouti va sze
Dire-Daua va ke
Addis-Abeba va ke
Belet Uen — sze
Mogadiscio — sze

9. oldal, V. sz. menetrendtáblázat, az 1. ha
sábban levő összes adatokat (a hasáb fejében is) 
töröljék. A 2. hasábban a Port Bell-el és Kisu- 
mu-val egysorban levő „hé“ érkezési napokat 
töröljék és ebbe a hasábba az alább felsorolt he
lyekkel egysorban írják a következő új érkezési 
napokat:

Port Bell va
Kisumu va
N airobi va
Mombasa va
Dar-es-Saalam hé
Lindi hé
Lusuka ke
Blantyre ke
Salisbury ke
Mozambique hé
Qelimane hé
Beira hé

!
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Lorenzo Marques ke
Johannesburg ke
Durban ke
East London b csü
Port Elisabeth b csü
Capetown sze
Windhoek sze

9. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, Brit-In- 
dia, Karaohi-nál az érkezési napok az 1—3. ha
sábban „szó*“, „hé*“, „sze*“ helyett „pé“, ,,va“ és 
,,ke“. Ugyancsak a VI. sz. menetrendtáblázatnál 
Hong-Kong és Canton-ra vonatkozó összes ada
tokat az 1. és 2. hasábban töröljék és az 1. ha
sábban új érkezési napoknak írják be Hong- 
Kong-nál és Canton-nál „hé“.

10. oldal, VIII. sz. menetrendtáblázat. Az 
alábbi helyeknél a 2. hasábban levő érkezési na
pokat töröljék és helyettük írják be a felsorolt 
új adatokat:

St. John b szo
.Nassau b he
San J ó s é csü
San Pedro P é
Guatemala csü
Georgetown csü
Cayenne csü
Paramaribo csü
Port-au-Prince p é
Belize
Tegucigalpa csü
Kingston b hé
Baranquilla pé
Antilla b va
Managua csü
Cristobal sze
Panama City csü
San Juan pé
San Salvador csü
Port-of-Spain csü
Maracaibo pé
St. Thomas b szo

Budapest. 1938. évi február hó

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új 
árjegyzékének kiadása.

I. ad 86.165/3.
Hivatkozással a P. R. T. 1937. évi 1. számá

ban közzétett 127.662/3—1936. számú rendele- 
temre, értesítem a postahivatalokat, hogy a m.

kir. posta bélyegértékesítő irodájának 1938. évi 
február hó l én érvénybe lépő új árjegyzékét ki
adtam. Az árjegyzék egy-egy példányát több 
helyen való lebélyegzés és zsinórral való ellátás 
után a közönség részére fenntartott, illetve a kö
zönség részére hozzáférhető, jól látható helyen 
való kifüggesztés végett az összes budapesti 
postahivataloknak, továbbá a vidéki kincstári 
és I. o. postamesteri hivataloknak egyidejűleg 
megküldöttem.

Külön is felhívom az időszaki postahivata
lok szerelvényeit őrző postahivatalokat, hogy az 
időszaki postahivatalok megnyitása előtt ezek 
részére szolgálati levelezőlapon közvetlenül a 
bélyegértékesítő irodától igényeljenek árjegyzé
ket és kiadandó pótlékokat.

Ugyanígy járjanak el azok a postahivatalok 
is, amelyeknek több árjegyzékre volna szüksé
gük, vagy amelyek most árjegyzéket nem kap
uik. de székhelyükön a bélyegértékesítő iroda 
működése iránt érdeklődő bélyeggyűjtők van
nak.

A bélyegértékesítő iroda árjegyzékét imp 
gánfeleknek is elküldi, ha annak 20 fillér árat 
utólag megfizetik.

Budapest, 1938. évi január hó 29-éfi. /

A feladó rendelkezésére a címzett után küldött 
távirat kézbesítése és utánküldési díjának besze

dése.
127.592/8.—193t .

A B. 1. Szab. 55. §. I. 3. pontja szerint a fel
adó kérésére utánküldött (=FS=) távirat után
küldési díjának a címzettől leendő beszedését 
mindig meg kell kísérelni, azonban az ilyen táv
iratot abban az esetben is kézbesíteni kell, ha 
a címzett az utánküldési díj megfizetését megta
gadja.

Minthogy a hivatalok ezen a téren különbö
zőképen járnak el, a B. 1. Szab. említett §-ában 
foglalt rendelkezések figyelembevételével, a fel
adó rendelkezésére utánküldött (= jFS=) távira
tok kézbesítését és utánküldési díjának besze
dését, a következő módon szabályozom:

A kézbesítendő táviratra, közvetlenül a cím 
fölé, valamint a vevény felső részére a folyószám 
fölé, tintával fel kell jegyezni a beszedendő dí
jat, a pengő összeget betűkkel is megismételve. 
Pl. „Beszedendő. 1 P 50 f. azaz egy pengő 50 fil
lér“. E feljegyzést az érdekelt tisztviselő aláírja

1
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és aláírása mellett a keletbélyegző lenyomatát 
alkalmazza.

A felmerült utánküldési díjnak megfelelő 
értékű portóbélyeget a vevényre kell felragasz
tani s a táviratot a címzettnek, távollétében pe
dig a távirat átvételére jogosult más egyénnek, a 
vevényen való elismerés mellett kell kézbesíteni.

A kézbesítés alkalmával meg kell kérdezni 
a címzettet, illetőleg azt, akinek a táviratot kéz
besítik, hogy az utánküldési díjat megfizeti-e. 
Ha nem fizeti meg, a kézbesítő az illetőt kérje 
fel, hogy ezt a körülményt a vevény hátoldalára 
sajátkezüleg jegyezze fel. • Ha a vevényről a 
címzettnek ez az igazolása hiányzik, ez azt je
lenti, hogy a díjakat megfizette s a kézbesítőnek 
az összeggel el kell számolnia.

Ha a címzett lakásán nincsen senki, aki a 
táviratot a kézbesítés általános szabályai szerint 
átvehetné, vagy ha a címzett lakása zárva van, 
a kézbesítő a táviratot — értesítő hátrahagyása 
mellett —, köteles visszavinni a hivatalba. Ha 
címzett a visszavitt táviratot 24 órán bellii a hi
vatalban nem veszi át, mint kézbesíthetetlent 
vissza kell jelenteni. A kézbesíthetetlenségről 
•szóló szolgálati értesítésben a felmerült után
küldési díjat is közölni kell a felvevő hivatallal.

A díjfizetés megtagadása esetében a feladó
tól beszedendő összeget szolgálati értesítésben 
közölni kell a felvevő hivatallal. A szolgálati ér
tesítésben meg kell említeni, hogy a címzett a 
díjfizetést megtagadta.

A hivatalok a P. R. T. 1924 :64. számában 
közzétett 23.3%. sz. rendelet 12. pontjának B/e 
bekezdésénél jegyezzék elő, hogy az utánkül
dési díjnak megfelelő értékű portóbélyeget nem 
a táviratra, hanem a távirat vevényére kell fel
ragasztani.

Budapest, 1938. évi január hó 24-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
129.198/8.—1937.

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

59. o. Dominikánus köztársaság és Hondu- 
ras-köztársaság közé ragasszák be a csatolt fe
dőlapot.

Budapest, 1938. évi január hó 27-én.

Üj rádiónyomtatványok rendszeresítégp.
: 86.l l ü l ^ ^ ^ * * * * *

A rádiókezeléssel járó teendők egységesí
tése végett

a) a rádió vevőberendezésnek engedély nél
küli üzemben (birtokban) tartása esetében a 
közigazgatási hatóságnál való feljelentéshez az 
1118. számú,

b) a feljelentéssel egyidejűleg az igazgató
sághoz teendő jelentéshez az 1119. számú,

c) a rádióelőfizetési díjaknak közadók mód
jára való beszedéséhez az 1121. számú, s végül

d) a lepecsételt rádiókészülék igazolásához az 
1122. számú nyomtatványt rendszeresítettem.

Ezekből az új nyomtatványokból első kész
lettel a m. kir. posta központi anyagraktára kü
lön igénylés nélkül látja el a hivatalokat.

Az új nyomtatványok kitöltésére a rovatok 
megfelelő útbaigazítást adnak.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1927. évi 20. számában közzétett 
14.246 1927. számú rendelet 5. c., továbbá 4. b. 
és 4. c. pontjainál. A P. R. T. 1933. évi 54. számá
ban közzétett nyomtatvány kimutatást pedig az 
új nyomtatványok adataival egészítsék ki.

Budapest, 1938. évi január hó 28-án.

. Postai szállításból kizárt sajtótermék.
87.979/4.

A Bécsben, Irene Harand kiadásában meg
jelenő „Gerechtigkeit“ című időszaki laptól a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi január hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

88.095/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi január hó 26-án kelt B. 1194/
1938. számú végzésével a Budapesten vagy vi
déken, nyomda vagy többszörösítő vállalat meg
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jelölése nélkül előállított „Magyar Munkás Esz
metárs“ című, „I. Socialnationale végrehajtóbi
zottsága“ aláírással ellátott sajtótermékek 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, 1938. évi január hó 28-án.

Jut postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

87.568/3.
Jut postaügynökség ellenőrző hivatala 

Adánd helyett ezentúl Kaposvár 1.
A kir. hivatalok ehhezképest a Helységnév- 

tárt (277. o.) és a Postahivatalok és Ügynöksé
gek névsorát (61. o.) helyesbítsék.

Budapest, 1938. évi február hó 3-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Po
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t

A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okaa e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Bu
da

pe
st

Magdics Lászlóné kiadó Dány 1908. Budapest 66. Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

D
eb

re
ce

n

Bándi Melitta kiadó Mezőkövesd 1906. Telkibánya Telkibányai postames
terré neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Állástkereső postakiadók.
A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Anderko Anna Gizella Napkor február 15.

Dobrády Karolin Vönöck 8 azonnal

Káldy János Csehimindszent február 15. 
vagy március 1.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4. 1

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelős v..: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1933 FEBRUÁR 11. 6. szám

T A R '

Áz Európáiból eredő légipostái küldemények portó-
zása.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Hirdető bélyegző használatának engedélyezése Ka

posvár 1. számú postahivatal részére.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Hercegkút új postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok és

ALOM:

I Ügynökségek Névsorában és az Irányítási Füzetben. 
Biztosi megbízatás.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
K i m u t a t á s  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k i a d ó k r ó l  
Betöltendő k i a d ó i  á l l á s o k .
Kiadó állást keresnek.

Az Európából eredő légipostái küldemények 
portózása.

128.167/4.—1937.
Üj abban egyes európai országok állandóan, 

más országok pedig időszakonként a náluk fel
adott és Magyarországba szóló összes leveleket 
és levelezőlapokat légiúton továbbítják. Az 
ilyen küldemények feladói tudván, hogy külde
ményük légíüton nyer továbbítást, arra gyak
ran légipostái ragjegyet ragasztanak. Minthogy 
az ilyen küldemények külsőleg nem különböz
nek a légipótdíj alá eső szabályszerűen felsze
relt küldeményektől, előfordult, hogy a hivata
lok azokat a légipótdíj hiánya miatt meguor- 
tózták.

Tekintettel arra, hogy ilyen küldemények 
mind nagyobb számban érkeznek, a téves por
tózás elkerülése és egységes eljárás biztosítása 
végett az európai országokból eredő légipostái 
levelek és levelezőlapok portózását illetően a 
következőket rendelem el:

1. Ha valamely légipostái ragjeggyel ellá
tott küldeményen a rendes szállítási díj egyál
talában nincs, vagy pedig csak részben van le- | 
róva, akkor — akár rajta van a „T“ jelző, akár 
nincs — a küldeményt csak a hiányzó rendes 
szállítási díj alapján szabad — az általános sza
bályok szerint — megportózni.

\ 2. Ha valamely légipostái rágj eggyel ellátott
küldeményen a rendes szállítási díj teljes egé

szében le van róva, akkor a küldeményt csak az 
esetben szabad megportózni, ha azon a felvevő 
hivatal „T“ bélyegzője van. A megportózás ez 
esetben is az általános szabályok szerint — 
még pedig a hiányzó légipostái pótdíj alapján 
— történik.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1934 :55. számában megjelent ad. I. 136.906/4. 
sz. rendelet 60. §-ánál és a P. R. T. 1936 : 2. szá
mában a 133.991/4. sz. rendelet mellékleteKÓnt 
kiadott „Kimutatás a külföldről érkező levél
postai légiküldemények és postautalványok lé
gipostái pótdíjáról“ című táblázatban.

Budapest, 1938. évi február hó 1-én. **

—  \ y

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

89.277/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi február hó 5-én kelt B. I. 
1667/1938. számú végzésével a Rákospalotán 
megjelent „Palotai Kurír“ című politikai 
lap 1938. évi február hó 6-án kiadott 5. számá
nak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi február hó 8-án.

II.
89.370/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 
gálóbírája 1938. évi február hó 7-én kelt B 16601
1938. számú végzésével a Kecskeméten előállí
tott „Fehér Torony, Erdélyi József válogatott 
versei“ című könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi február hó 8-án.

15 ó, É III/3; F 11/21 — 15 ó, É III/7; F 11/23 — 
15 ó, É íII/9; F 11/26 — 15 ó, JÉ JII/14;

Egyiptomba (Alexandria): F 11/13 — 22ó50 
p, É 11/17; F II/14 — 22 ó 50 p, É 11/18; F 11/15 

- 15 ó, É 11/20; F 11/16 — 22 ó 50 p, É 11/22; 
F 11/18 15 ó, É 11/23; F 11/20 — 22 ó 50 p, É
11/24; F 11/22 —  22 ó 50 p, É 11/26; F 11/23 — 22
ó 50 p, É III/1; F 11/25 — 15 ó. É III/l; F 11/26
— 22 ó 50 p, É III/4;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
15 ó, É 11/21; F 11/17 — 15 ó, É 11/24; F
15 ó, É 11/28; F 11/21 — 15 ó, É III/l; F

Ál/22 — 15 ó, É III/3; F 11123 — 15 ó, É III/4;
Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 11/14 — 

22 ó 50 p, É II/19; F 11/16 — 22 ó 50 p, É 11/21;
F 11/19 — 22 ó 50 p, É 11/24; F 11/21 — 22 ó 50
p, É 11/26; F 11/23 — 22 ó 50 p, É 11/28; F 11/26
— 22 ó 50 p, É III/3;

/  É s z í  

II/Í4 — 
11119 -

Hirdető bélyegző használatának engedélyezése
Kaposvár 1. számú postahivatal részére.

89.171/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a ka
posvári 1. számú postahivatal a bélyegző elké
szülésétől folyó évi május hó 8-ig bezárólag „Lu
xus Lóvásár — 1938. május 7—8. -—• Kaposvár“ 
feliratú kézi henger hirdetőbélyegzőt fog hasz
nálni a nála feladott levélpostai küldemények 
egv részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi február hó 8-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
89.555/3.

Az Európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. hivatalnál (=F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja i(=É):

Ausztráliába (Fremantle): F 11/19 — 5 ó 30 
p, É III/15; F 11/24 — 7 ó, É III/22;

Brit Indiába (Bombay): F 11/15 — 15 6, É 
11/28; F 11/17 — 7 ó, É III/3; F 11/24 — 7 ó, É III/ 
10;

Dél Afrikába (Capetown): F 11/16 — 15 ó, 
É III/7; F 11/23 — 15 ó, É III/14;

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F 11/16 —

Iránba (Perzsia, Teherán) F 11/14 — 12 ó, 
É 11/22; F 11/18 — 12 ó, É 11/26; F 11/19 — 12 ó,
É 11/27; F 11/21 — 12 ó, JÉ III/l. F 11/25 — 12 ó,
É ITI/5; F 11/26 — 12 ó, É III/6;

Japánba (Shimonoseki): F 11/15 — 5 ó 30 p, 
É III/3; F 11/18 — 5 ó 30 p, É III/7; F 11/22 — 5 
ó 30 p, É III/10; F 11/25 — 5 ó 30 p, É III/13;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 11/17 — 
5 ó 30 p, É III/14; F 11/24 — 5 ó 30 p, É III/18;

Palesztinába (Tel Aviv): F 11/13 — 22 ó 50 
p, É 11/18; F 11/14 — 22 ó 50 p, É *11/19; F 11/16 

22 ó 50 p, F 11/20; F 11/19 -  22 ó 50 p, É II/
24; F 11/20 — 22 ó 50 p, É 11/25; F II'21 — 22 ó
50 p, É 11/26; F II/22 — 22 ó 50 p, É 11/27; F II/
23 — 22 ó 50 p, É 11/28; F 11/26 — 22 ó 50 p, É
III/3;

Szíriába (Alep): F 11/14 — 22 ó 50 p, E II/ 
17; F 11/16 — 22 ó 50 p, É 11/19; F 11/17 — 22 ó
50 p, É 11/21; F 11/19 — 22 ó 50 p, É 11/22; F 11/
21 — 22 ó 50 p, É 11/24; F, 11/23 — 22 ó 50 p, É 
11/26; F 11/24 — 22 ó 50 p, É 11/28; F 11/26 - - 22 
ó 50 p, É III/l.

Budapest, 1938. évi február hó 9-én.

Hercegkút új postaügynökség megnyitása.
89.278/3.

Zemplén vármegye sárospataki járásában 
fekvő Hercegkút községben folyó évi február 
hó 1-ón új postaügynökség lépett életbe. Ellen-

<
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Őrző hivatala Sárospatak, díjnégyszögszáma 
1234.

Az ügynökség forgalmi köre Hercegkút 
községen kívül Makkoshotyka községre terjed 
ki.

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

A Helységnévtárban Hercegkútnál (251. o.) 
az „u. p. és“ törlése mellett írják be: „S3 Eh. 
Sárospatak, Miskolc 3C7ZB Sátoraljaújhely, Sá
rospatak ....... , 1234, postáig. D.“ Makkoshoty
ka (355. o.) u. p. ezentúl Hercegkút.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá 
ban Hercegfalva után (55. o.) vegyék fel: „— 
1234, —, Hercegkút ü. (Eh. Sárospatak), Zemp
lén, Debrecen, Miskolc 3HLZJ3 Sátoraljaújhely,
Sárospatak__ “, a 160. oldalon pedig az 1234
számnál Bodrogolaszi után: „Hercegkút“.

Végül az Irányítási Füzetben Hercegialva 
után (62. o.) jegyezzék be: „Hercegkút,
Zemplén. D. II. Miskolc—Sátoraljaújhely, 
Sárospatak.“

Budapest, 1938. évi február hó f-

Változások a Helységnévtárban.
88.834/3.

Cinkus v. mh. r* Hódmezővásárhely (153/
o.) ezentúl u. t. Orosháza. ^

Hernádkércs kk. (252. o.) ezentúl u. p. Fel 
sődobsza.

Kétutköz n > Poroszló (297. o.) ezentúl 3? 
L helyett „ f  L. K.“, — u. t. Egerfarmos.

Szőkeszélitanya O Poroszló (506. o.) ezen
túl u. t. Egerfarmos.

Tatársánci iskola v. mh. rs Hódmezővásár
hely (516. o.) ezentúl u. p. Hódmezővásárhely
1., u. t. Kaszaperpuszta.

Vásárhelyi határ v. mh. o  Hódmezővásár 
hely (553. o.) ezentúl u. p. Hódmezővásárhely 1

Vizimegálló v. mh. Pi Hódmezővásárhely 
(565. o.) ezentúl u. p. Hódmezővásárhely 1., u.
t. Kaszaperpuszta.

Budapest, 1938. évi február hó 7-én.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányítási 

Füzetben.
89.648/3.

A Helységnévtárban:
Bocsárlapujtőnél (137. o.) Hatvan m—b 

Salgótarján... pd. helyett Salgótarján főtér pu.
Litke pu. írandó.

, Endrefalvánál (191. o.) Balassagyarmat
t l IM l  Ipolytarnóc, Szécsény ... pd. helyett Sal
gótarján főtér pu. = = =  Balassagyarmat írandó.

Karancsságnál (284. o.) Hatvan i WB" Sal
gótarján, Zagyvapálfalva . . .  pd. helyett Salgó
tarján főtér pu. ■' 1 ■ Balassagyarmat írandó.

Kemeneshőgyésznél (291. o.) Győr s~~~isr 
íbathely, Mezőlak.. .  pd. helyett Mezőlak 

Ceíldömölk pu. írandó. 
Kemenesmagasinál (291. o.) Ceíldömölk

Z3Sopron, Vönöck... pd. helyett Mezőlak 
--- ■ Ceíldömölk pu. írandó.
Kemenesmihályfánál (291. o.) Gvőr I 

Szombathely, Ceíldömölk .. ., továbbá Magyar- 
gencsnél (352. o.) Gvőr~ül M Szombathely, 
Mezőlak.. .  pd. helyett Mezőlak pu. — ~~ Cell- 
dömölk pu. írandó.

Vönöcknél (566. o.) Ceíldömölkl i i  I Son- 
ron után Mezőlak pu. —— Ceíldömölk pu.
írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek névso
rában.

Bocsárlapuj tőnél (19. o.) a „gy.“-t töröljék 
és Hatvan HM- 88Salgótarján helyett jegyezzék 
be Salgótarján főtér pu. -  —~ Litke pu.

Endrefalvánál (41. o.) a „gy.“-t töröljék és 
az utolsó hasábban levő adat helyett jegyezzék 
be Salgótarján főtér pu. ~ Balassagyarmat.

Karancsságnál (63. o.) a „k“-t töröljék és az 
utolsó hasábban levő adat helyett írják be Sal
gótarján főtér pu. —■ --- Balassagyarmat.

Kemeneshőgyésznél, Kemenesmagasinál, 
Kemenesmihályfánál (65. o.) és Magyargencs- 

B (78. o.) az utolsó hasábban szereplő adat he
lyett jegyezzék be Mezőlak pu. : : Celldö- 
mölk pu., az ezen postahivatalok neve mellett 
szereplő „k“, illetve „gy“ bejegyzést pedig tö
rölj ék.

Vönöcknél (142. o.) az utolsó hasábba Ceíl
dömölk HZZEír Sopron után jegyezzék be Me
zőlak pu. ~ Ceíldömölk pu
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Az Irányítási Füzetben:

Bocsárlapujtőnél (24. o.) Hatvan—Salgótar
ján helyett Salgótarján főtér pu.—Litke pu. gk., 

Endrefalvánál a 6. hasábba Balassagyarmat 
—Ipolytarnóc helyett Salgótarján főtér pu.— 
Balasagyarmat gk., a 7. hasábba a jelenlegi ada
tok helyett Salgótarján-21 (H. U. és ü. után 
nem), Balassagyarmat,

Karancsságnál (73. o.) a 6. hasábba Hatvan 
—Salgótarján helyett Salgótarján főtér pu.—
Balassagyarmat gk., a 7. hasábba Zagyvapálfal- 
va, 22 helyett Salgótarján-21 (H. U. és ü. után 
nem), Balassagyarmat,

Kemeneshőgyésznél és Kemenesmagasinál 
(75. o.), továbbá Kemenesmihályfánál (76. o.) a
6. hasábban levő adat helyett Mezőlak pu.— 
Celldömölk pu. gk., végül

Vönöcknél (178. o.) a 6. hasábba Celldö 
mölk—Sopron után Mezőlak pu.—Celldömölk 
pu. írandó.

Budapest, 1938. évi február hó 9-én.

Biztosi megbízatás.
89.091/1.

A budapesti postaigazgatóság kerületében 
dr. Makk József postasegédtitkár helyi biztosi 
teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1938. évi február hó 8-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
89.098/1.

A makói postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás nyugdíjazás folytán megüresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
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 és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá

nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állást és a vele járó termé
szetbeni lakást 1938. augusztus 1-én kell majd 
elfoglalni.

Budapest, 1938. évi február hó 6-án.

Személyzetiek.
88.843/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1937 évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Szabó István dr. főtiszt 156 
Budapestről Kispestre, Szebenyi Lajos főtiszt 
194 Szegedről Kiskunfélegyházára, Rosta Lajos 
dr. I. o. tiszt 332 Kecskemétről Szegedre, Ottófi 
József II. o. tiszt 57 Dombóvárról Ujdombóvár
ra, Tallér Tibor II. o. tiszt 152 Keszthelyről Ka
posvárra, Solti Tivadar II. o. tiszt 288 Vácról 
Budapestre, Hegedűs Lajos gyakornok 175 Ka
posvárról Budapestre, Szajki Pál segédellenőr 
351 Uj dombóvárról Dombóvárra, Fábián
György balassagyarmati I. o. altiszt 1298 Eger
ből Budapestre és Budapestről Egerbe, Józsa 
Géza II. o. altiszt 1652 Pécsről Budapestre, Kán
tor János buji II. o. altiszt 1714 Sátoraljaújhely
ről Budapestre, Kővári Mihály II. o. altiszt 1825 
Esztergomból Székesfehérvárra, Kovács András 
budapesti II. o. altiszt 2136 Kecskemétről Buda
pestre, Pecze Gábor II. o. altiszt 2138 Budapest
ről Hatvanba, Bak Mihály II. o. altiszt 2206 Bu
dapestről Szerencsre, Kovács Mihály lovasbcré- 
nyi II. o. altiszt 2354 Budapestről Kispestre, vi
téz Kurunczi Tamás II. o. altiszt 2385 Makóról 
Budapestre, Fekete László békési II. o. altiszt 
2392 Békéscsabáról Budapestre, Borsos Ferenc
II. o. altiszt 2540 Budapestről Szolnokra, Tímár 
Ferenc II. o. altiszt 2599 Kisvárdáról Budapest
re, Rehó András II. o. altiszt 3240 Budapestről 
Sátoraljaújhelyre, vitéz Mucsi Béla II. o. altiszt 
3261 Budapestről Kecskemétre, vitéz Drávái Jó
zsef II. o. altiszt 3270 Budapestről Pécsre, Sári 
Lajos kocsikezelő 94 Budapestről Miskolcra.

Nyugdíjaztalak: Zsigmond László dr. ta
nácsosi címmel és jelleggel felruházott titkár 6, 
Kurucz Miklós 8, Schönk Gyula 30 és Munká
csy Béla 134 főellenőrök, Halász János segéd
tiszt 261, Cserkúti Imréné 322 és vitéz Ungvári
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Józsefnél 416 segédtisztnők, Kovács András I.
o. szakaltiszt 40, Gál Mihály furtai 6, Szendi 
József 110, Fekete József sági 184 és Miklós Jó
zsef 220 II. o. szakaltisztek, Márton Árpád 128, 
Bokor Lajos 264, Siba Gergely 274, Farkas Jó
zsef alcsuti 278, Farkas József ceglédi 279, 
Szabó Kálmán szentmártonkátai 817, Baricza 
György 826 és Cseri Balázs 1871 I. o. altisztek, 
Katona Ödön II. o. szakmester 6, Tóth Zsig- 
mond 95 és Koleszár Mihály 159 I. o. vonalfel
vigyázók.

Elbocsáttatott: Perecz László II. o. altiszt 
938.

Meghaltak: Parasin Sándor főfelügyelő 176, 
Erdélyi István felügyelő 24, Hasskó Ferenc el

lenőr 52, Nagy József dunapataji 1. o. vonalfel- 
vigvázó 213.

Névváltozások: Bánhegyi (Bruszt) Pál II. o. 
altiszt 2581, Bányai (Bróz) György II. o. vonal
felvigyázó 191.

Egyéb változások: Bokor Jenő II. o. tiszt 
197 helyett Bokor Jenő dr., Koltai Géza II. o. 
tiszt 318 helyett Koltai Géza dr., Kaza János II.
o. tiszt 319 helyett Kaza János dr., Tátos Aran
ka kezelőnő 137 helyett Vidos Flóriánné, Med- 
vegy Györgyné kezelőnő 348 helyett Arató 
Györgyné, Beleznay Margit kezelőnő 450 he
lyett Tvtte Ernőné írandó.

Budapest, 1938. évi február hó 7-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

89.276/3.
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évi február hó 26-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi február hó 8-án.

*) 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 1938.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Takács Ilona kiadó Budapest 1912. Budapest 83.

:

Az előírt határidő alatt 
nem tett szakvizsgát.
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Orbán Károly né kiadó Kassa 1897. Sárrétudvari Sárrétudvari postames
terré neveztetett ki.

So
pr

on Záray Miklós kiadó Temesvár 1886. Nyúlfalu Lemondott.

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

Jászfényszarú postahivatal önálló kezelésre képes 
nőkiadót keres, március 1-re, vagy 15-re.

Diósgyőr postahivatal egy szakképzett férfi vagy no 
kiadót keres állandó alkalmazásra. Gyors munkások 
előnyben. A hivatalnak C szolgálata van. Az ajánlatban 
az igények megjelölését kéri.

Derecske I. osztályú postahivatal, kettő kiváló, jó 
postakiadónőt keres, állandó alkalmazásra. Járandóság: 
teljes ellátás és készpénzfizetés.

Allástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzetcíme
neve j  (jelenlegi tartózkodási

helve)

szolgálati 1  mely időponttól 
éveinek kezdve vállal 
száma J  állást

Fodor Ilona Jósvafő március 1. A debreceni kerületbe.
Horváth Gizella Ojpest (Lőrinc-utca 132. azonnal
Török Dezső Békéscsaba (Reviczky-u. 50.) 26 azonnal Helyettesítést is vállal.

Varsányi Margit Február 15-ig Derecske, azután 
Jászberény (Kertész-u. 8.)

március 1.

Kiéger Alajos Halmaj (Abaúj m.) azonnal
Lehetőleg nagyobb hi

vatalnál.
Helyettesítést is vállal.

Farkas Mária Kiskőrös február 15. Lehetőleg szegedi kér 
nagyobb hivatalnál.

Magda Tivadar Siófok azonnal Érettségizett. 
Helyettesítést is vállal.

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

Fővárosi Nyom da Rt. nyom ása. — Felelős v. : D uchon János
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T A R T

Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával kibocsá
tásra kerülő bélyegek előjegyzés útján való árusítása.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Vasláda betétrekesz és vasszekrény rendszeresítése.
A Légoltalmi Liga hirdetéseinek kifüggesztése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A Szegedi Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek hasz

nálatba vétele.
A nagyhortobágyi postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
A nagyháti postahivatalnak postaügynökséggé való

A T O M :
átalakítása.

Kámon postaügynökségnek postahivatallá való át
alakítása.

Változások az Irányítási Füzetben.
Elveszett postakiadói igazolvány.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése.
A M. Kir. Postatakarékpénztár 1938. évi január havi

forgalmas.
Betöltendő kiadói állások.

Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmávai ki
bocsátásra kerülő béiyegek előjegyzés útján 

való árusítása.
89.460/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Buda
pesten tartandó XXXIV. Nemzetközi Eucha
risztikus Kongresszus alkalmából, 1938. év má
jusában.

1. 100%-os felárral, blokk-alakban 6, 10, ló, 
20, 32, 40 és 50 filléres emlékbélyegsorozatot,

2. a blokkban foglalt bélyegekkel azonos ki
vitelben s ugyancsak 100%-os felárral, rendes, 
100-as lapokban, 16 és 20 filléres bélyegeket fo
gok kiadni.

A felár beszámításával a blokk eladási ára 
darabonként 3 pengő 48 fillér, a 16 filléres bé
lyegé darabonként 32 fillér, a 20 filléresé pedig 
40 fillér.

A blokkokra az idecsatolt hirdetményben 
közölt feltételek mellett előjegyzést nyitok.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a hirdet
ményt a postahivatalokban, a közönség részére 
könnyen hozzáférhető helyen azonnal függesz- 
szék ki, s az érdeklődőknek, valamint a helyi 
sajtónak az abban foglaltak alapján a szüksé
ges felvilágosításokat adják meg.

A hirdetményt 1938. évi március hó 12-én, 
a szolgálat végeztével vonják be és irattáruk
ban őrizzék meg.

Budapest, 1938. évi február hó 14-én. ,

Változások a Távíró-Díjszabásban.
87.347/8.

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

10. o. Németalföldnél a 6. hasábban az „XP 
=  1.20 a. fr.“ megjegyzést töröljék.

13. o. Az oldal alján levő 4) jegyzet szövege 
teljes egészében törlendő. \y

30. o. Az  oldal fejrovatában az „Útirányod
nál új útirányként beiktatandó: XL via France 
TSF. v /

Loyauté-szigeteknél az 1—6 hasábban lévő 
összes, adatokat töröljék s helyükbe ragasszák 
a csatolt 1. sz. fedőlapot. J

Az oldal alján lévő 4) jegyzet szövegét a 
következőképen módosítsák: „A XI. útirány ki- 
vételével az összes alkalmazható útirányt ,.—■/ 
Suva“ útirányjelzéssel kell kiegészíteni.“

31. o. Rotuma-szigetnél a 6. hasábban a TMx 
megjelölés törlendő s helyébe beírandó: MP.

Tahiti-szigetnél a II. útiránynak megfelelő 
szódíj a 3. hasábban 4.27-ről 3.54 a. fr-ra helyes
bítendő.

32. o. Uj-Kaledoniánál a III. útiránynak 
megfelelő szódíj a 3. hasábban 3.72-ről 3.54 a. 
fr.-ra helyesbítendő.

Wallis-szigetnél az 1—6 hasábban lévő ösz- 
szes adatokat töröljék s helyükbe ragasszák a 
csatolt 2. sz. fedőlapot.

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

2. o. Az oldal alján lévő 2) jegyzet szövegé-/ 
ben az első sorban, az „=XLT= táviratok" szaj  
vak után beszúrandó: „a feladó veszélyére". / 

Budapest, 1938. évi február hó 7-én. /

Vasláda betétrekesz és vasszekrény rendszere
sítése.

89.083/9.
A 115/b. nyilvántartási számú nagy vaslá

dához, az ott őrzendő anyagoknak célszerűbb 
elhelyezésére, betétet rendszeresítek. A betét 
vaskeretből és két kiemelhető fapolcból áll.
Együttes ára 16 P. Nyilvántartási száma 124.

Ugyanebből a célból a fentjelzett vasládá
val azonos méretű és ürtartalmú, de álló hely
zetet elfoglaló s kulcsos faszekrény alapzata 
vasszekrényt is rendszeresítek. E vasszekrény, 
belül különféle mágasságban tetszés szerint rög
zíthető három vaslemezzel van ellátva. A pénz
társzekrény benyomását keltő vasszekrény ára 
alapzattal együtt 180 P. Nyilvántartási ?záma
125.

Mindkét cikknek a posta központi anyag
raktárából való megrendelése a postaigazgató
ságok útján történik.

Budapest, 1938. évi február hó 11-én.

A Légoltalmi Liga hirdetéseinek kifüggesztése.
88.522/4.

A Légoltalmi Liga Országos Elnökségének 
kérelmére megengedtem, hogy a Légoltalmi Liga 
propaganda hirdetéseit a postahivatalok hiva
talos helyiségükben kifüggeszthessék.

A Légoltalmi Liga bérmentesített postakül
deményekként küldi meg e hirdetéseit a posta- 
hivataloknak.

Felhívom a hivatalokat, hogy a hozzájuk ér
kező hirdetéseket a közönség részére szolgáló 
helyiségben szembeötlő módon haladéktalanul 
függesszék ki, a később készülő újabbi hirdeté
sek megküldése esetében pedig a régebbi hir
detéseket is újakkal cseréljék ki.

Budapest, 1938. évi február hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

90.202/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi február hó 12-én kelt B. í. 
1882/1938. 2. számú végzésével a Varga Ferenc 
szerzői megjelöléssel ellátott „Szabadon" című 
könyvnek a 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, 1938. évi február hó 15-én.

II.
90.220/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbír áj a 1938. évi február hó 12-én kelt B. I. 
2023/1938. számú végzésével a Budapesten „A 
Magyar Nemzeti szocialista Párt“ „Vezetőségi 
határozat“ című, 1938. évi február hó 11-én meg
jelent sajtóterméknek a 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, 1938. évi február hó 15-én.

III. /
90318/4.

A pécsi kir. büntető törvényszék vizsgáló- 
bírája 1938. évi február hó 12-én kelt B. 507/ 
1938-2. számú végzésével a Keszthelyen megje
lent „Független Dunavölgye“ című sajtótermék 
1938. évi január hó 26-iki 1—2. számának lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi február hó 15-én.

A Szegedi Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek 
használatba vétele.

88.059/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1 és 2 számú postahivatalok bezárólag fo
lyó évi június 12-ig „X. Szegedi Ipari Vásár, t
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1938. június 4—12. Jöjjön Szegedre. Utazási 
kedvezmények." feliratú hirdető bélyegzőt fog 
használni a nála feladott levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi február hó 14-én.

A nagyhortobágyi postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

89.275/3.
A nagyhortobágyi távbeszélővel egyesített 

postaügynökség folyó évi február hó 1-től „Hor
tobágy" elnevezéssel IV. osztályú távbeszélővel 
egyesített postahivatallá alakíttatott át.

Az új hivatal ellenőrző száma: 2495.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 385. oldalon Nágy- 
hortobágynál a E. h. Debrecen 2.“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: (Horto
bágy)“, a 289. oldalon pedig Hortobágyi csárda 
elé írják be: „Hortobágy lásd Nagyhortobágy".

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 88. oldalon a Nagyhortobágyra vonat
kozó összes adatok törlendők és az 57. oldalon 
jegyezzék be a következő adatokat: „2.495, 976, 
5, Hortobágy, Hajdú, Debrecen, Debrecen fl~~ s 
Füzesabony“, a 158. oldalon a 976 számnál 
Nagyhortobágy helyett „Hortobágy“, a 173. ol
dalon pedig a 2.495 számnál ugyancsak Nagy
hortobágy helyett „Hortobágy“ írandó.

Végül az Irányítási Füzetben a 106. oldalon 
Nagyhortobágy összes adataival együtt törlen
dő s a 65. oldalon Horthy-liget után beírandók 
a következő adatok: „Hortobágy, IV., Hajdú. 
D, II, Debrecen—Füzesabony, 168, 4*168, 220 (k, 
ü), f220 (k, ü)“. ,

Budapest, 1938. évi február hó 11-én.

A nagyháti postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.

89.448/3.
A közigazgatásilag Balmazújvároshoz tar

tozó Nagyhát lakott helyen működő postahiva
tal folyó évi február hó 1-ével, változatlan for
galmi körrel, postaügynökséggé alakíttatott át. 
Ellenőrző hivatala: Debrecen 2.

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

A Helységnévtárban a 384. oldalon Nagv-

hát Balmazújváros-nál a helyett:
Eh. Debrecen 2“-t írjanak.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 88. oldalon „Nagyhát“-nál az első ha
sábban a „2.467“ ellenőrző számot töröljék, a 
negyedik hasábba pedig „Nagyhát“ után írják 
be: „ü. (Eh. Debrecen 2)“, végül a 173. oldalon 
a „2.467“ száma mellől „Nagyhát“-ot töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 106. oldalon 
„Nagyhát“-nál a második hasábban „IV.“ he
lyett „Ü“-t, a hetedik hasábba pedig a „168" elé 
„Eh. Debrecen 2,“ megjegyzést írjanak.

Budapest, 1938. évi február hó 11-én.

Kámon postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

89.929/3.
A kámoni postaügynökség folyó évi február 

I-vel változatlan forgalmi körrel postahivatallá 
alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma 6.294.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék kérész 
tül:

A Helységnévtárban a 281. oldalon Kámon- 
nál a Eh. Szombathely 1“ bejegyzést tö
röljék és helyette írják be

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 62. oldalon Kámon-nál az első hasábba 
írják be: „6.294“, a negyedik hasábba az: „ii. 
(Eh. Szombathely 1)“ bejegyzést töröljék, a 184. 
oldalon pedig a 6.294-es ellenőrző szám mellé 
írják be: „Kámon“.

Végül az Irányítási Füzetben a 72. oldalon 
Kámon-nál a második hasábba® az „Ü.“ bejegy
zést töröljék és helyette jegyezzék be: „IV".

Budapest, 1938. évi február hó 15-én.

Változások az Irányítási Füzetben. 
90.419/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

Abaújvárnál (7. o.) 142 helyett Hidasnémeti,
Balassagyarmatnál (16. o.) f69 elé 1. Salgó- 

tarján/gk,
Belecskánál (22. o.) Pincehely után f32,
Bugyinál (28. o.) 18 után fl08,
Csákvárnál (31. o.) gk. után cs/27 v. (H. U. 

ü. után nem),
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Jutnál (70. o.) Adánd helyett Kaposvár 1, 
Szécsénynél (148. o.) a 6. hasábba Balassa

gyarmat—Ipolytarnóc után Salgótarján főtér 
pu—Balassagyarmat gk.,

Szigetszentmiklósnál (153. o.) 180. v. (V'15— 
IX/15) helyett 176 v. (K) (VI/1—IX/15),

Tökölnél (168. o.) 180 v. (K V/15—IX/15) 
helyett 176 v. (k) (VI/1—IX/15.),

Vértesboglárnál gk. elé —- cs/27 v (H. ü .  ü. 
után nem).

Budapest, 1938. évi február hó 15-én.

Elveszett postakiadói igazolvány.
88.984/1.

Ifj . Gaál Ferencné, született Lendvay Er
zsébet postakiadó a budapesti postaigazgatóság 
által 1924. évi február hó 20-án 1—G—45/1924. 
szám alatt kiállított postakiadói igazolványát 
elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1938. évi február hó 9-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.

1.847. pbbizt.
Az intézet választmánya az 1938. évi feb

ruár hó 12-én tartott rendkívüli ülésében az in
tézet XIII. évi rendes közgyűlésének napját az 
1938. évi április hó 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.

A közgyűlés tárgysorozatába csak azok az 
indítványok vehetők fel, amelyek a közgyűlés 
napja előtt legalábbis 20 nappal az intézethez 
beérkeznek (alapszabály 44. §.).

A közgyűlés idejét, helyét és tárgysorozatát 
feltüntető meghívót az intézet az alapszabály 
rendelkezésének megfelelően a közgyűlés nap
ját 15 nappal megelőzően a Posta Rendeletek 
Tárában közzé teszi.

Budapest, 1938. évi február hó 12-én.

A Magy. Kir. Postatakarékpénztár 1938. 
január havi forgalma.

907/eln. ptk. sz.
A takaréküzletágban a betétek 9,061.050 P 

86 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1938. január végén 136,470.600 
P 22 fillér volt. A különleges kamatozású taka
rékbetétek álladéka a fenti álladókban 22,157.438 
P 92 fillérrel szerepel. A betevők száma a hó vé
gén 533.466.

A csekküzletágban a jóváírásokat 7,252.292 
P 37 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk
betétek állománya 1938. január végén 172,845.030 
P 20 fillér volt. A csekkszámla tulajdonosok 
száma a hó végén 36.769.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. január hó végén névértékben 119,540.526 
P 01 fillért tett ki, az intézetnél levő idegen tu
lajdont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig 95,629.973 P 61 fillér értéket képviseltek. 
A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, 
illetve letéti jegyek száma 85.050.

A zálogüzletágban 280.134 drb. új zálogfel
vétel 5,539.742 P kölcsönnel és 237.418 drb. zá
logkiváltás 5,105.599 P kölcsön visszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1938. január 
hó végén 1,384.728 drb., a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 27,884.351 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.081 drb, kényszerárverésre pedig 9.595 drb. kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 
10.655 drb., a befolyt vételár 191.274 P 99 fillért 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 3,556.492 tétel és 1.471,013.731 P 
19 fillér, az összes betétek állománya pedig 193?. 
január hó végén 309,315.635 P 42 f. volt.

Budapest, 1938. évi február hó 7-én.

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

Jászapáti postahivatal mindenben jártas nőkiadót ke
res azonnalra,

öregcsertő postahivatal önálló kezelésre képes nfí- 
kiadót keres március 1-ére. Az ajánlatban az igények meg
jelölését kéri.

Szabadhídvég postahivatal azonnalra nőkiadót keres

ki helyettesítést is vállal. Ajánlatokat fizetési igény 
megjelölésével kér.

Váchartyán postahivatal április elsejétől állandó al
kalmazásra kiadónőt keres, lehet kezdő is.

Gyüre postahivatal önálló kezelésre képes nőkiadót 
keres helyettesítésre május, június hónapokra. Teljes el
látást ad, fizetést megegyezés szerint.

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

<
Fővárosi N vom ds R t. nyom ósa. — Felelős v. : Duc.hon János
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Az erősáramú villamosberendezések okozta rádiózava
rok megszüntetéséről szóló rendelet módosítása. 

Lefoglalandó sajtótermékek.
A Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető bélyegzőinek 

használatba vétele.
Abaújvár postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Szeged—Fodortelepen postaügynökség megnyitása. 
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változások a Helységnévtárban.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói. állást keresnek.

„Ügyvédi meghatalmaz£i»J*"bélyeges nyomtatványok 
forgalombahozatala.

Hasler F 88 típusú postabévmentesítőgép használatá
nak engedélyezése.

A Budapesti Országos Baromfikiállításra szánt csoma
gok súlyhatárának felemelése.

Változások a Csomagdíjszabásban.
Figyelmeztetés a visszahajtott címlapú levelezőlapok 

kezelése tárgyában.
Az utalványtáviratok továbbításánál követendő eljárás 

módosítása.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A mérsékelt távbeszélő díjszabás módosítása a bala

toni, mátravidéki és lillafüredi központokkal való lorga-

„Ügyvédi meghatalmazás“ bélyeges nyomtat
ványok forgalombahozatala.

91.362/4.
Az ügyvédi meghatalmazásról szóló tör-

Az értékek a következők:
50 f okirati illeték +  10 f ügyvédi jóléti hozzájárulás =  60 f

1 P — f okirati illeték -f 20 f ügyvédi jóléti hozzájárulás =  1 P 20 f
1 P 50 f okirati illeték +  30 f ügyvédi jóléti hozzájárulás =  1 P 80 f
2 P — f okirati illeték +  40 f ügyvédi jóléti hozzájárulás =  2 P 40 f

vény értelmében a pénzügyminiszter úr „Ügy
védi meghatalmazás“ című, négyféle nyomtat
ványt bocsát forgalomba. Az űrlapokon nyomás 
útján pénzügyi okirati illetékbélyeg és ügyvédi 
jóléti hozzájárulási érték van feltüntetve.

Az űrlapok árusításának kezdő időpontjára 
nézve külön rendelkezem.

Az űrlapokat az együttes összegnek meg
felelő áron kell nyilvántartani. Az űrlapokat a 
magánértékcikkárusoknak is ki lehet adni áru
sításra.

Első készletként az értékcikkraktár a ki
sebb forgalmú hivataloknak 5—5 darabot, a na- 
gyobbforgalmú I. oszt. postahivataloknak, vala
mint kincstári postahivataloknak 25—25 darabot 
hivatalból fog megküldeni. A szükségesnek mu
tatkozó további készletet a hivatalok a többi 
pénzügyi értékcikkel együtt a szokásos módon 
rendeljék meg.

Az ügyvédi meghatalmazás című űrlapokat 
külön mérlegben kell kezelni, illetőleg nyilván
tartani. A pénztárszámadásban e célra az első

oldalon a 6. mérleg után következő üres helyet 
kell felhasználni. Egyéb vonatkozó nyomtatvá
nyoknál — azok új kiadásának megjelenéséig — 
kézírással kell megfelelő hasábokat készíteni.
(A legtöbb hivatalnál e célra a forgalmiadóbé
lyegekre vonatkozó szöveg felhasználása iátszik 
alkalmasnak.)

Az ügyvédi meghatalmazás című űrlapok 
elárusításából befolyó napi összegeket a hivata
lok egyelőre a pénztárszámadás 7. bevételi rova
tában, „Eladott ügyvédi meghatalmazások név
értéke“ címen számolják el bevételben.

Az űrlapok eladási ára után ugyanazokat a 
jutalékokat kell felszámítani, mint a pénzügyi 
értékcikkek után.

Budapesten, 1938. évi február hó 22-én. /
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Hasler F 88 típusú postabérmentesítőgép hasz
nálatának engedélyezése.

86.883/4.
Haas író- és számológép vállalat budapesti 

cégnek (VI., Eskü-tér 3. sz.) megengedtem, hogy 
a „Postai bérmentesítőgépek használatának en
gedélyezése“ tárgyában a P. R. T. 1928. évi 13. 
számában megjelent 41.699. sz. rendelet II. ré
szében kötött feltételekkel a Hasler F 88 typu
sú, svájci gyártmányú postabérmentesítőgépe
ket Magyarország területén forgalomba hozhas
sa oly célból, hogy azok értékjegylenyomatával 
a postai küldemények bérmentesíthetek legye
nek.

Ezzel egyidejűleg a Hasler F 22 typusú pos
tabérmentesítőgép forgalombahozatalára a P. 
R. T. 1929. évi 25. sz.-ban közölt 27.859. sz. ren
deletben Süss Nándor préciziós mechanikai és 
optikai intézet r. t.-nak adott engedély érvényét 
megszüntettem.

A már forgalomba hozott és forgalomban 
levő Hasler F 22 typusú gépek használatával 
kapcsolatos felelősséget az új engedélyes, Haas 
író- és számológép vállalat, budapesti cég vál
lalta.

A Hasler F 88 typusú postai bérmentesítő
gép alapszerkezetében nem különbözik az ed
dig engedélyezett F 22 typusú bérmentesítőgép
től, csak annál tökéletesebb és több munka el
végzésére alkalmas.

Egyebekben a Hasler F 88 typusú gépeket 
illetőleg is a hivatkozott rendeletekben foglal
tak az irányadók.

Ezt a változást a postahivatalok az A. 2. 
Szab. 18. 6. pontiánál iegvezzék elő.

Budapest. 1938. évi február hó 22-én.

A Budapesti Országos Baromfikiállításra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése.

90.489/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi március hó 23-tól 28-ig bezárólag Bu
dapesten, az Országos Tény ész- és Haszonállat
vásáron baromfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1938. évi 
március hó 21 és 22-én „Baromfikiállítás Buda
pest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszintén 
a kiállítás rendezősége által 1938. évi március 
hó 28-tól április hó 3-ig a tenyésztők és gyáro

sok részére Budapesten feladásra kerülő, élő ál
latokat, vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát a belföldi forgalomban kivételesen 
50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a posta díjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1938. évi február hó 23-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.
88.453/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások 
7. sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg kiad
tam.

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, 1938. évi január hó 31-én.

Figyelmeztetés a visszahajtott címlapú levelező
lapok kezelése tárgyában.

90.449/4.
Tudomásomra jutott, hogy nagy tömegben 

kerülnek postai feladásra olyan visszahajtott 
címlapú levelezőlapok, amelyek visszahajtott 
lapja a levelezőlap törzslapjával azonos nagysá
gú és a visszahajtott rész a legtöbb esetben tel
jes egészében, néhány esetben pedig csak az ol
daléleken — zárt levelezőlap módiára — van a 
levelezőlap törzsére ragasztva. Abban az eset
ben, ha a visszahajtott címlapú levelezőlapnál a 
visszahajtott rész ugyanakkora, mint a levele
zőlap törzslapja, a két lap egymásra való ra
gasztása után, a levelezőlap jelleg megszűnik és 
a levelezőlapból zárt levelezőlap lesz. Éppen 
ezért a posta ezeket a szabályellenes levelezőla
pokat levelekként kezeli, illetőleg díjazza.

Tekintettel azonban irra a körülménvre, 
hogy egyes cégeknek, vállalatoknak stb. az ilyen 
szabályellenes levelezőlapokból jóhiszemű téve
dés folytán nagyobb készletük van, méltányos 
ságból megengedem, hogy e levelezőlapokat, ha 
azok két része teljesen egymásra van ragaszt
va, (tehát nemcsak az oldalszéleken) kizárólag a 
belföldi forgalomban 1938. évi december hó 31- 
ig bezárólag felhasználhassák.
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A hivatalok tehát az említett időpontig c 
levelezőlapokat, ha a levelezőlap díjszabásának 
megfelelően vannak bérmentesítve, ne portóz
zák meg.

Budapest, 1938. évi február hó 18-án.

Az utalvány táviratok továbbításánál követendő 
eljárás módosítása.

88.353/8.
Az utalványtáviratok és a hozzájuk tartozó 

távirati ucaivanyiapok egyesitéséneK az utai- 
ványieszámoló hivatalnál leendő megkönnyítése 
céljából a következődet rendelem:

1. Az utalványtávirat bevezető részében a 
felvevő hivatal nevét minden esetben a P. R. T. ; 
1939—24. számában közzétett 72.534,1930. számú 
rendelet 6. §-ának 4. pontjában megállapítod 
módon kell továbbítani. Vagyis ha a felvevő hi
vatal neve még számmal is meg van jelölve, pl. 
Budapest 90, ezt a számot mindig továbbítani 
kell. A hivatal számát csak a vidéki 1. számú 
hivatalok neve mellől szabad elhagyni.

2. Az utalványtáviratot gépen, vagy távbe
szélőn átvevő közvetítő, vagy rendeltetési hiva
tal a vétel elismerése (nyugtázása) során köte
les a felvevő hivatal nevét is egyeztetni annak 
a megállapítása végett, hogy azt helyesen vette.

Az igazgatóságok ennek a rendeletemnek a 
végrehajtását szigorúan ellenőrizzék s ha ezen 
a téren mulasztást tapasztalnának, vagy a ren
deletben foglaltak figyelmen kívül hagyása 
miatt panasz merülne fel, a hibás alkalmazottak 
ellen minden esetben járjanak el.

A postahivatalok e rendeletemben foglalta
kat a már említett rendelet 6. §. 4. pontjánál és
9. §. 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi február hó 18-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
89.793/8.

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

33. o. Görögországnál, a kéthasábos rész
ben a meghatározott időre esetenként kért be
szélgetéseknél „nem válthaió“ helyett írják 
„váltható“, az egy vagy több hetes bérelt be- 
szélgemseknél pedig „nem folytatható“ hJyett 
„folytatható4’.

Budapest, 1938. évi február hó 21-én.

A mérsékelt távbeszélő díjszabás módosítása a 
balatoni, mátravidéki és lillafüredi központokkal 

való forgalomban.
88.987/8.

Az 1936. évi P. R. T. 16. számában megje
lent 99.166/8. sz. rendelettel engedélyezett azt a 
díjkedvezményt, hogy a briatoni, mátravidéki 
és lillafüredi központok és az ország többi köz
pontjai között május 16-tól szeptember 15-ig, az 
erős forgalmú időben váltott távolsági beszélge
tések dija a rendes díjnál 20%-kai olcsóbb, az
I. díjövben váltott beszélgetésekre megszünte
tem. Az említett viszonylatokban az I. díjövben 
váltott beszélgetések tehát május 16-tól szep
tember 15-ig is a rendes díjszabás szerint díja- 
zandók.

A II—VII. díjövben váltott beszélgetések 
20%-os kedvezménye, valamint a balatoni egy
séges hálózaton belül folytatott beszélgetésekre 
megállapított kedvezményes díjszabás változat
lanul érvényben marad.

Budapest, 1938. évi február hó 15-én.

Az erősáramú villamosberendezések okozta 
rádiózavarok megszüntetéséről szóló rendelet 

módosítása.
85.005/8.

Az 1924/25. évi állami költségvetésről szóló 
1925 : IX. te. 24. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem:

Ha a rádióberendezés zavarát közforgalmú 
vasút villamosberendezése okozza, a 104.912/ 
1934. K. M. számú rendelet 3. §-a alapján kelet
kezett vita esetében a kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter határoz s az ő hatáskörébe 
tartozik az említett rendelet 4. §-a értelmében 
szükséges intézkedés megtétele is.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

A hivatalok fenti rendeletemet az 1934. évi 
P. R. T. 10. számában közzétett 104.912/5. számú 
rendelet 3. és 4. §-ainál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi február hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

90.745/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóba'.! ja 1938. évi február hó 15-én kelt B. 1.
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2189/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított, Láthatatlan Front aláírású „Kóbor Ta
más cikkére“ és „Herczeg Ferenc: Mentsük meg 
Romániát“ című, 1938. február 15-én kiadott 
röpiratoknak 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, 1938. évi február hó 18-án.

II.
90.691/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi február hó 16-án kelt B. 
2215jl938. számú végzésével a Sarló János ki
adásában megjelent, egy ívre nyomtatott szö
veges képek közül a: „Magyar arat és az idegen 
betakarít“, „Ez a kartel“, „Vigyázz magyar or
rodnál fogva vezetnek“’, „Ezért verejtékezel“, 
„Ezért dolgoztam?“, „3.000.000 koldus“, „Amíg, 
egy éhező magyar van“, „Ez a bank“, „Ezért 
nem jut neked kenyér“, „A nemzeti jövedelem
ből“, „Az új honfoglaló“, „Magyar munkások 
mi közötök van hozzájuk?“, „Kínai, néger vagy 
felekezet“, „Vásárlás előtt pillants a cégtáblára“, 
„Rongyok helyett ruhát“, „Óvd a magyar nőt“, 
„Nem szónokol, hanem harcol“, „Hazaáruíó 
vagy“, „A pesti polgár születése“ című képes 
ábrázolatok 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, 1938. évi február hó 18-án.

A Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető bélyeg
zőinek használatba vétele.

II. ad. 86.146/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda

pesti Nemzetközi Vásár hirdetése céljából a 
budapesti 4 és 72 számú postahivatalok Stan
dard rendszerű bélyegző gépükbe helyezett 
„Nemzetközi Vásár, Messe — Főire, Budapest. 
1938. április 29—május 9“ feliratú hirdető beté
tet, a budapesti 5 számú postahivatal a Franko
typ rendszerű bérmentesítő gépébe helyezett, a 
budapesti 62., 72. és 741. számú postahivatalok 
pedig a Krug rendszerű bélyegző gépükbe he
lyezett ugyanily feliratú hirdető hengert hasz
nálnak a náluk március hó 1-től május hó 9-ig 
feladott postai küldemények egy részének le
bélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi február hó 23-án.

Abaújvár postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

89.447/3.
Az abaújvári postaügynökség folyó évi feb

ruár hó 1-vel távbeszélővel egyesített postahiva
tallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2.377.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 87. oldalon Abauj - 
várnál a Eh. Hidasnémeti“, továbbá az „u. 
t. Alsókéked“ beírásokat töröljék és írják be:

•III.
91.119/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi február hó 19-én kelt B. I. 
2338/2/1938. számú végzésével a Münchenben 
előállított „Aladár von Boroviczény: Der Kö
nig und sein Reichsverweser“ 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, 1938. évi február hó 22-én.

A 421. oldalon Pányok-nál az „u. t. Alsó
kéked“ bejegyzést töröljék és helyette az „u. 
p.“ után írják be „és u. t.“.

Az 573. oldalon Zöldmáj lakott helynél az
u. p. és u. t. után „Telkibánya“ szót töröljék és 
helyette írják be „Abaújvár“’.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban az 5. oldalon Abauj várnál az első hasábba 
írják be „2.377“, a negyedik hasábban „ü. (Eh. 
Hidasnémeti)“ részt töröljék, a 172. oldalon a 
2.377 szám mellé írják be „Abaújvár“.

Végül az Irányítási Füzetben a 7. oldalon 
Abauj várnál a 2. hasábban az „U. helyett „IV.“ 
írandó, a 7. hasábba pedig „Eh. Hidasnémeti“’ 
törlendő és helyette beírandó „142 mp.“ 

Budapest, 1938. évi február hó 15-én.W. - Ad* '
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Szeged—Fodortelepen postaügynökség meg

nyitása.
89.94213.

Szeged szab. kir. város belterületéhez tar
tozó Fodortelepen „Szeged-Fodortelep“ elneve
zéssel folyó évi február hó 15-én csak felvételi 
szolgálattal megbízott nyilvános távbeszélő ál
lomással felszerelt postaügynökség nyílt meg.

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

A Helységnévtárban a 489. oldalon Szeged- 
Felsőközpont adatai után írják be: „Szeged-
Fodortelep r\ Szeged (Csongrád vm.) ^  Eh. 
Szeged 1 ©S3  L, Cegléd !*! MT‘ Szeged, 763, 
postáig. Sz.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 120. oldalon Szeged-Felsőközpont után 
írják be: „— 763, —, Szeged-Fodortelep ü. (Eh. 
Szeged 1) (Vásárhelyi Sugár-út 106.), Csongrád, 
Szeged, Cegléd P 1 Szeged“.

Végül az Irányítási Füzetben a 149. oldalon 
Szeged-Felsőközpont után írják be: „Szeged-
Fodortelep, Ü. „, Sz, IV, Cegléd- Szeged Eh. 
Szeged 1/22 v., 1. Szeg. 1/24 v.“’

Budapest, 1938. évi február hó 18-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
91.391/3.

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 IJI/5 — 5 ó 30 
p, É III/29; F III/10 — 7 ó, É IV/5;

Brit-Indiába (Bombay): F III/3 — 15 ó, É 
III/16; F 111/10 — 7 ó, É 111124.

Dél-Afrikába (Capetown): F IU/2 — i5 ó. 
É 111/32; F III/9 -  15 ó, É III/29;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F III/3 
15 ó, É 111/17; F IHI/4 — 15 ó, É III/21; F 1II/5 — 
15 ó, É III/23; F III/9 — 15 ó, É 1:11/27; F III/l 1 
— 15 ó, É III/28;

Egyiptomba (Alexandria): F 111/27 — 22 ó 
50 p , É III/3; F 11/28 —  32 ó 50 p, É III/4; F III/2 
—15 ó, É II1/8; F III/4 15 ó, É III/9; F 111/6 — 
22 ó 50 p , É I II/10; F III/7 - 22 ó 50 p , É III/l 1 ; 
F III/8 — 22 ó 50 p, É 111/12; F III/9) —  22 ó 50

p, É 111/15; F III/l 1 — 15 ó, É 111/16; F III/l2 - 
22 ó 50 p, É 111/17;

Észak- és Középamerikába (New York); F 
IIÍ28 — 15 ó, É II1/7; F III/3 — 15 ó, JÉ III/10; 
F III/7 — 15 ó, É 111/14; F III/10 — 15 ó, É III/17;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 11/28 — 
22 ó 50 p, É III/5; F 11112 — 22 ó 50 p, É IH/7; 
F II1/5 -  22 ó 50 p, É III/10; F III/7 — 22 ó 50 
p, É III/12; F III/9 — 22 ó 50 p, É 111/14; F III/ 
12 — 22 ó 50 p, É III/17;

Iránba (Perzsia, Teherán): F 11/28 12 ó.
É ín/8; F III/4 — 12 ó, É 111/12; F III/5 -  12 ó, 
É III 13; F III/7 — 12 ó, É III/15; F III/ll — 12 
ó, É 111/19; F III/12 — 12 ó, É III 20;

Japán (Shimonoseki): F III/l — 5 ó 30 p, 
É III/16; F III/4 — 5 ó 30 p, É 111/20; F 111/8 — 
5 ó 30 p, É 111124; F III/ll — 5 ó 30 p, É III/27;

Németalföldi Indiába (Batávia): F III/2 — 
15 ó, É III/24; F III/10 ^  5 ó 30 p, É III/4;

Palesztinába (Tel Aviv): F 11/27 — 22 ó 50 
p, É I1I/4; F 11/28 — 22 ó 50 p, É III/5; F III/2
— 15 ó, É ffl/9; F III/5 — 22 ó 50 p, É III/9; F 
II1/16 — 22 ó 50 p, É III/ll; F III/7 — 22 ó 50 
p, É III/12; F II1/9 22 ó 50 p, É III/13; F 111/12
— 22 ó 50 p, É 111/16;

Szíriába (Alep): F 11/28 — 22 ó 50 p, É Hl 3: 
F III/2 — 22 ó 50 p, É IIJ/5; F III/3 — 22 ó 50 p, 
É III/7; F IH/5 — 22 ó 50 p, É IJI/8; F IH/7 — 
22 ó 50 p, É III/10; F IIJ/9 — 22 ó 50 p, É IH/12; 
F III/10 — 22 ó 50 p, É IiIIf 14; F IH/12 22 ó
50 p, É III/15.

Budapest, 1938. évi február hó 22-én.

Változások a Helységnévtárban.
90.866/3.

Békésnél (127. o.) a M jel után Gyurikért, 
helyett Gyúr írandó.

Göbölyjárás Tiszakiirt (229. o.) az összes/ 
adataival törlendő. [/

Gyurikért O Békés helyett (239. o.) Gyúr 
.'■'j Békés írandó. is

Kaposvárnál (283. o.) a J? jel után N/2 he
lyett „N“ írandó.

Kisasszonyszőllő Cí Tiszakiirt (299. o.) előtt 
a * jelzés törlendő.

Budapest, 1938. évi február hó 22-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Herbely Lászlóné 
sz. Hirmann Margit kiadó Solt 1906. Dunakeszi Állásáról lemondott.

1 Sü Több mint egy év ótaU-O Kiss Arthurné kiadó Jászdósa 1911. Jászdósa nem vállalt alkalma-0)
Q zást.

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

Pilis I. oszt. hivatal pénztárkezelésre lehetőleg férfi- 
Madót keres.

Alpár postahivatal mindenben jártas nőkiadót keres 
. zonnalra. Az ajánlatban az igények megjelölését kéri.

Gárdony postahivatal kiadó helyettesítésére 1 hó- 
; api időtartamra kiadót keres.

Kisszállás postahivatal önálló kezelésre képes ki
adót vagy kiadónőt keres. Ajánlatokat fizetési igény megje
lölésével kér.

Zalaapáti postahivatal állandó alkalmazásra távira
tozni is tudó jómunkás nőkiadót keres március 15-Te. 
Járandósága: lakás, ellátás. Ajánlatokban a készpénz

I igény közlendő.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső  p ostak iadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást
Fulmer György Andocs március 1. Érettségizett.

Rácz Sándor Heves 6 március 15. Lehetőleg b-pesti ker.-ben 
Helyettesítést is vállal

Berczelly Gyula Szolnok 4. 772 március 1.

Baloghy Olga Hódmezővásárhely 
(Buvár-u. 50.) azonnal Helyettesítést is vállal.

Fülep István Medgyesbodzás, azonnal Helyettesítést is vállal.

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

FOvárosi Nyomda Rt. nyomás*. — Felelős v..: Duchon János.
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T A R T A T O M :

Kormányzói kitüntetés.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Tiszta keletbélyegző lenyomatok alkalmazó* 
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének módosítása.
Távbeszélő alapkönyveknek egy példányban veze

tése.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A „Nemzet“ című politikai napilap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

A kisvaszari postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Csatka új postaügynökség megnyitása.
Budapest 8. sz. postahivatal részére új ellenőrző 

számbélyegző engedélyezése.
Változás a Helységnévtárban és a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kiadói állást keresnek.

Kormányzói kitüntetés.

I. ad. 90.343/1.

Kormányzó úr Ő FÖméltósága 1938. évi ja
nuár hó 26-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
elrendelni méltóztatott, hogy Tersztyánszky 
Ákos m. kir. államtitkár, a m. kir. posta vezér- 
igazgatójának, mint volt népfelkelő mérnökhad
nagynak, a világháborút követő események kö
vetkeztében elintézetlenül maradt kitüntetési 
javaslatai alapján, háborús érdemei utólagos el
ismeréséül dicsérő elismerése tudtul adassák. 
Egyidejűleg megengedni méltóztatott, hogy eme 
dicsérő elismerésnek látható jelét, a koronás 
bronz érdemérmet, a piros-fehér keskenysze- 
gélyű sötétzöld szalagon, a szalagra felfűzött Fe
renc József-rend lovagkeresztjének a katonai ér
demkereszt szalagján egy pánttal, kisebbített 
alakjával viselhesse.

Budapest, 1938. évi február hó 24-én.

Változások a Légipostái Menetrendben,

91.510/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

A 2—6. oldalon a 3. sz. hasáb fejében „hé, 
sze, pé“ helyett írják: „nap. va kiv.“

5. oldal, Olaszország, az -5.» a»» basábban' -az 
alább felsorolt városoknál a „X. 31-ig és III. 1- 
től“ felírasd sorban írják be a következő új ér
kezési időpontokat:

Fiume
b <? 
15 ó 25

Pola
b c? 
14 ó 30

Róma
b cT 
15 ó 40

Velence
b c? 
13 ó 15

Cagliari
C C?
13Ó45

Tripoli
C C?
13 ó 50

6. oldal, II. sz. menetrendtáblázat, a 3. sz. 
hasáb fejében „ke, csü, szó“ helyett írják „nap. 
va kiv.“

8. oldal, III. sz. menetrendtáblázat, a 2., 6. 
és 10. sz. hasáb fejében levő adatokat töröljék 
és helyettük írják be a következő új adatokat:

2. 6.
va ke

23 ó 23 ó
23.50 23.50

10.

csu 
23 ó
23.50
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Ugyancsak ebben a menetrendtáblázatban 
töröljék a 4., illetőleg a 8. hasábban az előző ja
vítás alapján utólag beírt érkezési napokat 
(Kairó-tól—Gorrahei-ig, ill. Mogadiscio-ig). 
Palesztinánál „Lydda“ helység nevét töröljék és 
helyette írják „Er-Ramle“. Sziria és Libanon
nál pedig Beyrouth-tal egysorban a 12. sz. ha
sábban új érkezési napnak írják be „ke3)“. A 
lap aljára 3) jegyzetnek pedig írják be a követ
kezőket: 3) A feladási határidő a Budapest 72. 
sz. hivatalnál szombaton 23 ó 55; Budapestről 
indul 0 ó 20-kor.

9. oldal, IV. sz. menetrendtáblázat, az 1. sz. 
hasáb fejében „nap. va kiv.“ helyett írják: „ke, 
csü, szó“. A 3. hasábba új adatként írják be a 
következőket: A hasáb fejébe: ke, csü, szó,
23 ó — 23 ó 50. Üj érkezési idő:

C

Casablanca 16 ó 30

Fés
C

15 ó
d

Tanger- 6 ó 02

Algír
C

13 ó

Órán 12 ó 25

Tunisz 16 ó

9. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, az 1.
sz. hasábban Hong-Kong-tól Guam-ig törölj ék
az érkezési adatokat és ugyanazoknál a helyek
nél, de a 2. sz. hasábba, új érkezési időpontok-
nak írják be a következőket:

Hong Kong b pé
Canton b pé*
Manilla b va
Guam b hé

10. oldal, Vili. sz. menetrendtáblázat, a 2. 
sz. hasábban az alább felsorolt helyeknél a meg
levő érkezési napot töröljék és helyette írják be 
a következő új érkezési időpontot:

San Jósé b hé
Guatemala i b hé
Tegucigalpa b hé
Baranquilla b szó
Managua b hé
Cristobal b va

Panama City b hé
San Salvador b hé

Budapest, 1938. évi március hó 1-én.

Tiszta keletbélyegző lenyomatok alkalmazása.

90.019/4.

Utóbbi időben egyre több panasz merül fel, 
hogy a postahivatalok a küldeményekre ragasz
tott levélbélyegeket olvashatatlanul bélyegzik 
le, vagy a bélyegképet a bélyegzővel bepiszkít
ják, ami a bélyeget bélyeggyűjtő szempontból 
értéktelenné teszi.

Ezért nyomatékosan figyelmeztetem a hi
vatalokat, hogy a küldeményekre ragasztott le
vélbélyegeket minden esetben tisztán és olvas
hatóan bélyegezzék le. E célból keletbélyegzői
ket és a béJygzőpárnákat naponként gondozzák 
s a bélyegzés körül mindenben szigorúan alkal
mazkodjanak az A. 2. Szab. 16. §-ában foglal
takhoz. Az igazgatóságok pedig a hivatalok el
járását állandóan ellenőrizzék és mulasztás ese
tében szigorúan járjanak el.

Ezzel kapcsolatban hatályon kívül helye
zem az A. 2. Szab. 16. §. 5. pontjának azt a ren
delkezését, mely szerint a küldeményekre ra
gasztott, illetőleg a küldeményekbe benyomott 
levélbélyeget úgy kell lebélyegezni, hogy a bé
lyegző lenyomata a levélbélyeg rajzát egészen 
elfödje. Ezentúl tehát elegendő, ha a keletbé- 
lyegzöle nyírhat csupán a bélyeg egy részét, de 
íegaláhpra negyedét födi-

,/Ezzel az intézkedésemmel nemcsak a levél
postai küldemények bélyegzését kívánom meg
könnyíteni, hanem ezúton -is biztosítani akarom 
a bélyegzőlenyomatok kifogástalan tisztaságát.

Az A. 2. Szab. 16. §. 5. pontjának helyesbí
tése iránt a legközelebbi változásban intézke
dem.

Budapest, 1938. évi február hó 25-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

90.710/4.

A sárospataki főszolgabírói hivatalt a folyó 
évi április hó 1-től kezdődő érvénnyel a díjáta
lányozásban részvevő szervek sorába felvetterp.

Ennélfogva a postahivatalok a „Levélposta- 
díjszabás“ 67. §-ának XVII. pontjában (Várme
gyei törvényhatóságok) a 27. tétel alatt felvett 
„Zemplén vármegyék“ után zárójelben levő 
részt: „sárospataki járási szolgabíró kivételével“ 
törölj ék.

Budapest, 1938. évi február hó 25-én.

Távbeszélő alapkönyveknek egy példányban 
vezetése.

Lefoglalandó sajtótermékek.

L

92.018/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi február hó 26-án kelt B. I. 
2.715/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Testvér, elég a szolgaságból. Rázzátok 
le a rabbilincset“ című röpirat lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsek, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi február hó 28-án.

n.
92.464/4.

88.640/8.

A távbeszélő kezelési és számadástételi uta
sítás kiegészítéséül a Posta Rendeletek Tára 
1924. évi 37. számában kiadott 12.409. számú 
melléklet 12. §. 1. pont első bekezdésében fog
laltakat módosítom olyképen, hogy a vidéki táv
beszélő állomások alapkönyveit 1938 március
16-tól kezdve két példány helyett egy példány
ban kell kiállítani és vezetni.

Ettől az időponttól kezdve saját előfizetői
ről csak a kiállítással megbízott kincstári posta- 
hivatalok, postamesteri hivatalok és a posta- 
ügynökségek előfizetőiről pedig az illetékes 
postaigazgatóság tartozik alapkönyvet vezetni 
és a vonatkozó kötelező nyilatkozatokkal 
együtt megőrizni.

Ehhez képest a kincstári postahivatalok a 
változási kimutatásokhoz alapkönyv másodpél
dányokat többé ne mellékeljenek. A postames
teri hivatalok a saját (és esetleges ügynöksé
geik) előfizetőinek kötelező nyilatkozatait 1938 
március 16-án az alapkönyvekkel együtt terjesz- 
szók fel további megőrzésre igazgatóságuk 5. 
ügyosztályához. Ugyanígy terjesszék fel a 
kincstári hivatalok az ellenőrzésük alá tartozó, 
távbeszélő központtal biró postaügynökségek 
előfizetőinek alapkönyveit és kötelező nyilatko
zatait is.

Budapest, 1938. évi február hó 23-án.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 2-án kelt B. I. 
2.793/1938.—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Indulunk“ című sajtótermék lefog
lalását 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, 1938. évi március hó 2-án.

A „Nemzet“ című politikai napilap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

91.590/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten dr. Be- 
rényi Sándor felelős szerkesztésében és kiadá
sában megjelenő „Nemzet“ című politikai napi 
lap további megjelenését és terjesztését kétheti 
időtartamra, azaz folyó évi március hó 8-áig be
zárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szó- 
banforgó lap esetleg postára kerülő példányait a 
jelzett idő alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, 
hanem azokat a m. kir. államrendőrség buda
pesti főkapitányságához küldjék be.

Budapest, 1938. évi február hó 24-én.
C'
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I.

91.589/4.

A Parisban megjelenő, Max Herb: „Südost
europa, Form und Forderung“ című német nyel
vű könyvtől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi február hó 24-én.

II.

91.906/4.

A „Rat und Hilfe“ című külföldi sajtóter
méktől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi február hó 28-án.

É t

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

A kisvaszari postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

91.468/3.

A kisvaszari, távbeszélővel egyesített pos
taügynökség folyó évi március hó 1-től válto
zatlan forgalmi körrel, távbeszélővel egyesített 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 5324.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 315. oldalon Kis- 
vaszarnál a ,,S]“ Eh. Üjdombóvár pu.“ bejegy
zést töröljék és helyette jegyezzék be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 70. oldalon Kisvaszarnál az 1. hasábba 
írják be „5324“, a 4. hasábban az „ü. (Eh. Üj- 
dombóvár pu.“ bejegyzést töröljék, a 179. ol
dalon az 5324. ellenőrzőszám mellé írják be: 
„Kisvaszar“.

Végül az Irányítási Füzetben a 81. oldalon 
a 2. hasábban az „Ü“ bejegyzést töröljék és he

lyette jegyezzék be „IV“, a 7. hasábban az „Eh. 
Üj dombóvár pu.“ bej egyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi február hó 28-án.

Csatka új postaügynökség megnyitása.

90.727/3.

Veszprém vármegye zirci járásában fekvő 
Csatka községben 1938. február hó 10-én új, 
távbeszélővel egyesített postaügynökség lépett 
életbe.

Ellenőrző hivatala Bakonyszombathely, díj- 
négyszögszáma 264.

Az ügynökség forgalmi köre Csatka köz
ségre, továbbá Koromla és Vadaspuszta lakott 
helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Csatkánál, a 157. ol
dalon az: „u. p. és u. t. Ácsteszér“ rész törlése 
mellett írják be: Eh. Bakonyszombathely,
©S3 L, Bánhida 'faü . *<> ■ ~ Pápa, Bakonyszom
bathely . . . .  pd., 264, postáig. S

a 322. oldalon Koromla lakotthelynél az u. 
p. bejegyzés után „Ácsteszér“, valamint az u. t. 
után a „Bakonyoszlop“ bejegyzést töröljék és 
ezek helyett írják be: „u. p. és u. t. Csatka“;

az 547. oldalon Vadaspuszta lakotthelynél 
az u. p. és u. t. után „Ácsteszér“ helyett írják 
be: „Csatka“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 32. oldalon Csatárimajor után írják be. 
„—, 264, — Csatka ü. (Eh. Bakonyszombathely), 
gy . . . . Veszprém, Sopron, Bánhida •
Pápa, Bakonyszombathely . . . .“ a 151. oldalon 
a „264.“ számnál Sur után írják be „Csatka“.

Végül az Irányítási Füzetben a 31. oldalon 
Csatárimajor után írják be: „Csatka, Ü, Vesz
prém, S, VII, Bánhida—Pápa, Eh. Bakonyszom
bathely.

Budapest, 1938. évi február hó 28-án.
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Budapest 8. sz. postahivatal részére új ellen
őrző számbélyegző engedélyezése.

90.881/3.

A budapesti 8. sz. hivatalnál a 8. a, b és c 
ellenőrző számbélyegzőn kívül „8 d“ számbé
lyegző használatát engedélyeztem.

A kir. hivatalok ezt a változást a Postahi
vatalok és Postaügynökségek névsorában Bu
dapest 8-nál (22. és 165. o.) megfelelően jegyez
zék elő.

Budapest, 1938. évi február 25-én.

Változás a Helységnévtárban és a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában.

91.495/3.

A kir. hivatalok Csönge postahivatalnál 
(169., illetőleg 34. o.) „Győr CU E! Szombat
hely, Ostffyasszonyfa . . . “ helyett írják be 
„Celldömölk ti Sopron, Kenyéri . . . “,
a „pd.“, illetőleg „gy.“ jelzést pedig töröljék.

Budapest, 1938. évi március hó 1-én.

Személyzetiek.

91.519/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. ja
nuár havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik):

Áthelyeztettek; Maros Ferenc II. oszt. tiszt 
284 Budapestről Budafokra, Dér János II. oszt. 
tiszt 297 Marcaliból Budapestre, Sándi Béla dr. 
gyakornok 115 Miskolcról Debrecenbe, Horváth 
Gyula hidashollósi II. oszt. altiszt 1293 Szolnok
ról Szombathelyre, Békés Jakab II. oszt. altiszt 
1402 Paksról Budapestre, Borok Antal II. oszt. 
altiszt 1463 Békéscsabáról Nyíregyházára, Ka-

I szás Sándor II. oszt. altiszt 1515 Kecskemétről 
Budapestre, Maráczi Elek II. oszt. altiszt 2680 
Nagykanizsáról Szombathelyre, Susula Károly
II. oszt. altiszt 2810 Szegedről Szentesre, Dóm
ján Ödön II. oszt. altiszt 2928 Pécsről Kapos
várra, Markovics József II. oszt. altiszt 3221 Bu
dapestről Pécsre, Gazdag Sándor I. oszt. vonal- 
felvigyázó 215 Makóról Szegedre, Temesvári 
Mihály II. oszt. vonalfelvigyázó 165 Nagydorog- 
ról Tolnára.

Nyugdíjaztalak: Blaha Ferenc felügyelő 
205, Sidó György főellenőr 14, Kárpát Aladár 
segédtiszt 217, Novák Mária főellenőrnő 14, 
Lux Gizella 25, Pálinkás Ilona 29 és Hidasi Vil
ma 53 ellenőrnők, özv. Vigh Elemérné 132, 
Macskás! Krisztina 448 és Lulek Anna 612 se- 
gédellenőrnők, Bagyinka János műszaki főellen
őr 3, Tóth István hőnyi 51 és Vida Kovács 1st 
ván 222 II. oszt. szakaltisztek, Körmendi József 
1/a, Szentirmai János 57, Vig János tiszaújlaki 
334, Szabó Domokos 438, K. Szabó László 794, 
Tassi András 935 és Szanvi Andor 996 I. oszt. 
altisztek, Völgyesi István I. oszt. garagemester 

■ 3, Koczkás Sándor II. oszt. garagemester 67.
Meghaltak: Héregi Géza hivatali igazgató 

20/a, Halász János felügyelő 191, Sződi Ernő 
műszaki segédellenőr 39, Haraszin István I. oszt. 
altiszt 41, Rozgonyi Antal 980 és Szemeti László 
1465 II. oszt. altisztek.

Névváltozás: Csákányi (Limp) Sándor mű
szaki segédtiszt 63.

Egyéb változások: Kolossváry Béla mű
szaki tanácsos 17 helyett vitéz Kolossváry Béla, 
Bődy Mária kezelőnő 374 helyett Kuthv István- 
né, Zelei Anna kezelőnő 397 helyett Dékánv 
Györgyné, vitéz Bencze István II. o. altiszt 2417 
helyett Bencze István írandó.

Budapest, 1938. évi február hó 28-á.n.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

91.767/3. — 91.249/3.
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*) A szállítást a nyírbátori postahivatal látja el. **) A szállítást az érdi postahivatal látja el.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1938.

évi március hó 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi március hó 1-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Va,ss J. Béla Fonyód azonnal Lehetőleg állandó 
helyre.

Bodnár Rózsi Jobbágyi azonnal
Helyettesítést is vállal, 
lehetőleg a budapesti 

kerületben.

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

FSváioai Nyomda Rt. nyomása. — Felel*« v..: Duehon Jánoa.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E ST , 1938  M ÁRCIUS II. 10. szám.

T A K T

Kitüntetések.
Miniszteri elismerés.
Elismerés és jutalmazás.
Változás a levélpostai küldemények borítékán al

kalmazott hirdetéseik (reklámszöveg) elhelyezését illető - 
leg.

Figyelmeztetés a levelezőlapok címoldalának jobb- 
felére írt közlemények elbírálása tárgyában.

Figyelmeztetés a nyomtatványként feladott könyv- 
megrendelő-lapok kezelése tárgyában.

Hírlapok és folyóiratok Jugoszlávia területére való 
bevitelének szabályozása.

Az ügyvédi meghatalmazások postai árusítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a távbeszélő díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.

A L O M  :
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
A Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyegzőinek 

használata.
A X. Budapesti Nemzetközi Automobil, Motorke

rékpár és Motorcsónak Kiállítás színhelyén alkalmi posta- 
hivatal felállítása.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 
székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

Helesfa szünetelő postaügynökség megnyitása.
Változás a Helységnévtárban és a Postahivatalok és 

Ügynökségek névsorában.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.

Kitüntetések.

91.318/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten 1938. évi január hó 19. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy dr. Kovács József postaigazgatónak 
és dr. Hayden Béla postatitkárnak a honvédelmi 
igazgatás részére teljesített értékes szolgálataik
ért elismerése tudtul adassák.

Budapest, 1938. évi február hó 24-én.

Miniszteri elismerés.
ad. I 90.065/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter Bagyinka János nyugalmazott posta
műszaki főellenőrnek nyugalomba vonulása al
kalmából négy évtizeden át odaadó buzgalom
mal teljesített sikeres munkásságáért köszönetét 
és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1938. évi február hó 28-án.

Elismerés és jutalmazás.
89.876/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Harsány! 
Ilona bábolnapusztai postamesternek bátor és 
önfeláldozó magatartásáért, amellyel folyó évi 
február hó 3-án a bábolnapusztai postahivatal
ban elkövetett rablási kísérlet alkalmával a hiva
talos vagyont megvédte és a kincstár megkáro
sítását megakadályozta, elismerését fejezte kies 
egyben 50 pengő jutalomban részesítette, 

Budapest, 1938. évi március hó 1-én.

Változás a levélpostai küldemények borítékán 
alkalmazott hirdetések (reklámszöveg) elhelye

zését illetőleg.
89.050/4.

Az A. 1. Szab. 26. §. 1. pont 2. bekezdésében 
foglaltak szerint: „Belföldön postára adott levél
postai küldeményeken a reklámszöveg . legfel
jebb a borítók előoldalának balfelőli egyharmad- 
részét, továbbá a hátoldal felerészét foglalhatja
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el. A címoldal jobboldali kétharmadrészét cím
zésre, levélbélyegek felragasztására és bélyegző 
alkalmazására, a hátoldal felerészét pedig egyéb 
postai feljegyzésekre szabadon kell hagyni “

E rendelkezést akként változtatom meg. 
hogy a hirdetéseknek (reklámszövegnek) a bo
rítékokon (elő- vagy hátoldalon) való helyhez 
kötöttségét megszüntetem és hirdetéseknek a 
borítékokon való alkalmazhatását csak ahhoz a 
feltételhez kötöm, hogy a hirdetés a címadatok 
áttekinthetőségét ne zavarja és hogy a boríté
kon a postai feljegyzésekre s ragjegyekre, vala
mint a bélyegzőlenyomatok alkalmazására ele
gendő üres hely maradjon.

A hivatalok e rendeletemet a fentebb hivat
kozott pontnál jegyezzék elő. A szabályzat szö
vegének helyesbítéséről a legközelebbi változás
ban gondoskodom.

Budapest, 1938. évi március hó 6-án.

Figyelmeztetés a levelezőlapok címoldalának 
jobbfelére írt közlemények elbírálása tárgyában.

91.705/4.

A postahivatalok azoknak a levelezőlapok
nak a megportózásánál, amelyeken a feladó a 
levelezőlap címoldalának jobb felére is írt köz
leményt, különféleképen járnak el. Egyes hiva
talok a levelezőlapokat már akkor is megpor- 
tózzák, ha a baloldalra írt közlemény egy-két 
betűje a jobboldalra esik, mások ellenben azo
kat a levelezőlapokat sem portózzák meg, ame
lyeken a feladó a jobboldali részt a címadatok 
körül teljesen beírta.

Az egyöntetű eljárás biztosítása végett el
rendelem, hogy a hivatalok jövőben csak azo
kat a levelezőlapokat portózzák meg, amelyeken 
a levelezőlap címoldalának jobbfelére írt közle
mény a címadatok áttekinthetőségét zavaija.

Budapest, 1938. évi március hó 1-én.

Figyelmeztetés a nyomtatványként feladott 
könyvmegrendelő-lapok kezelése tárgyában.

91.70(\'4:

Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok 
levelezőlapként, illetőleg levélként kezelik azo
kat a nyomtatvány díj szabás szerint bérmente
sített könyvmegrendelő-lapokat, amelyek elő

nyomott szövegében a feladó a következő sza
vak valamelyikét aláhúzta: „keresztkötés a att“. 
„csomagban“ vagy „bizományos útján“.

Az A. 1. Szab. 32. § 2 c) pontjában foglaltak 
értelmében a feladó bármilyen módon feltün
tetheti a többek között a megrendelt mű árát, 
valamint az ár lényegéhez tartozó adatokat. 
Minthogy az idézett szavak az ár lényegéhez 
tartozó feljegyzések, azokat a megrendelő lapo
kon bármilyen formában (beírással, aláhúzással 
stb.) fel lehet tüntetni.

Felhívom tehát a hivatalokat, hogy a nyom
tatványként megfelelően bérmentesített ilyen 
könyvmegrendelő-lapokat ne portozzák meg.

Budapest, 1938. évi március hó 2-án.

Hírlapok és folyóiratok Jugoszlávia területére 
való bevitelének szabályozása.

90.361/4.
A jugoszláv postaigazgatás újabb értesítése 

alapján a P. R. T. 1937. évi 39. számában közzé
tett 116.868/4. számú rendeletet hatályon kívül 
helyezem és a következőket közlöm:

1. Hírlapoknak és folyóiratoknak (ideértve 
a tudományos és szakfolyóiratokat, valamint a

1 divatlapokat, divatrajzokat, női kézimunkaalbu
mokat és az ehhez hasonló folyóiratokat is) 
jugoszláv területre való bevitele a jugoszláv bel
ügyminiszter engedélyétől van függővé téve.

2. Az ilyen hírlapokat és folyóiratokat álta
lában az Avala A. D. belgrádi ügynökség út
ján, azaz címére lehet jugoszláv területre be
vinni. Kivételt képeznek ez alól, vagyis az Avala 
ügynökség közvetítése nélkül lehet bevinni az 
1. pontban említett belügyminiszteri engedély 
megadása után: a) azokat a tudományos és 
szakfolyóiratokat, amelyeket a jugoszláv keres
kedelem és iparügyi miniszter ilyeneknek nyil
vánított, még ha azok továbbeladás céljából 
könyvkereskedők és egyéb kereskedelmi válla
latok címére szólnak is,

b) a tartalomra való tekintet nélkül minden 
hírlapot és folyóiratot, ha arra egyesek —■ nem 
továbbeladás céljából — közvetlenül a külföldi 
kiadóknál vagy hírlapterjesztőknél fizetnek elő.

Megjegyzem, hogy a divatlapokat, divat
rajzokat, női kézimunkaalbumokat és az ehhez 
hasonló folyóiratokat tartalmazó küldemények 
vámkötelesek s azokhoz a díjszabásban feltün
tetett példányban vámárunyilatkozatot kell csa
tolni,
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A Szegedi Szabadtéri Játékok hirdető bélyeg 
zőinek használata.

90.985/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészülésétől folyó évi augusztus hó 15-ig bezá
rólag „Szegedi Szabadtéri Játékok. — 1938. jú
lius 23, augusztus 15. — Félárú utazás. - Fillé
res vonatok.“ feliratú hirdető bélyegzőt fognak, 
az „Ipari Vásár Szeged“ feliratú bélyegzőkkel 
felváltva használni, az általuk felvett levélpostai 
küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi február hó 24-én.

A X. Budapesti Nemzetközi Automobil, Motor- 
kerékpár és Motorcsónak Kiállítás színhelyén 

alkalmi postahivatal felállítása.
92.975/3.

A „Magyar Automobilkereskedők Orszá
gos Egyesülete“ rendezésében tartandó „X. 
Budapesti Nemzetközi Automobil, Motorkerék
pár és Motorcsónak Kiállítás“ színhelyén (Bu
dapesti Iparcsarnok) folyó évi március hó 18. és 
27. közötti időben, naponta, vasár- és ünnepna
pon is, reggel 8 órától megszakítás nélkül 18. 
óráig terjedő szolgálattal a Budapest 72. sz. 
postahivatal kirendeltségeként távbeszélővel 
egyesített postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
táviratokat, belföldre szóló postautalványokat, 
értéklevelet, utánvételes postai küldeményeket 
és postai megbízásokat vesz fel, csekkbefizeté
seket, valamint helyi és helyközi távbeszélgeté
seket közvetít, végül postai és pénzügyi bélyege
ket is árusít.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt nem használ. Távbeszélő hívószáma és a 
helyközi vonal száma: 113—300.

A hivatal ellenőrző száma: 7 g.
Budapest, 1938. évi március hó 9-én.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 
székhelyén alkalmi postahivatal felállítása.

92.976/3.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendezésében tartandó Országos Mezőgazda
sági Kiállítás és Vásár színhelyén (X., Pongrác- 
úti állami tenvészállatvásártelepen) folyó évi

március hó 18. és április hó 1. közötti időben 
naponta reggel 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig a Budapest 72. sz. postahivatal kirendelt
ségeként távbeszélővel egyesített alkalmi posta- 
hivatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket, 
táviratokat, belföldre szóló postautalványokat, 
értékleveleket, csomagokat, utánvételes postai 
küldeményeket és postai megbízásokat vesz fel, 
csekkbefizetéseket, valamint helyi és helyközi 
távbeszélgetéseket közvetít, végül postai és 
pénzügyi bélyegeket is árusít. A vásár területén 
működő postahivatalnál feladott belföldi távira
tok és az ott kezdeményezett belföldi távolsági 
beszélgetések — az I. díjöv kivételével — ez al
kalommal is 20% díjmérsékléssel adhatók fel, 
illetve bonyolíthatók le.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt nem használ.

A helyközi vonal kapcsolási száma: 139— 
568, a szolgálati állomás hívószáma pedig: 135—- 
127.

A hivatal ellenőrző száma: 7 f.
Budapest, 1938. évi március hó 9-én.

Helesfa szünetelő postaügynökség megnyitása.

92.372/3.
Az ideiglenesen szünetelő helesfai posta

ügynökség újból megnyílt.
Ellenőrző hivatala Bükkösd, díjnégyszög- 

száma 1017.
Az ügynökség forgalmi köre Helesfa, 

Cserdi és Dinnyeberki községekre, továbbá Ná- 
dosytelepre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Cserdinéi (160. o.) és 
Dinnyeberkinél (177. o.) u. p. után „és“ helyett 
írják be „Helesfa“, Helesfánál (250. o.) a ^  
után levő * jelet töröljék, Nádosvtelepné! f t  
Helesfa (378. o.) pedig u. p. után „és“ helyett 
jegyezzék be „Helesfa“.

A Postahivatalok és Postaügymökségek név
sorában az 55. oldalon Hejőszalonta után je
gyezzék be: —, 1017, —, Helesfa ü. (Eh. Bük
kösd, Baranya, Pécs, Üj dombóvár EZZHtZD
Pécs, Cserdi—Helesfa, a 158. oldalon pedig az 
1017. számnál Helesfa.

•Végül az Irányítási Füzetben a 62. oldalon
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A hivatalok a helyesbítést a Levélpostadíj- 
szabás 53-ik oldalán a 4. rovat 4-ik hasábjában, 
valamint a 239-ik oldalon, a Jugoszláv király
ságra vonatkozó rész első bekezdése után je
gyezzék elő.

A díjszabás javítása iránt pótlék útján fo
gok gondoskodni.

Budapest, 1938. évi március hó 5-én. /

Az ügyvédi meghatalmazások postai árusítása.
93.011/4.

A P. R. T. folyó évi 8. számában megjelent 
91.36*2/4. számú rendelet kapcsán értesítem a 
hivatalokat, hogy az ügyvédi meghatalmazásról 
szóló 1938 :VI. te. 1938. évi március hó 15. nap
ján lép hatályba. Az ügyvédi meghatalmazás! 
űrlapokat a hivatalok már árusíthatják.

Budapest, 1938. évi március hó 8-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
88.941/8.

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

23. o. Chile-nél az 1. hasábban felsorolt hi
vatalok közül „Magallanes Chile“ törlendő 
helyette abc-rendben beírandó: „Punta Arenas, 
Chile“.

25. o. Arábia 1. Adennél (fedőlap a P. R. T. 
1937. évi 34. sz.-hoz) a 2. hasábban a VIII. és X. 
útirány közé írandó: II.

31. o. Sarawak-nál az összes jelenlegi adatot 
töröljék és helyébe 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 iidvözlőtávíratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változást vezessék keresztül:

9. o. Chile-nél az 1. hasábban felsorolt hiva
talok közül „Magallanes Chile“ törlendő s he
lyette abc-rendben beírandó: „Punta Arenas
Chile“.

Budapest, 1938. évi március hó 7-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
87.208/8.

A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

/

61. o. Argentina, Chile, Peru, Uruguaynál 
(fedőlap a P. R. T. 1937. 39. számához) a táblázat 
második főhasáb eddigi fejszövege (via BER
LIN (a hét bármely napján) via PARIS (vasár
naptól—péntekig) törlendő és a következő szö
veggel helyettesítendő:

V asárnaptól—péntekig 
via BERLIN és via PARIS.
Ugyanebben a táblázatban a harmadik fő

hasáb eddigi fej szövege (via PARIS szombaton) 
szintén törlendő s azt a következő szöveggel 
kell helyettesíteni:

Szombaton
via BERLIN és via PARIS.
64. o. Brazilia-nál a hatodik bekezdés eddigi

szövegét (A háromperces.....................73 cts.)
töröljék és helyébe ragasszák be az 1. sz. Fedő
lapot.

65. o. Paraguay-nál a második bekezdés tel
jes egészében törlendő és helyébe ragasszák a 
csatolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1938. évi március hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
92.925/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 5-én kelt B. I. 
3068/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Politika“ című hetilap 1938. évi március 
hó 6. napján megjelent 10. számának lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő síj tó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
92.020/4.

A „Kalender der Ausländsdeutschen 1938“ 
című német naptártól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1938. évi március hó 2-án.
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Hejőszalonta után írják be: Helesfa, Ü., Ba- I 
ranya, P., V., Uj dombóvár—Pécs, Eh. Bükkösd,
32.

Budapest, 1938. évi március hó 7-én.

Változás a Helységnévtárban és a Postahivatalok 
és Ügynökségek névsorában.

92.219/3.
Alsókékednél (96. illetőleg 7. o.) a „pd.“ 

illetőleg „k.“ jelzést a kir. hivatalok töröljék. 
Budapest, 1938. évi március hó 8-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
93.154/3.

Az Európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. hivatalnál (=F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (=É):

Ausztráliába (Fremantle): F III/19 -— 5 ó 
30 p, É IV/12; F III/24 — 7 ó, É IV/19;

Brit-Indiába (Bombay): F III/17 — 15 ó, É 
II1/29; F III/24 — 7 ó, É IV/7;

Dél-Afrikába (Capetown): F III 15 — 15 ó, ! 
É 1V/4; F 111/23 — 15 ó, É IV/12;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1IIZ14 — 
12 ó, É 111/28; F III/-15 — 15 ó, É 111/29; F III/18- 
15 ó, É IV/1; F ILI/19 — 15 ó, É IV/ó; F 111/24 -  
12 ó, É IV/7; F III/25 — 15 ó, É IV/10; F III 2ö -  
15 ó, É iIiV/11;

Egyiptomba (Alexandria): F IIP 13 — 22 ó 
50 p, É 111/17; F 111/14 — 22 ó 50 p, É IIP 18, F 
111/16 — 22 ó 50 p, É III/22; F III/17 — 15 ó, É 
II1/22; F III/18 — 15 ó, É III/23; F 111/20 — 22 ó 
50 p, É 711/24; F III/21 — 22 ó 50 p, É 111/26; F 
III/22 — 22 ó 50 p, É III/26; F III/23 — 22 ó 5'/) p, 
É III 29; F III/25 — 15 ó, É 111/29;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
IIP 14 — 15‘ó, É III/21; F 111/14 — 22 ó 50, É 
111/23; F 111/15 — 15 ó, É III/26; F III/21 — 15 ó, 
É III/28; F III/24 — 15 ó, É III/31;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F III 14 — 
22 ó 50 p, É III/19; F IIP 16 — 22 ó 50 p, É 111/21; 
F Up 19 — 22 ó 50 p, É III/24; F III/21 — 22 ó 
50 p, É 111126; F III/23 — 22 ó 50 p, É III 28; F 
II1/26 -  22 ó 50 n, É m/31;

Iránba (Perzsia, Teherán): F 111/14 — 12 ó,
” É III/22; F III/18 — 12 ó, F IH/26; F III/19 -  12 ó.

É III/27; F III/21 — 12 ó, É III/29; F III/25 — 12 ó. 
É IV/2; F III/26 — 12 ó, É IV/3;

Japánba (Shimonoseki): F III/15 — 5 ó 30 p, 
É 111/31; F III/18 — 5 ó 30 p, É IV/3; F HP22 — 
5 ó 30 p, É IV/7; F III/25 — 5 ó 30 p, É IV/10;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 111/17 — 
5 ó 30 p, É IV/7; F IH/23 — 15 ó, É IV 4;

Palesztinába (Tel Aviv): F III/13 — 22 ó 
50 p, É III/18; F III/14 — 22 ó 50 p, É III/19; F 
III/16 — 22 ó 50 p, É III/21; F III/17 — 15 ó, É 
III/23; F IIP 19 — 22 ó 50 p, É III/23; F III/20 
22 ó 50 p, É II1/25; F III/21 — 22 ó 50 p, É III/25; 
F II1/22 — 22 ó 50 p, É IIÍ/27; F III/23 — 22 ó 
50 p, É III/28; F III/25 — 15 ó, F II1/30; F 111/26 
— 22 ó 50 p, É III/31;

Szíriába (Alep): F IIP 14 —- 22 ó 50 p, F 
III/17; F IIP 16 — 22 ó 50 p, É III/19; F IIP 19 - 
22 ó 50 p, F IIP22; F 111/21 — 22 ó 50 p, É III/24; 
F MI/23 — 22 ó 50 p, É III/26; F III/26 -  22 ó 
50 p, É III/29.

Budapest, 1938. évi március hó 8-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
93.244/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes Irányítás 
iránt intézkedjenek:

14. o. Bajánál 2116 v. előtt Pécs 2 törlendő,
15. o. Bakonyszentlászlónál 1. Bp 72 elé 1. 82,
24. o. Bodrogkeresztúrnál 1. M 2/430 v. he

lyett 33,
40. o. Dunaszentbenedeknél Kalocsa elé I.

17.,
44. o. Erknél a 6. hasábba a mostani adat 

helyett Gyöngyös, Jászárokszállás gk,
49. o. Foktőnél Kalocsa elé 1. 17,
53. o. Géderlaknál Kalocsa elé 1. 17 írandó.
67. o. Inotánál 1. Szfvár 2 — 1. 35 (VP27— 

IX/8)/1820. v. törlendő.
69. o. Jászárokszállásnál a 6. hasábba Vá- 

mosgyörk—Szolnok helyett Gyöngyös—Jász
árokszállás gk., a 7. hasábba a jelenlegi adatok 
helyett 33, Gyöngvöis, 158, 34,

82. o. Komádinál 8243 helyett 8235,
96. o. Mátrafürednél a 6. hasábba Vámos 

györk—Gyöngyös helyett Gyöngyös—Mátra-
fiired, Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető gk., a
7. hasábba pedig a jelenlegi adatok helyett 
Gyöngyös, 34, 1. Bp 72,
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122. o. Pálmonostoránál Kiskunfélegyháza 
helyett 4,

134. o. Regölynél 32 után f32, Répcelaknál 
176 után 1. Győr 2/8432 v.

149. o. Szeged—Fodortelepnél „'22 v.. 1.
Szeg 1/24 V .“  törlendő.

161. o. Tarnaörsnél és 178. o. Viszneknél a 
6. hasábba a mostani adat helyett Gyöngyös — 
Jászárokszállás gk,

171. o. Úszódnál Kalocsa elé 1. 17,
182. o. Zircnél 1. 82 után 1. Bp 72 írandó. 
Budapest, 1938. évi március hó 9-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
92.262/6.

Szikra András ób. távirdamunkás, a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 585/1937. számú — a távbeszélő 
berendezések felülvizsgálására és távbeszélő ké
szülékeken munkák elvégzésére — jogosító iga
zolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1938. évi március hó 3-án.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

92.944/3. — 92.528/3. — 92.686/3.
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) A szállítási és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.

évi március hó 25-ig nyújtandók be.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.

Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 
1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1938. évi március hó 10-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadó állások. l

Derecske I. osztályú postahivatal kiváló, jó posta
kiadónőt keres, állandó alkalmazásra. Járandóság: teljes 
éllátás és készpénzfizetés.

Gyüre postahivatal május, június, július hónapokra 
helyettesitésre kiadónőt keres. Teljes ellátást ad. Fizetés 
megegyezés szerint.

Jászapáti postahivatal mindenben jártas nőkiadót 
keres, április 1-re.

Pacsa I. oszt. postahivatal másodkiadót keres azon- 
nalra, állandó alkalmazásra.

Lengyeltóti I. oszt. postahivatal mindhárom szakban 
jártas férfikiadót keres április 1-re.

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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T A It T A U O M :
Vezérigazgatói elismerés.
A postatakarékpénztári közvetítőszolgálatnak hely

színi ellenőrzése a postatakarékpénztárJefkiildöttjei által.
Takarék- és csekkfizetési utahsKiyok dombornyomá

séi érvényességi felülbélyegzése. J r
A kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek szét

osztása.
A belföldi árumintadíjszabás módosítása.
V áltozása Távíró-Díjszabásban. 1
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A magyar nemzeti munkavédelem (nmv.) szervezete 

a postánál.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.

Mátrafüreden állandóan működő távbeszélővel egye
sített postahivatal felállítása.

Az agárdi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

A vasasi postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

A nyírpilisi új postaügynökség megnyitása.
A m. kir. postatakarékpénztár 1038. évi február havi 

forgalma.
Meghívó.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról,
Meghívó.
Betöltendő kiadói állás. í
Állástkereső postakiadók.

Vezérigazgatói elismerés.
93.478/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Gadányi 
Ödön postahivatali igazgatónak nyugalomba 
vonulása alkalmából közel négy évtizeden át 
odaadó buzgalommal teljesített közhasznú és 
sikeres munkásságáért köszönetét és elismeré
sét fejezte ki.

Budapest, 1938. évi március hó 12-én.

A postatakarékpénztári közvetítőszolgálatnak 
helyszíni ellenőrzése a postatakarékpénztár ki 

küldöttjei által.

93.058/C. fő.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. postatakarékpénztár a közvetítő szolgálat 
ellátását a jövőben saját kiküldöttjei útján is 
ellenőrizteti. A postatakarékpénztári kiküldöt
tek az alábbi minta szerint gépírással kiállított 
megbízó levéllel vannak ellátva és a postahiva
talban való megjelenésük alkalmával annak ve
zetőjénél (postamesterénél) ezzel a megbízó le
véllel és a Máv. arcképes igazolvánnyal tartoz
nak magukat igazolni. A megbízó levelet, mely 
a postatakarékpénztár címével ellátott papíron

készül, a „M. KIR. POSTATAKARÉKPÉNZ
TÁR“ jelzésű hosszúkás bélyegzőJ^^ótipAt«Al
kalmazása mellett Tormay Béla,! á 'postataka
rékpénztár vezérigazgatója, vagy Dr. Molnár 
Gyula, a postatakarékpénztár h. vezérigazga
tója sajátkezű aláírásával fogja ellátni. Az ille

tékes postaigazgatóság egyébként a postataka
rékpénztári kiküldött nevét és a vizsgálat idő
pontját az érdekelt postahivatallal előzetesen is 
közölni fogja.

A megbízó levél mintája:

Megbízólevél.
Tekintetes
Nagyságos

úrnak
Budapest.

Megbízom, hogy . . . ...................................... postahiva
taloknál a postatakarékpénztári közvetítő szolgálat ellátását 
a kapott utasításokhoz képest a helyszínén ellenőrizze, e 
szolgálattal kapcsolatos számadási s kezelési okmányokat, 
nyilvántartásokat, takarékbetétkönyveket, stb. megtekintse 
és megvizsgálja, észrevételeit az illető hivatal vezetőjével 
(postamesterével) közölje és azokat a hivatal szemleköny
vébe bejegyezze. Megbízatása nem terjed ki a postahivata
lok pénztárának megvizsgálására.

Személyazonosságát a Máv. arcképes igazolvánnyal is 
köteles igazolni.

Budapest, ..................................................
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Felhívom a postahivatalok vezetőit (posta
mestereit), hogy a postatakarékpénztári kikül
dötteknek a megbízó levélben körülírt ellenőr
zés gyakorlásában álljanak rendelkezésükre, a 
szükséges felvilágosításokat készséggel adják 
meg, .észrevételeiket vegyék tudomásul, kifogá
saikat azonnal szüntessék meg és ennek meg
történtét a szemíekönyvben bejegyzett észre
vételek és kifogások szóról-szóra való megis
métlése mellett a postatakarékpénztári kikül
dött nevének és a megbízólevél keltjének és 
számának bejelentése mellett előtt es igazgató
ságuknak 8 nap alatt tegyenek jelentést. Fia a 
postatakarékpénztári kiküldött a szemlekönyv
be észrevételeket nem jegyzett be, a szemle 
megtörténtét az említett adatokkal az előttes 
igazgatóságnak szintén be kell jelenteni.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét arra, hogy a postatakarékpénztári kikül
döttek a postahivatalok pénztárának a megvizs
gálására nincsenek feljogosítva.

Budapest, 1938. évi március hó 11-én.

Takarék- és csekkfizetési utalványok dombor- 
nyomású érvényességi felülbélyegzése.

93.506Í4.
A P. R. T. folyó évi 1. számában megjelent 

85.124/4. számú rendeletem kapcsán értesítem a 
hivatalokat, hogy a m. kir. postatakarékpénztár 
folyó évi március hó 21-től kezdődően a taka
rék- és csekkfizetési utalványok érvényességi 
felülbélyegzését — az átmenetileg használt 
négyzetalakú kézibélyegző-lenyomat helyett -— 
ismét a korábban használt, köralakú dombor- 
nyomó bélyegzővel fogja végezni.

Felhívom a hivatalok figyelmét, hogy 1938. 
évi március hó 20-ánál későbbi keltezésű fize
tési utalványok ellenében kifizetéseket csak ab
ban az esetben teljesítsenek, ha az utalvány a 
dombornyomású bélyegzőlenyomattal van el
látva. A korábbi kibocsátású, négyzetalakú bé
lyegzőlenyomattal érvényesített fizetési utalvá
nyok az egy hónapi érvényességi időn belül 
akadálytalanul kifizethetők.

További intézkedésig a régi nagyalakú 
utalványürlapok a P. R. T. folyó évi 1. számá
ban ismertetett kis-alakú uíalványürlapokkal 
vegyesen kerülnek felhasználásra.

Budapest, 1938. évi március hó 14-én.

A kényszerkölcsönkötvények új szelvényíveinek 
szétosztása.

93.284/4.

A P. R. T. 1937. évi 50. számában megje
lent 126.639,4. számú rendelet kapcsán értesí
tem a hivatalokat, hogy az általuk a m. kir. 
postatakarékpénztárhoz beküldött és oda 1937. 
évi november hó 5-étől 1938. évi január hó 26-ig 
beérkezett szelvényutalványok ellenében az új 
szelvényíveket a m. kir. postatakarékpénztár az 
érdekelt hivataloknak egyidejűleg megküldötte.

Azok a postahivatalok, amelyek a folyó évi 
január hó 26-ig beterjesztett szelvényutalvá- 
nyok ellenében az új szelvényíveket még nem 
kapták volna meg, erről haladéktalanul tegye
nek jelentést a m. kir. postatakarékpénztárnak.

Budapest, 1938. évi március hó 11-én.

A belföldi árumintadíjszabás módost
ad 89.207/4.

Folyó évi április hó 1-től kezdve a belföldi 
árumintadíjszabást akként változtatom meg, 
hogy az 50 és 250 g-os súlyfokozatok közé két 
új súlyfokozatot állítok be 100 g-ig 8, és 150 g-ig 
10 filléres díjjal.

Ennélfogva a jelzett időtől kezdve a bel
fö ld i árumintadíjszabás díjtételei:

50 g-ig 
100 g-ig 
150 g-ig 
250 g-ig 

stb.

6 f 
8 f 

10 f 
16 f

Ezt a változást a postahivatalok a Levél- 
postadíjszabás 15. §. 1. pontjánál jegyezzék elő. 

Budapest, 1938. évi március hó 12-én. /

Változás a Távíró-Díjszabásba
92.734/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változást vezessék keresztül:

32. o. Wallis-sziget-nél (2. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1938. évi 7. sz.-hoz) az 5. hasábban, a III. 
útiránynak megfelelő sorban, a DLT távirat 

líja: 1.18 a. fr. ,/
Budapest, 1938. évi március hó 9-én
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Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
89.408/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban 
következő változásokat vezessék keresztül:

54. o. Egyptomnál a második bekezdést^ tö- 
röljék s helyébe ragasszák az 1. sz. fedőlapot. /

67. o. Iraknál (fedőlap a P. R. T. 1937. évi 
41. számhoz) az összes adatokat törölni kell j 
helyébe a 2. sz. fedőlap ragasztandó.

68. o. Palesztinánál az összes adatokat tö-, 
röljék s helyébe ragasszák a 3. sz. fedőlapot.

69. o. Sziriánál az összes adatokat törö, 
kell s helyébe a 4. sz. fedőlapot ragasszák.

Budapest, 1938. évi március hó 7-én.

.) szerA magyar nemzeti munkavédelem (nr 
vezete a postánál.

88.042/11.

I .

A magyar nmv. általános ismertetése.
1. A magyar nemzeti munkavédelem (nmv.) 

a magyar állam hivatalos szerve.
2. Az nmv. célja a közüzemek, valamint a 

létfenntartáshoz nélkülözhetetlen közérdekű 
üzemek és munkálatok zavartalan működésének ! 
biztosítása, illetőleg azok veszélyeztetése esetén 
a szükséges munkák elvégzése, nemkülönben a 
munkaeszközök ellen irányuló esetleges táma
dások elhárítása. Hivatása kiterjed az elemi 
csapások elleni védekezésre és feladata az is, 
hogy a zavargások idején a törvényes rend és
a közbiztonság fenntartásában közreműködjék.

3. Az nmv. nem titkos alakulat. Politikától 
mentesen dolgozik és működése nem irányul 
egyik társadalmi osztály (réteg) ellen sem.

4. Az nmv. a m. kir. belügyminiszter leg
főbb felügyelete és irányítása alá tartozik és a 
minisztérium VII., a közbiztonsági osztálya ke
retében működik.

5. Végrehajtó szervei az nmv. hivatalok. 
Ezek közül 4 Budapesten (belvárosi, ferencvá
rosi, terézvárosi és budai nmv. hivatal), 15 pe
dig vidéken működik. A vidéki nmv. hivatalok 
körzetekre, a körzetek pedig alkörzetekre tago
zódnak.

6. A nagyobb közüzemek, a posta, a vasút, 
a hajózás, stb., valamint a fontosabb ipari góc
pontok és bányák külön nmv. csoportot alkot
nak.

7. Az nmv. szervezet munkába szólítását az 
fetékes miniszter úrral egyetértőén a belügy-

'miniszter úr rendeli el.
8. Az nmv. tagok munkába szólítása írás

ín, „Felhívás“ kézbesítése útján történik. A
'munkába szólított tag igazolványt kap, amely
nek alapján nmv. működési ideje alatt hatósági 
rözegnek kell őt tekinteni, és mint ilyen, bün
tetőjogi védelem alatt áll. Az igazolvány a koiv 
donok átlépésére is jogosít.

II.
A posta nmv. szervezetének feladata.

1. A posta nmv. szervezetének két irányú 
feladata van: az üzemellátás és üzembiztosítás.

a) Az üzemellátás az állami és társadalmi 
létfenntartáshoz nélkülözhetetlenül szükséges 
posta, távíró, távbeszélő és rádió hírszolgálat
nak ellátása sztrájk vagy külön rendelkezés 
esetén.

b) Az üzembiztosítás az üzemnek esetleges 
kiilerőszakkal szemben való megvédése.

2. Az üzemellátásról az illetékes postai 
szerv vezetője gondoskodik.

3. Az üzembiztosításról a munkába szólí- 
tásnak legfeljebb első hat órájára az illetékes 
postai szerv vezetője, az első hat óra eltelte 
után általában az illetékes nmv. hivatal (kör
zet, alkörzet) vezetője gondoskodik.

III.
A posta nmv. szervezetének tagozódása.
1. A posta nmv. szervezete önálló egység 

és a posta vezérigazgatóság II. üzembiztonsági 
ügyosztályán keresztül közvetlenül kapcsolódik 
a belügyminisztérium VII. a nmv. osztályához. 
Ez azt jelenti, hogy a postának tényleges szol
gálatban lévő alkalmazottai a nmv. hivatalok 
létszámába nem szervezhetők.

2. A posta nmv. szervezetének tagozódása 
azonos a posta szervezeti tagozódásával.

3. A posta nmv. ügyeit miniszteri, illetőleg, 
vezérigazgatósági hatáskörben (1937. szeptem
ber hó 18-tól kezdve) a IV/11. ügyosztály in
tézi. Az alárendelt szervek vezetői egyszemély- 
ben nmv. vezetők is, akik mellett nmv. előadók 
működnek. Oly kincstári hivataloknál, ahol a 
személyzet létszáma nem éri el az 50 főt, a hi
vatalvezető, a postamesteri hivataloknál pedig 
a postamester személyesen intézi az nmv. ügye
ket.
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A posta alkalmazottainak beszervezése.
1. A posta nmv. szervezetének tagja lehet 

a tényleges szolgálatot teljesítő kincstári vagy 
postamesteri alkalmazott, továbbá postaügy
nök, akinek alkalmazása állandó jellegű, akit 
vezetője legalább félév óta ismer és megbízha
tónak tart. Általános elv, hogy a kincstári al
kalmazottak, valamint a postamesteri hivata
lok, sőt a távbeszélővel egyesített postaügynök
ségek személyzete is beszerveztessék. Különös 
súlyt kell helyezni a távirdamunkások beszer
vezésére. Nmv. tagok beszervezését ügyiraton 
kell intézni. Több nmv. tag egyidejű beszerve
zése közös ügyiraton intézhető. Nmv. tagságra 
való önkéntes jelentkezés esetén a vezető bí
rálja el a jelentkező alkalmasságát. Egyébként 
a beszervezésre érdemes alkalmazottat a vezető 
hivatalból szólítja fel a belépésre.

2. A kincstári személyzet beszervezését az 
illetékes postai szerv vezetője saját hatásköré
ben intézi.

3. A postamestereket és postaügynököket 
az igazgatóság a hivatali vizsgálatokra kiküldött 
tisztviselői útján szervezi nmv. tagokká. A pos
tamester véleményezése alapján ugyanígy tör
ténik a postamesteri alkalmazottak beszerve
zése. Ez utóbbiak beszervezésével az igazgató
ság esetről-esetre a postamestert is megbíz
hatja. Postaküldöncök beszervezése csakis ál
landónak ígérkező alkalmazásuk esetében indo
kolt.

4. Beszervezéskor az nmv. szervezetnek, a 
szervezet céljának és hazafias feladatának is
mertetése után a belépő alkalmazottal nmv. kö
telezvényt kell kitöltetni és esküt tétetni. Az 
eskütételről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az 
aláírt és lebélyegzett nmv. kötelezvényt és 
jegyzőkönyvet a kincstári hivatalok maguk őr
zik, a postamesteri hivatalok pedig igazgató
ságukhoz felterjesztik.

5. Minden új tag részére a belügyminiszté
rium által kiadott zöldszínű igazolványt kell ki
állítani, amely az nmv. tagság igazolására szol
gál. A kincstári személyzet igazolványait a hi
vatalvezető írja alá, a postamesteri személyzet 
igazolványait pedig az illetékes postaigazgató
ság nmv. előadója állítja ki és a postaigazgató
ság vezetője írja alá és bélyegzi le. Az igazol
vány fejlécébe „A m. kir. posta“ szavakat kell 
írni. A kiállító az igazolványt meg is számozza. 
Ez a szám azonos a beszervezést tárgyaló ügy

IV. irat számával. Több alkalmazottnak egy ügyira
ton tárgyalt beszervezése esetén az igazolvá
nyok ugyanazt a számot kapják.

6. A beszervezett alkalmazott az igazolvány 
hátoldalára névaláírását rávezeti. Ennek való
diságát a vezető (nmv. előadó) hitelesítési zára
dékkal és bélyegzőlenyomattal igazolja. A pos
tamesteri hivatalok személyzetének névaláírá
sát a postamester hitelesíti.

7. Az igazolványon kívül az új tag részére 
az ugyancsak a belügyminisztérium által ki
adott „Felhívás“ nyomtatványt is ki kell állí
tani. Ez a „Felhívás“ a munkába szólítás paran
csát tartalmazza és azonnal jelentkezésre köte
lez.

8. Az igazolványt és felhívást pontos lakás
címmel ellátott és nyitvahagyott borítékban 
kell elhelyezni. Ebbe a borítékba tartozik az 
„Általános tudnivalók“ nyomtatvány is, amely 
a munkába szólítás esetében való magatartásra 
ad útbaigazítást. A helyi postai szerv vezetője 
e borítékokat, minél gyorsabb kézbesítésük ér
dekében, Budapesten kézbesítő hivatalonként, 
vidéken pedig kézbesítő járásonként rendezve 
tartja készen.

9. A kötelezvényt és az eskütételről felvett 
jegyzőkönyvet a borítékba helyezni nem sza
bad, hanem elkülönítve kell megőrizni.

10. A beszervezéshez szükséges „Kötelez
vény“, „Jegyzőkönyv“, „Igazolvány“, „Felhí
vás“ és „Általános tudnivalók“ című nyomtat
ványokat a kincstári hivatalok igazgatóságuk
tól, a beszervezésre jogosított többi szervek a 
postavezérigazgatóság 11. ügyosztályától igé
nyeljék.

11. A felsorolt nyomtatványok közül az 
igazolványt és a felhívást átvételi elismervény 
csatolása mellett kell igényelni és darabszám 
szerint kell nyilvántartani.

V.
A posta nmv. tagjainak nyilvántartása.
1. A postának azok a kincstári szervei, 

amelyeknél a személyzet létszáma az 50 főt el
éri vagy meghaladja, tartoznak az nmv. tagok
ról nyilvántartás céljaira az eddig vezetett lét
számkimutatások helyett kartoték-lapokat ki
állítani. Azok a Budapesten vagy annak kör
nyékén működő kincstári postahivatalok, ame
lyek üzemüket a munkába szólítás egész tarta
ma alatt saját személyzetükkel biztosítják, az 
üzemellátó és az üzembiztosító nmv. tagok kar
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totéklapjait egymástól elkülönítve csoportosít
ják. A kartoték-lapokat a ÍV. fejezet 10. bekez
désében foglaltak szerint kell igényelni.

2. Az 50 főnél kisebb létszámú kincstári hi
vatalok kartotékot nem készítenek, mert cse
kélyebb létszám nyilvántartására a betűrendbe 
szedett kötelezvények alkalmasak. Az ily célra 
is használt kötelezvényekre az igazolvány szá
mát fel kell jegyezni.

3. A postamesteri hivatalok nmv. nyilván
tartást személyzetük csekély számára való te
kintettel nem vezetnek.

4. Az igazolványok számozásának eddigi 
rendszere megváltozik, azonban a már kiállított 
igazolványok sorszáma változatlan marad. Az 
új igazolványokat a IV. fejezet 5. bekezdésében 
foglaltak szerint kell számozni. E változással 
kapcsolatban az nmv. tagok sorszám szerinti 
nyilvántartását és az nmv. változási kimutatás 
készítését megszüntetem. A postamesteri sze
mélyzet nmv. tagjairól az igazgatóságok hiva
talok szerint vezetnek nyilvántartást. Ebben a 
nyilvántartásban azokat a beszervezett posta
kiadókat, akiknek alkalmazásuk nincsen, arra 
az átmeneti időszakra, amíg ismét alkalmazást 
vállalnak, illetőleg törlésük folytán a kiadók 
létszámából kiválnak, külön csoportban kell 
nyilvántartani.

5. A kincstári személyzet nmv. okmányai 
annál a szervnél vannak őrizetben, amelynek 
létszámába az nmv. tag tartozik. Kivétel: a pos
tamesteri hivataloknál állomásozó vonal felvi
gyázók, akiknek a borítékban elhelyezett okmá
nyait (igazolvány, felhívás és általános tudni
valók) a postamesteri hivatal őrzi.

6. A postamesteri személyzetnek borítók
ban elhelyezett okmányai a postamesteri hiva
talnál vannak, míg a kötelezvényt és jegyző
könyvet a IV. fejezet 4. bekezdése szerint az 
igazgatóság őrzi.

7. Kincstári alkalmazott
áthelyezése esetén nmv. okmányait haladék 

nélkül és közvetlenül kell új hivatalához elkül
deni;

nyugalomba vonulása esetén a lakóhelyére 
illetékes nmv. hivatal veszi át szervezetébe és 
ezért nmv. okmányait rövid indokolással oda 
kell küldeni;

elhalálozása és elbocsátása esetén nmv. ok
mányait a vezető megsemmisíti.

8. A postamesteri személyzet nmv. okmá
nyait állomáshely változása, nyugalombavonu- 
lás, alkalmazás megszűnése és elhalálozás ese

tén a postamesteri hivatalok haladék nélkül fe
lettes igazgatóságukhoz tartoznak felterjesz
teni. Az igazgatóságok az nmv. okmányokat ál
lomáshely változása esetén saját kerületen be
lül az új állomáshelyre, máskülönben az illeté
kes igazgatóságnak küldik, nyugalombavonulás 
esetén rövid indokolással a lakóhelyre illetéices 
nmv. hivatalnak átadják, alkalmazás megszű
nése esetén új alkalmazásig, illetőleg létszám
ból való törlésig megőrzik, elhalálozás, fegyel
mi határozattal .történt elbocsátás és létszám
ból való törlés esetén megsemmisítik.

8. A kincstári hivatalok az nmv. tagok szá
máról évenként egyszer, a január 31-i állapot
nak megfelelően, február 5-ig igazgatóságaik
hoz, az igazgatóságok, a központi számvevőség, 
a vezérigazgatóság segédhivatala és a központ 
alá tartozó hivatalok ugyancsak évenként, feb
ruár 10-ig a postavezérigazgatóság il. ügyosztá
lyához létszámjelentést tartoznak felterjesz
teni.

VI.
Nmv. ügyiratkezelés.

1. A posta kincstári szervei az nmv. ügy
iratokat az általános iratkezeléstől elkülönítve 
kezelik, külön nmv. iktatót és irattárt tartanak. 
Nmv. ügyszámú iratok, a beszervezést és elvi 
határozatot tartalmazók kivételével, három év 
után selejtezhetők.

2. A postamesteri hivatalok az nmv. irato
kat az általános iktatókönyvbe iktatják és az 
elvi határozatok kivételével az általános irattár
ban őrzik, az nmv. okmányokat és elvi határo
zatokat pedig a szemlekönyvben tartják.

VII.
A posta nmv. tagjainak munkába szólítása.

1. Ha valamilyen sztrájk esetén, vagy kü
lön rendelkezésre a posta nmv. szervezetét 
munkába szólítom, az üzemet ellátó és biztosító 
nmv. tagok szolgálatba állításáról az illető helyi 
postai szerv vezetője gondoskodik.

2. Munkában szólítás esetén az illető helyi 
postai szerv vezetője a felhívást, igazolványt és 
az általános tudnivalókat tartalmazó borítéko
kat lezárja és azok haladék nélküli kézbesítésé
ről gondoskodik. A munkába szólított nmv. tag 
jelentkezésekor a vezető a felhívás nyomtat
ványt bevonja és arra a jelentkezés időpontját 
feljegyzi. A munkába szólítás megszűntekor az 
igazolványt az nmv. tagoktól be kell vonni.

3. Munkába szólítás idején az üzem teljes
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ellátása a cél. A körülmények kényszerítő ha
tása alatt azonban a szükségforgalomra vonat
kozó rendelkezések lesznek irányadók a min
denkori szükséghez képest. Budapesten és 
azokban a nagyobb vidéki városokban, ahol 
több postahivatal működik, a kisebb postahiva
talok működése szüneteltethető. Eziránt az ille
tékes postaigazgatóság saját hatáskörben intéz
kedik.

4. A várható szükségforgalom lebonyolítá
sára nézve a szükségszolgálati beosztás az 
irányadó, melyet minden vezető már a nyugal
mi időben elkészítve az nmv. iratok között kö
teles őrizni. A szükségforgalomra, szükségszol
gálati beosztásra és tartozékaira vonatkozólag 
korábban kiadott rendeletek érvényben marad
nak azzal a kivétellel, hogy szükségtávbeszélő- 
névsort nem keli készíteni.

5. A posta általában csak a munkába szóli- 
tás első hat órájára gondoskodik saját személy
zetével az üzembiztosításról. Néhány budapesti 
és környéki postahivatal üzemének biztosítását 
azonban a munkába szólítás egész tartama alatt 
ellátja. Az üzembiztosítás részletes kidolgozá
sára korábban kiadott intézkedések érvényben 
maradnak.

6. Fontos érdek, hogy az illető helyi postai 
szerv vezetője az illetékes nmv. szerv vezető
jével már nyugalmi időben megismerkedjék, 
vele az összeköttetést fenntartsa és részére a 
szükséges felvilágosításokat megadja. Postahi
vatalok és távbeszélővel egyesített postaügy
nökségek megnyitásáról, illetőleg megszünteté
séről az igazgatóságok az illetékes nmv. hiva
talt értesítsék. Ez abból a célból szükséges, hogy 
az nmv. hivatalok az üzembiztosítás tekinteté
ben intézkedhessenek.

VIII.

Vegyes rendelkezések.

1. Az nmv. ügyek intézését a vezérigazga
tóság 11. ügyosztálya, a belügyminisztérium 
VII. a. nmv. osztálya kiküldöttjének esetleges 
közreműködésével ellenőrzi.

2. Az igazgatóságok kiküldöttei hivatali 
szemlék alkalmával az nmv. ügyek intézését 
minden egyes esetben ellenőrizni tartoznak.

3. A posta nmv. szolgálatára vonatkozólag 
kiadott eddigi rendeletek hatályukat vesztik, 
kivéve a szükségforgalom sjzabályozását, a 
szükségszolgálati beosztásnak és tartozékainak

elkészítését, valamint az üzembiztosítás részle
tes kidolgozását tárgyaló rendelkezéseket, ame
lyeket a VII. fejezet 4. és 5. bekezdésében fog
laltak kifejezetten érvényben tartanak.

Budapest, 1938. évi március hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I .

93.560/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi március hó 10-én kelt B. I. 
3.279/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Közérdek1 című politikai hetilap 1938. 
évi március hó 12. napjáról keltezett 8. számá
nak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi március hó 11-én.

II.

93.912/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi március hó 13-án kelt B. I. 
3.418/1938. számú végzésével a Budapesten a 
Budai-Bernwaller-nyomdában előállított „Harc 
Nvugatmagyarországért“ című röpirat 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, 1938. évi március hó 14-én.

III.

93.973/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi március hó 13-án kelt 
3.417 1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Nemzeti Front“ című politikai nem 
időszaki lap 1938. évi március hó 13-ik napján 
kiadott számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévö 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne



11. szám. 75
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 14-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
93.242/4.

A Németországban megjelenő „Roland- 
Blätter“ és „Jung Roland“ című lapoktól a pos
tai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kr? 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1938. évi március hó 11-én.

Mátrafüreden állandóan működő távbeszélővel 
egyesített postahivatal felállítása.

91.092/3.

Mátrafüreden folyó évi február hó ló-án 
állandóan működő távbeszélővel egyesített pos
tahivatal nyílt meg.

Az új hivatal az egyidejűleg megszüntetett 
mátrafüredi időszaki kincstári postahivatal ré
szére megállapított „2459“-es ellenőrzőszámot 
használja.

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

A Helységnévtárban, a 362. oldalon Mátra- 
fürednél a „4/1̂ * * ,© £ 3  BL,“, valamint az ,.u. p. 
és u. t. télen Gyöngyös“ törlése mellett jegyez
zék be: „*>&£>, (f)£3 L,“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 81. oldalon Mátrafiirednél a 4. hasáb
ban a „**“ jelzés törlendő, a 7. hasábban meg
jegyzésként beírandó: „Nem kincstári hivatal.“

Végül az Irányítási Füzetben a 96. oldalon 
Mátrafiirednél az 1. hasábban a „**“ jelzés tör
lendő.

Budapest, 1938. évi március hó 16-án.

Az agárdi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

93.255/3.

Az agárdi távbeszélővel egyesített posta- 
ügynökség folyó évi március hó 15-től változat

lan forgalmi körrel, távbeszélővel egyesített 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: 399.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 89. oldalon Agárd- 
nál a Eh. Székesfehérvár 2.“ bejegyzést tö
röljék és helyette jegyezzék b e , ,^ “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 6. oldalon Agárdnál az 1. hasábba írják 
le: „399“. a 4. hasábban az „ü. (Eh. Székesfe

hérvár 2.)“ bejegyzést töröljék, a 168. oldalon a 
399. ellenőrzőszám mellé írják be: „Agárd“.

Végül az Irányítási Füzetben a 8. oldalon 
Agárdnál a 2. hasábban az „U“ helyett „IV.“ 
írandó, a 7. hasábban pedig az „Eh. Székesfe
hérvár 2.“ törlendő.

Budapest, 1938. évi március hó 16-án.

A vasasi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

92.951/3.

A vasasi postaügynökség folyó évi március 
hó 11-től változatlan forgalmi körrel postahiva
tallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: 5670.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 554. oldalon Vasas
nál a Eh. Somogy“ bejegyzést töröljék és 
helyette jegyezzék be: ,.W ‘.

A Postahivatalok és Ügynökségek N é \ ’So-  
rábapüa 139. oldalon Vasasnál az 1. hasábba ír- 
jájf be „5670“, a 4. hasábban az „ü. (Eh. So- 

LOgy)“ bejegyzést töröljék, a 182. oldalon az 
). ellenőrzőszám mellé írják be: „Vasas“.
Végül az Irányítási Füzetben a 175. oldalon 

Vasasnál a 2. hasábban az „Ü“ helyett „IV“ 
írandó, a 7. hasábba pedig az „Eh. Somogy“ be
jegyzés törlendő és helyette beírandó: "-F 162 
(H. Ü. ü. után nem), 162 (V. Ü. ü.) 1. Pécs 2/6. 
434 v. (h.).

J T

Budapest, 1938. évi március hó 14-én. /
//

/
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A nyírpilisi új postaügynökség megnyitása.

92.675/3.

Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék nyírbá
tori járásában fekvő Nyírpilis kisközségben fo
lyó évi március hó 1-én új postaügynökség lé
pett életbe.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Piricse, 
díjnégyszögszáma 2045.

Az ügynökség forgalmi köre Nyírpilis kis
községre, továbbá nevezett községhez tartozó 
Bélát any a, Figulatanya és Gánás elnevezésű la- 
kotthelyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban Nyírpilisnél a 405., il
letőleg a 406. oldalon az „u. p. és" bejegyzés tör
lése mellett írják be: Eh. Piricse, Debrecen
wT d Nyírbátor, Nyírbátor......., pd, 2045,

Postáig. D.“;
a 128. oldalon Bélatanya Nyírpilishez tar

tózó lakotthelynél, /
a 213. oldalon Figulatanya, 
a 222. oldalon Gánás lakotthelynél az u. p. 

jelzés után írják be mindháromnál „Nyírpilis,“ 
és az azután következő „és“ szót töröljék; 

a 211. oldalon Fényi erdő Vállajhoz, 
a 309. oldalon Kisömböly Vállajhoz tartozó 

h’kotthelyeknél ezentúl „u. p. és u. t. Piricse.“ 
A Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában a 95. oldalon Nyirpazony után írják be: 
„—, 2045, —, Nyírpilis ü. (Eh. Piricse) gy„ Sza
bolcs,“, Debrecen r" tett» i Nyírbátor, Nyír
bátor .............., a 162. oldalon a 2045 számnál
írják be Piricse után „Nyírpilis.“

Végül az Irányítási Füzetben a 115. oldalon 
Nyirpazony után írják be: „Nyírpilis, Ü, Sza
bolcs, Debrecen, II. Debrecen—Nyírbátor, Eh. 
Piricse.“ j

Budapest, 1938. évi március hó 14-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1938. évi 
február havi forgalma.

1721/cin. ptk.

A takaréküzletágban a betétek 3,431.553 P 
84 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1938. február hó végén 139,902.159 
P 06 f volt. A különleges kamatozású takarék 
betétek a fenti álladókban 22,594.189 P 58 f-rel 
szerepelnek.

A betevők száma a hó végén 540.866.
A csekküzletágban a jóváírások 16,129.893 

P 03 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1938, február hó végén 
188,974.923 P 23 f volt.

A csekkszámlatulaj dánosok száma a hó 
végén 36.865.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. február hó végén névértékben 119,914.577 
P 10 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 95,503.985 P 39 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve 
letéti jegyek száma 85.040.

A zálogüzletágban 246.146 tétel új zálogfel
vétel 4,980.938 P kölcsönnel és 228.418 tétel zá
logkiváltás 4,764.018 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel. A zálogtárgyak álladéka 1938. február 
hó végén 1,402.456 tétel, a zálogtárgyak kölcsön
tőke álladéka pedig 28,101.271 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.470 tétel, kényszerárverésre pedig 6.752 tétel
ben különféle ingóság került. Eladatott összesen 
8.000 tétel, s a befolyt vételár 139.154 P 61 f-t 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban összesen 3,258.383 tétel és 
1.442,852.251 P 03 f, az összes betétek állománya 
pedig az 1938. február hó végén 328,877.082 P 29 
f volt. , “

Budapest, 1938. évi március hó 7-én.

A magyar kir. posta betegségi biztosító intéáete.

/  1.847 pbbizt.
Meghívó.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
1938. évi április hó 3-án (vasárnap) délelőtt 10 
órakor a m. kir. postavezérigazgatóság tanács
termében, Budapesten, I., Krisztina-körút 12. 
szám alat tartja a

XIII. rendes évi közgyűlését, 

amelyre a közgyűlés t. tagjait meghívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1936; 

37. évi működéséről.
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3. A felügyelőbizottság jelentése az 1936/37. 
évi zárószámadások megvizsgálásáról és ezzel 
kapcsolatban határozás a felmentvény megadá
sa, valamint a kezelési felesleg elszámolása tár
gyában.

4. Közgyűlést pótló rendkívüli választmá
nyi ülésben hozott határozatok bejelentése:

a) az intézeti kórház röntgenlaboratóriu

mának fejlesztésére a tartalékalapból megfelelő 
összeg felhasználása;

b) társadalombiztosítási bíróságba ülnökök 
kijelölése, illetőleg Választása az 1938—42. évi 
időszakra.

Budapest, 1938. évi március hó 17-én.
Elnök.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
'Sd'Oö0»
2

A létszámból törölt egyén
03Oá)NOi o ocs c í e r e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára

A létszámból való 
törlés oka

g M alkalmazva voltCu

So
pr

on — Trsztyenszky Győző kiadó Tapolcafö 1908. Bakonyi ákó Bakonyjákói h. pos
tamesterré kinevezve.

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 önsegélyző és Nyug
díj Egyesülete 1938. április hó l()-én (vasárnap) 
délelőtt 10 órakor tartja

LXVIII. évi rendes közgyűlését

a Postás Kari Egyesületek Szövetsége székhá
zának I. emeleti dísztermében, Budapest, VE, j

Benczur-u. 27. szám alatt, mely közgyűlésre az 
egyesület tagjait tisztelettel meghívom.

T árgysorozat:

1. Elnöki megnyitó és jelentés az előző évi 
közgyűlés határozatainak jóváhagyásáról.

2. Az igazgatóság és választmány együttes 
jelentése az egyesület 1937. évi működéséről.



78 11. szám.

3. A feliigyeiőbizottság jelentése az egye
sület 1937. évi összes számadásairól, pénzkeze
léséről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyii- 
mölcsöztetéséről. Határozat a felmentvények 
megadásáról.

4. Budapesten, V., Váci-út 18. szám alatti 
bérházunk tatarozási és modernizálási munkái
nak befejezése és ezek költségei.

5. Budapest, V., Szalay-utca 5/b. sz. alatti 
háztelek megvétele, azon új bérház építése és 
annak költségei.

6. Költségvetési előirányzat 1938. évre.

Betöltendő kiadó állás.
Káptalanfa III. oszt. postahivatal április 3—23-ig 

postamester helyettesítésére nőkiadót keres. Járandóság: 
lakás, teljes ellátás. Készpénz fizetés megegyezés szerint.

Himod postahivatal aZomialra nőkiadót keres helyet
tesnek. Járandóság: teljes ellátás, fizetés megegyezés 

szerint.
Szurdokpüspöki postahivatal helyettesiteni is tudó ki

adót keres. Teljes ellátás, mosás, ágyneművel, fizetés meg
egyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

KáJdy János Csehimindszent azonnal Helyettesítést 
is vállal.

Koptyik Ilona Üjdombóvár, 
Pozsonyi-u. 5 5 április 1.

Horváth Zoltán Szarvas, Zalán Gusz
táv főell. címén azonnal

Lehetőleg debreceni 
kerületben.

Hosszabb helyettesi- • 
test is vállal.

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

Fffvíroat Nyomda Rt. nyomása. — Felelős v.-.: Duchon János*

7. A felügyelőbizottság megválasztása egy 
év tartamára.

8. Fellebbezések és indítványok.
Budapest, 1938. március hó 16.

Muschong Rezső s. k. 
elnök.

Megjegyzések: Az indítványokat a közgyű
lés előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 
kell eljuttatni.

A megjeleni rendes tagok írásbeli felhatal
mazás alapján távollevő rendes tagokat is kép
viselhetnek, de egy jelenlevő rendes tag 5 távol
levő tagnál többet néni képviselhet.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D IP E S T , 1 938 . M ÁRCIUS 2 5 .

T A R 1
A filléres csomagforgalom időszakos korlátozásának 

megszüntetése.
Az 1932. évi kiadású, Patrona Hungáriáé rajzó 1, 

2, 5 és 10 pengős értékjelzésű bélyegek forgalomból ki
vonására vonatkozó figyelmeztetés.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztésénél tapasztalt 
szabálytalanságok.

Távbeszélő díjkedvezmény engedélyezése a lelké
szek részére.

Vonyarcvashegy postahivatal bevonása a kedvezmé
nyes díjú balatoni távbeszélő körforgalomba.

12 . szám.

A L O M  :
Lefoglalandó sajtótermékek.
„Közérdek“ című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
„Sopronvármegye“ című politikai napilap megjelené

sének és terjesztésének 14 napi időtartamra való megtil
tása.

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek név
sorában.

Változások a Helységnévtárban.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

A filléres csomagforgalom időszakos korláto
zásának megszüntetése.

88.006/4.

A filléres csomagforgalomban ezidőszeriní: 
fennálló azt a korlátozást, hogy gyümölcsöt tar
talmazó ú. n. filléres csomagot csak az év má
jus hó 15-étől november hó 15-ig terjedő időben 
lehet feladni, megszüntetem.

Jövőben tehát a postahivatalok filléres cso
magot — az azokra megállapított üzletszabály
zati és díjazási feltételekkel — az egész éven át 
felvesznek.

Ezt a változást a postahivatalok az A. ly 
Szab. 43. §. 5. a) pontjánál jegyezzék elő. /

Budapest, 1938. évi március hó 17-én. /

Az 1'932. évi kiadású, Paírona Hungáriáé rajzú 
1, 2, 5 és 10 pengős értékjelzésü bélyegek forga
lomból kivonására vonatkozó figyelmeztetés.

94.380/3.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 1. szá
mában közzétett 127.647/3. számú rendeletem- 
mel intézkedtem a P. R. T. 1932. évi 20. számá
ban megjelent rendelettel forgalomba bocsátott,

Patrona Hungáriáé rajzú, 1, 2, 5 és 10 pengős 
értékjelzésű levélbélyegeknek folyó évi március 
31-i határidővel a forgalomból való kivonása 
iránt.

E rendeletemmel kapcsolatban értesítem a 
postahivatalokat, hogy e bélyegek folyó évi áp
rilis hó 1-től kezdve postai díjak lerovására 
többé nem használhatók, a közönség birtoká
ban visszamaradt példányokat azonban a pos
tahivatalok — kívánatra — folyó évi június hó 
végéig tartoznak költségmentesen becserélni 
forgalomban lévő bélyegekre. A készletükben 
Visszamaradt, illetőleg becserélt bélyegeket a 
postahivatalok június hó végéig havonként 
szolgáltassák be a m. kir. posta értékcikkrak
tárába.

A postahivatalok a bélyegvásárlások alkal
mával esetenként hívják fel a közönség figyel
mét e bélyegeknek március hó 31-ével a forga
lomból való kivonására; különösen azokat a 
cégeket, vállalatokat, stb. figyelmeztessék, ame
lyekről feltehető, hogy e bélyegekből készletük 
van.

Budapest. 1938. évi március hó 22-én.

—  /
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

93.648/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 
67. §-nak XIV. pontja alatt felvett szerveket a 
címmel együtt töröljék és helyébe írják:

,,X1V. M. kir. Állami Vas-, Acél- és Gép
gyárak.

1'. Igazgatóság, Budapest.
2. Budapesti állami gépgyár, Budapest.
3. Diósgyőri vas- és acélgyár; diósgyőri új- 

gyár: Diósgyőr-vasgyár.
4. Barnaszénbánya üzemvezetőség: Pere

ces, Ormospuszta, Mucsony.
5. Vasércbánya üzemvezetőség, Torna- 

szentandrás.“

Budapest, 1938. évi március hó 19-én.

A tojás- és baromfiárak kifüggesztésénél 
tapasztalt szabálytalanságok.

Mind ebben a rendeletemben, mind az e 
tárgyban kiadott többi rendeleteimben (L. a P. 
R. T. 1937. 35. számában megjelent 114.383., a
42. számában megjelent 117.369., az 1938. évi 4. 
számában megjelent 86.206. számú rendeleteket) 
figyelmeztettem a hivatalokat, hogy ezeknek az 
árfolyamoknak a kifüggesztésére nagy gondot 
fordítsanak s legyen gondjuk arra is, hogy min
dig a legújabb árfolyamok legyenek kifüg
gesztve.

Minthogy e rendeleteim ellenére is újabb 
és újabb panaszok merülnek fel az árfolyamok 
kifüggesztése körül tapasztalt szabálytalansá
gok miatt, az igazgatóságok kötelességévé te
szem, hogy az e tárgyban kiadott rendeleteim 
végrehajtását a legszigorúbban ellenőrizzék és 
mulasztás esetén pénzbüntetést alkalmazzanak.

Budapest, 1938. évi március hó 18-án.

Távbeszélő díjkedvezmény engedélyezése 
a lelkészek részére.

90.668/8.
93.602/8.

A m. kir. Külkereskedelmi hivatal közlése 
szerint egyes postahivatalok és postaügynöksé
gek a tojás- és baromfiárak kifüggesztésénél 
szabálytalanul járnak el.

Egyes hivatalok az árakat olvashatatlanul 
jegyzik fel az árfolyamlapra, más hivatalok pe
dig vagy egyáltalán nem, vagy pedig rendszer
telenül függesztik ki az árfolyamlapokat.

Panasz merült fel arranézve is, hogy a táv
íróval vagy távbeszélővel fel nem szerelt posta- 
hivatalok és ügynökségek az árfolyamokat 
rendszertelenül kapják meg, sőt van olyan pos
taügynökség is, amelyik az árfolyamok kötelező 
kifüggesztéséről semmit sem tud.

A tojásárak kifüggesztése tárgyában ki
adott és a P. R. T. 1937. évi 20. számában meg
jelent 101.475/8. számú rendeletemben utasítot
tam a postahivatalokat, hogy a távíróval vagy 
távbeszélővel fel nem szerelt postahivatalok és 
postaügynökségek részére az árfolyamokat tar
talmazó körözvénytáviratokat posta útján az a 
távíróval vagy távbeszélővel felszerelt postahi
vatal tartozik elküldeni, amelyiknek az ilyen hi
vatalokkal legkedvezőbb a rovatolási összeköt
tetése.

A törvényesen bevett vallásfelekezetek 
rendszeresített állásra kinevezett (megválasz
tott) lelkészei és helyettes lelkészei (segédlelké
szei, adminisztrátorok, izraelitáknál anyakönyv
vezető rabbik), hittanárai és önálló (főfoglalko
zású) hitoktatói részére felszerelt távbeszélő ál
lomások után ugyanazt a távbeszélő díjkedvez
ményt engedélyezem, amelyet a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 22. §-a az ott felsorolt tisztvi
selők részére megállapít.

Az 50%-os kedvezmény a fent felsoroltakat 
nyugdíjas minőségükben nem illeti meg.

Törvényesen bevett vallásfelekezet a (latin, 
görög és örmény szertartású) róm. katolikus, a 
református, az ágostai hitvallású evangélikus, a 
görög keleti, az unitárius és az izraelita.

A díjkedvezményre való igényjogosultsá
got az illetékes egyházi főhatóság (püspök), ille 
tőleg az izraelitáknál a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter tanúsítványával kell igazolni. /

Budapest, 1938. évi március hó 14-éíi.

r
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Vonyarcvashegy postahivatal bevonása a ked
vezményes díjú balatoni távbeszélő körforga

lomba.

93.258/8.

Az 1936. évi P. R. T. 16-iki számában meg
jelent 99.166/8. sz. rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a hivatalokat, hogy Vonyarcvashegy 
postahivatalt a kedvezményes díjú balatoni 
távbeszélő körforgalomba bevontam.

A hivatalok a körforgalomba bevont posta
hivatalok névjegyzékét megfelelően egészítsék
w. / |

Budapest, 1938. évi március hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

94.028/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 14-én kelt B. 
3.455/2—1938. számú végzésével a „Darányi 
győri beszéde“ kezdetű, „Az első Szociálnacio- 
nálé Végrehajtó Bizottsága“ aláírású sajtóter
mék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 16-án

II.

94.278/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 16-án kelt B. I. 
3.536/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Palotai Kurír“ című időszaki lap !938. 
évi március hó 17-én megjelent 8., 9., 10. számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

94.279/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 15-én kelt B. I. 
3.461/2.—1938. számú végzésével a Budapesten 
előállított, „Laukó Ágoston verse 1864. évből“ 
című, 1938. évi március hó 15. napján megjelent 
sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál- 

/íitsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 19-én.

III.

IV.

94.545/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 17-én kelt B. I. 
3.596/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Nemzeti Szociálisták“ című sajtóter
mék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál- 

[ lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 19-én.

V.

94.879/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi március hó 22-én kelt B. I. 
3.740/2.—1938. sz. végzésével a Budapesten elő
állított „Föld és Szabadság“ című, nem időszaki 
sajtótermék 1938. évi március hó 21. napján 
megjelent 2. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi március hó 22-én.

Budapest, 1938. évi március hó 19-én.
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„Közérdek“ című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

94.974/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Csön- 
gős Pál kiadásában megjelenő és Várady Béla 
„Forum“ nyomdájában előállított „Közérdek“ 
cimű időszaki lap további megjelenését és ter
jesztését megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szó- 
banforgó lap esetleg postára kerülő példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a 
budapesti kir. ügyészségnek szolgáltassák be.

Budapest, 1938. évi március hó 23-án.

!

Felsőszászberekre, az 5209, 1303 számok Felső- 
szemenyére, a 4110 és 885 számok Felsőszent- 
ivánra, az 1289 szám Felsőszentmártonra, a 
6194, 1952 számok Felsőszölnökre, a 2138, 366 
számok Felsőtárkányra, a 2139, 733 számok Fel
sővadászra, végül a 683 díj négyszögszám Felső- 
zsidre vonatkozik.

A kir. hivatalok a szóban levő segédköny
vet fentieknek megfelelően helyesbítsék. Ön
ként értetődően a díjöv hasábban szereplő 

is megfelelően helyesbítendők.

Budapest, 1938. évi március hó 19-ép

„Sopronvármegye“ című politikai napilap meg
jelenésének és terjesztésének 14 napi időtar

tamra való megtiltása.

94.975/4.

A m. kir. belügyminiszter úr a Sopronban, 
Parragi György felelős szerkesztésében és a 
Rábaközi Nyomda és Lapkiadóvállalat kiadásá
ban megjelenő, „Sopronvármegye“ című politi
kai napilap megjelenését és terjesztését 1938. 
évi március hó 20-tól április hó 2-ig bezárólag 
megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő/ 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészségnek szolgáltassák 
be. j

Budapest, 1938. évi március hó 23-án. j

Helyesbítés a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában.

93.227/3.

A magyar királyi postahivatalok és ügynök
ségek névsorának 45. oldalán Felsőszászberek 
postahivataltól Felsőzsid postaügynökségig az 
ellenőrző, illetőleg díjnégyszögszámok, a buda
pesti postahivatalok által használt segédköny
vekben ezenkívül a díjövszámok is, nyomdahiba 
következtében eltolódtak.

A 2150 ellenőrző és a 235 díj négyszögszám

Változások a Helységnévtárban.

92.537/3.

A Helységnévtár 22. oldalán a második ha
sábban Szászhalombatta helyesen Százhalom
batta, az 50. oldalon az első hasábban Somogy- 
sár helyesen Somogysárd, a 80. oldalon az első 
hasábban Nemsvita helyesen Nemesvita, a 93. 
oldalon Almáskamarás községnél „ah. Mező- 
kovácsháza“ írandó, a 99. oldalon Alsóság köz
ségnél a második „M“ törlendő.

Alsómajor Tömörd (97. o.) ezentúl . 
szombathelyi j. helyett írottkői j. {/

Benkeháza r\ Pusztacsó (131. o.) szombat-y 
/ helyi j. helyett ezentúl írottkői j. is

Bozsok (145. o.) szombathelyi j. helyett z 
ezentúl írottkői j. ^

Busmajor Bozsok (149. o.) szombathelyi 
j. helyett ezentúl írottkői j.

Cák (151. o.) szombathelyi j. helyett ezen- 
túl írottkői j. \ J

Cserhátmajor O Kőszegpaty (161. o .) /
szombathelyi j. helyett ezentúl írottkői j.

Csikéria községnél (164. o.) „m“ helyett/ 
„n“ írandó. ^

Finke községnél a ^  mellé * írandó.
Fűteleki major r\  Perenye község (218. o.) 

szombathelyi j. helyett ezentúl írottkői j. v 
Gyöngyösapáti és Gyöngyösfalu (235. o.) 

szombathelyi j. helyett ezentúl írottkői j.
Kajdacs községnél (278. o.) „közj. Paks.“ 

írandó. I/,
Kaposfüred (282. o.) kj. Toponár helyett 

ezentúl kj. Magyaregres.
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Kemence községnél (290. o.) beírandó „köz- 

j. Vámosmikola“.
Kiscsömöte ^  Lukácsháza (302. o.) szom

bathelyi j. helyett ezentúl írottkői j. (
Komló községnél (319. o.) 1 rk. után bj 

írandó „ált“.
Kösd község (322. o.) ezentúl „korv. Fene,

Ausztráliába (Fremantle): F IV/2 — 5 ó 30 
V, É 7V/26; F IV/7 -  15 Ó, É V/3;

Brit-lndiába (Bombay): F IIL/31 — 7 ó, É 
AVI 14; F IV/7 — 15 ó, É IV/20;

Dél-Afrikába (Capetown): F 111/30 — 15 ó, 
É IV/19; F IV/6 — 15 ó, É IV/26;

áorv. Nézsa“. ----
Kőszegdoroszló és Kőszegpaty (328. o.), Kő- 

szegszerdahely (338. o.), Lukácsháza (349. o.) 
szombathelyi j. helyett ezentúl írottkői j.

Medgyesibodzásnál (362. o.) beírandó „ah. 
Mezokovácsháza“.

Mecsér (364. o.) és Mosonszentmiklós (376. 
o.) ezentúl kk. helyett nk.

Nagycsömöte (382. o.), Nagygencs (383. o.), 
Nándormajor O Tömörd (395. o.), Nemescsó 
(396. o.), Perenye (428. o.), Pöse (438. o.), Puszta- 
csó (439. o.) szombathelyi j. helyett ezentúl

---- ~ Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IV/1 —
15 ó, É IV/18; F IV/5 — 12 ó, É IV/19; F IV/6 -  
15 ó, É IV/20; F IV/8 — 15 ó, É IV/25;

Egyiptomba (Alexandria): F III/27 — 22 ó 
50 p ,  É III/31; F III/30 —  22 ó 50 p ,  É IV/5; F 
IV/1 — 15 ó — É IV/6; F IV/3 — 22 ó 50 p, É 
IV/7; F IV/5 —  22 ó 50 p ,  É IV/9; F IV/8 —  

15 ó, É IV/12;
Észak- és Középamerikába (New-York): 

F 111/28 — 15 ó, É IV/4; F III/30 — 15 ó, É IV/S? 
F IV/5 — 15 ó, É IV/12; F IV/6 — 15 ó, É IV/14;

írottkői j.
Rádóckölked után (447. o.) beírandó (206). 
Sajógalgócnál és Sajólászlófalvánál (459. o.), 

továbbá Serényifalvánál (468. o.) beírandó 
„közj. Sa jószen tpéter“.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IIIÍ28 — 
22 ó 50 p, É IV/2; F 111/30 — 22 ó 50 p, É IV/4; 
F IV/2 — 22 ó 50 p, É IV/7; F IV/4 — 22 ó 50 p, 
É IV/9; F IV/6 — 22 ó 50 p, É IV/11; F IV/9 — 
22 ó 50 p, É IV/14;

Szőllősi határ v. mh. rs Békéssámson, to
vábbá szőllősi majorok v. á. O Békéssámson
(507. o.) ezentúl u. t. Kaszaperpuszta. ------

Taksonynál (513. o.) „postáig.“ elé beíran
dó 678, Tiszaföldvárnál a pu. után „Eh. Tisza-

Iránba (Perzsia, Teherán): F IIIÍ28 — 12 ó, 
É IV/5; F IV/1 — 12 ó, É IV/9; F IV/2 — 12 ó, 
É IV/10; — F IV/4 — 12 ó, É IV/12; F IV/8 — 
12 ó, É IV/16; F IV/9 — 12 ó, É IV/17;

földvár“.
Tömörd (532, o.) szombathelyi j. .helyett 

írottkői j.
Üjszentivánnál (542. o.) „M“ helyett „m“ 

írandó.
Velem (557. o.) szombathelyi j. helyett 

írottkői j.
Vily községnél (562. o.) beírandó //csa 

Mikóháza“. v-
Sopronnál (810. o.) a téglagyárak elé be- ' 

írandó „5“.
Budapest, 1938. évi március hó 17-én.

---------  / ,

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

■ Japánba (Shimonoseki): F 111/29 — 5 ó 30 p. 
É IV/14; F IV/1 — 5 ó 30 p, É IV/17; F IV/5 
— 5 ó 30 p, É IVÍ21; F IV/8 — 5 ó 30 p, É TV/24;

Németalföldi Indiába (Batávia): F III/31 — 
5 ó 30 p, É IV/25; F IV/7 — 5 ó 30 p, É IV/28;

Palesztinába (Tel Aviv): F III/27 — 22 ó 
p, É IV/1; F III/30 — 22 ó 50 p, É IV/3; F 

IV/2 — 22 ó 50 p, É IV/6; F IV/3 — 22 ó 50 p, 
~É IV/8; F IV/5 — 22 ó 50 p, É IV/9; F IV/7 — 
22 ó 50 p, É IV/11; F IV/9 — 22 ó 50 p, É IV/13;

Szíriába (Alep): F III/28 — 22 ó 50 p, É 
111/31; F HI/30 — 22 ó 50 p, É IV/2; F IV/2 
22 ó 50 p, — IV/5; F IV/4 — 22 ó 50 p, É IV/7; 
F IV/6 — 22 ó .50 p, É IV/9; F IV/9 — 22 ó .50 p, 
É IV/12.

94.952/3.

Az európánkíviili fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (=  F) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (— É):

Budapest, 1938. évi március hó 23-án.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Ács postahivatal férfikiadót keres április 1-re, Fize
tés megegyezés szerint.

Gesztely postahivatal nőkiadót keres, lehet kezdő is.
Gyüre III. oszt. postahivatal május 1-től július 

31-ig postamester helyettesítésére nőkiadót keres. Teljes 
ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Fonyód II. oszt. postahivatal mindhárom szakban tel
jesen jártas, lehetőleg németül is beszélő kiadónői keres

április L, vagy 15-re állandó alkalmazásra. Teljes ellátás 
és készpénzfizetés.

Hajdúszoboszló-gyógyfürdő időszakos postahivatal
keres két, németül tökéletesen beszélő, a szolgálatban jár
tas, jómodorú kiadót. Az első kiadó alkalmazási ideje 
május 15-től szeptember 15-ig, a második kiadó július és 
augusztus hónapokra. Ajánlkozás a Hajdúszoboszlói pos
tahivatalhoz küldendő.

Újpestre III. oszt. postahivatal állandó alka ásra 
kiadónőt keres.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helvel

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Ilona Tiszaroff ' 10 május 1-től

Posgay Vilma Párád azonnal Helyettesítést is vállal,..

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

Fővárosi Nyomd* Rt. nyomás*. — Felelő* v.,: Duchon Jánoa.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | l | |  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E ST , 1 9 3 8  Á P R IL IS  1. 13. szám .

T A R T A L O M :

Távbeszélő szolgálat szünetelése alatti összekötte
téshez szükséges dugók, zsinórok árának elengedése.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok névsorá

hoz.
Változás a mozgóposták és jegyzékeid menetek 

jegyzékében.
A hctvehelyi postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása,.
A vései postaügynökségnek postahivatalljfl^iló át

alakítása.
A szuhogyi új postaügynökség megnyitása.
Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahivatalok

és Ügynökségek névsorában.
Pénzbírsággal való büntetések külső támogatás 

igénybevételéért.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről. 
Meghívó a m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete rendes közgyűlésére. 

Meagihívó.
A postamesteri egyesület közleménye.

Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadókról.

Távbeszélő szolgálat szünet^HJalatfi összeköt
tetéshez szükséges dugók, zsinórok árának el

engedése.
91.272/8.

A C. 1. Szab. 70. §. 5. pont 1. bekezdésében 
foglaltakat hatályon kívül helyezem.

Jövőben a távbeszélő szolgálat szünetelése 
alatti összeköttetéshez szükséges dugók, zsinó
rok árát az előfizetőktől nem kell beszedni. J

Budapest, 1938. évi március hó 26-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I.

92.653/8.

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

A 67. oldalon Japán és Németalföldi-India 
közé ragasszák be a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1938. évi március hó 23-án.

II.

93.070/8.

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

33. o. Görögországnál a kéthasábos részben 
az igen sürgős (/éclair) beszélgetésnél „nem vált
ható“ helyett írják „váltható“.

Budapest, 1938. évi március hó 24-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.

88-781/8.
I. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s távíratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.

v
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13. szám. 87
II. Egyéb változások.

Bekapcsolt attak:
Adony a (458)—, Ajka az 5645—, Alattyán a 3746—, Alsózsolca 3092—, Balatonfenyves 

az 5449—, Balatonlelle a 458—, Balatonszemes az 5426—, Besenyszög a 3304—, Borsodivánka 
a 3049—, Budapest K. a 458—, 7801—, 7802—, 7803—, Budapest H. a 2446—, 6020—, 6653—, 
7140—, 7420—, 7430—, Cegléd 1. a (7180)—, Csörötnek az 5937—, Dombóvár a (2394)—, 8841—, 
Dorog a 6020—, Dunapataj a 4569—, Egerlövő a 3049—, Ernőd a 3066—, Esztergom a 6020—, 
Felsőgöd a 2522—, Felsőireg az 5021—, Fonyód az 5450—, F'onyódfürdőtelep az 5450—, Fülöp- 
szállás a (4551)—, 4555—, Gyálpuszta a 4168—, Gyomoré az 5817—, Gyöngyös a 3010—,
3011—, 6503—, 6653—, 6656—, Gyöngyöshalász a 3010—, Győr 1. a 6929—, 12669—, Gyula a 
3837—, Heves a 3770—, Jámk a 3453—, Jánoshida a 3746—, Jászalsószentgyörgy a 3746—, 
Jászapáti a 3770—, Jászberény a 3746—, Jászjákóhalma a 3746—■, Jászladány a 3304—, Jász
telek a 3746—, Kápolnásnyék az 5347—, Karcag a 3337—, Karmacs az 5557—, Kecskemét a 
4551—■, Kiskomárom az 5479—, Kiskőrös a 4551—, Kisvárda a 3519—■, Komárváros az 5479—, 
Lakitelek a 4210—, Mátraháza a 3011—, 6503'—, Méhkerék a 3875—, Miskolc 1. a 6656—, Nagy- 
igmánd a 12669—, Nyíregyháza 1. a 3519—, 7140—, Pápa a 2446—„ 6929—, Pásztó a 2986—, 
Pécs 1. az 5085—, 5086—, 7801—, 7802—, 7803—, Pellérd az 5085—, Pilisvörösvár a 6020—, Po
roszló a 3064—, 3359—, Sárvár 1. a 6931—, Siófok a 458—, 5426—, Sopron 1. az 5977—, 7420—, 
(10900)—, Szalkszentmárton a (458)—, Szeged 1. a 4232—, 6762—, Szeged-Alsóközpont a 
6762—, Székesfehérvár 1. a (458)—, Szolnok 1. a (3310)—, 6729—, Szombathely 1. a 6931—, 
7430—, (11903)—, Szód a 2522—, Szödliget a 2522—, Tiszaföldvár a 6729—, Vállaj a 3482—, 
Vámosgyörk a (6653)—, (6656)—, Vecsés a 4168—■, és Verpelét a 3007—, számú távíróveze
tékbe, illetőleg távbeszélőáramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Alattyán a 3743—, Alsózsolca a 3100—, Balatonlelle az 1204—, Baross Gábor-telep á 

4900—, Besenyszög a 3770—, Budapest K. a 405—, 406—, 12064—, Budapest H. a 6649—, 
Dombóvár a (8841)—, Egerlövő a 3064—, Esztergom a 6033—■, Gyöngyöshalász a 3009—, 
Gyula a 3858—, Pleves a 3746—, Jánoshida a 3743—, 3770—, Jászalsószentgyörgy a 3770—, 
Jászapáti a 3746—, Jászjákóhalma a 3743—, Jászladány a 3774—, Jásztelek a 3743—, Ká
polna a 657—, Kecskemét a 6406—, 12064—, Kispest 2. a 900—, Kisvelence az 5347—•, Komár
város az 1182—, Miskolc 1. a 6649—, Nagykanizsa 1. a 44—, Pilisborosjenő a 6030—, Pilis
vörösvár a 6030—, 6033—, Siófok az 1204— -, Székesfehérvár 1. a 458—, 1476—, Szombathely 1. 
a 44—, Szöd a 2523—, Szödliget a 2523—, Tiszasüly a 3774—, és Üröm a 6030—, számú távíró
vezetékből, illetőleg távbeszélőáramkörből.

Szolgálati jellegváltozások:
A távírónál ezentúl: Baja 1. N. Debrecen 1. N. Hódmezővásárhely 1. N/2. Kaposvár 1.

N. Orosháza N. Szeghalom C.
A távbeszélőnél ezentúl: Árpádföld N. Budakalász N. Budaörs N. Budapest 114. C. 

Diósd N. Felsőgöd V/l—X/31-ig C. Pesdiidegkút L. Pestszentimre N. Pestszentlőrinc 1. N. 
Pestszentlőrinc 2. N. Rákoshegy N. Rákoskeresztúr N. Solymár N. Törökbálint N.

A távírónál és távbeszélőnél ezentúl: Bácsalmás C. Balatonalmádi XI/1—IV/30-ig C/2. 
Bánhida C. Bicske C. Budakeszi a táv.-nál C. a távb.-nél N. Cinkota a táv.-nál C. a távb.-nél
N. Csömör a táv.-nál C. a távb.-nél N. Enying C. Gyöngyös N/2, a szolgálat VI/1—X/31-ig 
4 órakor kezdődik. Jánoshalma C. KeszthelyV/1—IX/30-ig N/2. Kúnszentmárton C. Mada
ras C/2. Makó N. Mátyásföld a táv.-nál C.. a távb.-nél N. Nagytétény a táv.-nál C., a távb.- 
nél N. Nógrádverőce L/BC. Nyírbátor C. Pécel L/BC. Ráckeve C. Rákosliget a táv.-nál C., 
a távb.-nél N. Rákospalota 1. C. Rákosszentmihály 1. a táv.-nál C., a távb.-nél N. Sashalom a 
táv.-nál C., a távb.-nél N. Soroksár a táv.-nál C., a távb.-nél N. Szőreg C. Tab C. Tiszaföld
vár C. Törökszentmiklós C. Visegrád L/BC.
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Névváltozások:
Kerkaszentmiklós

változott.
neve „Tornyiszentmiklós“-ra, Nagyhortobágy neve „Hortobágyira

Más változások:
A 3. oldalon „Rövidítések magyarázata“ c) pont N/2-nél a zárójelben levő szöveg tör

lendő és helyette „(egész éven át 7 órakor kezdődik.)“ írandó. Baja-nál az 1. hasábba „Baja 
1.“ írandó. Baja ü.-nél az 1. hasábban „ü“ törlendő, helyette „2“ írandó. Bácsalmásnál az 5., 6. 
hasábban a 2-es jegyzetszám és az oldal alján a 2-es jegyzetszöveg törlendő. Báránd-nál a 9. 
hasábba „d“ helyett „bd“ írandó. Budapest 11. és Budapest 12-nél az 1. hasábban a 8-as jegy
zetszám és az oldal alján a 8-as jegyzetszöveg törlendő. Budapest 84-nél távíró szereltetett fel, 
az 5. hasábba „L“, a 9. hasábba „s“, a 10. hasábba 1584 írandó. Csengele vasúti táv.-nál a 8. 
hasábban az „L“ törlendő és a 7. hasábba írandó. Diósjenőnél a 11. hasábba „Rétság“ he
lyett „Vác" írandó. Eger l.-nél az 5. hasáoba N/2. mellé 1. jegyzetszámot és az oldal alján 
az 1-es jegyzetszövegben „távbeszélő“ elé „távíró és“ szavakat írjanak. Gyömöre-nél a 11. ha
sábba „Győr“ helyett „Tét“ írandó. Jankovich-telep ü. ezentúl VI 1-től IX/30-ig mint posta- 
hivatal, X/ 1-től V/31-ig mint ügynökség működik. Kétútköz vasúti táv.-nál az 1. hasábba „K“ 
írandó. Királd vasúti táv.-nál a 8. hasábban az „L“ törlendő és a 7. hasábba írandó. Kisnyír- 
nél az 1. hasábba „Ü.“ írandó. Kisoroszi-nál az 1. hasábban „ü“ törlendő, „NY“ beírandó, a ó. 
hasábban az „1" jegyzetszám és az oldal alján az 1. jegyzetszöveg törlendő. Komárváros-nál 
az 5. és 9. hasábban „L“, illetőleg „m“ törlendő, az 1. hasábba „NY“, a 6. hasábba „L“, a 11. 
hasábba „Kiskomárom" írandó. Kőszeg-nél az 5. és 6. hasábban a 2-es jegyzetszám és az oldal 
alján a 2-es jegyzetszöveg törlendő, külsőballószög-nél az 1. hasábba „ü“ és „NY“ írandó. 
Lakitelek vasúti táv.-nál a 8. hasábban „L ‘ törlendő és a 7. hasábba írandó. Mátraháza-nál az
5. hasábba „0/2“ írandó, az oldal alján az 1-es jegyzet szövege a következőképen helyesbí
tendő: „Vj 15—IXjl5-ig és XII/1—II/28-ig 7—21 óráig, az év többi részében hétköznap 8—18 
óráig, vasárnap és ünnepnapokon 8—11 és 14—15 óráig tart távíró és távbeszélő szolgálatot.“ 
Mecsekalja—Cserkút vasúti táv.-nál a 8. hasábban az „L“ törlendő és a 7. hasábba írandó. 
Nagybicsérd-nél az 1. hasábban „ü" törlendő. Nagyhortobágy ü. összes adataival törlendő és 
„Hortobágy“ néven „ü" nélkül régi adataival Hort—Csány után felveendő. Nyárád-nál az 1. 
hasábban „ü“ törlendő. Pápa-nál az 5. és ó. hasábban a 2-es jegyzetszám és az oldal alján a
2-es jegyzet szöveg törlendő. Pestszenterzsébet 1-nél az 1. hasábban az 1-es számjegy mellől 
az „l“-es jegyzetjelzés törlendő és a 6. hasábba írandó. Pirtónál az 1. hasábba „ü.“ írandó. 
Pusztagyenda-nál az 1. hasábban „ü“ törlendő. Szigliget-nél az 1. hasábban „ü“ törlendő. Tár
cáknál a 9. hasábba „1“ helyett „a“ írandó. Terpes-nél az 1. hasábban „ü“ törlendő. Zabar-nál 
az 1. hasábban „ü“ törlendő, a 3. hasábba „D“ helyett „B" írandó.

A 6. hasábban a szolgálati jelleget feltüntető jelzés fölé jegyzetszámként Baross Gábor- 
telep-nél 4, Erzsébet királyné szanatórium-nál 2, Kelenvölgy-nél 3, Nagykovácsi-nál 4, Pest- 
hidegkút-nál 1, Pilisborosjenő-nél 2, Remetekertváros-nál 3, és Üröm-nél 1. számot írjanak s 
azután az említett hivatalnak megfelelő oldalon alul ugyanilyen jegyzetszám alatt írják a kö
vetkező (közös szövegű) jegyzetet: „Az előfizetői állomások a budapesti gépikapcsolású háló
zatba vannak bekapcsolva.“

Nagykovácsi, Pesthidegkút, Pilisborosjenő, Tápé és Üröm hivataloknál az 1. hasábba 
„NY“ írandó.

Alsónána, Alsópáhok, Bábonvmegyer, Bátaapáti, Bikács, Cikó, Csányoszró, Diósberény, 
Dunaszentgyörgy, Dúzs, Gerjen, Györköny, Harc, Hosszúvölgy, Rakasd, Káptalanfa, Kéty, 
Kopáncs, Magyarkeszi, Máza, Medina, Miszla, Mucsi, Murga, Nemesgulács, Nemespécsely, 
Németmárok, Pellérd, Rákoshegy, Szabolesveresmart, Szárazd, Szebény, Szentantalfa, Szig- 
liget, Taszár, Tengőd, Tótszentmárton, Váralja, Varsád, Zádor, Zalahaláp és Zalavár hivata
loknál, illetőleg ügynökségeknél az 1. hasábban az „NY“ törlendő.

A 6. hasábba szolgálati jelleget feltüntető jelzés fölé jegyzetszámként Árpádföld-nél 3, 
Budakalász-nál 3, Budakeszi-nél 3, a régi 3-as jegyzetszám és az oldal alján a 3-as jegyzet
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szöveg törlendő, Budaörs-nél 1, a régi 1-es jegyzetszám és az oldal alján az 1-es jegyzetszöveg 
törlendő. Cinkota-nál 2, Csömör-nél 2, Diósd-nál 1, Mátyásföld-nél 6, Nagytétény-nél 1, Pest- 
szentimre-nél 3, Pestszentlőrinc 1-nél 3, Pestszentlőrinc 2-nél 3, Rákoshegy-nél 1, Rákos- 
keresztúr-nál 1, Rákosliget-nél 4, Rákosszentmihály 1-nél 4, Sashalom-nál 2, Solvmár-nál 3, 
Soroksár-nál 2, Törökbálint-nál 2, a régi 2-es jegyzetszám és az oldal alján a 2-es jegyzetszö
veg törlendő, s azután az említett hivatalnak megfelelő oldalon alul ugyanilyen jegyzetszám 
alatt írják a következő (közös szövegű) jegyzetet: „A postahivatali nyilvános állomás „C“ 
szolgálatot tart. Az előfizetők táviratokat éjjel is adhatnak fel távbeszélőn, az éjjel érkezett 
táviratokat azonban nem kézbesítik.“

Budapest, 1938. évi március hó 24-én.

Változás a mozgóposták és jegyzékelő menetek 
jegyzékében,

91.743 3.

Folyó évi április hó 1-től a Budapest—Dece- 
bal 5. sz. mozgóposta neve „Budapest—Curtici 
3“, a Decebal—Budapest 6. számú mozgóposta 
neve pedig „Curtici—Budapest 6“.

A kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. Tára múlt évi 17. számában közzé
tett 99.731,3. számú rendelet mellékleteként 
megjelent jegyzékben. /

Budapest, 1938. évi március hó 28-án./

A hetvehelyi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

93.591/3.

A hetvehelyi távbeszélővel egyesített posta
ügynökség, folyó évi március hó 16-tól, válto
zatlan forgalmi körrel, távbeszélővel egyesített 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: 5275.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 253. oldalon Hetve
helynél a Eh. Üjdombóvár pu.“ bejegyzést 
töröljék és helyette jegyezzék be

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában az 56. oldalon Hetvehelynél az 1. hasábba 
írják be: „5275“, a 4. hasábban az „ü. (Eh. Üj-

dombóvár pu.)“ bejegyzést töröljék, a 178. ol
dalon az 5275. ellenőrzőszám mellé írják be: 
„Hetvehely“.

Végül az Irányítási Füzetben a 63. oldalon 
Hetvehelynél a 2. hasábban az „U“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be „IV“, a 7. hasáb
ban pedig az „Eh. Üj dombóvár pu.“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1938. évi március hó 29-éij.

A vései postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

93.842/3.

A vései távbeszélővel egyesített postaügy
nökség folyó évi március hó 21-ével változatlan 
forgalmi körrel távbeszélővel egyesített posta- 
hivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: 5678.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 560. oldalon Véső
nél a „S3 Eh. Kaposvár 1.“ bejegyzést töröljék 
és helyette jegyezzék be: „4®^

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 141. oldalon Vésőnél az 1. hasábba írják 
be: „5678“, a 4. hasábban az „ü. (Eh. Kaposvár 
1.)“ bejegyzést töröljék, a 182. oldalon az 5678. 
ellenőrzőszám mellé írják be: „Vése“.

Végül az Irányítási Füzetben a 177. oldalon 
Vésénél a 2. hasábban az „U“ helyett „IV“
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írandó, a 7. hasábban pedig az „Eh. Kaposvár
1.“ bejegyzés törlendő és helyette beírandó: 
„Nagykanizsa/gkj, Kaposvár/gkj.“

Budapest, 1938. évi március hó 29-én.

A szuhogyi új postaiigvnökség megnyitása.

94.702/3.
r~

Borsod-Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyék edelényi járásában fekvő Szuhogy kisköz
ségben folyó évi március hó 16-án új posta-ügy
nökség lépett életbe. ^

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Szend- 
rő, díjnégyszögszáma: 531.

Az ügynökség forgalmi köre Szuhogy kis
községre, továbbá Bolhatanya, Muszkatanya és 
Sztupáktanya — Szuhogy kisközséghez tartozó 
— lakotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 508. oldalon Szu- 
hogynál az „u. p. Szendrő“ bejegyzés törlése 
mellett írják be: Eh. Szendrő, Miskolg,
ar~~lH l Tornanádaska, Szendrő 

531, Postáig. D.“;
a 141. oldalon Bolhatanyánál, 
a 377. oldalon Muszkatanyánál, ^  

az 508. oldalon Sztupáktanyánál az u. 
jelzés után írják be mindháromnál „Szuhogy“,, 
és az azután következő „és“ szót töröljék.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 126. oldalon Szuhakálló után írják be: 
„ —, 531, —, Szuhogy ü. (Eh. Szendrő), Borsod, 
Debrecen, Miskolc 'fc.4 ", mi ~ Tornanádaska, 
Szendrő............

a 153. oldalon az 531. számnál írják be 
Szendrő után „Szuhogy“.

Végül az Irányítási Füzetben a 157. oldalon 
Szuhakálló után írják be: „Szuhogy, Ü, Borsod 
D, I, Miskolc—Tornanádaska, Eh. Szendrő.“

Budapest, 1938. évi március hó 28-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

94.384/3.

Ilonabányatelep r\ Kisterenye (263.^_üj_ 
ezentúl Nemti.

Károlyfalva (285. o.) ezentúl u. p. Végardó.
Kisterenyénél (314. o.) a )-( jelzés- után 

„Ilonabányatelep“ törlendő.
Mátrafüred (362. o.) ezentúl „L.“ helyett 

„L/BC“.
Nemtinél (399. o.) a )-( jelzés után beírandó 

„Ilonabányatelep.“
Piszke postahivatal (434. és 104. o.) díj

négyszögszáma „7“ helyett helyesen „72“.

Budapest, 1938. évi március hó 28-án

Pénzbírsággal való büntetések külső támogatás 
igénybevételéért.

I.

95.242/1938.

Fuchs Mária besenyszögi postamestert át
helyezése érdekében külső támogatásnak a tila- 

ellenére ismételten történt igénybevételé
ért 5 P pénzbírsággal büntettem.

Budapest, 1938. évi március hó 26-án.

II.

85.501/1938.

Havadi Béla füzesgyarmati postakiadót 
nstamesterré való kinevezése érdekében külső 

támogatásnak a tilulom ellenére ismételten tör
tént igénybevételéért a szegedi postaigazgató
ság 2 P pénzbírsággal büntette.

Budapest, 1938. évi március hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett, 

94.998/3. — 94.586/3.
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*) A szállítás cs kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. **) Községi hozzájárulás külön 5 q búza értékének 
megfelelő évi óO P,

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 április hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi március hó 24-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
‘S
'S•o
sí
04N _  
Sí <ü

8 *
Cm

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

I O T C állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Vilim Lajosné kiadó Nógrádszakál 1900 Nógrádszakál
Több mint 6 hóna

pig nem vállalt alkal
mazást.

C0) Több mint 6 hónap
<L> Sipos Istvánná kiadó Szeged 1908. Mátészalka óta nem vállalt alkal-

mazást.
Q
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Postás Nyugdíj járulék Alap.

Postaalkalmazottak üdülése a hévízszentandrási üdülőtelepen
az 1938. évben.

136/nyj.

1. Hévízszentandrási üdülőtelep.
A „Postás nyugdíj járulék alap“ tulajdonát 

képező hévízszentandrási üdülőtelep, amely fő
leg a reumatikus betegségben szenvedő posta
alkalmazottak 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 üdülhetnek.

Üdülési időszakok.
A fürdőidény 6 háromhetes időszakra osz- 

totatt be, amelyek a következők:
I. időszak: május 10-től május 30-ig,

II. időszak: június 1-től június 21-ig,
III. időszak: június 23-tól július 13-ig,
IV. időszak: július 15-től augusztus 4-ig,
V. időszak: augusztus 6-tól augusztus 26-ig,

VI. időszak: augusztus 28-tól szept. 17-ig.
Kellő számú jelentkező esetén az üdülőte

lep továbbra is nyitva marad.

Elő- és utóidény.
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 meghosszab
bíthatók, ha üres férőhely van. Ily irányú igé
nyeket az üdülőtelep gondnokságánál kell beje
lenteni.

Az üdülési díjak.
Az egy személy által fizetendő üdülési dí

jakat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak 
magukban foglalják a szoba árát, a napi három
szori étkezést (reggeli kávé vagy tea, vajjal 
vagy gyümölcsízzel és két sütemény; ebéd 3 
tál, vacsora 2 tál étel) és a gyógydíjat. Az étke
zésben a reggelihez felszolgált 1 pohár, vala
mint az ebédhez és vacsorához felszolgált fél
fél liter ásványvíz is bennfoglaltatik.

Könnyű étkezés.
Könnyű reggeli (kávé vagy tea 1 drb süte

ménnyel) és vacsora (1 tál étel) igénylése ese
tén az üdülési dijak a tisztviselőknél 40 fillérrel, 
10 éven aluli gyermekeknél 20 fillérrel olcsób
bak.

Kedvezmény a nyugdíjasok részére.
A IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 

nyugdíjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák), I—III. oszt. nyug
díjas postamesterek és ezek özvegyei (árvái) 
az elő- és utóidényben nem az állásuknak meg
felelő, hanem a következő alacsonyabb dí j cso
port szerinti díjakat fizetik. A X—XI. fizetési 
osztályokba tartozott nyugdíjas tisztviselők, 
kezelők, díjnokok, IV. oszt. postamesterek, ki
adók, hivatali kisegítők, valamint ezek özve
gyei (árvái) azonban az egész üdülési idény 
alatt a legalacsonyabb (IV-ik) díjcsoport sze
rinti díjakat fizetik.

Kik részesülhetnek kedvezményes üdülésben?
A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 

díjazás mellett kizárólag tényleges és nyugdí
jas postaalkalmazottak és azok családtagjai (fe
leség, ellátatlan gyermek) üdülhetnek. Más hoz
zátartozók a megállapított rendes szobadíjakat, 
élelmezési díjakat és a gyógydíjat tartoznak 
megfizetni.

„Családtag-hivatali kisegítők“ által fizetendő 
üdülési díjak.

Az ú. n. családtag-hivatali kisegítők közül 
a postamester kereset nélküli házastársa és el
látatlan gyermeke a családfőre megállapított 
kedvezményes díjakkal utalhatók be, ellenben 
a többi családtag-hivatali kisegítők a megálla
pított szobadíjat és élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni.
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özvegyek külön kedvezménye.

Azok az özvegyek, akik maguk is postaal
kalmazottak (ténylegesek vagy nyugdíjasok), 
saját maguk, valamint ellátatlan gyermekeik ré
szére a rájuk nézve kedvezőbb (özvegyi jogon, 
vagy saját állásuknak megfelelő) díjcsoport sze
rinti beutalást kérhetik.

Gyermekek kivételes beutalása.
Az üdülőtelep elsősorban gyógyhely, ahol 

a betegeknek zavartalan nyugalomra van szük
ségük. Ezért gyermekeket az üdülőtelepen csak 
kivételes esetekben helyezünk el. Gyermeke
kért 10 éves korig az üdülési díjak 50%-át, 10 
éven felül a teljes díjat kell fizetni.

Szobadíjak.
Szobadíjak: a főépület homlokzati oldalán 

külön szobábon 2 pengő, többágyas szobában 
1 pengő 50 fillér, a nyugati oldalon külön szo
bában 1 pengő 50 fillér, többágyas szobában 1 
pengő, az altiszti épületben külön szobában 1 
pengő 20 fillér, többágyas szobában 80 fillér, al
tiszti közös szobában 50 fillér.

Élelmezési díjak.
A napi élelmezés díja 3 pengő 20 fillér. 

(Reggeli 50 fillér, ebéd 1 pengő 50 fillér, vacsora 
1 pengő 20 fillér).

Látogatók elhelyezése.
Látogató hozzátartozók legfeljebb 3 napi 

tartózkodásig, pótágy-díj fejében 50 fillért, kü
lön szobában történő elhelyezés esetén a meg
állapított rendes szobadíjat és élelmezési díjat 
fizetik.

A kedvezményes beutalás időtartama.
A kedvezményes üdülési díjak csak a ren

des beutalási időszakra, vagyis három heti idő
tartamra érvényesek. Szakorvosi vélemény 
alapján és ha üres hely van, az intéző bizottság 
a kedvezményes díjakat további 3 hétre is en
gedélyezheti.

Kiszolgálási díjak.
Kiszolgálási díj fejében a megállapított 

üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Orvosi díj.
Az üdülőtelep fürdőjét az üdülőtelep szak

orvosának előzetes orvosi vizsgálata nélkül 
nem szabad használni. Minden üdülő az első

! orvosi vizsgálat fejében 1 pengőt fizet. Ezt -az 
összeget az üdülési díjakkal együtt a gondnoki 
irodában kell befizetni.
Fürdődíj.

Fürdődíj: Közös medencefürdő díja 40 fil
lér, a külön kádfürdő díja 60 fillér. A VIII. fize
tési osztálytól lefelé a beutalt postaalkalmazot
tak, II—-IV. oszt. postamesterek, kiadók és hi
vatali kisegítők és azok családi pótlékra igény
jogosult családtagjai a közös medencefürdőt 
díjtalanul használhatják, a külön kádfürdő díjá
ból pedig 50%-os kedvezményt élveznek. A 
IV—VII. fizetési osztályba tartozó tisztviselők 
(I. oszt. postamesterek) és azok családi pótlék
ra igényjogosult családtagjai mindkét fürdődíj
ból 50%-os kedvezményt kapnak.
Az üdülés engedélyezése.

Az üdülés engedélyezését a Postás nyug
díj járulék alap intéző bizottságától (Budapest,
1., Krisztina-korút 12. VI. emelet 662, telelőn: 
loó—819) bélyegmentes kérvényben kell kérni 
és ezeket a kérvényeket, ha az 1. és II. időszakra 
kér elhelyezést, a folyó évi április 15-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 ren
delkezésre.

Mit tartalmazzon a kérvény?
A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér

vényező melyik időszakban óhajtja elhelyezé
sét, továbbá, hogy az ott tartózkodást csak sa
ját személyére, vagy feleségére is, avagy eset
leg több, a kérvényben megnevezett családtag
jára is kéri, és hogy melyik épületben, milyen 
szobát kíván igénybe venni.

Betegek elsőbbségi joga.
Elsőbbségük van azoknak a kérvényezők

nek, akik a kérvényhez csatolt orvosi bizonyít
vánnyal igazolják, hogy a fürdőre szükségük 
van.
A jogosultság igazolása.

Az igényjogosultságot a tényleges szolgá
latban állóknak a hivatali főnök (postamester) 
által a kérvényre vezetett záradékkal, a nyug
díjasoknak és özvegyeknek pedig a nyugdíj- 
utalványszelvénynek a kérvényhez való csato
lásával kell igazolniok.

Az üdülés engedélyezéséről a kérvényező
ket a Postás nyugdíjjárulék-alap kellő időben 
értesíti.
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Előleg.

Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap
pal, tisztviselőknek előleg fejében 20 pengőt, al
tiszteknek pedig 10 pengőt kell a Postás nyug
díj járulék-alap 58.345. számú postatakarékpénz- 
tári csekkszámlájára befizetniük.

Az üdülési díjak befizetése.
Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 

üdülőtelep gondnoki irodájában kell befizetni. 
Az előleget — melynek elismervényét a gond
noki irodában kell beszolgáltatni — az *első 
számlába beszámítják.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik, az előlegét elveszti, A gondnokságnak be

jelentett haláleset, betegség vagy más elhárít
hatatlan esemény miatt azonban az előleget ki
vételesen visszatérítjük.

Az üdülőtelep kihasználása.
Az üdülőtelep szobáit egyrészt az ott gyó

gyulást kereső postaalkalmazottak és családtag
jaik, másrészt a nyugdíj járulék alap anyagi ér
dekeinek szempontjából a lehetőséghez képest 
ki kell használni. Aki tehát a részére kijelölt 
szobát július és augusztus hónapokban később 
foglalja el, — ha a szobát már másként értéke
síteni nem lehet, — a szobadíjat az ott nem töl
tött napokra is tartozik megfizetni, kivéve, ha 
elmaradását 2 héttel előzetesen bejelenti.

K I M U T A T Á S
a Postás nyugdíjjárulékalap hévízszentandrási üdülőtelepén 1938. évre megállapított üdülési 

díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógydíjat.
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I. IV—VI. 3.80 4.80 3.40 4.40 3 — 4 — 2.80 3.60 2.40 3.20

II. VII—VIII.
I. é s  I I .  o .  p o s t a m e s t e r 3.60 4.60 3.20 4.20 2.80 3.80 2.60 3.40 2.20 3.—

III. IX—X.
I I I .  é s  I V .  o . p o s tá m . 3 40 4.40 3.— 4.— 2.60 3.60 2.40 3.20 2.— 2.80

IV. XI.
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I. Tényleges altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.80 2.60 1.40 2.20 1.20 1.60

II. Nyugdíjas altisztek, 
s. szolgák stb. részére 1.60 2.40 1.20 2.— 1.— 1.40
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2. Balatonföldvári üdülőház.

A Postás nyugdíjjárulék alap bérbevette 
a magyar posta üzemi és műszaki üzemi keze
lési tisztviselők országos egyesületének Bala- 
tonföldváron lévő 12 szobából álló „Vargha Ist
ván“ üdülőházát. Ebben az üdülőházban a 
postaalkalmazottak a következő feltételek mel
lett üdülhetnek.

Az üdülésre az üzemi tisztviselőknek 
elsőbbségi joguk van. Elegendő férőhely esetén 
azonban a többi kar tisztviselői, családtagjai és 
más hozzátartozói is elhelyezhetők.

Az üdülési díjak.
Az egy személy által fizetendő üdülési dí

jakat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak 
magukban foglalják a szoba árát és a napi há
romszori étkezést.

A feleségen és az ellátatlan gyermekeken 
kívüli más hozzátartozók 1 pengő 50 fillér szoba
díjat és a megállapított élelmezési díjat fizetik.

Az üdülőhelyi díjakat (gyógydíjat) az üdü
lők maguk viselik.

Kiszolgálási díjak.
Kiszolgálási díj fejében a megállapított 

üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Fürdődíj:
A telepfelügyelő útján beszerezhető, névre 

szóló igazolvány alapján a strandfürdő pénztá
ránál 50%-os kedvezményes napi jegy váltható. 
Ez a jegy a váltás napján többszöri fürdőzésre, 
illetve strandra való belépésre jogosít.

K I M U T A T Á S
a balatonföldvári üdülőházban 1938. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban 

foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Üdülési
díj

csoport
Fizetési osztály, állás

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 .éves 

korig

Elő-
utó- Fő- Elő

irtó- Fő- Elő-
utó- Fő-

i d é n y b e n
P P P P p P

I. IV—VI. 3.40 3.80 2.40 2.80 1.40 1.80

II. VII—VIII.,
I. cs II. o. postamester

3.20 3.60 2.20 2.60 1.20 1.60

III. IX—X.,
III. és IV. o. postamester

3.— 3.40 2.— 2.40 1.— 1.40

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

2-80 3.20 1.80 2.20 0.80 1.20

Egyebekben a hévízszentandrási üdülőte
lepre nézve megállapított rendelkezések érvé
nyesek.

Budapest, 1938. évi március hó.
A postás nyugdíjjárulék alap 

intéző bizottsága.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapítványa.

Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről a m. kir. posta
személyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein az 1938. évben.

Általános tudnivalók.
Demény Károly üdülőtelep, Horány.

Az üdülőtelep a Szentendrei szigeten, a 
Nagy-Duna-ág jobb partján, Szigetmonostor 
község határában, erdő szélén fekszik. A vil
lany és vízvezetékkel ellátott telepen tekepá
lya, tornaszerek, játszótér és külön nyári fe
dett csarnok áll az üdülők rendelkezésére.
Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
széin, a Széchenyi-sétány és az Erzsébet király
né út között 3'A hold területen fekszik.

A területen két új épület: egy 35 szobából 
álló, kétemeletes, egy négy szoba-konyha, kam
ra és verandából álló földszintes üdülőház és az 
öt szobából álló régi felső villa szolgál az üdü
lők elhelyezésére.
Postás erdei ház, Zirc.

Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő
birtokán, Zirc közvetlen közelében, a tenger 
színe felett 400 méter magasságban épült túris- 
taház.

Az erdei ház emeletes ágyakkal felszerelt 7 
vendégszobából áll, amelyekben összesen 32 
vendég üdülhet. A túristák részére két közös 
terem szolgál, 8—8 férőhellyel. Egy ágyas külön 
szoba nincs.

A vendégeknek villanyvilágítás, házi víz
vezeték, ezenkívül mérsékelt áron fürdőszoba 
és a községben strandfürdő áll rendelkezésre.
Balatonfüredfürdő.

Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak 
és családtagjaik a Balatoni Szövetség Udülőház 
Szövetkezet teljesen korszerű, vízvezetékkel, 
villannyal, központi fűtéssel és csatornával fel
szerelt üdülőházában lévő négy örökszobában 
üdülhetnek.
Lillafüred.

Lillafüreden a postaalkalmazottak az ottani 
postahivatal épületében levő 2 szobát (4—5 fé
rőhely) használhatják üdülésre.
Üdülési időszakok.

Az üdülés általában 3 hetes időszakokban 
történik.

I. időszak: május 10-től május 30-ig,
II. „ június 1-től június 21-ig,
III. „ június 23-tól július 13-ig,
IV. „ július 15-től augusztus 4-ig,
V. „ augusztus 6-tól aug. 26-ig,
VI. „ augusztus 28-tól szept. 17-ig.
A balatonalmádi üdülési idény június hó

1-én kezdődik.
A balatonfüredi gyógyfürdő és a Balatoni 

Szövetség Üdülőház Szövetkezet üdülőháza té- 
len-nyáron nyitva van, ezért a postaalkalma
zottak az örökszobákban az üdülési időszakon 
kívül bármikor 3 hétnél hosszabb ideig is kap
hatnak elhelyezést.

A zirci erdei házban és a lillafüredi üdülő
szobákban ugyancsak egész éven át kaphatnak 
elhelyezést a postaalkalmazottak.

Kellőszámú jelentkező esetén a horányi és 
balatonalmádi üdülőtelepek szeptember 17-ike 
után is nyitva maradnak.

Elő- és utóidény.
Az előidény június hó 30-ig, az utóidény 

szeptember hó 1-től az idény végéig tart.

Kik üdülhetnek az üdülőtelepeken?
Az alapítvány üdülőtelepein és üdülőszo

báiban a kérelmezőket a következő sorrendben 
helyezzük el:

a) tényleges és nyugdíjas postaalkalmazot
tak. ezek feleségei és ellátatlan gyermekei, to
vábbá tényleges vagy nyugdíjas postaalkalma
zottak özvegyei s azok ellátatlan gyermekei;

b) átvonuló, vagy látogató tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak, ezek családtag
jai, valamint fel- és lemenő, továbbá első oldal
ági hozzátartozók (szülők, ellátott gyermek és 
testvérek), végül nem postás férj, após és 
anyós;

c) egyéb hozzátartozók, ha azzal, akinek 
hozzátartozói, egyidejűleg és egy szobában 
üdülnek, továbbá más közalkalmazottak, végül 
a m. kir. posta betegségi biztosító intézet or
vosai;

d) idegenek.
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,Családtag-hivatali kisegítők“ által fizetendő 
üdülési díjak.

Az ú. n. családtag hivatali kisegítők közül 
a postamester kereset nélküli házastársa és el
látatlan gyermeke a családfőre megállapított 
kedvezményes díjakkal utalhatók be, ellenben 
a többi családtag-hivatali kisegítők a megálla
pított szobadíjat és élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni.

A kedvezményes díjazású üdülésre jogosultság 
igazolása.

A balatonfüredi örökszobákban az üdülés 
engedélyezésénél elsőbbségük van azoknak, 
akik orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy az 
ottani szénsavas gyógyfürdő használatára szük
ségük van.

Az alább közölt kedvezményes üdülésre 
való jogosultságot a tényleges szolgálatban ál
lók a közvetlen hivatali főnöknek a kérvényre 
vezetett záradékával, a nyugdíjasok és özve
gyek pedig az utolsó havi nyugdíjutalvány szel
vényének a kérvényhez való csatolásával iga
zolják. A gyermekek ellátatlanságáért az ezt 
bejelentő saját személyében felelős.

A beutalás szempontjából ellátatlan gyer
meknek számít az a gyermek, aki után a posta
alkalmazott szülő családi pótlékot kap. Ha az i 
alkalmazott családi pótlékot nem kap, elfogad
ható módon igazolni tartozik, hogy gyermeké
nek önálló keresete nincs és szülői ellátásban 
részesül.

Az üdülés engedélyezése.
Az üdülés iránti bélyegmentes kérvényeket 

az I. és II. időszakra április hó 15-ig, a többi 
időszakra pedig június hó 1-ig „A m. kir. posta 
személyzetének jóléti alapítványa“ címére (Bu
dapest, I., Krisztina-körút 12.) kell beküldeni.

A később beérkező kérvényeket csak ak
kor lehet figyelembe venni, ha még üres helyek 
állnak rendelkezésre.

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 részére is 
kéri.

Az üdülésről az érdekeltek az alapítvány 
kezelési irodájától (telefon 156—819) idejeko
rán értesítést kapnak.

Előleg.
Minden érdekeltnek az üdülés megkezdése 

előtt legalább 8 nappal, az értesítésben feltün
tetett előleget vagy szobadíjat az alapítvány 
42.669 számú postatakarékpénztári csekkszám
lájára kell befizetnie. Az előleget az erről szóló 
elismervény átadása ellenében az első számlába 
beszámítják.

Az előleg a horányi, balatonalmádi üdülő
telepeknél és a zirci erdei háznál személyenkint 
20 pengő.

A balatonalmádi szoba-konyhás lakásoknál 
és a lillafüredi üdülőszobáknál a teljes lakás-, 
illetve szobadíjat előre kell a csekkszámlára be
fizetni.

Előleg a balatonfüredi örökszobáknál.
A balatonfüredi örökszobákban üdülők az 

üdülés megkezdése előtt legalább 8 nappal elő
leg fejében 10 pengőt tartoznak a Balatoni Szö
vetség Üdülöház Szövetkezet Balatonfüred 
2.824 számú postatakarékpénztári csekkszámlá
jára befizetni.

Ha a kérvényező üdülésre nem jelentkezik, 
az előleget elveszti. A gondnokságnak bejelen
tett haláleset, betegség vagy más elháríthatat
lan esemény miatt azonban az előleget kivétele
sen a Szövetkezet visszatéríti.

Az üdülőtelepek kihasználása.
Az üdülőtelepek szobáit egyrészt az ott 

üdülést kereső postaalkalmazottak és család
tagjaik, másrészt az alapítvány anyagi érdekei
nek szempontjából a lehetőséghez képest ki kell 
használni. Aki tehát a részére kijelölt szobát jú
lius és augusztus hónapokban később foglalja el 
— ha a szobát már másként értékesíteni nem 
lehet — a szobadíjat az ott nem töltött napok
ra is tartozik megfizetni, kivéve, ha elmaradá
sát 2 héttel előzetesen bejelenti.

A kedvezményes üdülés időtartama.
A postaalkalmazottak és jogosult család

tagjaik az alapítvány üdülőtelepein egy idény
ben kedvezményes üdülési díjak mellett legfel
jebb 6 hétig üdülhetnek. Ebbe az időbe beleszá
mít a Postás nyugdíj járulék alap üdülőtelepein 
eltöltött idő is. Az esetleg 6 héten túl terjedő 
időre az érdekelteknek a más hozzátartozókra 
(feleségen és ellátatlan gyermeken kívül) meg
állapított díjakat kell fizetniök.
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A kedvezményes díjak mellett üdülő posta
alkalmazottak négy csoportja.

Az üdülő postaalkalmazottakat fizetési osz
tályuk (állásuk) szerint négy csoportba osztot
tuk. E szerint a magasabb fizetési osztályba tar
tozók (magasabb állásúak) fokozatosan na
gyobb üdülési díjat fizetnek.

E csoportok a következők:
I. csoport a IV—VI. fizetési osztályba tar

tozók;
II. csoport a VII—VIII. fizetési osztályúak 

és I II. oszt. postamesterek;
III. csoport a IX—X. fizetési osztályúak és

III. és IV. oszt. postamesterek;
IV. csoport a XI. fizetési osztályúak, keze

lők, díjnokok, kiadók stb.
A napi étkezés a következő: reggelire kávé, 

vagy tea vajjal vagy gyümölcsízzel és 2 drb sü
temény, ebédre 3 tál, vacsorára 2 tál étel.

Könnyebb étkezés a horányi, balatonalmádi 
üdülőtelepeken és a zirci erdei házban.

Ha az üdülő könnyebb reggelit (kávé vagy 
tea 1 drb. süteménnyel) és könnyebb vacsorát 
(egy tál étel) óhajt, úgy az üdülési díj a család
főre megállapított díjaknál 40 fillérrel, a feleség, 
özvegy és 10 éven felüli gyermeknél 20 fillérrel, 
a gyermekeknél 10 éves korig 10 fillérrel ol
csóbb.

A könnyebb reggeli és vacsora iránti kérel

met már az üdülés engedélyezése iránti kér
vényben előzetesen kell bejelenteni.
Nyugdíjasok, özvegyek és árvák külön ked
vezménye.

A IV—IX. fizetési osztályba tartozott nyug
díjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és kegy
díjas özvegyek (árvák), I—III. osztályú posta
mesterek és ezek özvegyei (árvái) az elő- és 
utóidényben, a X. fiz. osztályba tartozottak és
IV. oszt. postamesterek az egész idényben nem 
az állásuknak megfelelő, hanem a következő 
alacsonyabb díj csoport szerinti díjakat fizetik.

Azok az özvegyek, akik maguk is postaal
kalmazottak (ténylegesek vagy nyugdíjasok) 
saját maguk, valamint ellátatlan gyermekeik ré
szére a rájuk nézve előnyösebb (özvegyi jogon, 
vagy saját állásuknak megfelelő) díjcsoport sze
rinti kedvezményt kérhetik.
Étkezés.

A napi étkezés a következő: reggelire kávé 
vagy tea vajjal vagy gyümölcsízzel és 2 drb 
sütemény, ebédre 3 tál, vacsorára 2 tál étel.
Kiszolgálási díj.

A kiszolgálási díj fejében a megállapított 
üdülési díjak 10%-át kell fizetni.
Üdülési díjak befizetése.

Az üdülési díjakat 10 naponkint előre a 
gondnoknál kell befizetni.

K I M U T A T Á S
a horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1938. évre megállapított üdülési dijakról, 

amelyek magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Ü
dü

lé
si 

dí
jc

so
po

rt

Fizetési osztály, 

állás

Dunára néző emeleti szobákban A többi szobákban

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli

gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig

P P P P P P

I. IV —VI. 3.80 2.80 1.80 3.60 2 . 6 0 1.60

II. VII—VIII.
I. és II. oszt. postamester 3.60 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

III. IX -X .
III. és IV. oszt. postamester 3.40 2.40 1.40 3.20 2.20 1.20

IV. XI.
kezelő, díjnok. kiadó stb.

3.20 2.20 1.20 3.— 2.— 1.—
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A postaalkalmazottak más hozzátartozói, 

vagy idegenek, továbbá látogatók a szobadíjat 
(Duna felőli oldalon 1 pengő, az erdő felőli ol
dalon 80 fillér), továbbá egy napra 3 pengő 20

fillér élelmezési díjat fizetnek.
Horányban gyógydíj nincs. A fürdőzés a 

saját Duna-strandon díjtalan.

K I M U T A T Á S
a batalonalmádi üdülőtelepen 1938. évre megállapított üdülési díjakról, melyek magukban

foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Ü
dü

lé
si 

dí
jc

so
po

rt

Fizetési osztály, 

állás

A főépületben a homlokzati oldalon A főépület hátsó oldalán és 
a felső villában

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig
Családfő

(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig

P P P P P P

A) A főidényben: július hó 1-től augusztus 31-ig

i. IV—VI. 4.4.0 3.40 2.40 4.20 3.20 2.20

ír. VI1—Vili.
I. és II. oszt. postamester

4.20 3.20 2.20 4.— 3.— 2._

in. IX—X.
III. és IV. oszt. postamester

4 .- 3.— 2.— 3.80 2.80 1.80

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

3.80 2.80 1.80 3.60 2.60 1.60

B) Az elő- és utóidényben: június és szeptember hónapokban

l. IV—VI. 3.60 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

rí. VII—Vili.
I. és II. oszt. postamester 3.40 2.40 1.40 3.20 2.20 1.20

III. IX—X.
III. és IV. o. postamester 3.20 2.20 1.20 3.— 2._ 1 —

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

3.— 2.— 1.— 2.80 1.80 0.80

Fel- és lemenő hozzátartozók, valamint első 
oldalági rokonok (szülők, ellátott gyermek és 
testvérek) nem postás férj, após és anyós a ked
vezményes szoba és élelmezési díjat fizetik.

Egyéb hozzátartozók, ha azzal, akinek hoz
zátartozói, egyidejűleg és egy szobában üdül
nek, továbbá más közalkalmazottak, postás or
vosok és családtagjaik 6 pengő penzió-díjat fi
zetnek. Ezeknek 10 éven aluli gyermekei után 
2 pengő 80 fillér penzió-díjat kell fizetni.

Az idegenek az illetékes hatóságok által jó
váhagyott s minden szobában kifüggesztett táb
lán olvasható szobadíjat, továbbá élelmezési dí
jat fizetnek. Ezeknek 10 éven aluli gyermekei 
után 3 pengő 20 fillér penzió-díjat kell fizetni.

Szoba-konyhás lakások Balatonalmádiban.
A földszintes szoba-konyhás lakások után 

az elő- és utóidényben heti 8 pengő, a főidény
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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 adja, a takarításról azonban az 
üdülőnek kell gondoskodni.

A szoba-konyhás lakásokat elsősorban kis
gyermekes családok kérhetik. Erre a kedvez
ményre a családok mindaddig jogosultak, amíg 
a gyermekek a 14 éves kort el nem érik. Más 
kisgyermekes hozzátartozók, postás orvosok 
stb. a szoba-konyhás lakásért heti 25 pengőt fi
zetnek. Ha ide mások utaltatnak be, úgy ezek 
nem heti bért, hanem naponként és személyen
ként 1 pengő 60 fillér szobadíjat tartoznak fi
zetni.

A szoba-konyhás lakásokban üdülők 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 lakásokban üdülők láto
gatói (legfeljebb 3 napig lehet ott tartózkodni) 
a pótágy díját (személyenként és naponként 1 
pengőt) tartoznak megfizetni.

Kedvezményes szobadíjak Balatonalmádiban.
A szobadíj a 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.

A pótágy díja 1 pengő.
Külön szoba igénylése esetén az üdülési díj 

az I—II. csoportban 8í), a III-—IV. csoportban 
40 fillérrel drágább.

Élelmezési díjak, fürdődíj, fürdőszoba, teke
pálya és tenniszpályadíjak Balatonalmádiban.

A napi élelmezés díja 3 pengő 40 fillér (reg
geli 50 fillér, ebéd 1 pengő oO fillér, vacsora 1 
pengő 30 fillér).

Eürdődíj: 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 für
dőigazgatóság tenniszpályáit az üdülők kedvez
ményes díjak mellett vehetik igénybe. Az üdü
lőtelep gondnoksága az erről szóló díjtáblázato
kat alkalmas helyen (társalgó, étterem) kifüg
geszti.

Gyógy díj.
A vármegye alispánja által megállapított 

gyógydíjaí az üdülők fizetik.

K I M U T A T Á S
a zirci postás erdei-házban 1938. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban foglal

ják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Üdülési
díj-

csoport
Fizetési osztály, állás

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig

P P P

I. VII—VIII.
I. és II. o. postamester

3.40 2.40 1.40

II. IV—VI. 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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Más hozzátartozók a megállapított szoba- 

díjat (1 pengőt) és az élelmezési díjat fizetik.
Az idegenek 1 pengő 50 fillér szobadíjat és 

az élelmezési díjat fizetik.

Turistaszobákban fekvőhelyek díja Zircen.
A postás túristák részére a fekvőhely díja 

60 fillér, idegen túristák részére 1 pengő.

Élelmezés díja látogatók és turisták részére 
Zircen.

A postás látogatók és túristáik a napi élel
mezésért 3 pengő 20 fillért (10 éven aluli gyer
mekeik 2 pengő 30 fillért), idegenek pedig 3 
pengő 50 fillért (10 éven aluli gyermekeik 2 pen
gő 50 fillért) fizetnek.

Gyógydíj Zircen.
Gyógydíjat az erdei házban az üdülőknek 

fizetni nem kell.

Üdülési díjak Balatonfüreden.
Az üdülőházba beutaltak — 72 óránál hosz- 

szabb ott tartózkodás esetén — a teljes napi 
ellátásért (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 cí
mén 30 fillért és még a szabályszerű forgalmi 
adót kell megfizetni.

Az összes díjakat a Balatoni Szövetség 
Üdülőház Szövetkezet igazgatóságánál kell be
fizetni.

15% kedvezmény postaalkalmazottaknak 
a balatonfüredi üdülési díjakból.

Az alapítvány örökszobáiban üdülő posta
alkalmazottaknak a számlákkal igazolt üdülési 
díjak 15%-át (szénsavas fürdődíjak nélkül) a jó
léti alapítvány bélyegmentes kérvény alapján 
megtéríti.

50% -os kedvezmény a balaton
füredi fürdődíjakból.

Az érdekeltek szénsavas gyógyfürdőt a 
posta betegségi biztosító intézet szakorvosának 
véleménye alapján a betegségi biztosító intézet 
igazgatóságától előzetesen külön kérelmezhetik, 
mely esetben a fürdő díjából 50%-os kedvez
ményt kaphatnak.

Üdülési díjak Lillafüreden.
A szobadíj postaalkalmazottaknak és csa

ládtagjaiknak (feleség és ellátatlan gyermek) 
szeimélyemkint napi 1 pengő, egyéb hozzátarto
zóknak 1 pengő 20 fillér, idegeneknek pedig 1 
pengő 50 fillér.

Hol lehet étkezni?
Az étkezés a szomszédos Katholikus Nő

tisztviselők penziójában, a Lilla-szállóban és a 
Palota-szálló polgári éttermében mérsékelt áron 
biztosítható.

Budapest, 1938. évi március hó.

A jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága.



102 13. szám.

Meghívó.
A m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1938. évi áp
rilis 21-én, délután 5 órakor a Postatisztviselők 
Otthonában (Budapest, VI., Benczur-utca 27.) 
tartja a

XXXII.  évi rendes közgyűlését.

T ár gy sorozat:
1. Az egyesület 1937. évi működéséről szóló 

jelentés, a zárószámadások és a felügyelőbizott
ságnak e számadások felülvizsgálatára vonat
kozó jelentésének az előterjesztése és a felmen
tés iránt való határozathozatal.

2. Az 1938. évi költségvetés előterjesztese.
3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány javaslatainak a tárgya

lása.
3. A tisztikar, a választmány és a felügyelő

bizottság megválasztása.
6. Indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
1938. április 13-ig bezárólag az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Amennyiben a közgyűlés nem volna hatá
rozatképes, az alapszabályok 19. §-ának 11. 
pontja értelmében 1938. április 29-én, délután 
5 órakor ugyanott megtartandó újabb közgyű
lés a megjelent tagok számára való tekintet nél
kül végérvényesen határoz mindazokban az

ügyekben, amelyek a tárgysorozaton szerepel 
nek.

Budapest, 1938. évi március hó 30-án.
Dr. Bényi Károly s. k. 
poistafőigazgató, elnök.

A postamesteri egyesület közleménye.
A M. Kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos önsegélyző és Nyug
díjegyesülete 1938. évi április 10-én (vasárnap) 
délelőtt 10 órakor tartja

LXVI1I. évi rendes közgyűlését
a M. Kir. Postaaltisztek Országos Egyesülete 
budapesti székházának VII. kér., Szent Domo- 
kos-utca 13. szám alatti nagytermében, mely 
közgyűlésre az egyesület tagjait tisztelettel 
meghívom.

A közgyűlés színhelye tehát nem Benczur- 
utca 27. szám alatt, hanem Szent Domokos-utca 
13. szám alatt lesz.

Budapest, 1938. évi március hó 26-án.
Muschong Rezső s. k. 

elnök.

Betöltendő kiadói állások.
Üjpetre III. oszt. postahivatal kiadónőt keres. 
Regöly postahivatal állandó alkalmazásra gyakorlott 

nőkiadót keres azonnalra. Fizetés megegyezés szerint.
Alpár postahivatal nőkiadót keres május 1-re. Teljes 

ellátás és készpénzfizetés megegyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Gizella Érsekvadkert azonnal

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomás*. — Felelős v . ; Duchon János
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T A R T
Felmentések és megbízatások.
A u s z t r i á b ó l  M a g y a r o r s z á g b a  s z ó l ó  l e v e l e k  é s  l e v e 

l e z ő l a p o k  d í j a .
A z  A .  1 . ,  2 .  é s  3 .  S z a b á l y z a t o k h o z  a z  5 .  s z á m ú  v á l 

t o z á s  k i a d á s a .
P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i  f i z e t é s i  u t a l v á n y o k  l y u k a s z t á s a .

A  „ R á d i ó e n g e d é l y “  c í m ű  n y o m t a t v á n y  k é s z l e t é n e k  
p ó t l á s a .

P o s t a k i a d ó k  v a s ú t i  k e d v e z m é n y e .
V á l t o z á s o k  a  H e l y s é g n é v t á r b a n  é s  a  P o s t a h i v a t a l o k  

é s  Ü g y n ö k s é g e k  n é v s o r á b a n .

A L O M :
h u r ó p á n k í v ü l r e  s z ó l ó  l e v é l p o s t a  t o v á b b í t á s a .  
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  h i v a t a l v e z e t ő i  á l l á s r a .  
P é n z b í r s á g g a l  v a l ó  b ü n t e t é s  k ü l s ő  t á m o g a t á s  i g é n y 

b e v é t e l é é r t .
S z e m é l y z e t i e k .
P á l y á z a t  p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s r a .
H e l y r e i g a z í t á s .
K i m u t a t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k i a d ó k r ó l .  
B e t ö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s o k .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Felmentések és megbízatások.
I.

96.390/1.

Szathmáry Ferenc postafőigazgatót a deb
receni m. kir. postaigazgatóság vezetése alól — 
saját kérelmére — felmentettem.

Dr. Kulcsár Bertalan postaigazgatót a deb
receni m. kir. 'postaigazgatóság vezetésével 
megbíztam.

Dr. Hollán Péter postafőigazgatót a pécsi 
m. kir. postaigazgatóság vezetése alól — saját 
kérelmére — felmentettem és 1938. évi május 
hó 1-jei hatállyal a soproni postaigazgatóság 
vezetésével megbíztam.

Lengyel Sándor postaigazgatót a postave
zérigazgatóság 1. (személyzeti és szervezési 
ügyek) ügyosztálya vezetőjének helyettesítése 
alól felmentettem és 1938. évi május hó 1-jei 
hatállyal a pécsi postaigazgatóság vezetésivel 
megbíztam.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.
/

II.

96.460/1.

Léstyán István postafőigázgatót a buda
pesti postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítése alól felmentettem és a postavezér

igazgatóság 1. (személyzeti és szervezési ügyek) 
ügyosztálya vezetőjének állandó helyettesítésé
vel megbíztam.

Szathmáry Ferenc postafőigazgatót a buda
pesti postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.

Ausztriából Magyarországba szóló levelek és 
levelezőlapok díja.

96.048/4.

1. Április hó 4-től kezdve az Ausztriában 
feladott, Magyarországba szóló levelek és leve
lezőlapok díja a következő:

Levelek 20 g-ig 20 Reichspfennig vagy 30 
Groschen,

további 20 g-ként 10 Reichspfennig vagy 15 
Groschen.

Levelezőlapok, egyszerű 10 Reichspfennig 
vagy 15 Groschen,

levelezőlapok, válaszos 20 Reichspfennig 
vagy 30 Groschen.

A többi levélpostai küldemények díja, 
úgyszintén a mellékműveletek, pl. ajánlás, díja 
egyelőre nem változik.
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2. Az Ausztria területén feladott levélpos
tai küldeményeket akár osztrák, akár német 
bélyegekkel, esetleg vegyesen is, lehet bérmente
síteni. A bélyegek értékének átszámításánál 1 
Reiehspfennig 1% Groschennel egyenlő. így pl. 
egy 6 Reichspfenniges bélyeg 9 Groschen-nek 
felel meg.

3. Az ellentétes irányban, azaz Magyaror
szágból Ausztriába, a díjak változatlanok ma
radnak.

4. Az Ausztriából eredő bérmentetlen vagy 
elégtelenül bérmentesített levélpostai küldemé
nyek portózása további intézkedésig a követ
kezőképen történik:

A leveleknél és levelezőlapoknál minden 
hiányzó Reichspfennigért mint eddig is — a 
németországból eredő küldeményeknél — 3.2 
fillér szedendő be. Amennyiben valamely kül
demény csak Groschen, vagy vegyesen Gro
schen és Reiehspfennig értékű bélyeggel van 
bérmentesítve, akkor először a Groschen ér
tékű bélyegeket át kell számítani Reischpfen- 
nigre, 1 Groschen =  0.66 Reischpfennig kulcs 
alapján.

Az ilyen módon Reichspfennigre átszámí
tott összeg után meg kell állapítani a hiányzó 
Reiehspfennig díjat és annak minden egysé
géért, úgy mint az előző pontban, 3.2 fillér por
tót kell beszedni. Pl.:

a) egy 20 g-os levélen 30 Groschen helyett 
20 Groschen van leróva. Ezt az összeget meg 
kell szorozni 0.66-tal, ami 13.2 Reichspfenniget 
eredményez. A tizedes törtet figyelmen kívül 
hagyva, a hiányzó díj (20—13 = ) 7 Reichspfen
nig. E díj után kivetendő portó tehát (7-szer 
3.2 — 22.4 f, azaz) 2-vel osztható összegre fel
felé kikerekítve 24 fillér;

b) egy 20 g-os levélen egy 5 Reichspfenniges 
és egy 5 Groschenes bélyeg van leróva. 5 
Groschen értéke, 5-ször 0.66 =  3.3 Reichspfen
nig; a lerótt díj tehát — 20 Reiehspfennig he
lyett — 5 -f- 3.3 =  8.3 Reiehspfennig. A tizedes 
törtet figyelmen kívül hagyva, a hiányzó díj, 
20—8 — 12 Reiehspfennig. E díj után kiveten
dő portó, 12-szer 3.2 =  38.4 f; azaz 2-vel oszt
ható összegre felfelé kikerekítve 40 fillér.

Az Ausztriából eredő egyéb levélpostai kül
demények, valamint a mellékműveletek díj - 
hiánylatainál a portó kiszámítása további intéz
kedésig az eddigi módon történik.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet a 
Levélpostadíjszabás 23. §. 7. pontjánál. (73. ol.)

Budapest, 1938. évi április hó 2-án.

Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz az 5. számú 
változás kiadása.

94.840/4.

A Postaüzleti Szabályzat és a Postakezelési 
Utasítás időközi változásait, mint 5. 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 irodája — külföldi 
hírlaposztálya — útján megküldeterrfT A hiva
talok a változásokat haladéktalanul vezessék 
keresztül és ennek megtörténtét a Szabályzatok 
végére e célból beragasztott előjegyzésen tart
sák nyilván.

A változást csakis a hivatalos használatra 
adott példányokhoz küldetem meg; a magán
célra vásárolt példányok helyesbítésére szüksé
ges változásokat 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, 1938. évi március hó 28-án.

Postatakarékpénztári fizetési utalványok 
lyukasztása.

93.635/4. •

A m. kir. postatakarékpénztár jövőben a 
fizetési utalványok egy részét legfeljebb 2 mm 
átmérőjű, köralakú lyukasztással ellátva 
bocsátja ki. Ez az átfúrás kizárólag a pos
tatakarékpénztár belső ellenőrzési céljaira szol
gál, tehát az utalványokat nem érvényteleníti, 
de viszont érvényességi kelléknek sem tekint
hető.

Felhívom ezért a postahivatalok figyelmét, 
hogy mind az átfúrt, mind a lyukasztás nélkül 
kibocsátott postatakarékpénztári fizetési utal
ványok összegeit — amennyiben az utalványok
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az érvényességi kellékeknek egyébként megfe
lelnek — akadálytalanul fizessék ki.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.

A „Rádióengedély“ című nyomtatvány készle
tének pótlása.

90.404/8.

Félreértések elkerülése végett értesítem a 
hivatalokat, hogy a P. R. T. 1938. évi 3. szá
mában közzétett 85.728/8. számú rendelettel 
rendszeresített 1123. sz. nyomtatványon az ér
vényüket vesztett rádió engedély nyomtatvá
nyok pótlását továbbra is az engedély megszű
nését követő hó végén (25-től a hó utolsó nap
jáig) kérjék az igazgatóságtól. (PL: ha az en
gedély érvénye március hó végével szűnik meg, 
a pótlást az április hó végén felterjesztette ki
mutatásban kell kérni.)

Budapest, 1938. évi március hp^l-én.

Postakiadók vasúti kedvezménye.

90.815/10.

Az 1938. évi február hó 11-én kelt 989/eln. 
1938. számú rendelettel engedélyt adtam a m. 
kir. államvasutak igazgatóságának arra, hogy i 
tényleges postakiadók saját személye részére, 
akik átmenetileg alkalmazásban nem állanak, 
de a kiadók állományából nem töröltettek 
mint a tényleges alkalmazásban lévő posta
kiadók részére — vonalain évenként legfeljebb 
3 (három) oda- és visszautazásra jogosító fél
áru menetjeggyel egyes utazásra jogosító iga
zolványt bocsásson rendelkezésre azzal, hogy 
a jövőben az illetékes postaigazgatóságok a 
postakiadók folyamodványain csak azt kötele
sek igazolni, hogy a folyamodó érvényes pos
takiadói igazolvány birtokában van.

Budapest, 1938. évi április hó 4-én.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Ügynökségek névsorában.

95.784/3.

Alsópusztaszer O Sövényháza után (98. o.) 
beirandó: „* Alsórácegres r\ Sárszentlőrinc, 
Tolna vm., simontornyai j., (szh. Gyönk), u. 
p. Simontornya, u. t. Sárszentlőrinc“.

Balatonszentmihály O Balatongyörök (116.
o. ) ezentúl u. t. Vonyarcvashegy.

Debrecennél (174. o.) a )-( jelre Nagyhorto- 
bágy helyett Hortobágy Írandó.

Erknél (194. o.) „Vámosgyörk IMCZM Szol
nok, Jászárokszállás . . .“ helyett Gyöngyös 
=  Jászárokszállás . . .“ Írandó.

Felsőpuszta H Szenyér után (208. o.) be
irandó: „* Felsőrácegres r\ Sárszentlőrinc.
Tolna vm., simontornyai j., (szh. Gyönk), u.
p. Simontornya, u. t. Pálfa.

Hortitanya után (259. o.) „Hortobágy lásd 
Nagyhortobágy“ törlése mellett beírandó: „Hor 
tobágy (részei: Hortobágyi csárda, Hortobágyi 
halastó, Máta, Zám) r\ Debrecen, (Hajdú vm.), 
cső. h., mozdonyjel, L., Xs L. K., Deb
recen M ma i Füzesabony, 976, postáig. D“.

Hortobágyi csárdánál (259. o.) „Nagyhor
tobágy része“ helyett „Hortobágy része“, „cső. 
Nagyhortobágy“ helyett „cső. Hortobágy“, u. 
p. és u. t. Nagyhortobágy helyett u. p. és u. t. 
Hortobágy (belterület) Írandó.

Hortobágyi halastónál (259. o.) „Nagyhor
tobágy része“ helyett „Hortobágy része“, „cső. 
Nagyhortobágy“ helyett „cső. Hortobágy“ 
írandó.

Jászárokszállásnál (273. o.) Vámosgyörk 
~ i a r ~ g  Szolnok helyett Gyöngyös =  Jász
árokszállás írandó.

Nagyhortobágy (385. o.) összes adataival 
együtt törlendő.

Rácegres .A Sárszentlőrinc (447. o.) ösz- 
szes adataival együtt törlendő.

Rácegres r\ Zimány után (447. o.) beiran
dó „* Rácegresi Szigetimajor r í  Sárszentlőrinc, 
Tolna vm., simontornyai j„ (szh. Gyönk), u. 
p. és u. t. Nagy dörög írandó.

Sárszentlőrincnél (465. o.) a )-( jel után 
Rácegres helyett Alsórácegres, Felsőrácegres, 
Rácegresi Szigetimajor írandó.

Tarnaörsnél (515. o.) Vámosgyörk i  —
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Szolnok helyett Gyöngyös :r=  Jászárokszállás 
. . . írandó.

Viszneknél (564. o.) Vámosgyörk |f~ H l'
Szolnok helyett Gyöngyös ----  Jászárokszállás
. . . . írandó.

Vonyarcvashegy (565. o.) ezentúl ©S3 L.
A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá

ban:
Erknél (42. o.), Jászárokszállásnál (60. o.),

1 arnaörsnél (128. o.) és Viszneknél (142. o.) az 
utolsó hasábban levő bejegyzés helyett „Gyön
gyös 1----  Jászárokszállás . . . “ írandó. /

Budapest, 1938. évi április hó 2-án. /

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

96.583/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (= F ) és a ren
deltetési helyre való érkezés időpontja (= £ ):

Ausztráliába (Fremantle): F IV (14—7 ó; £ 
V/10; F IV/21—7 ó, É V/17.

Brit Indiába (Bombay): F IV/14—7 ó, É 
IV,128; F 1V/19—15 ó, É V/2; F IV/21—7 ó, £ 
V/5.

Dél Afrikába (Capetown): F IV Í13—15 ó, 
É V/3; F IV/20—15 ó, É V/10.

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F IV/9— 
15 ó, É IV/25; F IV/13—15 ó, É IV/29; F IV/15— 
15 ó, É IV/29; F IV/ló—15 ó, É V/4; F IV/21— 
12 ó. É V/5; F IV/22—15 ó, É V/8; F IV/23—15 
ó, É VI9.

Egyiptomba (Alexandria): F IV/10—22 ó 50 
p, É IV/14; F IV/11—22 ó 50 p, É IV/15; F IV/12 
—22 ó 50 p, É IV/18; F IV/15—15 ó, £ IV|20; F 
IV/17—22 ó 50 p, É IV/21; F IV/19—22 ó 50 p, 
£ IV/23; F IV/22—15 ó, £ IV/25.

Észak- és Középamerikába (New York): F 
IV/11—15 ó, £ IV/19; F IV/14—15 ó, £ IV/21; F 
IV/18—15 ó, £ IV/25; F IV/19—15 ó, £ IV/28; F 
IV/20—15 ó, £ IV/29.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IV/11 — 
22 ó 50 p, £ IV/16; F IV/13—22 ó 50 p, £ IV/18; 
F IV/16—22 ó 50 p, £ IV/21; F IV/18—22 ó 50 p, 
£ IV/23; F IV/20—22 ó 50 p, £ IV/25; F IV/23 
22 ó 50 p, £ IV/28.

Iránba (Perzsia, Teherán): F IV/11—12 ó. 
£ IV/19; F IV/15—12 ó, £ IV/23; F IV/16—12 ó, 
£ IV/24; F IV/18—12 ó, £ IV'26; F IV/22—12 ó, 
£ IV/30; F IV/23—12 ó, £ V/l.

Japánba (Shimonoseki): F IV/12—5 ó 30 p, 
£ IV/28; F IV/15—5 ó 30 p, £ V/2; F IV/19—5 
ó 30 p, £ V/5; F IV/22—5 ó 30 p, £ V/8.

Németalföldi Indiába (Batávia): F IV/13— 
15 ó, £ V/5; F IV/21—5 ó 30 p, £ IV/16.

Palesztinába (Tel Aviv): F IV/10—22 ó 50 
p, £ IV/15; F IV/12—22 ó 50 p, £ IV/16; F IV
14—22 ó 50 p, £ IV/18; F IV/16—22 ó 50 p, £ 
IV/20; F IV/17—22 ó 50 p, £ IV/22; F IV/19—22 
ó 50 p, £ IV/23; F IV/21—22 ó 50 p, £ IV/25; F 
4V/23—22 ó 50 p, £ IV/27.

Szíriába (Alep): F IV/11— 22 ó 50 p, £ IV/ 
14; F IV/13—22 ó 50 p, £ IV/16; F IV/16—22 ó 
50 p, £ IV/19; F IV/18—22 ó .50 p. £ IV/21; F 
IV/20—22 ó 50 p, £ IV/23; F IV/23—22 ó 50 p, 
£ IV/26.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
95.939/1.

A kalocsai postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás nyugdíjazás folytán megüresedik.

Erre az állásra szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Jelent
kezni lehet a közlemény megjelenésétől számí
tott 8 nap alatt, a hivatalos út betartása mel
lett, a javaslattételre hivatott szegedi m. kir. 
postaigazgatósághoz intézendő folyamodvány
ban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel, a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állást és a vele járó ter
mészetbeni lakást 1938. évi augusztus hó 1-én 
kell majd elfoglalni.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.
Kf

Pénzbírsággal való büntetés külső támogatás 
igénybevételéért.

90.251/1.
Szűcs Iván dunaegyházai postamestert át

helyezése érdekében külső támogatásnak a ti 
lalom ellenére ismételten történt igénybevéte
léért 2 P pénzbírsággal büntettem meg.

Budapest, 1938. évi március hó 30-án.

/í
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Személyzetiek.
95.685/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. 
évi február havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Zöldy Pál főtiszt 171 Oros
házáról Szegedre, Borbás György dr. főtiszt 
368 Budapestről Balassagyarmatra, Pinczehelyi 
Imre gyakornok 168 Nagykanizsáról Keszthely
re, Bálint Jenőné segédellenőrnő 150 Budapest
ről Kispestre, Pintér István székesfehérvári 1. 
oszt. altiszt 1869 Budapestről Budafokra. Nagy 
József jászladányi II. oszt. altiszt 316 Budapest 
ről Kispestre, Tóth Kálmán soproni II. oszt. al
tiszt 319 Sopronból Győrbe, Kalocsai József II. 
oszt. altiszt 387 Budapestről Nyíregyházára, 
Bata Pál II. oszt altiszt 777 Budapestről Kispest
re, Král Lajos II. oszt. altiszt 1417 Budapestről 
Esztergomba, Várföldi István II. oszt. altiszt 
1589 d Szombathelyről Nagykanizsára, Fehér- 
váry László II. oszt. altiszt 2305 Budapestről 
Debrecenbe, Ágoston Gyula II. oszt. altiszt 3166 
Győrből Sopronba, vitéz Földvári Ferenc II. 
oszt. altiszt 3264 Budapestről Szerencsre, vitéz 
Böke Ferenc II. oszt. altiszt 3265 Esztergomból 
Budapestre, vitéz Markói István II. oszt. altiszt 
3283 Budapestről Balassagyarmatra.

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.

Nyugdíjaztattak: Ugrai Kálmán 81, Ber- 
hidi Gyula 114 és Marton Aladár 116 főfelügye
lők, Szitár Lujza 94 és Szvoboda Irén 339 segéd- 
ellenőrnők, Grosz Zsófia 195, Mulzer Andrásné 
380 és Kálmán Dezsőné 482 segédtisztnők, 
Staudt József 22 és Czuth Lajos 255 II. oszt. 
szakaltisztek, Kövecses József 152, vitéz Fekete 
Imre 177, Csöndes Albert 266, vitéz Nyilas Pé
ter 608, Kovács Mihály dolovai 687, Szabó 
Ambrus 1124, Domonkos Károly 1210, Magyar 
József adonyi 1308, Csorba Zoltán 1398 és Pető 
József zalaapáti 1630 I. oszt. altisztek, Izrael 
István II. oszt. vonalmester 8.

Elbocsáttatott: Vida József budapesti II. 
oszt. altiszt 1467.

Lemondott: Szenkovits József dr. II. oszt. 
tiszt 335.

Meghaltak: Böhm Lipót főfelügyelő 51, Ta
kács József iváni I. oszt. altiszt 1092, Szám Jenő 
930 és Fábián Imre 2798 II. oszt. altisztek, Kecs
keméti Ferenc I. oszt. vonalfelvigyázó 142.

Névváltozás: Falus (Fleischer) Ervin gya
kornok 155.

Egyéb változások: Molnár Gyula gyakor
nok 147 helyett Molnár Gyula dr., Schlägel ír- 
ma segédtisztnő 489 helyett Szabó Jánosné,/ 
Dobry Ferenc I. oszt. altiszt 1578 helyett Dobri 
Ferenc Írandó.

Budapest, 1938. évi március hó 30-án.

évi április hó 23-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi április hó 5-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

95.990/3.
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Helyreigazítás.
585. nyj.

A hivatalok a P. R. T. folyó évi 13-ik szá
mában a 100. oldalon lévő kimutatás második 
(fizetési osztály, állás) hasábjában az I. üdülési

díjcsoport rovatában a jelenlegi adatok helyé
be „IV—VI.“, a II. díj csoport rovatában pedig 

„VII—VIII.
I. és II. o. postamester“ 

szavakat írjanak.
Budapest, 1938. évi április hó 2-á

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
•a
'S
2

A létszámból törölt egyén
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■ e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

c<uopu. Vigvári Lajosné kiadó Kahó 1906. Debrecen 9. Lemondott.
Q

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Dömötöri III. oszt. postahivatal azonnalra nőkiadót 

keres helyettesnek. Járandóság: teljes ellátás, fizetés meg
egyezés szerint.

Nyarad postahivatal május hóra helyettest keres. Fi
zetés megegyezés szerint.

Szántód postahivatal, távírda és távbeszélő önálló 
kezelésére vállalkozó, kezdő kiadónőt keres, június 15-től 
augusztus 31-ig. Teljes ellátás és készpénzfizetés.

Szőny II. oszt postahivatal mindhárom szakban tel
jesen jártas kiadót keres május 10., vagy 15-től 2 hónapi 
helyettesítésre. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helve-)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária Budapest (V., József-tér 12.) azonnal
Helyettesítést is vállal, 

lehetőleg Budapest 
környékén.

Szemes Eleonóra Bucsuszentlászló 14 május 1. Helyettesítést is vállal.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- --
Fővárosi Nyomda Rt. nyomát«. — Felelő* v..; Duchon Jánoi \
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R ENDEl JETEK JA RA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 9 3 8 . Á P R I L I S  15. 15. szám .

T A R T
A délamerikai országokba szóló légipostái külde

mények pótdíjának változása.
A kerékpárt tartalmazó csomagok gondos kezelése. 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Üzenetközvetítés távbeszélőn érdeklődők részére. 
Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
„Budapest-Lóversenytér“ időleges postahivatal meg-

A L O M :
nyitása.

Változások a Helységnévtárban és a Postahivatalok 
és ügynökségek névsorában.

E urópánkí vül re szóló levélposta továbbítása. 
Pályázati hirdetmény postaügynökségi állásra.
A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye III. ré

szének megrendelése.
Betöltendő kiadói állások.

A délamerikai országokba szóló légipostái kül
demények pótdíjának változása.

A kerékpárt tartalmazó csomagok gondos 
kezelése.

80.786/4.
Folyó év április 15-től kezdve a Délameri- 

kába szóló levelek és levelezőlapok légipostái 
pótdíját a következőképen állapítom meg:

a) A Braziliába szóló légipostái küldemé
nyek légipostái pótdíja 5 grammonként az ed 
digi 3 pengő helyett

2 pengő 80 fillér;

b) a Brazilián túli országokba, azaz Argen
tínába, Bolíviába, Chile-be, Uruguay-ba, Para
guayba és Peruba a légipostái pótdíj 5 gram
monként az eddigi 3 pengő 50 fillér helyett

3 pengő 20 fillér.

91.996/4.

Az utóbbi időben ismételten előfordult, 
hogy a csomagként postára adott kerékpár vá
zára ráerősített egyes kerékpár alkatrészek a 
postai kezelés során elkallódtak.

Felhívom a hivatalokat, hogy a kerékpárt 
tartalmazó csomagokat körültekintő gondos
sággal kezeljék és a csomagok átadása-átvétele 
alkalmával a kerékpárra erősített alkatrészekre 
fokozott figyelmet fordítsanak.

Budapest, 1938. évi április hó 7-én.
z'

Változások a Távíró-Díjszabásban.

/

Ezzel kapcsolatban a Braziliába szóló egyéb 
küldemények legkisebb díját 3 pengő helyett 
szintén 2 pengő 80 fillérben, a Brazilián túli or
szágokba szóló egyéb küldemények legkisebb 
díját pedig 3 pengő 50 fillér helyett 3 pengő 20 
fillérben állapítom meg.

Vezessék keresztül a hivatalok e díjválto
zást a Légipostadíjszabásban az említett or
szágokra vonatkozó adatok 2. és 3. hasábjában.

Budapest, 1938. évi április hó 8-án.

I.

94.771/3.

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

26. o. Irán-nál az összes jelenlegi adatot 
töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. fe
dőlapot.

29. o. Fülöp-szigetek mindhárom alcíméhez 
az 1. hasábba tegyenek 6) jegyzet jelölést s az 
oldal aljára a következő új jegyzetet írják: ,,8) 
Via Radio-Orient hírlaptávirat is küldhető.
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Szódíja: a) Lugon-sziget: Manillába 0.78 a. fr., 
b) Lucon-sziget többi hivatalaihoz stb. 0.86 a. 
fr., c) Többi szigetre 1.01 a. fr.“

31. o. Sarawak-nál (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 10. sz.-hoz) az összes jelenlegi adatot töröl
jék és helyébe ragasszák a csatolt 2. sz. fedő
lapot.

Budapest, 1938. évi április hó 5-én.

II.

96.498 8.

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

26. o. Palesztinánál az összes jelenlegi ada
tot töröljék és helyébe ragasszák a csatolt fe
dőlapot.

27. o. Transjordániánál a 2. hasábban a I.
útirány után írjanak IV-et, a második sorban 
pedig a IV. útirányt töröljék. A 6. hasábban az , 
5) jegyzet jelölést s az oldal alján levő 5) jegyzek 
szövegét töröljék. /

Budapest, 1938. évi április hó 11-én. ,
/

\(
Üzenetközvetítés távbeszélőn érdeklődők 

részére.
92.376/8.

A Nemzetközi Vásár és az Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 1938. április 16-tól kéz 
dődőleg a távbeszélő üzenetközvetítő szolgála
tot a budapesti egységes hálózatban kísérletké
pen új szolgálattal egészítem ki. Az új szolgá
lat elnevezése: Üzenetközvetítés távbeszélőn
érdeklődők részére (Telefon restante).

A szolgálat lényege az, hogy mind az elő
fizetői, mind a nyilvános (akár postahivatali, 
akár utcai) állomásról bárki magyar, német, 
angol, francia, olasz vagy esperantó nyelven 
névre vagy jelszóra legfeljebb 10 szóból álló 
üzenetet mondhat be a 338—888. sz. távbeszélő 
állomásnak (üzenetközvetítő), amely azt a be
jelentés idejétől számított 24 órán át nyilván
tartja és azzal közli, aki a név, illetve a jelszó 
bemondása mellett az üzenet iránt távbeszélőn 
érdeklődik.

Ugyanaz a közlemény több érdeklődőnek 
is bemondható.

A név vagy jelszó legfeljebb két szóból 
vagy egy szóból és egy számból állhat és a köz

lemény szószámításánál figyelmen kívül ma
rad.

Az állam érdekeit vagy a közrendet veszé
lyeztető, jogszabályba ütköző vagy erkölcsi 
szempontból kifogás alá eső üzenetet nem lehet 

izvetiteni.
Ezért a szolgálatért a posta külön díjat nem 

számít fel. A szolgálatot igénybevevőknek csak 
az üzenet bemondása, illetőleg az üzenet utáni 
érdeklődés alkalmából kezdeményezett beszél
getések díját kell megfizetniök.

Mivel sem a bemondó, sem az érdeklődő 
fél személyazonosságát igazolni nem kell, a 
posta abból kifolyóan, hogy a közlemény eset
leg illetéktelen egyén tudomására jut, semmi
féle felelősséget vagy kötelezettséget nem vál-

Budapest, 1938. évi április hó 7-én. /

Sajtótermék lefoglalásának feloldása.
96.394/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája az 1938. április hó 2-án kelt B. I. 
3740/1938/7. sz. végzésével a „Föld és Szabad
ság“ című nem időszaki lap 1938. március hó
ról keltezett 2. számát a lefoglalás alól felol
dotta.

Ezért a P. R. T. 1938. évi 12. számában 
megjelent 94.879/1938. sz. rendeletet hatályon 
kívül helyezem azzal, hogy a postahivatalok a 
szóbanforgó sajtótermék postán szétküldött 
példányait akadálytalanul szállítsák és kézbe
sítsék, a bírói végzés alapján lefoglalt sajtóter
mékek jegyzékéből pedig a lapot töröljék.

Budapest, 1938. évi április hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

96.585/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi április hó 4-én kelt B. I. 
4411/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Kik a szélsőjobboldali frontok vezetői“ 
című, 1938. évi április hó 4. napján kiadott saj
tótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 6-án.

senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Budapest. 1938. évi április hó 12-én.

II.

97.193/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi április hó 8-án kelt B. 
4665(1938—2. számú végzésével a Bethlen nyom
dában előállított „Magyar Ut“ című lap április 
hó 7-iki, 14. számának 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, 1938. évi április hó 9-én.

/
Postai szállításból kizárt sajtótermék.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és ügynökségek névsorában.

96.998/3.

Bagotatanya o  Polgár (110. o.) ezentúl 
p. és u. t. Szentmargittapuszta.

Fövényeshát O  Polgár (216. o.) ezentúl u. 
és u. t. Szentmargittapuszta.
Nagypirit postaügynökségnél (390. ill. 9p. 
a „pd.“ illetőleg „gy.“ jelzés törlendő. 
Budapest, 1938. évi április hó 11-én.

1 V '

P-

o.)

Európánkivülre szóló levélposta továbbítása

97.761/3.
96.859/4.

Az „El Obrero de la Tierra“ spanyol, a 
Mexikóban megjelenő „Renovigo“, a Barceloná
ban megjelenő „Proleta Voco“ esperanto, az 
„Agence Espagne“ spanyol röpirat, a Párisban 
megjelenő „Arbeiter-Zeitung“, a Párisban meg
jelenő „Neuer Vorwärts“ és a „Bemer Tag- 
wach“ sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1938. évi április hó 8-án.

„Budapest—Lóversenytér“ időleges posta- 
hivatal megnyitása.

96.501/3.
Budapest X. kerületében az Üjlóverseny- 

téren 1938 április hó 17-től október hó 16-ig a 
Magyar Lovaregylet által rendezett versenyna
pokon a lóversenyek tartama alatt a budapesti 
72. számú postahivatal kirendeltségeként táv
beszélővel egyesített postahivatal fog működni.

Az időleges postahivatal közönséges és 
ajánlott küldeményeket, táviratokat vesz fel, 
valamint helyi és helyközi távbeszélgetéseket 
bonyolít le. Távbeszélő hívó száma: *138—444.

Az időleges postahivatal „Budapest-Lóver-

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál (F = ) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja
(=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F IV130—5 ó 30 
p, É VJ 24.

Brit Indiába (Bombay): F IV/28—7 ó, É 
r VI12.

Dél Afrikába (Capetown): F IV 127—15 ó, 
É V/17.

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F IV/26 
—15 ó, É V/10; F IV/30—15 ó, É V/16.

Egyiptomba (Alexandria): F IV/24—22 ó 
50 p, É IV/28; F IV/25—22 ó 50 p, É IV/29; F 
IV/26—22 ó 50 p, É VI2; F IV/28—22 ó 50 p, 
É V/4; F IV/29—15 ó, É V/5; F IV/30—22 ó 50 
p, É V/6.

Észak- és Középamerikába (New York): 
F IV/24-15 ó, É V/l; F IV/25—15 ó, É VI2; F 
IV/27—15 ó, É V/6.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IV/25— 
22 ó 50 p, É IV/30; F IV/27—22 ó 50 p, É V/2; 
F IV/30—22 ó 50 p, É V/5.

Iránba (Perzsia, Teherán): F IV/25—12 ó, 
É V/3; F IV/29—12 ó, É V/7; F IV/30—12 ó, É 
VI8.

Japánba (Shimonoseki): F IV/26—5 ó 30 p, 
É VI12; F IV/29—5 ó 30 p. É V/15.
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Németalföldi Indiába (Batávia): F IV/28--- 
5 ó 30 p, É VI19.

Palesztinába (Tel Aviv): F IV/24—22 ó 50 
p, É IV/30; F IV/26—22 ó 50 p, É VI1; F IV/28 
—22 ó 50 p, É V/2; F IV/29—15 ó, É V/5; /■ IV/

30—22 ó 50 p, É VI7.
Szíriába (Alep): F IV/25—22 ó 50 p, É IV/ 

28; F IV/26—22 ó 50 p, É IV/30; F IV/30—22 ó 
50 p, É V/3.

Budapest, 1938. évi április hó 14-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

96.399/3.
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Szászfa P. Abauj-
Torna 204 *) — Krasznok-Vajda 2-8 Gyalog

1-
sz

er

*) A szállításról és 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 április hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi április hó 12-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye

III. részének megrendelése.
A Közszolgálati Jogszabályok Gyűjtemé

nyének III. (utolsó) része a pénzügyminiszté
rium összeállításában és kiadásában megjelent. 
Ez a rész az állami és vármegyei közszolgálatra 
képesítő kellékekre vonatkozó jogszabályokat 
tartalmazza.

A Gyűjtemény ára 2 pengő 20 fillér. Még
rendelhető a postavezérigazgatóság segédhiva
tala útján.

Budapest, 1938. évi április hó 12-én.

Betöltendő kiadói állások.
Dudar III. oszt. postahivatal — szép bakonyi vidé

ken, egészséges levegőjű hegyoldalon fekszik — hosszabb 
időre helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

Balatonlelle postahivatal július, augusztus hónapokra 
fiárom gyakorlott, lehetőleg németül tudó kiadó ajánlatát 
kéri.

Csobaj III. oszt postahivatal május 15-től egy hó
napra nőkiadót keres postamester helyettesítésére. Távír
da nincs. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Dunaharaszti 1. postahivatal állandó alkalmazásra . 
postakiadót keres.

Gacsály postahivatal önálló kezelésre képes nőkiadót 
keres június és július hónapokra. Járandóság: teljes ellá
tás, készpénzfizetés, megegyezés szerint.

Somberek III. oszt. postahivatal május 1-re, esetjog 
május 15-re nőhelyettest keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

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

FflvAro»! Nyomda Rt. nyomása. Feleli'-'» v ; D u ch o n  János
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Az előállító nyomda- vagy más 
tulajdonosának nevével és a nyomtatás vagy más többszö- 
rösítés helyének megjelölésével el nem látott sajtótermé
keknek a postai szállításból való kizárása.

Utalványösszegeknek jóváírás útján történő kiegyen
lítése.

Iskolai célra szolgáló űrlapokat iskolánkívüli népműve
lési bizottságok is rendelhetik.

A délamerikai országokba szóló légipostái küldemények 
pótdíjának változása.

Rudabánya postahivatal megbízatása vasúti fuvarleve
lek árusításával.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Rádió vevőberendezések behozatalának korlátozása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Budapest 26. számú postahivatal megnyitása.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén alkalmi 
postahivatal felállítása.

A felsőszentmártoni ügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Az érpataki új postaügynökség megnyitása.
Kerecseny új postaügynökség megnyitása.
A vörösberényi új postaügynökség mégnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahivatalok 

fürdőidény alatti személyzeti megerősítése.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
A m. kir. postatakarékpénztár március havi forgalma.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet közgyűlési 

határozatai.
Létszámból törölt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A L O M :
többszörösítő vállalat

Az előállító nyomda- vagy más többszörösítő 
vállalat tulajdonosának nevével és a nyomtatás 
vagy más többszörösítés helyének megjelölésé
vel el nem látott sajtótermékeknek a postai szál

lításból való kizárása.

96.701/4.

Előfordult esetek kapcsán felhívom a pos
tahivatalok figyelmét, hogy a sajtóról szóló 
1914 : XIV. te. 24. §. 3. pontjában foglaltak ér
telmében nem szabad terjeszteni azokat a saj
tótermékeket, amelyeken a sajtóterméket elő
állító nyomda- vagy más többszörösítő válla 
lat tulajdonosának a nevét és a nyomtatás 
vagy más többszörösítés helyét nem tüntették 
fel.

A sajtótörvény 5. §-ában foglaltak értel
mében pedig

„Az ország területén előállított minden 
sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszö
rösítés helyét és a nyomda- vagy más több
szörösítő vállalat tulajdonosának, úgyszin
tén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki 
lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét 
is ki kell tenni.

E rendelkezés nem terjed ki:
1. a társadalmi és az üzleti élet céljait szol

gáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, pl. 
névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta- és 
árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak 
megfelelő közléseket tartalmaznak;

2. választásnál használt sajtótermékekre, 
ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges 
adatokra szorítkozik.“

Tájékoztatásul rámutatok arra is, hogy a 
sajtótörvény 2. §-a értelmében „sajtótermék va
lamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek 
műszaki vagy vegyi úton előállított többszö- 
rösítése“. Ennélfogva sajtótermék pl. valamely 
kézírással vagy írógéppel készített iratról levo
nat útján előállított sokszorosítás is.

A postahivatalok tehát az idézett rendel
kezésekre legyenek különös figyelemmel és az 
olyan sajtótermékeket, amelyeken a törvény 
felsorolt rendelkezései ellenére a nyomda vagy 
más többszörösítő vállalat tulajdonosának a 
nevét és a nyomtatás vagy más többszörösítés 
helyét nem tüntették fel, — hacsak azok nem 
esnek az előbb felsorolt kivételek alá — a Pos
taüzleti Szabályzat 21. §. 4. pontjában foglaltak-
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nak megfelelően a postai szállításból kizárt 
küldemények módjára kezeljék. Vagyis a kincs
tári postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
közvetlenül az illetékes kir. ügyészségnek küld 
jék meg, a postamesteri hivatalok pedig ha 
sonló célból ezeket a küldeményeket a felettes 
igazgatóságukhoz terjesszék fel.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab,
21. §. 4. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi április hó 15-én.

Utalványösszegeknek jóváírás útján történő 
kiegyenlítése.

91.943/4.
Az A. 1. Szab. 76. §. 6. pontjában előírt azt 

a rendelkezést, hogy az utalványok jóváírásáért 
a címzettek az utalvány fiókbérleti díját kötele
sek havonta megfizetni, azzal egészítem ki, 
hogy a postatakarékpénztári csekkszámlatulaj
donosok a címűkre érkező utalványok jóváírá
sát a jövőben akként is kérhetik, hogy ezért az 
utalvány fiókbérleti díj helyett, esetenként és 
utalványonként a díjszabásszerű utalványkéz
besítési díjat fizetik.

A postatakarékpénztári csekkszámlatulaj- 
donosok tehát a jövőben tetszésük szerint vá
laszthatnak a között, hogy a jóváírásért az 
utalvány fiókbérleti díját fizetik, avagy eseten
ként az utalványkézbesítési díjat.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. A postahivatalok erről a változásról a 
kézbesít ési kerületükben lakó, érdekelt posta- 
takarékpénztári csekkszámlatulajdonosokat ér
tesítsék. Egyben a róluk vezetett előjegyzésben 
tüntessék fel, hogy a csekkszámlatulajdonos a 
jóváírásért utalvány fiókbérleti díjat, avagy 
kézbesítési díjat fizet.

2. A rendeltetési postahivatalok a jóváírás 
útján kiegyenlítendő utalványokat továbbra is 
az eddigi módon továbbítsák a Budapest 70 
számú postahivatalhoz. Utóbbi hivatal a jóvá
írás végett odaterelt utalványokat úgy kezelje, 
mint eddig. Jóváírás után azonban a jóváírt 
utalványok jegyzékét s az ehhez csatolt utal
ványszelvényeket — a mai eljárástól eltérőleg 
— ne közvetlenül a címzettnek küldje meg, ha
nem kézbesítés végett a rendeltetési postahiva
talnak. A rendeltetési postahivatal a hozzá ér
kezett jegyzékek közül azokat, amelyek olyan

címzetteknek szólnak, akik a jóváírást utalvány
kézbesítési díj ellenében kérték, a jóváírásért 
esedékes utalványkézbesítési díjjal, mint por
tóval terhelje meg és azt a jegyzék kézbesítése 
alkalmával a címzettől szedje be. Az utalvány- 
/kézbesítési díjnak megfelelő portót a jegyzé

k e n  portóbélyegben kell leróni és a felragasz
tott portóbélyeget keletbélyegzőlenyomattal ér- 
tékteleníteni kell.

A félreértések elkerülése végett hangsúlyo
zom, hogy a jóváírásért áz utalvány fiókbérleti 
díj, avagy az utalványkézbesítési díj akkor is 
jár, ha a címzett oly postahivatal körzetében 
lakik, amely az utalványok összegét nem fizeti 
ki a háznál és így ott egyébként utalvány fiók
bérleti díj nincs.

Ezt a változást a postahivatalok az A. 1. 
Szab. 76. §. 6., valamint az A. 3. Szab. 95. §. 13. 
pontjánál jegyezzék elő.

A Szabályzatok vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebbi Pótlék-ban in
tézkedem.

Budapest, 1938. évi április hó IXmn.

Iskolai célra szolgáló űrlapokat iskolánkíviili 
népművelési bizottságok is rendelhetik.

94.978/4.
A P. R. T. f. é. 3. számában megjelent 

114.502/4—1937. számú rendelet kapcsán érte
sítem a hivatalokat, hogy az iskolák részére ki
bocsátott postai értékes űrlapokat és fuvarle
vél-, valamint szállítóvevényürlapokat az isko
lákra megállapított feltételek mellett az isko- 
lánkivüli népművelési bizottságok is rendelhe
tik.

Budapest, 1938. évi április hó 13-án.

A délamerikai országokba szóló légipostái kül
demények pótdíjának változása,

98.241/4.
Hivatkozással a P. R. T. 1938. évi 15. szá

mában közölt 86.786/4. sz. rendeletre közlöm a 
hivatalokkal, hogy a rendelet b) pontjában em
lített új pótdíj a Brazilián túli országokba 
szóló levelekre és levelezőlapokra 5 grammon
ként 3 pengő 20 fillér helyett 3 pengő 30 fillér. 

í A Brazilián túli országokba szóló egyéb külde-
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adatokat töröljék s helyébe ragasszák a csa
tolt fedőlapot.

64. o. Braziliánál a hatodik bekezdés (1. 
sz. fedőlap a PRT 1938. 10. számához) ötödik 
sorában 164 frs 20 cts helyett 114 frs 20 cts és 
54 frs 74 cts helyett 38 frs 74 cts írandó; ugyan
ennek a bekezdésnek utolsó sorában az elő
készítési díj 19 frs 73 cts helyett 14 frs 73 cts.

65. o. Paraguaynál a második bekezdés (2. 
sz. fedőlap a PRT 1938. 10. számához) negyedik 
sorában 176 frs 95 cts helyett 126 frs 95 cts-t, 58 
frs 99 cts helyett pedig 42 frs 32 cts-t kell írni. 
A negyedik bekezdés első sorában az előkészí
tési díj 23 frs 98 cts helyett 14 frs 73 cts.

Budapest, 1938. évi április hó 14-én.

Rádió vevőberendezések behozatalának 
korlátozása.

mények legkisebb díja ugyancsak 3 pengő 20 
fillér helyett 3 pengő 30 fillér.

Helyesbítsék a hivatalok ennek megfele
lően az idézett rendelet, illetőleg Légipostadíj 
szabás vonatkozó adatait.

E díjváltozással kapcsolatban megváltozik 
mindazoknak a leveleknek, levelezőlapoknak és 
egyéb küldeményeknek pótdíja is, amelyeket 
Közép- és Dél-Amerika államaiba nem New- 
Yorkon, hanem a délamerikai légijáratok út
ján küldenek. E küldemények pótdíja tehát 
ezentúl 5 grammonként 3 pengő 50 fillér he
lyett szintén 3 pengő 30 fillér lesz.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Légiposta
díjszabásban (8—21. oldal) az alábbi országok
ra vonatkozó adatok 2. és 3. hasábjában:

Antigua, Bahama-szigetek, Barbados, Brit- 
Guyana. Brit-Honduras, Caios-szigetek, Costa 
Rica, Curasao, Dominika, Ecuador, Erancia- 
Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, 
Haiti Köztársaság, Honduras Köztársaság, Ja
maika, Kajmán-sziget, Kolombia, Kuba, Mar
tinique, Montserrat, Németalföldi-Guyana, 
Nevis, Nikaragua, Panama csatorna vidéke. 
Panama Köztársaság, Porto Rico, Salvador 
Köztársaság, Santo Dominigo Köztársaság, St. 
Kitts (Christophe) és Nevis, St. Lucia, St. Vin
cent, Tobago, Trinidad, Turks-szigetek. Vene
zuela és Virginia-szigetek.

Budapest, 1938. évi április hó 20-án. /

Rudabánya postahivatal megbízatása 
vasúti fuvarlevelek árusításával.

94.701/4.

86.039/8.

Az esetleges érdeklődők tájékoztatása ér
dekében közlöm, hogy a jelenleg érvényben 
levő kormányrendeletek értelmében nemcsak a 
rádióadó- hanem a rádió vevőkészülékek úgy
szintén a rádió adó- és vevőberendezések lé- 
nveges alkotórészei is csak a m. kir. kereske- 
'Selem- és közlekedésügyi miniszter külön beho
zatali engedélye alapján hozhatók be külföld
ről.

A hivatalok fenti rendeletet az 1927. évi 
P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/1927. sz. 
rendelet 55. §-ának 1. pontjánál

Budapest, 1938. évi április h
jegyezzék elő^ 
) 13-án.

Rudabánya postahivatalt megbíztam vasúti 
fuvarlevelek árusításával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 
1925. évi 9. számában közölt 1.561. sz. rendelet
6. és a Levélpostadíjszabás 2. §. B) pontjánál. 

Budapest, 1938. évi április hó 13-án. ^

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
94.822/8.

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

61. o. Argentina, Chile, Peru, Uruguay-nál 
(fedőlap a PRT 1937. 39. számához) az összes

Lefoglalandó sajtótermékek.

97.728/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi április hó 13-án kelt B. IV. 
4.555/2—1938. számú végzésével a „Jövő“ nyom
daszövetkezet nyomdájában előállított, 1938. 
évi április hó 7. napján kiadott „A zsidó be
szivárgás állandóan folyik!“ „A magyarság élet- 
lehetősége állandóan csökken“ cím alatt meg
jelent röpcédulának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 14-én.

II.

98.020/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gál óbíráj a 1938. évi április hó 16-án kelt B. 
4.934/4—1938. számú végzésével a „Győztél Iz
rael“ kezdetű „Pártoljuk a zsidó iparost, keres
kedőt, orvost, ügyvédet“ végzetü, írógépen 
többszörösített sajtótermék lefoglalását rendel
te 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.

Budapest, 1938. évi április hó 20-án.

III.

98.311/4.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
alkalmi postahivatal felállítása.

98.245/3.

A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ terüle
tén (Budapest, XIV. Városliget) a posta távíró 
és távbeszélő szolgálat ellátására a Budapest 72 
számú postahivatal kirendeltségeként folyó évi 
április hó 25-től május hó 12-ig alkalmi posta- 
hivatal lép életbe.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig tart szolgálatot. Működési köre kiterjed 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények, belföldre szóló postautalvá
nyok, értéklevelek, csomagok, utánvételed pos
tai küldemények, postai megbízások felvételére 
és a vásár területén való kézbesítésre, továbbá 
táviratok felvételére és a vásár területén való 
kézbesítésre, helyi és helyközi (interurbán) táv- 
beszélgetések lebonyolítására, postatakarék
pénztári és vámközvetítő szolgálat ellátására, 
valamint postai, pénzügyi bélyegek és érték-

A debreceni kir. törvényszék vizsgál óbíráj a 
1938. évi április hó 13-án kelt B. 2.868/2—1938. 
számú végzésével a Szedlár Vilmos felelős ki
adásában megjelent, Debrecenben előállított 
„Krisztust hívő magyarok“ című nyilaskeresztes 
röpiratnak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 20-án. /

Budapest 26. számú postahivatal megnyitása.
96.692/3.

cikkek árusítására.
Helyközi állomásainak száma: 120-999 és 

127-112.
A szolgálati távbeszélő állomásának száma 

pedig: 120-900.
Az alkalmi postahivatalnál feladásra kerülő 

belföldre szóló közönséges (nem helyi) távira
tok s az onnan kezdeményezett belföldi távol
sági közönséges beszélgetések — a helyi és az 
I. díjövbe tartozó már mérsékelt díjú beszél
getések kivételével — 20%-os díjmérséklésben 
részesülnek.

A hivatal ellenőrző száma: 7 f.
Budapest, 1938. évi április hó 20-án.

Budapest székesfőváros II. kér. Pasaréti-út 
100. szám alatt folyó évi április hó 11-én „Bu
dapest 26“ elnevezéssel távbeszélővel egyesí
tett felvevő postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma 406, díj- 
négyszögszáma 1.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsorában az alábbi változást 
vezessék keresztül:

A 23. oldalon Budapest 25 után írják be a 
következő adatokat: „406, 1, —, Budapest 26 
(II. Pasaréti-út 100. szám) „ , „ , —“

Budapest, 1938. évi április hó 14-én.

A felsöszentmártoni ügynökségnek posta 
hivatallá való átalakítása.

95.150/3.

A felsöszentmártoni távbeszélővel egyesí
tett postaügynökség folyó évi április hó 1-vel 
változatlan forgalmi körrel távbeszélővel egye
sített postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma 5.210. 
Ehhez képest a kir. hivatalok a segéd

könyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:
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A Helységnévtárban a 210. oldalon a 

Eh. Lakócsa,“ bejegyzést töröljék és helyette 
írják be

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 45. oldalon Felsőszentmártonnál az 
első hasábba írják be: „5.210“, a 4-ik hasábban 
az: „ü. (Eh. Lakócsa)“ bejegyzést töröljék, a 
178. oldalon pedig az 5.210-es ellenőrző szám 
mellé írják be: „Felsőszentmárton“.

Végül az Irányítási Füzetben a 48. oldalon 
Felsőszentmártonnál a 2-ik hasábban az „U“ 
bejegyzést töröljék és helyette írják be: „IV.", 
a 7-ik hasábban pedig „Lakócsa“ bejegyzés elé 
írjanak „1.“ megjelölést.

Budapest, 1938. évi április hó 14-én. /

Az érpataki új postaügynökség megnyitása.
97.764/3.

Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék nagy- 
kállői járásában fekvő Érpatak kisközségben 
folyó évi április hó 11-én új postaügynökség lé
pett életbe.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Ujfc- 
hértó, díjnégyszögszáma 1.538.

Az ügynökség forgalmi köre Érpatak kis
községre, továbbá Berekszászitanya, Cserepes, 
Dénestanya, Fövenyestanya, Görömbeytanya. 
Keménytag, Kisvadaspuszta, Kubinyitanya, 
Orosztanya, Sasiszabótanya, Szemszuró, Szen- 
dytanya és Zsindelyestanya lakott helyekre 
terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 194. oldalon Érpa
taknál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: Eh. Üjfehértó, Debrecen HEZH
Nyíregyháza, Üjfehértó . . . 1.538, Postáig. D.“

Berekszászitanya (132, o.), Cserepes (160. 
o.), Dénestanya (175. o.), Fövenyestanya (216. 
o.), Görömbeytanya rs Érpatak (231. o.). Ke
ménytag (291. o.), Kisvadaspuszta (315, o.), Ku
binyitanya o  Érpatak (331. o.), Orosztanya 
Érpatak (411. o.), Sasiszabótanya (466. o.), Szem
szuró (491., 492. o.), Szendytanya (492. o.), Zsin
delyestanya (576. o.), Érpatakhoz tartozó lay 
kott helyeknél u. p. ezentúl Érpatak. /

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 42. oldalon Érparti szőlők után 
írják be: „—, 1.538, —, Érpatak ü. (Eh. Üjfe

hértó), Szabolcs, Debrecen, Debrecen
Nyíregyháza, Ü jfehértó.........“, a 161. oldalon
az 1538. számnál Üjfehértó után írják be „ É rp a 
tak“.

Végül az Irányítási Füzetben a 44. oldalon 
Érparti szőlők után írják be: „Érpatak, Ü„ Sza
bolcs, D. II., Debrecen—Nyíregyháza, Eh. 
fehértó,“.

Budapest, 1938. évi április hó 20-ánJ

Kerecseny új postaügynökség megnyitása.
97.598/3.

Zala vármegye pacsai járásában fekvő 
Kerecseny kisközségben f. évi április hó 1-én új 
postaügynökség lépett életbe.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala 
Gelse, díjnégyszögszáma 906, forgalmi köre pe
dig a községen kívül Ádámhegy, Boszorkány- 
hányástag, Fehérhegy, Kishegy, Kispuszta, Luj- 
zahegy, Törökcsapáshegy és Üjhegy elnevezé
sű külterületi lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Flelységnévtárban a 293. oldalon Kere- 
csenynél az „u. p. és“ törlése mellett jegyezzék 
be „E2 Eh. Gelse, Nagykanizsa M '/  ^ Szom
bathely, Gelse . . .  906, postáig. P .V  /

a 88. oldalon Ádámhegynélj^/ /
a 144. oldalon Boszorkányhányástagfpíf, 
a 201. oldalon Fehérhegynél, ,
a 304. oldalon Kishegynél (TörpkcsapáshegV 

része), /
a 310. oldalon Kispusztán;)!, 
a 349. oldalon Lujzahegynél/ 
az 533. oldalon Törökcsapáshegynél 

végül
az 539. oldalon Újhegynél (Törökcsapas 

hegy része) az u. p. után írják be „Kerecseny“ 
az „és“ szócskát pedig töröljék.

A Postahivatalok és Ügynökségek névso
rában a 65. oldalon Kerecsend után írják be: 
„—, 906, —, Kerecseny ü. (Eh. Gelse), Zala, 
Pécs, Nagykanizsa ~ m r W  Szombathely 
Gelse. . . “, a 157. oldalon pedig a 906 számiéi 
„Kerecseny“.

Az Irányítási Füzetbe a 76. oldalon Kere- 
csejíd után jegyezzék be: „Kerecseny, Ü„ Zala, 
P /V I, Nagykanizsa—Szombathely, Eh. Gelse.“ 

Budapest, 1938. évi április hó 19-én.
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A vörösberényi új postaiigynökség megnyitása.

96.318/3.

Veszprém vármegye veszprémi járásában 
fekvő Vörösberény községben folyó évi már
cius hó 21-én új postaügynökség lépett életbe.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Bala
tonalmádi, díj négyszögszáma 260.

Az ügynökség forgalmi köre Vörösberény 
községre terjed ki.

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

A Helységnévtárban az 366. oldalon Vö
rösberény nél az „u. p. és“ bejegyzés törlése mel
lett írják be: „S3 Eh. Balatonalmádi, Budapest 
f"'HT~ ■ Tapolca, Balatonalmádi.. .  260, pos
táig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 142. oldalon Vönöck után írják 
be: „—, 260, —, Vörösberény ü. (Eh. Balatonal
mádi), Veszprém, Sopron, Budapest 3 HlHÄ 
Tapolca, Balatonalmádi....“, a 131. oldalon 
pedig a 260 számnál Szentkirályszabadja után 
írják be „Vörösberény“.

Végül az Irányítási Füzetben a 178. oldalon 
Vönöck után írják be: „Vörösberény, Ü, Vesz-/ 
prém, S, VI, Budapest—Tapolca, Eh. Balatoi; 
almádi“.

Budapest, 1938. évi április hó ló-ánJ

Változások a Helységnévtárban.
97.387/3.

r\Debrecen Csapókért v. mh. o  Debrecen 
(174. o.) a postai adatok után beírandó „(belje/ 
riilet)“.

Epreskert r* Hajdusámson (192. o.) a pos, 
tai adatok után beírandó „(belterület)“.

Konyári sóstófürdő r* Hosszúpályi (320. o.) 
beírandó: „télen u. p. Bajonta, u. t. Konyár.“. /

Nyárfacsere r* Nyírderzs (401. o.) ezentíH 
u. p. Nyírderzs. *

Óhuta kk. (408. o.) ezentúl u. p. és u. t. Üj 
diósgyőr.

Tarnócapuszta O Detk (515; o.) ezentúl 
t. Ludas.

Telegdi sósfürdő r\ Debrecen (5., 8. o.) 
ezentúl u. p. Debrecen 2., u. t. Mikepércs.

Budapest, 1938. évi április hó 20-án.

A fürdő és nyaralóhelyeken működő postahiva
talok fürdőidény alatti személyzeti megerősítése

96.627/3.
Az 1938. évi fürdőidény tartama alatt a csa

tolt „Hirdetmény“ A. részében felsorolt posta- 
hivatalokhoz kincstári személyzet kiküldését, a 
B. részben foglalt postahivataloknál pedig tisz
tisegéderő alkalmazását engedélyezem.

A kiküldhető, illetőleg alkalmazható sze
mélyzet létszámát a 4., a szükséges nyelvisme
retet pedig a 7., illetve 5. rovat tünteti fel.

A kiküldhető kincstári személyzet kijelölé
sét az illetékes postaigazgatóságra bízom az
zal, hogy a hévízfürdői és a siófokfürdői idő
szaki postahivatalok vezetésére közigazgatási 
tisztviselők is pályázhatnak.

A postamesteri személyzet félfogadásáról 
— az illetékes postaigazgatóságok ellenőrzése 
mellett — az érdekelt postamesterek gondos
kodnak.

Kiküldetésre, illetőleg alkalmazásra első
sorban csak olyanokat lehet figyelembe venni, 
kik a nagyobb igényű közönséggel való érint

kezésre alkalmasak, a fokozottabb munkatelje
sítményt és munkabírást kívánó szolgálat ellá
tására úgy egészségi, mint szaktudás szem
pontjából megfelelnek s a megkívánt nyelvis
merettel is legalább a szolgálat követelményei
nek megfelelően rendelkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék elő. Az igazgatóságok az írásbeli je
lentkezéseket illetékes tárgyalás céljából a ki
küldetésre, illetve a kijelölésre hivatott igazga
tóságnak esetenként azonnal küldjék meg.

/  Pályázni a hirdetmény megjelenésétől szá
mított 2 héten belül lehet. A hivatalok a hirdet- 

^Anényt a személyzet részéről könnyen hozzá 
férhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1938. évi április hó 20-án.

/

/

L

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
97.284/1.

A Budapest 51. számú postahivatalnál a 
hivatalvezetői állás nyugdíjazás folytán meg
üresedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők, és főtisz
tek. Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésé-
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tői számított 8 nap alatt, a hivatalos út betar
tása mellett a javaslattételre hivatott budapesti
m. kir. postaigazgatósághoz intézendő folya
modványban.

Az igazgatóságok és központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állást 1938. évi július ho 
1-én kell majd elfoglalni.

Budapest, 1938. évi április hó 11-én.

A magyar királyi postatakarékpénz 
március havi forgalma.

2.547/eln. ptk.
A takaréküzletágban a betéteket 6,737.524 

P 25 fillérrel haladták túl a visszafizetések. Eb
ből az összegből mintegy 2 millió pengő az ál
lami és önkormányzati szerveknek a költségve
tésükkel összefüggően változó betétállományá
ra esik. A betétek állománya 1938. március hó 
végén 133,164.634 P 81 f volt. A különleges ka
matozású takarékbetétek álladéka a fenti álla- 
dékban 20,674.069 P 32 fillérrel szerepel. A be
tevők száma a hó végén 542.302.

A csekküzletágban a jóváírásokat 2,193.782 
P 12 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
esekkbetétek állománya 1938. március hó végén 
186,781.141 P 11 f volt. A csekkszámlatulajdo
nosok száma a hó végén 36.915.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. március hó végén névértékben 120,893.175 
P 32 fillért tett ki. Az intézetnél levő idegen 
tulajdont képező értékpapírok és egyéb érté

kek pedig 95,671.046 P 20 f értéket képviseltek. 
A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, 
illetve letéti jegyek száma 85.026.

A zálogiizletágban 276.93*5 drb új zálogfel
vétel 5,456.172 P kölcsönnel és 270.201 drb. zá
logkiváltás 5,315.875 P kölcsönvisszafizetés sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1938. március hó 
végén 1,409.190 db., a zálogkölcsöntőke álladó 
ka pedig 28,241.568 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.937 drb, kényszerárverésre pedig 8.113 drb kii- 

/Ionféle ingóság került. Eladatott összesen 8.90S 
drb, a befolyt vételár 163.073 P 11 fillért tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. március hó folyamán 
3,362.368 tétel, s 1.368,779.126 P 11 f, az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 319,945.775 
P 9*2 f volt.

Budapest, 1938. évi április hó 6-án.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
közgyűlési határozatai.

1.847/pbbizt.
Az intézet 1938. évi április hó 3-án tartott 

XIII. rendes évi közgyűlése az intézet 1936/37. 
évi zárószámadásait elfogadta és mind a vá
lasztmánynak, mind a felügyelőbizottságnak a 
felmentvényt megadta.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az 
1936/37. évi zárószámadásokban mutatkozó 
5.967.43 P kezelési felesleg felerészben a tarta
lékalaphoz csatoltassék, felerészben pedig a ke
zelési feleslegek számlája javára számoltassák 
el.

Budapest, 1938. évi április hó 14-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
5o'C$öl
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A létszámból törölt egyén
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A létszámból való 
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özv. Darvas Lajosné kiadó Ifámosfalva 1864. Ózd 65-ik életévét 
betöltötte.
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Juhász Istvánné kiadó Lökösháza 1870. Sáta 65-ik életévét 
betöltötte.

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

Balatonföldvár postahivatal július és augusztus hó
napra a posta minden ágában jártas három női kiadót ke
res. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Balatonmagyaród postahivatal azonnalra vagy május 
1-től helyettesíteni is tudó kezdő kiadónőt keres június 
végéig.

Bábolnapuszta postahivatal június—július hónapra nő- 
kiadó helyettest keres.

Bicske postahivatal önálló kezelésre képes kiadót ke
res május elsejére. Ajánlatot a fizetési igény megjelölésé
vel és a szolgálati adatok közlésével kér.

Ladánybene postaügynökség néhány hétre helyettest 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

Piiis I. oszt. postahivatal azonnal, de legkésőbb áp
rilis 30-ra pénztárkezelő kiadót keres. Megszabott összegű 
fizetést ad.

Sümeg I. osztályú postahivatal két idősebb, önállóim 
kezelő nőkiadót keres, az egyiket azonnalra, a másikat má
jus 1-re.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
ncye

cfme
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Török Dezső Békéscsaba Keviczky-utca 50. május 1. Helyettesítést is vállal.

Balázs Mária Budapest 
V, József-tér 12.

május 15., v. 
június 1.

Budapest vagy környékén. 
Helyettesítést is vállal.

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelői v.„: Duchon Jánoa.
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Az eucharisztikus bélyegek forgalomba bocsátása.
Osztrák bankjegyek és váltópénz bevitelének kor

látozása Németországba.
Francia, német és angol postai szakkifejezések című 
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eljárás.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Budapest—Zúgliget időszaki postahivatal megnyi

tása.
A Tiszántúli Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek hasz

nálata.
„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető bélyegző
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használata a csillaghegyi postahivatalnál.

Hirdető bélyegző használata a győrszentmártoni pos
tahivatalnál.

Változások a Helységnévtárban.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változások az Irányítási Füzetben.
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Kiadói állást keresnek.

Az eucharisztikus bélyegek forgalomba 
bocsátása.
94.774/3.

A P. R. T. folyó évi 7. számában közzétett 
89.460/1938. IV. 3. számú rendeletemmel kap
csolatban értesítem a postahivatalokat, hogy a 
Budapesten, 1938. évi május havában tartandó 
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz- 
szus alkalmából, 100%-OS felárral, 6, 10, ló, 20, 
32, 40 és 50 filléres értékjelzésű emlékbélyege
ket bocsátók folyó évi május hó 26-án forga
lomba.

A bélyegek fehérszínű, vízjeles papíron, 
raszteres mélynyomással készülnek. Vízjel raj
za a P. R. T. 1927. évi 49. számában.

Az egész sorozatot magában foglaló, nyolc
színnyomással készült, 137X155 mm méretű 
blokk (kis ív) képét — az eredetinél kisebb mé
retben — a túloldalon közlöm.

A blokkban levő bélyegek 29X35 mm nagy
ságú álló téglány alakúak, s mindegyike foga- 
zással van ellátva oly módon, hogy a 6 r  6 f, 
16 + 16 f, 32 +  32 f és az 50 +  50 f érték jel
zésű bélyegek szabadon álló sarkainál a foga- 
zás 1—1 foggal tovább megy, egy kis keresztet 
alkotva. Mindegyik bélyegkép alatt, a bélyeg
képnek megfelelő sötét színben, apró álló be
tűkkel a tervező: „MÁRTON LAJOS“ festő

művész neve olvasható. Mindegyik bélyegké
pen sötét színű keret mezőben, világosabb szín
ben, álló betűkkel azonos, és pedig bal oldalon 
alulról felfelé ,,-t- XXXIV + NEMZETKÖZI + “ 
felül „EUCHARISZTIKUS“ jobboldalon felül
ről lefelé „+  KONGRESSZUS + 1938 + “ szö
veg olvasható. Az egyes számot, illetve szói 
egymástól apró kereszt választja el. Az összes 
bélyegképen alul fehér álló betűkkel „MA
GYAR KIR. POSTA“ szöveg olvasható, a hát
tér pedig mindenütt egyformán egyenletesen vi
lágosabb színárnyalatú.

Minden bélyegkép bal alsó sarkában nagy 
álló, világos színű értékjelzés és mellette a 
100%-os felárt jelző, kisebb álló szám látható.

A blokk hátoldala végig van enyvezve, úgy, 
hogy akár az egész blokk, akár pedig az egyes 
bélyegek külön-külön is felragaszthatok.

Az egyes bélyegek elhelyezése a következő:
1. Középen van az Eucharisztikus Kong

resszusra vonatkozó ábrázolással a vörös színű 
20 +  20 f értékjelzésű bélyeg. E bélyegkép a 
kehelyt ábrázolja az Oltáriszentséggel. A kissé 
világosabb háttérben, sötétebb színben, a koro
názó templom és az esztergomi bazilika képe 
látható, továbbá az Oltáriszentségből kisugárzó 
keresztalakú fénycsóva.

2. A 20 +  20 f értékjelzésű bélyeg felett a 
Szent Imre herceget mellképben ábrázoló, na.



122 17. szám.

rancssárga színű, 10 + 10 f értékjelzésű bélyeg
kép látható. Szent Imre fején a korona, feje 
körül a dicsfény, arca előtt pedig baloldalon egy 
szál liliom látható. A bélyegkép jobb alsó sar
kában világos, álló betűkkel „S + EMERI- 
CUS -f-“ szöveg olvasható.

3. A 10 + 10 f értékjelzésű Szent Imrét 
ábrázoló bélyegtől balra a Szent István királyt 
mellképben ábrázoló, zöld színű 6 +  6 f érték
jelzésű bélyegkép látható.

Szent István fején a Szilveszter pápa által 
adományozott korona, feje körül a dicsfény, ar
ca előtt baloldalon pedig a kereszt látható. A 
bélyegkép jobb alsó sarkában „S +  STEPHA
NUS T “ szöveg olvasható.

4. A 10 + 10 f értékjelzésű Szent Imrét áb
rázoló bélyegtől jobbra Szent László királyt 
mellképen ábrázoló szürke színű 16 + 16 f ér
tékjelzésű bélyegkép látható. Szent László fején 
a koronával, feje körül a dicsfény, arca előtt 
jobboldalon egy harcibárd látható. A bélyeg 
jobb alsó sarkában „S + LADISLAUS + “ szö
veg olvasható.

5. A 20 -j- 20 f értékjelzésű bélyeg alatt a 
Szent Mórt ábrázoló, feketés kék színű, 40 “ 40 
f értékjelzésű bélyegkép látható.

Szent Mór fején a püspöksüveg, feje körül 
a dicsfény, a világosabb háttérben sötétebb ár
nyalatban a pécsi székesegyház körvonala, alul 
pedig egy nyitott könyv látható.

A bélyeg jobb alsó sarkában „S + MAL:- 
RUS + “ szöveg olvasható.

6. A 40 + 40 f értékjelzésű Szent Mórt áb
rázoló bélyegtől balra a Szent Erzsébetet mell- 
képben árázoló, vöröses barna színű 32 -+- 32 f 
értékjelzésű bélyegkép látható. A Szent Erzsé
bet fátyollal leborított fején a korona, feje kö
rül a dicsfény, arca előtt baloldalon egy szál 
rózsa, a világosabb háttérben pedig sötétebb 
árnyalatban egy templom körvonala látható. A 
bélyeg jobb alsó sarkában „S -f- ELISABETH + ‘‘ 
szöveg olvasható.

7. A 40 + 40 f érték jelzésű Szent Mórt áb
rázoló bélyegtől jobbra Boldog Margitot mell
képben ábrázoló, vöröses ibolya színű, 50 +  50 
f értékjelzésű bélyegkép látható. Az apácaruhá
ban ábrázolt Boldog Margit feje körül a dics
fény, arca előtt jobb oldalon egy szál li
liom, alatta az általa feláldozott korona lát
ható. A bélyegkép jobb sarkában „B +  MAR
GARETHA“ szöveg olvasható.

A 20 4- 20 f értékjelzésű bélyegtől balra az
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üresen maradt fehér mezőben, négy egymás 
alatt levő sorban „XXXIV NEMZETKÖZI 
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS“, jobb 
ra „BUDAPEST 1938 MÁJUS 25—29“ az egész 
bélyegsorozatot pedig négyszögben körülvéve, 
baloldalon alulról felfelé kezdve „+  XXXIV.
CONGRESSUS +  EUCHARISTICUS + IN
TERNATIONALE 1 BUDAPEST 25—29 
MAII 1938 + “ latin szöveg olvasható.

A bélyegblokktól különállóan kibocsátott 
1>6 + 16 f és a 20 +  20 f értékjelzésű bélyegek 
műszaki leírása azonos a blokkban leírt 16 +  
16, illetve 20 + 20 f értókjelzésű bélyegek mű
szaki leírásával.

Az eucharisztikus bélyegek, és pedig a 
blokk egészében, az abból a fogazás segítségé
vel kiemelt, valamint a külön is kiadott (16 + 16 
és 20+20 f-es) bélyegek folyó évi május 16-ától 
december hó 31-éig a 100%-os felár figyelmen kí
vül hagyásával, számított névértékűkben bár
hova szóló postai küldemények bérmentesítésé
re felhasználhatók.

1939. évi január hó 1-től e bélyegek érvé
nyessége megszűnik, bérmentesítésre tehát nem 
használhatók fel s a közönség birtokában ma
radt példányokat a postahivatalok forgalom
ban levő bélyegekre nem cserélhetik be.

Az előlhivatkozott rendeletem alapján esz
közölt igénybejelentések kielégítésére szüksé
ges mennyiségek megrendelésére az érdekelt 
postahivatalokat I. ad 94.608/1938. IV. 3. számú 
rendeleternmel már felhívtam.

Az igényelt mennyiségeket a postahivata
lok a vonatkozó értesítés bevonása és a bélye
gek eladási árának (blokk: 3.48 P, 16 f-es: 32 
fillér, 20 f-es bélyeg 40 fillér) befizetése után 
szolgáltassák ki, az értesítést pedig irattáruk
ban őrizzék meg.

Az igényelt mennyiségeket a budapesti 
postahivatalok május 21-éig, a vidéki postahiva
talok május 28-áig tartsák az igénylők rendel
kezésére, ha ők eddig az időpontig nem veszik 
át. a hivatalok a bélyegeket bárkinek eladhat
ják.

Az előjegyzés alapján igényelt mennyisé
geken felül a postahivatalok pótlólag rendeljék 
meg azt a blokk-, valamint 16 és 20 f-es bélyeg
mennyiséget, amelyet május hó végéig még va
lószínűleg eladhatnak. A 16 és 20 f-es bélyegek
ből kisebb mennyiség áll rendelkezésre. Ezért e 
bélyegeket árusításra elsősorban a budapesti és 
pestkörnyéki postahivatalok rendeljék, a többi 
postahivatalnak e bélyegekre vonatkozó meg

rendeléseit az értékcikkraktár csak készlete ere
jéig teljesítheti.

A folyó évi május hó 31-én még készletük
ben levő eucharisztikus blokkokat és bélyegeket 
kötelesek a postahivatalok a m. kir. posta érték
cikkraktárához még aznap bizonylat és ellenbi 
zonylat kíséretében beszolgáltatni.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk
raktárától ellátmányként kapott, valamint oda 
beszolgáltatott eucharisztikus bélyegek és blok
kok értékét (névérték + felár) az egyéb postai 
értékcikkekhez hasonlóan a pénztárszámadás 
postai értékcikkmérlegében tartsák nyilván. Az 
eladásból befolyó öszieget a postai értékcikk
naplóban számolják el. Az eladással foglalkoz
tatott személyzetnek az eladási ár (névérték + 
felár) után a postai értékcikkekre megállapított 
értékcikkárusítási jutalék jár.

A folyó évi június hó 1-e után jelentkező 
érdeklődőket hívják fel a postahivatalok, hogy 
igényükkel forduljanak közvetlenül a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodájához, mert ettől az 
időponttól kezdve az eucharisztikus blokkokat 
és bélyegeket a kongresszussal kapcsolatosan 
tartott ünnepségek alkalmával kijelölt néhány 
postahivatalon kívül csak a bélyegértékesítö 
iroda árusítja.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy az eucharisztikus blokkokat és bé
lyegeket a legnagyobb gonddal kezeljék, hogy 
azok meg ne sérüljenek, vagy enyvezésük meg 
ne töredezzék. Különösen gondosan csomagol
ják az esetleg beszolgáltatandó bélyegeket.

E bélyegek mikénti lebélyegzésére vonat
kozóan külön fogok intézkedni, amely rendele- 
temre már most felhívom a postahivatalok fi
gyelmét.

Budapest, 1928. évi április hó 25-én.

Osztrák bankjegyek és váltópénz bevitelének 
korlátozása Németországba.

97.175/4.
A német postaigazgatás értesítése szerint 

a német kormány Ausztriának Németország
gal történt egyesülése folytán, a német biro
dalmi márka bankjegyeknek és a német vál
tópénzérméknek külföldről Németországba való 
bevitelére vonatkozó korlátozásokat az osztrák 
schilling és korona bankjegyekre, valamint az 
osztrák váltópénzérmékre is kiterjesztette.

Ehhezképest meg van engedve a jelzett 
bankjegyeknek és váltópénzérméknek postai 
küldeményekben Németországba küldése, ha a 
küldemény valamely német belföldi hitelinté-
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zet címére szól s abban olyan utalás van, hogy 
az összeg zárolt számlán valamely külföldi 
egyén részére jóváirassék. Ebből a szempontból 
hitelintézetnek tekintendők a német posta- 
csekkhivatalok is.

Az ilyen jóváírás akadálytalan lebonyolítá
sa céljából a német hatóságok megkívánják, 
hogy a feladók minden egyes esetben a jóvá
írásra vonatkozó rendelkezést helyezzenek el a 
küldeményben.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. K. T. 
1935. évi 50. számában megjelent 139.246/4. sz., 
valamint a P. R. T. 1936. évi 20. számában meg
jelent 103.187/4. sz. rendeletnél és a Levélposta- 
díjszabás 241. oldalán Németországnál.

Budapest, 1938. évi április hó 22-én.

Francia, német és angol postai szakkifejezések 
című füzet kiadása.

98.922/4.

Francia, német és angol szakkifejezések cí
mén egy, elsősorban a felvételi szolgálat köré
ben előforduló szakkifejezéseket és beszélgetés
mintákat tartalmazó füzetet adtam ki.

E füzetből hivatalos használatra a kincs
tári és a jelentősebb idegenforgalommal ren
delkező postamesteri hivatalok az igazgatósá
gok útján megfelelő példányszámot kaptak.

A postahivatalok ellátása után fennmaradó 
példányokat a személyzet is megrendelheti. A 
füzet árát 1 pengőben állapítom meg és az áru
sítással a m. kir. posta tudakozó irodájának 
külföldi hírlaposztályát bízom meg.

A személyzet által rendelt füzetek árát a 
hivatalok szolgálati postautalványon küldjék 
meg a m. kir. posta tudakozó iroda külföldi 
hírlaposztályának s a szelvényen jelezzék a be
küldött összeg rendeltetését.

Budapest, 1938. évi április hó 26-án.

A rádiókihágás miatti feljelentéseknél köve
tendő eljárás.

87.780/8.

Megállapítottam, hogy egyesek — főleg fa
luhelyen — névtelenül vagy akár aláírva min
den alap nélkül csak azért tesznek rádiókihágási 
feljelentést, hogy a feljelentettnek kellemetlen
séget okozzanak.

Az ebből eredő zaklatások megszüntetése 
érdekében a rádiókihágások miatti feljelentése
ket a postamesteri hivatalok hatásköréből ki
vonom, s azokat az igazgatóságok hatáskörébe 
utalom.

Ennélfogva a postamesteri hivatalok az en
gedély nélküli berendezés miatt hozzájuk érke
zett feljelentéseket terjesszék fel az igazgatósá
gukhoz, illetőleg az összes egyéb rádiókihágási 
ügyben igazgatóságuknak tegyenek jelentést.

Ezt a változást a rádió rendelet végrehaj
tási utasításának 5. c) és 34. pontjánál, továbbá 
a P. R. T. 1931. évi 28. számában közzétett 
84.231/5—1931. sz. rendelet 6. pontjánál, a P. R. 
T. 1931. évi 32. számában közzétett 83.798/5— 
1934. sz. rendelet 5. pontjánál, a P. R. T. 1932. 
évi 50. számában közzétett 96.385/5—1932. sz. 
rendelet 6. pontjánál, a P. R. T. 1956. évi 22. 
számában közzétett 98.780/8—1936. sz. rendelet
nél, valamint az 1937. évi P. R. T. 9. számában 
közzétett 86.680/8—1937. számú rendelet 6. 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi április hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
98.335/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálói-arája 1938. évi április hó 20-án kelt B. 
5143/2—1938. számú végzésével a „Mit jelent a 
Magyarságnak és a Magyar Nemzetnek a vá
lasztójog'1, a B. 5144/2—4938. számú végzésé
vel a „Nyilt levél a Magyar képviselőház és fel
sőház tagjaihoz“ című írógépen, gépi sokszo
rosítás útján előállított nyomtatványnak lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 21-én.

II.

98.465/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi április hó 21-én kelt B. I. 
5154/1938. számú végzésével a Budapesten meg
jelenő „Bátorság“ című lap 1938. évi április hó
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17. napján kiadott 4. számának lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 22-én.

III.

98.677/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi április hó 22-én kelt B. I. 
5244/1938. számú végzésével a Budapesten 1938. 
évi április 22. napján megjelent „Négyszáz év 
országútján“ című röpirat lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1938. évi április hó 25-én.

Budapest Zúgliget időszaki postahivatal 
megnyitása.

98.527/3.

Budapest—Zúgliget időszaki postahivatal 
(I., Zugligeti út 20/a) működését f. évi május 
hó 1-én ismét megkezdi. A hivatal f. évi októ
ber hó' 15-ig fog működni.

Budapest, 1938. évi április hó 25-én.

A Tiszántúli Ipari Vásár hirdető bélyegzőinek 
használata.

96.587/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a deb
receni 1. és 2. számú postahivatal a bélyegzők 
elkészülésétől bezárólag szeptember hó 1 l éig 
„Tiszántúli Ipari Vásár Debrecen — 1938. szép 
tember 3—11“ feliratú hirdető bélyegzőt hasz
nál a nála feladott levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi április hó 21-én.

„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető
bélyegző használata a csillaghegyi postahivatal

nál.

98.679/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a csil
laghegyi postahivatal — amint ez az utóbbi 
evekben is történt — folyó évi május hó 1-tól 
bezárólag augusztus hó 31-éig „Nyaraljon Csil
laghegyen“ feliratú hirdető bélyegzőt használ a 
nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez. y

Budapest, 1938. évi április hó 22i-án. /

Hirdető-bélyegző használata a győrszent- 
mártoni postahivatalnál.

98.932/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a győr- 
szentmártoni postahivatal a bélyegző elkészü
lésétől bezárólag folyó évi december hó 31-éig 
„Pannonhalma hódol alapító szent királyának 
1001—1938“ feliratú, a pannonhalmi apátság 

^távlati képét ábrázoló rajzú hirdető bélyegzőt 
fog használni a nála feladott levélpostai külde 
menyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi április hó 26-án.

i /

Változások a Helységnévtárban.

98.511/3.

Abaújsápnál (87. o.) jegyzetként írják be 
„Rásony és Szárazberencs községekkel Rásonyy 
sápbérencs végleges néven egyesült“.

Gubarc Magyarkeszi (231. o.) ezentúl u./ 
p. Fürgéd.

Mohartelek r ,  Magyarkeszi (373. o.) ezen
túl u. p. Fürgéd

Rásony (450. o.) helyett írják be „Rásony- 
sápberencs“ és jegyzetként „Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs községekből Rásonysápbe- 
rencs végleges néven alakult új község“.

Szárazberencsnél (486. o.) jegyzetként ír
ják be „Abaújsáp és Rásony községekkel Rá- 
sonysápberencs végleges néven egyesült“. ^

Vajka í'\ Fadd (549. o.) ezentúl u. p. és u.
t. Tolna.

Budapest, 1938. évi április hó 25-én.
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Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.
98.900/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál (— F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja ("£',.)

Ausztráliába (Fremantle): F V/5—7 ó, £ VI 
31.

Brit Indiába (Bombay): F V/4—15 ó, É VI 
17; F VI5—1 ó, £ VI19.

Dél Afrikába (Capetown): F V/4—15 ó, £ 
VI24.

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F. V /l— 
15 ó, É V/19; F V/5—7 ó, É V/22.

Egyiptomba (Alexandria): F V/l—22 ó 50 
P, É VI5; F V 15-22 ó 50 p, É V/7; F VI4—15 ó, 
É VI9; F V/6—15 ó, É V/10; F V/7—22 ó 50 p, 
£ V/ll.

Észak- és Középamerikába (New York): F 
V/2—15 ó, É VI9; F V/2—22 ó 50 p, É V /ll; F 
V/3—15 ó, É V/12; F VI4—15 ó, É V/l3.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F V/2—22 
ó 50 p, É V:7; F V/4—22 ó 50 p, É V/9; F V/7— 
22 ó 50 p, É V/12.

Iránba (Perzsia, Teherán): F V/2—12 ó, É 
V/10; F V/6—12 ó, É VI14; F V/7—12 ó, É V/l5.

Japánba (Shimonoseki): F V/3—5 ó 30 p. É 
V/19; F V/6—5 ó 30 p, £ V/24.

Németalföldi Indiába (Batávia): F V/4—15 
ó, É VI17; F V/5—7 ó, É V/19.

Palesztinába (Tel. Aviv): F V/l—22 ó 50 p. 
£ V/6; F V/2—22 ó 50 p, £ V/7; F V/3—22 ó 50 
p. £ V/8; F V/4—22 ó 50 p, £ V/9; F V/7—22 ó 
50 p, £ V/ll.

Szíriába (Alep): F V/2— 22 ó 50 p, £ V/5; 
F VI4—22 ó 50 p, £ V/7; F V/7—22 ó 50 p, £ 
V/10.

Budapest, 1938. évi április hó 2j-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
99.055/3.

A kir. hivatalok az Irányítási Füzet című 
segédkönyvben bekövetkezett alábbi változáso
kat vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

9. o. Álmosánál (k. ü.) után heirandó 1. D 
2/5822 v. (V. Ü.).

14. o. Bagamérnál Nléta elé beírandó 204 
(k. ü.), 1. D 2/5822. v. (V. Ü.).

18. o. Balatonzamárdinál 1214 v. után tör
lendő (VI/27—IX/8).

54. o. Göllénél Csorna helyett 44 Írandó.
56. o. Gyömrönél az 524 v. után beírandó

(k .)
82. o. Kocsolánál 226 helyett beírandó 1. 

Ujd/6022 v„ 226, +226, Kokadnál 1. D2. elé 1. Dl 
5822 v. (V. Ü.).

85. o. Kőrösnagyharsánynál 1. f  164 után be
írandó—1. +292.

86. o. Kövágószöllösnél 32 után beírandó 
f25 (h), f2ó (V. Ü. ü.).

102. o. Möcsériynél 60 elé beírandó 43/2117 v. 
120. o. öcsénynél a jelenlegi adatok helyett 

136, 135, +135 írandó.
165. o. Tiszasülynél beírandó +158. 
Budapest, 1938. évi április hó 26-án.

\  postaalkalmazottak gyermekeinek szünidei 
neveltetése.

514. nyj.
A postás nyugdíjjárulék alap intéző bizott

sága az arra rászoruló postás gyermekek szün
idei neveltetéséről az 1938. év nyarán is gondos
kodik.

A neveltetésben a posta összes alkalma
zottainak, tehát mind a kincstári és postames
teri tényleges, mind a nyugdíjas alkalmazottai
nak gyermekei részesülhetnek, és pedig azok 
a 6—12 éves fiú- és leánygyermekek, akik bár 
egészségesek és fertőző betegségben nem szen
vednek, de gyenge szervezetük 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 
arkasgyepüi „dr. Vass József“ gyermeküdülőte

lepein, részben a Zsófia Országos Gyermeksza
natórium Egyesület balatonszabadi nyaralótele
pén helyezzük el.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. E célból minden jelentkező egy ne
gyedív papírszelvényre a következő adatokat 
jegyezze fel: az apa nevét, állását, állomáshe
lyét (hivatalát), lakáscímét, a neveltetésben ré
szesülni kért gyermek nevét, születési adatait, 
(év, hó, nap), vallását, továbbá a többi gyer
mekének nevét, születési adatait, annak feltün-

*
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tetésével, hogy a gyermekek közül melyik ellá
tatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatával 
látja el. A szolgálati főnökségek véleménye el
sősorban a jelentkező alkalmazott családi, 
anyagi, stb. viszonyaira és a rászorultság mér
vére terjedjen ki.

A postás nyugdíj járulék alap abból a cél
ból, hogy a jelentkező gyermekek közül első
sorban azokat helyezze el, akik a levegőválto
zásra és a jobb táplálkozásra leginkább rászo
rulnak, továbbá annak megállapítása végett, 
hogy a gyermekek közül kik kerüljenek a Ba
laton mellé és kik a Duna melletti üdülőtele
pekre, illetőleg a Bakonyban lévő farkasgyepüi 
üdülőtelepre, a gyermekeket orvossal megvizs
gáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és 
időpontjáról az érdekelt szülőket a postás nyug
díj járulék alap értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta beteg
ségi biztosító intézeti orvos van, ezzel, ahol 
ilyen nincs, más orvossal kell megvizsgáltatni.

Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
igazolnia kell, hogy a gyermek fertőző beteg
ségben nem szenved és véleményt kell nyilvá
nítania arra nézve, hogy a gyermeknek első
vagy másodsorban van-e szüksége a neveltetés
re, s hogy részére melyik üdülőtelepet ajánlja.

A vidéken lakó tényleges kincstári és pos
tamesteri személyzet a kiállított törzslapokat 
orvosi véleménnyel ellátva szolgálati főnöksé
génél adja be, a vidéken lakó nyugdíjasok pe
dig annál a hivatalnál, amely lakásukhoz leg
közelebb esik, még pedig oly időben, hogy a 
főnökségek a törzslapokat javaslatuk rájegyzé- 
se után legkésőbb folyó évi május hó 18-áig 
közvetlenül a postás nyugdíj járulék alaphoz (1.. 
Krisztina körút 12., VI. em. 665. sz.) megkiild- 
hessék.

A fővárosban lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet a törzslapokat orvosi 
vélemény nélkül ugyancsak szolgálati főnöksé
génél május hó 15-éig adja be, a főnökség pedig 
a törzslapokat — véleménnyel ellátva — május 
hó 18-áig a postás nyugdíj járulék alaphoz küld
je be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később szintén május hó 18-áig közvetlenül a 
postás nyugdíj járulék alap címére küldjék be.

A postás gyermekek szünidei neveltetése jú
nius hó második felében kezdődik és csoporton
ként 3—4 hétig tart.

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, 1938. évi április hó 26ván. /

Személyzetiek.
98.600/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztetlek: Orbán István dr. I. o. tiszt 
110 Budapestről Budafokra, Vétek Lajos dr. 
gyakornok 195 Pécsről Budapestre, Gyurák Ká
roly II. oszt. altiszt 875 Budapestről Körmend
re, Gábris János II. oszt. altiszt 1313 Győrből 
Budapestre, Rózsás György II. oszt. altiszt 1322 
Budapestről Keszthelyre, Kollár Mihály II. oszt. 
altiszt 1800 Kispestről Budapestre, Kiss László 
erdőcsokonyai II. oszt. altiszt 2641 Barcsról Ka
posvárra, Bechine István II. oszt. altiszt 2738 
Kaposvárról Barcsra, Varga Ferenc egyházas- 
hetyei II. oszt. altiszt 3045 Budapestről Sopron
ba, Tóth András kürti II. oszt. vonalfelvigyázó 
169 Vecsésről Esztergomba.

Nyugdíj azt attak: Gadányi Ödön hivatali 
igazgató 27, Sipos Lajos 5, Majoross Ottó 14, 
Kis Sándor 115 és Meszlényi József 129 főfel
ügyelők, Traply Elemér 32 és Timkó József 135 
főellenőrők, Bényi Mária főellenőrnő 16, Herges 
Ottmárné segédtisztnő 231, Radich-Ollé Béláné 
kezelőnő 492, Varga Imre enyingi I. oszt. szakal
tiszt 17, Radnai József II. oszt. szakaltiszt 283, 
Aranyosy Rezső 32, Vörös István magyperkátai 
58, Tóth Mihály tardosi 59, Vántora Gyula 71, 
Polónyi Kálmán 98, Rénes József 303, Tóth Mi
hály berkesdi 508, Hegede Gábor 558, Kovács 
Vilmos 610, Szabados József 685, Farsang János 
875, Miskolczy József 937, Karácson László 1022 
és Bodrogi József 1741 I. oszt. altisztek, Soinor- 
jai Gábor 1785, Berecz János 1868 és Simon 1st 
ván 2758/a II. oszt altisztek, Somlai József 63 
és Gudmann Ferenc 206 I. oszt. vonalfelvigyá
zók.
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Meghaltak: Lechner Mihály főfelügyelő i
122, Pillér Mátyás I. oszt. altiszt 283.

Elbocsáttattak: László István székesfehér
vári 1590 és Kovács József majsamiklósvári 2756
II. oszt. altisztek.

Névváltozás: Cserhalmi (Csirmaz) István
II. oszt. altiszt 2803.

Egyéb változások: Márton György segéd
ellenőr 279 helyett vitéz Márton György, Szent- 
irmai Ödön segédtiszt 335 helyett Szentirmai 
Ödön dr., Hollósy Erzsébet kezelőnő 541 helyett 
Kaposvári Andrásné, Börcsök Miklós I. oszt al
tiszt 1232 helyett vitéz Börcsök Miklós Írandó.

Budapest, 1938. évi április hó 23-án.

Pályázati hirdetmény 
postaügynöki adásra szerződés mellett. 

98.026/3—98,777/3.
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*) A szállításról és 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 május hó 14-ig nyújtandók be.

Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 
1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1938. évi április hó 27-én.

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

Ács postahivatal érettségit tett férfikiadót keres má
jus 15-dikére.

Darány III. oszt. posta-, táv.- és távb.-hivatal július 
1-től 1 hónapra helyettest keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

Gárdony III. oszt. postahivatal május első felétől 
egyhónapra nőkiadót keres, postamester helyettesítésére.

Pacsa I. oszt. postahivatal azonnalra, állandó alkal
mazásra nőkiadót keres. Teljes ellátás. Fizetés megegye
zés szerint.

Hosszúhetény III. oszt. postahivatal önálló kezelésre 
képes kiadót keres postamester helyettesítésére június 15., 
esetleg július 1-től, 6-^8 hétre. Fizetés megegyezés szerint. 
Nyaralóhely a vad virágos Mecsekben.

Somogyfajsz III. oszt. postahivatal május 15-étől 1-—2 
hónapra helyettest keres. Ajánlatokat a feltételek közlé
sével kér.

Terpes III. oszt. postahivatal a kezelésben jártas, 
kezdő kiadónőt keres május 15-től június végéig, esetleg 
továbbra is. Fizetés megegyezés szerint.

Ujhuta III. oszt. postahivatal július, augusztus, szep
tember hónapokra nőkiadót keres.

Allástkereső postakiadók.
Az állást kereső  p ostak iadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Kálmán Ács 71/2 május 15.
Sor Andor Sashalom (Károly király u. 32.) május 1. Németül is beszél.

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

Fővárosi Nyomda Rt. nyomát*. — Felelői v.„: Duchon János.
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Kitüntetés.
99.238/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
folyó évi március hó 12-én Budapesten kelt leg-

5411/1938. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Magyar Testvérek“ című 1938. évi áp
rilis hó 26. napján megjelent röplap lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő saj-

tott, hogy Vogler Oszkár postafőfelügyelőnek 
a honvédelmi igazgatás részére teljesített érté
kes szolgálataiért elismerése tudtul adassák. 

Budapest, 1938. évi április hó 30-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
98.946/8.

A magyar—görög távbeszélő forgalomban 
f. évi május hó 1-től Korfu és Olimpia görög 
városok is résztvesznek.

A hivatalok erre való tekintettel a Távbe
szélő-Díjszabásban a következő változásokat 
vezessék keresztül:

33. o. Görögországnál az 1. és II. díjöv hy 
vatalait feltüntető két bekezdést töröljék és he 
lyükbe ragasszák a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1938. évi április hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

99.176/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi április hó 26-án kelt B. 1.

tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi április hó 28-án.

II.
99.779/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi április hó 30-án kelt B. I. 
5641/1938—2. számü végzésével a Budapesten 
előállított „Magyar Gazdasági önvédelem!! cí 
mű nem időszaki lap 1938. évi május havi szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi május hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
99.266/4.

A New-Yorkban megjelenő „Amerikai Ma
gyar Világ“ című laptól a postai szállítás jogát , 
megvontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1938. évi április hó 29-én.

Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával kü
lönleges keletbélyegzők használata.

99.399/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az Eu
charisztikus Kongresszus alkalmával a buda
pesti 1., 2., 3., 4., 5., 10., 53., t>2., 72., 112. és 114. 
számú postahivatalok folyó évi május 16-átót
29-éig XXXIV. NEMZETKÖZI EUCHARISZ
TIKUS KONGRESSZUS — BUDAPEST (a 
hivatal száma) — 938. MÁJ. (a nap jelzése) fel
iratú különleges keletbélyegzőket fognak hasz
nálni a náluk feladott levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

A kongresszus sajtóközpontjának alkalmi 
postahivatala folyó évi május hó 23—31. nap
jain XXXIV. NEMZETKÖZI EUCHARISZ
TIKUS — BUDAPEST — SAJTÓKÖZPONT 
feliratú kerékrendszerü különleges keletbélyeg
zőt fog használni.

Budapest, 1938. évi április hó 29-én.

Hirdető bélyegző használata a budapesti 72. 
számú postahivatalnál.

ad I. 99.282/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a bu
dapesti 72. számú postahivatal a hirdető hen
ger elkészülésétől bezárólag folyó évi augusztus 
hó 28-áig, AZ EMBERSZÉRETET CSODÁI A 
NEMZETKÖZI KARITÁSZ KIÁLLÍTÁSON 
feliratú hirdető bélyegzőt fog használni a nála 
feladott levélpostai küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi május hó 3-án.

A gyopárhalmai postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

99.150/3.

A Gyopárhalmán IX/16-tól V/31-ig Gyopár
halma elnevezéssel, VI 1-től IX 15-ig pedig

Gyopárosfürdőn Gyopárosfürdő elnevezéssel 
működő távbeszélővel egyesített postaügynök
ség folyó évi május hó 1-től postahivatallá ala
kíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 4.160.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 235. oldalon Gyo
párhalmánál és Gyopárosfürdőnél a „ISI Eh. 
Orosháza ‘ bejegyzést töröljék és helyette jê . 
gyezzék be

A Postahivatalok és Ügynökségek névso
rában az 51. oldalon Gyopárhalmánál és Gyo
párosfürdőnél az 1. hasábba írják be: „4.160“, a
4. hasábban az „ii. (Eh. Orosháza)“ bejegyzést 
töröljék, a 175. oldalon a 4.160-as ellenőrzőszám 
mellé írják be: „Gyopárhalma“.

Végül az Irányítási Füzetben az 55. és 56. 
oldalon Gyopárhalmánál és Gyopárosfürdőnél 
a 2. hasábban az „Ü.“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják be „IV.“, a 7. hasábban pedig az 
„Eh. Orosháza)” bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi május hó 3-án.

A barbacsi új postaügynökség megnyitása.
99.292/3.

Sopron vármegye csornai járásában fekvő 
Barbacs községben folyó évi április hó 20-án 
új postaügynökség lépett életbe.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Csor
na, díj négyszögszáma: 692.

Az ügynökség forgalmi köre Barbacs köz
ségre, továbbá Barbacsi major és Lándzsái 
csárda lakotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az aláb
bi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 121. oldalon Bar- 
bacsnál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: „S3 Eh. Csorna, Győr Sop-,
ron, Csorna . . .  692. Postáig. S.“

A 121. oldalon Barbacsi majornál az u. p. 
bejegyzés után írják be „Barbacs“, az „és“ szót/ 
pedig töröljék.

A 338. oldalon Lándzsái csárdánál az u. p. 
bejegyzés után írják be „Barbacs“, az „és“ szót 
pedig töröljék.
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A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 15. oldalon Baranyajenő után írják be: 
„—■, 692, —, Barbacs ü. (Eh. Csorna) Sopron, 
Sopron, Győr sT'"' M» 1 Sopron, Csorna . . a

Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.

99.70313.

155. oldalon a 692. számnál írják be Markota 
bödöge után „Barbacs“.

Végül az Irányítási Füzetben a 19. oldalon 
Baranyajenő után írják be: „Barbacs, U., Sop 
ron, S, VII., Győr—Sopron, Eh. Csorna“. 

Budapest, 1938. évi május hó 3-án.

,z európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál (=F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés idpontja
(■-=£).

Ausztráliába (Fremantle): F V/12—7 ó, E 
VI/7.

Brit Indiába (Bombay): F V/12—7 ó, E

Változások a Helységnévtárban.
99.437/3.

Borza r í Nagynyárád (144. o.) ezentúl u 
p. és'u. t. Mohács 1.

Darusziget n  Csökmő (173. o.) ezentúl u.
t. Üjiráz.

Feketekapu c\ Nagynyárád (202. o.) ezen 
túl. u. p. Mohács 1.

Kiskecskédpuszta i . Kecskéd (306. o 
ezentúl u. p. és u. t. Oroszlány.

Kondoros (319. o.) ezentúl L. helyett
„C/2“.

Lajmér r í  Nagynyárád (337. o.) ezentúl 
p. és u. t. Mohács 1. >

Öcsöd (413. o.) ezentúl L. helyett „C/2“\ / y  
Salétrom (Sátorhely része) n  Nagynyárá 

(461. o.) ezentúl u. t. Mohács 1.
Sátorhely (része Salétrom) r> Nagynyárád 

(467. o.) ezentúl u. t. Mohács 1.
Simonmajor (része Kecskéspuszta) r>. 

Szemcséd (470. o.) ezentúl u. p. Daránypuszta. 
Téglaégető r í  Nagynyárád (517. o.) u. p. éV

u. t. Mohács 1. y
Üjiráz kk. (539. o.) ezentúl ( f ö  L., u. ív 

Kótpuszta törlendő. V

Üjistálló n  Nagynyárád (539. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Mohács 1. I

Vizslák c\ Nagynyárád (565. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Mohács 1.

V/26.
Dél Afrikába (Capetown): F V /ll—15 ó.

2 V/31.
Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F V/9— 

l / ó ,  É V/23; F V/13—15 ó, É V/27.
Egyiptomba (Alexandria): F V/8—22 ó 50 

É V/12; F V 19—22 ó 50 p, É V/13; F V /ll— 
50 p, É VI17; F V/13—15 ó, É V/18; F VI 

22 ó 50 p, É V/18; F VI14—22 ó 30 p, É V!

Észak- és Középamerikába (New York): 
F V/9—15 ó, É VI16; F V/10—15 ó, É V/17; F 
V/ll—15 ó, É VI20.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F V/9—22 
ó 50 p, É V/14; F V /ll—22 ó 50 p, É VI16; F 

(14—22 ő 50 p, É V/19.
Iránba (Perzsia, Teherán): F V/9—12 ó, E 

17; F V/13—12 ó, É V/21; F V/14—12 ó, E
VI22.

Japánba (Shimonoseki): F V/10—5 ó 30 p. 
É V/26; F V/13—5 ó 30 p, É V/29,

Németalföldi Indiába (Batávia): F V/12—7 
/>, É VI/6.

Palesztinába (Tel Aviv): F V/8—22 ó 50 p, 
É V/13; F V/9—22 ó 50 p, £ V/14; F V /ll—22 
ó 50 p,JTVll5; F V/14—22 ó 30 p, É V/18.

íriába (Alep): F V/9—22 ó 50 p, É V/12;
-22 ó 50 p, É V/14; F V/14—22 ó 30 p, 

7.

/

Budapest, 1938. évi május hó 2-án. Budapest, 1938. évi május hó 2-án.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

cdna
tia <u‘3 -a+-* u ,cn  tu°-3Qj

•OoQ

n e v e

Szabó Vince

Nagy Gyuláné

Fejér József

A létszámból törölt egyén

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

kiadó

kiadó

kiadó

Tiszaőrs 1910.

Turkeve 1900.

S^psikőrös- 
patak 1890.

Tiszaőrs

Kunhegyes

Álmosd

Bizalomvesztés.

Több mint egy éve 
nem vállalti alkalma

zást.

Több mint 6 hónap 
óta nem vállalt al

kalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balatonszárszó postahivatal július és augusztus hóna

pokra jó távírász férfikiadót keres, szolgálat — C/2. \
Dunaszentbenedek III. oszt. postahivatal nőkiadót 

keres május 15-től 4—6 hétre postamester helyettesítésére. 
Teljes ellátás és készpénzfizetés.

Gércze III. o. postahivatal június 15-től július 1-ig 
nőkiadót keres postamester helyettesítésére. Teljes ellátás, 
fizetés megegyezés szerint.

Győrszentmárton postahivatal június 1-re állandó al
kalmazásra táviratozni tudó kiadót keres.

Mezőkovácsháza I. o. postahivatal május 15-től állandó

alkalmazásra, minden szakban jártas nőkiadót k e r e s .  La- 
t kás és készpénzfizetés.

Pálii III. o. postahivatal július 1-től egy hónapra posta- 
t mester helyettesítésére kiadót keres fix fizetéssel.

Pestszenterzsébet 1. sz. postahivatal május 15., vagy 
június 1-re önálló kezelésre és postamester helyettesítésére 
alkalmas, jómodorú, jómegjelenésű, lehetőleg németül tu
dó, érettségizett férfikiadót keres. Ajánlatokhoz arcképes 
kiadói igazolvány csatolását kéri.

Pétfürdő II. o. hivatal gyakorlott férfikiadót keres 
azonnalra. Távirda nincs. Lakás, ellátás (ágynemű és mo
sás nélkül) és készpénzjárandóság, megegyzés szerint.

Zákány postahivatal július vagy június 1-től 2 hónap
ra helyettest keres.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Zoltán
.

Jászladány június 1 Lehetőleg a debreceni 
kerületben.

Farkas Ilona Cegléd, X., Kender-u. 2. sz. 10

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

FA véroal N v o m d a  R t o v o m í i t Fele ld«  v..; D u ch o n  Jánoa
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A  k i s f o r g a l m ú  p o s t a m e s t e r i  h i v a t a l o k  f o r g a l o m  
u t á n i  d í j a z á s á n a k  f e l e m e l é s e ;  t o v á b b á  a z  ö s s z e s  p o s t a -  
m e s t e r i  h i v a t a l o k n á l  a  f i g y e l e m b e  v e h e t ő  d o l o g i  k i a d á s o k  
m e g á l l a p í t á s a  é s  a  f e n n t a r t á s i  k ö l t s é g e k  c s ö k k e n t é s é n é l  
a l a p u l  v e e n d ő  ö s s z e g e k  k i s z á m í t á s á n a k  s z a b á l y o z á s a .

E m l é k b é l y e g b l o k k o k k a l  b é r m e n t e s í t e t t  k ü l d e m é n y e k  
l e b é l y e g z é s e .

A  I I I .  O r s z á g o s  M a g y a r  B é l y e g k i á l l í t á s  a l k a l m á v a l  
c m l c k b é l y e g - b l o k k  f o r g a l o m b a  b o c s á t á s a .

N ö v é n y t  t a r t a l m a z ó  k ü l d e m é n y e k  n ö v é n y e g é s z s é g 
ü g y i  v i z s g á l a t a .

H i v a t a l o s  l e v e l e z é s  d í j á t a l á n y o z á s á r a  j o g o s u l t a k  n é v 
j e g y z é k é n e k  k i e g é s z í t é s e .

Ü j  L é g i p o s t á i  M e n e t r e n d  k i a d á s a .
K ö r ö z v é n y t á v i r a t o k  t o v á b b í t á s a  a  p o s t a ü g y n ö k s é g e k  

r é s z é r e .
M u n k a e g y s é g e k  f e l s z á m í t á s a  a  s z o l g á l a t  s z ü n e t e l é s e  

a l a t t i  t á v b e s z é l ő  ö s s z e k ö t t e t é s e k  u t á n .

T A R T A L O M :
V á l t o z á s o k  a  T á v í r ó - D í j s z a b á s b a n .
V á l t o z á s o k  a  T á v b e s z é l ő - D í j s z a b á s b a n .
L e f o g l a l a n d ó  s a j t ó t e r m é k e k .
A  m a g y a r  m o z g ó p o s t á k ,  j e g y z é k e l ő m e n e t e k  é s  p o s 

t a s z á l l í t á s r a  f e l h a s z n á l t  g é p k o c s i j á r a t o k  j e g y z é k e .
A  I I I .  O r s z á g o s  M a g y a r  B é l y e g k i á l l í t á s  a l k a l m i  p o s 

t a h i v a t a l á n a k  m e g n y i t á s a  é s  e n n é l  k ü l ö n l e g e s  k e l e t b é l y e g 
z ő k  h a s z n á l a t a .

A  b u d a p e s t i  1 5 .  é s  3 3 .  s z á m ú  p o s t a h i v a t a l o k  á t h e 
l y e z é s e .

H o r á n y  i d ő s z a k i  p o s t a ü g y n ö k s é g  m e g n y i t á s a .
V á l t o z á s o k  a  H e l y s é g n é v t á r b a n .
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A  m a g y a r  k i r á l y i  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r  1 9 3 8 .  é v i  á p 

r i l i s  h a v i  f o r g a l m a .
B e t ö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s o k .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

A kisforgalmú postamesteri hivatalok forga
lom utáni díjazásának felemelése; továbbá az 
összes postamesteri hivataloknál a figyelembe 
vehető dologi kiadások megállapítása és a fenn
tartási költségek csökkentésénél alapul veendő 

összegek kiszámításának szabályozása.

96.551/5.

A postamesteri hivatalok fenntartási költ
ségének megállapítására nézve a Posta Rende
letek Tárának 1907. évi 6. számában közzétett 
7.952., illetve 1926. évi 25. számában megjelent 
17.661. számú rendeletek kapcsán a m. kir. 
pénzügyminiszter úrral egyetértésben a követ
kezőket rendelem el:

1. A postamesteri fenntartási költségeknek 
a forgalom után járó minimális díjazását folyó 
évi április hó 1-től járóan a IV. osztályú posta- 
hivataloknál a jelenlegi évi 756 P-ről 1.008 pen
gőre emelem fel, a III. osztályúaknái pedig — 
16.0Ű0 munkaegységig bezárólag — évi 1.152 P- 
ben állapítom meg azzal, hogy ezek az össze

gek az érvényes illetménycsökkentési rendel
kezések hatálya alá esnek.

Jelen intézkedés folytán ezentúl a bezáró
lag ló.OOf) munkaegységet feldolgozó hivatalok 
postamesterei is igényjogosultak a szabálysze
rű korpótlékra. Azoknak a postamestereknek, 
akik az igényjogosultságot a jelen rendelet in
tézkedése folytán szerzik meg, a korpótlék meg- 
állápítása iránt előttes igazgatóságukhoz inté
zett jelentésükben kell folyamodniok.

Pia a postamester egyúttal vasúti alkalma
zott, tanító, lelkész, jegyző, kereskedő, gazdál
kodó, továbbá nyugdíjas stb., akinél a postai 
teendő csak mellékfoglalkozás, a forgalom után 
járó fenti díjazásnak 10% levonása után kike
rekített összege, vagyis IV. osztályúaknái évi 
906, III. osztályúaknái pedig évi 1.038 pengő 
utalható ki.

2. A postamesteri hivataloknál figyelembe
vehető dologi kiadásokat, amelyek ezentúl egy
ben az adóalap kiszámításánál is tekintetbe 
veendők, a hivatalok osztálya, illetve az álta
luk feldolgozott munkaegységek szerint csopor
tosítva, az alábbiakban szabályozom:
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száma

fű
tési

világí
tási

taka
rítási

író
szer

összes
dologi

terü
lete

m--ben

nagy
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költség évi pengő

IV 10.000 m . e - ig 16 48 18 — 1 52.80 28 — 57.60 18.— 156.40

III 20 000 20 60 1 66.— 32.40 72.— 22_ 192.40

III 20-30.000 25 75 1 82.50 37.80 90.— 22.— 232.30

II 30-50.000 30 90 2 99.— 54.—
J

108.— 44.— 305.—

II 50-70.000 40 120 2 132.— 64.80 144,— 44.— 384.80

I 70-120.000 50 150 3 165.— 86.40 180 — 66.— 497.40

I 120-180.000 60 180 4 198.— 108.— 216-- 88.— 610.—

I 180-240.000 70 210 l 1.10 
f

2.5 25 3.60 22.—
[

5 231.— 129.60 252.- 110 — 722.60

I 240.000-300.000 „ 80 240
í

1 6 264.— 151.20 288.— 132 — 835.20

I 300.000-360.000 , 90 270 7 297.— 172 80 324.— 154.— 947.80

I 360 000-420.000 „ 100 300 8 330.— 194 40 360.— 176.— 1060.40

I 420.000-480.000 „
1

110 330 9 363.— 216 — 396.— 198 — 1173 —

I 480.000-540.000 „ 120 360 10 396.— 237.60 432.— 220.— 1285.60

I 540.000-600.000 „ 130 390 11 429.— 259.20 468.— 242.— 1398.20

600.000-en felüli 140 420 12 462 — 280.80 504.- 264.— 1510.80



19. szám . 1 35

A fenti kimutatásba foglalt dologi kiadá
sok összegeitől eltérni csak akkor lehet, ha a 
postamester hiteltérdemlően igazolja, hogy a 
hivatal fenntartásával felmerülő kiadásai tény
leg magasabbak voltak. Annak elbírálását, 
hogy az igazoltan felszámított magasabb dolo
gi kiadások valóban indokoltak-e, az illetékes 
postaigazgatóságokra bízom.

3. A postamester személyére eső járandó
ság megállapításánál a dologi kiadások címén 
figyelembevehető összegeken kívül a forgalom 
alapján indokoltan és kötelezően tényleg alkal
mazott tiszti segéderők díjazása és a gyermek
segély összege hozható levonásba.

Ugyancsak levonásba hozható a távirat és 
express kézbesítők díjazására fordított összeg, 
azonban csak oly mértékben, mint az a kézbe
sítési (illetve a szállítás-kézbesítés együttes el
látása esetén, a szállítási) átalány megállapítá
sánál a fenntartási költség terhére számításba 
vétetett. Ez az összeg azonban a munkaegység 
kimutatásban „II. Távíró“ 5. a. és 6. pontjai
ban felsorolt címeken felszámítható munkaegy
ségek után esedékes fenntartási költség 50%-át 
meg nem haladhatja.

A felsoroltakon kívül egyéb címen — így 
magánlakáspénz címén sem — a csökkenteden 
fenntartási költségből a jövőben levonásnak 
helye nincsen.

A fenti 3 pontban foglaltak végrehajtása a 
következő módon történik:

A kisforgalmú (minimális díjazású) posta- 
hivatalok kifizetésére kerülő fenntartási költsé
geit folyó évi április hó 1-től a fentiek figyelem- 
bevételével állapítottam meg. A többi posta- 
mesteri hivatalra nézve a szabályozás 1938. évi 
július hó 1-től, vagyis a fenntartási költségek
nek az 1938/1939. költségvetési évre történő 
megállapításávál egyidejűleg lép életbe.

Ela a fentiek alapján történő megállapí
táskor a csökkentett fenntartási költség egyes 
postamestereknél ugyanazon az állomáshelyen, 
azonos forgalom mellett, illetve az esetleges for
galomemelkedés dacára, netán nem érné el a 
jelenleg kifizetésre kerülő fenntartási költség 
összegét, a különbözet átmenetileg személyes 
járandóság címén járó pótdíjazásként kerül ki
utalásra. A fenntartási költségnek a gyermek
segélyen kívüli bármely más címen történő 
emelkedése folytán ez a személyes járandóság

is az emelkedésnek megfelelő összeggel le fog 
szállani, esetleg teljesen megszűnik.

A postamester személyében beálló változás 
(elhalálozás, áthelyezés stb.) esetén a szemé
lyes járandóság azonnal teljesen megszűnik.

Budapest, 1938. évi május hó 7-én.

Emlékbélyegbiokkokkal bérmentesített külde
mények lebélyegzése.

95.760/4.
Az emlékbélyegbiokkokkal vagy abból a 

fogazás segítségével kiemelt bélyegekkel bér
mentesített levélpostai küldemények lebélyeg
zését, illetőleg a bérmentesítésre használt bé
lyegblokkok (bélyegek) értéktelenítését a kö
vetkezőképen szabályozom:

A levélszekrénybe helyezett emlékbélyeg- 
blokkal vagy az abból kiemelt bélyegekkel 
bérmentesített levélposta küldeményeken a fel
vevő postahivatalnak minden bélyeget le kell 
bélyegeznie, tekintet nélkül arra, hogy a felra
gasztott bélyegek névértékének összege meg
haladja-e a küldemény bérmentesítési díját 
vagy sem. A bélyegzésnél azonban ügyelni kell 
arra, hogy egy bélyegre csak egy tiszta bélyeg
zőlenyomat essék, de az a bélyegnek legalább 
negyedrészét födje.

A felvevő tisztviselő kezéhez adott levél
postai küldemény (közönséges vagy könyvelt) 
feladója kívánhatja, hogy a küldeményre felra 
gasztott emlékblokk-bélyegek közül a felvevő 
postahivatal csak egyes, általa megjelölt bélye
geket és pedig a feladó kívánságának megfele
lően bélyegezzen le. A felvevő hivatal e kíván
ságot teljesíteni köteles, de a lebélyegzett bé
lyegek névértékének legalább a küldemény bér- 
mentesítési díját fedeznie kell. A bélyegblok
koknak a felvevő hivatal által le nem bélyege
zett bélyegeit az útközi, illetőleg a rendeltetési 
postahivatalnál értéktelenítés céljából nem sza
bad tintával, tinta- vagy színes ceruzával át
húzni.

A bélyegzőlenyomatok alkalmazása egyéb
ként a f. é. P. R. T. 9. számában közzétett 
90.019/4. sz. rendeletemben foglaltak szemelőtt 
tartásával történjék.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok az A. 2. Szab.
16. §-ánál. A Szabályzat szövegének módosítása 
iránt a legközelebbi Változásban intézkedem.
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A folyó évi P. R. T. 17. számában közzétett 
84.774/3. sz. rendeletem kapcsán figyelmeztetem 
a hivatalokat, hogy a f. évi május hó 16-án for
galomba kerülő Eucharisztikus emlékbélyeg- 
blokkal bérmentesített levélpostai küldemények 
lebélyegzésénél szigorúan alkalmazkodjanak az 
e rendeletemben foglaltakhoz s mindent köves
senek el a tiszta és olvasható bélyegzőlenyoma
tok alkalmazása és a bélyegblokkal bérmentesí
tett küldemények óvatos kezelése érdekében.

Budapest, 1938. évi május hó 11-én.

A III. Országos Magyar Bélyegkiállítás alkalmá
val emlékbélyeg-blokk forgalomba bocsátása.

96.252/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma

gyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetsége ál
tal folyó évi május 2:2—30. napjain, Budapes
ten, rendezendő III. Országos Magyar Bélyeg- 
kiállítás alkalmával 20 f-es érték jelzéssel emlék- 
bélyeg-blokkot bocsátók forgalomba.

A blokk fehérszínű, vízjeles (vízjel rajza a 
P. R. T. 1927. évi 49. számában) papíron, rasz
teres mélynyomással készül.

A bélyeg-blokk fekvő téglány-alakú, mére
te 105X146 mm. Közepén van a 20 filléres ér
tékjelzésű, a trónon ülő Szent István királyi 
ábrázoló bélyeg, amelynek rajza, nagysága, ki

vitele, színe (árnyalati eltéréssel) azonos a P. 
R. T. 1937. évi 124.000/3. számú rendeletben is
mertetett, rendes forgalmú Szent István bélye
gek 20 f-es értékűével.

A bélyeg felett, a blokk felsőrészén, két 
sorban „III. ORSZÁGOS BÉLYEGKIÁLLITAS 
— BUDAPEST“ szöveg, — a bélyeg alatt, a 
blokk alsó részén pedig 3 sorban „AZ EUCHA
RISZTIKUS • KONGKRESSZUS • ALKAL
MÁBÓL — SZENT ISTVÁN • KIRÁLY ■ 
JUBILEUM • ÉVÉBEN — 1938“ álló, régies 
betűkkel írt szöveg olvasható.

A bélyegtől jobbra Budapest székesfővá
ros címerképe, balra pedig az angyalos ma
gyar címerkép, — ezek felett és alatt 3—3, ösz- 
szesen 12 drb. a hármas halomból kiálló kettős 
kereszt látható.

Mindkét címernél a magyar szent koronát 
tartó pajzs színe a bélyeg színével azonos vö
rös színű, — míg a címert tartó angyalok, ille
tőleg stilizált állatok, valamint a 12 drb. hár
mas halomból kiemelkedő apostoli kettős ke
reszt színe zöld.

A bélyegblokk egész hátoldala úgy van 
enyvezve, hogy akár az egész blokk, akár pe
dig a bélyeg külön is felragasztható.

A bélyeg a blokk közepén úgy van perfo
rálva, hogy a négy sarkánál a perforálás 1—1 
lyukkal tovább megy.

A blokknak az eredetinél valamivel kisebb 
képét itt közlöm:
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A blokk, vagy a benne levő bélyeg folyó 
évi május 22—31. napjain bárhova szóló pos
tai küldemények bérmentesítésére 20 fillér ér
tékben felhasználható.

A blokkot kizárólag a III. Országos Ma
gyar Bélyegki állít ás alkalmi postahivatala a f. 
évi május hó 22—30. napjain a kiállítás belépő 
jegyének erre szolgáló szelvényének átadása és 
20 fillér lefizetése után szolgáltatja ki.

E blokkot tehát a kiállítás területén mű
ködő postahivatalon kívül a többi postahivatal 
(bélyegértékesítő iroda) nem rendelheti meg és 
nem is árusíthatja.

A blokk iránt érdeklődőket értesítsék a 
postahivatalok, hogy forduljanak közvetlenül a 
Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetségé
hez (Budapest, VII., Dohány-utca 16.).

Budapest, 1938. évi május hó 6-án.

Növényt tartalmazó küldemények növény
egészségügyi vizsgálata.

100.879/4.
%

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr a 
folyó évi május hó 3-án kelt 30.000/1938. F. M. 
számú rendeletével a behozatali-, kiviteli- és á t
menő forgalomba kerülő, növényt és növényi 
részt tartalmazó küldemények növényegészség
ügyi vizsgálatánál követendő eljárást és a vizs
gálati díjakat újraszabályozta.

A rendeletnek a postahivatalokat érdeklő 
részét alkalmazkodás végett a következőkben 
közlöm:

1. §• . /
„A küldemények nemei és azok meghatározása.

(1) Növény és növényi rész (gyümölcs, gu
mó, hagyma, stb.) küldemények behozatali-, ki
viteli és átmenő (transitö), forgalomba posta-, 
darabáru-, vasúti kocsi-, gépkocsi-, fogatos-, 
jármű-, hajó és légi küldeményként kerülhet
nek.

(2) A vizsgálat szempontjából:
a) egy postaküldeménynek (csomag, levél

postai küldemény) tekintendő az egy szállí
tólevéllel szállított küldemény, tekintet nélkül 
a csomagok darabszámára, illetve a levélpostai 
kiideményeknél az egy vámokmánnyal megvá
molt küldemény a darabszámra való tekintet 
nélkül.

2.§.
A küldemények vizsgálati díjai.

I. Behozatali forgalomban:
(1) Postaküldeményenkint (1. §. (2) bek. a)

pont) 3.— P.
II. Kiviteli forgalomban:

(1) Postaküldeményenkint (1. §. (2) bek. a) 
pont) 0.50 P.

(5) A küldemény ürzár alá helyezéséhez a 
vizsgálatnál szükséges pecsételőanyagot (zsine
get, ólmot) a vizsgálóközeg díjmentesen bocsát
ja rendelkezésre. A küldeményt képező egysé
gek (zsákok, ládák, kosarak, stb.) szükséges 
egyedenkénti zárolásához azonban a pecsételő
anyagot (zsineget, ólmot) a feladó köteles a 
vizsgálóközeg rendelkezésére bocsátani.
III. Átmenő (transitö) forgalomban:

Átmenő (transitö) forgalomban az 1. §. (1)
bekezdésében felsorolt küldeménynemek eset
leg szükséges vizsgálata díjmentesen történik.

3. §.
A vizsgálatok foganatosításának helye. 

I. Behozatali forgalomban:
(1) Postaküldeményeknél a vizsgálat a kül

demény rendeltetési helyére illetékes vámköz
vetítő postahivatalnál működő m. kir. vámhi
vatalnál, vagy vámhivatali kirendeltségnél, illet
ve az ügyfél közreműködésével történő vámke
zeléseknél az illetékes m. kir. vámhivatalnál tör
ténik.
11. Kiviteli forgalomban:

(1) Postaküldeményeknél — beleértve a 
légi forgalomban szállított postaküldeményeket 
is — a vizsgálat bármelyik m. kir. növényegész
ségügyi körzet vezetőjének hivatalában a fel
adást megelőzően történik. Növény egészség- 
ügyi, illetve származási bizonyítvánnyal ellátott 
postaküldeményeket bármelyik felvevő m. kir. 
postahivatal továbbít.

(8) Ha a növényegészségügyi vizsgálat nem 
a vámvizsgálattal egyidejűleg, hanem azt meg
előzően történik, úgy a növényegészségügyi 
vizsgálatot eszközlő szakközeg a kiviteli vám
kezelést, illetve a kiléptetést végző m. kir. vám 
hivatal részére „Bizonylat“-ot állít ki arról, 
hogy a küldemény a növényegészségügyi vizs
gálat tárgyát képező árun kívül sem más árut, 
sem pedig semmiféle értéket (fizetési eszközt.
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értékpapírt-stb.) nem tartalmaz. A vizsgáló kö
zeg ezen „Bizonylat“-ot a küldeményt kísérő 
fuvarlevélhez, illetve ezt pótló egyéb fuvarok
mányhoz két példányban csatolja.

5. §.

A behozatali forgalomba került küldemények 
vizsgálatával kapcsolatos eljárás.

Ha a küldemények a fennálló rendelkezé
sek értelmében kötelező vizsgálat alá esnek

(1) a nyilvános (vasúti, hajózási, légi) fu
varozó intézetek és a m. kir. posta forgalmá
ban beérkező küldeményeknél (kivéve azokat, 
melyeknek vámkezelése az ügyfél közbenjötté- 
vel az illetékes m. kir. vámhivatalnál történik) 
a fuvarozó intézet vezetősége, illetve a m. kir. 
posta vámközvetítő hivatala a vizsgálat fogana
tosítása végett értesíti az illetékes m. kir. nö
vényegészségügyi körzet vezetőjét.

(3) A m. kir. posta forgalmában beérkező 
küldeményeknél a m. kir. posta vámközvetítő 
hivatala az előírt vizsgálati díjjal (2. §. I. (1) 
bek.) címzettet megterheli és a vizsgálati díj 
összegét a címzettől beszedi, az esetenkint be
szedett vizsgálati díjak összegét pedig bankhe- 
tenkint a 105.384. számú „Földmívelésügyi Mi
nisztérium, növényegészségügyi vizsgálati dí
jak, bevételi számla, Budapest“ elnevezésű 
csekkszámlára befizeti. Egyidejűleg a címzett 
nevének, a küldemény rendeltetési helyének, a 
vizsgálat időpontjának és a növényegészségügyi 
bizonyítvány és szállítólevél számának megjelö
lésével a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez 
részletes elszámolást küld be, megjegyezve az 
elszámolásban az egyes küldemények esetleges 
kézbesíthetetlenségét, vagy azt, hogy a címzett 
a küldemény átvételét megtagadta.

(4) . . .  A magánfélnek, vagy a magán fu
varozó vállalatnak a vizsgálat helyén működő 
megbízottja, továbbá az ügyfél közbenjöttével 
megvámolásra kerülő postacsomagoknál az 
ügyfél köteles az előírt vizsgálati díj összeget 
(2. §. 1. (2), (3) bek.) —- küldeményenkint külön- 
kiilön kiállított csekklapon — a 105.384. számú 
„Földmívelésügyi Minisztérium, növényegész
ségügyi vizsgálati díjak, bevételi számla, Buda
pest“ elnevezésű csekkszámlára befizetni és a 
befizetést igazoló csekkszelvényt a vizsgáló kö
zegnek átadni.

6. § .

A kiviteli forgalomba került küldemények vizs
gálatával kapcsolatos eljárás.

Ha a küldemények a fennáló rendelkezések 
értelmében a kötelező vizsgálat alá esnek

(1) postaküldeményeknél a feladó a m. kir. 
növényegészségügyi körzet vezetőjénél 24 órá
val a feladás előtt köteles bejelenteni, hogy kül
földre kíván csomagot kiszállítani. (3. §. II. (1) 
bek.).

8. § .

A vizsgáló közegek értesítésének módja.
(1) A m. kir. postahivatalok, a m. kir. vám

hivatalok és a nyilvános (vasúti, hajózási, légi) 
fuvarozó intézetek a vizsgálat foganatosítása 
céljából az illetékes m. kir. növényegészségügyi 
körzet vezetőjét csak akkor értesíthetik, ha az 
előírt vizsgálati díj befizetésre biztosítva van 
(5. §. (4) bek. és 6. §. (3), (5) bek.), kivéve a be
hozatali postaküldeményeket, melyeknél a kiér
tesítésnek az előzetes befizetés eszközlése nél
kül is meg kell történnie.

(2) Az illetékes m. kir. növényegészségügyi 
körzet vezetőjének értesítése történhetik táv
irati úton, távbeszélő útján, vagy helyi viszony
latban küldönc útján írásbeli megkereséssel. Az 
értesítéssel kapcsolatos költséget az ügyfél kö
teles viselni.

(3) A távirati értesítésben „Plantkontroll“ 
(„Plantkontrolles“, „Plantkontrollit“) címzést 
kell használni és a körzeti székhelyet meg kel! 
jelölni. (Pld. Plantkontroll, Kecskemét.) A táv
iratnak tartalmaznia kell a vizsgálat helyét, 
időpontját, a küldemény tartalmát, továbbá 
azt, hogy a küldemény mely országból érkezik, 
illetve melyikbe irányíttatik. végül a vizsgálat! 
díj biztosítására vonatkozó közlést. (Távirati 
minta behozatali küldeménynél: Plantkontrolles, 
Szombathely. Szentgotthárdon húszadikán dél
után Németországból burgonya Vizsgálati díj 
biztosítva Állomásvezetőség. Távirati minta ki
viteli küldeménynél: Plantkontrollit, Budapest. 
Gödöllőn tizedikén tizenhatkor Németországba 
barack Vizsgálati díj biztosítva, Állomásveze 
tőség.)

(5) Az értesítésre vonatkozó táviratot a m. 
kir. postahivatalok csak akkor továbbíthatják, 
ha a távirati iirlap az értesítésre jogosított m. 
kir. vámhivatal, nyilvános (vasúti, hajózási, lé
gi) fuvarozó intézet állomásvezetőjének vagy
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helyettesének névaláírásával és bélyegzőjével el 
van látva.

9. §.
A vizsgáló közegek teendői a küldemények 

vizsgálatánál.
(2) A vizsgálatok foganatosításának sor

rendjére nézve általában a küldemény bejelen
tésének időpontja az irányadó, kivéve a köny- 
nyen romló küldeményt, amely a kevésbbé 
romló árut a vizsgálat foganatosításának szem
pontjából megelőzi.

(3) Ha a küldemény a vizsgáló közeg által 
foganatosított vizsgálat során a behozatali és 
kiviteli előírásoknak megfelel, akkor a vizsgáló 
közeg a küldeményről az előírt példányszámú 
szabályszerű növényegészségügyi, illetve szár
mazási bizonyítványt kiállítja s a kiviteli kül
deményt hivatalos ólomzárral ellátja.

(4) Ha a küldemény a vizsgálat során a be
hozatali és kiviteli előírásoknak nem felel meg, ' 
akkor a vizsgáló közeg a küldeményt visszauta
sítja. A visszautasítás tényéről és okáról há
rom példányban jegyzőkönyvet vesz fel, amely
nek egy példányát a vonatkozó fuvarlevélhez, 
illetve ezt pótló egyéb fuvarokmányhoz, vagy 
vámokmányhoz csatolja“.

Ezenkívül külön is felhívom a hivatalok fi
gyelmét, a közölt rendelet 8. §. 4. bekezdésében 
foglaltakra, amely szerint a 3. bekezdésben elő
írt értesítésre vonatkozó táviratokat csak ak
kor vehetik fel és továbbíthatják, ha a távirati 
űrlap az értesítésre jogosított m. kir. vámhiva
tal, nyilvános (vasúti, hajózási, légi) fuvarozó 
intézet állomásvezetőjének vagy helyettesének 
névaláírásával és bélyegzőjével el van látva.

A közölt rendelet 5. §-ában szabályozott 
eljárás végrehajtására, illetőleg a vizsgálati dí
jak elszámolásával kapcsolatos teendőkre vo
natkozólag az érdekelt szervek külön rendeletet 
kapnak.

E rendeletemmel hatályon kívül helyezem a 
P. R. T. 1934. évi 31. számában közölt 122.715/
4. és az ad 122.715/5., az 1934. évi 35. számában 
közölt 125.141/4. sz., az 1934. évi 39. számában 
közzétett 126.173/4. sz., az 1936. évi 25. számá
ban megjelent 108.644/4. sz. és az 1935. évi 35. 
számában közölt 115.984/4. sz. rendeletemben 
foglaltakat.

Mindezt jegyezzék elő a hivatalok a Lev él - 
postadijszabás 78. §-ánál. Ennek megfelelő he
lyesbítése iránt a legközelebbi Változásban in
tézkedem.

Budapest, 1938. évi május hó 11-én.

E rendelet folyó évi május hó 16-án lép 
hatályba.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetem a hiva
talokat, hogy folyó évi május hó 16-ától kül
földre növényt és növényi részt (gyümölcsöt, 
gumót, hagymát stb.) tartalmazó küldeménye
ket (csomagot, levélpostai küldeményt) bárme
lyik postahivatal felvehet, ha a feladó növény
egészségügyi, illetőleg származási bizonyít
vánnyal igazolja, hogy a küldeményt a m. kir. 
növényegészségügyi körzet vezetőjének bemu
tatta és a postahivatalnak átadja az egészség- 
ügyi vizsgálatot eszközlő szakközeg által kiállí
tandó ,,Bizonylat“-ot arról, hogy a küldemény 
a növényegészségügyi vizsgálat tárgyát képező 
árun kívül sem más árut, sem pedig semmiféle 
értéket nem tartalmaz.

A felvevő hivatal mind a növényegészség
ügyi bizonyítványt (származási bizonyítványt), 
mind a „Bizonylat“-ot a csomagoknál a vonat
kozó szállítólevélhez, a levélpostai küldemé
nyeknél pedig magához a küldeményhez csatol
va továbbítja.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

99.721/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő szer 
vek) IV. pontjában (M. kir. Belügyminisztérium) 
a 63. tételnél, a külföldieket ellenőrző országos 
kirendeltségek közé az újonnan felállított balas
sagyarmati, gyulai, makói és szombathelyi ki 
rendeltségeket is vegyék fel a betűrendnek 
megfelelő helyen.

Budapest, 1938. évi május hó 7-én. /

Üj Légipostái Menetrend kiadása.

99.797/4.
A nyári légipostái menetrendváltozásokkal 

kapcsolatban a Légipostái Menetrendet e rende
let mellékleteként újból kiadtam. A hivatalok 
a P. R. T. 1937. évi 41. számának melléklete
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ként kiadott Légipostái Menetrend helyett I 
ezentúl az új menetrendet használják.

A menetrend új kiadásából a posta tuda
kozó irodájának külföldi hírlaposztályánál kor
látolt példányszámban különlenyomat áll ren
delkezésre, amelyből a hivatalok a légipostát 
gyakrabban igénybevevő felek között díjmen
tesen való szétosztás céljából szükséges példá
nyokat szolgálati levelezőlapon rendelhetnek.

Budapest, 1938. évi május hó 3-án. [ /

Körözvénytávíratok továbbítása a postaügy
nökségek részére.

93.367/8.

Tudomás és miheztartás végett értesítem a 
postahivatalokat, hogy az általános érdekű, te
hát a postaügynökségeket is érintő központi 
körözvényeket és körözvénytáviratokat el kell 
juttatni azokhoz a postaügynökségekhez is, 
amelyek távíróval vagy távbeszélővel nincsenek 
felszerelve.

Ilyen közlemény a tojás és baromfi legki
sebb termelői ára is, amit a P. R. T. 1937. évi 
20. számában megjelent 101.475/8. számú ren
deletéin értelmében a távíróval vagy távbeszélő- j 
vei fel nem szerelt postaügynökségek részére is 
továbbítani kell.

Minthogy azonban a postaügynökségek el
lenőrzőhivatalai kivétel nélkül távíróval vagy 
távbeszélővel felszerelt postahivatalok, az em
lített körözvénytáviratoknak a távíróval vagy 
távbeszélővel fel nem szerelt postaügynökségek 
részére leendő továbbítását az ellenőrzőhiva
talok kötelességévé teszem. Ezt a teendőt azon
ban ezek a hivatalok ne táviratmásolás formá
jában végezzék, hanem az általános érvényű 
rendeleteket esetenként az ügynökség levelező
könyvébe írják be, a tojás és baromfiárakat pe 
dig az ügynökség részére külön árfolyamlapra 
írva küldjék el. Az árfolyamlapot az ellenőrző
hivatal lássa el saját keletbélyegző lenyomatá
val s annak igazolásául, hogy az ügynökségnek 
az árfolyamlapot elküldötte, a levelezőkönyvbe 
esetenként írja be az „1 drb. árfolyamlap“ sza
vakat.

Azoknak a közleményeknek a lemásolását, 
amelyek az ügynökségeket nem érintik, úgyszin
tén az időjárásra vonatkozó közlemény lemá
solását, illetőleg a levelezőkönyvbe beírását, 
mellőzni kell.

Minthogy pedig a postaügynökségeket is 
érintő általános érvényű rendeletek, valamint a 
tojás- és baromfiárakra vonatkozó árváltozások 
a körözvénytáviratokban csak szórványosan je
lennek meg, ezeknek a közleményeknek az ügy 
nökség levelezőkönyvébe másolásáért, illetőleg 
az árfolyamlap kiállításáért az ellenőrzőhiva
talok munkaegységet nem számíthatnak fel.

A postahivatalok e rendeletemben foglalta
kat a fentebb említett 101.475/8. sz. rendelet
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi május hó 9-én.- 1/
Munkaegységek felszámítása a szolgálat szüne
telése alatti távbeszélő összeköttetések után.

96.721/2.

A szolgálat szünetelése alatti távbeszélő 
összeköttetések után felszámítható munkaegy
ségeket a következőkben szabályozom:

1. A rövidebb szolgálatot tartó központ va
lamelyik előfizetői állomása és valamely hosz 
szabb szolgálatot tartó központ között létesített 
távbeszélő összeköttetés esetén (C. 1. Szab. 70. 
§. 2/a. p.) a szolgálat szünetelése alatti össze
köttetésért csak az előfizetőt a vonalra kap
csoló kiinduló és az esetleg átkapcsoló (közve
títő) hivatal számíthat fel a munkaegységkimu- 
tatás III. Távbeszélő részének 6. folyószáma 
alatt naponként és összeköttetésenként 0.7 egy
séget, a véghivatal azonban nem. Pl. Csány L. 
szolgálati központ valamelyik előfizetője a szol
gálat szünetelés alatti összeköttetést kér Buda
pesttel. Csány központ saját szolgálatának le
teltekor az előfizetőt távolsági áramkörén a C. 
szolgálatot tartó hatvani központhoz kapcsolja. 
Hatvan központ pedig szolgálatának lejártakor 
a csányi előfizetőt Budapesttel köti össze. Eb
ben az esetben Csány és Hatvan központ az ösz- 
szeköttetés létesítéséért naponta csak egyszer 
számíthat fel munkaegységet, míg a budapesti 
központ munkaegységet nem számíthat fel.

2. Abban az esetben, ha a szolgálat szüne
telése alatti távbeszélő összeköttetés 2 külön
böző hálózat központjaiba kapcsolt előfizetői 
állomás között létesül (C. 1. Szab. 70. §. 2. b 
pont), az előfizetőt a vonalra kapcsoló kiinduló 
és az esetleges átkapcsoló (közvetítő) hivatalon 
kívül naponként és összeköttetésenként az elő
fizetőt a vonalra kapcsoló véghivatal is 0-7 egy
séget számíthat fel. Az előbbi példa esetében
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tehát, ha a budapesti központ a csányi előfize
tőt valamelyik budapesti előfizetővel köti ősz- 
sze, akkor a 0 7 egységet naponként a buda
pesti központ is felszámíthatja.

3. Ugyanazon a távolsági áramkörön ket
tőnél több ágú repülőzsinórral egyszerre több 
előfizető részére létesített összeköttetés az elő
fizetők számára való tekintet nélkül csak egy 
összeköttetésnek számít, ezért tehát összekótte- 
tésenkint (nem előfizetőnkint) és naponkint 
csak 07 munkaegység jár. Vonatkozik ez az át
kapcsoló (közvetítő) hivatalokra is, ha az át
kapcsoló központ kettőnél több ágú repülő zsi
nórral egyszerre több áramkört köt össze.

Az összeköttetések számát ezekben az ese
tekben tört alakban kell feltüntetni. A tört 
számlálójában az összeköttetések száma, a ne
vezőben pedig az összeköttetésbe kapcsolt elő
fizetők száma szerepeljen.

4. fia valamely központ szolgálatának szü
netelése tartamára saját 2, vagy több előfize
tőjét köti össze egymással, a hivatal összekötte
tésenként (tehát nem előfizetőnként) és napon
ként a munkaegységkimutatás III. Távbeszélő 
részének 6. folyószáma alatt 0 7 egységet szá
míthat fel.

Az összeköttetések számát ebben az eset
ben is tört alakban kell feltüntetni. A tört szám
lálójában az összeköttetesek, nevezőjében pedig 
az összeköttetésbe kapcsolt előfizetők száma 
szerepeljen.

5. Ha a szolgálat szünetelése alatti összeköt
tetés valamely egységes hálózat 2 különböző 
központjába kapcsolt előfizetői állomás között 
létesül, munkaegységet a 2. pontban foglaltak
nak megfelelően kell felszámítani.

6. Azok a postahivatalok (kiinduló köz
pontok), amelyek a szolgálat szünetelése alatti 
távbeszélő összeköttetéseket Siemens szelektív 
berendezéssel létesítik, a munkaegységkimuta
tás Ili. Távbeszélő részének 6. folyószáma alatti 
07 munkaegységet nem naponként és összeköt
tetésenként, hanem naponként és csoportos 
csatlakozásonként számíthatják fel. Egy cso
portos csatlakozáshoz 1—6 előfizető csatlako
zik, ha tehát akár 1, akár 2, 3, 4, 5, vagy 6 elő
fizető is van bekapcsolva, a 07 egységet csak 
naponkint egyszer lehet felszámítani. A 07 
egység tehát naponként és csoportos csatlako
zásonként jár.

A Siemens szelektív berendezéssel felsze
relt postahivatalok az új munkaegységkimuta
tás kiadásáig a munkaegységkimutatás III. Táv

beszélő részének 6. folyószáma melletti szélén 
a csoportos csatlakozások és a csoportos csat
lakozásba bekapcsolt távbeszélő előfizetők szá
mát tört alakban tüntessék fel. A tört számlá
lójában a csoportos csatlakozások száma, neve
zőjében pedig a csoportos csatlakozásokba be
kapcsolt előfizetők száma szerepeljen. (Pl. 1/3, 
1/6, 2/7, 2/12 stb.)

7. A munkaegységet minden esetben csak 
összeköttetésenként és naponként lehet felszá
mítani, tehát az a körülmény, hogy a központ 
ugyanazt az összeköttetést naponta esetleg 
többször is létesíti, a munkaegység felszámítá
sának szempontjából figyelmen kívül marad.

Budapest, 1938. évi május hó 9-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

98.074/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat vezessék keresztül:
25. o. Irak-nál a 4. hasábban az NLT távirat 

szódíja 0.70 a. fr. Az 5. hasábban a 0.70 a. fr. 
szódíj törlendő.

Az oldal alján levő 7) jegyzet szövege a kö
vetkezőképen módosítandó: NLT =  távirat
csak via Radio-Orient és via Eastern küldhető“.

Budapest, 1938. évi május hó 9-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

I.
I. ad 94.367/8.

A „Nieuw Amsterdam“ németalföldi óceán
járó hajóval a távbeszélő forgalom megnyilt.

A hivatalok ennélfogva a Távbeszélő Díj
szabásban a következő változást vezessék ke
resztül:

72. o. A) Óceángőzösök, ,,c) francia tengeri 
hajókkal“ után ragasszák be a csatolt fedőla
pot.

Budapest, 1938. évi május hó 9-én.

II.
98.116/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

67. o. Malaya-nál (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 13. sz.-hoz) a negyedik bekezdés első mon-
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datát a következőképen módosítsák: „Csak kö
zönséges állami- és magánbeszélgetések váltha
tók köznapokon a nyári időszámítási időben 9—
15.15 órák közt, a téli időszámítási időben 10-
16.15 órák közt (középeurópai időszámítás sze
rint)“. /

Budapest, 1938. évi május hó 7-én.

tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Fudapest, 1938. évi május hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
100.249/4.

A debreceni kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 1-én kelt B. 3.282, 
2/1938. számú végzésével a „Zsidó“ című 36 ol
dalra terjedő, füzetekbe kötött, nem időszaki 
sajtótermék lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi május hó 5-én.

II.
100.498/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 6-án kelt B. 1. 
5.876/2—1938. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Magyar Harc“ című nem időszaki 
lap 1938. évi május hó 9-iki kelettel kiadott szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi május hó 10-én.

III.
100.740/2.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938t évi május hó 9-én kelt B. 1. 
3.970/1938/2. számú végzésével a Pestszenterzsé- 
beten előállított „Magyar testvér“ című nem 
időszaki sajtótermék 1938. évi május 9-én meg
jelent példányainak, valamint a B. I. 5.971/938/2. 
számú végzésével az ugyancsak Pestszenterzsé- 
beten előállított „Modern Rabszolgaság“ című 
nem időszaki sajtótermék ugyancsak 1938. évi 
május hó 9-én megjelent példányainak lefogla
lását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sa.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.
99.683/3.

Magyarország területén folyó évi május hó
15-től közlekedő mozgópostákat, jegyzékelőme- 
neteket és postaszállításra felhasznált közúti / 
gépkocsijáratokat a mellékelt külön jegyzékben^, 
közlöm.

Budapest, 1938. évi május hó 2-án.

kbeny 

/
A III. Országos Magyar Bélyegkiállítás alkalmi 
postahivatalának megnyitása és ennél különle

ges keletbélyegzők használata.
99.950/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma
gyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetsége ren
dezésében, Budapesten, a Vigadóban folyó évi 
május hó 22—30. napján tartandó III. Orszá
gos Magyar Bélyegkiállítás színhelyén, a kiállí
tás tartama alatt a budapesti 72. számú postahi
vatal kirendeltségeként távbeszélővel egyesített 
postahivatal fog működni.

Az alkalmi posahivatal működési köre, bár
hova szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
(légipostái is) küldemények, táviratok felvételé
re, helyi és helyközi (interurbán) távbeszélge
tések lebonyolítására, valamint postai és pénz
ügyi bélyegek, értékcikkek árusítására terjed 
ki.

A helyközi távbeszélő vonal kapcsolási szá
ma: 382—178, a szolgálati távbeszélő állomás 
hívó száma: 181—075.

A  kiállítás alkalmi postahivatala a megnyi
tás napján, május 22-én téglalapalakú „III. OR
SZÁGOS MAGYAR BÉLYEGKIÁLLITÁS — 
BUDAPEST 1938. MÁJ. 22.“ feliratú, csőrében 
levelet tartó hollót ábrázoló, különleges keletbé
lyegzőt használ. E bélyegző lenyomatai kék fes
tékkel készülnek. Május 23—30. napján kora la
kú „BUDAPEST — III. ORBÉK“ feliratú, május 
28-án pedig ugyancsak köralakú, „A 25 ÉVES 
MABOE BÉLYEGNAPJA — BUDAPEST“ fel
iratú és postakürtöt ábrázoló, különleges kelet- 
bélyegzők lesznek használatban.

Budapest, 1938. évi május hó 10-én.
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A budapesti 15. és 33. számú postahivatalok 

áthelyezése.
99.884/3.

A budapesti 15. számú postahivatal a I. 
kér., Költő utca 8., a budapesti 33. számú pos
tahivatal pedig a III. kér., Apát utca 18. szám 
alá helyeztetett át. A kir. hivatalok ezeket a 
változásokat a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorában (22. és 23. oldal) vezessék ke
resztül.

Budapest, 1938. évi május hó 10-én.

Horány időszaki postaügynökség megnyitása.
100.963/3.

Horány időszaki postaügynökség működé
sét folyó évi május hó 15-én ismét megkezdi. 

Budapest, 1938. évi május hó 11-én. /
Változások a Helységnévtárban.

ad 100.927/3.
Balatonkáptalanfürdőnél (115 o.) az adatok 

törlése mellett írják be „Üj, végleges elneve-. 
zése Káptalanfüred“. V/

Káptalanfai községi malom után (283. o.) 
írják be „Káptalanfüred f'» Alsóőrs, Zala vm., 
balatonfüredi j., u. p. és u. t. Balatonalmádi“.

Tokorcs kk. (528. o.) ezentúl u. p. Kemenes 
mihályfa.

Üjmihályfa O  Tokorcs (541. o.) ezentúl u 
p. Kemenesmihályfa.

Budapest, 1938. évi május hó 11-én..
V/

Egyiptomba (Alexandria): F V/15—22 ó, E 
VI19; F V/.17—22 ó, É V/21; F V/19—22 ó, É 
VI23; F V/20—15 ó, £ V 24; F V/21—22 ó, É VI 
25; F VI22—22 ó, É V/26; F V/23—22 ó, É VI27; 
F V 125—22 ó, É VI31; F V/28—22 ó, É VI/1.

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
V/16—15 ó, É V/23; F V/17—15 ó, É V/25; F V! 
19—45 ó, É VI26; F V/23—15 ó, É V/30; F V/26 
*-15 ó, É VI12.

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F V/16—22 
ó, É V/21; F V/18—22 ó, É V/23; F V/21—22 ó, 
É V/26; F V/23—22 ó, É V/28; F V/25—22 ó, É 
V/30; F V/28—22 ó, É VI/2.

Iránba (Perzsia-Teherán): F V/16—12 ó, É 
VI24; F V/20—12 ó, É V/28; F V/21—12 ó, É 
VI29; F V/23—12 ó, É V/311; F V/27—12 ó, £ 
VI/4; F V/28—12 ó, £ VI/5.

Japánba (Shimonoseki): F V/17—5 ó, £ VI/ 
2; F V/20—5 ó, £ VI/6; F V/24—5 ó, £ VT9; F 
V/27—5 ó, £ VI/12.

Németalföldi Indiába (Batávia): F V/19—5 
ó 30 p, £ VI/11; F V/25—15 ó, £ VI/16.

Palesztinába (Tel Aviv): F V/16—22 ó, £ VI 
20; F V/18—22 ó, £ V/22; F V/19—22 ó, £ V/24: 
F V/21—22 ó, £ V/25; F V/23—22 ó, £ V/27; F 
V/25—22 ó, £ V/29; F V '28-22 ó, £ VI/1.

Szíriába (Alep): F V/16—22 ó, £ V/19; F V/ 
1—22 ó, £ V/21; F V/21—22 ó, £ V/24; F V/23 
■22 ó, £ V/26; F V/25—22 ó, £ V/28; F V/28 

22 ó, £ V/31.
Budapest, 1938. évi május hó 9-.én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1938. évi 
április havi forgalma.

3.249/eln. ptk.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
100.675/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a bu
dapesti 72. számú postahivatalnál (=F) és a 
rendeltetési helyre való érkezés időpontja (==É):

Ausztráliába (Fremantle): F V/19—7 ó. £ 
VI/14; F V/28—5 ó 30 p, £ VI/21.

Brit Indiába (Bombay): F V/18—15 ó, £ V! 
30; F V/19—7 ó, £ VI/2; F V/26—7 ó, £ VI/9.

Dél Afrikába (Capetown): F V/18—15 ó, £ 
VI/7; F V/25—15 ó, £ VI/14.

De/ Amerikába (Rio de Janeiro): F V/18— 
15 ó, £ VI/1; F V/23—12 ó, £ VI/6; F V/27—15 
ó, £ VI/13; F V/28—15 ó, £ VI/17.

A takaréküzletágban a betéteket 1,968.495 P 
93 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya 1938. április hó végén 131,196.13S 
P 88 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladékban 20,482,391 P 
46 f-rel szerepel. A betevők száma a hó végén 
542.170.

A csekküzletágban a jóváírásokat 4,136.648 
P 89 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk
betétek állománya 1938. április hó végén 
182,644.492 P 22 f volt. A csekkszámlatulajdono
sok száma a hó végén 37.012.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1938, április hó végén névértékben 121,331.862 
P 52 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj-
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dönt képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 97,076.129 P 12 f értéket képviseltek. A hó 
végén forgalomban volt járadékkönyvek, illet
ve letéti jegyek száma 85.023.

A zálogüzletágban 257.403 drb új zálogfei- 
vétel 5,070.466 P kölcsönnel és 246.887 drb zálog
kiváltás 4,923.478 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1938. április hó 
végén 1,419.706 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 28,388.556 P volt.

«

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.953 drb, kényszerárverésre pedig 6.593 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.461 
drb, a befolyt vételár 133.652 P 36 f-t tett ki.

Az összeforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. április hó folyamán 3,453.004 
tétel, s 1.429,765.847 P 37 f, az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 313,840.631 P 10 f 
volt.

Budapest, 1938. évi május hó 6-án.

1/
N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balatongyörök III. oszt. postahivatal július és au

gusztus hónapokra kiadónőt keres. Ajánlatot fizetési igény 
megjelölésével kér.

Bajna II. oszt. posta- és távb. hivatal postamester he
lyettesítésére július' 15-től 31-ig önálló kezelésre képes 
kiadót keres, akit augusztus 1-től még további 1 hónapra 
alkalmazna. Ajánlatokat a feltételek közlésével kér.

Bakonyszentlászló postahivatal június 15-től szeptem
ber 15-ig gyakorlott helyettest keres.

Csepreg I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
gyakorlott kiadót keres. Készpénzfizetést ad.

Csurgó I. oszt. postahivatal július 1 -étői két hónapra 
a kezelésben jártas férfikiadót keres. Ellátás, fizetés meg
egyezés szerint.

Gárdony III. oszt. postahivatal június és július hó
napokra nőkiadót keres. Lehet kezdő kiadónő is.

Nyírbogdány II. oszt. postahivatal önálló kezelésre 
képes nőkiadót keres. Teljes ellátás, fizetés megegyezés 
szerint.

Pusztaszabolcs p. u. postahivatal mindenben jártas, 
nőtlen férfikiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Sajókazinc postahivatal kiadó helyettesítésére 2 hó
napra nőkiadót keres június 1., vagy 15-re.

Szabadhidvég postahivatal kettő hóra, június 15-től 
augusztus 15-ig helyettest keres. Helyben strandfürdő 
van. Fizetés megegyezés szerint.

Szakály postahivatal állandó alkalmazásra gyakor
lott nőkiadót keres. Az állás azonnal is elfoglalható.

Tarany IV. oszt. postahivatal június hó 1-től, esetleg 
15-től 6 heti időre helyettest keres. Fizetés, lakás, meg4 
egyezés szerint. /

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső  p ostak iadó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Fülep István Csorvás 6 június 1.
Érettségizett. He

lyettesítést is vállal, 
lehetőleg a szegedi 

kerületben.

Elbert Erzsébet Májusi 31-ig Győr, később 
Mosonszentmiklós június 15.

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

Fővárosi Nyomd« Rt. nvnm áai — Felelőt v . Duchon János.



Az 1938. 19-iki P. R. T. melléklete. — 99.683/3—1938. sz. rend.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és postaszállításra
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1938. évi május hó 15-től.
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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 Szeged—
Budapest ny. pu.

711
** Bp

712 1721

5 t Budapest k. pu.— 
Curtici

(79, 96)

620
CFR 2166

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 619

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

6 t Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(79, 96)
612 Curtici

Budapest k. pu.
CFR 2167 

611
% *»

t

Bp

7 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(25)
1220 Nagykanizsa— 

Budapest déli pu. 1219 »»

1|
Bp

8 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(25)
1212 Nagykanizsa— 

Budapest déli pu. 1211 •• Bp

12 a Nyíregyháza—
Szerencs

(100)
1720 Szerencs—Nyíregyháza

1719 h. ü. 
1713

V. Ü.

N yíregyháza 1. D

13 t Budapest k. pu.— 
Bruckneudorf

(1)

20
520

Bruckneudorf— 
Budapest k. pu.

521
19

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

14 t
Budapest k. pu. — 
Hegyeshalom

(1)

22
12

Hegyeshalom— 
Budapest k.pu. 11 h ü 

13 V. Ü. •* Bp

17 t
Budapest ny. pu. 
Subotica

(49)
910 Subotica—

Budapest ny. pu. 909
Budapest 

nyugati pu. 
mpfőn.

Bp

-
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18 t
Budapest k. pu.—  

Kelebia
(49)

912 Kelebia— 
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

19 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
(100)

1720 N yíregyháza— 
Budapest ny. pu. 1719

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

20 t
Budapest ny. pu.— 

Nyíregyháza
(100)

1702 N yíregyháza— 
Budapest ny. pu. 1701 »» Bp

21

*
a

Budapest k. pu.— 
Somoskőújfalu

(62) 320 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

H, l) ,  és ü, 
u tán i napon 
nem közle
kedik.

22 t
Budapest k .  pu.—  

Somoskőújfalu
(62)

312 Somoskőújfalu—  

Budapest k. pu. 311 >> Bp

24 a
Nagykanizsa—

Sopron
(22)

1412 a) 
1422 b) 1 Sopron—  

Nagykanizsa 1413 Nagykanizsa 2. P
a) V /  15-VI/I4.ig 

és IX/16-tól
b) V1/15-1X/15

25 a
Pécs—

Barcs
(23)

S

2413
Barcs—  

Pécs 2414 Pécs 2. P
V. Ü. Ü. 
nem közle
kedik

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(23)

2420
Pécs—  

Nagykanizsa

2431 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

1613 , 
I 6l í h - u - 

1613 v .ü .
• » Sz.

29 t
Nagykanizsa—  

Ü jdom bóvár ®
(2, 23)

2418
1019

Üjdombóvár—  

Nagykanizsa*)
1020 Nagyka

nizsa 2.
P

*) H. és Ü.
utáni napon 
nem közle
kedik.2447

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(2„ 16)

1020 Pécs—

Budapest k. pu.
1919 Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp
1920 1019

.

i
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32 t Budapest k. pu.—
Pécs

(2, ló)

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
(62. 95)

402
432

Sátoraljaújhely — 
Budapest k. pu.

411
321 »• Bp

33
*

a Budapest déli pu.— 
Keszthely (25,38)

S. 2240. 
2220 
2227 a

— — »» Bp V I, 26|— 
IX . 8.

38 a
Budapest k. pu.— 

Miskolc
(62, 95)

412 Miskolc—
Budapest k. pu. *)

401 Bp
*) V . U. ü. 
nem  közle
kedik

42 a Miskolc—ózd
(89, 102)

9512 Ózd—Miskolc 9511 Miskolc 2. D

43 a , Ujdombóvár—Baja
(17) 2120 Baja—

Ujdombóvár*)
2119 Ujdombóvár

pu. P
*) V . Ü. ü. 

nem
közlekedik

44 a
Gyékényes
Ujdombóvár

(2)
1015 U jdombóvár— 

Gyékényes
1012 Nagykanizsa 2 P

47 •
Székesfehérvár— 

Tapolca
(24)

1142
T apolca—Martonvásár— 

Budapest déli pu. *) 
(2, 24, 25)

1111 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

VI. 26—IX. 8-. 
T apolca— íi p 

közt a ltisz ti 
m ozgóposta

48 a
Budapest déli pu.— 

Martonvásár— 
Tapolca

(2, 24, 25)
*

1

1112

Keszthely—Puszta- 
szabolcs—
Budapest déli pu. a) 

(2, 24, 25, 38) 
T apolca—Puszta- 

s zabol cs—
Budapest déli pu. b) 

(2, 24, 25)

1121 >) r p

a) V I.26—IX .8
b) V.15—VI.25 

és IX . 9-től
T érti ú tban  
V I 26—IX. 8-
ig tisz ti m oz
góposta.

50 a 9427 Mezőcsát—Miskolc
9428 h.

Miskolc 2 D. (107) 9424
V.Ü.Ü.

51 a
Budapest k. pu.—

Győr
(1)

8,48

---------- ---------------------------

Győr—Budapest k. pu. 1359
29

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp. Csak hétköz

napokon köz
lekedik.

52 t
Hegyeshalom— 

Budapest k. pu.
• -s (1)

3 — — r Bp. Csak h é tk ö z
napokon köz
lekedik.

53 t
Budapest k. pu.— 

Szentgotthárd
(I. 21)

20
1320 Szentgotthárd — 

Budapest k. pu.
1319
19

»» Bp

54 a Győr—Szombathely
(21)

1322 Szombathely—»
Győr

1313 Győr 2. S

Ji - - - ———— - -•
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56 a
N yíregyháza—

Z ajta
(98, 106)

6122
6632

Z ajta—
N yíregyháza

6633
6121 h ‘ u -
6 6 3 5  V ü 
6123 V' U*

N yíregyháza 1 D

57 a
G yőr—

Sopron
(130)

14 Sopron— 
Győr 15 Győr 2 S

58 a
G yőr—

Sopron
(130)

12
Sopron— 

Győr 13 *• S

60
* a

Ujdombóvár—
Baja

(17)
2112 — — Ujdombóvár

pu. P

64 a
Barcika—

O rm ospuszta
(112)

T  9672 Ormospuszta— 
Barcika

T 9681 h 
T  9667 

V. Ü, ü.
Miskolc 2 D

66 a
Kaposvár—

Fonyód
(31)

5528 a) 
5538 b)

Fonyód— 
Kaposvár

«

5527 Kaposvár 1 P
a) V . 15— 
V I. 26-ig és 
IX. 9-től
b) V I. 26— 
IX . 8.

68

i

a
Kisterenye—

Kál Kápolna
(88)

8922 Kál Kápolna— 
Kisterenye

8931
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

69 a
Balassagyarmat— 

Aszód
(59)

4231 Aszód—
Balassagyarmat

4232 Balassagyarmat B p

77 a
Kisújszállás—

Kál Kápolna
(88)

5033 Kál Kápolna— 
Kisújszállás 5036 Kisújszállás D O

78 a

K isújszállás—
Kál Kápolna (88) 5037 Kál K ápolna—

Kisújszállás 5032
D

V . 15—V I. 30 
és IX. 1-től.

Kisújszállás—Párád
(88)

5037
8937 P ar á d—Kisú j sz állá s 8932

5032
VII. 1—VIII. 31

80 a
Székesfehérvár— 

Komárom
(10)

T 2820 Komárom— 
Székesfehérvár 2821 Székes- 

fehérvár 1 Bp

l1

! 82;
a

Székesfehérvár— 
Ceíldömölk

(15)
1822 Ceíldömölk— 

Székesfehérvár

1821 h 
1811

V, Ü. ü.
>> Bp

83 a
Zalaegerszeg— 

Ceíldömölk
(33)

7424 Ceíldömölk— 
Zalaegerszeg

7427 Zalaegerszeg P

•
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86 a
Zalaegerszeg—

Rédics
(33)

7457 Rédics— 
Zalaegerszeg 7454 Zalaegerszeg P

92 a
Kaposvár—

Siófok
(39'

5424 Siófok— 
Kaposvár *) 5427 Kaposvár 1. P

*) H. Ü .ü . 
utáni napon 
nem közle
kedik

95 a
! Székesfehérvár—

Bicske
(9)

7021a) Bicske— 
Székesfehérvár 7022 Székesfehérvár

1 Bp
a) V I. 26—IX .8 
h., m áskor 
naponta

96 a
Székesfehérvár— 

Sárbogárd
d l )

5127 Sárbogárd— 
Székesfehérvár 5128 » Bp

98 a

Budapest déli pu.— 
Székesfehérvár

(25) 1232 Székesfehérvár— 
Budapest déli pu. 1221

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn
B p '

100 a
Szolnok—

Hatvan
(113)

2017 Hatvan— 
Szolnok '2014 Szolnok 2 D

D102 a
Szolnok— 

Hódmezővásárhely 
(66;

7720
7712

Hódmezővásárhely— 
Szolnok

7733
7721 h u - 

7735 
7723 
V. Ü.

>»

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 Dunapataj— 

Budapest k. pu.
4621

931

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

110 a Győr—
Balatonfüred

(3, 24)
7140 Balatonfüred— 

Győr
7143
7121

Győr 2 S

112 a
Sárvár—

Zalabér
(18)

T 8067 Zalabér— 
Sárvár T 8066 Szombathely 2 S

114 a Pápa—
Csorna

(36)

8120
Csorna— 

Pápa T 8171 Pápa S

I
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115
*

a N yíregyháza—Záhony 
—Mátészalka

(104, 108)

2314
6523 — — Nyíregyháza 1 D

116 a
Nyíregyháza—

Záhony—Ágerdő- 
major

(104, 108)

2312 Záhony—
Nyíregyháza"1)

(108)
2311 »> D

*) V. Ú. ü.
nem közleke
dik.

652 7 í
6545 ;

118 a Debrecen—
Tiszalök

(85)

i
5620 Tiszalök— 

Debrecen
5621 h

Debrecen 2 D5663 
V. Ü. ü.

120 a N yíregyháza— 
Vásárosnaménv

(93)

í

6272 j
V  ásárosnamény— 

Nyíregyháza
6221 h

Nyíregyháza 1 DT 6273 
V. Ü. ü.

121 a Pécs—
Mohács

(16, 137)

1912 Mohács— 
Pécs

7
Pécs 2 P' 6

1
1919

122

*
a Pécs—

Mohács
(16, 137)

1930
2

— — M P

123 a Szeged—
—Kétegyháza

(133)

34 Kétegyháza—
Szeged 37 Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(41)

5632
Szigetvár— 

Kaposvár
5623 a) 
5633 b) Kaposvár 1 P

a) V.15 — 
VI. 25. és 
IX. 9-től

b) VI. 26— 
IX. 8.

130 a Kaposvár—Barcs
(42)

5730
5727/a Barcs—Kaposvár

T 5762/a 
5^61 ii P

134 a
H erm inatanya— 

Dom brád
(139)

216 Dombrád—
H erm inatanya

219 h 
215

V. Ü. ü. Nyíregyháza 1 D

135 a Sárbogárd—
Baja

(17, 20)
5222 Baja—Sárbogárd 5221 Szekszárd P

136

*
a

Sárbogárd—
Bátaszék

(20) 5230 — — // P
H. ésÜ . után 
nem közle

kedik.

138 a
N agykanizsa— 

Szombathely
(22)

1424 Szombathely— 
Nagykanizsa

1411 Nagykanizsa 2 P

140 a M átészalka—
Csenger

(98)

T  6162 Csenger— 
Mátészalka

6133 h. ü
N yíregyháza 1 DT 6165 

V. Ü.

1
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142 a Miskolc—
Hidasnémeti

(83)
1512 Hidasnémeti— 

Miskolc
1511 h 
1515

IV. Ü. ü.
Miskolc 2 D

143

1

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

146
*

a

I

Szombathely—
Kőszeg

(5)

8320 — — Szombathely 2 S

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarmat

(56, 57)

122
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3931 
221 n 

39331 «  
133 (=

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

150 a Szerencs—
Hidasnémeti

(99)
9922

H idasném eti— 
Szerencs

9921 h 
9923 

V. Ü. ü.
Szerencs D

152 a
Budapest ny. pu. —

3722
Kecskemét— 

Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

'<1

3723 a Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.

Barcs 1

Bp

P

a) N apon ta  La- 
josm izséig, V .
Ü. ü. B pestig
b) köznap 
Lajosm izse— 
B udapest közt 
V. 15—V, 31-ig 
és ÍX. 9-tól

c) köznap 
L ajosm izse— 
B udapest közg 
VI- 1—IX. 8-it

Kecskemét
(51)

3731 b 
3731/a c

1
i

154 a
Barcs—

Siklós
(4)

6630 a) 
6630

6640 b)
Siklós— 

Barcs
6623

aj V, 15—VI. 
25-íg és IX. 
9-től
b) V I. 26—IX 
8-ig

156 a Debrecen—
Nagykereki

(91)
T 5772 Nagykereki—

Debrecen
5731 h 
5775 

V. Ü. ü,
Debrecen 2 D

158 a Szolnok—
Vámosgyörk

(92, 96)

2017
8727

Vámosgyörk— 
Szolnok

8736/526h 
8732/2014 

V. Ü. ü.

Szolnok 2 D

159

161

a Barcs—
Somogyszob Q

(8j
5961 Somogyszob— 

Barcs*) 5972 Barcs 1 P
•) H. cs Ú.
u tán i napon 
nem közle
kedik

a Kiskunhalas—Baja
(17, 50)

2117
'

Baja—Kiskunhalas 2132 Kiskunhalas Sz H . Ü. u tán i 
napon nem 
közlekedik

162 a Pécs—Bátaszék-
(19)

6432 Bátaszék—Pécs
6431 h 

6435
V. Ü. ü.

Pécs 2 P

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(72, 110, 114)
1632 Gvoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1631 Békéscsaba 1 Sz o



8

I 
Sz

ám
a

N
em

e

Mely vonalon
M ely

számú
vonatban

Mely vonalon
Mely

számú
vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg



bí
zo

tt 
hi

va
ta

l 

ne
ve

’S'Cl
<8-M
tHN
O£ <U ̂i
£ :2
SjáO-i

Jegyzet

k ö z l e k e d i k

164 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(72, 110, 114)
1630 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1633 Békéscsaba 1 Sz

166 a Miskolc— 
Tom anádaska

(101)
9822 Tornanádaska— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. D

167 a Debrecen—
Füzesabony

(84)
5524 Füzesabony—

Debrecen 55211 Debrecen 2 D G

168 a Debrecen—
Füzesabony

(84)
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 »» D

170 a Debrecen—
N yírbátor

(158)
14 N yírbátor— 

Debrecen 11 ** D

172 a
N yíregyháza—

Balsa—S áto ra lja 
ú jhely

(138)

116
Sátoraljaú jhely— 

Balsa— 
Nyíregyháza

115 h 
109

V. Ü. ü
Nyíregyháza 1 D

Csak
„E lágazás” - 
ig és innen 
közlekedik

174 a
Orosháza—

Szentes
(67)

7447
Szentes—

Orosháza
(65, 67)

7524
7428

Orosháza Sz
A 7524/7525. 

sz. vonatokban 
Á rpádhalom  
érin tésével.

176

178

a Szombathely—
Hegyeshalom

(14)

8437/a O Hegyeshalom— 
Szombathely

8426 s)
Szombathely 2 S

1) V,15—V I.14 
és IX . 16-tól
2) VI.15—IX.15 
=) V .15-V I.14  
és IX. 15-től 
4)VI.15—IX .14

8437 2) 8436 *)

a Esztergom —
Komárom

(1, 58)

3527
3532/K

Komárom — 
Esztergom

3531K /
3528 h 
3535K / 
3524V.Ü.Ü

Esztergom Bp

180
a Baja—

Hercegszántó
(27)

6824 Hercegszántó— 
Baja 6821 Baja 1 Sz

184
a Budapest Vágóhíd— 

Ráckeve
(162)

164 Ráckeve—
Budapest Vágóhíd 177

Budapest 
keleti pu.

m pfőn.
Bp

185
a Kalocsa—

Kiskőrös O
(76)

4721 Kiskőrös—
Kalocsa *)

4732 Kalocsa Sz *) N apon ta  
közlekedik

188 a
Pécs—

Beremend
(4, 30, 46)

6722 
6522 a) 

6712/6630; 
6512

Beremend—
Pécs

6525
6723

Pécs 2 P
a) V . 15— 
V I. 25-ig

és IX . 9-től
b) V I. 26— 
IX. 8.

190 a Rákospalota Ú jpest—
V eresegyház—Vác 

(54)
4422

Vác—Veresegyház— 
Rákospalota— 
Ú jpest

4431 h 
4425V.Ü.Ü

Budapest 
ayugati pu. 

mpfőn.
Bp

1 ■
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192 a
Diósjenő —

Romhány
(63)

4022 Romhány—
Diósjenő

4021 h 
4023 

V. Ü. ü.
Vác Bp

194 a
Kecskemét—

Lakitelek
(74)

7220] Tiszaug— 
Kecskemét 7221 Kecskemét Sz

196 a

Mezőtúr— M ezőhegyes 
(68, 118)

7832 ^ .. M ezőhegyes—M ezőtúr
7823

M ezőtúr Sz

M en et-jö v e t 
K o n d o ro st is 
é r in ti7831 h u7824

Mezőtúr—
Orosháza

(68, 118)
7832 V. Ü Orosháza— 

Mezőtúr 7835 V. Ü ff

197 a
Keszthely—

Celldömölk
(33, 38)

7511 Celldömölk— 
Keszthely

1337
7512

Keszthely P ft
1338

200 a
Kecskemét— 

Fülöpszállás
(75)

7137 Fülöpszállás— 
Kecskemét 7124 Kecskemét Sz

204 a
Debrecen—

Nagyiéta Vértes
(90)

5822
N agyiéta Vértes— 

Debrecen 5823 Debrecen 2 D

206 a
Debrecen—

Nyí rábrány
(94)

2472 N yírábrány— 
Debrecen 2423 .. D

208 a
Üjdombóvár —

Komló
(6, 16)

*)T 1980 
6162

Komló—
Bakóca Godi&a 6125 Üjdombóvár

pu. P
*) Kezelő 
tehervonat

212 a Sátoraljaújhely — 
Zemplénagárd

(138, 141)

109 Zemplénagárd—
Sátoraljaújhely

316 Sátoraljaújhely D
313 108

216 a Könnend—Dávidháza 
Kotormány

(37)
8622 Dávidháza Kotormány 

—Körmend
8621 h

Körmend S8625 
V. Ü. ü.

218 a Budapest ny. pu.— 
Esztergom

(47)
3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu.
3421 h Budapest 

nyugati pu. 
mp főn.

Bp3425 
V. Ü. ü.

224 a Keszthely—
Tűrje

(29, 38)

7630 Tűrje—
Balatonszentgyörgy 7626 Keszthely P

7627

226 a
Veszprém külső pu.— 

Üjdombóvár
(7)

6027 Üjdombóvár— 
Veszprém külső pu. 6026 Veszprém 1 S
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228 a
Pécs—Sellye—

Siklós
(4, 16, 30, 40)

1913 Sik lós—G örcsöny— 
Pécs

(4, 30)
6731 Pécs 2. P6323

6624

232 a
Karcag—

Tiszafüred
(109)

5222 T iszafüred—Karcag 5223 Karcag D

235 a
Balassagyarmat— 

Ipolytarnóc
(59)

4244 Ipolytarnóc— 
Balassagyarmat 4241 Balassagyarmat Bp

| 238 a
N yíregyháza—

Polgár
(100, 105)

1720 
602 2

Polgár—
N yíregyháza

6023 Nyíregyháza 1. D
1733

241 a
♦

5051 h
Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks PIÜKS Jl USZiaSZaDOiCS

135) 5041 
V. Ü. ü.

244 a
Keszthely—

Somoevszob 5230 Somogyszob— 
Keszthely

5824 Keszthely P
(32, 38) 5827 5243

I 252 a
Szombathely—

Rum
(12)

T  8264 Rum—
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 Celldömölk— 

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

■ r
V észtő—

Körösszakái
(110)

T  8267 Körösszakái— 
Vésztő

8246 h. ü. 
8272 V.Ü. Békéscsaba 1. Sz

298 t
Püspökladány—

Episcopia Bihorulüi 
(82)

520 Episcopia Bihorului— 
Püspökladány 515

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

299 t
Budapest keleti pu.— 

Püspökladány
(96, 100)

510 Debrecen—
Budapest keleti pu.

1721 Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

Térti
útban
altiszti

mozgóposta.521

— JP-
Budapest—

Kerepes
(161)

352 Kerepes— 
Budapest

365/231 h
Budapest 72. Bp Posta

kocsiban317 V. 
Ü. ü.

1
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Jegyzet

— ÍP
Budapest—

Szentendre
(163)

402 Szentendre
Budapest 435

I
Budapest

nyugati pu. 
mp. főn.

Bp. Postakocsiban

— »>
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp
(47, 60)

3445m
3676*)

Annavölgyibánya Sári
sáp—Dorog

(60)
3673*)
3691*) f f Bp.

*) Posták«» ctsiban
V . és ünnep
nap nem 
közlekedik

— »> Budapest k. pu.—
Győr

(1, 2)
1038
1358

— —
Budapest
keleti pu. 

mpfőn
Bp a Postakocsibn

* »»
Balassagyarmat—

Szécsény
(59)

4242 — — Balassa
gyarmat Bp. H. U. és ü. 

u tán i napon 
nem  közi.

— f f Budapest k. pu.—
Komárom* ^ 8 Komárom— 

Budapest k. pu.
7

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

Bp. *) Csak V . 0.
ü. '

— Sárbogárd—
Budapest k. pu. (2) 1001 — — »* Bp.

— n
Hegyeshalom— 
Oroszvár

(14)
7920 — — Bp.

— »»
Celldömölk—

Veszprém külső pu.
(15)

1817 — — t t Bp.

----- ;—

t i

Székesfehérvár— 
Veszprém

(3, 24)
1820a) Veszprém— 

Székesfehérvár 7243 b.) 
1811

Székes- 
fehérvár 1 BP.

Postakocsiban
a) H. U. cs ü. 
u tán nem
b) V. U. ii. 
nem

>>
Székesfehérvár— 

Bicske
(9)

7027 — — 7 7
Bp.

Postakocsiban
V I. 2 6 — IX. 8. 
H. Ű. és ü. 
m áskor H. és 
U . u tán i napon

— n

Kiskőrös—
Budapest k. pu.

(49)
917 — —

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp. V. Ú . ü. és 
ezeket követő 
napon nem

— n

Budapest k. pu.—
Ecser

(96)
522 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

— n

Pusztaszabolcs— 
Székesfehérvár

(24)
] 022 — — Székesfe

hérvár 1.

%

Bp

— >>

Budapest ny. pu.—
Vác

(56)
150 — — Vác Bp.

1 H. U . és ü. 
u tán i napon 
nem közi.

— ••
Somoskőújfal ú— 

Kisterenye
__________________m _

317 — —
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

BP.
P o stakocsiban  
H. Ü. és ü. 

nem közlekedik

— »»

Hatvan—
Kisterenye

(62)
370 — —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
BP.

.
H . U , és ü
u tán i napon

— 5J Szolnok—Cegléd
(100) 1721 — —

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp,

—
f f

Gyöngyös— 
Vámosgyörk

(103)

8837
a)8827*)

8833
8831

Vámosgyörk— 
Gyöngyös

8840
8832

a ) 8842*) 
8846

Gyöngyös

.

D.

P ostakocsiban  
* )  V .  Ü .  és ü.

nem  közi. 
al poggyász- 
kocsiban

»
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O hat—Pusztakócs- 
Polgár

(105)

Eger—
Füzesabony

(97)

Szolnok— 
Cegléd ( 100)

Miskolc—
H idasném eti (83)

M átészalka—
Z ajta  ( l 06)

Ágerdőm ajor—
Nyíregyháza

(98, 104)
Ágerdőmajor— 

M átészalka
(104)

Mátészalka— 
Nyíregyháza (98)

Barcika—Miskolc
(89)

Sátoraljaújhely— 
Slovenské N. M esto (95)

Jászberény—
H atvan (113)

Záhony—Cop (108)

Püspökladány— 
Episcopia Bihorului 

(82)

Püspökladány— 
Biharkeresztes (82)

Szerencs— 
Nyíregyháza (100)

Nyíregyháza— 
Debrecen (100)

Kiskunfélegyháza— 
Szentes (67)

Nyíregyháza-
Kisvárda

(108)
Ujdom bóvár-

Veszprém
(3, 7)

Zalaegerszeg— 
Zalaszentiván

(34)

6037

9179 
9127 

9167*)a 
9123 

9131*)

2729

1502

6636

6544
6123

6544

6121 V.U,

9515

J. 432 
J. 420

2011

2314

532

568

1713

1713

7432

2322

6012

7720
7724
7726
77483)

Polgár—Ohat— 
Pusztakócs

Füzesabony—Eger

Cegléd— 
Szolnok

Hidasném eti— 
Miskolc

Z ajta— 
M átészalka

Slovenské N. Mesto— 
Sátoraljaújhely

Cop—Záhony

Episcopia Bihoru
lui—Püspök
ladány

Biharkeresztes— 
Püspökladány

Nyíregyháza— 
Szerencs

Debrecen— 
Nyíregyháza

Szentes—
Kiskunfélegyháza

Veszprém— 
U jdom bóvár

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

6036

9190
9132

a)9142*)
9126
138*)

2722

1501

6635

2311

523

519

1712

1712

7423

6011

Debrecen 2

Eger 1.

J. 411

Szolnok 2. 

Miskolc 2.

Nyíregyháza 1

Miskolc 2

Sátoralja
újhely

7727 !)
7727/b2)
7723
7733
7741 3)

Jászberény

N yíregy
háza 1.

Karcag

Karcag

Szerencs

Szerencs a)

Szolnok 2.

Nyíregy
háza 1.

Ujdombóvár

Zalaegerszeg

D

D.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

P ostakocsiban  
*) V . U. és ü .

nem közi. 
a) poggyász- 
kocsiban

Postakocsibano

Postakocsiban

0

Postakocsiban
o

Postakocsiban

Postakocsiban

V . U . ü. 
közlekedik

V. Ü. ü.
nem  közi.

D

D

D

D

Postakocsiban

o

a) V. U. 
N yháza 1.

Postakocsib  an 
H étköznap  

k öz leked ik

Postakocsiban
0

Postakocsiban  
VI/27—IX/8. 

csak U jd .—Lep
sény közt.

Postakocsiban 
i-)V.«15—VI/14. 
és IX . 16-tól.

2) V I /15—IX . 15
3) h é tk ö z -  
1 napokon
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— jp Keszthely—Balaton- 
szentgyörgy (38)

5220
5236a)
5232

Balatonszentgyörgy— 
Keszthely

5233 
523 9

Keszthely P Postakocsiban 
a) poggyász- 

kocsiban

— >»
Komló—

Bakóca Godisa (6) T 6167 Bakóca Godisa— 
Komló•

6124 Ujdombóvár
pu. P Postakocsiban

— »»
Szekszárd—

Baja (17. 20) 5238 h Bátaszék—
Szekszárd (20) 5237*) Szekszárd P *) H . Ú ü. 

u tán  nem.

— >•
Siófok—

Kaposvár (39)
5421 a 
5441 b — — Kaposvár 1. P

a) V . 15.—V I. 
25. és IX. 9-től 

b) V I. 26— 
IX. 8.

— •* Pusztaszabolcs—
Paks (35) 5050 — — Paks P

—
V. Ü. ü és 

ezeket követő 
napon nem

— »»

Baja—
Ujdombóvár

(17)
2117 — — Ujdombóvár P. V . U . ü. p o s ta 

kocsiban .

— »»
Baja—Ujdombóvár

(17) 2113 — — f f
P.

Postakocsiban 
H. Ü . ü . u tán  

nem

— » Pécs—Bátaszék
(19)

6434 Pécsvárad—Pécs 6435 Pécs 2. P. V. Ü. ü. 
nem  közi.

— Fonyód—Kaposvár
(31) 5525 — — Kaposvár 1. P. —

— >»
Tapolca—

Ukk
(38)

7523 U kk—
Tapolca 7526 Tapolca P. P ostakocsiban

— JJ
Zalaegerszeg—  

Zalalövő
(44)

7825 Zalalövő—  
Zalaegerszeg 7826 Zalaegerszeg P —

— ))
Kiskunhalas—

Baja
(17, 50)

2119 / —
Ujdombóvár

pu. P.
V . Ü. ü. 

nem

— f f

Mohács—
Pécs

(16, 137)
3

1937
— — Pécs 2. P P osták  ocsiban

— f f

Nagykanizsa—  
M urakeresztúr

(23)
1292
2414

Gyékényes—  
Nagykanizsa

1297 * 
2413 h

N agy
kanizsa 2. P

*) V /15—VI/14.
és IX /9-töl 

M ker.—N kan. 
közt.

—  ' >•
Komárom— Bicske

(1) 27 — — Komárom 4. S.
H. U . ü. u tán  

nem.

—
Sopron—

Szombathely
(22)

1411a) Szombathely—  
Sopron 1430 b) Sopron 1. S

i) V . U . ü nem 
3) H . és U . ü. 
itán  nem  közi.

*
Győr— Pápa

(21) 1322 b) — — Győr 2 s Postakocsiban
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— JP
Moson M agyaróvár— 

Győr
_____  ( ')

831 h Győr—Moson— 
Magyaróvár 840* Magyaróvár S. *) H. és Ú. ii. 

u tán  nem közi.

— >>
Komárom—- 

Székesfehérvár
(10)

2827 — — Komárom 4. S

— >» Szombathely—
Győr (21) 1301 — — Győr 2. s. Q  '

— »» Pápa—Csorna
(36).

8174 — — Pápa s.

— »>
Körmend—

Dávidháza— 
Kotormány

(37)
8624

Dávidháza— 
Kotormány— 
Körmend

8625 Körmend s.
V . U. ii. nem 

közlekedik

— >» Szombathely—Búcsú
(13)

8724 Búcsú—Szombathely 8723
Szombathely

2. s. —

—
Kőszeg—Szombathely 

(5) 8331a) Szombathely—Kőszeg
8328 h ü 

b)
s

Sz.

a) P o s ta k o c s i
ban V .  Ü. ü. 

nem közle
kedik

b) poggyász
kocsiban

— TJ
Békéscsaba— 

Lökösháza
(79)

612 Lökösháza— 
Békéscsaba

619 Békéscsaba 1

— 9)
Békéscsaba—Kasza

perpuszta alsó mh.
(140)

504 K aszaperpuszta alsó 
mh.—Békéscsaba

505 » Sz. Postakocsiban

i

— »J
Békéscsaba—Gyula

(72) T 8362 a) Gyula—Békéscsaba 621 b)
a) Békéscsaba 1 

b) Gyula Sz.
! a) h- és ü. 

b) V . Ü. ü. 
! nem. Posta  

kocsiban

— >»
Békéscsaba-—Gyula

(72) 1632 b
•

Gyula—Békéscsaba 1635 h. ű Békéscsaba 1 Sz. —

— »»
M e zőtúr—Türke ve

(80)
8032 a) 
8024

Turkeve—M ezőtúr
8027a)
8025

8021*)”

Mezőtúr Sz.
a)Posta- 

kocsiban 
*) V . Ü. 

nem

— M ezőtúr—Szarvas
(68) 7834 Szarvas—Mezőtúr 7835*) »• Sz. •) Csak h. 

és ü.
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— JP-
Kerekegyháza— 

Kecskemét
(51, 52)

3828
3728

— — Kecskemét Sz o

— •>
Szarvas—M ezőtúr

(68) : 7841 fi M ező tú r- Szarvas 7830 Szarvas Sz. Postakocsiban

— *> Vésztő—Körösszakái 
(110)

8243 Körösszakái— Vésztő 8272 Békéscsaba 1. Sz
Postakocsiban

o

—
Kiskunfélegyháza— 

Szentes
(67)

7430 a) 
j 7432 b) 
7436 h

Szentes— 
Kiskunfélegyháza

7437 a) 
7425 b) 

7431/ah
Kiskun

félegyháza Sz.
Postakocsiban
a) H . U . és ü. 
u tán  nem
b) V . U. ü.

* »»
Cegléd— 

Kiskunfélegyháza
(71)

712 — — Cegléd 1. Sz

* »»
Kiskunfélegyháza— 

Szeged
(71)

718 — — Kiskunfél
egyháza Sz. V U. ü, 

nem közi.

— »
Szeged—

Battonya
(133, 134)

10
132

Battonya— 
Szeged 11 Szeged 2. Sz. Postakocsiban

—
Szeged—

Mezőhegyes
(133)

ló

1
— Szeged 2. Sz V. Ü. ü. 

nem

— JJ
Battonya—

Mezőhegyes
(134)

137
133a

Mezőhegyes—  
Battonya 116

J 2
Szeged 2. Sz. Postakocsiban

— »>
Baja— Gara

(26) 6924 G ara— Baja 6921 Baja- 1. Sz.

— t f

Fábiánsebestyén—  
Szentes

(67)
7525 Szentes—

Fábiánsebestyén 7428 Orosháza Sz. Postakocsiban

— »J
Kalocsa—

Kiskőrös
(76)

4729
4727

Kiskőrös—  
Kalocsa

4722
4728*) Kalocsa Sz. Postakocsiban

*) ©

—
Orosháza—  

Mezőhegyes
(68)

7822 Mezőhegyes— 
Orosháza 7827 Orosháza Sz. P o stak o c iib  an

*
Szentes—  

Hódmezővásárheiv 
(66)

7738 — —
Hódmező

vásárhely 1. Sz. V. U. ü. nem

— »»
i 'öldeák—  

Hódmezővásárhely
(64)

8421 a) 
8423 b)

—

9031

Hódmező
vásárhely 1.

Sz.
a) V 1 .3 0 -IX , 8
b) V  15—V I. 29 
és IX. 9-től

— jv

Kisterenye—  
M átranovák—  
Homokterenye

(87)
9034

M átranovák—  
Homokterenye—  
Kisterenye — Bp.

M

Vác—
Balassagyarmat

(57)
3930 — — — Bp. H. és U. ü. 

u tán  nem
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— jv
Dévaványa— 

Kisújszállás
(86)

5127
5163 — — — D

— 99

Torm nádaska— 
Bodvavendégi

(101)
9832 Bodvavendégi— 

Tornanádaska 9873 — D

—
99

Kaba—
N ádudvar

(111)

5432a)
5422b)
5424

N ádudvar— 
Kaba

5425
5423 — D

a) h,
b) V. Ü. ü.

—
99

Miskolc faraktár— 
Lillafüred-Palota-
szálló

(143)

32
102a)

34

Lillafüred-Palota- 
szálló—Miskolc 
Faraktár

35
31 — D

S. Z. V.
VII. 1 —
VIII. 31-ig 
naponta

i

—
99

Sátoraljaújhely- 
Á trakodó— 
Füzérkomlós

(144)

12a)
2b)

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Á trakó dó

13a)
3b) — D a) V. Ü. ü.

b) h.

— 99

N  víregyháza— 
N yíradony

(115)
6372 N yíradony — 

Nagykálló
6335 — D

—
99

K isvárda—
B aktalórántháza

(117)
6424 B aktalórántháza— 

Kisvárda
6463 — D

—
99

Körm end—
Pinkam indszent

(28)
8572 Pinkam indszent— 

Körmend
8573 — S

— 99

Szombathely—
Kőszeg

(5)
8324h — — — S

9 9

Répcevis— 
Csepreg

8033a h: 
8024

V. Ü. ü.

Bük — 
Répcevis

8023 — s

—
99

Szombathely—
Szentgo tthárd

(21)
1354 — — — s

—
99

Z irc—
Veszprém külső

(3)
7126 — — — s csak h.
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Jegyzet

jv Oroszvár— 
Hegyeshalom

(14)

Kecskemét Rávágy-tér 
Szánk

(156)

Kecskemét— 
Kerekegyháza

(51, 52)

Cegléd—
Kupái Kovácsmajor 

(53)

Cegléd— 
Vezseny

(155)

Hódmezővásárhely— 
Földeák

(64)

Üjkécske— 
Üjbög

(70)

Szeged— 
Vedresháza

(73)

Szeged— 
Röszke

(78)

Szeged— 
V árostanya

(154)

Kunhalom— 
Pusztamérges

(154)

Békéscsaba— 
Bélmegyer

(153)

Szeged—Deszk
(133)

7933

22
22a)

3839

4932

8462

7661

7020

1620
2820

22

122

706

16

Szánk—Kecskemét 
Rávágy-tér

Kerekegyháza-
Kecskemét

Kupái Kovácsmajor- 
Cegléd*)

Vezseny— 
Cegléd

Vedresháza-
Szeged

Röszke— 
Szeged-Rókus

V árostanya—
Szeged

Pusztamérges-
Kunhalom

Bélmegyer— 
Békéscsaba

_25_ 
25 a 1) 
27 2)

3828
3728

4933
4921a
4941

4941a
4931

21

7021
7025

2821

25

125

709

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

‘) V III. 16—X. 5 
)V . 15— VIII. 15

*) A  megje 
lölt vonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.

H étköz
napokon.

i
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A postaszállításra felhasznált gépkocsijárat •i ~3  jj

mely vonalon közlekedik
m enetrendjének sor-

OS jZJOJO Jegyzet
száma a Hivatalos Me- ellenőrzését ellátja 2  «P

netrendkönyvben o wOá

Aszód pu.—Szirak 1026 Igazgatóság Bp Máv.

Baracska pu.—Vál 2251 Csak levélpostaszállítás
Bicske pu.—Csákvár 2029
Budapest 114—Zsámbék 2016
Dömsöd pu.—Dömsöd 2186 1 »

Monor—Pánd 1123 Máv.
N agykáta pu.—Tápiószentm árton 2097
Salgótarján főtér pu.—Litke pu. 1032 > y Máv.
Salgótarján főtér pu.—Balassagyarmat 1031 , , Máv.
Szentendre pu.—Visegrád 164 17

Szob pu.—Vámosmikola 2073 , ,

Vác pu.—Balassagyarmat 1020 Vác , , Máv.
Vác pu.—Bércéi—Szirák 1013 , , Máv.
Vámosmikola—Drégélypalánk pu. 2074 Igazgatóság ”

Berekböszörmény—Biharkeresztes ____ Igazgatóság D
Berettyóújfalu—Szeghalom pu. 1097 Karcag 9 , Máv.
Borsodnádasd—Ózd pu. 1034 Igazgatóság *y Máv. Csak levélpósta-

szállítás
Fehérgyarm at pu.—Tiszabecs 1081 Nyíregyháza 1. Máv.
Gyöngyös pu.—G alyatető 1043a, b, 1045 Gyöngyös 11 Máv.
Gyöngyös— M átraháza—Kékestető 
Gyöngyös—Vámosgyörk pu.—

1043a, b, 1044 H ’ ■ Máv.

Jászárokszállás 1039 11 Máv.
Hevesi—Ludas 1041 Igazgatóság 1. Máv.
Jászberény—Jászapáti 2095 11 1 1 Csak levélpostaszállítás

K isterenye pu.—Ózd —
i i

Kisújszállás
11 Máv.

Kisújszállás pu.—Tiszaderzs 1112, 1113 11 Máv.
Kisvárda— Dombrád 1076 Igazgatóság ' 1 Máv. Csak levélpósta-

* szállítás.
M ezőtúr— T úrkeve— Kisújszállás 1112 Kisújszállás 11 Máv. Csak levélpósta-

szállítás
Miskolc—Lillafüred— U jhuta 1043a. b, 1046 Igazgatóság 1 1 Csak nyáron Máv. •

Miskolc— G öröm bölytapolca 2088 i i y> Csak nyáron
Miskolc pu.—Polgár— Debrecen 1064 Miskolc 2. 11 Máv. Csak levélposta-

szállítás
N agykáta pu.— Jászberény 2094 Igazgatóság i i Csak levélpostaszállítás

Putnok pu.— Aggtelek 1059 »» Máv.
Sátoraljaújhely— Riese pu. 1072 Sátoraljaújhely i i Máv.
Szolnok pu.— Rákócifalva— Cibakháza 
Szolnok pu.— Törökszentmiklós—

2106 Igazgatóság 11

Tiszaderzs 1113 Szolnok 2. Máv.
Szolnok—Tiszasüly—Kolopfürdő 2105 Igazgatóság i i

Szolnok—Besenyszög 2107 11 19

U jszász pu.—A lattyán 2099 t i
11 11

Máv.Vásárosnamény pu.—T arpa 1080 Nyíregyháza 1. 1 1

D unaföldvár—Solt 1143 Igazgatóság P Máv. Csak levelposta- 
szállítás

G yönk—Keszőhidegkút—Gyönk pu. 2208 »» , ,

Kaposvár— Igái— Somogyszil 2216 11 . .

Máv.Kaposvár— 'Nagykanizsa 1190 Nagykanizsa 1. 11

Keszthely— Hévízfürdő 1184a Keszthely 11
Máv. Csak nyáron

Keszthely—Zalaegerszeg 
Keszthely— Gráz

1184
1182

»»

Igazgatóság
11 Máv.

Máv. Nyáron csak le
vélpostaszállítás

Mohács— Bátaszék 2241 »» 11
Csak levélpostaszállítás

N agybajom —Jákó-Nagybajóm  pu. 2218 » f 11

Nagykanizsa pu.—Letenye 
Nova— Bak

2279
1185

11

H

11

11 Máv.
Pécs— Mohács 2225 ♦ * 11

Máv.
Máv.Pécs—Sásd— Kaposvár 

Pécs—Mecsekszabolcs
1155
1156a »»

11

11 .
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Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et

Jegyzet
mely vonalon közlekedik

m enetrendjének sor
száma a Hivatalos Me

netrendkönyvben
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Szekszárd—Dunaföldvár 1145 Szekszárd P Máv.
Szekszárd—Magyarkeszi 1146 Máv.
Szekszárd—Bonyhád 1148 / 1i Máv.

Vokány pu.—Siklós 1157a Igazgatóság Máv. Csak levélposta-
szállítás

Füzfőgyártelep—Balatonfüzfő pu. — 11 S Csak levélpostaszállítás

Győr pu.-—Tápszentmiklós 2040 Győr 2.
Győr pu.—H édervár 2041
Győr pu.—Nagyigmánd 2042
Győr pu.—Kisbér 2043 19

Kőszeg—Bozsok 1201 Igazgatóság ii Máv. Nyáron

Mezőlak pu.—Celldömölk pu. 1179 11 11 Máv.

Szombathely—Felsőcsatár 2056 Szombathely 1. i)

Tata—Mocsa 2077 T ata ii

Veszprém—Enying—Szilasbálhás—
Simontornya pu. 1168b Veszprém 1. Máv.

Veszprém—Veszprém külső pu. 1171 Máv.
V eszpr ém—N agyvázs ony—T ap ol ca 1172 Máv.
Veszprém—Pápa 1177 li ii Máv.

Baja—Jánoshalma pu. 1134 Baja 1. Sz. Máv.
Baja—Kelebia pu. 1135, 1136 Máv.
Baja—Kalocsa 1140 il ii Máv.

Dombegyháza—Lökösháza pu. 2134 Igazgatóság 1. Csak levélpostaszállítás

Kalocsa—Dusnok 1141 Kalocsa Máv.
Kalocsa—Dunapataj 1142 Máv.
Köröstarcsa—Mezőberény pu. 2131 Igazgatóság ii

Lakitelek—Szarvas pu. 1100 Kecskemét ii Máv.

Nagykőrös—Kocsér 2158 Nagykőrös ii Csak levélpostaszállítás

Tótkomlós pu.—Békéssámson 2144 Igazgatóság it

»



J E L H A O Y A R Á Z 4 T :

t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzékelőm enet postaalkalm azott kíséretében 
jv =  jegyzékelőm enet vasúti alkalm azott „
*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap
U =  munkasziinetes ünnnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 

H =  hétfő
h =: hétköznap

Q  =  vasárnap és munkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja, áldozó

csütörtök és karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged
T =  tehervonat személyszállítással

A mozgóposta neve m ellett zárójelben levő  szám a „H ivatalos M enetrendkönyv“ vonatkozó m enet
rendtáblázatának sorszáma. A „H ivatalos M enetrendkönyv“ menetrendi részében az egyes vona
toknál az óra- és percszámok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállí
tásra mily módon van felhasználva. Azoknál a postaszállításTa felhasznált gépkocsi járatoknál, 
amelyeket a m. kir. államvasút ta rt fenn, ez a körülmény a jegyzet rovatban „Máv.“ feltünteté
sével van megjelölve.

Fővárosi N yom dt Rt.



LÉGIPOSTÁI MENETREND

Feladási határidő:

Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a menetrendet.

Repülőtéri postahivatalnál 15 perccel a gépek indulása előtt.

Budapesten a légitársaságok társasgépkocsijai 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 küldeményekre (utalványokra) vonatkozólag a

Budapest 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).

1938. nyár.

T artalomj egyzék.
Európai országok A.) L—II. táblázat 

Az Európán kívüli országok névm utatója 

Európán kívüli országok B.) III.—IX. táblázat 9—12.

2—7. old.

8.

KIADJA: A M. KIR. POSTA V EZÉR IG A ZG A TÓ SÁ G  
BUDAPEST.

1938.
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A) Európa.
I. sz. menetrendtáblázat.

Rendeltetési
ország

A  helység neve

H étfőtől—péntekig 
való feladás esetében

Szombati 
feladás esetében

Vasárnapi 
feladás esetében

« 3̂
- C  CQc/i o ̂

cü & 
O  mr* Q , 

^  -T?

A repülőgép
c3 p 'O 

- C  CQ - tn r>'j 
' 8  
" O

— ü

A  repülőgép
« •jZ ~ G (A CQ oá tí o1̂ "O« ü «S -T) O<u •- o< 
<

A  repülőgép

indul érkezik indul érkezik indul érkezik

A usztria lásd: N ém etország I. rész,

A lbánia Tirana o
9.45*

11.10

o
11.05*
12.15

o
b) 8.00 

b) 13.15 11.10 12.15 c) 13.15
Belgium Brüsszel 9.45

11.10
11.00
12.20

17.45
19.30 ( Ugyanaz mint 

 ̂ hétfőtől-péntekig

7.15
12.40

8.20
13.55

19.30 
b) 6.11

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 6.11
Bulgária Szófia 9.45

13.15
11.05
14.30

15.30 
b) 11.05

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

Cseh-Szlovák
ország

Prága " 6.30 
S.00
9.30 
9.45

7.45
9.15

10.30
11.00

10.15
11.45
12.50
13.40

r Ugyanaz mint 
l hétfőtől-péntekig

csak V. 15-től 12.40 13.55 16.25 12.40 13.55 16.25 12.40 13 55 16.25
23.00 23.50 b) 10.15

Dánia Kopenhága V. 14-ig 11.10 12.20 20.00
| Ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20 00
11.10
12.40

12.15 
13.55

20.00 
b) 14.15V . 15-től 11-10

12.45
12.20
13.55

20.00 
b) 5'00

7.15 8.20 b) 1.20Danzig 
szabad város

Danzig V. 14-ig 11.10 12.20 21.20 u. a. m int hé pé-ig
11.10
12.40

12.15
13.55

b) 1.20 
b) 17.59V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13,55

21.20 
b) 9.20

11.101 12,20| 21.20 
12.401 13.55|b) 13.30

7.15
Észtország Tallinn V. 14-ig 6.30

11.10
7,45

12.20
b) 8.10 
b) 14.05

1 Ugyanaz 
j hétfőtől-p 

23.00| 23.50

mint 
éntekig 
c) 8 10

ö . — u

11.10 12.15 b) 14.05V. 15-től 6.30
12.40

7.45
13.55

b) 8.10 
b) 14.05

6.301 7.45 
12.40 13.55 
23.00! 23.50

b) 8.10
b) 14.05
c) 8.10

7.15 8.20ib) 13.00
Finnország H elsinki V. 14-ig 6.30

11.10
7.45

12.20
21.40 

b) 13.00
, Ugyanaz mint 
> hétfőtől-péntekig 

24.001 23.50 b) 21.40
■ 11.10 12.15 b) 13.00V. 15-től

r
6.30

12.40
7.45

13.55
21.40 

b) 13.00
, Ugyanaz mint 
i hétfőtől-péntekig 
23.00| 23.50|b) 21.40

7.15 8.20 b) 11.10M arseille V. 14-ig 6.30
9.30 

11.10

7 45 
10.30 
12.20

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

_ U gyanaz mint 
( hétfőtől-péntekig

Franciaország

7.15 8.20 b) 11.10V . 15—V I. 14-ig
és

IX . 16—X. 1-ig.

6.30
9.30 

12.40

7.45
10.30
13.55

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

11.10 12.15 b) 11.10
V I. 15—IX.15-ig 6.30

9.30 
12.40

7.45
10.30
13.55

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

7.15 8.20 b) 6.54
Paris V. 14-ig 9.30

9.45
11.10

10.30
11.00
12.20

16.50 
19.45 

b) 5.05

V, Ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15
12.40

8.20
13.55

b) 6.54 
b) 11.24V . 15—VI. 14-ig 

és
IX . 16—X. 1-ig.

9.30
9.45

12.40

10.30
11.00
13.55

16.50 
19.45 

b) 5.05
11.10
12.40

12.15
13.55

21.00 
b) 11.24V I. 13—IX.15-ig 9.30

9.45
11.10
12.40

10.30
11.00
12.20
13.55

16.50 
19.45 
21.00 

b) , 5.05
-------------------------------------------- --------------------- ;----------i------------------------------------ ' 1

•

* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
Q  Csak hétfő-, szerda- és pénteki feladás esetében.
b) A  feladást követő  nap.
c) A  feladást követő  második nap.
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Rendeltetési
ország

A helység neve
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feladás esetében
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A repülőgép
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A  repülőgép

A
 f

el
ad

ás
 h

a
tá

ri
de

je
 

B
u

da
pe

st
 7

2-
né

l

A  repülőgép

indul érkezik indul érkezik indul érkezik

Franciaország
(folytatás)

Strasbourg V. 14-ig 930
1110

10.30
12.20

15.05 
b) 5.20

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 5.20

V. 15-től 9-30
iVlO
12-40

10.30
12.20
13.55

15.05 
b) 5.20 
b) 9.401)

Ugyanaz 
hétfőtől-p 

12.40| 13.55

mint 
éntekig 
b) 13.52

11.10 12.15 b) 5.20

Görögország
A thén V. 14-ig

o
9.45

9.45

O
11.05

11.30

O
19.10

18.00

9.45 11.30 18.00

V. 15-től O
945

9.45

O
11.05❖
11.30

O
19.10

17.00

9.45 11.30 17.00

Szaloniki 9.45 11.05 17.25 u. a. mint hé-pé-ig
Jugoszláv
királyság

Belgrád 9.45
13.15

11.05
14.30

12.40
15.55

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

Lengyelország Krakó V. 14-ig O
9.30

11.10

O
10.30
12.20

O
23.44 

b) 7.03
11.10 12.20 b) 7.03 7.15 8.20 b) 7.03

V. 15-től o
9.30

11.10

o
10.30
12.20

O
23.44 

b) 7.03
11.10 12.20 b) 7.03 11.10 12.15 b) 7.03

Lemberg V. 14-ig
o

9 30 
11.10

o
10.30
12.20

O
b) 6.14 
b) 7.00

11.10 12.20 b) 7.00 7.15 8.20 b) 7.00

V. 15-től o
9.30

11.10

O
10.30
12.20

0
b) 6.14 
b) 7.00

11.10 P.20 b) 7.00 11.10 12.15 b) 7.03

o
10.30
12.20

O
15.45
19.50

11.10 12.20 19.50 7.15 8.20 19.50Varsó V. 14-ig
o

9.30
11.10

(J
930

11.10

o
10.30
12.20

O
15.45
19.50

11.10 12.20 19.50 11.10 12.15 1950
V. 15-től

6.30
11.10

7.45
12.20

b) 9.40 
b) 14.20

11.10
23.00

12.20
23.50

b) 14.20
c) 9.40

7.15 8.20 b) 18.12Lettország Riga V. 14-ig

V. 15-től 6.30
12.40

7.45
13.55

b) 9.40 
b) 14.20

12.40
23.00

13.55
23.50

c) 6.29 
c) 9.40

11.101 12.15
1

b) 14.20

6.30
11.10

7.45
12.20

b) 8.10 
b) 14.05

11.10
23.00

12.20
23.35

b) 14.05
c) 8.10

b) 14.05Litvánia Kaunas V. 14-ig 7.15 8.20

V. 15-től 6.30
12,40

7.45
13.55

b) 8.10 
b) 14.05

12.40
23.00

13.55
23.50

b) 14.05
c ) 8.10

11.10 12.15 b) 14 05

Luxemburg Luxemburg 9.30
11.10

10.30
12.20

22.35
22.45 Ugyanaz mint 

í hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 23.45

csak V. 15-től 12.40 13,55 b) 11.45 12.40 13.55 b) 11.45

M álta Malta V. 30-ig
O

9.45
O

11.00
Ó

b) 13.15 1 Ugyanaz mint 
j hétfőtől-péntekig

VI. 1-től
O

11.10
o

12.20
O

b) 13.15
Nagybritannia London 8.00

9.45
11.10

9.15
11.00
12.20

16.50
19.40
21.20

j Ugyanaz mint 
j hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 21.20

„ csak V. 15-től 12.40 13 55 21.30 12.40 13.55 21.30
Németalföld Amszterdam 8.00 9.15 15.50

1 Ugyanaz mint 
f hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.20
csak V. 14-ig 9.45

11.10
11.00
12.20

19.55
20.20

csak V. 15-től 12.40 13.55 20.35 12.40 13.55 20.35

• Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak hétfő- szerda- és pénteki feladás esetében. 
H IX. 1-től 8.40.
b) A feladást követő nap.
c) A feladást követő második nap.
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R endeltetési
ország

A helység neve

H étfőtől—péntekig 
való feladás esetében

Szombati
feladás esetében

Vasárnapi
feladás esetében v
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A repülőgép
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A  repülőgép
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A repülőgép

indul érkezik indul érkezik indul 1 érkezik

N ém etalföld
Rotterdam 8.00 9.15 15.20

f ugyanaz mint 
( hétfőtől-péntekig

csak V. 14-ig 9.45
11.10

11.00
12.20

19.25
20.00

7.15 8.20 20 00

csak V" í  5-től 12.40 13.55 20 00 12.40 13.55 20.00

N ém etország 
I. rész 
(A usztria)

Bécs 6.30 
8.00
9.30 
9.45

11.10

7.45
9.15

10.30
11.00
12.20

8.45
10.15
11.30
12.10
13.20

1
i. ugyanaz mint 

hétfőtől-péntekigt

csak V. 15-től 12.40 13.55 14.55 12.401 13.55| 14.55
G raz V. 31-ig és 

X. 1-én
*

8.00
0

9.30

#
9.15

O
10.30

*
18.35

O
13.55

•

8.00 9.15 18.35

VI. 1— IX. 30
O

6-30*
8.00

0
7.45#
9.15

O
10.35*
18.35

8.00 9.15 18.35

I n n s b r u c k  V I. 31-ig és X. l-én 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

17 00 
24.00 

b) 6.02
u g y a n a z  m i n t  

V h é t f ő t  ö l - p é n t e k i g

,

7.15 8,20 b) 6.02

V I. I—VII. 14-ig
és

IX. 9—IX. 30-ig

6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

11.25 
24.00 

b) 6.02

7.15 8.20 b) 6.02

V II. 15—IX. 8-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

11.25
2400

7.15 8.20 24,00

Klagenfurt V. 3l-ig és X, l.én

#
9.30

O
9.45

*
10.30

O
11.00

*
22.52

O
14,40

9.05 10.30 22.52

VI I-IX. 8-ig
O

6.30 *
9.30

O
7.45*

10.30

O
11.20*
22-52 9.05 10.30 22.52

L 'n z  V II.14-igésIX . 9-től 6.30
9.30 

11.10

7.45
1030
12.20

13.10
17.13
21.58

1 ugyanaz mint 
I héttőtől-péntekig

VII.15-IX.8-ig 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

13.10
17.13
17.35

ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

Salzburg VII.14-ig ésIX . 9-től 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

10.20 
19.20 

b) 2.05
r ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig

V II. 15—IX. 8-ig 6.30
11,10

7.45
12.20

10.20
15.10

( ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig

11.10 12.20 15.10

Ném etország 
II. rész

Berlin V. 14-ig 6 30 
11.10

7.45
12.20

12.25
16.30

 ̂ ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig 

23.00| 23.50| b) 12.25

7.15 8.20 16.30

V. 15-től 6.30
11.10
11.10
12.40

7.45
12.15
12.20
13.55

12.25 
15.45 
16.30 

b) 4.05

| ugyanaz mint 
 ̂ hétfőtől-péntekig

23-00| 23.50| b) 12.25

11.10
12.40

12.15
13.55

15.45 
b) 6.50

Bremen V. 14-ig 11.10 12.20 19.00 u. a. m inthé-pé-ig
23.00| 23.50| b) 20.20

7.15 8.20 b) 1.36

V. 15-től. 11.10
12.40

12.20
13.55

1

19.00 
b) 10.15

ugyanaz mint 
) hétfőtől-péntekig 

23.001 23.50| b) 20.20

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 1,36 
b) 15.43

; r~ ' : f

* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
0  Csak hétfő-szerda- és pénteki feladás esetében.
1 IX. 1-től — 1810.
b) A  feladáat követő nap.
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Rendeltetési
ország

A helység neve
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való feladás esetében

Szombati 
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Vasárnapi 
feladás esetében
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A repülőgép
i » ■—1a d *u M CŰ C2
■o <4'OJ

A repülőgép

indul érkezik indul érkezik
c u cn — T3 u

indul érkezik

Németország 
II. rész

(folytatás)

Breslau V. 14-ig 11.10 12.20 21.35 u. a. mint hé-pé-ig 7.15 8.20 21.35
V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13.55

21.35 
b) 6.00

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

11.10 12.15 21.35

Dortmund 6.30
11.10

7,45
12.20

16.20
19.00 | ugyanaz mint 

( hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 0.58

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 6.24 12.40 13,55 b) 11.54

Dresden 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

11.20
17.39
23.52

( ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 23.52

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 3.40 12.40 12,55 b) 3.40 11.10
12.40

12.15
13.55

23.52
b) 3.40

23.00 23.50 b) 11.20
Düsseldorf 11.10 12.20 19.05 1 i ugyanaz mint 

* hétfőtől péntekig
7.15 82.0 22,22

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 5.41 12.40 13.55 b) 11.34
Essen 11.10 12.20 19.50 i ugyanaz mint 

< hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 b) 0.13

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 6.24 12.40 13.55 b) 11.54
Frankfurt (Main) 9.45

11.10
11.0.0
12.20

15.50
17.30 1 ugyanaz mint 

í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 17.30

csak V J 5-től 12.40 13.55 b) 2.25
csak V . 15-IX 15-ig 11.10 12.15 18.15

Halle/Leipzig 6-30 7.45 14.30

! ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

I

7.15 8.20 20.50
csak V. 14-ig 9.30 10.30 19.13
csak V. 15-től 11.10 12 15 17.00

11.10 12.20 20.50
csak V J5-től 12.40 13.55 b) 6.28 12.40 13.55 b) 6.28

Hamburg V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

19.00
21.35

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig 

23.00| 2.3.501 b) 19.00

715 8.20 21.30

V. 15-től 11.10
12.40

12.15
13.55

17 20
b) 8,30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig 

23.00| 23.50|b) 19.00

11.10
12.40

12.15
13.55

21.00 
b) 10.25

Hannover V. 14-ig 11.10 12.20 18.30 11.101 12.201 18.30 
23.00 23.50| b) 18.2b

7.15 8.20 b) 2.13

V.15-VIII.31. 11.10
12.40

12.20
.'3.55

18.30 
b) 2.10

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig 

23.00| 2350 b) 18.28

11.10
12.40

12.15
13 55

b) 2.13 
b) 11.55

IX. 1-től 11.10
11.10
12.40

12.15
12.20
13.55

17.20 
19.30 

b) 2.10
1 ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig

23.00| 23.50|b) 18.28

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 3.13 
b) 11.55

Köln 6.30
11.10

7.45
12.20

16.55
18,40

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 18.40

csak V 15-től 12.40 13.55 b) 0.35 12.40 13.55 b) 0.25 12.40 13.55 b) 12.08
Königsberg 11.10 12.20 22.20 11.10 12.20 22.20 7.15 8.20 22.20

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 10.20 12.40 13.55 b) 14.30 11.10 1235 b) 2.20
München 6.30

11.20
7.45

12.20
11.10
15.50 ( ugyanaz mint 

l hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 15.50

csak V.l5-től 12.40 13.55 b) 5.20
Nürnberg 6.30 7.45 16,25

( ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

12.15
8,20

csak V.l5-től 11.10 12.15 18.15 11.10 18.15
11.10 12.20 19.30 7.15 219.30

csak V.l5-től
Saarbrücken

12.40 13.55 b) 4.15
6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

19.10
22.40
23.57

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 23.57

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 9.28

2 Csak V. 14-ig.
* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak héttő- szerda- és pénteki feladás esetében, 
b) A  feladást követő nap.
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való feladás esetében

Szombati 
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N ém etország
II. rész (folyt.)

S tu ttgart V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

16.22
18.50 1

1 ugyanaz mint 
hétfőtől—péntekig

7.15 8.20 b) 1.58

V.15—V II í .31-ig 6.30
11.10
12.40

7.45
12.20
13.55

16.22 
18.50 

b) 4.15

7.15 8.20 b) 1.58

IX. 1-től
a

6.30
11.10

7.45
12.15

16.22
18.05

7 15 8.20 b) 1.58

Norvégia Oslo V. 14-ig 11.10 12.20 b) 9.00 i ugyanaz mint 
| hétfő től—péntekig

7.15 8.20 b) 9.00
V. 15-től 12.40 13.55 b) 8.45 11.10

12.40
12.15
13.55

b) 9.00 
b) 17.20

Olaszország
Fiume V. 31-ig

O
9.30

*
11.10

O
11.00

#
12.15

O
17 50

17'50

11.10 12.15 17.50

V I. 1—IX. 15-ig 11.10 12.15 17.50

Milano V. 31-ig
o

9.30
*

11.10

O
11.00

#
12.15

O
17.15 

*
17.15

11.10 12,15 17.15

VI. 1-től 11.10 12.15 17.15

Pola V. 31-ig
o

9.30
*

11.10

O
11.00

#
12.15

O
17.05

*
17.05

11.10 12.15 17.05

V I. 1—IX . 15-ig 11.10 12.15 17.03

Roma V. 31-ig
o

9.30

11.10

O
11.00

*
12.15

O
18.15

#
18.15

11.10 12.15 18.15

VI. 1-től
O

6.30
11.10

O
7.45

12.15

O
15.50
18.15

Torino V. 31-ig
O

9.30
*

11.10

O
11.00

*
12.15

O
18.05

18.05

11.10 12.15 18.15

VI. 1-től 11.10 12.15 18.05

Trieste V. 31-ig
o

9.30

11.10

O
11.00

*
12.15

O
17.45

17.45

11.10 12.15 17.45

VI. 1-től
O

6.30
11.10

O
7.45

12.1

O
12.45
17.45

Veleníce V. 31-ig
O

9.30
*

11.10

O
11.00

#
12.15

O
16.00

16.00

11.10 12.15 16.00

VI. 1-től
o

6.30
11.10

O
7.45

12.15

o
13.30
1600

(Szardínia)
Cagliari V. 31-ig

O
9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
b) 17.30 

b) 14.05

11.10 12.15 c) 14.05

VI. 1-től
C

11.10 

11.IC

O
12.20*
12.15

O
b) 17.30 

b) 14.05

_r i

* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak hétfő—szerda és pénteki feladás esetében.
b) A  feladást követő nap.
e) A  feladást követő második nap.
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Rendeltetési
ország

A helység neve

H étfőtől—péntekig 
való feladás esetében

Szombati 
feladás esetében

V asárnapi 
feladás esetében

A
 f

el
ad

ás
 h

a
tá

ri
de

je
 B

u
da

pe
st

 7
2-

né
l

A repülőgép

A
 f

el
ad

ás
 h

a-
 

áá
ri

de
je

 B
u

da
pe

st
 7

2-
né

l

A repülőgép

A
 f

el
ad

ás
 h

a
tá

ri
de

je
 B

u
da

pe
st

 7
2-

né
l

A repülőgép

indul érkezik indul érkezik indul érkezik

(Tripolisz) Tripoli V. 31-ig
0

9.3U*
11.lü

C
11.00*
12.15

O
b) 17.25*
b) 13.15

11.10 12.15 c) 13.15

V. 1-től
0

11.lü*
11.lü

O
12.20*
12.15

O
b) 17.25*
b) 13.15

Rhodosz sziget Rodi
o

9.30

9.30

O
11 05

i
11.30

O
b) 9.45

i
b) 13.40

Oroszország 
(európai rész) A légiforgalom szünetel

Portugália Lisszabon V. 14-ig 11.10 12.20 b) 20.15 11.10 12.20 c) 20.15
V .15-V I. 14 és IX. 16-től J 2.40 13.55 b) 20.15 12.40 13.55 c) 20.15

csak V I. 15-IX. 15 ig 12.40 13.55 b) 20.15 11 10| 12.15|, b) 20.15
Románia Arad 9.45 11.10 13.15 u. a. m int hé-pé-ig

Bukarest 9.45
11.45
13.15

11.10
13.00
14.30

15.50
17.03
19-05

f ugyanaz mint 
í hétíőtől-péntekig

11.45 13.00 17.05

Kolozsvár 9.45 11.10 14.55 u. a. m int hé-pé-ig
Spanyolország Barcelona 9.30 10.30 b) 7-18 9.05 10.30 b) 8.50

Salamanca V. 14-ig 11.10 12.20 b) 17.35 11.10 12.20 c) 17.35
V. 15-VI.14. és IX :6-tól 12-40 13.55 b) 17.35 12.40 13.55 c) 17.35

csak VI. 15-IX. 15-ig 12.40 13.55 b) 17-35 11.10 12.15 b) 17.35
Svájc Basel 6.30

11.10
7.45 

12 20
13.15
18.25

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 6*47

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 5.00 12.40| 13.55|b) 10.4(
Genf

________1___
6.30 

11.10
7.45

12.20
14.15
19.15

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 5.38

csak V.15-től 12.40 13-55 b) 10.00 12.40| 13.55(b) 14.55
St. Gallen 6.30

11.10
7.45

12.20
17.50
18.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 22.32

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 9.10 12.401 13.55(b) 13.55
Zürich 6.30

11.10
7 45 

12.20
12.45
17.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 23.40

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 8.35 12.401 13.55|b) 13.19
Svédország Göteborg V. 14-ig 11.10 12.20 b) 2.24

f ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 2.24
V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13.55

b) 2.24 
b) 6.50

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 2.24 
b) 15.40

Malmö V. 14-ig 11.10 12.20 20.30
/ ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.30
V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13.55

20.30 
b) 5.35

11.10
12.40

12.15
13.55

20.30 
b) 14.35

Stockholm V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

17.55 
b) 6.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig 

23.001 23.50(b) 17.55

7.15 8.20 b) 6.30

V. 15-től 6.30
11.10
12.40

7.45
12.20
13.55

17.55 
b) 6.30 
b) 8.30

/ ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

23.001 23.50(b) 17.55

11.10
12.40

12.15
13.54

b) 6.30 
bj 16.20

Törökország
A  légiforgalom szünetel

1 Csak csütc 
* Csak kedd 
O Csak hétf 
b) A feladás

irtöki feladás esetében, 
i és csütörtöki feladás esetében 
ő-, szerda- és pénteki feladás e 
t követő nap.

setében.
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B) Európán kívüli országok.
Az Európán k ívüli országok névmutatója

II. sz. táblázat.

M enetrend M enetrend M enetrend
Ország, terület Ország, terület Ország, terület

táblá- sor- , táblá- sor- táblá- sor-
zat szám zat szám zat szám

Abesszínia III 4 Francia Guinea VII 5 Mezopotámia VI 1
Aden III 3 Francia-Guyana IX 8 Mozambik V 7
Afganisztán VI 4 F rancia-Indokína VI 7 Németalföldi-In dia VI 9
Algír IV 1 Francia Közép-Kongó Németalföldi-Guyana IX 9
Algíri területek (déli) VII 12 déli része VII 11 N ém etalföldi-Uj-Guinea VI 9
A merikai Egyesült Áll. IX — Francia Közép-Kongó Niger VII 14
Angola VII 20 északi része VII 19 Nigéria VII 17
A nnobom  (sziget) VII 17 Francia-Szomálipart III 3 Nikaragua IX 19
Antigua (sziget) IX 1 Francia-Szudán VII 13 Nyasaföld V 5
Arábia III 1 Fülöp-szigetek VI 12 Olasz-Szomáliföld III 4
A ranypart VII 8 Gabon VII 10 Oltre-Giuba III 4
Argentína V ili 3 Gambia VII 4 Oman VI 2
A usztráliai Államszöv. VI 14 Guam (sziget) VI 13 Palesztina III U
Baham a-szigetek IX 2 Guatem ala IX 6 Panama-csatorna vidéke IX 20
Bahrein-sziget VI 3 H adram aut III 3 Panama köztársaság IX 21
Becsuana-föld V 6 Haiti köztársaság IX 10 Paraguay V ili 2
Belga-Kongó VII 20 Hawai - szigetek IX 11 Peru V ili 7
Belga-Kongó észak

keleti része
H onduras köztársaság IX 13 Porto-Rico IX 22

V 1 Hong-Kong VI 10 Portugál-Angola VII 20
Beludzsisztán VI 4 Irak VI 1 Portugál - Előindiai
Birma VI 5 Irán (Perzsia) VI 2 gyarmatok VI 4
Bolívia VIII 3 Jamaika IX 14 Portugál Guinea VII 3
Borneo VI 9 Japán VI 11 Principe (sziget) VII 17
Brazília VIII 1 Jáva VI 9 Rio de Oro VII 2
Brit-Észak-Borneo VI 8 Jémen III o Salvador köztársaság IX 23
Brit-Guyana IX 7 Kamerun déli része VII 9 S. Thomé (sziget) VII 17
Brit-Honduras IX 12 Kamerun északi része VII 17 Sierra Leone VII 3
Brit-India VI 4 Kanada IX 15 Singapore VI 8
Brit-Nyasaföld V 5 Kanári-szigetek VII 1 Spanyol-Guinea VII 10
Brit-Szomáliföld III oJ Karolina-szigetek VI 13 Straits-Settlements VI 8
Celebes VI 9 Kénya V 2 Szaudi-Arábia 111 1
Ceylon VI 4 Kína VI 11 Szenegál VII 3
Chile VIII 6 Kolombia IX 16 Sziám VI 6
Ciprus sziget III 7 Koweit VI 1 Szíria 6
Costa-Rica IX 3 Közép-Kongó Tanganyika-terület V 3
Csád (Tchad) VII 16 déli része VII 11 Tanger I \ 2

16Dahomey VII 15 Közép-Kongó Tchad VII
VIDélafrikai Unió V 8 északi része VII 19 Tibet 4

Délnyugat-Afrika V 9 Kuba IX 17 Timor (sziget) VI 9
Dél-Rhodézia 
Dominikánus köztárs. 
Egyesült Államok 

(Amerika

V
IX

6
4

Lakedivi-szigetek
Libanon
Libéria

VI
III

VII

4
6
6

Togo
Transzjordánia 
Trinidad (sziget)

\  II
III
IX

15
5

24
IX — Lorenzo Marques V i Tripolisz 1. Olaszország

Egyiptom
Egyiptomi-Szudán
Ekuador

III 1 Macao VI 10 (az európai résznél) —

III
IX

2
5

Madagaszkár 
Maláji nem szöv. áll.

VII
VI

21
8

Tunisz
Ubangi-Chari

IV
VII\7

3 
18
1

14
4

25
26 

3'l

Elefántcsontpart
Eritrea

VII
III

7
4

Malaya
M aledivi-szigetek

VI
VI

8
4

Uganda
Uj-Zéland

V
VI

VIII
IX
IX
III
V

Észak-Rhodézia 
Etiópia (Abesszínia) 
Fernando Po (sziget) 
Francia Előindiai

V
III

VII

4
4

17

Mandzsukuó
M arianna-szigetek
Marokkó
M auritánia

VI
VI 
IV

VII

11
13
2
3

Uruguay 
Venezuela 
Virginia szigetek 
Yémen

gyarmatok VI 4 Mexikó IX '18 Zanzibár J
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III. sz. menetrendtáblázat.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

hé
\)

ke
‘)

pé
J)

A feladás határideje Budapest hé sze sze C SÜ pé szo szo
72. hivatalnál

9.45 11.10 9.45 9.45 11.10 9.45 9.45 11.10 9.45 11.10
Budapest (repülőtérről) indul 11.05 12.20 11.30 11.05 12.20 11.30 11.05 12.20 11.30 12.15

Rendeltetési ország Helység neve É r c e z é s

1. Egyiptom Alexandria sze csü pé szo va ke
(Szaudi Arábia) Kairo sze sze csü pé pé szo va va ke

2. Egyiptomi Szudán W adi Halfa sze csü pé szo va va ke
Khartoum csü pé szo va hé hé sze
El-Obeid 1 va
El-Fasher va
Geneina
Kassala szo va

va
ke csü

M alakal pé va hé

3. Francia Szomálipart Djibouti va sze csü
(Brit-Szomáliföld, 
Aden, Jemen, 
Hadramaut)

4. Olasz Keletafrika Asmara csü szo hé sze
(Eritrea, Ethiopia, As sab pé va ke csü
Ö ltre Giuba, Olasz Dire-Daua pé hé ke csü
Szomáliföld) Addis Abeba pé hé ke C SÜ

Gorrahei szo sze
Belet Uen szo sze
Mogadiscio szo sze

5. Palesztina Er Ramie
(Transjordania) (Tel-Aviv) ke sze csü pé szo va

Gaza ke csü csü szo szo hé
Haifa ke csü csü szo szo hé

6. Szíria és Libanon ^Beyrouth sze csü pé va hé

7. Ciprus-sziget Larnaca csü '

t

*) Záridő, ill. indulási idő V. 31-ig — 9 03, ill. 10 30.
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IV. sz. menetrendtáblázat.

A feladás határideje a Budapest 
72. sz. hivatalnál

1 . 2. 3.

nap.
va
kiv.

9.05

nap.
va

kiv.

11.10

nap.
va

kiv.

12.40
Budapestről (repülőtérről) indul 10.30 12.20 13.55

Rendeltetési ország | Helvség neve Érkezés
1. Algír Alrf.V. 14-ig b 16.25

V. 15-től b 16.25

V. 14-ig b J 
11.45

b 3 
11.45

Or an
V. 15-től b 1 

11.45
c

11.45
2. M arokkó b

Casablanca 15.10 
b 1

16.02

Fés b 1
14'25

Tanger
3

6.02
3. Tunisz V. 14-ig 0 18.20

Tunisz. 7 . c . -T" V. 15-tol b 18.20
1 Szerda és szom bati feladás kivételével.
2 Csak szerda és szom bati feladás esetében.
3 Csak szombati feladás esetében.

V. sz. menetrendtáblázat.
1 . 2. 3.

A leladas határideje a Budapest sze pé szó
72. sz. hivatalnál

9.45 9.45 9.45
Budapestről (repülőtérről) indul 11.05 11.05 11.30

Rendeltetési ország | Helység neve Érkezés

I. Uganda Port Bell pé va hé
(Belga-Kongó
északkeleti része
Port Belitől ren-
des postai úton)

2. Kénya Kisumu pé va hé
N airobi szó hé ke
Mombasa szó hé ke

3. Tanganyika terü let Dar-es-Saalam szó hé ke
(Zanzibár sziget) Lindi szó ke

4. Észak-Rhodézia Lusaka va ke sze

5. N yasaföld Blantyre va sze

6. Dél-Rhodézia Salisbury va sze
(Becsuanaföld)

7. Mozambik Mozambique szó ke
(Lorenzo-M arques) Quelimane sze

Beira va sze
Lorenzo-

M arques va sze

8. D élafrikai-U nió Johannesburg va sze
Durban va sze
East London hé csü
Port Elisabeth hé csü
Capetown hé csü

9. Délnyugat-Afrika W indhoek hé csü

VI. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3. 4. 5.

A feladás határideje a ke sze csü pe szó
Budapest 72. sz. hivatalnál

O 45
1

9 45 9 45 9 45 9-45
Budapestről (repülő térrő l) indul 11.30J11.05 11.30 11.05 1 1 30

R endeltetési ország Helység neve Érkezés

1. Irak(M ezopotám ia) Baghdad sze csü pé szó va
(Koweit) Basrah sze csü pé szó va

2 Irán (Perzsia) Bouchir szó k e
(Oman) D jask CSÜ szó hé

Teherán sze
3. Bahrein-sziget Bahrein pé szó va k e
4. Brit India Karachi CSÜ pé szó va hé

(Ceylon-sziget) Jacobabad pé szó va hé ke
(Beludzsisztán Multan pé szó va hé ke
Jacobabadcól Lahore pé szó va hé ke
Afganisztán Ahmedabad szó va hé sze
Lahorétól és Bombay szó va hé sze
Tibet Calcuttától H yderabad szó va hé sze

rendes postai
. úton Madras va hé ke csü
(Francia és Por tu- Colombo \ a hé ke csid
gál-Előindiai gyár- Goa csü
matok, Maledivi és Cannanore csü
Lakedivi szigetek) Trivandrum csü

Jodhpur csü szó szó hé hé
Delhi pé szó va hé ke
Cawnpore szó szó va hé sze
Allahabad pe szó va hé ke
Calcutta pé szó va hé ke

3. Birma Rangoon pé va ke

6. Sziám Bangkok szó hé sze

7. Francia Indokína Saigon ke 1
Hanoi ke 1
Vientiane ke 1

8. Malaya (és Maláji Penang szó hé sze
nem Szöv. áll.) Singapore szó hé sze
(Straits Settlements,
Brit Észak Borneo)

9. Németalföldi India Medan szó hé sze
(Jáva, Borneo, Ce- Palembang va ke csü
lebesz, Németalföl- Batávia va ke csü
di U j Guinea, Ti- Bandoeng va ke csü
mór sziget) Soerabaya hé sze pe

10. Hong Kong Hong-Kong sze pé
(Macao)

11. Kína Canton sze pé
(Japán)
(Mandzsukuó)

12. Fülöp szigetek Manilla bcsü hé

13. Guam sziget Guam b pé
(Marianna és Karo-
lina-szigetek)

14. Ausztráliai Állam. Darwin b csü b va
szövetség Sydney b pé b hé
(Ausztráliai sziget- Melbourne bszo b sze
világ) Port Moresby sze

Brisbane Kpé hé
Perth fiva bcsü

1) Bangkoktól vasúton.
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VII. sz. menetrendtáblázat. VIII. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3,

A feladás határideje a szó
Budapest 72. sz. hivatalnál sze szó

11.10 9.45 11.10

Budapestről (repülőtérről) indul 12.20 11 30 12.20

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Kanári.szigetek Las Palmas sze

2. Rio de Oro Villa Cisneros C S Ü 1) va1)

3. Szenegál (Mauritá-
Pé1) hé1)nia)

(Portugál Guinea)
Dakar

4. Gambia Bathurst pé

5. Francia-Guinea Conakry hé1)
(Sierra Leone)

6. Libéria Monrovia ke1)

7. Elefántcsontpart Abidjan ke1)

8. A ranypart Accra sze1)

9. Kamerun (déli Douala sze1)
része)

10. Gabon (Spanyol Port Gentil C S Ü 1)

Guinea)

11. Francia Közép- Pointe Noire C SÜ

Kongó (déli része) Brazzaville C S Ü

12 Délalgiri területek Colomb-Béchar va
El Goléa va
Aoulef va

13. Francia-Szudán
Reggan hé

(keleti része) Gao hé
(nyugati része) Bamako ke2)

14. Niger Niamey hé
Zinder ke

15- Dahomey (Togo) Cotonou ke

16. Tchad Fort Lamy ke

17. Nigéria Maldugari sze
(Fernando Po, An- Kano sze
nobon. S. Thomé- Kaduna C SÜ

és Principe-sziget) Minna C S Ü

(Kamerun északi Oshogbo CÍ5 Ü

része)
18. Ubangi-Chari

19. Francia Közép.

Lagos
Fort Archam- 

bault

C SÜ

sze

Kongó (északi 
része)

Bangui sze

20. Belga Kongó Libenge sze
(Angola) Coquilhatville sze

Leopoldville C S Ü

Boma C S Ü

Búmba sze
Stanleyville sze
Kindu C S Ü

Kabalo C S Ü

Bukama C S Ü

Elisabethville C S Ü

21. Madagaszkár Maintirano b szó
Tananarive b szó

*) Feladási határidő 9.05, indul 10.20.
2) D akar és Bamako között vasúton.

1. 2. 3.

A feladás határideje a
szó1)Budapest 72. sz. hivatalnál sze

11.10 9.05

Budapestről (repülőtérről) indul 12.20 10.30

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Brazília N atal pé hé
Recife szó ke
Bahia szó ke
Rio de Janeiro szó ke
Santos va
Florianopolis va sze

l Porto Alegre hé csü
Pelotas hé csü
Sao Paulo va sze
Campo Grande va

- Corumba hé
Cuyaba hé
Fortaleza szó

• Floriane va ■N
Beiern szó
Manaos hé

2. Paraguay Asuncion hé

3. Bolivia Santa Cruz ke pé
Cochabamba ke b szó
Oruro ke
La Paz ke

4. Uruguay Montevideo va sze

5. Argentina Buenos Aires 
Mendoza

va
hé

sze
csü

Bahia Bianca hé csü
San Antonio ke pé

Puerto  Descado b szó
Santa Cruz b szó
Rio Gallegos b szó
Rio Grande b va

6. Chile Santiago hé csü
Valparaiso hé csü
A ntofagasta ke b va
Arica ke b va

7. Peru Arequipa b sze b hé
Lima b sze b hé
Talara b csü b hé

i) V I. 15—IX. 15-ig a záridő 11.10 indulás 12.20.
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IX. sz. menetrendtáblázat.
1. 3. 1 4. 5 6. 7.

Északamerikai útiránv esetében1) Délamerikai
útirány esetében

Feladás határideje
Bpest 72. liv.

Rendeltetési ország, terület Helység neve sze szó
N ew -Yorkból a repülő- Rendeltetési helyre 11.10 9.05

gép indul érkezik Budapestről
(repülőtérről) ind.
12.20 10.30 |

Érkezik

1. Antigua sziget St. John ke 21.10 csü b csü b szó
2. Bahama-szigetek Nassau va, csü 21,10 hé, pé 10.30
3. Costa-Rica köztársaság San Jósé va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze

M >> hé, pé 21.10 sze, va
4. Dominikánus köztársaság San Pedro szó, ke, csü 21.10 va, sze, pé ke pé
5. Ekuador Guayaquil hé, pé 2Í.10 sze, va b pé b hé
6. Guatem ala Guatemala va, ke, csü 17.00 hé, sze, pé b sze

»» hé, pé 21.10 sze, va
7. G uyana (Brit) Georgetown ke 21.10 pé csü
8. G uyana (Francia) Cayenne ke 21.10 pé csü
9. Guyana (Németalf.) Paramaribo ke, szó 21.10 pé, ke hé csü

10. H aiti köztársaság Port-au-Prince ke, csü, szó 21.10 sze, pé, va ke pé
11. Hawai-szigetek Honolulu ke 17.55 csü
12. H onduras (Brit) Belize szó, ke 17.00 ke, pé 13.40
13. H onduras köztársaság Tegucigalpa va, ke, csü 17.10 ke, csü, szó b sze

hé, pé 21.10 sze, va
14. Jamaika Kingston hé, sze, pé 21.30 ke, csü, szó b sze b hé
15. Kanada Montreal nap. va. kiv. 8.30 11.10

O ttaw a nap. va. kiv. 8.30 12.10
Winnipeg nap, va, is 23.45 13.40

1 6. Kolombia Barranqullla hé, sze, pé 21.10 ke, csü, szó 16.30
Bogota hé. sze, pé 21.10 sze, pé, hé 10.45

17. Kuba Habana nap. 21.10 másnap b sze
Antilla nap. 21.10 másnap ke

18. Mexikó Mexico City nap. 17.00 b 12.35
Tampico nap. H.00 b 10.50

19. N ikaragua Managua va, ke, csü 1700 ke, csü, szó b sze
hé, pé 21.10 sze, va

20. Panam a-csatorna vidéke Cristobal va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze
hé, pé 21.10 sze, va

21. Panam a köztársaság Panama City va, ke, csü 17.00 ke. csü, szó b sze
hé, pé 21.10 sze, va

22. Porto Rico San Juan ke, csü, szó 21.10 sze, pé. va ke pe
23. Salvador-köztársaság San Salvador va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze

hé, pé 21.10 sze, va
24. T rinidad -sziget Port-of-Spain ke, szó 21.10 csü, hé hé csü
25. Venezuela Caripitó hé, sze 21.10 sze, pé ke pe

Cora hé, sze 21.10 sze, pé ke pe
- La Guaira hé, sze 21.10 sze, pé ke pe

Maracaibo hé, sze 21.10 sze, pé ke pe
26. Virginia-szigetek St. Thomas ke, szó 21.10 csü, ke b csü b szó

i) A zoknál a küldeményeknél, melyek úgy az északi, mint a déli útirányon szállíthatók, az északamerikai útirány
igénybevételénél a következő jelzés Írandó: Légipostával New -Y orkon át.

Az északam erikai útirányon szállított légiküldeményeket Párison keresztül légi úton továbbítják abba a kikötőbe,
ahonnan N ew -Y orkba éppen légipostát szállító hajó indul.

Az Egyesült-Á llam ok területére szóló küldem ényeket N ew -Y orktól légi úton szállítják tovább és általában a 
hajó N ew -Y orkba érkezésétől szám ított 1—2 nap alatt érkeznek a rendeltetési helyre.

FŐVÁROSI NYOM DA R T.



RENDELETEK TÁEÍ5
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE. m,
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1938. MÁJUS 20. 20.  szám .

T A B  T A L O M  :
A  k ö z ö n s é g e s  l e v é l p o s t a i  k ü l d e m é n y e k  s t a t i s z t i k a i  

a d a t g y ű j t é s é n e k  m ó d o s í t á s a .
K i f i z e t e t t  u t a l v á n y o k  „ K i f i z e t v e “  b é l y e g z ő v e l  v a l ó  

e l l á t á s á n a k  m e g s z ü n t e t é s e .
H i v a t a l o s  l e v e l e z é s  d í j á t a l á n y o z á s á r a  j o g o s u l t a k  

n é v j e g y z é k é n e k  k i e g é s z í t é s e .
Á l l a m i  é s  t ö r v é n y h a t ó s á g i  t i s z t v i s e l ő k  ú t -  é s  k ö v e 

z e t - ,  i l l e t ő l e g  h í d -  é s  k o m p v á m  f i z e t é s e  a l ó l i  m e n t e s s é g e .
L e f o g l a l a n d ó  s a j t ó t e r m é k .
E u c o n g r e s s  ü n n e p i  c s a r n o k  p o s t a h i v a t a l a  n é v e n  a l 

k a l m i  p o s t a h i v a t a l  f e l á l l í t á s a .
A l k a l m i  h a j ó p o s t a h i v a t a l  f e l á l l í t á s a .

A  P á t r i a  K l u b  h e l y i s é g e i b e n  e l h e l y e z e t t  k o n g r e s z -  
s z u s i  s a j t ó k ö z p o n t  a l k a l m i  p o s t a h i v a t a l á n a k  f e l á l l í t á s a .  

H é v í z f ü r d ö  i d ő s z a k i  p o s t a h i v a t a l  m e g n y i t á s a .
A  m a r g i t s z i g e t i  i d ő s z a k i  p o s t a h i v a t a l  m e g n y i t á s a .
A  k a r á s z i  p  j s t a ü g y n ö k s é g n e k  p o s t a h i v a t a l l á  v a l ó  

á t a l a k í t á s a .
V á l t o z á s o k  a z  I r á n y í t á s i  F ü z e t b e n .
P á l y á z a t i  h i n  é l m é n y  h i v a t a l v e z e t ő i  á l l á s r a .  
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s o k r a .  
B e t ö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s o k .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s . .

A közönséges levélpostai küldemények statisz- i 
tikai adatgyűjtésének módosítása.

99.887/2.
A közönséges levélpostai küldemények sta

tisztikai adatgyűjtését szabályozó s a P. R. T. 
1934. évi 27. számában közölt 110.669/2. számú 
rendeletet a következőképen módosítom:

1. Olyan közönséges levélpostai küldemé
nyeket, amelyeket a küldönc a mozgóposta ér
kezése előtt hivatalának pályaudvari betűzőjé- 
vel lebélyegez és zárlaton kívül ad át a mozgó
postának, a küldönc tartozik megszámlálni és 
azokat az indító hivatal köteles a küldönc be
mondása alapján naponként gyűjtőívébe fel
venni.

2. A mozgópostahivatalok csak a levélszek
rényeik útján felvett és olyan zárlaton kívül át
vett közönséges levélpostai küldeményeket tar
toznak megszámolni és gyűjtőívükbe felvenni, 
amelyeket sem az indító hivatal, sem annak kül
dönce még nem bélyegzett le. A mozgóposták 
azonban ezeket az adatokat 1938. évi május hó
naptól kezdődőleg, — naponkénti adatgyűjtés 
helyett, — havonta csak 3 napon át, még pedig 
a tárgyhónap 15 és 20-ika közötti 3 hétköznapon 
állapítsák meg. A mozgópostafőnökségek az 
összegyűjtött havi adatokat mozgópostánként! 
részletezés nélkül összesítve, csak az adatgyűj
tésre kijelölt 3 nap szerint részletezve, jegyez

zék be az erre a célra szolgáló 1501- sz. nyomtat
vány egy külön példányába és ezt a hivatal ada
tait tartalmazó gyűjtőívvel együtt, a havi mun
kaegységkimutatás mellékleteként terjesszék fel 
az igazgatósághoz.

Ez utóbbi módosítás csak a mozgópostákra 
vonatkozik, a többi felvevő hivatal az adatgyűj
tést ezután is — a fenthivatkozott korábbi ren
delet értelmében — naponként tartozik teljesí
teni.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. 1934. 
évi 27. számában közölt 11.669/2. sz. rendelet 1. 
pont harmadik bekezdésénél jegyezzék elő. .

Budapest, 1938. évi május hó 13-án. /

Kifizetett utalványok „Kifizetve“ bélyegzővel 
való ellátásának megszüntetése.

99.144/4.
A kifizetett postautalványoknak és posta

takarékpénztári fizetési utalványoknak „Kifizet
ve“ bélyegzőlenyomattal való ellátását, illetőleg 
az e helyett megengedett átlyukasztását meg
szüntetem.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok az A. 3. Szab. 
95. §. 19. és a 119. §. 15. pontjánál. A Szabályzat 
megfelelő helyesbítése iránt a legközelebbi Vál
tozásban intézkedem.

Budapest, 1938. évi május hó 12-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

100.171/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) Vl/b. pontjába (M. kir. Kereskedelem- és 
Közlekedésügyi Minisztérium) a folyó évi jú
nius hó 1-től kezdődő érvénnyel a díjátalányos 
hatóságok közé folytatólag vegyék fel: „28. Buy 
dapesti nemzeti és szabadkikötő“. /

Budapest, 1938. évi május hó 17-én. /

Állami és törvényhatósági tisztviselők út- és kö
vezet-, illetőleg híd- és kompvám fizetése alóli 

mentessége.
96.877/10.

Az állami és törvényhatósági tisztviselők 
vámmentessége ügyében a jövőben követendő 
eljárásra nézve valamennyi vármegyei és városi 
törvényhatóság első tisztviselőjének kiadott 
13.997/1938.—XI. sz. körrendeletemet a posta- 
személyzet tájékoztatására az alábbiakban köz
löm.

Körrendelet
Valamennyi vármegyei és városi törvényható
ság első tisztviselőjéhez (Budapest székesfővá

ros kivételével).

Az állami és törvényhatósági tisztviselőket 
az 1890 : 1. te. 99. §-a első bekezdésének 5. pont
ja alapján megillető vámmentességi igazolását 
és elismerését, valamint a vámengedélyeseknek 
és ezek vámszedő személyzetének e tekintetben 
követendő eljárását hivatali elődeim idevonat
kozó rendelkezései, főleg pedig a m. kir. köz- 
igazgatási bíróságnak a fentemlített törvénysza
kasz rendelkezéseinek helyes értelmezése, illető
leg alkalmazása tekintetében hozott 6.463/1930. 
K. számú ítélete alapján az 1937. évi november 
hó 5-én kiadott 41.959/1937. XI. számú rendele- 
temme! szabályoztam.

Minthogy a m. kir. közigazgatási bíróság 
felmerült esetből folyólag az 1937. évi november 
hó 19-én — tehát a fenti rendeletem kiadását kö
vető időben —- tartott ülésében hozott 6.468/1936. 
K. számú ítéletében az állami és törvényható
sági tisztviselőknek a kövezetvám fizetése alól 
biztosított mentessége tekintetében a 6.463/1930. 
K. számú ítéletével kifejezésre juttatott álláspont

iától eltérő jogi álláspontra helyezkedett és e 
vámmentesség értelmezése tekintetében a 6.468/
1936. K. számú ítéletét — am. kir. közigazgatási 
bíróság elnökének hozzám intézett 447/1938. 
Ein. számú átirata szerint — közigazgatási osz
tályának az elvi jelentőségű határozatokat felül
vizsgáló bizottsága 1938. évi március hó 24-én 

/tarto tt ülésében elvi jelentőségűnek ismerte el 
és 1598. szám alatt közzéteendőnek rendelte el, 
a fentebb említett 41.959/1937. XI. számú rende- 
!etemet ezennel teljes egészében hatályon kívül 
helyezem és az állami és törvényhatósági tiszt
viselők vámmentessége tekintetében a jövőben 
követendő eljárásra nézve az alábbiakat rende
lem:

1. Az állami és törvényhatósági tisztviselő
ket, valamint a m. kir. közigazgatási bíróságnak 
1911. évi 558/K. számú ítélete szerint az állami 
tisztviselőkkel egyenlő elbírálás alá eső állam
vasúti tisztviselőket az 1890 : 1. te. 99. §-ának 5. 
pontja alapján korlátlan mentesség illeti meg az 
út- és kövezetvám, továbbá az 1890 : I. te. értei 
mében igazolt vagy engedélyezett vámszedési 
jog alapján szedett hídvám fizetése alól, amely 
kiterjed az őket szállító fogatra (járóműre) is, 
sőt ugyané törvényszakasz 10. pontja szerint az 
őket szállító, de üresen visszatérő magánfoga
tokra is.

2. Az állami és törvényhatósági tisztviselőt 
szállító fogat (járómű) akkor is mentes az út-, 
kövezet- és hídvámdíj fizetése alól, ha a fogaton 
(járóművön) más személy is helyet foglal.

3. Az 1. pontban szabályozott korlátlan 
vámmentesség, az állami és törvényhatósági 
tisztviselőt csak abban az esetben illeti meg a 
komp- (rév-) vám fizetése tekintetében, ha a 
kompra (révre) vonatkozólag rendeletileg meg
állapított vámdíjszabás vagy vámengedély az ál
lami és törvényhatósági tisztviselőkre nézve kor
látozást nem tartalmaz. E rendelkezésem a m. 
kir- közigazgatási bíróság elnökének a már hi
vatkozott 447/1938. Ein. számú átiratában fog
laltakon alapul, amelyek szerint „az 1890 : 1. te.
99. §-ában körvonalazott híd- és réwámmentes- 
ség az ugyanezen törvényszakasz (3) bekezdése 
szerint az ott meghatározott módon korlátoz
ható.“

4. Ha a korlátlan vámmentességgel rendel
kező személyen vagy személyeken kívül a. foga
ton (járóművön) más — vámköteles — utas is 
helyet foglal, a fogat (járómű) után járó komp- 
(rév-) vám beszedhető még akkor is, ha a járó
művet a vámmentes egyén bérelte ki, vagy az



20. szám. 147

az ő tulajdona. Önként értetődik azonban, hogy 
ilyen esetben a kompvámot csak a vámmentes 
egyént szállító járóművön helyet foglaló vám
köteles egyéntől szabad követelni.

5. A vámmentes egyént szállító fogat (járó
mű) kocsisának, illetőleg vezetőjének jelenléte 
nem teszi a járóművet vámkötelessé akkor sem, 
ha a kocsist vagy vezetőt a maga személyében 
vámmentesség nem is illeti meg.

6. A vámmentességi jogot, illetőleg személy- 
azonosságot az 1. pontban említett tisztviselők
nek természetesen igazolniok kell, még pedig 
hivatali elődömnek a m. kir. belügyminiszter úr
ral egyetértőleg kiadott 35.329/1891. K. M. szá
mú körrendeleté értelmében (1. a R. T. 1891. év
folyam 113. szám alatt) kiállított és az ország 
egész területén érvényes hivatalos igazolvány
nyal, vagy a törvényhatóság első tisztviselőjé
vel is közölt 87.42711921., illetőleg 99.81311928. 
K. M. számú rendelet szerint a m. kir. államvas- 
útak részéről kiállított és a folyó naptári évre 
érvényesített arcképes igazolvánnyal vagy eset
leg más hivatalos okirattal.

7. Vámmentesség illeti meg az 1890 : L te. 
99. §-a első bekezdésének 4. pontja értelmében 
a fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgá
latában álló egyéneket és a szállításukra hasz
nált fogatokat (járóműveket) is. Ha ezeknek az ( 
egyéneknek vagy szállítási eszközeiknek kato
nai minősége külsőleg fel nem ismerhető, azt 
megfelelő hatósági igazolvánnyal kell igazolniok.

8. A vámmentesség igazolásának elmulasz
tása vagy megtagadása a vámdíj lefizetésének 
kötelezettségét vonja maga után.

9. A 6., illetőleg 7. pont szerint igazolt tiszt
viselőket. illetőleg a fegyveres erőhöz tartozó 
vagy annak szolgálatában álló egyéneket vám- 
mentesség illeti meg abban az esetben is, ha 
nem hivatalos kiküldetésben járnak el.

10. A 2.—5. pontban foglalt1 rendelkezéseket 
az 1890:1. te. első bekezdésének 4- pontjára 
való figyelemmel a fegyveres erőhöz tartozó 
vagy annak szolgálatában álló egyénekre és a 
szállításukra használt fogatokra (járöművekre) 
nézve is alkalmazni kell.

11. Egyáltalában nem illeti meg a vámmen
tesség a nyugdíjazott állami vagy törvényható
sági tisztviselőt, illetőleg a fegyveres erőhöz 
már nem tartozó vagy annak szolgálatából ki
vált egyént és azt a tényleges szolgálatban álló 
tisztviselőt vagy katonai egyént sem, aki e mi
nőségét a 6. pontban megjelölt módok egyikén

sem igazolja vagy annak igazolását megtagadja.
12. Az a tisztviselő, illetőleg katonai egyén, 

aki az előző pont alá esik, a vámdíjfizetés meg
tagadásával kihágást követ el, amely kihágást 
az 1890 : 1. te. 143. §-ának utolsó bekezdése sze
rint a vámdíj tízszeres összegében való elma
rasztalással kell büntetni.

13. Minden korlátozás nélkül mentesek az 
út- és kövezet-, illetőleg híd- és komp- (rév-) 
vám fizetése alól:

a) az államfő, annak közvetlen kísérete és 
az udvartartásához tartozó járóművek,

b) a kir. uralkodóház minden tagja és ud
vartartásaik,

c) az idegen hatalmasságok (államok) köve
tei, képviselői és fogataik.

14. A 12. pontban említett törvényszakasz 
szerint előírt büntetés alá esik a jogosulatlan 
vámszedés is, sőt annak ismétlése esetében — 
ha a büntetés óta még 6 hónap el nem telt, — 
a büntetést a vámdíj húszszoros összegében kell 
kiszabni, továbbá a vámszedési engedélyt bizo
nyos időre fel lehet függeszteni, esetleg a vám
jogot véglegesen is meg lehet szüntetni-

!5. A vámszedőkért — az 1890:1. te. 100. 
§-a szerint --  a vámtulajdonos és ha van, első
sorban a vámbérlő felelős.

E rendelkezéseimet az 1890 : I. te. 103. §- 
ában biztosított főfelügyeleti és intézkedési jo
gomnál fogva azzal a felhívással közlöm az Alis
pán (Polgármester) Úrral, mint az ugyané tör
vénycikk 102. §-a szerint e törvény ren
delkezéseinek megtartására vonatkozó ügyek
ben illetékes felügyeleti hatósággal, intéz
kedjék, hogy e rendeletem a törvényható
ság egész területén a szokott módon közzététes- 
sék, a vamengedélyeseket pedig a legnyomaté
kosabban figyelmeztesse arra, hogy vámszedőik 
kellő kioktatásáról gondoskodjanak, mert pa
nasz esetében a vámengedélyesek ellen az 1890 :
I. te. 143. §-ának rendelkezéseit fogom alkalmaz
ni, a vétkes vámszedők ellen pedig a kihágási 
eljárást és — ha a vámszedési jog gyakorlásá
nak ellenőrzésével megbízott tisztviselők gon
datlansága vagy vétkessége is megállapítható 
volna — ezek ellen a fegyelmi eljárást fogom 
haladéktalanul folyamatba tétetni.

Budapest. 1938. évi április hó 1-én.

Budapest, 1938. évi május hó 17-én.

______  / /
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Lefoglalandó sajtótermék.
101.480/4.

A debreceni kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi május hó 13-án kelt B. 3643/ 
2—1938. számú végzésével a Szcdlár Vilmos fe
lelős kiadásában Debrecenben megjelent „Nin
csen május zöldség nélkül“ című, valamint az 
ugyanakkor B. 3644/2—1938. számú végzésével 
ugyanannak a felelős kiadásában ugyanott meg
jelent „Ki ruházza a mezők liliomát“ című röp- 
iratok lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi május hó 18-án.

Eucongress ünnepi csarnok postahivatala né
ven alkalmi postahivatal felállítása.

101.747/3.
Budapesten a XIV. kerület Városliget terü

letén, az Iparcsarnok mellett a Budapest 72 szá
mú postahivatal kirendeltségeként folyó évi má
jus hó 23-tól május hó 30-ig „Eucongress ünnepi 
csarnok postahivatala“ néven alkalmi posta-, 
távíró- és távbeszélő-hivatal működik.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) 8 órától megszakítás nélkül 19 órá
ig tart szolgálatot. Működési köre kiterjed bár
hová szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények, továbbá táviratok felvételére, va
lamint helyi és helyközi (interurbán) távbeszél
getések lebonyolítására, postabélyegek (kon
gresszusi bélyegblokkok is) és postai értékcik
kek árusítására.

Helyközi állomásainak száma 120—999 és 
127—112.

Szolgálati távbeszélő állomás száma 120— 
900.

Budapest, 1938. évi május hó 17-én.

Alkalmi hajópostahivatal felállítása.
101.743/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma
gyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetsége által 
rendezett III. Országos Magyar Bélyegkíállítás-

sal kapcsolatban a Magyar Folyam- és Tenger- 
hajózási Részvénytársaságnak május 27-én Bu
dapestről Esztergomba induló és onnan aznap 
visszatérő „József Főherceg“ nevű gőzösén 9—13 
és 17.30—20 óráig tartó szolgálattal a budapesti 
72. számú postahivatal kirendeltségeként alkal
mi postahivatal lép életbe.

A postahivatal működési köre bárhová szó
ló távolsági díjszabással díjazott közönséges és 
ajánlott levélpostai küldemények felvételére és 
továbbítására, valamint postabélyegek és postai 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal a hajónak Eszter
gom felé való utazása alatt „Budapest-Eszter- 
gom“, — tértiútján pedig „Esztergom—Buda
pest“ és mindkét irányban „III. ORBÉK-Hajó- 
posta-József Főherceg gőzös“ feliratú különleges 
keletbélyegzőket fog használni a nála feladott 
küldemények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi május hó 18-án-

A Pátria Klub helyiségeiben elhelyezett kon
gresszusi sajtóközpont alkalmi postahivatalának 

felállítása.

VII. ad 85.564/4.

A Pátria magyar írók, hírlapírók és művé
szek klubhelyiségében (Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körút 43.), az ott elhelyezett kongresszusi 
sajtóközpont posta-, távíró- és távbeszélőszol- 
gálatának ellátására folyó évi május hó 23-ától 
31-éig alkalmi postahivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) éjjel-nappali szolgálatot tart. Mű
ködési köre kiterjed bárhova szóló közönséges 
és ajánlott levélpostai küldemények s táviratok 
felvételére, továbbá helyi és távolsági távbeszél
getések lebonyolítására, valamint postabélyegek 
(bélyegblokkok) és postai értékcikkek árusítá
sára.

A sajtóközpont távbeszélő állomásainak 
száma: 140—100, 140-105, 140—106, 140—107,
140—108, 140—109.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának száma: 140—101.

Az alkalmi postahivatalt — zárt helyiség
ben lévén — csak a kongresszusi sajtóközpont
hoz tartozók vehetik igénybe.

A bélyeggyűjtők érdekében azonban a Pát
ria Club épületének lépcsőházában levélszek
rényt helyeztetek el és az alkalmi postahivatal
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az abban elhelyezett levélpostai küldeményeket 
alkalmi keletbéyegzöjével ellátva továbbítja.

Az" alkalmi keletbélyegző leírását már a P. 
R. T. folyó évi 18- számában közzétett 99.399/3. 
sz. rendeletemben ismertettem.

Budapest, 1938. évi május hó 18-án.

Hévizfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
101.252/3.

Hévízfürdő időszaki postahivatal működését 
folyó évi május hó 16-án isméit megkezdette. A 
hivatal folyó évi szeptember hó 30-ig működik.

Budapest, 1938. évi május hó lóTán.

Változások az Irányítási Füzetben.
101.840/3.

Az Irányítási Füzetben bekövetkezett aláb
bi változásokat a kir. hivatalok vezessék keresz
tül és a helyes irányítás iránt intézkedjenek:

8. o. Ajaknál f  116 után beírandó (k).
9. o. Álmosdnál (kü) és 1. D 2/5822 v. (V. Ü.),
11. o. Alsózsolcánál (kü) és 1. M 2/1512 v. (V- 

Ü.), Apagynál (kü.) és 1. Nyh 2/6272 v. (V. Ü.).
12. o. Aszalónál (kü.), 1. M 2/1512- v. (V. Ü.) 

és (ii. nem),
14. o. Bagamérnél (k. ü.), 1. D 2/5822 v. (V. 

Ü.), és (V. Ü-),
15. o. Bajontánál (kü) és 1. D 2/5772 v. (V.

Ü.),

A margitszigeti időszaki postahivatal 
megnyitása.

101.482/3.
A Budapest 62. számú postahivatal kiren

deltségeként Margitszigeten működő időszaki 
postahivatal működését folyó évi május hó 15- 
én ismét megkezdette. A hivatal folyó évi szep
tember hó 30-ig működik.

Budapest, 1938. május hó 16-án.

16. o. Baktalórántházánál 1. Nyh 2/6272 v. 
(V. Ü.), (kü.) és (k) törlendő.

18. o. Balmazújvárosnál 220 helyett 167, +220 
helyett f  167 írandó.

21. o. Bélapátfalvánál (kü.) és 1. M 2-— 1. 34/ 
9225 v. (V. Ü.),

22. o. Beregsuránynál 1. 19—1- Nyh 2 (V. Ü.) 
és (kü) törlendő, —■ Berettyószenimártonnál 5 
után beírandó (VI/26—IX/8 nem).

25. o. Bodvaszilasnál és Boldvánál 1. M. 2 
elé beírandó 1. 34—, és 9824 helyett 9832 írandó.

26. o. Botánál (kü), 1. M 2—1. 34/9225 v. (V.
A kárászi postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
100.499/3.

A kárászi távbeszélővel egyesített posta
ügynökség folyó évi május hó 15-től változatlan 
forgalmi körrel távbeszélővel egyesített posta- 
hivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 5293. 
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék kereszt 
tül: /

A Helységnévtárban a 285. oldalon Kárász
nál a „^3Eh. Ujdomibovár pu.“ bejegyzést tö
röljék és helyette jegyezzék be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 63. oldalon Kárásznál az 1. hasábba írják 
be: „5293“. a 4. hasábban az ü. (Eh. Üjdombó
vár pu.)“ bejegyzést töröljék, a 179. oldalon az 
5293 ellenőrző szám mellé írják be: „Kárász“.

Végül az Irányítási Füzetben a 73. oldalon 
Kárásznál a 2. hasábban az „U.“ helyett „IV.“, 
írandó, a 7. hasábba pedig a jelenlegi bejegyzi 
sek helyett: „43/2117 f60“. J

Budapest, 1938. évi május hó 16-án. /

Ü-),
31. o. Csarodánál 1. 19—1. Nyh 2 (V. Ü.) és 

(kü) törlendő.
32. o. Csernelynél a jelenlegi adatok helyett 

f  144 írandó.
3T o. Csókádnál 1. M 2/1512 v. (V. Ü.), (kü) 

és (Jt) törlendő és 1514 v- helyett 1515 v. írandó.
/  34. o. Csökmőnél 5 után beírandó (VI/26— 

IX/8- nem).
36. o. Darvasnál 5 után beírandó (VI/26— 

IX'8 nem), Debrecen 2-nél cs/1713 v. helyett be
írandó +12 (V. Ü.) — 1. Kisv. — 1. Nyh 1-2 - 
Szerencs (kü) — Tokaj (kü)/17'13 v„ +206, +204 
és +156 után (kü) törlendő, 1717 v. után beíran
dó 1. 204(5827 v„ +220 helyett +167, 1716 v- elé 
pedig 1. Szóin 2 írandó.

36. o. Dédesnél a jelenlegiek helyett +144,
37. o. Demecsernél +116 után (k) írandó, De

recskénél (k. ii.) 1. D 2/5772 v. (V. Ü.), (k. ü-),
$  38. o. Disznóshorvátnál 1. 33—1. 42/9672 v. 

n\k Ü.), (kü) törlendő.
41- o. Edelénynél 9824 helyett 9832 v„
42. o. Egereseidnél a jelenlegiek helyett 4142, 

Egerfarmosnál +220 helyett +167, Eger 1-nél 1. 
38 (V. Ü. ü.) után /9142 v„ 220 helyett 167 írandó,
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f  144 után pedig a (k) törlendő. Egerszólátnál 
f220 helyett f  167 írandó.

43. o. Encsnél (kü.) 1. M 2/1512 v. (V. Ü-), 
(kü),

44. o. Esztárnál (kü.), (kü.) törlendő.
46. o. Fábiánházánál 240 helyett 116 írandó.
47. o• Felnémetnél a jelenlegiek helyett 144, 

fl44 írandó. — Felsőméránál (kü), — 1. M 2/1512 
v. (V. Ü.), (kü),

48. o. Felsőtárkánynál (kü), 1. M 2/9225 v. (V. 
Ü.),

49. o. Felsőzsolcánál (k. ü-), 1. M 2/1512 (V. 
Ü.) törlendő. Fényeslitkénél f i  16 után (k) íran
dó. Folyásnál 1. 33/6037 v. törlendő, 1. 220 helyett 
1. 167 írandó.

50. o. Furtánál 5 után beírandó (VI/26—IX/ 
8 nem), Füzesabonynál 220 helyett 167,

52. o. Galyatetőnél 34 elé Gyöngyös, Garad- 
nánál (k- ü.) 1. M 2/1512 v. (V. Ü.j, (k. ü.) tör
lendő.

53. o. Gergelyinél (kü.), 1. 19—1. Nyh 2 (V. 
Ü.) törlendő.

58. o. Gyürénél a 115 elé beírandó 116.
59. o. Hajdubagosnál 1. D 2/5822 v-, (kü) tör

lendő.
60. o. Halápnál a jelenlegiek helyett Eh. 

Debrecen 2, 206, írandó, Halmajnál (k. ü.) 1. M. 
2/1512 v. (V. U.) (k. ü.) törlendő-

61. o. Hatvan 2.-nél 21 helyett 21 (H. és U. 
ü. után nem), 38 a 407 v. után írandó. 1. Szóin 
elé beírandó 1. Salgótarján/305 v-, 1. Salgótarján/ 
313 v. törlendő.

63. o. Hernádvécsénél és Hidasnémetinél 
(k. ii.), 1. M 2/1512 v. (V. Ü.) és (k.) törlendő és 
1515 v. helyett 1502 v. írandó. Hidvégardónál 
9824 helyett 9832,

65- o. Hortobágynál Hortobágyi halastónál 
220 helyett 167, +220 helyett +167 írandó. Hosz- 
szúpályinál (k. ü.), 1. D 2/5822 v. (V. Ü.), (k. ü.) 
törlendő.

69. o. Jászapátinál 1. +33 elé beírandó 1. 33, 
158 elé pedig 1. 38/8732 v- (k), Jászárokszállásnál 
33 helyett 1. 33, 1. +33, 34 helyett 1. 34 írandó.

70. o. Jászdózsánál Jászkisérnél 158 elé be
írandó 1. 38/8732 v. (k), Jászladánynál 158 elé 1. 
Szóin 2/gk írandó.

75. o. Kemecsénél +116 után beírandó (k),
76. o. Kenézlőnél 109 v. helyett 120 v. íran

dó.
78. o. Királdnál a jelenlegiek helyett +144,
79. o. Kiskőrösnél +78 után +77 (k. ü.) 

írandó.
80. o. Kismarjánál (k. ü.) törlendő.

81- o. Kisvárdánál +116 után beírandó (k).
82. o. Kokadnál (k. ü.), 1. D 2/5822 v. (V. U.) 

törlendő.
83. o. Komorónál 115 elé beírandó 116, +116 

után (k). Konyárnál 1. D 2/5772 v. (V. Ü-) és (kü) 
törlendő.

84. o. Kopócsapátinál 115 elé 116 írandó.
91. o. Leveleknél (k. ü.) 1. Nyh 2/6272 v. (V. 

Ü-) és (k. ü.) törlendő.
92. o. Macsnál 220 helyett 167,
95. o. Mándoknál 1. 116/6527 v. helyett 116 

írandó.
96. o. Mátészalkánál 56 után beírandó 116, 

+240 törlendő.
97. o. Mérknél 240 helyett 116,
98. o. Mezőladánynál 115 elé 116,
99. o- Mezőtárkánynál +220 helyett +167, Me- 

zőzombornál 12 után 33 írandó.
100. o. Mikepércsnél (kü) törlendő, Mikófal- 

vánál a jelenlegiek helyett 144, Eh. Bélapátfalva, 
+144 írandó. — Miskolc 2-nél 427 helyett 407 
írandó, 1. 144 után (k. ü.), 1. 64 (k), 1. 142 után 
(k. ü.) törlendő, 1. Bp 72 elé 1. Bp 62 utána 
I. 77 (k), a 9521 v. (k) után 1. Saujh/431 v. 
írandó, +142 után (k. ü-) törlendő, 72 elé 62 
írandó.

101. o. Monostorpályinál 1. D 2/5822 v. (V. 
Ü.) (k. ü.) törlendő.

102. o. Múcisonynál a jelenlegiek helyett 64. 
1. M 2/9666 v., +64 írandó.

105. o. Nagycserénél 1. D 2/2472 v. (V. Ü.), 
(k. ii.) (k.ü.), (k.ii.) törlendő. — Nagydobosnál a 
jelenlegiek helyett 116, 115 írandó.

106■ o. Nagyecsednél 240 helyett 116, Nagy- 
hátnál 220 helyett 167 írandó.

107. o. Nagykerekinél (k. ii.) törlendő.
108. o. Nagyiétánál 1. D 2/5822 v. (V. Ü.). (k. 

ii.) törlendő.
110. o■ Nagyvisznyónál a jelenlegiek helyett 

Eh. Eger 1, 144, +144 írandó, Napkornál 1. Nyh 
2/6272 v. (V. Ü.), (kii), (k. ü.) törlendő,

113. o. Novajidránynál (k. ii.), (kü.),
114. o. Nyírábránynál (k. ü-), 1. D 2/2472 v. 

(V. Ü.), Nyíracsádnál (k. ü.) törlendő, Nyírcsa- 
holynál 240 helyett 116 írandó.

115. o. Nyíregyháza 2-nél Szerencs előtt az 
„1“ törlendő, +240 helyett 116, az 1712 v. után 1. 
Kisv'2313 v., +56 után 115, 170, a 116 (k) pedig a 
1. Szóin 2. elé írandó. Nyírmadánál 1- Nyh 2/6272 
v. (V. Ü.), (k. ii.), (k. ü.), Nyírmeggyesnél (k. ü.),

117. o. Ófehértónál 1. Nyh 2/6272 v. (V. Ü.), 
(k. ü.), (k. ii.) törlendő, Óhát—Pusztakócsnál 220 
helyett 167, +220 helyett +167 írandó.
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118. o. Ongánál (kü), 1. M 2/1512 v. (V. Ü.), I 

(k. ü-), Ormóspusztánál 1. 42/9672 v. (V. Ü.), (kü), 
(kü) törlendő, 9666 helyett 9664 írandó. — Gros- 
nál 1 Nyh 2/6272 y. (V. Ü.) (k. ü.), (k. ü.)

119. o. Ózdnál 9522 v. után (H és ünnep után 
nem), 9518 v. után (k.) és 1. 34 után — 1. Bp 72,

124. o. Pátrohánál f i  16 után (k), Pátyodnál 
Mátészalka után 1. 20/6136 v., f  140 (kü) írandó.

127. o. Pocsajnál (k. ü.) törlendő, Polgárnál 
220 helyett 167, 6033 v. után 1. D'gk (k) írandó.

128. o. Poroszlónál 220 helyett 167, f22ü he
lyett fl67 írandó. Pusztadobosnál (kü.), 1. Nyh 
2/6272 v. (V. Ü.) törlendő,

129. o. Pusztakürtnél f  158 után 1. 34/8732. v. 
(k) írandó.

130. o. Putnoknál (k. ü.) törlendő.
137. o. Sajókazincnál (k. ü.) törlendő, Sajó- 

vámosnál 1. M 2/9824 v. helyett Szirmabesenyő 
írandó.

*138. o. Sárándnál (k. ü.), 1. D 2/5822 v. (V. 
Ü.), (kü), Sarkadnál 1. 6 törlendő, Sarkadi cukor
gyárnál 1 6 helyett 1. Bcsaba 2 írandó.

139. o. Sárospataknál 426 helyett 404, f212 a 
f33 után írandó, Sátánál pedig a jelenlegi ada
tok helyett 144, fl44,

140. o. Sátoraljaújhelynél 114. v. helyett 116
v., 426 v. helyett 404,.

143. o. Sóstóhegynél f i  16 után (k.),
147. o. Szalonnánál 166 után 1. M 2/9832 v,
148. o. Szarvaskőnél a jelenlegi adatok he

lyett Eh. Eger 1, 144, f* 144,
151. o■ Szendrőnél 9824 v. helyett 9832 v., 

Szendrőládnál 166 után 1. M 2—1. 34/9832 v„
153. o. Szerencsnél 426 v. helyett 404 v. 

írandó.
152. o. Szentmargitta pusztánál 1. 33 törlen

dő, 220 helyett 167 írandó.
154. o. Szikszónál 1. M 2/1512 v. (V. Ü.), (k. 

ü.), (kü) törlendő, Szilvásváradnál a jelenlegiek 
helyett 144, fl44, Színnél és Szirmabesenyőnél 
166 után 1. M 2—1. 34/9832 v. írandó, utóbbinál 
l. M 2/9824 v. törlendő.

155. o. Szolnok 2-nól 19 az 5 elé írandó. A 
604 v elé beírandó 1. Bp 62—, a f299 a f6 után, 
a +158 az 1718 v. után írandó, Cegléd 2— +4/2726 
v- (k) törlendő, a +20 a +102 után írandó.

157. o. Szuhakállónál a jelenlegi adatok he
lyett beírandó 64, 1. M 2/9666 v., +64,

159. o. Tállyánál 9924 helyett 9962,
160. o. Tárcáinál 1727a helyett 1727 írandó.
161. o. Tarpánál 1. 19—1. Nyh 2 (V. Ü.), (kü) 

törlendő.
163■ o. Tiborszállásnál 240 helyett 116, Tisza-

bezdédnél +116 után (k) írandó, Tiszacsegénél
l. 33 törlendő és 220 helyett 167,

164. o. Tiszafürednél 220 helyett 167, +220 
helyett +167,

165. o. Tiszasiilynél a jelenlegiek helyett 
Szolnok 2, Tiszaszentmártonnál első tételnek 
116,

166. o. Tokajnál 1727a helyett 1727, (k) he
lyett (k. ü.),

167. o. Tornanádaskánál 9824 helyett 9832, 
Tornyospálcánál 115 elé 116,

168. Törökszentmiklósnál +19 után 299,
169. o. Tuzsérnél +116 után (k) írandó.
173. o. Vajánál (kü), 1. Nyh 2/6272 v. (V. Ü.),

(k. ü.) törlendő, VállajnáJ. 240 helyett 116, Vá- 
mosgyörknél a 158 a 34 után írandó. Vámos- 
pércsnél (k. ü.), 1. D 2/2472 v. (V. Ü.) (k. ü.) tör
lendő.

175. o. Vásárosnaménynél a jelenlegiek he
lyett 1- 56—1. 19/6532 v„ 120, 116. 1. Nyh 2—1. 20/ 
6224 v. 115 írandó.

176. o. Vértesnél (k. ü.), 1. D 2/5822 v. (V. Ü.),
177. o. Vilmánynál (k), (V. Ü. ü.) törlendő.
178■ o. Vitkánál a jelenlegiek helyett 116, 115,
182. o. Zsákánál az 5 után (VI/26—IX/8 nem)

írandó.
Budapest, 1938. évi május hó 18-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

97.285/1.
A Nagykanizsa 1. számú postahivatalnál a 

hivatalvezetői állás nyugdíjazás folytán megüre
sedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek hivatali igazgatók, főfelügyelők és fel
ügyelők. Jelentkezni lehet a közlemény megjele
nésétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út be
tartása mellett, a javaslattételre hivatott pécsi
m. kir. postaigazgatósághoz intézendő folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel, a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
pécsi postaigazgatóságnak. A hivatalvezetői ál
lást és a vele járó természetbeni lakást 1938. évi 
augusztus hó 1-én kell majd elfoglalni.

Budapest, 1938. évi május hó 16-án-



152 20. szám.

Pályázati hirdetmény
postaügynokj aliásra szerződés mellett. 

101.373/3.— 100.608/3.
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* )  A  szállításról és kézbesítésről a  k ö z s é g  g o n d o s k o d i k .
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 június hó 4-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. é 

számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi május hó 17-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bedeg III. oszt postahivatal j ú l i u s  h ó r a  h e l y e t t e s t  k e 

r e s ;  t e l j e s  e l l á t á s t  é s  k é s z p é n z f i z e t é s t  a d .  A j á n l a t o k a t  k é r .
Fonyód II. oszt. postahivatal g y a k o r l o t t ,  j ó m o d o r ú  

n ő k d a d ó t  k e r e s  j ú l i u s ,  a u g u s z t u s  h ó n a p o k r a .  T e l j e s  e l l á 
t á s t  é s  k é s z p é n z f i z e t é s t  a d .

Kaposvár 2. II. oszt postahivatal állandó a l k a l m a z á s r a  
g y a k o r l o t t ,  j ó m o d o r ú ,  j ó m e g j e l e n é s ű  n ő k i a d ó t  k e r e s .  F i x  
fizetéssel.

Kéthely II. osztályú p o s t a ,  t á v í r ó  é s  t á v b .  h i v a t a l  
j ú l i u s  1 - t ő l  s z e p t e m b e r  1 5 - i g ,  k i a d ó  h e l y e t t e s í t é s é r e  n ő i  
k i a d ó t  k e r e s .  T ö b b  é v i  g y a k o r l a t t a l  b í r ó ,  s  j ó  t á v í r á s z o k  
a j á n l a t á t  k é r i .

Madocsa III. oszt. postahivatal j ú l i u s  é s  a u g u s z t u s  
h ó n a p o k r a ,  p o s t a m e s t e r  h e l y e t t e s í t é s é r e ,  m i n d e n b e n  j á r 
t a s ,  m e g b í z h a t ó  n ő k i a d ó t  k e r e s .

Mezőkovácsháza I. oszt. postahivatal j ú n i u s  1 - r e ,  
e s e t l e g  j ú n i u s  1 5 - é r e  m i n d e n  s z a k b a n  j á r t a s  n ő k i a d ó t  k e 
r e s .  J á r a n d ó s á g :  k é s z p é n z f i z e t é s  é s  l a k á s .

Mihályi postahivatal j ú n i u s  1 5 - t ő l  a u g u s z t u s  3 1 - i g  
k i a d ó t  k e r e s ,  a k i  ö n á l l ó a n  h e l y e t t e s í t e n i  i s  t u d .  L a k á s ,  e l 
l á t á s  é s  k é s z p é n z f i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .

Öcsa postahivatal j ú n i u s  e l s e j é t ő l  á l l a n d ó  a l k a l m a 
z á s r a  k e z d ő  f é r f i  p o s t a k i a d ó t  k e r e s .  M e g s z a b o t t  ö s s z e g ű  
f i z e t é s t  a d .

Somogy fájsz III. oszt. postahivatal j ú n i u s  1 . ,  v a g y  
1 5 - c r e  h e l y e t t e s t  k e r e s  e g y  h a v i  h e l y e t t e s í t é s r e  é s  e s e t l e g  
t o v á b b i  a l k a l m a z á s r a .  A j á n l a t o k a t  a  f e l t é t e l e k  k ö z l é s é v e l  
k é r .

Zalaszentlászió III. oszt. postahivatal n ő k i a d ó t  k e 
r e s  j ú l i u s  1 - t ő l  4 — 6  h é t r e  p o s t a m e s t e r  h e l y e t t e s í t é s é r e .

A z  á llást kereső p ostak iad ó

Jegy Tet
neve címe

(jelenlegi tartózkodás! 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

.  állást

Farkas Kálmán Á C S 8 azonnal

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

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

B U D iP E S T , 1 9 3 8 . M Á JU S 37 . 31. szám.

T A R T A L O M :
M i n i s z t e r i  b i z t o s i  f e l m e n t é s  é s  e l i s m e r é s .
M i n i s z t e r i  b i z t o s i  m e g b í z a t á s .
V á l t o z á s o k  a  L é g i p o s t a  d í j s z a b á s b a n  é s  a  L é g i p o s 

t á i  M e n e t r e n d b e n .
P o s t a h i v a t a l o k  f i g y e l m e z t e t é s e  a z  e u c h a r i s z t i k u s  b é 

l y e g e k n e k  f o l y ó  h ó  3 1 - é n  v a l ó  b e s z o l g á l t a t á s á r a .
V á l a s z t ó  r e n d  s z e r ű  á l l o m á s  i d ő s z a k o s s á  á t m i n ő s í t é s e .
A l s ó h e r n á d ,  K i s t o m p l o m t a n y a  é s  S z ő r e g  t á v o l s á g i  

t á v b e s z é l g e t é s e i n e k  d í j a z á s a .
L e f o g l a l a n d ó  s a j t ó t e r m é k e k .
K ü l ö n l e g e s  a l k a l m i  b é l y e g z ő  h a s z n á l a t a  a z  e s z t e r 

g o m i  é s  a  s z é k e s f e h é r v á r i  1 .  s z á m ú  p o s t a h i v a t a l o k n á l .

A l k a l m i  p o s t a h i v a t a l  f e l á l l í t á s a .
A  p ö l ö s k e f ő i  ú j  p o s t a ü g y n ö k s é g  m e g n y i t á s a .  
V á l t o z á s o k  a  H e l y s é g n é v t á r b a n ,  a  P o s t a h i v a t a l o k  é s  

Ü g y n ö k s é g e k  n é v s o r á b a n  é s  a z  I r á n y í t á s i  F ü z e t b e n .  
V á l t o z á s o k  a  H e l y s é g n é v t á r b a n .
E u r ó p á n k í v ü l r c  s z ó l ó  l e v é l p o s t a  t o v á b b í t á s a .  
V á l t o z á s o k  a z  I r á n y í t á s i  F ü z e t b e n .
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y  p o s t a ü g y n ö k i  á l l á s r a .  
K i m u t a t á s  a  l é t s z á m b ó l  t ö r ö l t  p o s t a k i a d ó k r ó l .  
B e t ö l t e n d ő  k i a d ó i  á l l á s o k .
K i a d ó i  á l l á s t  k e r e s n e k .

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés.
100.707/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. miniszter- 
elnök úr Lengyel Sándor postaigazgatót a m. 
kir. postamesterek és postamesteri alkalmazot
tak országos önsegélyző és nyugdíjegyesületé- 
nél viselt miniszteri biztosi megbízatása alól a 
pécsi postaigazgatóság vezetésével való megbí
zatása folytán felmentette és neki miniszteri 
biztosi minőségben kifejtett buzgó és odaadó 
működéséért elismerését és köszönetét fejezte 
ki.

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.

—
Miniszteri biztosi megbízatás.

100.707/1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

térium vezetésével megbízott m. kir. miniszter- 
elnök úr a postamesterek és postamesteri alkal
mazottak országos önsegélyző és nyugdíj egye
sületéhez miniszteri biztosul Végh Károly posta
igazgatót kirendelte.

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.

Változások a Légipostadíjszabásban és a Légi
postái Menetrendben.

96.465/4.
A hivatalok a Légipostadíjszabásban vezes

sék keresztül a következő változást:
9. oldal, Bermuda-szigetek, a 2—4. hasáb

ban levő adatokat töröljék és helyettük írják 
be a 2. és 3. hasábba mindkétszer „45 fillér“.

A Légipostái Menetrendben vezesék ke
resztül a következő változásokat:

1. oldal, a Tartalomjegyzékben „Európai or
szágok A) I.—II. táblázat“ helyett írják „Euró
pai országok A) I. táblázat“.

8. oldal, a II. sz. táblázatban, az első hasáb
ban Beludzsisztán és Birma közé írják be: „Ber
muda-szigetek IX. 2/a“.

10., 11. és 12. oldal, a IV., VIII. és IX. táb
lázat fejében az 1., 2., ill. 6. hasábban levő fel
adási határidőt 9.05-ről javítsák 9.30-ra.

12. oldal, a IX. sz. táblázat L, 4. hasábjai
ban a Bahama-szigetek és Costa Rica köztársa
ság közé írják be az alábbi új adatokat:

1 . 2 . 3 . 4 .

2 / a ,  B e r m u d a -s z i g e t e k H a m i l t o n s z e ,  c s ü ,  p é ,  s z ó s z e ,  c s ü ,  p é ,  s z ó
Budapest, 1938. évi május hó 20-án.
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Postahivatalok figyelmeztetése az euchariszti
kus bélyegeknek folyó hó 31-én való beszolgál

tatására.
, - 3102.532/3.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a 
P. R. T. 17-ik számában közölt annak a rende- 
letemnek (94.774/3. sz.), hogy a készletükben 
levő eucharisztikus blokkokat és bélyegeket 
folyó évi május hó 31-én kötelesek még aznap 
bizonylat és ellenbizonylat kíséretében a m. kir. 
posta értékcikkraktárának beszolgáltatni, min
denben tegyenek eleget, mert e rendeletem 
ellen vétő postahivatalokat a náluk maradt 
eucharisztikus blokk és bélyeg felárának a meg
fizetésére kellene köteleznem. A felárról ugyan
is a postának el kell számolnia, ez pedig csak a 
megmaradt készlet beszolgáltatása után lehet
séges.

A postahivatalok a beszolgáltatás burkola
tán tüntessék fel, hogy a beszolgáltatás hány da
rab eucharisztikus blokkot, hány darab 16 fillé
res és hány darab 20 filléres bélyeget tartalmaz.^

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

Választórendszerü állomás időszakossá átmi
nősítése.
100.462/8.

A választórendszerű távbeszélő állomás a 
bekapcsolást követő tizenkét havi üzembentar- 
tás, illetve díjfizetés után minősíthető át idősza, 
kossá.

Budapest, 1938. évi május hó 23-án.

~  1/  
Alsóhernád, Kistemplomtanya és Szőreg távol

sági távbeszélgetéseinek díjazása.

101.939/8.
A kakucsi egységes hálózatba tartozó Alsó

hernád, a kiskundorozsmai egységes hálózatba 
tartozó Kistemplomtanya és a szegedi egységes 
hálózatba tartozó szőreg központoktól kiinduló 
és odaszóló távolsági távbeszélgetések nem az 
egységes hálózat főközpontjának, hanem Alsó- 
hernádnak, illetve Kis templomtanyának és Sző- 
regnek díjnégyszögszáma alapján díjazandók.

Az említett központok a helyi beszélgetések 
szempontjából az egységes hálózatban továbbra 
is benn maradnak.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelete- 
met Alsóhernádot illetőleg az 1937. évi P. R. T.
17. számában megjelent 89.005/8. sz., Szőreget 
illetőleg az 1937. évi P. R. T. 23. számában meg
jelent I. ad. 92.391/8. sz. rendeletnél. A m. kir. 
postahivatalok és ügynökségek névsora című 
segédkönyvben pedig töröljék Kistemplomta- 
nyánál a 2) jelzést és az oldal alján lévő jel
zésű megjegyzést.

Budapest, 1938. évi május hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

101.953/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi május hó 18-án kelt B. I. 
Í375/1938. számú végzésével a Budapesten 1938. 
lájus 19. napján megjelent Palotai Kurir 18. 

számának lefoglalását rendelte el.
A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó

termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir/ 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.

II.
102.564/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 23-án kelt B. I. 
6.461/3.—1938. számú végzésével a „Magyar 
Szellem“ című, nem időszaki lap 1938. évi június 
havi 1. számának; a május hó 23-án kelt B. IV. 
6.462/3.—1938. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Festetics Sándor vezetése alatt álló 
Magyar Nemzeti Szociálista Párt Harci pro- 
grammja“ című röpirat; a május hó 23-án kelt 
B. IV. 6.463/3.—1938. számú végzésével a Buda
pesten előállított „Nyilas Népszava“ című nem 
időszaki lap 1938. évi május 22. napjáról kel
tezve kiadott 1. számának lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1938. évi május hó 24-én.
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III.

102.766/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs 

gálóbírája 1938. évi május hó 24-én kelt B. 6.631/ 
1938. száfnú végzésével a Keszthelyen, Kövér 
Ibrahim György kiadásában előállított „Gye
rünk“ című, nem időszaki lap 1938. évi május 
hó 23-án kiadott 4—5. számának lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

IV.
102.767/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 24-én kelt B. I. 
6.620/2.—1938. számú végzésével a Szombathe
lyen előállított és Budapesten, Hartel Pál ki
adásában megjelent „Védd a magyar dolgozót!“ 
kezdetű sajtótermék lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti, kir. 
ügyészséghez küldjék be. /

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

Különleges alkalmi bélyegző használata az esz
tergomi és a székesfehérvári 1. számú postahi

vataloknál.
102.226/3.

A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban 
folyó évi május hó 31-én az esztergomi, folyó 
évi június hó 1-én pedig a székesfehérvári 1. 
számú postahivatal „A SZENT JOBB OR
SZÁGJÁRÁSA — 1938. V. 31. — ESZTER
GOM“, illetőleg „A SZENT JOBB ORSZÁG
JÁRÁSA — 1938. VI. 1. — SZÉKESFEHÉR-/ 
VÁR 1.“ feliratú különleges alkalmi bélyegzői 
fog használni a nála feladott küldemények ggy 
részének lebélyegzéséhez. /

- /
Budapest, 1938. évi május hó 21-én, /

—  /

Alkalmi postahivatal felállítása.
102.254/3.

A szegedi ipari vásár területén (Szeged, 
Horváth Mihály-u. 3. szám alatt) a vásár tarta
ma alatt folyó évi június hó 4-től 12-ig alkalmi 
postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) 9 órától 13 óráig és 14 órától 18 
óráig tart szolgálatot. Működési köre kiterjed 
minden fajta postaküldemény és táviratok fel
vételére.

Az alkalmi postahivatal a vásár területén 
feladott küldemények lebélyegzésére „Ipari Vá
sár Szeged“ felírású különleges bélyegzőt fog 
használni.

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

A pölöskefői új postaügynökség megnyitása.
101.374/3.

Zala vármegye nagykanizsai járásában fek
vő Pölöskefő községben folyó évi május hó 1-én 
új postaügynökség lépett életbe.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Gelse, 
díjnégyszögszáma 1031.

Az ügynökség forgalmi köre Pölöskefő kis
községre, továbbá Dusnok, Fehérbackómajor és 
ílonamajor lakott helyekre terjed ki.

Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül: 

A Helységnévtárban a 437. oldalon, Pölöske- 
főnél az „u. p. é9“ bejegyzést töröljék és he
lyette írják be: Eh. Gelse, Nagykanizsa

Szombathely, Gelse.........1031. pos
táig. P.‘

A 186. oldalon Dusnok o  Pölöskefő u. p. 
ezentúl Pölöskefő.

A 201. oldalon Fehérbackómajor Pölöske
fő u. p. ezentúl Pölöskefő.

A 264. oldalon. ílonamajor o  Pölöskefő u. 
n. ezentúl Pölöskefő.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 105. oldalon Pölöske után írják 
be: „—■, 1031, — Pölöskefő ü. (Eh. Gelse), Zala, 
Pécs, Nagykanizsa f 11 Szombathely,
Gelse . . .  “ a 158. oldalon pedig az 1031. szám
nál Zalaszentbalázs után írják be: „Pölöskefő.“

Végül az Irányítási Füzetben a 128. oldalon
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Pölöske után írják be: „Pölöskefő, Ü, Zala, P, 
VI, Nagykanizsa—Szombathely, Eh. Gelse.“

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.

V
Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányí

tási Füzetben.
102.074/3.

Jászladánynál (273. o.) Vámosgyörk p  i
Szolnok után a hivatalok írják be Szolnok-----
Tiszasüly 1—  Kolopfürdő, Kolopfürdőnél
(318. o.) és Tiszasülynél (526. o.) Vámosgyörk
B....BT Szolnok, Jászladány . . . .  pd. helyett
írják be Szolnok - Tiszasüly ■
Kolopfürdő.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban Jászladánynál (51. o.) Vámosgyörk TB B 
Szolnok után írják be Szolnok ~ Tisza
süly =~r~ ■ Kolopfürdő, Kolopfürdőnél és
Tiszasülynél (71. és 132. o.) Vámosgyörk 
Szolnok, Jászladány . . . .  helyett írják be Szol
nok " Tiszasüly —  Kolopfür
dő, Tiszasülynél ezenkívül a „k.“ megjelölést tö-

Az Irányítási Füzetben Jászladánynál (70. 
o.) a 6. hasábba írják be Szolnok—Tiszasüly 
Kolopfürdő gk., Kolopfürdőnél és Tiszasülynél 
(82. és 165. o.) pedig a 6. hasábba Vámosgyörk 
—Szolnok helyett jegyezzék be Szolnok—Tisza
süly—Kolopfürdő gk.

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.

Változások a Helységnévtárban.
101.832/3.

Albertmajor után (91. o.) a hivatalok írják 
be: „Alberttelep 0's Múcsony, Borsod, Gömör 
Kishont k. e. e. vm., edelénvi j., u. p. és u 
Múcsony.

Alsóhutánál r\ Hasznos (96. o.) a vonat
kozó adatok törlése mellett bejegyzendő: „Üj 
elnevezés: Mátrakeresztes.“

Alsóörsnél (98. o.) a ü( jelzés után Balaton- 
káptalanfürdő helyett írják be:„Káptalanfüred.“ 

Alsószemenye, Csernec és Felsőszemenye 
kisközségek Muraszemenye néven egyesültek, 
Alsószemenyénél (99. o.) „kk. kj. Felsőszemé- 
nye“ helyett írják be: „CVMuraszemenye.“ .

Berencs 1. után (132. o.) Szárazberencs tör
lendő.

Berencsepuszta elé (132. o.) írják be: „Be
rencs Rásonysápberenes, Abaúj-Torna vm., 
szikszói j., u. p. és u. t. Léh.“

Csernecnél (162. o.) „kk. kj. Felsőszeme
nye“ helyett írják be „(A Muraszemenye.“

Felsőhutánál .o Hasznos (206. o.) az összes 
adatok törlése mellett írják be: „Üj elneve
zése Mátraszentistván.“

Felsőszemenyénél (209. o.) „kk. kj. h.“ 
lyett írják be: „<AMuraszemenye.“

Fiskálishuta r \  Hasznos-nál (213. o.) a / 
összes adatok törlése mellett írják be: „Üj 
nevezése Mátraszentlászló.“

Hasznosnál (247. o.) a )-( jelzés után Alsó- 
huta, Felsőhuta, Fiskálishuta és ötházhuta he
lyett írják be: „Mátrakeresztes, Mátraszent- 
imre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló.“

Kincstári szénbányatelepnél D  Múcsony 
(298. o.) az összes adatok törlése mellett írják 
be: „Üj elnevezése Alberttelep.“

Mátraitanya (Béla tanya) Verpelét után 
írják be: „Mátrakeresztes O Hasznos, Heves 
vm., hatvani j„ u. p. és u. t. Pásztó.“

Mátraszőllős elé írják be: „Mátraszentimre 
Hasznos, Heves vm., hatvani j., ak. h., cső. / 

Nagybátony, (ötházhuta) Eh. NagybátonyA 
Ha/van HM ff Salgótarján, Nagybátonv,

. 122. postáig. D.
Mátraszentistván O Hasznos, Heves vm., 

hatvani j., ak. Mátraszentimre, cső. Nagybá- 
tony, u. p. Ötházhuta, u. t. Nagybátony.

Mátraszentlászló Hasznos, Heves vm., 
hatvani j„ ak. Mátraszentimre, cső. Nagybá
tony, u. p. Ötházhuta, u. t. Nagybátony.“

Múcsonynál a )J( jelzés után (377. o.) Kincs- 
ri szénbányatelep helyett Alberttelep írandó. 

Murga elé (377. o.) írják be: „Muraszeme
nye kk. Zala vm., letenyei j., (Alsószemenye, 
Felsőszemenye és Csernec kisközségekből ala
kult új község) postai és egyéb adatokat 1. Fel- 
sős/emenyénél. —- Folytatólag pedig )-( jelzés , 
Alsószemenye, Csernec, Felsőszemenye.“

ötházhutánál O Hasznos (417. o.) az összes 
átok törlése mellett írják be: Üj elnevezése 
átraszentimre“.

Budapest, 1938. évi május hó 24-én.
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Európánkívülre szóló levélposta továbbíiása. [

102.570/3.

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 VI/2 — 7 ó,
É VI/28; F VI/9 — 7 ó, É VII/5;

Brit-Indiába (Bombay) F VI/2 — 7 ó, £ 
VI/16; F VI/9 — 7 ó, É VI/23;

Dél-Afrikába (Capetown) F VI/1 — 15 ó, 
É VI/21; F VI/8 — 15 ó, É VI/28;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro) F VI/3 — 
15 ó, É VI/20; F VI/6 — 12 ó, É VI/21; F VI/7 -  
15 ó, É VI/22; F VI/10 — 15 ó, £ VI/24;

Egyiptomba (Alexandria) F V/29 — 22 ó, 
£ VI/2; F V/30 — 22 ó, £ VI/4; F V/31 — 22 ó,
£ VI/4; F VI/2 — 22 ó, £ VI/6; F VF3 — 22 ó,
£ VI/7; F VI/4 — 22 ó, £ VI/8; F VI/5 -  22 ó,
£ VI/9; F VI/6 — 22 ó, £ VI/10; F VI/8 — 22 ó,
F VI/14; F VI/10 — 22 ó, É VI/14; F VI/11 
22 ó, £ VI/15;

Észak- és Középamerikába (New-York) 
F V/29 — 15 ó, É VI/6; F V/30 — 15 ó, £ VI/6;
F V/31 — 15 ó, £ VI/7; F VI/1 — 15 ó, £ VI/10;
F VI/6 — 15 ó, £ VI/13; F VI/7 — 15 ó, £ VI/14;
F VI/8 — 15 ó, £ VI/17; F VI/9 — 15 ó, £ VI/19;

Irak-Mezopotámia (Baghdad) F V/30 
22 ó, £ VI/4; F VI/1 — 22 ó, É VI/6; F VI/4 
22 ó, £ VI/9; F VI/6 — 22 ó, £ VI/11; F VI/8 — 
22 ó, £ VI/13; F VI/11 — 22 ó, £ VI/16;

Iránba (Perzsia, Teherán) F V/30 — 12 ó, 
£ VI/7; F VI/3 — 12 ó, £ VI/11; F VI/4 — 12 ó,
£ VI/12; F VI/6 — 12 ó, £ VI/14; F VI/10 — 12 ó,
£ VI/T8; F VI/11 — 12 ó, £ VI/19;

Japánba (Shimonoseki) F V/30 — 5 ó, £ 
VI/16; F VI/3 -  5 ó , £ VI/19; F VI/7 — 5 ó, 
£ VI/23; F VI/10 — 5 ó, £ VI/26;

Németalföldi Indiába (Batávia) F VI/2 — 
5 ó 30 p, É VI/27; F VI/9 — 5 ó 30 p, £ VI/30;

Palesztinába (Tel Aviv) F V/29 — 22 ó, 
£ VI/3; F V/30 — 22 ó, £ VI/4; F VI/1 — 22 ó,
£ VI/5; F VI/2 — 22 ó, £ VI/7; F VI/4 — 22 ó,
£ VI/8; F VI/6 — 22 ó, £ VI/10; F VI/8 — 22 ó, 
£ VI/15; F VI/11 — 22 ó, £ VI/15;

Szíriába (Alep) F V/30 — 22 ó, £ VI 2; F 
VI/1 — 22 ó, — £ VI/4; F VI/4 — 22 ó, £ VI/7;

F VI/6 — 22 ó, £ VI/9; F VI/8 — 22 ó, £ VI/11; 
F VI/11 — 22 ó, £ VI/14.

Budapest, 1938. évi május hó 24-én.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

7. o. Abánál a jelenlegi adatok helyett 96, 
1. Szfvár 2/5137 v. (VI/26-ig és IX/9-től), f96,

8. o. Adonynál a jelenlegi adatok helyett 
1 cs 31 --  1 cs f  31/5050 v. (H. Ü. ü. után nem), 
241, 1. Bp. 72/5026 v. (k.), +241, Agárdnál 8 elé 
98, +8 helyett +98,

9. o. Alcsutnál a jelenlegi adatok helyett 
+95, 95 (VI/26—IX/8-ig csak közn.),

11. o. Anasztázia-pusztánál 8 helyett 98,
15. o. Bakonysárkánynál f80 elé Kom 2/ 

2827 v., 2812 v. után (VF26—IX/8 nem),
16. o. Balassagyarmatnál 1. 148 helyett 1. Bp.

62. írandó.
19. o. Bánk pu.-nál (k. ü.), (k. ü), 1. 148 4022

v. (V. Ü.) törlendő, Baracskánál 8 helyett 98, 
f  8 helyett + 98,

20 o. Baross Gábor-telepnél 98 helyett 32 
írandó.

23. o. Bicskénél 94, 1. Szfvár 2/7023 v., 1. Bp. 
72/16 v. (k.) törlendő, +14 után 95 írandó.

24. o. Bodajknál f80 elé Kom 2/2827 v., 1.
Szív. 2. elé 1. Bp. 72, 2812 v. után (VI/24—IX/8), 
Bodakajtor Felsőszentivánnál a jelenlegi adatok 
helyett 96, Eh. Szfvár 2, 1. Szfvár 2/5137 v.
(VÍ/26—IX/8 nem), +96,

27. o. Börgöndnél 98 törlendő, Pszabolcs elé 
—32, utána /1022 v., +98 helyett +48, Budatétény- 
nél 98 helyett 32, 1. Bp. 72/1034 v. (VI/1—IX/8 
k),

31. o. Csalánál a jelenlegi adatok helyett 
+95, Eh. Szfvár 2, 95 (VI/26-IX/8 közt csak 
közn.),

37. o. Dinnyésnél 8 elé 98, Diósdnál 98 he
lyett 32. írandó.

38. o. Diósjenőnél (k. ü.) törlendő.
39. o. Dömsödnél 923 v. után (k.),
41. o. Ecsernél +6 helyett +299,
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43. o. Ercsinél 98 helyett 32, Érdnél 8 he
lyett 98, f8 helyett +98,

44. o. Érdligetnél 98 helyett 32,
46. o. Fehérvárcsurgónál f  80 elé Kom. 2/ 

2827 v., 2812 v. után (VI/26—IX/8 nem), Felcsut- 
nál a mostani adatok helyett f95, 95 (VI/26— 
IX/8 csak közn.),

52. o. Gárdonynál a jelenlegiek helyett 98, 
8, 1. Bp. 72/1234 v. (VI/1—IX/15), +98,

58. o. Gyúrónál 8 helyett 98,
64. o. Homokterenyénél 9082 helyett 9032, 

9084 helyett 9034,
67. o. Inotánál f82 után (V. Ü. ü.), 1. Szfvár 

2 — cs| 1811 v. (k.),
68. o. Iváncsánál 98 helyett 32, f  32,
71. o. Kajászószentpéternél 8 helyett 98,
72. o. Kálóznál 27 helyett 26,
73. o. Kápolnásnyéknél 8 helyett 98, (X/l— 

111/31) helyett (k.) f8 helyett f98,
80. o. Kiskunlacházánál 18 után 1. Bp. 72/ 

923 v. (k.)
81. o. Kisterenyénél 314 v. helyett 306 v.,
82. o. Kisvelencénél 8 elé 98, f8 helyett f98,
91. o. Lovasberénynél a jelenlegiek helyett

f95, 95 (VI/26—IX/8 közt csak közn.),
96. o. Martonvásárnál 8 helyett 98, 1214 he

lyett 1234, f  8 helyett f98 írandó.
95. o. Máriabesnyőnél 22 után 1. Bp. 72/324 

v. (VI/1—IX/15 k.),
96. o. Mátranovákbányatelepnél 9082 helyett 

9032 v., 9084 helyett 9034,
101. o. Mohánál f80 elé Kom. 2/2827 v., 1. 

Szfvár 2 elé 1. Bp. 72, 2812 v. után (VI/26—IX/8 
nem), Mórnál 1. Kom. 2 helyett Kom 2, 2812 v. 
után (VI/26—IX/8 nem) írandó.

104. o. Nádasdladánynál +82 után (V. Ü. ii.), 
1. Szfvár 2 — cs/1811 v. (k.),

107. o. Nagykátánál f6 után (k.),
108. o. Nagylángnál 27 helyett 26,
109. o. Nagysápnál rk. ü.) helyett (k.),
110. o. Nagytéténynél 8 helyett 98, 1214 he

lyett 1234, +8 helyett +98,
112. o. Nemtinél 68 elé f68,
121. o. Pákozdnál 8 elé 98,
124. o. Pátkánál a jelenlegiek helyett f95, 95 

(VI/26-—IX/8 közt csak közn.)
126. o. Pettendnél 8 helyett 98, f8 helyett 

f98 írandó.
129. o. Pusztaszabolcsnál (H. Ü. és ü. után 

nem) törlendő, 98 helyett 1. Szfvár 2/1027 v., +98 
helyett pedig +48,

132. o. Ráckeresztúrnál 98 helyett 32,
133. o. Rákoshegynél f6 helyett f299,
134. o. Rétságnál 1. 148 helyett 1. Bp. 62/gk 

írandó, (k. ü.), (k. ii.), 1. 148/4022 v. (V. Ü.)
135. o. Romhánynál (k. ii.), 1. 148/4022 v. (V. 

Ü.) törlendő.
137. o. Salgótarjánnál 314 v. után (k.), 1. 

Bp. 72/306 v. írandó.
138. o. Sárbogárdinál 1. Bp. 72 elé 1. Szfvár 

2.5137 v., fl36 helyett "f* 135, Sárkeresztúrnál a 
jelenlegiek helyett 96, 1. Szfvár 2/5137 v. (VI/26 
—IX/8 nem), f96,

139. o. Sárpentelénél a jelenlegiek helyett 
1. Szfvár 2 — 1. 35 (VI/26—IX/8) — cs/1820 v. 
(H. Ü. ii. után nem), 82, 1. Szfvár 2 — cs/1811 v. 
(k.), +82 (V. Ü. ii.), Sárszentágotánál 1. Sárb./ 
5122 v. helyett 1. Szfvár 2/5137 v., Sárszentmi- 
hálynál +82 után (V. Ü. ii.), 1. Szfvár 2 — cs/ 
1811 v. (k.),

140. o. Seregélyesnél a jelenlegiek helyett 
32 —- 1. Pszabolcs — cs/1022 v., +48,

141. o. Solymárnál (k.) után (VI/1- IX/15),
142. o. Somoskőújfalunál a jelenlegiek he

lyett 21 (H. Ü. ii. után nem), 1. Bp. 72 — 1. Star- 
ján/320 v. (H. Ü. ii. után), 22, 1. Bp. 72/306 v., So- 
ponyánál 27 helyett 26,

143. o. Sóskútnál 8 helyett 98 írandó,
145. o. Szabadbattyánnál +47 (VI/27—IX/8) 

törlendő.
148. o. Százhalombattánál 98 helyett 32,
158. o. Tabajdnál +94 (k.) helyett 95 (k.), 

Tácnál 27 helyett 26,
159. o. Tápiósülynél +6 után (V. Ü. ii.), +299 

(k.),
161. o. Tárnoknál 8 helyett 98 írandó.
166. o. Tolmácsnál (k. ii.), (k. ii.), (k. ii.), 1. 

148/4022 v. (V. Ü.) törlendő.
167. o. Tordasnál 8 helyett 98,
172. o. Vácnál 128 v. elé 126 —,
173. o. Válnál 8 helyett 98, 1226 v. helyett 

1234 v. írandó.
176. o. Velencénél 8 helyett 98, Verébnél és 

Vértesacsánál a jelenlegiek helyett +95, 95
(VI/26—IX/8 közt csak közn.)

182. o. Zichyújfalunál a jelenlegiek helyett , 
32 — 1. Pszabolcs/1022 v., +48 írandó. /

Budapest, 1938. évi május hó 20-án.
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Pályázati hirdetmény

postaugynoki állásra szerződés mellett.
102.462/3.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á 1 1 í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 le

- 
vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

pengő km.

Pé
cs

Bazsi P. Zala 204 *) — Sümeg 590 Gyalog

1-
sz

er

évi június hó 11-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

*) 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 1938.

Kimutatás 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 utoljára 

alkalmazva volt
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Ujházy Magit kiadó Csány 1904. Bpest 507. Állásáról lemondott.

D
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n

Barek L ászióné kiadó Körös
tarján 1911. Hajdusámson Lemondott.

D
eb
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n

Bajnay Józsefné kiadó Sátoralja
újhely 1907. Porcsalma Csak időlegesen vál

lalt alkalmazást.

D
eb

re
ce

n

Kiss Jcnőné kiadó Pécs 1899. Berettyóújfalu Lemondott.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

c
■

Több mint hatu
u L)r. Nagy Lászlónc kiadó őssi puszta 1906. Biharkeresztes hónapja nem vállalt-O alkalmazást.

Q

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Abaújszántó postahivatal állandó alkalmazásra, két 

kiadót keres megszabott összegű fizetésre. Alkalmazási 
idő: június 1-re, a második július 1-re. Ajánlatokban a fi
zetési igény közlendő.

Balatonkenese postahivatal 2 hóra, július 1-től, au
gusztus 31 -óig kiadót keres. Megszabott összegű fizetést ad. 
Ajánlatokat kér.

Balatonboglár postahivatal július és augusztus hón
napra, három, teljesen jártas férfi- vagy nőkiadót keres.

Debrecen 9. számú postahivatal állandó alkalmazás
ra kiadónők ajánlatát kéri június 15-től.

Nagymágocs II. oszt. postahivatal önálló kezelésre 
képes, megbízható nőkiadót keres június 15-re. Állás ál
landó. Járandóság: teljes ellátás és készpénzfizetés.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegy Tét
aefc

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hajdú Irén Budapest XIV., Kassai-u. 131. június 16..
Helyettesítést is vállal. 
Lehetőleg Budapest

re v. környékére.

Nagy Ilona Cinkota 8 június 15.

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

Fővárat! N yom át Kt. nyomása, — Felelőt Duchon Jánoa.
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T A R T A T O M :

A m. kir. minisztériumnak 3.400/1938. M. E. sz. ren
deleté az egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezések el
len vétő köztisztviselők és egyéb alkalmazottak fegyelmi 
felelősségre vonása tárgyában.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
„A villamos“ című időszaki lap megjelenésének és

A m. kir. minisztériumnak 3.400/1938. M. E. sz. 
rendelete az egyesületi tagságra vonatkozó 
rendelkezések ellen vétő köztisztviselők és 
egyéb alkalmazottak fegyelmi felelősségre vo- 

nása tárgyában.

Az egyesületi tagságra vonatkozó rendelke
zések ellen vétő köztisztviselők és egyéb alkal
mazottak fegyelmi felelősségre vonásáról szóló 
3.400/1938. M. E. sz. rendeletet az alábbiakban 
közlöm:

1. §•
Hatóságok, közhivatalok és közintézetek 

tagjai és közegei, illetőleg általában köztisztvise
lők és közszolgálati alkalmazottak olyan egyesü
letbe vagy bármily más megjelölésű szervezetbe, 
amelyben való részvételük vagy tagságuk ellen
tétbe állíthatja őket az állam törvényes rendjé
nek követelményeivel vagy ennek látszatát kelt
hetné, tagként be nem léphetnek és ilyen egye
sület vagy más szervezet működésében részt 
nem vehetnek, illetőleg ilyen egyesület vagy más 
szervezet tagjai nem maradhatnak.

Ennélfogva tilos az első bekezdésben emlí
tett tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak 
részvétele kiváltképpen az olyan egyesületben 
vagy más szervezetben, amelynek nincs kor- 
mányhatóságilag jóváhagyott alapszabálya vagy

terjesztésének megtiltása.
Különleges alkalmi bélyegző használata a pécsi 1. 

és 2. számú postahivataloknál.
A budapesti 92. sz. postahivatal áthelyezése. 
Változások az Irányítási Füzetben.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

amely feloszlattatott, úgyszintén olyan egyesü
letben, szervezetben vagy politikai pártban, 
amely az egyesülethez vagy más szervezethez, il
letőleg párthoz való tartozás vagy vezetősége 
irányában való engedelmesség, avagy más köte
lesség megerősítésére esküt, fogadalmat, ünnepé
lyes ígéretet vagy bármi más olyan nyilatkozatot 
kíván, amely lelkiismeretbeli lekötelezéssel jár.

Ez a körülmény már önmagában összeütkö
zést idéz elő a hivatali vagy szolgálati esküvel.

Ez a tilalom természetesen nem vonatkozik 
az olyan esküre, fogadalomra vagy ünnepélyes 
ígéretre, amelyet jogszabály ír elő, vagy amelyet 
az államfő jóváhagy.

Tilos az első és a második bekezdés alá eső 
egyesületnek, szervezetnek vagy pártnak anyagi 
eszközökkel vagy más módon való támogatása 
is.

Tilos az első bekezdés alá eső tisztviselők
nek és egyéb alkalmazottaknak hivatali helyisé
gükben, munkahelyükön vagy hivatali eljárás 
közben bármiféle olyan jelvényt viselni, amely 
valamilyen párthoz, egyesülethez vagy szervezet
hez való tartozásukat tünteti fel.

Ez a tilalom nem vonatkozik a vitézi rend 
jelvényének viselésére és nem vonatkozik a mi
niszterekre, az államtitkárokra, a főispánokra és 
Budapest székesfőváros főpolgármesterére.

Utasítja a minisztérium a jelen rendelet el
ső bekezdése alá eső tisztviselők és egyéb alkal-
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mazottak illetékes felügyeleti hatóságát, hogy 
haladéktalanul szólítsa fel a felügyelete alá tar
tozó valamennyi tisztviselőt és egyéb alkalmazot
tat, hogy nyolc napon belül nyilatkozzék arra 
vonatkozólag, hogy milyen egyesületnek, szer
vezetnek vagy pártnak tagja és arra vonatkozó
lag, hogy az első és második bekezdés alá eső 
egyesület,. szervezet vagy párt tagságát, vagy 
abban való részvételét megszüntette-e.

Mindazok ellen az alkalmazottak ellen, akik 
a jelen rendeletben foglalt tilalmat megszegik 
vagy bejelentési kötelezettségüknek eleget nem 
tesznek, a fegyelmi eljárás megindításához szük
séges intézkedéseket haladéktalanul meg kell 
tenni.

A fegyelmi eljárás megindításával egyidejű
leg az alkalmazottat az első, második vagy ötö
dik bekezdésben foglalt tilalom megszegése ese
tében az arra jogosult hatóság állásától felfüg
geszteni köteles.

A fegyelmi felelősségre vonás során a leg
súlyosabb fegyelmi vétségnek kell tekinteni, ha 
valaki az első vagy a második bekezdésben fog
lalt tilalmak valamelyikét megszegi, vagy ha a 
jelen rendeletben megszabott bármely más kö
telességének teljesítését elmulasztja.

Egyebekben az illető tisztviselő vagy más 
alkalmazott fegyelmi felelősségre vonása tekin
tetében az irányadó jogszabályok szerint kell 
élj árni.

A jelen rendelet hatálya alá esnek a közin
tézetek és közüzemek tisztviselői és egyéb alkal
mazottai is, még pedig abban az esetben is, ha 
alkalmaztatjuk részvénytársasági, szövetkezeti 
vagy bármely más formában működik.

2. § .

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba; végrehajtása tárgyában a hivatali fő
nökök az illetékes szakminiszter vonatkozó uta
sításának megérkezése után és annak értelmében 
kötelesek eljárni.

Budapest, 1938. évi május hó 20. napján.

Dr. Imrédy Béla s. k.
m. kir. miniszterelnök.

és a központi hivatalok e körrendelet értelmé
ben járjanak el.

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
102.049/8.

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

31. o. Tonga- vagy Barátság-szigeteknél a 6. 
hasábba beírandó: MP, Ouvert. Ugyancsak a 6. 
hasábba írjanak 5) jegyzet jelölést, az oldal aljára 
pedig a következő új jegyzetet írják: ,,B) A sür
gős táviratokat a rádió-útszakaszon sorrendi 
kedvezmény nem illeti meg“.

Budapest, 1938. évi május hó 25-én.1 j

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
102.162/8.

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

34. o. Izland-szigetnél az ötödik sorban: 
beszélgetések az eddigi 11—13 és 16—17 óra he
lyett ezentúl 11—12.30 és 15.45—16.45 
(középeurópai idő) válthatók.

Budapest, 1938. évi május hó 31-é

Lefoglalandó sajtótermékek.

102.892/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 25-én kelt B. I. 
6.692/1938. 2. számú végzésével a Budapesten elő
állított „Nagymagyarok lapja“ című sajtótermék 
1938. évi május hó 25. napján megjelent 1. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A postahivatalok a szóbanlevő sajtótermék 
postán szétküldött példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti kir. ügyészség^ 
hez küldjék be. /

órák közt

E rendelet végrehajtása iránt egyidejűleg 
körrendeletben intézkedtem. Az igazgatóságok Budapest, 1938. évi május hó 27-én.
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103.08614.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 27-én kelt B. 6715/ 
2—1938. számú végzésével a Budapesten előállí
tott „A Nyilas Népszava“ című nem időszaki 
lap 1938. évi május hó 29. napjáról keltezett 1. 
számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.

in.
103.087/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 27-én kelt B. 6720/2 
—1938. számú végzésével a Budapesten előállí
tott „Kitartás“ című nem időszaki lap 1938. évi 
május hó 29. napjáról keltezett 5. számának le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.

IV.

103.089/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi május hó 27-én kelt B. 6727/2 
—1938. számú végzésével az 1938. évi május hó 
27. napján kiadott „Ne féljetek“ című nyomtat
ványnak 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.

II.

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.
/

„A villamos“ című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

103.073/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten Eszter
gályos János felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő „A villamos“ című időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését azonnali ha
tállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a m. kir. állam- 
rendőrség budapesti főkapitányságához küldjék 
be.

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.

Különleges alkalmi bélyegző használata a pécsi
1. és 2. számú postahivataloknál.

103.329/3.

A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban 
folyó évi június hó 13-án a pécsi 1 és 2 számú 
postahivatal „A SZENT JOBB ORSZÁGJÁRÁ
SA — 1938. VI. 13. — PÉCS 1.“, illetőleg „PÉCS 
2“ feliratú különleges alkalmi bélyegzőt fog hasz
nálni a nála feladott küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.

/

A budapesti 92. sz. postahivatal áthelyezése.
103.205/3.

A budapesti 92. sz. postahivatal a IX. kér., 
Soroksári-út 38—40. sz. alá helyeztetett át.

A kir. hivatalok ezt a változást a m. kir. pos
tahivatalok és ügynökségek névsorában (26. old.) 
vezessék keresztül.

Budapest, 1938. évi június hó 1-én.
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Változások az Irányítási Füzetben.

103.207/3.

Az Irányítási Füzetben bekövetkezett alábbi 
változásokat a kir. hivatalok vezessék keresztül 
és a helyes irányítás iránt intézkedjenek:

7. o. Ábrahámhegynél 27 helyett 26, f48 pe
dig utolsó tételnek,

8. o. Akaiinál a jelenlegi adatok helyett 47 
(VI/26—IX/8), 48, f47 (VI/26—IX/8), f48 írandó.

9. o. Alsóbagodnál Zegerszeg elé írják be 1. 
Zegerszeg 7829 v.,

10. o. Alsóörsnél 27 helyett 26, f48 utolsó
nak,

12. o. Aszófőnél 27 helyett 26,
14. o. Badacsonynál a jelenlegiek helyett 47 

(VI/26—IX/8), 48, f47 (VI/26—IX/8), f48, Bada- 
csonylábdihegynél 47 (VI/26—IX/8), 48, f48, Eh 
Tapolca, Badacsonytomajnál 47 (VI/26—IX/8), 
48, f47 (VI/26—IX/8) 1. Bp 72/1114 v„ f48,

16. o. Balatonarácsnál, Balatonberénynél, Ba- 
latonboglárnál 27 helyett 26 írandó, Balatonede- 
ricsnél f48 (IX/8-ig) törlendő. Balatonfenyvesnél 
a jelenlegiek helyett f7 (VII/1—IX/15), 35 (VI/26 
—IX/8), 8, f8, 1. Bp 72/1214 v. (VI/26—IX/8),

17. o. Balatonföldvárnál 27 helyett 26, 8 után
1. Szfvár 2 — 1. Bp 72/2224 v. (VI/26—IX/8) íran
dó, 1214 v. után (VI/28—IX/8) törlendő. — Bala- 
tonfüredfürdönél VI/27 helyett VI/26, f48 he
lyett f47 (VI/26—IX/8) írandó, 1. Szfvár 2 tör
lendő f47 (VI/27—IX/8) helyett f48, Balatonmá- 
riafürdőnél 1. 7 elé f  7 (VII/1—IX/15), 27 helyett 
26, Balatonrendesnél, Balatonszárszónál 27 he
lyett 26,

18. o. Balatonszemesnél 27 helyett 26, Bala-
tonszentgyörgynél a jelenlegiek helyett f7, 244, 
7, 35 (VI/26—'IX/8), 1. Marcali/5832 v., 1. Bp 72/ 
1202 v., Keszth/5242 v., 8, f8, f244, f224, 1.
Keszth./5248 v., 1. Bp 72/1214 v., 1. Marcali/5828 
v. írandó. — Balatonszepezdnél VI/27 helyett VI/ 
26 írandó, f48 (VI/27—IX/8 nem) törlendő, s 
utolsó tételnek beírandó f48. Balatonújhelynél 
Balatonzamárdinál 27 helyett 26 írandó. Barcs 1- 
nél 1. Zegerszeg — 1. f44, 1. Bp 72 — 1. Szigetvár/ 
2421 v. törlendő.

20. o. Bátánál a jelenlegiek helyett 162 íran
dó. Bátaszéknél (H. Ü. ü. után nem), 31. 1. Ujd/ 
2120 v. (H. Ü. ü. után) 1. Pécs 2/6432 v. (H. Ü. ü. 
után nem) törlendő, 136 elé beírandó 162, f  135 
után 162 törlendő.

24. o. Bikácsnál f  136 helyett f  135,
25. o. Bonyhádnál a jelenlegiek helyett f43 

(H. és Ü. ü. után nem), 43, Szeksz/gk, 60, Szeksz/ 
gk.

30. o. Cikónál a jelenlegiek helyett 43/2117 v.,
60.

34. o. Csopaknál 27 helyett 26 írandó.
36. o. Daránypusztánál f92 törlendő,
38. o. Diósviszlónál 1. Pécs 2/6712 — 6724. v. 

törlendő, Dombóvárnál 32 után 226 írandó.
39. o. Drávaszabolcsnál Harkány elé „1“ 1. 

Harkány helyett pedig Harkány írandó.
40. o. Dunaszekcsönél a jelenlegiek helyett 

162, 1. 135/gk,
44. o. Erdősmecskénél a jelenlegiek helyett 

162, Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 (V. Ü. ü.)/6434 v., Ér- 
ténynél 226 helyett f226,

46. o. Fékednél a jelenlegiek helyett 162, 
Pécs (k) — 1. Pécs 2 (V. Ü. ü.)/6434 v.,

48. o. Felsőnyéknél 226 elé f226,
49. o. Fonyód-fürdőtelepnél VI/27 helyett 

VI/26, 1. f92 után 1. f66, f8 után 1. Szfvár 2 —- 1. 
Bp 72/2224 v. (VI/26—IX/8), Fornád Kecsegénél 
226 helyett f22ó, f226 helyett 226 írandó.

50. o. Fürgédnél a jelenlegi adatok helyett 
f226, 226,

54. o. Görgetegnél 1. 244 elé 1. 31,
62. o. Hencsénél fl30 elé 1. Kaposvár/5723/a 

v.,
63. o. Hévízfürdőnél 5235 helyett 5245, 27 

helyett 26, 1. 48 elé 1. Tapolca, Hévízszentandrás- 
nál 27 helyett 26,

64. o. Hirdnél a jelenlegiek helyett 162, Pécs 
2 (k) — 1. Pécs 2 (V. U. ü.)/6434 v., fl62,

65. o. Hosszúheténynél a jelenlegiek helyett 
162, Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 (V. Ü. ü.)/6434 v.,

69. o. Jankovich-telepnél 27 helyett 26,
73. o. Kaposvár 1-nél 1002 v. után 8/5575 v.,
74. o. Kastélyosdombónál 154 után 1. 25/6624 

v. (k),
77. o. Keszthelynél VI/27 helyett VI/26, 5235 

helyett 5245, 8/5245 v. helyett 8/5233 v., 5224 v. 
helyett 1112 írandó, f8 1. Tapolca/5228 v. törlen
dő, 5231 helyett 5241 írandó.

80. o. Kisörsszőllőhegynél 27 helyett 26,
81. o. Kistapolcánál 6526 elé 6516,
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82. o. Kocsolánál 6022 helyett 6012, 226 he

lyett +226, f226 helyett 226,
84. o. Koppányszántónál 226 helyett f226,
86. o. Kővágóörsnél és Köveskálnál 48 után

1-48,
89. o. Lábodnál 1. 244 helyett 1. Keszthely —

1. 31,
93. o. Mágocsnál a jelenlegiek helyett 43, 60,
97. o. Mecsekszabolosnál a jelenlegiek he

lyett Pécs 1—2, 32, Medniánál +136 helyett fl35, 
Mernyénél 5421 helyett 5441 írandó.

104. o. Nagyatádnál 1. 244 elé 1. 31 — 1. 
Ujd - ,

107. o. Nagykónyinál 226, f226 helyett +226,
1. Ujd — cs/6011 v., 226,

109. o. Nagymányoknál a jelenlegiek helyett 
43/2117 v., 60, Nagypallnál a jelenlegiek helyett 
162, Eh. Pécsvárad, 1. Pécs 2 — cs (k)/6434 v., 
f  162 (k),

111. o. Nemesgulácsnál 47i(VI/26—IX/8), f48, 
(VI/26—IX/8 nem), f47 (VI/26-IX/8), f48,

117. o. Ódalmandnál a jelenlegiek helyett 
Ujd '(kü.) — 1. Ujd (V. Ü.)/6012 v„ f226,

121. o. Pacsánál a jelenlegiek helvett Keszt
hely I—II ind., 24 (VI/15—IX/15), Zeg I—II. ind., 
138, 8,

122. o. Paksnál 5052 helyett 5050, Palotabo- 
zisoknál a jelenlegiek helyett 162, Pécs 2 (k) —
1. Pécs 2 (V. Ü. ü.)/6434 v., fl62,

123. o. Párinál 226 elé f226 írandó.
124. o. Pécs 2-nél +162 (H. U. ü. után nem) 

törlendő, 1. Bp 72 elé 1. 226 írandó, 1. Barcs 1 —
1. Szigetvár/2434 v. törlendő, 162/6431 v. (V. Ü.
ii.) helyett +162 írandó. Pécsváradnál a jelenle
giek helyett írják be 162, Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 
(V. Ü. ü.)/6434 v., +162.

129. o. Pusztamagyarodnál töröljék Söjtör,
130. o. Püspöklaknál a jelenlegiek helyett ír

ják be 162.
135. o. Révfülöpnél VI/27 helyett VI/26, +48 

utolsó tételnek írandó.

140. o. Sellyénél 1. Pécs 2 elé 31 írandó, 6367 
törlendő. — Siklósnál 188 elé írják be 1. 31 — 1. 
122/gk, Simontornyánál 1. Bp 72/1014 v. (k) tör
lendő.

141. o. Sombereknél a jelenlegiek helyett 162, 
Palotabozsok, Somogynál 162, Pécs 2 (k) — 1. 
Pécs (V. U. ü.)/6434 v.,

142. o. Somogyvisontánál +159 (H. Ü. ti. után 
nem) az Eh. elé írandó.

144. o. Sümegnél VI/27 helyett VI/26.,
145. o. Szabadhidvégnél a jelenlegiek helyett 

+226, 226,
146. o. Szakosnál 226 helyett +226,
147. o. Szántódnál 27 helyett 26,
148. o. Szebénynél a jelenlegiek helyett 162, 

Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 (V. U. ü.)/6434 v., Szedres
nél +136 helyett +135,

150. o. Szekszárdnál 1. P 2. helyett 1. 162,
154. o. Szigligetnél a jelenlegiek helyett 47 

(VI/26—IX/8), 48, +47 (VI/26—IX/8), +48, .
158. o. Tabnál 27 helyett 26,
159. o. Tamásinál a jelenlegi adatok helyett

1. 31 — 1. Ujd'6060 v., Ujd — cs/6012 v. +226, 1. 
32/5332 V . ,  Szeksz/gk, 226, cs/6011 v.,

160. o. Tapolcánál 27 helyett 26 írandó, 1102 
v. után beírandó (VI/26—IX/8 nem), 5223 v. he
lyett 1111 v., +47 helyett +48, 27 helyett 26,

162. o. Tengelicnél +136 helyett +135, Tere- 
hegynél 6724 elé 6722

163. o. Tihanynál a jelenlegiek helyett 47 
(VI/26—IX/8), 48, +48 írandó.

168. o. Törökkoppánynál 226 helyett +226,
170. o. Uj dombóvárnál 2117 elé 1. 162 — 1. 

Bonyhád —, 32 után 226 írandó, +226 törlendő.
175. o. Vasasnál a jelenlegiek helyett 162, 

Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 {V. Ü. ü.)/6434 v.
176. o. Véméndnél a jelenlegiek helyett 162, 

Pécs 2 (k) — 1. Pécs 2 (V. U. ü.)/6434 v„ +162 (k),
181. o. Zalalövőnél 216 elé 1. Körm/8624 v.,
182. o. Zánkánál a jelenlegi adatok helyett 

47 (VI/26—IX/8), 48, +47 (VI/26—IX/8), +48.
Budapest, 1938. évi május hó 31-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Badacsonytomaj postahivatal június 15-től szeptem
ber végéig mindenben jártas, jó távírász postakiadót ke
res.

Balatonfiiredfürdő I. o. postahivatalnál július 1-től 
aug. 31-ig 2 férfi, esetleg 2 női kiadó nyári idényalkalma
zást kaphat. Járandóság megegyezés szerint.

Bugyi II. o. postahivatal augusztus hóra postames
terhelyettesnek mindenben jártas nőkiadót keres. Lakást 
és teljes ellátást ad. Ajánlatokat fizetés meghatározásával 
kér.

Dudar nem egyesített harmadosztályú hegyes vidé
ken lévő postahivatal gyakorlott helyettest — kisegítő is 
lehet — mielőbbre keres. Megegyezés szerinti fizetést ad.

Kunhegyes I. o. postahivatal állandó alkalmazásra, 
a kezelés minden ágában jártas nőkiadót keres június hó 
15-re.

Répcelak I. o. kényelmes szolgálatú hivatal július 
15-re mindenben jártas postamester helyettesítésére is ké
pes nőkiadót keres, Lakás, mosás, teljes ellátás és kész
pénzfizetés.

Röszke postahivatal június 15-től (esetleg július 1- 
től) 2 hónapra helyettest keres.

Üjszász I. o. postahivatal július 15-re állandó alkal
mazásra a kezelés minden ágában jártas, jómodorú nő- 
kiadót keres. Járandóság: teljes ellátás, lakás, (mosás, ágy
nemű nélkül) és készpénzfizetés.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet

./

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Sor Andor Mátyásföld aug, 1.
/

Németül is beszél/

[/
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.
Fővárosi Nyomda Rt. nyomása. — Felelő* v..: Duchon János.
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1., a nagykanizsai 1. és 2. számú, a zalaegerszegi, a pécsi 
1. és 2., a bajai 1. számú cs a szekszárdi postahivatalok
nál.

Időszaki postaszervek megnyitása.

Badacsonylábdihegy postaügynökségnek időszaki pos. 
tahivatallá való átalakítása.

A borsodszentgyörgyi új postaügynökség megnyi
tása.

A s'ajópüspöki új postaügynökség megnyitása. 
Változások a Helységnévtárban.
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A távbeszélőállomások után felszámítható * |
munkaegységek szabályozása.

97.153/2.

A P. R. T. 1932. évi 15. számában megje
lent 80.211/2. sz. rendelet 7. pontjának 3 be
kezdése értelmében, a tárgyhavi munkaegység
kimutatásban csak annyi távbeszélő állomást 
(fővonalat) kell feltüntetni, amennyi az érde
kelt hivatal (ü) saját központjába a tárgyhónap 
utolsó napján tényleg be volt kapcsolva és 
üzemben is volt.

Ezt a rendelkezést a következőképen mó
dosítom:

1. A havi munkaegységkimutatásban az 
átalányrendszerü díjszabás alá tartozó közpon
tok a tárgyhónap utolsó napján, a beszélgeté- 
senkénti díjszabás alá tartozó központok, va
lamint a budapesti egységes távbeszélő hálózat
ba tartozó kézi kapcsolású központok a tárgy
hónap 15-ik napján, míg a budapesti egységes 
távbeszélő hálózatba tartozó gépi kapcsolási! 
központok a hónap 10-ik napján bekapcsolt és 
üzemben volt távbeszélő állomások (fővonalak) 
számát tüntessék fel.

2. Az ideiglenesen szünetelő távbeszélő ál

lomásokat (C. 1. Szab. 30. §.) abban az esetben, 
ha a szünetelés legfeljebb két hétig tart, üzem
ben levő állomásnak kell tekinteni, és a munka
egységkimutatásban a többi üzemben lévő állo
mással együtt kell kimutatni, tekintet nélkül 
arra, hogy az állomás a hónap, illetőleg szám
adási időszak utolsó napján üzemben volt-e 
vagy sem.

Az ideiglenesen, de a tárgyhónapon, illető
leg számadási időszakon belül két hétnél hosz- 
szabb ideig szünetelő távbeszélő állomások szá
mát az új munkaegységkimutatás kiadásáig a 
munkaegységkimutatás III. Távbeszélő részé
nek 18. folyószáma alatt, a folyószám felső ré
szében kell kimutatni még akkor is, ha a táv
beszélőállomás a hónap, illetőleg számadási 
időszak utolsó napján üzemben is volt. Ezek 
után az állomások után az összes, tehát mind 
az átalányrendszerű, mind a beszélgetésenként! 
díjszabás alá tartozó központok távbeszélő
állomásonként 10 munkaegységet számíthatnak 
fel.

3. Az időszakos, valamint az időleges táv
beszélőállomások (fővonalak) számát csak ak
kor szabad a havi munkaegységkimutatásban 
kimutatni, ha az állomás a tárgyhónapban, ille
tőleg számadási időszakban legalább két héten
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át üzemben volt. Ebben az esetben az idősza
kos, valamint az időleges állomások számát a 
többi távbeszélő állomások számával együtt a 
havi munkaegységkimutatásban akkor is fel 
kell tüntetni, ha az állomás a hónap, illetőleg 
számadási időszak utolsó napján nem is volt 
üzemben.

A tárgyhónap, illetőleg számadási időszak 
folyamán két hétnél rövidebb ideig üzemben 
volt időszakos, valamint időleges állomásokat 
a munkaegységkimutatásban feltüntetni nem 
szabad.

4. A hivatkozott rendelet 7. pontjának 1. és 
2. bekezdése változatlanul érvényben marad.

A hivatalok ezt a rendelkezést a P. R. T. 
1932. évi 15. számában közzétett 80.211/2. számú 
rendelet 7. pontjának 3. bekezdésénél, valamint 
a P. R. T. 1929. évi 28. számában közzétett 
32.462. sz. rendelet 21. bekezdésénél (337. oldal) 
jegyezzék elő. f

Budapest, 1938. évi június hó 5-én. I /

Légipostái hirdetmény kifüggesztése.

103.515/4.

Az Amsterdam—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, valamint a vidéki kincstári 
és az I. oszt. postamesteri hivatalok a szüksé
ges példányszámban a P. R. T.-val egyidejűleg 
kapják meg.

Felhívom az érdekelt hivatalokat, hogy a 
hirdetményeket a közönség által használt he
lyiségben függesszék ki. Kifüggesztés előtt a 
hirdetmény bal alsó sarkában levő és a feladási 
határidőre vonatkozó rovatba a hivatalok írják 
be annak az utolsó indításnak záridejét, amely- 
lyel az ott feladott küldeményeket úgy továb
bíthatják, hogy azok a Budapest 72. sz. hivatal
hoz kedd, csütörtök és szombaton 9 óra 45 per
cig megérkezzenek.

A tudakozó iroda külföldi hírlaposztálya a 
fentemlített hivatalok esetleges pótrendeléseit 
addig, amíg a készlet tart, kielégíti. Megjegy 
zem, hogy a készletből egy-egy példányt a je
len rendeletben fel nem sorolt hivatalok is ren
delhetnek, ha ezt a légi járatot esetleg igénybe

vevő közönség tájékoztatása céljából szüksé
gesnek tartják.

Budapest, 1938. évi június hó 2-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.

99.993/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások 
8. számú jegyzékét a rendelettel egyidejűleg ki 
adtam.

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, 1938. évi május hó 5-én.

A körözvénytáviratok továbbításának módo
sítása.

100.360/8.

* A körözvénytáviratok továbbításának egy
szerűsítése tárgyában a P. R. T. 1932. évi 6. szá- 
mában közzétett 71.951/5. számú rendeletem 1. 
pontjában foglaltakat 1938. június hó 15-től kez
dődő érvénnyel a következőképen módosítom: 

A budapesti központi távíró hivatal hét
köznapokon pontosan 15 órakor, a koncentrá
ciós távíró berendezéssel felszerelt vidéki köz
vetítő hivatalok pedig 15 óra 30 perckor a hoz
zájuk bekapcsolt távíróhivatalok figyelmezte
tése céljából az állami távíró vezetékeken 1 
percen át berregő jelzést adnak. E jelzés után 
mind a központi távíró hivatal, mind a koncen
trációs berendezéssel felszerelt vidéki közve
títő hivatalok 90 másodpercen át körözvény- 
jelet adnak, hogy ez alatt az idő alatt a hivata
lok jelfogóikat, illetőleg írógépeiket beállíthas
sák, szükségszerűleg gondoskodjanak arról, 
hogy a papírszalag vagy a festékvétel közben 
ki ne fogyjon.

A körözvényjel adása után az adó hivatal 
anélkül, hogy az egyes hivatalokat külön-külön 
felhívná, 1—2 másodpercig tartó rövid szünet 
után szabályos, jól olvasható Morse-jelekkel 
megkezdi a körözvénytávírat leadását. A szö
veget az adóhivatal csak egyszer adja le, azon
ban a befejező jel (kereszt) után adja a „coll“
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szót és megismétli a körözvényben előforduló 
összes számokat és tulajdonneveket. A vevő
hivatal köteles az ismételt számokat és tulaj
donneveket az elsőízben vett számokkal és tu
lajdonnevekkel összehasonlítani és az esetleges 
eltérést az adó hivatallal tisztázni.

Megjegyzem, hogy ez a továbbítási mód 
csak a központi körözvényre, valamint a P. R. 
T. 1930. évi 14. számában közzétett 64.402. szá
mú rendelet 2. b) és c) pontjában említett 
körözvénytáviratokra vonatkozik. Egyéb kö- 
rözvénytáviratok továbbításánál a hivatalok a 
P. R. T. 1930. évi 24. számában közzétett 
72.534/1930. sz. rendeletem 12. §-ában foglaltak 
szerint járjanak el.

E módosítást a hivatalok a fentemlített 
71.951/5. számú rendelet 1. pontjánál vezessék 
keresztül.

Figyelmeztetem ezúttal a hivatalokat arra 
is, hogy miután e körözvénytáviratokat a to
vábbító hivatalok június 15-től csak egyszer 
adják le, mind a továbbításnál, mind a vételnél 
a legnagyobb figyelemmel járjanak el. Különö
sen a vevő hivatalok fordítsanak gondot a jel
fogók, illetőleg gépek beállítására; erre a teen
dőre a 90 másodpercig tartó körözvényjel 
adása alatt kellő idő áll rendelkezésre.

Budapest, 1938. évi június hó 2-án.

Értékcikkárusítási engedély megad 
tűzharcosokn ak.

100.173/4.
A P. R. T. 1923. évi 66. számában megjelent 

24,761. sz. rendelet 4. pontjában, azonkívúl a P. 
R. T. 1925. évi 9. számában megjelent 1.561. sz. 
rendelet 2. pontjában foglaltakkal kapcsolatban 
az 1914—18. évi világháború tűzharcosai érde
meinek elismeréséről szóló 1938. évi IV. te. 13. 
§-a alapján a postai, illetőleg — Budapest kivé
telével — a pénzügyi értékcikkek árusítására 
vonatkozó engedélyek kiadásánál — ha a kérel
mező tűzharcos — a következő eljárást kell kö
vetni:

Ha az árusítási engedélyt kérelmező igazolt 
tűzharcosnak akár nyílt üzlete, akár pedig do
hányárusítási engedélye van, részére a kért pos
tai és pénzügyi értékcikkárusítási engedélyt ál
talában meg kell adni.

Ha az üzlet többeknek a tulajdonában van, 
illetőleg a dohányárusítási engedély társtulajdo
nosok részére van kiállítva, a fenti szabály csak

abban az esetben nyer alkalmazást, ha a tulaj
donostársak (engedélyestársak) mindegyike tűz
harcos.

Megjegyzem végül, hogy változatlanul ér
vényben marad a P. R. T. 1923. évi 66. számában 
közölt 24.761. sz. rendelet 4. pontjában foglalt 
az a rendelkezés, hogy a kérelmező egyén meg
bízhatóságára figyelem fordítandó és ha a kére! • 
mező személye a posta előtt ismeretlen, a kérel
mező személyi viszonyait, előéletét és megbíz
hatóságát illetőleg előzetesen a rendőrhatóság 
véleményét kell kikérni. Ha a kérelmező e szem
pontból a feltételeknek nem felel meg, részére 
az engedély tűzharcos! minőségének igazolása 
esetében sem adható meg.

Budapest, 1938. évi június hó 9-én.

Kötelező nyilatkozat szövegének módosítása és 
árának elengedése, ha azt állami hatóság, stb. 

állítja ki.
93.297/8.

A „Kötelező nyilatkozat távbeszélő állo
máshoz“ című 871. és 951. sz. nyomtatványon 
— ha azt állami hatóság, szerv, hivatal vagy in
tézmény állítja ki, — a nyomtatvány kitöltése 

/előtt a szöveg második bekezdését („Per ese
tén alávetem...........törvényszék illetékességé
nek“) törölni kell. A törlést a nyomtatványt ki- 
szolgáltató postai szerv a törölt bekezdés mel
lett alkalmazott „Töröltem“ megjegyzéssel,- alá
írásával és bélyegzőlenyomattal ismerje el.

Az állami hatóságokat, szerveket, hivata
lokat és intézményeket a „Kötelező nyilatko
zat“ nyomtatvány 30 fillér árának megfizetése 
alól felmentem.

A kötelező nyilatkozatot megőrző postai 
szerv az állami hatóságok stb. által kiállított 
ilyen kötelező nyilatkozatot a kiállítás után, 
annak jelzésére, hogy az peresítés céljaira nem 
használható, a bal felső sarkától a jobb alsó 
sarkáig vastag piros vonással húzza át.

Rendeletemet a C. 1. Szab. 14. §. 4. pontiá
nál kell előjegyezni. A helyesbítés iránt pótlék 
útján intézkedem.

Budapest, 1938. évi június hó 2-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
104.075/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vád
tanácsa 1938. évi június hó 4-én kelt B. 6.899- 
1938.—4. számú végzésével a Budapesten elő-
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állított „Nyilaskereszt induló“ és „N. Sz. P. in
duló“ című, hangjegyekkel kisért szövegű röp
lap 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, 1938. évi június hó 8-án.

Különleges alkalmi bélyegző használata a ka
posvári 1., a nagykanizsai 1. és 2. számú, a 
zalaegerszegi, a pécsi 1. és 2., a bajai 1. számú 

és a szekszárdi postahivataloknál.

104.236/3.

A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban 
folyó évi június hó 12-én a kaposvári 1., a nagy- 
kanizsai 1. és 2. számú, a zalaegerszegi, folyó 
évi június hó 13-án pedig a pécsi 1. és 2. számú, 
a bajai 1. számú és a szekszárdi postahivatal 
„A SZENT JOBB ORSZÁGJÁRÁSA -  (ke
let és a használó postahivatal neve)“ feliratú 
különleges alkalmi bélyegzőt fog használni a 
nála feladott küldemények egy részének a le/ 
bélyegzésére.

Budapest, 1938. évi június hó 7-én.

Időszaki postaszervek megnyitása.

103.175/3.

Badacsonylábdihegy postaügynökségnek idő
szaki postahivatallá való átalakítása.

102.862/3.

Badacsonylábdihegy távbeszélővel egyesí
tett postaügynökség folyó évi június hó l-től a 
nyári időszakokra postahivatallá alakíttatott át.

Az időszaki postahivatal ellenőrző száma 
5074.

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

A Helységnévtárban a 109. oldalon Bada
csony] ábdihcgynél az ügynökség jele >23 után 
írják be: „(X/l.—V/31.)“ Eh. Tapolca után pe
dig CVI/1-—IX/30.)“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 10. oldalon Badacsonylábdihegy ü. után 
beírandó „(X/l.—V/31)“, a következő sorba ír
ják be az alábiakat: „5074, 581, —, Badacsonv- 
lábdihegy ** (VI/1.—IX/30.), „ , “ , Budapest 
I’—.f iT a p o lc a “, a 177. oldalon pedig az 5074 
ellenőrző szám után írják be „Badacsonylábdi
hegy“.

Végül az Irányítási Füzetben a 14. oldalon 
Badacsonylábdihegynél az 1. hasábban Bada
csonylábdihegy után ** jel írandó, a 7. hasáb
ban a „47 (VI. 26—IX. 8),“ bejegyzés törlendő, 
az alatta levő sorba pedig felveendő: „Bada
csonylábdihegy **, IV, „ , P, VI, „ „ , 47 (VI/26 
—IX/8.), 48, f48“.

Budapest, 1938. évi június hó 3-án.

Görömbölytapolca távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal folyó évi június hó l-től 
szeptember hó 30-ig,

Parádftirdő távbeszélővel egyesített idő
szaki postahivatal folyó évi május hó 16-tól 
szeptember hó 30-ig,

Hajdúszoboszló gyógyfürdői, távbeszélő
vel egyesített időszaki postahivatali kirendelt
ség folvó évi május hó 16-tól szeptember lyá 
30-ig, /

Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség 
folyó évi május hó 25-től szeptember hó 15-ig 

terjedő működésüket megkezdették.
Budapest, 1938. évi június hó 4-én.

I

A borsodszentgyörgyi új postaügynökség 
megnyitása.

103.198/3.

Borsod-Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyék ózdi járásában fekvő Borsodszentgyörgy 
kisközségben folyó évi május hó 21-én új pos
taügynökség lépett életbe.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Arló, 
díj négyszögszáma 290.

Az ügynökség forgalmi köre Borsodszent
györgy kisközségre, továbbá Járnokfőpuszta, 
M.ocsolyáspuszta, Palinapuszta, Üsnökfőpuszta, 
Zárrétpuszta, Borsodszentgyörgyhöz tartozó és 
Nádúbérctanya Arlóhoz tartozó lakotthelyekre 
terjed ki.

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

A Helyse ‘névtárban a 144. oldalon Borsod- 
szentgyörgynél az „u. p. és1' bejegyzést töröljék 
és helyette írják be: Eh. Adó, S a i g ó t a r -
j á n = = =  Ózd, A rló ........... 290, postáig. D.“;

a 272.273. oldalon Járnokfőpuszta; 
a 373. oldalon Moesolyáspuszta; /
a 420. oldalon Palinapuszta; /
az 546. oldalon Üsnökfőpuszta; 
az 572. oldalon Zárréipuszta Borsodszent- 

györgyhöz és végei a 378. oldalon 
Nádubéretanya

Arlóhoz tartozó lakoíthelyeknél u. r». ezentúl 
Borsodszentgyörgy.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 20. oldalon Borsodszemere után írják 
be: „ — , 290, — Borsodszentgyörgy ü. (Eh. 
Arló), Borsod, Debrecen, Salgó!arján = - =  
Ózd, Arló . . . a 151. oldalon pedig a 290 
számnál írják be még „Borsodszentgyörgy“.

Végül az Irányítási Füzetben a 26. oldalon 
Borsodszemere után írják be: „Borsodszent
györgy, Ü., “ , D. I, Salgótarján *— Ózd, Eh. 
A d ó “. , t

Budapest, 1938, évi június hó 7-én.

A sajópüspöki új postaügynökség megnyitása

103.199)3.

Borsod, Gömöl és Kishont k. e. e. vm. put- 
noki járásában fekvő Sajópüspöki kisközségben 
folyó évi május hő 21-én új postaügynökség 
nyilt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala 
Bánréve, díj négyszögszáma 362.

Az ügynökség forgalmi köre Sajópüspöki 
kisközségre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 460. oldalon Sajó- 
püspökinél az ,.u. p. és“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják b(;: „̂ 21 Eh. Bánréve, Miskolc
I B  . Ózd, Bánréve . . . . .  362, postáig. D.“

A Postahivatalok es Ügynökségek Névso
rában a 112. oldalon Sajólád után írják be: „— , 
362, - - Sajópüspöki ii. ( Eh. Bánréve), Borsod, 
Debrecen, Miskolc fl W  Ózd, Bánréve . . .
. . .“, a 152. oldalon pétiig a 362. számnál irjá^ 
be meg ? 3a jt püspöki’

Végül az Irányítási Füzetben a 137. oldalon 
Sajólád után írják be: „Sajópüspöki, U, Borsod, 
D. I, Miskolc—Ózd, Eh. Bánréve“.

Budapest, 1938. évi június hó 7-én.

Változások a Helységnévtárban.

102.461/3.

Balassagyarmat ezentúl „C“ helyett „N 
(114. o.)

Basatanya rá Polgár (124. o.) ezentúl u 
és u. t. Polgár.

Cegléd (151. o.) ezentúl „C.“ helyett „N/2". 
Eger (187. o.) ezentúl „C.“ helyett „N.“ 
Esztergom (196. o.) ezentúl „C.“ helye, 

„N.“.
Gyula (238. o.) ezentúl „N/2“ helyett „N.“ 
Karcag (285. o.) ezentúl „C.“ helyett „N2/‘ 
Kiskunhalas (307. o.) ezentúl „C.“ helvétt 

„N/2.“
Mezőtúr (369. o.) ezentúl „C“ helyett „N/2.“ 

/  Mohács (373. o.) ezentúl „C.“ helyett „N/2 
Nagykőrös (387. o.) ezentúl „C“ helyett

„ N . “
Pápa (421. o.) ezentúl „C“ helyett „N/2.“.—/  
Salgótarján (461. o.) ezentúl „C“ helyett 

„Ni/2.“
Sátoraljaújhely (467. o.) ezentúl „C“ helyett 

„N.“
Szekszárd (490. o.) ezentúl ,,C' helyett ..N " 
Szentes (493. o.) ezentúl „C“ helyett „N.“ 
Zalaegerszeg (569. o.) ezentúl „N/2“ helyett 

N“ —
Budapest, 1938. évi június hó 7-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

103.645/3.

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 VI/16 — 7 ó. 
É VII/12; F VI/25 — 5 ó 30 p, É VII/19;

fírit-lndiába (Bombay) F VI/15 — 15 ő, É 
VI/28; F VI/16 — 7 ó, É VI/30; F VI/23 — 7 ó, 

/  VII/7;
7 Dél Afrikába (Capetown) F VI/15 — 15 ó, 
É VII/5; F VI/22 — 15 ó, É VII/12;

/
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Dél-Amerikába (Rio de Janeiro F VI/ló 
12 ó, É VI/30; F VI/18 — 15 ó, É V1I/4; F VI/25 
— 15 ó, É VIJ/10;

Egyiptomba (Alexandria) F VI/12 — 22 ó, 
É VI/16; F VI/14 — 22 ó, É VI/18; F VI/16 — 
22 ó, É VI/20; F VI/17 — 22 ó, É VI/21; F VI/18 
22 ó, É VI/22; F VI/19 — 22 ó, É VI/23; F VI/20
-  22 6, É VI/24; F VI/24 — 22 ó, É VI/28; F VI/ 

25 — 22 ó, É VI/29;
Észak- és Középamerikába (New-York) F 

VI/13 — 15 ó, É VI/20; F VI/14 — 15 ó, É VI/23; 
F VI/15 — 15 ó, É VI/24; F VI/20 15 ó, É VI/
27; F VI/23 — 15 ó, É VI/30;

Irak-Mezopotámia (Baghdad) F VI/13 — 22 
ó, É VI/18; F VI/15 — 22 ó, É VI/20; F VI/18 — 
22 ó, É VI/23; F VI/20 — 22 ó, É VI/25; F VI/22
-  22 ó, É VI/27; F VI/25 — 22 ó, É VI/30;

Iránba (Perzsia, Teherán) F VI/13 — 12 ó, 
É VI/21; F VI/17 — 12 ó, É VI/25; F VI/18 12 ó, 
É VII26; F VI/20 — 12 ó, É VI/28; F VI/24 — 
12 ó, É VH/2; F VI/25 — 12 ó, É VII/3;

Németalföldi Indiába (Batavia) F VI/15 — 
15 ó, É VII/7; F VI/23 — 7 ó, É VII/IS;

Palesztinába (Tel-Aviv) F VI/13 — 22 ó, É 
VI/17; F VI/15 — 22 ó, É VI/19; F VI/16 — 22 
ó, É VI/21; F VI/18 22 ó, É VI/22; F VI/20 —
22 ó, É VI/24; F VI/22 — 22 ó, É VI/26; F VI/25
- 22 ó, É VI/29;

Szíriába (Alep) F VI/13 — 22 ó, É VI/16; 
F VI/15 — 22 ó, É VI/18; F VI/18 — 22 ó, É W  
21; F VI/20 — 22 ó, É VI/23; F VI/22 -  22 L  
É VI/25; F VI/25 — 22 ó, É VI/28; /

Budapest, 1938. évi június hó 2-án. /

Változások az Irányítási Füzetben.

104.242/3.

Az Irányítási Füzetben bekövetkezett aláb
bi változásokat a kir. hivatalok vezessék ke
resztül és a helyes irányítás iránt intézkedje
nek:

7. o. Acsádnál 24 helyett 53/1430 v. (V. Ü. 
után nem),.

9. o. Amásfüzitőnél f53 helyett +13,
10. o. Alsógörzsönynél 114 helyett 8174 v., 

Alsószelesténél 1. Szbhely 2/8437 v. helyett 176,
15. o. Bakonyjákónál a jelenlegiek helyett 

Pápa, 1. Veszprém 1, Bakonyszentlászlónál 110 
után 1. Győr 2/7122 v., VI/27 helyett Vl/26, Ba- 
konyszombathelynél VI/27 helyett VI 26,

16. o. Balatonakarattyánál VI/27 helyett VI/
26 és f48 utolsó tételnek, Balatonaligánál 27 he
lyett 26, Balatonalmádinál 27 helyett 26, 1114. v. 
elé 1. Szfvár 2 —, f48 pedig utolsó előtti tétel
nek,

17. o. Balaton főka járnál a jelenlegiek he
lyett f 226, 1. 8—cs/6012 v. (VI/26—IX/8 nem), 
226, Balatonfüzfőnél, Balatonkenesénél VI/27 he
lyett VI/26, +48 pedig utolsóelőtti tételnek, Bala- 
tonszabadi fürdőtelepnél VI/27 helyett VI/26,

18. o. Balatonvilágosnál 27 helyett 26,
22. o. Belednél a 176 a 8432 v. után, Berhi- 

dánál a jelenlegiek helyett +226, 1. 8—cs/6012 v. 
(VI 27—IX/8 nem), 226,

23. o. Bezenyénél 176 helyett 13/7920 v. 
írandó, +176 pedig törlendő.

26. o. Bozsoknál Eh. elé 146,
27. o. Bősárkánynál 176 elé 1. Győr 2 — 1. 

So 1/8427 v. írandó, 1. 14/8426 v. (VI/15—IX/14) 
törlendő.

28. o. Büknél 1. 53/8027 v. helyett 53/1430 v. 
(H. és U. után nem) írandó.

30. o. Celldömölknél 1314 helyett 1316, Csa
jágnál VI/27 helyett VI/26, 226 helyett +226,

31. o. Csatárimajornál 176 elé 1. Győr 2/8427 
v., 1. 14 helyett 1. +176, IX/15 helyett IX/14 nem,

34. o. Csornánál 114, 176 a 11 v. után 102 
helyett 102 a, 102,

39. o. Döméi Csorna helyett 1. Győr 2 — 
1. Sopr. 1/11 v., 57,

41. o. Écsnél a jelenlegiek helyett 1. 35 — 1. 
Győr 2/7127 v. (VI/26—IX/8), 1. Győr 2/7152 v. 
(VI 26—IX/8 nem) Eh. Győr 2, +110 írandó.

42. o. Egyednél 1. Győr 2 törlendő, 114 után 
pedig beírandó +114,

43. o. Egyházaskeszőnél 114 helyett I. Pápa 
'8174 v., Enyingnél a jelenlegiek helyett 7 —  +7/ 
6057 v., +226, 226, Veszpr 1/6011 v.,

45. o. Eszterházánál 102 után — 102 a,
51. o. Fűzfőgyártelepnél VI/27 helyett VI/26, 

+48 pedig utolsó tételnek,
57. o. Győrasszonyfánál VI/27 helyett VI/26, 

1. Bp 72 helyett 1. Győr 2, Győrszentmártonnál
27 helyett 26,

60. o. Hajmáskérnél és Hajmáskéri tábornál 
27 helyett 26, h 35 helyett 1. 35 írandó.

67. o. Hegyeshalomnál +176 törlendő.
72. o. Káinnál 1. Szbhely 2 után /8220 v.,
73. o. Kapuvárnál 102 után — 102 a, 16 után 

103 írandó.
75. o. Kemeneshögyésznél 53 törlendő, Eh. 

Mezőlak pedig gk. után írandó. Kemenesmaga-
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sinál a jelenlegiek helyett Celldömölk, Mező
lak,

76. o. Kemenesmihályfánál 53 helyett 1. 53 
— Vönöck,

78. o. Kisbérnél f80 után h 35/f80 (VI/26— 
IX/8), 1. Kom 2 helyett Kom. 2 — cs, 1. 14 2817 v. 
helyett 1. Bp 72. — 1. Szív. 2/2812 v.

82. o. Kocsnál Tata elé fl3 írandó.
83. o. Komárom 2-nél 53, f53 törlendő, 178 

után beírandó 1. Szív 2/2812 v., VI/27 helyett 
VI/26 írandó, 1. Sopr. 1 törlendő az 5 v. előtt, 1 
v. után beírandó 51 (k).

86. o. Kőszegszerdahelyinél Kőszeg elé 146, 
után 1. Szbhely 2,

91. o. Lepsénynél VI/27 helyett VI'26, 226 
után 1. Bp 724214 v., f8 pedig a f226 után íran
dó. — Levélnél a jelenlegiek helyett beírandó 1. 
Győr 2/840 v„ 1. 14/812 v„ 14 (k. ü.), +14 (V. Ü.).

92. o. Lövőnél a jelenlegi adatok helyett 1. 
Sopr 1/1427 v„ 53/1430 v„ f24, Sopr 2/1411 v. (k).

93. o. Magyargencsnél Celldömölk után Me
zőlak írandó, az 53 pedig törlendő. Magvarke- 
resztúrnál a jelenlegiek helyett 176, 1. Csorna/ 
8434 v. (VI/15—IX/14), +176 írandó.

95. o. Marcaltőnél 1. Győr 2/8127 v. törlen
dő, f i  14 elé 1. Pápa/8174 v. beírandó.

98. o. Mezőkomáromnál 226 a t226 után 
írandó. Mezőlaknál 53 törlendő.

99. o. Mezőszentgyörgynél 27 helvett 26 
írandó, Mihályházánál (V nem), 1314. (V.) tör
lendő.

101. o. Mocsánál Tata elé +13,
102. o. Mosonszcntjánosnál, Mosonszentpé- 

ternél és Mosonszolnoknál a jelenlegi adatok 
helyett 1. Győr 2/8427 v„ 176, 1. f 176/8426 v. (VI/ 
15—TX/15 nem), f i 76.

104. o. Nádasdnál a jelenlegiek helyett 216, 
1. Körmend/8624 v., f216, Nagyacsádnál 114 he
lyett /8174 v. írandó.

105. o. Nagvcenknél f58 törlendő.
106. o. Nagyigmándnál a jelenlegiek helvett 

f80, 1. Bo 72 — 1. Szfvár 2/2812 v. (VI/26 — IX'8 
nem), 80 írandó.

108. o. Nagylózsnál 57 törlendő.
109. o. Nagyrákosnál Eh. Körmend után 

beírandó 1. Körm/8624 v.
116. o. Nvúlfalunál a jelenlegiek helyett 110, 

h 35 — 1. Gvőr 2/7127 v. (VI/26—IX/8), 1. Győr 
2/7152 v. (VI/26—IX/8 nem), f  110,

119. o. Oroszlánvnál Kecskéd helvett 106, 
Oroszvárnál a jelenlegiek helyett 13 +920 v., 1. 
14 — 1. Hhalom/7912 v.,

120. o. ölbönél 1. Szbhely 2/8437 v. helyett 
176, Öriszentpéternél a 216 a 1. Körmend elé, 
8672 helyett 8624 írandó.

122. o. Pankasznál beírandó 1. Körmend' 
8624 v„

123. o. Pápánál VI/27 helyett VI/26, Papke- 
szinél a jelenlegiek helyett +226, I. 8 — cs 6012 v. 
(VI/26—IX/8 nem), 226,

125. o. Peremarton gyártelepnél a jelenle
giek helyett 1. f 7/6070 v., Eh Veszprém 1, f226, 
1. 8 — cs/6012 v. (VI/26—IX/8 nem), 226,

126. o. Pétfürdőnél 27 helyett 26, 82 után 1. 
Szív 2/1826 v„

127. o. Pinkamindszentnél 8576 helyett 8574 
írandó, Pinnyénél 57 törlendő.

128. o. Pórládonynál 1. Sárvár 2/8023 v. tör
lendő.

129. o. Pusztasomoriánál 176 törlendő, 1. 14 
helyett 1. f  176, IX/14 helyett IX/14 nem írandó.

131. o. Rábacsanaknál 114 után beírandó 1. 
Sopr 1/8127 v., f i  14.

132. o. Rábapordánynál 1. Győr 2 törlendő. 
Rajkánál a jelenlegiek helyett 13/7920 v. 1. 14 — 
1. Hhalom/7912 v.,

134. o. Rédénél f i 06 után h 35/7320 v. (VI/ 
26—IX/8) írandó. — Répcelaknál 176 törlendő. 
Répcevisnél 8033 helyett 8023 írandó.

139. o. Sárvár 2-nél 1. Szbh 2/1301 v., 1. Bp 
72/1316 v. Sárvár 1 részére törlendő.

140. o. Senyeházánál a jelenlegiek helyett 
216, 1. Körm/8624 v., Siófoknál 27 helyett 26,

143. o. Sopron 1-nél 102 után 102 a, Sopron- 
horpácsnál 24 helyett f24, Sopronkövesdnél a 
jelenlegiek helyett 1. Sopr. 1/1427 v., 53/1430 v., 
f24, Sopronnémetinél a jelenlegiek helyett 176, 
Eh. Csorna, f  176 írandó.

147. o. Szanynál 1. Győr 2 törlendő.
152. o. Szentgotthárdnál 1354 helyett 1302, 

írandó.
154. o. Szilnél 1. Sopron 1 — Győr 2/8432 v. 

törlendő. Szilsárkánynál a jelenlegiek helyett 
176, 1. Csorna/8434 v„ f  176,

156. o. Szombathely 2-nél 1437 helyett 1427, 
1347 helyett 1315, Szöce Rimánymajornál 1. 
Körm/8624 v. 216 után,

160. o. Tapolcafőnél Pápa után 1. Vesz
prém 1,

161. o. Tarjánpusztánál 27 helyett 26, 26 he
lyett 25, Tatánál 53, f53 helyett 13, f  13, 51 (k), 
1*51 (k) írandó.

168. o. Tótvázsonynál 1. Tapolca után (VI/



174 23. szám .

27—IX/8) törlendő és beírandó 1. Bp 72 (VI/26— 
IX/8 nem).

173. o. Vádnál f i  14 helyett Szany írandó, 
Vámoscsaládnál 1. Szbhely 2/8437 v. törlendő.

174. o. Várpalotánál 27 helyett 26, 82 után 
1. Bp 72/1826 v., Vasaljánál 8576 helyett 8574 
írandó, 1. Szbhely 2 törlendő.

176. o. Velemnél Eh. elé beírandó 146, Kő
szeg után 1. Szombh 2,

177. o. Veszprémvarsánynál 27 helyett 26, 
26 helyett 25, Vilonyánál a jelengiek helyeit 
f225, Eh. Lepsény, I. 8 — cs/6012 v. (VI/26—IX/ 
8 nem), 226,

178. o. Viszáknál 216 után 1. Körm/8624 v., 
Vitnyédnél f58 helyett.f57, Vönöcknél a jelen
legiek helyett 264, 1. Bp 72/213 v., f264,

182. o. Zircnél VI/27 helyett VI/26 írandó.
7. o. Abonynál f299 elé beírandó f6, 2723 

v. (kü.) helyett 1721 v., Cegléd 2/2726 v. (k. ü.) 
és (V. Ü.) törlendő.

9. o. Alpárnál 7661 v. után (k.),
11. o. Ápátfalvánál *f*123 után 1. Bp 02/14 v. 

írandó.
13. o. Bácsalmási szőllőknél 1. 161 helyett 

161, 143 helvett 1. 143, 2136 v. után 143/2138 v. 
(k),

14. o. Baja 1-nél 1. Pécs 2 helyett 1. 162, 1. 
Bp 72 után 1. Kkhalas írandó, 2116 v. előtt 1 
162 (V. Ü. ü.) törlendő, 5238 elé beírandó 1. 
Szekszárd, Bajaszentistvánnál a jelenlegi ada
tok helyett Baja 1 — Kalocsa,

19. o. Bánkúinál 13 után — 23,
20. o. Bátmonostornál a jelenlegiek helyett 

1. Baja 1/6830 v., 180 írandó. Battonyánál fl43 
előtt az „1“ törlendő.

22. o. Bélmegyernél 702 helyett 102, 706 he
lyett 106,

26. o. Borotánál a jelenlegiek helyett 161 
(H. Ü. ü. után nem), Baja 1 (k), f  143 (V. Ü. ü. 
után), 135 — Baja 1.

29. o. Cegléd 1-nél 744 helyett 704 írandó, 
706 törlendő, f20 elé beírandó 1. Bp 62—72/ 
708 v.

31 o. Csanádpalotánál f i 23 a 10 v. után 
írandó. Csátaljánál (kü.), 1. Baja 1. f  143/6824 v. 
(V. U.) törlendő.

32. o. Csépánál 1. 20 helyett 1. Bp 62 írandó.
33. o. Csikcriánál 161 előtt az „1“ törlendő 

és utolsó tételnek beírandó 143/2138 v. (k). 
Csongrádnál 1. 20 helyett 1. Bp 62 — 1. Bp 72, 
tl73. (kü.), 173 helyett Kkfh (k) — 1. f4 (V. Ü.

ü.) — (k)/743ó v., 7438 helyett 7436 írandó,
7438 v után a (V. Ü.) törlendő.

36. o. Dávodnál (kü.) 1. Baja — 1. fl43/6824 
v. (V. Ü.) törlendő.

40. o. Dunapatajnál beírandó 1. f  18 -  1. Bp
72/4628 v. (k). —

52. o. Gálánál 1. Baja — 1. 1*1436924 v. (V. 
Ü.) és (kü.) törlendő, Gátérpél 173 (kü.) helyett 
1. Kkfh — cs/7436 v. (k) írandó.

55. o. Gyománál 1. Bp 72 elé 1. Bp 62 —,
58. o. Gyulánál 1. Bp 72 elé 1. Bp 62 írandó.
62. o. Hercegszántónál (kü), 1. Baja — 1. 

1*143/6824 v. (V. U.) törlendő.
64. o. Hódmezővásárhely 1-nél f27 után 

102, 1. 20 helyett 1. Bp 62—72 írandó, 1. Bp 72 
— 1. Bcsaba 2 — 1. Orosháza — 1. f\96  (kü)/1611 

v. (k) törlendő, 27 után 1. Szentes/7738 v (k) 
írandó, 1648 v. után a (k) és fl73 (kü) törlendő. 
Homoknál 7724 helyett 7722 a,

68. o. Jakabszállásnál 1. 4 helyett 1. 3,
74. o. Kardoskútnál f  196 (kü) a (V. Ü.) után 

Kaszaperpusztánál 502 helyett 2, 504 helyett 4,
75. o. Kecskemétnél 1. 20 helyett 1. Bp 62 — 

72, 733 v. után 1. Bp 62—72 — 1. Cegléd 1 - 1 .  
Nkőrös/704 v. írandó, 1. Nkőrös — 1. Cegléd 1 
törlendő, 706 helyett 708 és a f\94 a f200 után 
írandó.

79. o. Kiskunfélegyházánál 1. 20 helyett I. 
Bp 62—72/702 v., 706 v. helyett 704—708 v., fl73 
(k. ii.) törlendő. Kiskunhalasnál 1. 4/7361 v. tör
lendő.

80. o. Kiskunmaj sárnál 1. 4 után 1. Bp 62—72,
81. o. Kisteleknél 1. 20 helyett 1. Bp 62—72,
82. o. Koháryszentlőrincnél I. 20 helyett 1. 

Bp 62,
87. o. Kunbajánál 1. 161 helyett 161, 143 he

lyett 1. 143, 2136 v. után 143/2138 v. (k) írandó, 
Bácsalmás törlendő. Kunszentmártoninál 1. 20 
helyett 1. Szolnok 2 — 1. Bp 72, 7723 helyett 
7722 a,

90. o. Lakiteleknél 1. 20 helyett 1. Bp 62,
94. o. Makónál 1. 20 helyett 1. Bp 62- 72 

írandó.
95. o. Martélynál 28, f27 törlendő, Eh he

lyett „1“, 7737 v. után 102 írandó, fl73 (k. ii.), 1. 
Hmvh. 1 7733 v. (V. Ü.) törlendő, 173 (k. ii.) he
lyett Eh. Hódmezővásárhely 1, 1*102 írandó.

96. o. Martfűnél 7724 helyett 7722 a,
97. o. Medgyesbodzásnál 502 helyett 2, 504 

helyett 4, Medgyesegyházánál 13 után — 23,
98. o. Mezőhegyesnél 1. 20 helyett 1. Bp 62, 

Mezőkovácsházánál 13 után 23 írandó. Mező-
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megyernél fó törlendő, 2 után pedig beírandó
í+6.

99. o. Mezőtúrnál 618 elé beírandó 1. Bp 62.
100. o. Mindszentnél a jelenlegi adatok he

lyett 1. f 27 — 1. 28 — 1. Hmvh. 1/7737 v., 102, 1. 
Szentes — 1. Kkkfh — 1. 4/7732 v., fl02, 1. Hmvh 
1/7733 v. (V. Ü.),

101. o. Monostoriakénál 1. 4 helyett 1. 3 
írandó.

105. o. Nagybaracskánál (kü.), 1. Baja 1 — 
1. fl43/6824 v. (V. Ü.) törlendő.

108. o. Nagykőrösnél 1. 20 helyett 1. Bp 62— 
72, Cegléd 1 helyett Cegléd 2, 706 helyett 704 
írandó.

110. o. Nagytőkénél 1. Szentes/7723 v. (k) 
törlendő.

117. o. Ókígyósnál 502 helyett 2, 504 he
lyett 4,

118. o. Orosházánál 1611 elé 1. Bp 62, utána 
pedig (k).,

128. o. Pusztabánrévénél 1. 6 helyett 6,
134. o. Reformátuskovácsházánál 13 után 23,
135. o. Röszkénél 2824 helyett 2822,
147. o. Szánknál 1. 4 helyett 1. 3, Szarvasnál 

a 7838 v. elé 1. Bp 62 írandó.
149. o. Szeged 2-nél 1. Hmvh 1 — 1. f 28/1643 

v. (k. ü.) 1. Makó/13 v., 1. Szentes (V. Ü.) tör
lendő, 706 v. helyett 704 v. írandó; utána beíran
dó 1. Hmvh 1 — 1. f28/1641 a v„ 1. Makó/13 v.; 
1. Bcsaba 2 — 1. f  196 (kü), 1. Orosh, — 1. Hód
ol vh 1/1611 v. törlendő, f28 Makó elé írandó, s

utána 1. Bp 62—72 — 1. 143. 704 v. előtt 1. 143 
és 1641 v. után (V. Ü.) törlendő. Szegvárnál a 
jelenlegi adatok helyett 1. f27 — 1. 28 — 1. 
Hmvh 1/7737 v., 102, 1. 4 — 1. Szentes/7732 v., 
f  102, 1. Hmvh 1/7733 v.

150. o. Szele vénynél 1. 20 helyett 1. Bp 62,
151. o. Szentesnél 1. 20 helyett 1. Bp 62—72, 

7424 v. után 1. Bp 72 — 1. Szolnok 2/7722 a v. 
írandó, 1. Szó 2/7724 v. törlendő, 173 (kü) he
lyett fl02, 1. f4/744 v. helyett f4 — Kkfh — 1. 
Bp 62—72/7436 v. (h), 1. |4  — 1. Bp 62—72/7436 
v. (V. U. ü.) írandó, 1. Bp 62—72/7738 v. (V. Ü.), 
f  173 (kü) pedig törlendő.

164. o. Tiszaföldvár pu-nál 7724 helyett 
7722 a,

165. o. Tiszasasnál 1. 20 helyett 1. Bp 62,
167. o. Tompapusztánál 1. fl23 helyett f  123,
168. o. Túrkevénél 1. Bp 72 elé 1. Bp 62,
171. o. Újkígyósnál 502 helyett 2, 504 he

lyett 4, Ujszásznál f299 (k) után fl58 (k) 
írandó

175. o. Vaskóinál (kü.), 1. Baja — 1. fl43/ 
6924 v. (V. Ü.) törlendő.

Budapest, 1938. évi június hó 8-án.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

103.202/3.
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Hivatalvezetői megbízatás.
102.768/1.

Szabó István postafelügyelő (92) 1938. évi 
augusztus hó elsejei hatállyal a kalocsai posta- 
hivatal vezetésével megbízatott. y '

Budapest, 1938. évi május hó 31-én.

* )  A  p o s t a s / . á l l i t á s  e l l á t á s á r ó l  a  k ö z s é g  g o n d o s k o d i k .
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 június hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi június hó 3-án.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
OJQ

'SS
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A létszámból törölt egyén
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n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

G
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O
O É b n e r  G á b o r n é k i a d ó P u t n o k  1 9 1 3 . S a r u d L e m o n d o t t .
Q

Q

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Adony p o s t a h i v a t a l  k i a d ó  h e l y e t t e s í t é s é r e  j ú l i u s  h ó  

1  - ú t ő l  4  h ó n a p r a  k i a d ó t  k e r e s .  F i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .
Ács I. o. postahivatal j ú n i u s  1 5 - é r e  á l l a n d ó  a l k a l 

m a z á s r a  f é r f i k i a d ó t  k e r e s .
Bedeg postahivatal j ú l i u s  h ó r a  h e l y e t t e s t  k e r e s .  F i 

z e t é s t  é s  e l l á t á s t  a d .  A j á n l a t o k a t  k é r .
Biidszentmihály postahivatal j ú n i u s  1 5 - t ő l  t ö b b  h ó 

n a p r a  g y a k o r l o t t  k i a d ó h e l y e t t e s t  k e r e s .  F i z e t é s t  é s  e l l á 
t á s t  a d .

Gara II. o. postahivatal j ú n i u s  h ó r a  m i n d e n b e n  j á r 

t a s  n ő k i a d ó t  k e r e s .  J á r a n d ó s á g :  l a k á s ,  t e l j e s  e l l á t á s  é s
k é s z p é n z f i z e t é s .

Gyüre Hí. o. postahivatal ö n á l l ó  k e z e l é s r e  k é p e s  
n ő k i a d ó t  k e r e s  j ú n i u s  1 5 - t ő l  2  h a v i  h e l y e t t e s í t é s r e .  T e l 
j e s  e l l á t á s ,  f i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .

Hajdudorog j ú n i u s  1 5 - é r e  v a g y  j ú l i u s  1 - r e  n ő i  k i 
a d ó t  k e r e s .  /

Nyírkárász III. o. postahivatal j ú l i u s  é s  a u g u s z t u s  
h ó r a  s z a k k é p z e t t  n ő i  k i a d ó t  k e r e s  h e l y e t t e s í t é s r e .  L a j c á s  
é s  t e l j e s  e l l á t á s ,  f i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .

Szentistván postahivatal j ú n i u s  1 0 - t ő l  2  h é t r e  l ^ l y e t -  
t e s t  k e r e s .  F i z e t é s t  é s  l a k á s t  a d .

Állástkereső postakiadók.
A z állást kereső p ostak iadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye).

szolgálatié v e i n e ks z á m a
mely időponttól 

kezdve vállal 
állást

H á r f á i  J ó z s e f S z e n t g o t t h á r d 8 j ú n i u s  1 5 . H e l y e t t e s í t é s t  i s  v á l l a l

N é m e t h  P á l G y é k é n y e s  2 . j ú l i u s  1 .

S o r  A n d o r M á t y á s f ö l d a u g .  1 . N é m e t ü l  i s  b e s z ó l .

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

F6váro«l Nyomd« Rt. nyomás*. — Pelelß* Ducbon Jáno«.



A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1938. JÚNIUS 17. 31. szám.

T A BTAIOM :
Dr. Serédi Jusztinján bibornok, érsek, Magyarország 

hercegprímásának köszöneté a XXXIV. Nemzetközi Eu
charisztikus Kongresszus befejezése alkalmából.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
ncvjegyzékének kiegészítése.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvények 8. számú szelvényeinek el- 
é\ ülése.

Nemesgulács postahivatal bevonása a mérsékelt díjú 
balatoni távbeszélő forgalomba.

A „Pesti Napló“ című napilap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

A „Palotai Kurir“ című lap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban különle
ges alkalmi bélyegzők használata.

Érd 2. számú postahivatal megnyitása.

Budapest 44. számú postahivatal megnyitása.
Fclsőszemcnye postahivatal nevének megváltozta

tása.
A sárszentágotai ügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
A görömbölyi új postaügynökség megnyitása.
A rábagyarmati új postaügynökség megnyitása.
Időszaki postaszervek megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Hivatalvezetői megbízatás.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Postaalkalmazottak orvosi ellátásának biztosítása a 

jóléti alapítvány üdülőtelepein.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa által 

nyújtott nyári fürdőkedvezmények.
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Dr. Serédi Jusztinián bibornok, érsek, Magyar- 
ország hercegprímásának köszöneté a XXXIV. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus be

fejezése alkalmából.
104.632/1.

Dr. Serédi Jusztinián bibornok, érsek úr, 
Magyarország hercegprímása az 1938. évi május 
havában Budapesten megtartott XXXIV. Nem
zetközi Eucharisztikus Kongresszus befejezése 
alkalmából a következő levelet intézte a m. kir. 
posta vezérigazgatójához:

Méltóságos Vezérigazgató úr!
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus mindenben igazolva a hozzáfűzött 
reményeket, a legszebb sikerrel véget ért.

A kongresszus felejthetetlenül szép napjai 
a külföldiek és belföldiek előtt egyformán iga
zolták a magyar katolikus társadalom mélységes 
hitéletét és az egész magyar nemzet keresztény 
lelkiiletét.

Amikor a világkongresszus befejezése után 
hálával gondolunk mindazokra, akik a nagysza
bású ünnepségek fényét és sikerét jóindulaté

I pártfogásukkal és fáradhatatlan buzgó közremű
ködésükkel előresegíteni szívesek voltak, öröm
mel használom fel az alkalmat, hogy a Magyar 
Királyi Posta önfeláldozó, lelkiismeretes és min
den tekintetben sikeres munkájáért, mellyel a 
világkongresszus távbeszélő-, távirat-, valamint 
levélkézbesítés- és csomagszállítási részét hiány
talanul és tökéletesen biztosította, Méltóságod
nak, az egész m. kir. Postatestület kiváló tisztvi
selői karának és buzgó személyzetének mélysé
ges hálámat és köszönetemet fejezem ki és Mél
tóságodat arra kérjem, hogy köszönetem kifeje
zését a vezetése alatt álló testület valamennyi 
tagjával a szokásos módon közölni méltóztas- 
sék.

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1938. június 4.

Serédi Jusztinián s. k.
bibornok. érsek, 

Magyarország hercegprímása.

Amidőn a magas elismerést a m. kir. posta 
személyzetének örömmel hozom tudomására, a 
személyzet kiváló munkateljesítményéért és
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buzgóságáért a magam részéről is köszönetemet 
fejezem ki.

Budapest, 1938. évi június hó 9-én.

A miniszter helyett: 

Terstyánszky s. k.
államtitkár, 

a m. kir. posta vezérigazgatója.
/

/
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul

tak névjegyzékének kiegészítése.
104.059/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás“ 
67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szerv 
vek) Vl/a. pontjába (M. kir. Iparügyi miniszté
rium) a folyó évi július hó 1-től kezdődő érvény- 
nyel a díjátalányos hatóságok közé folytatólag 
vegyék fel: „16. Recski ércbánya“. rJ 

Budapest, 1938. évi június hó 9-én.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132. 
számú és az 1937. évi 23. számában megjelent, 
,}'04.975/4. számú rendeleteknél jegyezzék elő. 

Budapest, 1938. évi június hó 14-én.r

Nemesgulács postahivatal bevonása a mérsé
kelt díjú balatoni távbeszélő forgalomba.

103.736/8.
Nemesgulács postahivatalt e rendeletem 

megjelenése napjával bevonom a mérsékelt díjú 
balatoni távbeszélő körforgalomba.

A hivatalok a mérsékelt díjszabásban részt
vevő központoknak a P. R. T. 1935. évi 17. száj 
mában közzétett névsoránál Nemesgulácsot if 
jegyezzék be.

Budapest, 1938. évi június hó 3-án.

A „Pesti Napló“ című napilap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadék- 
kölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 8. 

számú szelvényeinek elévülése.
104.850/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott, 5%-kai kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek a már elévült 
1—7. szelvényein kívül, az 1932. évi július hó 
1-én esedékessé vált 8. számú szelvényét is — 
az esedékességtől számított 6 év elteltével, vagyis 
1938. évi július hó 1-től kezdve — elévültnek kell 
tekinteni, az tehát csak 1938. évi június hó 30-ig 
fogadható el beváltásra.

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat fen
tiekre azal figyelmeztetem, hogy folyó évi július 
hó 1-től kezdve az említett államadóssági köt
vényeknek csak a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. számú 
szelvényei válthatók be és számolhatók el.

Felhívom a hivatalokat továbbá, hogy a 
folyó évi június hó folyamán beváltott 8. számú 
szelvényeket folyó évi július hó 8-ig szabály
szerű elszámolás mellett feltétlenül terjesszék 
be a m. kir. postatakarékpénztárhoz, mert a ké
sőbb beérkező szelvényeket a m. kir. postataka
rékpénztár akkor sem veheti át, ha azokat a hi
vatalok július hó 1-e előtti kelettel ellátva külde
nek be.

103.521/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Mes
ter Sándor felelős szerkesztésében megjelenő 
„Pesti Napló“ című napilap megjelenését és ter
jesztését 1938. évi május hó 29-től június hó 
27-ig megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék 
be.

Budapest, 1938. évi június hó 2-án.

A „Palotai Kurír“ című lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

103.520/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Bits
key Miklós felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő „Palotai Kurir“ című időszaki 
lap további megjelenését és terjesztését azon
nali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szó- 
banlévő lap esetleg postára kerülő példányait 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, haúem azokat a 
budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi június hó 2-án.
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A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban 
különleges alkalmi bélyegzők használata.

104.609/3.
A Szent Jobb országjárásával kapcsolatban 

folyó évi
június hó 18-án

a váci,
június hó 19-én

a komáromi 4., a győri 1., a győri 2. számú, a 
mosoni,

június hó 19-én és 20-án 
a szombathelyi 1., a szombathelyi 2. számú,

június hó 20-án 
a soproni 1. számú,

június hó 26-án
a kalocsai, a kiskunhalasi, a kiskunfélegyházai,

június hó 26-án és 27-én 
a szegedi 1., a szegedi 2. számú,

június hó 27-én
a hódmezővásárhelyi 1. számú, a szentesi, a 
kecskeméti,

július hó 3-án
a szolnoki 1., a szolnoki 2., a békéscsabai 1. szá
mú, a gyulai, a debreceni 1., a debreceni 2. 
számú,

július hó 4-én
a nyíregyházai 1., a miskolci 1., a miskolci 2. 
számú,

július hó 4-én és 5-én 
az egri 1. számú,

július hó 5-én
a gyöngyösi postahivatal ,.A SZENT JOBB 
ORSZÁGJÁRÁSA“ — (kelet és a használó 
postahivatal neve)“ feliratú különleges alkalmi 
bélyegzőt fog használni a nála feladott külde
mények egy részének a lebélyegzésére. /  

Budapest, 1938. évi június hó 9-én. /

Érd 2. számú postahivatal megnyitása.
104.558/3.

Fejér vármegye adonyi járásban Érd nagy
községhez tartozó Horthy Miklós Ligetváros 
lakott helyen, f. évi június hó 3-án „Érd 2.“ el
nevezéssel távbeszélővel egyesített felvevő 
postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma; „4M“, 
díjnégyszögszáma: „5“, szolgálat? jellege: „C/2.“

Ehhez képest a kir. hivatalok a Posiahivala 
lók és Postaügynökségek Névsorában a 41. ol
dalon Érd után jegyezzék be: „434, 5, — Érd 2,
........... Fejér, Budapest, Budapest rM« «
Pusztaszabolcs“; a 168. oldalon pedig 434. szám
nál „Érd 2.“ /

Budapest, 1938. évi június hó 14-én. /

\ /
Budapest 44. számú postahivatal megnyitása.

104.559/3.
Budapest székesfőváros V. kér., Pozsonyi

ét 44—46. szám alatt folyó évi június hó 15-én 
„Budapest 44.“ elnevezéssel távbeszélővel egye
sített felvevő postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „408.“, 
díjnégyszögszáma: „1.“

A m. kir. hivatalok a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorában az alábbi válto
zást vezessék keresztül:

A 23. oldalon Budapest 43. után írják be a 
következő adatokat: „408, 1, — Budapest 44 (V., 
Pozsonyi-út 44—46.) „ , „ , — a 168. oldalon 
pedig 408. számnál „Budapest 44.“

Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

Felsőszemenye postahivatal nevének meg
változtatása.
ad. 101.832/3.

Alsószemenye, Csernec és Felsőszemenye 
községeknek Muraszemenye néven történt egye
sítésével kapcsolatban a felsőszemenyei posta
hivatal neve „Muraszemenye“ névre változott 
meg: Ezzel kapcsolatban a kir. hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Helységnévtárban a 99. oldalon Alsósze- 
menyénél, a 162. oldalon pedig Csernecnél u. p. 
és u. t. Felsőszemenye helyett írják be: „u. p. és
u. t. Muraszemenye.“ — A 209. oldalon Felső- 
szemenyénél i^aL ., Nagykanizsa pu. =  
Letenye . . . .  pd. 1303, postáig. P. helyett írják 
be: u. p. és u. t. Muraszemenye. — A 377. olda
lon Muraszemenyénél a „Postai adatokat 1. Fel- 
sőszemenyénél“ bejegyzés helyett Írják be:
§£3 L„ Nagykanizsa = =  Letenye . . . .  pd., 
1303, postáig. P.“

A Postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban a 45. oldalon Felsőszemenyét összes adatai-
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val együtt töröljék, a 86. oldalon Murakeresztur 
után jegyezzék be: „5209, 1303, —, Muraszeme- 
nye k., Zala, Pécs, Nagykanizsa pu. •• — , Le- 
tenve a 160. oldalon az 1303, a 178. olda
lon pedig az 5209. számnál Felsőszemenye he
lyett Muraszemenvét írjanak.

Az Irányítási Füzetben a 48. oldalon Felső - 
szemenyét összes adataival együtt töröljék, a 
102. oldalon pedig Murakeresztúr után jegyez
zék be: „Muraszemenye, III., Zala, P., VI., 
Nagykanizsa pu. -Letenve gk., Nagykanizsa 2 /

Budapest, 1938. évi június hó 15-én. /

A sárszentágotai ügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

105.028/3.

A sárszentágotai pályaudvari postaügynök
ség f. évi június hó 16-tól változatlan forgalmi 
körrel — a községbe való behelyezés mellett — 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „396.“

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Hejő- 
csaba, díj négyszögszáma: 632.

Az ügynökség forgalmi köre Görömböly 
nagyközségre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 231. oldalon Göröm- 
bolynél az „up. és“ bejegyzés törlése mellett ír
ják be: „S3 Eih. Hejőesaba, Hatvan ~üa m 
Miskolc, Miskolc . . . .  632, Postáig. Ü.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában az 50. oldalon Görgeteg után beírandó: 
„—, 632, —, Görömböly, Ü. (Eh. Hejőesaba), 
Borsod, Debrecen, Hatvan C~ Miskolc,
Miskolc........... a 154. oldalon pedig a 632.
számnál beírandó még: „Görömböly.“

Végül az Irányítási Füzetben az 55. oldalon 
Görögszállás pu* után írják be: „Görömböly, 
U„ Borsod, D., I., Hatvan—Miskolc, Eh. Hejő-/ 
csaba.“ i /

Budapest, 1938. évi június hó 14-én.

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

A Helységnévtárban a 465. oldalon a 
pu. Eh. Székesfehérvár 2.“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be: ~

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 113. oldalon Sárszentágotánál az 
első hasábba írják be: „396“; a 4-ik hasábban a: 
„pu. ii. (Eh. Székesfehérvár 2.)“ bejegyzést tö
röljék, a 168. oldalon pedig a 396-os ellenőrző 
szám mellé írják be: „Sárszentágota.“

Végül az Irányítási Füzetben a 139. oldalon 
Sárszentágotánál az első hasábban a „pu.“, a 2-ik 
hasábban az „Ü.“ bejegyzést töröljék és utóbbi 
helyett írják be: „IV.“; a 7-ik hasábban pedk 
„Eh. Székesfehérvár 2.“ bejegyzés törlendő.

Budapest, 1938. évi június hó 15-én. /

A görömbölyi új postaügynökség megnyitása 
104.124/3.

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Görömböly nagyközségben f. évi június hó 1-én 
új postaügynökség nyílt meg.

A rábagyarmati új postaügynökség megnyitása.
104.835/3.

Vas vármegye szentgotthárd—muraszom
bati járásában fekvő Rábagyarmat községben 
folyó évi június hó 1-én új postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Rátót, 
díj négyszögszáma: 1615.

Az ügynökség forgalmi köre Rábagyarmat 
községre terjed ki.

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

/áil:
A Helységnévtárban a 445. oldalon Rába- 

gyarmatnál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mel
lett beírandó: Eh. Rátót, Szombathely
"IP B Szentgotthárd, Rátót . . . .  1615, Postá
ig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 108. oldalon Rábafüzes után írják be: „—, 
1615, —-, Rábagyarmat Ü. (Eh. Rátót), Vas, Sop
ron, Szombathely, S9I M'~ Szentgotthárd, 
R átó t...“; a 161. oldalon pedig az 1615. szám
nál Csörötnek után írják be: „Rábagyarmat“.
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Végül az Irányítási Füzetben a 131. oldalon 

Rábafüzes után írják be: „Rábagyarmat, Ü, Vas, 
S., VII. Szombathely—Szentgotthárd, Eh. Rá-
tót.

Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

Időszaki postaszervek megnyitása.
104.45413.

Sóstógyógyfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal és

Konyári sóstógyógyfürdő távbeszélővel 
egyesített időszaki postaügynökség

folyó évi június hó 16-tól augusztus hó 31-ig 
terjedő működésüket megkezdették.

Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban.

105.054/3.

Jánmájor C\ Lázi (271. o.) ezentúl u. t. Lázi. 
Lázi kk. (341. o.) ezentúl L., u. t. Vesz- 

prémvarsány törlendő.
Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

1/

Hivatalvezetői megbízatás.
102.488/1.

7 Dr. Sándor Aurél postahivatali igazgató 
(.12) a Budapest 2. számú postahivatal vezetésé

ivel megbízatott.
Budapest, 1938. évi június hó 10-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett

104.119/3.
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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 1938.

évi július hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi június hó 9-én
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Postaalkalmazottak orvosi ellátásának bizto
sítása a jóléti alapítvány üdülőtelepein.

ad. 954/1938.

A múltban több ízben előfordult, hogy a m. 
kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának 
üdülőtelepeire beutalt s ott megbetegedett 
postaalkalmazottakinak vagy családtagjaiknak 
idegen orvoshoz kellett fordulniok, jóllehet a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézet útján díj
mentes orvosi ellátásra van igényük.

Ilyen esetek elkerülése céljából a betegségi 
biztosító intézet igazgatósága az 1938. évi üdü
lési idényben az alapítvány üdülőtelepeire be
utalt postaalkalmazottak és igényjogosult csa
ládtagjaik orvosi ellátására az alább felsorolt 
kezelő orvosokat bízta meg:

dr. Drong Mihályt a balatonalmádi üdülő
telepen,

dr. Koller Károlyt a zirci postás erdei ház
ban,

dr. Dugár Lászlót (lakik Pócsmegyeren) a 
horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen,

dr. Korbuly Dezsőt a lillafüredi üdülőszo
bákban üdülő és

dr. Loessl Lajost a balatonfüredi örökszo
bákban üdülő postaalkalmazottak részére.

Minthogy Horányban a betegségi biztosító 
intézetnek kezelő orvosa nincs, a kezdő orvosi 
teendőkkel a Pócsmegyeren lakó intézeti orvos 
bízatott meg. Fekvő betegség esetében az érde
kelteknek az orvos részére a fuvarról a saját 
költségükön kell gondoskodniok.

A felsorolt kezelő orvosok — dr. Loessl La
jos kivételével — a kezelő orvosi teendőket az 
üdülő tagok részére díjmentesen vállalták. Dr. 
Loessl — aki egyben fürdőorvos is — azzal a ki
kötéssel vállalta a kezelő orvosi teendők ellátá
sát, ha a beutaltak az orvosi vizsgálatokért, a 
gyógyfürdők előírásáért, valamint az esetleges

kezelésekért egyénenként három (3) pengő für
dőorvosi díjat fizetnek.

Budapest, 1938. évi június hó 10-én.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti 
alapítványának kezelési bizottsága.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványa ál
tal nyújtott nyári fürdőkedvezmények.

1.059/1938.

A m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítvá
nyának kezelési bizottsága elhatározta, hogy az 
1938. évi nyári idényben is olcsó fürdőjegyek 
rendszeresítésével minél nagyobb számban biz
tosítja — különösen az alacsonyabb fizetési 
osztályú postaszemélyzetnek — a nyári fürdő
zés lehetőségét.

A jóléti alapítvány e kedvezményben egye
lőre csak-a Budapesten és az alább felsorolt vi
déki városokban lakó tényleges és nyugdíjas al
kalmazottakat és azok családtagjait részesítheti: 

Ezek a vidéki városok a következők:
Székesfehérvár, Esztergom, Balassagyarmat, 

Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szeged, 
Cegléd, Kecskemét, Pécs, Nagykanizsa, Kapos
vár, Szekszárd, Sopron, Szombathely, Győr, 
Pápa és Veszprém.

Budapesten a kedvezményes fürdőjegyek 
igénylése a következőkép történik:

A jóléti alapítvány — úgy mint eddig, — 
40 fillér értékű utalványokat ad ki, amelyeket a 
személyzet drb-ként 10 fillérért igényelhet és 
amelyeket a Császár-fürdő, a Széchenyi-strand- 
fürdő, a Rudasfürdő-uszoda, a Szent Gellért- 
pezsgő- és hullámfürdő, a Palatínus strand- és 
hullámfürdő, a Budafoki B. Sz. K. Rt. sportuszo-/ 
da és a Római-fürdő pénztárai 1 drb kedvezm' 
nyes jegy váltásánál készpénz gyanánt elfog
nak. A Danubius strandfürdőre (V., Med
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8.) érvényes utalványokat a személyzet díjmen
tesen igényelheti. Ezek az utalványok 30 fillér 
értékűek s a fürdő pénztára 1 drb ilyen utalvány 
benyújtásakor hétköznapokon 1 drb fürdőjegyet 
díjmentesen, vasárnap és ünnepnapokon 30 fil
lér ráfizetés mellett szolgáltat ki.

A Szent Gellért pezsgő- és hullámfürdő, a 
Széchenyi strandfürdő és a Rudasfürdő-uszoda 
az utalvány felmutatói részére a köztisztviselők
nek megállapított kedvezményes áru jegyeket 
fogja kiszolgáltatni, amelyekért készpénzben — 
az utalvány értékét betudva — 40 fillérrel keve
sebbet kell fizetni.

A Nemzeti Sportuszoda 50 és 70 filléres 
uszodajegyeit, amelyek csak hétköznapokon ér
vényesek s egyúttal a Margitszigetre is belé
pésre jogosítanak, a jóléti alapítvány 30 fillérrel 
olcsóbban bocsátja a személyzet rendelkezésére. 
Ezeket a jegyeket csak azok vehetik igénybe, 
akik a Nemzeti Sportuszoda által kibocsátott 
fényképes igazolvány birtokában vauinak. Az
1937. év folyamán a Nemzeti Sportuszodára ki
adott arcképes igazolványok, az 1938. évben is 
meghosszabbítás nélkül érvényesek.

Az utalványokat és a Nemzeti Sportuszo
dába szóló jegyeket, valamint az igazolványokat 
a postavezérigazgatósági épületben elhelyezett 
összes postai szervek, a távíró és távbeszélő 
igazgatóság és az összes budapesti központi hi
vatalok a jóléti alapítványnál igényelhetik. (Pos
tavezérigazgatóság épülete, VI. emelet 662. sz. 
ajtó, Zilahi Kiss Miklós m. kir. postatisztnél.)

A budapesti összes postahivatalok a Nem
zeti Sportuszodába szóló jegyeket és igazolvá
nyokat a jóléti alapítványnál, az egyéb uszoda- 
és strandfürdöutalványokat pedig a Budapest 4. 
sz. postahivatal főnöki irodájában (I. em. 5. sz.) 
igényelhetik.

A többletmunka elkerülése végett feltétlenül 
kívánatos, hogy az egyes postai szervekhez be
osztott személyzet a jegyeket ne kiilön-külön, 
hanem együttesen hetenként egyszer (pénteken

d. e. 9—12 óráig) egy megbízottja útján igé
nyelje.

A felsorolt városokban a kedvezményes 
fürdőjegyek igénylése a területileg illetékes 
postaigazgatóság rendelkezése alapján történik 

Budapest, 1938. évi június hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
104.596/1938. sz.

A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 
tisztviselők orságos egyesülete a Varga István 
nevét viselő középiskolai ösztöndíj-alapítvány 
egyik részének elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázat feltételei a következők:
A „Varga István“ ösztöndíj-alapítvány 

1600 pengős tőkéje kamataiból nyújtandó ösz
töndíjra — amelyet szeptember hóban utal ki az 
egyesület — szegénysorsú üzemi vagy műszaki 
üzemi tisztviselők fiú- vagy leánygyermekei pá
lyázhatnak, akik a középiskola negyedik, vagy 
annál magasabb osztályát legalább „jó“ ered
ménnyel végezték és magaviseletük kifogástalan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utolsó 
bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének a 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.

A kérvények 1938. augusztus hó 25-ig a M. 
kir. Posta Üzemi és Műszaki Üzemi Tisztviselők 
Országos Egyesülete elnökségénél (Budapest, 
VI., Benczur-utca 27.) nyújtandók be.

Az alapítólevél rendelkezése szerint azok, 
akik az ösztöndíjat egyszer már elnyerték, kö
zépiskolai tanulmányaik befejezéséig újabb pá
lyázat nélkül megtartják, de a tanulmány foly
tatását, illetőleg az abban tanúsított előmenetelt 
évről-évre hitelesen igazolni tartoznak. Rossz 
előmenetel vagy kifogásolható magaviselet miatt 
a tanulmányi segélyt az alapítvány kezelősége 
a tanulmányok befejezése előtt megvonhatja.

Budapest, 1938. évi június havában.

Az elnökség.
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Betöltendő kiadói állások.
Alpár postahivatal azonnalra mindenben jártas kiadó

nőt keres. Lakás, mosás, teljes ellátás és készpénzfizetés, 
megegyezés szerint.

Bajria II. o. postahivatal július hó 15-től aug. hó 1-ig 
postamester helyettesítésére, mindenben jártas kiadót 
vagy kiadónőt keres. Lakást és teljes ellátást ad. Aján
latokat a fizetés meghatározásával kér.

Csepel 1. számú postahivatalnál kezdő férfikiadó 
július 15-től augusztus végéig alkalmazást nyerhet. Fize
tés megegyezés szerint.

Dübrököz II. o. postahivatal július 15-ére, állandó al
kalmazásra, a kezelés minden ágában jártas nőkiadót keres. 
Ajánlatokat fizetés meghatározásával Kistarcsa postahiva
talhoz kér.

Halászi postahivatal azonnalra, de legkésőbb- júl. 1-re 
helyettest keres.

Kistarcsa II. o. postahivatal július l-ére, állandó al

kalmazásra, a kezelés minden ágában jártas nőkiadót ke
res. Ajánlatokat fizetés meghatározásával kér.

Mándok postahivatal állandó alkalmazásra, július 1., 
vagy 15-től kiadónőt keres. Ellátást és fizetést ad.

Páhi III. o. postahivatal július 1-től vagy 15-től pos
tamester helyettesítésére kiadót keres 1 hónapra.

Páty II. o. posta és távbeszélőhivatal azonnalra kiadó- 
helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

Tótkomlós postahivatal július hó 1-re állandó alkal
mazásra egy férfi, esetleg női kiadót keres. Jó távirász és 
nyugodt távbeszélőkezelő legyen. Lakást, fűtést, világítást 
és megszabott összegű fizetést ad.

Somogyfajsz III. oszt. kisforgalmú postahivatal aug. 
1-től 4—6 hétre helyettest keres. Ajánlatokat a feltételek 
közlésével kér mielőbb. 1

Szakonv postahivatal augusztus hóra helyettest ke
res. Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Szentgotthárd postahivatal 2 esetleg 3, mindenben 
szakképzett férfikiadót keres állandó alkalmazásra. Azony 
nali1 jelentkezés szükséges. /

Állástkereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
■CT©

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Sor Andor Mátyásföld aug. 1. Németül is beszél.

Fülep István Gádoros 6 július 1.
Lehetőleg a szegedi 

kerületben. 
Érettségizett. 

Helyettesítést is' vállal. ,

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

t Srácot! Nyomd* Rt, nyomás*. — Faleld« Dachon JiQOf,
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A Postaügynöki Utasítás új kiadásával és 
életbeléptetésével kapcsolatos rendelkezések.

106.159/4.

A Postaügynöki Utasítást, mint a „Magyar 
Kir. Posta Szabályzatai“ gyűjteményének A. 5. 
jelű kötetét kiadtam. Az Utasítást (rövidítve: 
„A. 5. Szab.“) a P. R. T. 1938. évi 25. számával 
zártam le.

A Postaügynöki Utasítás új rendelkezései 
a postaügynököktől bizonyos fokig az eddiginél 
önállóbb tevékenységet kíván meg. Ezért az új 
kezelési rendre való áttérés zökkenésmentessé
gét biztosítandó, felhívom a kerületi igazgatósá
gokat, hogy az Utasítás rendelkezéseit a kerü
letükbe tartozó postaügynökségeknél nem egy
szerre előre meghatározott időpontban, hanem 
csak akkor léptessék életbe, amikor meggyőző
désük szerint az egyes postaügynökségek az 
Utasítás új rendelkezéseit már megbízhatóan el
sajátították; mégis azzal a megszorítással, hogy 
legkésőbb 1939. február l-éig az ország terüle
tén működő összes postaügynökségek már az új 
kezelési rend szabályainak megfelelően lássák el 
a szolgálatukat. Az ellenőrzőszolgálat zavarta

lanságának biztosítása érdekében azonban az 
életbeléptetésénél arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy az egy és ugyanazon ellenőrzőhivatalhoz 
tartozó valamennyi postaügynökség az új keze
lést egy és ugyanazon a napon kezdje meg. A 
kerületi postaigazgatóságok az új kezelési rend
re való áttérés időpontját ügynökségenként és 
kellő időpontban közöljék a postatakarékpénztár 
igazgatóságával, hogy az egyes postaügynöksé- 
geknek a postatakarékpénztári kezelési nyom
tatványokkal való ellátása idejében megtörtén
hessék.

Az A. 5. Szab.-nak az eddigi gyakorlattól, 
illetőleg kezelési rendtől való lényegesebb elté
réseire a következőkben hívom fel az érdekelt 
szervek figyelmét:

1. Mindenekelőtt általánosságban megjegy
zem, hogy az A. 5. Szab.-ban foglalt egyes ren
delkezések nemcsak a postaügynökségekre és 
ellenőrzőhivatalaikra, hanem a postaügynöki 
szolgálattal kapcsolatban intézkedésre jogosított 
valamennyi postai szervre érvényesek.

2. Az érdekeltek általános tájékozódására 
előrebocsátom, hogy az A. 5. Szab.-ban össze
foglalt új postaügynöki kezelési rend azon az
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elvi alapon épült fel, hogy a postaügynök jövő
ben minden felvételi és leadási teendőt önállóan 
és véglegesen elintéz, de napi bevételeiről és ki
adásairól ellenőrzőhivatalának úgy, mint eddig, 
a jövőben is naponként köteles elszámolni.

A postaügynök tehát az új kezelési rendre 
való áttérés napjától kezdve a nála feladott ösz- 
szes könyvelt küldeményeket, beleértve a posta- 
utalványt, a postatakarékpénztári takarék- és 
csekkbefizetéseket is, a feladóval szemben vég
érvényesen nyugtázza és elszámolja, úgy, amint 
ez a postahivataloknál is történik. Az érkezett 
könyvelt küldeményeket, tehát a postautalvá
nyokat és a postatakarékpénztári takarék- és 
csekkfizetési utalványokat is, a mozgóposták 
vagy az ellenőrzőhivatal közvetítésével rovato- 
lási úton, tehát közvetlenül kapják kézhez a 
postaügynökségek. Általában elmarad tehát 
ezeknek a küldeményeknek az ellenőrzőhivatal 
felvevőnaplóiban és leadóokirataiban és így 
munkaegységkimutatásában való szerepeltetése 
is.

3. Az A. 5. Szab. a postaügynök szőkébb ér
telemben vett postaszolgálatának ellátására vo
natkozó szabályokon kívül a Függelékben a 
postaügynökséggel kapcsolatos szervezeti ren
delkezéseket és a postaügynöki szolgálatban 
használatos postakezelési nyomtatványoknak 
kiállítására mintalapokat is tartalmaz.

4. A postaügynöki szolgálatban eddig rend
szeresítve volt valamennyi postaügynöki nyom
tatvány további használata, az új kezelési rend 
bevezetésével megszűnik. Ettől az időponttól 
kezdve csupán 3 olyan nyomtatvány lesz és pe
dig a felvevőnapló (492. sz. ny.), a megterhelő 
napló (493. sz. ny.) és postaügynökségi feladó
vevény (491. sz. ny.), amely nyomtatványokat 
csak a postaügynöki szolgálatban használják. A 
postaügynökségi feladóvevény új szövegezés
ben kerül kiadásra. Ezt a nyomtatványt a posta
ügynök jövőben csupán a nála felvett ajánlott 
küldemények és értéklevelek feladásának nyug
tázásánál használja, de ebben az esetben is azt 
csak egy példányban állítja ki. Csomagoknál a 
szállítólevélen, belföldi postautalványoknál az 
utaványlapon lévő feladóvevényt, befizetési la
poknál pedig annak elismervényszelvényét adja 
vissza megfelelően kitöltve, aláírva és bélyegző- 
lenyomattal ellátva a postaügynök, a felvett kül
demény végleges nyugtázásaként a feladónak.

5. A postautalvány felvevő- és leadószolgá
latot, továbbá a postatakarékpénztári közvetítő

szolgálatot a postaügynökségek a jövőben álta
lában a postahivatalokra előírt módon és ugyan
azoknak a kezelési nyomtatványoknak felhasz
nálásával látják el. Ez azt jelenti, hogy a posta
ügynök a nála feladott postautalványokat végle
gesen felveszi, önálló ellenőrzőszámbélyegzőjé- 
vel ellátja és közvetlenül továbbítja; az érkezett 
postautalványokat pedig rovatolási úton közvet
lenül kapja, napi bevételeiből kifizeti és a kifi
zetett utalványokat közvetlenül elszámolja. A 
postatakarékpénztári közvetítőszolgálatban pe
dig naponként összeállított számadását a napi 
fójegyzék kíséretében közvetlenül küldi be a 
postatakarékpénztárhoz Budapestre.

6. Megszűnik az új kezelési rend bevezeté
sével a postaügynökségeknél az ügynökség ne
vével ellátott külön zsák használata. A posta
ügynökségek a jövőben a többi postai szervek
nél is rendszeresített zsákokat használnak zár
lataik készítésére. Az eddig használatban volt 
zsákok azonban további rendelkezésig zavarta
lanul használhatók.

7. A postaügynökségen feladható vagy ott 
kézbesíthető egyes magánküldemények értéke, 
illetőleg összege jövőben a belföldi forgalomban 
egy magánpostautalvánnyal küldhető összeg öt
szörösére emelkedik, ami azt jelenti, hogy az 
eddigi 1200 P helyett jövőben a postaügynök
ségek általában 6.000 P értékű küldeményeket 
kezelnek. Az illetékes postaigazgatóságoknak 
megmarad továbbra is az a joguk, hogy az egyes 
postaügynökségeknél kezelhető postaküldemé
nyek értékhatárát a körülmények követelte mér
tékben felemelhetik vagy leszállíthatják.

8. Postaügynökségnél külföldre általában 
csak levélpostai küldeményt lehet feladni.

9. A rovatlap (81. sz. ny.) c. nyomtatvány 
használata jövőben nemcsak a mozgóposta és a 
postaügynökség közötti kölcsönös zárlatváltás
nál, hanem az ellenőrzőhivatal által a postaügy
nökség részére készített zárlatoknál is kötele
zővé tétetett. A postaügynök által az ellenőrző
hivatal részére készítendő zárlat kísérőokirata 
azonban jövőben sem a rovatlap, hanem a fel
vevőnapló (492. sz. ny.) lesz.

10. A felvevőnapló c. nyomtatványban a 
postaügynök csupán a nála feladott ajánlott kül
deményeket, csomagokat és értékküldeménye- 
kct naplózza tételesen. A felvett postautalvá
nyok és az elfogadott takarékpénztári betétek 
és befizetési lapok könyvelésére a postahivatali 
szolgálatban rendszeresített kezelési nyomtat
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vány okai kell a postaügynökségeknél is hasz
nálni.

11. A postaügynökség jövőben valamennyi, 
kézbesítés végett hozzá érkezett könyvelt kül
deményt és az őket terhelő díjakat egyetlen kö
zös leadási okiratban, a megterhelőnaplóban 
(493. sz. ny.) tartja nyilván, amelyet havi füzet 
alakjában egy példányban vezet.

12. A postaügynökség munkaegységkimuta
tását, továbbá a postaügynökség szolgálatával 
kapcsolatos statisztikát az ellenőrzőhivatal ál
lítja össze a nála őrzött postaügynökségi keze
lési okiratokból. Idevonatkozó részletes intéz
kedéseket az illetékes postaigazgatóságok ké
sőbb kapják.

13. A postaügynök jövőben elsősorban sa
ját bevételeiből köteles kiadási tételeit fedezni. 
Készpénzellátmányt csak komoly szükség ese
tében kérhet ellenőrzőhivatalától. Az ellátmány- 
kérés, ha van, távbeszélőn történik, de a kérel
met levelezőkönyvi bejegyzés formájában írás
ban is meg kell ismételnie.

14. Az ellenőrzőhivatal a postaügynökség, 
részére küldött készpénzellátmányt pénznemek 
szerint a postaügynök levelezőkönyvében rész
letezi és összegét számokkal a postaügynökség 
részére küldött zárlat rovatlapjának III. részébe 
köteles bejegyezni.

15. A postaügynök napi bevételiéiről és ki
adásairól ellenőrzőhivatalának naponként a fel
vevőnapló VI. részét képező „Napi leszámo
lás“ rovatain számol el. A „Napi leszámolás
ban csak a tényleges bevételi és kiadási tétele
ket kell feljegyezni.

16. Üj rendelkezés a postaügynöki szolgá
latban a felvevőnapló VII. részeként szereplő 
anyagmérlegnek naponkénti összeállítása. Eb
ben a postaügynök naponként darabszám, ille
tőleg összeg szerint megállapítja az ajánlott-, 
értékküldemények, a sommáscsomagok, az 
utánvételek és megbízások, a távíró-, távbeszélő- 
díj nyugták és rádiónyugták forgalmi adatait.

17. Üj rendelkezés a kézbesített könyvelt 
küldemények kézbesítő okiratainak a felvevő
napló IV. részében, a megterhelőnapló tételszá
mainak sorrendjében való naponkénti felsoro
lása.

18. Minthogy a postaügynök minden áltaia 
felvett könyvelt küldeményről végleges-vevényt 
állít ki, jövőben elesik az ideiglenes feladóvevé
nyek adatainak az ellenőrzőhivatal részéről ed
dig kötelező egyeztetése.

19. Az új Postaügynöki Utasítás a posta- 
ügynöknek kiadható értékcikkellátmány össze
gét az eddig bizonytalan gyakorlattal szemben a 
belföldre szóló távolsági 20 g-os közönséges le
vél mindenkori díjának ötszázszorosában, por- 
tóbélyegkészletét pedig ötvenszeresében álla
pítja meg. Újonnan és részletesen szabályozza 
az Utasítás az értékcikk utánpótlásának mód
ját is.

20. Az Utasítás életbelépésével a Levelező
könyv (25. sz. ny.) szerepe az eddiginél lényege
sen nagyobb fontosságot nyer, mert jövőben a 
Levelezőkönyv az ügynökségnél előforduló és a 
rendestől eltérő minden üggyel kapcsolatban 
kell, hogy tájékoztató bejegyzést tartalmazzon. 
Ezzel a Levelezőkönyv a postaügynöki kezelés 
ellátásának naplószerű nyilvántartó-könyvévé 
válik.

21. A postaügynök iktatókönyvet a jövő
ben sem vezet, irattárt nem gyűjt és hónap köz
ben nála esetleg összegyűlt összes kezelési ok
iratokat és másolatokat megterhelőnaplójával 
együtt megőrzésre köteles ellenőrzőhivatalának 
megküldeni.

22. Azok a postahivatalok, amelyekhez el
lenőrzésre postaügynökségek vannak beosztva, 
a postaügynökségek részére megküldött sza
bályzatpéldányt átvételi elismervényre haladék
talanul adják át a postaügynökségnek és a pos
taügynököt figyelmeztessék az új Utasítás ren
delkezéseinek beható tanulmányozására.

23. Az új kezeléssel összefüggő nyomtatvá
nyokat az igazgatóság rendelkezésének beér
kezte után az ellenőrzőpostahivatalok nyomban 
rendeljék meg s azokat megfelelő felvilágosítás
sal a post'ügynökségeknek átvételi elismervény
re adják át.

24. Az ellenőrzőhivatalok kisérjék figye
lemmel, hogy a hozzájuk tartozó postaügynök
ségek milyen eredménnyel tanulmányozzák az 
új szabályzatot. Ha e tekintetben valamely pos
taügynökségnél nehézségek jelentkeznének, áll
janak készséggel és türelemmel rendelkezésükre, 
oktassák őket és hassanak oda, hogy az új ke
zelési rendre való áttérés mielőbb és zavar
mentesen megtörténhessék.

A kerületi postaigazgatóságok az ellenőrző- 
hivatalok e működését is kisérjék figyelemmel, 
a jelentkező esetleges nehézségeket megértéssel 
igyekezzenek kiküszöbölni és az érdekelt sze
mélyzetnek helyszíni oktatásával is odahatni, 
hogy az új szabályzatnak rendelkezései külö-
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nősebb nehézség nélkül átvihetők legyenek a 
gyakorlati életben.

25. A Postaügynöki Utasítással az érdekelt 
postai szerveket hivatalból látom el. A m. kir. 
postaszemélyzet által vásárolni kívánt példá
nyok árusításával a m. kir. postatudakozó irodá
ját bíztam meg.

Az eladásra szánt példányok árát a posta
személyzet tagjai részére 2 pengőben állapítom 
meg. Az eladási árban a forgalmi adó és a cso
magolási költség is benne van. A postaszemély
zet a saját céljaira vásárolt példányok árát egy
másután következő 4 hónap alatt isi fizetheti.

A postai szervek az ott vásárolni kívánt 
Postaügynöki Utasítás árát postaszolgálati utal
ványon a m. kir. posta tudakozó irodája kül
földi hírlaposztályának címére küldjék be s az 
utalvány szelvényén az összeg rendeltetését je
lezzék.

26. Az életbeléptetésnél tett tapasztalatok
ról, a szabályzat egyik-másik pontjának gyakor
lati alkalmazásánál esetleg jelentkező nehézsé
gekről legkésőbb 1939. március hó 30-áig a kerü
leti postaigazgatóságoktól jelentést várdk./

Budapest, 1938. évi június hó 22-qn./

Tájékoztató a Szent István emlékbélyegekről.
104.465/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó 
év augusztusában tartandó nagyobbszabású 
ünnepségekkel kapcsolatban, 6+6, 10+10, 16+ 
16, 20+20, 32+32, 40+40 és 50+50 filléres érték
jelzésű, feláras Szent István emlékbélyeget bo
csátók forgalomba.

Az egész sorozat nyolcszínnyomású blokk 
alakban, a 10+10 és 20+20 f-es bélyeg azonban 
rendes lap alakban is kiadásra kerül.

Ügy a blokkból, mint a 10+10 és 20+20 f-es 
bélyegekből 100.000—100.000 darab készül.

A 100%-os felár figyelembevételével a blokk 
eladási ára 3 P 48 f, a 10+10 f-esé 20, a 20+20 
f-esé pedig 40 f.
/! A 6+6 f-es szürkészöld színű bélyeg képe: 

/„•■Szent István a térítő“, — a 10+10 f:esé (vörö
ses lila) „A győzedelmes Szent István“, — a 
16+16 f-esé (barna) „Szent István ítélőszéke ‘, 
— a 20+20 f-esé (narancs vörös) „Patrona Hun
gáriáé“, — a 32+32 f-esé (szürke) „Szent István 
udvara“, a 40+40 f-esé (kékes szürke) „Szent 
István és családja“, — végül az 50 + 50 f-es bé
lyeg (sötét lila) képe: „Szent István halála“.

Az egyes bélyegek fekvő téglányalakúak, 
22X33 mm képmérettel; a világos rozsdabarna 
alnyomattal készült blokk, amelynek kicsinyí
tett képét közlöm, 111X153 mm méretű.
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Ezek az emlékbélyegek (a blokkból kiemel

tek is) folyó évi augusztus hó 12-étől december 
hó 31-éig bárhova szóló postai küldemények 
bérmentesítésére érvényesek. Az emlékbélyegek 
tehát blokk alakjában is felhasználhatók posta- 
küldemények (az értéklevél és értékdoboz kivé
telével) bérmentesítésére, ha a küldemények 
alakja és nagysága a blokk felragasztását egyéb
ként lehetővé teszi.

E bélyegeket előzetes előjegyzés nélkül 
folyó évi augusztus hó 12—21. napján a kincs
tári és a megyeszékhelyeken működő postames
teri (Berettyóújfalu, Mátészalka, Szikszó) hiva
talok fogják — bizonyos később közlendő kor
látozással — árusítani.

A m. kir. posta bélyeg értékesítő irodája e 
bélyegeket nem árusítja, ezekre vonatkozó meg
rendeléseket vagy előjegyzéseket nem fogad el.

A Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szö
vetsége kebelébe tartozó egyesületek tagjainak 
egyesületük útján a szövetséghez, bélyegkeres
kedőknek a Magyar Bélyegkereskedők Egyesü
letéhez kell igényeiket mielőbb bejelenteniük.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az érdek
lődőknek az előbiek értelmében adjanak felvilá
gosítást.

A bélyegek részletes leírását forgalomba ho/ 
zataluk alkalmával fogom közölni. /

Budapest, 1938. évi június hó 20-án. /  /

Fuvarokmányok árusításának újabb szabályo
zása.

96.120/4.
A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértő- 

leg elrendelem, hogy jövőben fuvarokmányt, — 
ideértve a szállítóvevényeket is, — közvetlen a
m. kir. államnyomdától csak a m. kir. posta sze
rezhet be. Ezeket az űrlapokat jövőben minden
ki — tehát a vasutak is, — csak a Levélpostadíj- 
szabás 2. §. B) pontjában felsorolt postahivata
loknál, esetleg magánértékcikkárusítók útján 
szerezhetik be.

A vasutak részére, ha — valamely posta
pénztárnál —- egyszerre legalább 1000 drb fuvar
okmányt vásárolnak, 1.5% jutalékot engedélye
zek. 1000 darabnál kisebb mennyiségű vásárlás
nál pedig továbbra is érvényben marad a vasúti 
intézetek részére a P. R. T. 1925. évi 9. számá
ban közölt 1.561/4. sz. rendeletemmel megállapí
tott 4 ezrelék jutalék.

Magánfelek fuvarokmány vásárlásaik után 
jövőben jutalékban nem részesülhetnek. Ennek 
alapján hatályon kívül helyezem idézett rende- 
letem 6. pontja 3. bekezdésének azt a részét, 
amely a magánfeleknek 1000 darab fuvarlevél 
egyszerre való vásárlása esetére 1.5% jutalékot 
biztosított.

Jegyezzék elő ezt a postahivatalok az idé
zett helyen.

Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
105.426/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

1. oldal, a feladási határidőre vonatkozó 
megjegyzésnél a „Repülőtéri postahivatalnál 15 
perccel a gépek indulása előtt“ szöveg után ír
ják zárójelben a következőket: (A K. L. M. Bu
dapest—Batávia (Jáva) légijáratával a küldemé
nyeket % órával a gép indulása előtt kell fel
adni. L. VI. sz. menetrendtáblázat 1., 3. és 5. 

/hasábját.)
2—7. oldal, Európa, a „Hétfőtől—péntekig 

való feladás esetében“ felírású hasábban ai  
alább felsorolt városoknál a 9 óra 45 és 11 óra 00 
feladási, ill. indulási időket és az ezekre vonat
kozó érkezési adatokat töröljék: Prága, Paris 
(3-szor), Málta, London, Amszterdam, Rotter- 
dom, Bécs, Klagenfurt, Frankfurt (Main). — 
Ugyancsak a fentemlített rovatban vezessék ke
resztül a következő változásokat: Brüsszel: 9.45 
—11.00—17.45 helyett írják 9.30—10.30—18.15. 
Stuttgart: (IX/ 1-től) a 6.30—7.45 és 16.22 menet
rendi adatokat töröljék. Az alattuk levő 11.10— 
12.15 és 18.05 adatok mellé pedig tegyenek *) 
jelet. — Bukarest: a 11.15—13.00—17.05 adatok 
mellé tegyenek °) jelet.

A „Vasárnapi feladás esetében“ felírású ha
sábban, az alább felsorolt városoknál az V/ 15-től, 
illetve VI/15-től érvényes menetrendi adatokra 
vonatkozó 11 óra 10 feladási határidőjelzést és 
a 12 óra 15 repülőgép indulási időjelzést töröl
jék és helyébe írják: , a feladás határidejéül 7 
óra 15-öt, a repülőgép indulási idejéül 8 óra 
20-at. (Az érkezési idő változatlan marad.) Ko- 
penhága, Danzig, Tallinn, Helsinki, Marseille 
(VI/15-től), Paris (VI/15-től), Strasbourg, Krakó, 
Lemberg, Varsó, Riga, Kaunas, Salzburg, Bre
men, Breslau, Dresden, Frankfurt (Main), Kö-
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nigsbertg, Oslo, Lisszabon, Salamanca (VI 15-től), 
Göteborg, Malmö és Stockholm.

4. oldal, Németország, Berlin, a meglevő 
adatokat töröljék és helyettük ragasszák be az
1. sz. fedőlapot.

5. oldal, Németország (folyt.), Halle, Leip
zig—Hamburg—Hannover, a meglevő adatokat 
töröljék és helyettük ragaszák be a 2. sz. fedő
lapot. —- Nürnbergnél szintén töröljék a meg
levő adatokat és ragasszák be a 3. sz. fedőlapot.

6. oldal, Németország, (folyt.), Stuttgart a
2. hasábban „V/15—VIII/31-ig“ helyett írják 
„V/15-től“. Ugyancsak Stuttgartnál a „Szombati 
feladás esetében“ felírású hasábban „csak EX/1- 
tői“ megjegyzéssel egysorban új adatokként ír
ják be: 11.10, 12.15 és 18.05.

8. oldal, a Névmutatóban Afganisztánnál a
2. hasábban 4 helyett írják 2/a.

10. oldal, VI. számú Menetrendtáblázat, 
Iránnál, Teheránnal egy sorban a 3. sz. hasáb
ban új érkezési napnak írják be: „szo“. Iran alatt 
új tételként írják be a következőket:

2/a Afganisztán Kaboul szo (a 3. számú ha
sábba).

Ugyanebben a menetrendtáblázatban 4. 
Brit Indiánál az 1. hasábban levő szövegből tö
röljék az „Afganisztán Lahorétől“ szavakat.

Budapest, 1938. évi június hó 15-én.

A küldeményekre a feladás alkalmával a kö
vetkező megjegyzést kell írni: „A Budapest — 
Szolnok légijárattal“ vagy pedig: „A Szolnok— 
Budapest légijárattal“ és azokat teljesen bér
mentesíteni kell. A hiányosan bérmentesített 
küldeményeket a feladónak vissza kell adni.

A felvevő hivatalok a felvétel alkalmával 
ügyeljenek arra, hogy a bélyegek értékteleníté- 
sénél tiszta és olvasható keletbélyegzőt alkal
mazzanak.

Az alkalmi repülőjárattal továbbítandó kül
deményeket bármely postahivatalnál vagy levél- 
szekrény útján is fel lehet adni és pedig oly idő
ben, hogy azok a Budapest 72. sz. postahivatal
hoz legkésőbben július 2-án 18 óra 45-ig, a Szol
nak 2. sz. hivatalhoz pedig július 3-án 4 óra
30-ig megérkezzenek. A repülőnap alkalmával 
h szolnoki repülőtéren működő alkalmi postahi
vatalnál a küldeményeket július 3-án 17 óra 30-ig 
lehet feladni.

A hivatalok a náluk feladott és a szóban- 
forgó járattal továbbítandó küldeményeket fel
tűnő jelzéssel külön kötegjelzővel ellátott kö
tésben továbbítsák a Budapest 72., illetőleg /a 
Szolnok 2. sz. hivatalhoz.
/  Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

Ausztria önállóságának megszűnésével kapcso
latos változások a Csomagdíjszabásban.

Alkalmi légipostajárat Budapest Szolnok és 
Szolnok—Budapest között.

105.654/4.
A Szolnokon a Szent Jobb országjárása al

kalmából rendezendő repülőnap alkalmával Bu
dapest és Szolnok között 1938. július 3-án mind
két irányban alkalmi légipostajárat fog közle
kedni, amellyel bárhová szóló, közönséges levél
postai küldeményeket lehet továbbítani, de csak 
egy irányban, és pedig vagy a Budapest—Szol
nok, vagy pedig a Szolnok—Budapest útvona
lon.

A küldeményeket Szolnokon az érkezés, il
letőleg a feladás alkalmával alkalmi bélyegzővel 
látják el.

Az alkalmi légijárattal való továbbításért le
rovandó díj a következő tételekből alakul:

a) A rendeltetési helynek (országnak) meg
felelő rendes postai díjból és

b) az alkalmi légiszállításért járó pótdíjból, 
amely 20 g-ként, illetőleg darabonként 4 f.

106.303/4.
Ausztriának a Német Birodalomhoz való 

csatolása folytán a Csomagdíjszabásban beálló 
változásokat a 9. sz. jegyzékben kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztálya 
fogja a hivatalokat ellátni. Az esetleg még szük
séges pótlásokat a hivatalok a posta külföldi 
hírlaposztályától kérjék.

Budapest, 1938. évi június hó 23-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban. 
103.855/8.

Ausztriának a német birodalomhoz történt 
csatlakozása következtében, az európai díjrend
szer egyes viszonylataiban 1938. évi július hó 
1-től kezdve új díjtételek lépnek életbe. A hi
vatalok ennélfogva a Távíró-Díjszabásban 1938. 
évi július 1-i hatállyal a következő változásokat 
vezessék keresztül:

6. o., az 5. pont (Üdvözlő- és részvét-távirat)
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első mondatát a következőképpen helyesbítsék: 
„A belföldi forgalomban üdvözletei, szerencse- 
kívánatot, vagy részvétnyilvánítást, a Cseh- 
Szlovákországgal való forgalomban csak üdvöz
letei . . . “

8. o. Ausztriánál az 1—6. hasábban levő ösz- 
szes adatokat töröljék.

Németországnál az 1. hasábban „a Saar- 
vidékkel“ szavak törlendők. A 2., 3. és 5. hasáb
ban az eddigi díjtételek helyett sorrendben a 
következő új díjtételek írandók be: 0.188, 0.094,
0.094.

A díjtáblázat 5. hasábjának fejrovatáb^n a 
** jegyzet jelölést töröljék.

A díjtáblázatot követ * jelű jegyzetben
a „kivéve A usztriát..........  ennek kétszeres#)“
szövegrészt töröljék. 'S

A ** jelű jegyzetben a második mondatot 
és az ezt követő zárójelbe foglalt részt teljes 
egészében töröljék.

A 9. és 10. oldalon levő összes adatot töröl
jék és helyébe ragasszák a csatolt fedőlapot.

A hivatalok a 8., 9. és 10. oldalra vonatkozó 
feniközölt változásokat 1938. június hó 30-án a 
hivatalos órák után akként vezessék keresztül, 
hogy július hó elsején már az új díjtételek alap
ján díjazzanak.

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:

1. o. Az Ausztriára vonatkozó összes ada
tok törlendők. A „Megjegyzés“ rovat ') jegyze
tében az „Ausztriával és“ szavak törlendők.

Az alább felsorolt viszonylatokban a 2. és
3. hasábba az eddigi díjtételek helyett sorrend
ben a következő új díjtételek írandók be:

Algir: 0.185, 1.85 
Azóri-szigetek: 0.495, 4.95 
Belgium: 0.125, 1.25 
Dánia: 0.125, 1.25 
Danzig szabad város: 0.125, 1.25 
Faröi-szigetek: 0.268, 2.68 
Finnország: 0.175, 1.75 
Franciaország: 0.135, 1.35 
Gibraltár: 0.18, 1.80
2. o. Az alább felsorolt viszonylatokban a

2. és 3. hasábba az eddigi díjtételek helyett sor
rendben a következő új díjtételek írandók be:

Grönland:
a) Torgilsbu és Myggbukta: 0.165, 1.65
b) Többi hivatal: 0.525, 5.25
ír szabad állam helyett az 1. hasábban Ír

ország írandó, a 2. és 3. hasábba pedig a követ
kező új díjtételek írandók be: 0.208, 2.08. 

Izland-sziget: 0.295, 2.95 
Jan Mayen-sziget: 0.165, 1.65 
Kanári-szigetek: 0.275, 2.75 
Litvánia: 0.125, 1.25 
Luxemburg: 0.12, 1.20 
Madeira: 0.445, 4.45 
Marokkó:

a) Tanger: 0.243, 2.43
b) Francia hivatalok: 0.298, 2.98
c) Spanyol hivatalok: 0.225, 2.25

Nagy-Britannia: 0.188, 1.88 
Németalföld: 0.125, 1.25 
Norvégia: 0.165, 1.65 
Porto Santo-sziget: 0.495, 4.95 
Portugália: 0.195, 1.95 
Spanyolország: 0.175, 1.75 
Svalbard: 0.165, 1.65 
Svédország: 0.13, 1.30 
Tunisz: 0.185, 1.85
Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegében, 

az első sorban a 0.205 a. fr. szódíj és a 2.05 a. fr. 
díjminimum 0.175, illetőleg 1.75 a. fr.-kal helyes
bítendő.

Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

A budapesti egységes hálózat (Budapest és 
környéke) betűrendes távbeszélő névsora.

101.777/8.
A budapesti egységes hálózat (Budapest és 

környéke) 1938. évi betűrendes távbeszélő név
sorának szétosztására és árusítására az alábbia 
kát rendelem.

/
/. A budapesti egységes hálózat területén.
A névsorok kicserélésével és árusításával a 

következő postahivatalokat bízom meg:
1. Budapest, 1. I. Dísz-tér 16.
2. „ 10. X. Füzér-u. 5.
3. „ 11. XI. Kelenföldi p.-u.
4. „ 13. I. Pauler-u. 3.
5. „ 15. I. Költő-u. 8.
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6. Budapest 16. l. Hidegkúti-út 66.
7. 11 100. XIV. Zsivora-u. 3.
8. 11 102. X. ürczy-út 45.
9. 11 112. XI. Vásárhelyi Pál-u. 4—6.

10. ii 114. I. Krisztina-körút 12.
11. 11 115. I. Királyhágó-tér 2.
12. ii 2. 11. Fő-u. 6.
13. ii 20. XI. Kőérbereki-út, Közfor

galmú repülőtér.
14. ii 21. II. Batthyány-u. 1.
15. ii 22. I. Kemenes-u. 1. Gellért- 

szálló.
16. ii 23. 11. Margit-körút 8. (Tölgyfa 

utcai oldal)
17. 11 3. III. Tavasz-u. 4.
18. 11 31. ül. Keve-u. 45. Római-fürdő
19. ii 4. IV. Városház-u. 18.
20. ii 43. V. Csanády-u. 5.
21. ii 5. V. Szabadság-tér 12.
22. ii 51. V. Mária Valéria-u. 15ja.
Zü. 11 53. V. Vilmos császár-út 16.
Ti ii 56. VI. Váci-út 39.
25. ii 59. IX. Nagy vásártelep.
26. ii 61. VI. Király-utca 54.
27. ii 62. VI. Teréz-körút 45.
28. 11 64. VI. Izabella-utca 55—57.
29. 11 66. VI. Lehel-utca 49/a.
30. 11 71. VII. Vilma királynő-út 1.
31. ii 72. VII. Thököly-út 1. Keleti pu.
32. ii 73. VII. Klauzál-tér 5.4 ii 75. XIV. Angol-u. 26.
31. 11 8. VIII. Rökk Szilárd-u. 2.
35. li 82. VIII. Harminckettesek tere 5.
36. ii 83. VIII. Kálvária-tér 11.
37. 11 9. IX. Ferenc-körút 39.
38. 11 90. IX. Gönczy Pál-u. 2.
39. 11 92. IX. Soroksári-út 38—40.
40. ii 94. IX. Kén-utca 5.
4L li 95. IX. Markusovszky-út 6. Fe

rencvárosi pu.
42. 11 99. IX. Üllő-út 120—122.
43. Budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal,

VI. Nagymező-utca 54—5ó.
44. Albertfalva, Aponyi-út 11.
45. Árpádföld, Jókai Mór-u. 20.
46. Békásmegyer, Fő-út 17.
47. Budafok 1., Városház-tér 10.
48. Budakalász, Szent Endrei-út 6.
49. Budakeszi, Fő-út 47.
50. Budaörs, Stefánia-út 11.
51. Budatétény, Károly király-út 6.
52. Cinkota, Szent Imre herceg-út 24.

53. Csepel 1., Ferenc-út 45.
54. Csillaghegy, Mátyás király-u. 8jb.
55. Csömör, Erzsébet királyné-u. 21.
56. Diósd, Polónyi-u. 75.
57. Erzsébet királyné szanatórium.
58. Kelenvölgy, Kard-u. 13.
59. Kispest 1., Templom-tér 16.
60. Kispest 3., Sárközy Pál-u. 13.
61. Mátyásföld, Erzsébet ligetsor 4.
62. Nagykovácsi, Szent Imre-tér 208.
63. Nagytétény, Fő-út 31.
64. Pesthidegkút, Gr. Klebelsberg Kunó-u. 74.
65. Pestszenterzsébet 1., Zilah-u. 19.
66. Pestszentimre, Jenő-u. 80.
67. Pestszentlőrinc 1., Üllői-út 81.
68. Pestszentlőrinc 2., Lomnic-u. 2.
69. Pestújhely, Gr. Andrássy Gyula-út 31.
70. Pilisborosjenő, Budai-út 69.
71. Rákoshegy, Szent Imre-u. 25.
72. Rákoskeresztúr, Pesti-u. 87.
73. Rákosliget, VII. utca 9.
74. Rákospalota 1., Horthy Miklós-út 68.
75. Rákosszentmihály 1., Rákosi-út 71.
76. Remetekertváros, Máriaremetei-út 16.
77. Sashalom, Florthy Miklós-út 54.
78. Solymár, Levente-u. 26.
79. Soroksár, Grassalkovich-u. 79.
80. Törökbálint, Baross-u. 36.
81. Üjpest 1., István-u. 18.
82. Üjpest 5., Mária-u. 25/a.
83. Üröm, Szent János-u. 257.

A kijelölt hivatalokat a kicserélésre és áru
sításra szánt névsorok első készletével a posta 
központi anyagraktára látja el. Az ezen felül 
még szükséges példányokat bizonylatpárral az 
anyagraktárnál rendelik meg. A szolgálati cé
lokra szükséges példányokat az előttes igazga
tóságuktól kapják.

A névsor kicserélését és árusítását június 
25-én kell megkezdeni. Ugyanakkor a hivatalban 
feltűnő helyen kifüggesztett tájékoztatóval a 
közönség figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 
névsor kicserélését és árusítását a hivatal melyik 
osztálya végzi.

A budapesti egységes hálózat előfizetői díj
talanul annyi névsort kapnak, ahány távbeszélő 
álomásuk (fővonaluk) van. A távbeszélő díjbe
szedő hivatal minden előfizetőnek annyi „Érte
sítés—Elismervény“-t küld, ahány díjtalan név
sorra igénye van. Az előfizetőknek az olvasha
tóan aláírt „Értesítés—Elismervény“ és az 1937. 
évi budapesti névsor beszolgáltatása ellenében
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adható ki díjtalanul az 1938. évi névsor. Az 1937. 
év előtti névsor kicserélésre nem fogadható el.

A névsorok kicserélésének végső határide
jét 1938. szeptember 30-ban állapítom meg. Ha 
az előfizető a díjtalan cserét a határidő lejárta 
után kéri, vagy az „Értesítés—Elismervény“-t, 
esetleg az 1937. évi budapesti névsort beszolgál
tatni nem tudja, a kicserélésre vonatkozó kérel
mével a budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő 
hivatalhoz (VI., Nagymező-u. 54—56.) kell uta
sítani.

A hivatalok a névsorcserével összegyűjtött 
„Értesítés—•Elismervény“-eket a kapcsolási szá
mok emelkedő sorrendjében rendezzék és szep
tember 30-ig minden hó 15-én és a hó végén 
ajánlva a budapesti m. kir. távbeszélő díjbe
szedő hivatalnak küldjék el, amely azok átvéte
lét szolgálati levelezőlapon elismeri.

Az előfizetőktől csereképen átvett, 1937. évi 
névsorokat a hivatalok 20 darabonként kötegel
jék és bizonylatpárral a posta központi anyag
raktárába szolgáltassák be. Külön bizonylatpár
ral kell beszolgáltatni a hivatal által szolgálati 
célokra kapott 1937. évi névsorokat is.

A készpénzért eladott névsorok vásárlóinak 
nevéről, lakcíméről és az általuk vásárolt pél
dányszámokról a hivatalok pontos előjegyzést 
kötelesek vezetni, amelyet 1938. december 20-án I 
a posta központi anyagraktárának (nyomtat
ványraktár) kell beküldeni. A jegyzék alapján 
az anyagraktár az 1938. év végén megjelenő pót
füzetet a névsor vásárlóinak közvetlenül küldi 
meg.

A felsorolt hivatalok a névsorcserékről és 
eladásokról az 1934. évi P. R. T. 25. számában 
megjelent 117.038/5. sz. rendeletben közölt minta 
szerinti mérleget tartoznak készíteni. Az eladott 
névsorok árát pedig a pénztárszámadás 27 a ro
vatán az eladás napján kötelesek bevételezni.

A felsorolt hivatalok 1938. július 15-ig a bu
dapesti távíró, távbeszélő igazgatóságnak (név
sorszerkesztés) naponta szolgálati levelezőla
pon jelentsék a kicserélt és külön az eladott név
sorok darabszámát.

11. A vidéki hálózatokban.

A vidéki postahivatalok a szolgálati célok
ra szükséges budapesti távbeszélő névsorokat 
előttes igazgatóságuktól kapják. Az 1937. évi 
névsort ugyanakkor bizonylatpárral az anyag
raktárba küldjék be.

A vidéki hálózatok előfizetői a budapesti

egységes hálózat távbeszélő névsorát a vidéki 
postahivatalok útján rendelhetik meg. A posta- 
hivatalok a rendeléskor beszedik a névsor árát 
és a pénztárszámadás 27/a. rovatán bevételezik. 
Ezzel egyidejűleg a posta központi anyagraktá
rából bizonylatpárral megrendelik a névsort. A 
bizonylatpárra feljegyzik, hogy a névsor árát a 
pénztárszámadásban mikor számolták el. A ren
delők nevéről, lakáscíméről és a rendelt példány
számokról pontos előjegyzést vezetnek, hogy a 
névsort, majd az év végén megjelenő pótfüzetet 
akadálytalanul kézbesíteni tudják.

A hibásan nyomott vagy rosszul fűzött,
1938. évi névsorokat mind a budapesti egységes 
hálózat, mind a vidéki hálózatok hivatalai kész
séggel cseréljék ki és a posta központi anyag
raktárának külön bizonylatpárral és a hiba jel
zésével küldjék be. Az anyagraktár ugyanannyi 
hibátlan példányt küld.

A budapesti egységes hálózat 1938. évi betű
rendes távbeszélő névsorának ára változatlanul 
öt pengő marad.

Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

Vidéki betűrendes távbeszélő névsor pót
füzetének kiadása.

I. ad 104.000,8.

Az 1937. évi vidéki betűrendes távbeszélő 
névsor pótfüzete 1938. július 10. táján jelenik 
meg.

A vidéki postahivatalok a szolgálati célokra 
és a szétosztáshoz szükséges példányokat az 
igazgatóságuktól kapják. A pótfüzetből az elő
fizetőknek és a névsor vásárlóinak annyi pél
dányt kötelesek díjtalanul kézbesíteni, ahány 
díjtalan névsort az előfizető kapott, illetve 
ahány névsort a vásárló a hivatalnál vett.

A vidéki névsor árusításával megbízott bu
dapesti hivatalok az eladott vidéki névsorok vá
sárlóiról készített jegyzéket a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárának küldik meg, amely a 
jegyzék alapján a vásárlók címére a pótfüzetet 
elküldi.

A pótfüzet megjelenése után az 1937. évi 
vidéki névsor csak pótfüzettel együtt adható ki. 
Ezért azok a hivatalok, amelyeknél tartalék név
sor készlet van, megfelelő számú pótfüzetet igé
nyeljenek. Az igénylést a vidéki hivatalok az 
igazgatóságuknak, a budapesti árusító hivata-
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lók pedig a posta központi anyagraktárának je 
lentsék be.

Budapest, 1938. évi június hó 22-én.

“  t /
Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
105.623/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi június hó 17-én kelt B. í. 
7.485'1938.—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Hungarista Légió“ című nem idő
szaki lap 1938. évi június hó 15. napján keltezett 
1. 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, 1938. évi június hó 20-án.

II. \J
105.839/4.

A debreceni kir. ügyészség 1938. évi június 
hó 16-án kelt B. 2.640 1.—1938. számú végzésével 
a Debrecenben előállított, Gyáni Imre felelős 
kiadásában 1938. március havában megjelent 
„Tovább“ és a Vajda Benő felelős kiadásában 
1938. május 21-én megjelent „Tovább“; valamint 
a Kállai Gyula felelős kiadásában 1938. május 
25-én megjelent „Népi demokrácia“ című nyom
tatványok 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, 1938. évi június hó 20-án. ^

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
105.649/4.

A Moszkvában megjelenő „Üj Hang“ című 
havi folyóirattól a postai szállítás jogát meg 
vontam.

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

Budapest, 1938. évi június hó 20-án.

W -

Különleges alkalmi bélyegző használata a szol
noki 1. számú postahivatal kirendeltségeként 

működő alkalmi postahivatalnál.
105.109/3.

A Szolnoki Repülőnappal kapcsolatban az 
ottani repülőtéren a szolnoki 1. számú postahi
vatal kirendeltségeként működő alkalmi posta- 
hivatal folyó évi július hó 3-án „LÉGIPOSTA 
- 1938. július 3. — SZOLNOKI REPÜLÖNAP“ 

feliratú különleges alkalmi bélyegzőt fog hasz
nálni a nála feladott küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi június hó 20-án. i /

Alkalmi bélyegző használata a csepeli 1. számú 
postahivatalnál.

105.425/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a cse

peli 1. számú postahivatal folyó évi június 26- 
tól bezárólag július 3-ig „Ünnepi Hét Csepel 
újjáépül ősének 100-ik évfordulóján.“ feliratú kü
lönleges keletbélyegzőt fog használni a nála fel
adott levélpostai küldemények egy részének le
bélyegzéséhez. /

Budapest, 1938. évi június hó 17-én. r

Különleges alkalmi bélyegző használata az esz
tergomi postahivatal kirendeltségeként működő 

alkalmi postahivatalnál.
104.102/3.

Az Országos Frontharcos Szövetség Eszter
gomi Főcsoportja által rendezett dísztáborozás 
alkalmából az esztergomi MOVE sportegylet 
sporttelepén az esztergomi postahivatal kiren
deltségeként működő alkalmi postahivatal folyó 
évi július hó 3-án „SZENT ISTVÁN ÉVI 
FRONTHARCOS DISZTÁBOROZÁS — ESZ
TERGOM — 1938. VII. 3.“ feliratú különleges 
rajzos alkalmi bélyegzőt fog használni a nála 
feladott küldemények egy részének a lebélyeg
zéséhez.

Budapest, 1938. évi június hó 21-én. /
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Változások a mozgópostái jegyzékben.

I.

106.1083.
Ez évi július hó 1-étől a Sátoraljaújhely— 

Budapest 34. számú mozgóposta hétköznapokon 
a 431/401, egyébként a 411, a Miskolc—Budapest 
38. sz. mozgóposta pedig tiszti menetként és 
csak hétköznapokon a 411. sz. vonatban közle
kedik.

A hivatalok a változást jegyezzék elő a R. 
Tárának ez évi 19. számában 99.683/3. sz. reiy 
delette! közzétett mozgópostái jegyzékben. '

Budapest, 1938. évi június hó 22-én. ^

II.

106.079/3.
Ez évi július hó 1-étől Fonyód—Kaposvár 

közt az 5.525. sz. vonatban a jegyzékelőmenet 
helyett „Fonyód—Kaposvár 65.“ címmel egy
irányú altiszti mozgóposta, a Kaposvár—Fonyód
5.532. és 5.542. sz. vonatokban berendezett levél- 
zárlat-közvetítő menet helyett postai jegyzé- 
kelő-menet közlekedik. A jegyzékelő-menet 
VII/ 1-től IX/8-áig köznap az 5.542, egyébként az
5.532, IX/9-től naponta az 5.532. sz. vonatban 
közlekedik.

Mind a mozgópostát, mind a jegyzékelő-' 
menetet a kaposvári 1. sz. postahivatal látja el.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
a P. R. Tára ez évi 19. számában 99.683/3.—1938. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben. /

Budapest, 1938. évi június hó 21-én. < /

A tormási postaügynökség újbóli megnyitása.

105.296/3.
Az 1923. évi április hó 30-a óta szünetelő 

Tormás (Baranya vármegye, hegyháti járás) 
postaügynökséget f. évi június hó l én újból 
megnyitottam.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bakó- 
ca, díjnégyszöszáma: 779.

Az ügynökség forgalmi köre Tormás kis
községre, valamint Sárgödre és VőrÖsakol pusz
tákra terjed ki.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 529. oldalon Tor
másnál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: Eh. Bakóca, Üjdombóvár 'HK"~ B
Pécs, Bakóca—Godisa, 779, Postáig. P.“

A 463. oldalon Sárgödre n  Tormás es az 
565. oldalon Vörösakol r\ Tormás pusztáknál 
ezentúl: „u. p. Tormás.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 133. oldalon Tordas után írják 
be: „ —, 779, —, Tormás ü. (Eh. Bakóca), Bara
nya, Pécs, Üjdombóvár Pécs, Bakóca
Godisa__ “, a 156. oldalon a 779. számnál pe
dig: „Tormás“.

Végül az Irányítási Füzetben a 167. oldalon 
Tordas után írják be: „Tormás, Ü. Baranya, P. 
t). Üjdombóvár, Pécs, Eh. Bakóca.“

Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

Ügynökség áthelyezése pályaudvarra.
101.481/3.

Uzovicstelep postaügynökség a vasútállo
más területére helyeztetett át.

Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 545. oldalon Uzo- 
vicstelepnél az ügynökség jelzése ^  után írják 
be: „pu.“.

A Hivatalok és Ügynökségek névsorában 
a 137. oldalon a 4. hasábban Uzovicstelep után 
írják be: „pu.“.

Végül az Irányítási Füzetben a 171. oldalon 
Uzovicstelep után ugyancsak írják be: „pu.“.

Budapest, 1938. évi június hó 13-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
105.900/3.

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 V I33 — 7 ó, 
É VII/26;

Rrit-lndiába (Bombay) F VF30 — 7 ó, É 
VII/14;
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Dél-Afrikába (Capetown): F VI/29 — 15 ó, 
É VII/19;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VI 26 — 
15 ó, É VIII10; F VII/2 — 15 ó, É VII 18;

Egyiptomba (Alexandria): F VI/26 — 22 ó, 
É VI/30; F VI/27 — 22 ó, É V1I/2; F VI/28 — 22 
ó, É VII/2; F VI/29 — 22 ó, É VII 4; F VII/1 -  
22 ó, É VII15; F VII/2 — 22 ó, £ VIIi/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VI/27 — 15 ó, É VII/4; F VI/28 — 15 ó, É 
VII/6; F VI/30 — 15 ó, É VII/7;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/27 — 
22 ó„ É VII/2; F VI/29 — 22 ó, É VII/4; F VII/2 
— 22 ó, £ VII/7;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VI 27 — 12 ó, 
£ VII15; F VIII1 — 12 ó, £ VII/9; F VII/2 — 12 ó, 
£ VII/10;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VI 3D — 
5 ó 30 p, £ VII/21;

Palesztinába (Tel Aviv): F VI/27 — 22 6, 
£ VII/1; F VIi/29 — 22 ó, £ VII/3; F VII/1 — 22 
ó, £ VII/6; F VII/2 — 22 ó. £ VII/7;

Szíriába (Alep): F VI/27 — 22 ó, £ VI/30; 
F VI/29 — 22 ó, £ VII/2; F VII/2 — 22 ó, £ VII 5.

Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
106.020/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedj enek:

14. o. Baja 1-nél 2117 v. után Kalocsa gk, 
f  180 után (k. ü.) törlendő.

17. o. Balatonfüredfürdőnél 1114 v. elé ír
ják be 1. Szfvár 2 (VI/26—IX/8).

23. o. Bernecebarátinál első tételként írják 
be 148.'

45. o. Etyeknél 14 után írják be fl4.
52. o. Ganztelepnél a mostani helyett Bpest 

72—78. írjanak.
58. o. Gyulánál a jelenlegi adatok helyett 

írják be 164, cs. Bcsaba 2/8362 v; (H. Ü. ii. után 
nem), 163 (k. ii.), 1. 28, 1. Bcsaba 2/1632 v. (V. Ü.), 
6 —- Bcsaba 2/1632b v., 1. Bp 72 — 1. Bcsaba 2/1634
v., f  164, 1. Bcsaba 2 — 1. Bpest 62—72/1638 v., 
f  163 (k. ii.).

75. o. Kemencénél elsőnek írják be 148.
78. o. Királytelekpusztánál 1. Nyh. 2/1712 v. 

helyett +238 írjanak.

84. o. Konyári Sóstógyógyfürdőnél a jelen
legiek helyett Eh. Debrecen 2 — 156, f  156, 1. 
Debr 2/5734 v. írjanak.

91. o. Lillafürednél (H. K. C. P.) és M 2 - 
34/4 v. (S. Z. V.) törlendő.

92. o. Mádnál 9924 helyett 9962,
165 o. Tiszaroffnál 1. Törökszentmiklós he

lyett +78 (VI/16—IX/8),
171. o. Ujhutánál Lillafüred elé Miskolc 2,
173. o. Vámosmikolánál a 126 v. után (k), y
176. o. Verpelétnél +68 elé 1. 33 8927 v. írja

nak. /
Budapest, 1938. évi június hó 21-én. H

Hivatalvezetői megbízatás.
103.618/1.

Kovács Gyula postafelügyelő (89) a Buda
pest 58. számú távíró- és távbeszélő hivatal ve
zetésével 1938. évi július hó elsejei hatállyal 
megbízatott.

Budapest, 1938. évi június hó 22-én.

Személyzetiek.
105.648/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. áp
rilis havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Hollán Péter dr. főigazgató 
2 Pécsről Sopronba, Szathmáry Ferenc főigaz
gató 7/a Debrecenből Budapestre, Lengyel Sán
dor igazgató 29 Budapestről Pécsre, Kulcsár 
Bertalan dr. igazgatói címmel és jelleggel felru
házott tanácsos 14 Budapestről Debrecenbe, 
Hemmer Antal dr. fogalmazó 15 Pécsről Buda
pestre, Sas Gyula felügyelő 299 Balassagyarmat
ról Budapestre, Sándor Lajos I. o. tiszt 185 Bu
dapestről Kispestre, Sándi Béla dr. gyakornok 
115 Debrecenből Miskolcra, Tiszay Géza dr. 
gyakornok 180 Debrecenből Budapestre, Gémes 
József segédellenőr 380 Marcaliból Pécsre, Vé- 
csei Julianna segédellenőrnő 81 Miskolcról Deb
recenbe, Richter Mária kezelőnő 428 Mohácsról 
Budapestre, Keresztes Kálmánná kezelőnő 607 
Szombathelyről Budapestre, Cséke Gábor 137, 
Böröcz István 391, Torma András 461, Földi 
Brúnó 628, Vincze István jászberényi 695, Hege
dé Miklós Illő  és Honfi János 1782 I. o. altisz-
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lek. továbbá Deák Ferenc II. o. altiszt 311 Bu
dapestről Kispestre, Horváth Lajos marcali II.
o. altiszt 334 Marcaliból Kaposvárra, Ádám Mi
hály 391 és Tóth Pál budapesti 507 II. o. altisz
tek Budapestről Kispestre, Gömör Mihály II. o 
altiszt 557 Pécsről Bonyhádra, Magyari Ferenc 
623 és Szántó Ferenc 683 II. o. alt'.sztek Buda
pestről Kispestre, Árvái István II. o. altiszt 1258 
Miskolcról Kecskemétre. Csuka József II. o. al
tiszt 1661 Sátoraljaújhelyről Budapestre, Mo- 
gyorósi Mihály 2263 és Szűcs Sándor szaporcai 
2377 II. o. altisztek Budapestről Kispestre, 
Moósz György II. o. altiszt 2921 Dombóvárról 
Ujdombóvárra, Imre József nagylóki II. o. vo
nalmester 49 Hatvanból Miskolcra, Rátkai Mi
hály II. o. vonalmester 63 Nyíregyházáról Deb
recenbe, Torjánczi Károly I. o. vonalfelvigyázó 
239 Sopronból Budapestre.

Nyugdíjaztalak: Nyári István dr. főigaz
gató 5, Homoly Béla 1, Fabianics Lajos 55 és 
Zeller Elek 83 főfelügyelők, Urbán Gyula fel
ügyelő 134, Bujdosó János főtiszt 149, Gréth 
Jusztina 240 és Cseh Istvánná 444 segédtisztnök, 
Kőrösy Sándorné kezelőnő 551, Rétvári Lőrinc 
27 és Lászlódi János 35 I. o. szakaltisztek, Pomo-

gács József 40, Dolmán János 272, Farkas Mile 
Gerzson 501, Brugós Gábor 723, Imre János 782, 
Váczi Árpád 1089 és Pákozdi Ferenc pákozdi 
1253 I. o. altisztek, Véghelyi Gyula I. o. szak
mester 20, Győré Károly II. o. vonalmester 42, 
Környei Sándor gépkocsivezető 20.

Meghaltak: Berger Gyula műszaki ellenőr 
12, Kálazi Lajos I. oszt. altiszt 868, Takács Jó
zsef mecsekszentkúti II. o. altiszt 1222, Vigh Jó
zsef ceglédi I. o. vonalmester 4. v

Elbocsáttatott: Budavári László II. o. altiszt 
3102.

Névváltozások: Lontói Levandovszky) Jó
zsef segédellenőr 294, Iglói (Ivanicska) István I.
o. altiszt 1463, Gyarmati (Gruber) Jenő II. o. al
tiszt 2866, Kenyeres (Kramarik) József II. o. al
tiszt 2869, Dévai (Poczek) Dezső II. o. altiszt 
3111.

Egyéb változások: Szatmári Lajos I. o. al
tiszt 1830 helyett Szakmáry Lajos, vitéz Mada- 
rassy Lajos II. o. altiszt 2421/a helyett Mada- 
rassy Lajos, Rátkay Mihály II. o. vonalfelvi
gyázó 190 helyett Rátkai Mihály ceglédi írandó.

Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

105.536/3.
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A saját kezűleg 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 július hó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi június hó 21-én.

u
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A magyar királyi postatakarékpénztár 1938. 
május havi forgalma.

4.065/eln. ptk.
A takaréküzletágban a betéteket 3,051.449 P 

43 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya 1938. május hó végén 128,144.6(89 
P 45 f volt. A különleges kamatozású takarékbe
tétek álla deka a fenti álladókban 20,283.039 P 89 
f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 540.209 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 12,362.319 

P 85 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1938. május hó végén 
195,006.812 P 07 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 37.083 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. május hó végén névértékben 121,806.050 P

88 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
98,260.366 P 04 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 85.024.

A zálogüzletágban 271.078 drb új zélogfel
vétel 5,451.182 P kölcsönnel és 263.746 drb zálog
kiváltás 5,269.914 P kölcsönviszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1938. május hó 
hó végén 1,427.038 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 28,569.824 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.096 drb, kényszerárverésre pedig 8.124 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.964 
drb, a befolyt vételár 155.483 P 23 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1938. május hó folyamán 3,416.662 té
tel, s 1.574,371.744 P 62 f, az összes betétek állo
mánya pedig a hó végén 323,151.501 P 52 f volt.

Budapest, 1938. évi június hó 8-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Szabó Károlynó 
szül. Molnár Ilona kiadó Király- 

helmcc 1902. Nyírbátor. Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balmazújváros postahivatal július 15-től egy hónap

ra kiadóhelyettest keres.
Bugyi II. oszt. postahivatal augusztus hóra postames- 

terhelyettesnck mindenben jártas nőkiadót keres. Lakást 
és teljes ellátást ad Ajánlatokat fizetés meghatározásával 
kér.

Csór postahivatal kiadónői keres. Ajánlatokat fizetés 
megjelölésével kér.

Debrecen 9. számú postahivatal július 1., vagy 15-re 
kiadónők ajánlatát kéri.

Kisszékely III. oszt postahivatal augusztus hóra he
lyettest keres. Kisegítő is lehet Teljes ellátás és kész- 
pénzfizetés.

Szeghalom I. oszt. postahivatal július hó 15-re a 
szolgálat minden ágában jártas, gyakorlott nőkiadót ke
res, állandó alkalmazásra Járandóság: készpénzfizetés és 
üzemijutalék.

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

l 'ó v i r o t t  N y o m d *  3 l  « ro m i» » . — F e le lő s  J. D u c h o s  Ján o s .
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM
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T A R T A L O M :
Vezérigazgatói elismerés.
Cseh-szlovák bankjegyek és váltópénzek beviteli 

korlátozása Cseh-Szlovákországba.
A rádió tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdetmény

nek kifüggesztése.
Az attalai új postaügynökség megnyitása.
Alkalmi postahivatal felállítása a III. Miskolci 

Bélyegkiállítás alkalmával.

Változás a Helységnévtárban és a Postahivatalok 
és Ügynökségek névsorában.

Változások a Helységnévtárban.
Eurőpánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Hivatalvezetői felmentés és megbízatások.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatának 

módosítása.
Betöltendő kiadói állások.

Vezérigazgatói elismerés.

106.268/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Tóth Já
nos nyugalmazott II. osztályú posta vonalmes
ternek nyugalomba vonulása alkalmából három 
évtizedet meghaladó időn át odaadó buzgalom
mal teljesített munkásságáért köszönetét és el
ismerését fejezte ki.

Budapest, 1938. évi június hó 22-én.

Cseh-Szlovák bankjegyek és váltópénzek bevi
teli korlátozása Cseh-Szlovákországba.

104.832/4.

A cseh-szlovák postaigazgatás értesítése 
szerint cseh-szlovák bankjegyeknek és váltó
pénznek (ezüst, nickel, réz) külföldről Cseh- 
Szlovákországba való bevitele, tekintet nélkül az 
összeg nagyságára, tilos.

A cseh-szlovák címzettet, aki postakülde
ményben külföldről ilyen bankjegyeket vagy 
váltópénzt kap, ottani rendelkezések kötelezik a 
tiltott tartalomnak a külföldi feladó részére

való visszaküldésére. Esetleg a címzett a kül
földről érkezett bankjegyeket zárolt számláján 
a feladó javára köteles elhelyezni.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre a 
feladók figyelmét és jegyezzék elő e rendeletet 
a Levélpostadíjszabás 236. oldalán Cseh-Szlo- 
vákországnál. ^ r

Budapest, 1938. évi június hó 23-án.

A rádió tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdet
ménynek kifüggesztése.

105.017/8.
A f. évi augusztus havában rendezendő 

rádió tárgysorsjátékot népszerűsítő hirdetményt 
ide mellékelve azzal küldöm meg a hivataloknak 
és ügynökségeknek, hogy azt a közönség részére 
fenntartott helyen azonnal függesszék ki.

A hivatalok és ügynökségek a hirdetményt 
f. évi augusztus hó 7-én semmisítsék meg.

Budapest, 1938. évi június hó 24-én.
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Az attalai új postaügynökség megnyitása.

106.510/3.

Somogy vármegye igali járásában Attala 
kisközségben f. évi június hó 1-én új postaügy- 
nökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala 
Üjdombóvár pu., díjnégyszögszáma: 672.

Az ügynökség forgalmi köre Attala és Ka- 
pospula kisközségekre, valamint Csökepuszta la
kotthelyre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 107. oldalon Attalá- 
nál az „u. p. Csorna“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: „S3, Eh. Üjdombóvár pu., Gyékényes 

asÉ Hl Üjdombóvár, Attala, 672. postáig. P.“
A 169. oldalon Csökepuszta O Attala-ná 

u. p. ezentúl: „Attala“.

A 283. oldalon Kapospula kk.-nél u. p. ezen- , 
túl: „Attala“. y '

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 9. oldalon Atkár után beírandó:
„ —, 672, —, Attala ü. (Eh. Üjdombóvár pu.), So
mogy, Pécs, Gyékényes, Pa «  Üjdombó
vár; a 155. oldalon pedig a 672. szám után írják 
be: „Attala“. y

Végül az Irányítási Füzetben a 12. oldalon 
Atkár után írják be: „Attala, U., Somogy, P, VI, 
Gyékényes—Üjdombóvár, Eh. Üjdombóvár,

i tpu.

Budapesten, 1938. évi június hó 27-án.

Alkalmi postahivatal felállítása a III. Miskolci 
Bélyegkiállítás alkalmával.

104.970/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Mis 
kolci Múzeumpártoló Egyesület Gyűjtőszak ősz 
tálva által rendezendő III. Miskolci Bélyegkiállí

tás alkalmával, a kiállítás színhelyén (Miskolc 
város női ipariskolája, Deák-u. 5. sz.) a miskolci 1 
számú postahivatal kirendeltségeként folyó évi 
július hó 3—10. napjain alkalmi postahivatal fog 
működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére, értékcikkárusításra terjed ki. A pos
tahivatal eucharisztikus bélyegeket is fog árusí
tani.

A bélyegkiállítás alkalmi postahivatala „III. 
Miskolci Bélyegkiállítás — A Szent Jobb Heté
ben Miskolc — 1938. július. . . “ feliratú különle
ges keletbélyegzőt fog használni.

E bélyegző lenyomatával ellátandó levélpos
tai küldeményeket a miskolci 1. sz. postahiva
talhoz kell idejében beküldeni.

Budapest, 1938. évi június hó 28-án.

y

Változás a Helységnévtárban és a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában.

^  105.712/3.
/

Nemespécselynél a 379., illetőleg 92. oldalon 
a „pd.“, illetőleg „gy“ jelzést a kir. hivatalok 
töröljék.

/  Budapest, 1938. évi június hó 25-én.

Változás a Helységnévtárban.

106.511/3.

Böccsehegy C\ Kapoly (145. o.) ezentúl ,.u. 
t. Kapoly“. 1 ^

Kapoly kk-nél (282. o.) beírandó: „C 
„u. t. Tab“ törlendő.

Kapolyi puszta r> Kapoly (282. o.) ezentúl 
„u. t. Kapoly“. <



Simonmajor (Kapolyi puszta része) Ka- 
poly (470. o.) ezentúl „u. t. Kapoly“.

Zenómajor .A Tab (573. o.) ezentúl „u. t. 
Kapoly“. • ^

Budapest, 1938. évi június hó 27-én.

Európánkívülre szóló levéíposta továbbítása.

106.822/3.

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 VII/7 — 7 ó, 
É VIII/2;

Brit-lnidába (Bombay): F VII 7 — 7 ó, É 
VII/21;

Dél-Afrikába (Capetown): F VIIó — 15 ó, 
É VII/26;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/4 — 
12 ó, É VII/18; F VII/8 — 15 ó, É VII/22;

Egyiptomba (Alexandria): F VII/3 — 22 ó, 
É VII/7; F VII/4 — 22 ó, JÉ VII/8; F VII/8— 
22 ó, É VII/12; F VII/9 — 22 ó, É VII/13;

Észak- és Közép-Amerikába (New-York): 
F VII/4 — 15 ó, É VII/11; F VII/6 — 15 ó, É 
VII/15;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII4 
— 22 ó, É VII/9; F VII/6 — 22 ó, É VII/11; F 
VII/9 — 22 ó, É VII/14;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VII 4 — 12 ó, 
É VII/12; F VII/8 — 12 ó, É VII/16; F VII/9 - 
12 ó, É Vili 17;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VII/6 — 
15 ó, É VTI/28;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII/4 — 22 ó, 
É VII/8; F VII/6 — 22 ó, É VILTO; F VII/9 - 
22 ó, É VII/13;

Szíriába (Alep): F VII/4 — 22 ó, É VII/7; 
F VII/6 — 22 ó, É VII/9; F VII/9 — 22 ó; JÉ VII/12.

Budapest, 1938. évi június hó 27-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatások.
103.859/1.

Lohász Géza postafelügyelőt (258) a Buda
pest 61. számú postahivatal vezetése alól fel
mentem és a Budapest 51. számú postahivatal 
vezetésével megbízom;

Grész Viktor postafőfelügyelőt (88) a Bu
dapest 61. számú postahivatal vezetésével meg
bízom.

Budapest, 1938. évi június hó 25-én.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zatának módosítása.

ad. 87.386/3.

„A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zata III. fejezet 44. §-ának utolsó bekezdésében 
foglaltakat a következőképen módosítom:

A postamester fenntartási költségének sa
ját személyére eső részét engedményezés vagy 
önkéntes elzálogosítás útján 1I3 részben terhel
heti meg, azonban csak úgy, hogy évi 2.000.— 
pengőnek érintetlenül kell maradnia.“

Budapest, 1938. évi június hó 23-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Csákvár postahivatalnál férfikiadó július 1-től ál
landó alkalmazást nyerhet. Megszabott összegű fizetést
ad. Azonnali jelentkezés1 szükséges.

Derecske I. oszt. postahivatal kiadónőt — aki táv
iratozni jól tud — keres állandó alkalmazásra, azonnali 
belépéssel. Járandóság: teljes ellátás és készpénzfizetés.

Döbrököz II. oszt. postahivatal július 15-rc keres 
nőkiadót. Teljes ellátást ad és készpénzfizetést megegye
zés szerint. Ajánlatokat a kistarcsai postahivatalhoz kér.

Fehérvárcsurgó II. oszt. postahivatal aug. 14-től aug. 
31-ig terjedő időre helyettest keres. Járandóság, lakás, * 
ágyneművel és készpénzfizetés.

Kaposvár 2. II. oszt. postahivatal aug. 15-től szept. 
15-ig helyettesítésre kiadót keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

Kemecse 1. oszt. postahivatal nőkiadót keres azon
nali belépésre.

Szabás IV. oszt. kisforgalmú postahivatal augusztus 
1-től, augusztus 31-ig =  4 hétre, helyettest keres. Lakást, 
teljes ellátást ad, az ajánlatokat a fizetés meg,határozásai
val mielőbb kéri.

Szépeinek postahivatal július 1-től 2 hónapra helyet
test keres. Ajánlatokat kér.

Szikszó postahivatal ötödik kiadónak július 1-től egy 
kezdő férfikiadót alkalmaz. Teljes ellátás (mosás és ágy
nemű nélkül) és készpénzfizetés megegyezés szerint.

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

Pó-rároai Nyomd» 2 1, Nyomán. — Felelő* Duchoa Jáao*
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T A  B  1

Kinevezések.
Címadományozások.
Kinevezések.
A m. kir. posta üzemeinek műszaki végrehajtó szol

gálatában műszerészi képesítéssel 'órabéres szakiparosi, va
lamint órabéres műszerészi, illetve napidíjas műszerészi 
minőségben eltöltött időnek nyugdíj szempontjából való 
beszállítása.

Az országos büntetőintézetek által feladott köny
velt küldemények kettős elismerése.

Változás a váltóilletékeknél.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a légipostái menetrendben.
Változások a Helységnévtárban.

A L O M :
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A kakasszékfürdői uj időszaki postaügynökség meg

nyitása.
Változások az Irányítási Füzetben.
Hivatalvezetői megbízatás.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény pcstaaltiszti, vonalfelvigyázói 

és havibéres kisegítőszolgai állásokra.
Pályázati hirdetmény tanoncok felvételére.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadó állást keresnek.

Kinevezések.

107.000/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére

a m. kir. posta fogalmazási szakán:

dr. Meskó Oszkár (Budapest) és Léstván Ist
ván (Budapest) postafőigazgatói címmel és jel
leggel felruházott postaigazgatókat postafő
igazgatókká az V. fizetési osztályba; 
Kismányoky Károly (Pécs), dr. Kulcsár Berta
lan (Debrecen), dr. Albrecht Gyula (Budapest), 
Márton Béla (Budapest) és dr. Szerelemhegyi 
Béla (Szeged) postaigazgatói címmel és jelleg-, 
gél felruházott postatanácsosokat postaigazga
tókká a VI. fizetési osztályba;

a m. kir. posta műszaki szakán:
Aigner Dezső (Budapest) postaműszaki főigaz
gatói címmel és jelleggel felruházott postamű
szaki igazgatót postaműszaki főigazgatóvá az 
V. fizetési osztályba;

a m. kir. posta forgalmi szakán:
Kovács Károly (Budapest), Fehér Alfréd (Hód
mezővásárhely), Herendi Károly (Budapest), 
Molnár Ferenc (Miskolc), Hertay Rezső (Bu
dapest), dr. Gerlei Emil (Budapest) és dr. Mo- 
nus Ferenc (Debrecen), postahivatali igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postafőfelügye
lőket, valamint Tihanyi Mihály (Budapest) és 
Csorna Gyula (Székesfehérvár) postahivatali 
igazgatói címmel felruházott postafőfelügyelő
ket postahivatali igazgatókká a VI. fizetési osz
tályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1938. évi június hó 30. 
napj án.

Horthy s. k.
Dr. vitéz Imrédy Béla s. k.

Címadományozások.
I.

107.001/1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére
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a m. kir. posta fogalmazási szakán:
dr. Bugyi József (Budapest), Lorincz Sándor 
(Budapest) és Lengyel Sándrr (Pécs) pos- 

igazgatóknak a postafőigazgatói címet és 
jelleget, Gyüszü Dénes (Budapest), Kar
dos Antal (Budapest), Toronyai Rigó László 
(Budapest), dr. Berentés Sándor (Budapest), 
Frivaldszky Kornél (Sopron), dr. Lóky Zoltán 
(Budapest), dr. Szabó György (Budapest) és 
Kaszala István (Budapest) postatanácsosoknak 
a postaigazgatói címet és jelleget, dr. Göntér 
Emil (Budapest) postaigazgatói címmel felru
házott postatanácsosnak a postaigazgatói jelle
get, dr. Kajzler Imre (Debrecen), dr. Körös Jó
zsef (Budapest), dr. Orbán Ferenc (Budapest), 
dr. Országh József (Budapest), dr. Berrár Gyu
la (Budapest), dr. Roska László (Budapest), dr. 
Nagy Lajos (Budapest) és Menczel Tihamér 
(Sopron) postatitkároknak a postatanácsosi cí
met és jelleget, Polgár Géza (Szeged), dr. Kosz
tolányi Pál (Debrecen), dr. Stroné Béla (Sop
ron) és dr. Kárász István (Budapest) postásé 
gédtitkároknak a postatitkári címet és jelleget;

a m. kir. posta műszaki szakán:

Zsendovits László (Budapest), Kozma Pál (Bu
dapest) és Gyapay Árpád (Budapest) posta
műszaki igazgatói címmel felruházott postamű
szaki tanácsosoknak a postaműszaki igazgatói 
jelleget, Pászti János (Budapest) postaműszaki 
tanácsosnak a postaműszaki igazgatói címet és 
jelleget, Ffajnóczy Vilmos (Budapest) postamű
szaki tanácsosi címmel felruházott postafőmér
nöknek a postaműszaki tanácsosi jelleget, vitéz 
Bene Antal (Budapest) és Keller József (Buda
pest) postafőmérnököknek a postaműszaki ta
nácsosi címet és jelleget, Barna László (Buda
pest) és Koromzai Vilmos (Budapest) posta
mérnököknek a postafőmérnöki címet és jelle
get;

a m. kir. posta számvevőségi szakán: 
Sasváry Lajos (Budapest) postaszámvizsgáló
nak a postaszámvevőségi tanácsosi címet és jel
leget, Herczegfy Imre (Budapest) postaszámel- 
lenőrnek a postaszámvizsgálói címet és jelle
get;

a m. kir. posta forgalmi szakán:
Zachariás Endre (Budapest), Palotay Ferenc 
(Budapest), Miklós János (Nagykanizsa), Já
rass István (Kőszeg), Csethe István (Pécs) és

dr. Égető Géza (Budapest) postafőfelügyelők
nek a postahivatali igazgatói címet és jelleget, 
Mátyás Béla (Budapest) postahivatali igazgatói 
címmel felruházott postafőfelügyelőnek a pos
tahivatali igazgatói jelleget, Augusztinyi Ákos 
(Budapest), Tolnay László (Debrecen), Petry 
Ödön (Budapest), Rácz Jenő (Budapest), Gál 
Lajos (Cegléd), Hamvas János (Budapest), Mi
ké László (Budapest), \ ralentin János (Buda
pest), Kárpáti Oszkár Budapest), Sípos Ferenc 
(Mezőtúr), Tóth Károly (Dombóvár), Székely
J. Mihály (Budapest), Laczy Lajos (Paks), 
Szittya Árpád (Budapest), Boldog Nándor (Bu
dapest), Zalka Lajos (Körmend), Lohász Géza 
(Budapest), Németh István (Budapest), Dar
vas Sándor (Szekszárd), Sámel József (Buda
pest), Malakka Ferenc (Budapest), dr. Semjén 
Béla (Budapest), Kalmár László (Budapest), 
dr. Nyiredy János (Pécs) és vitéz Gáli István 
(Budapest) postafelügyelőknek a postafőfelügye
lői címet és jelleget, dr. Szendrei Kálmán (Buda
pest), Lelkes Vilmos (Budapest), Végh Gyula 
(Budapest), Huba János (Mohács), Czinder Já
nos (Budapest), Páldy István (Budapest), Ta
kács Béla (Budapest), Bállá Péter (Budapest), 
Nagy Lajos (Kaposvár), Simkó László (Buda
pest), Bogdán Károly (Budapest), Rabb Jenő 
(Pécs), dr. Szörényi Andor (Budapest), Székely 
Imre (Sopron), Kozla Antal (Pápa), Deák Árpád 
(Budapest), Csiky András (Budapest), Martényi 
Tivadar (Budapest), Fehér István (Győr), Szi 
jártó Béla (Budapest), Bustyaházi Béla (Buda
pest), Hargitai Ádám (Budapest), Balázs Má
tyás (Budapest), Molnár János (Budapest), Kiss 
Gyula (Budapest), Csaba Béla (Budapest), dr. 
Szabó István (Kispest), Zsóvár József (Keszt
hely), dr. Csűri István (Esztergom), Vereckei 
Ferenc (Marcali), vitéz Raskóy Dezső (Moson) 
és Detre Antal (Bonyhád) postafőtiszteknek a 
postafelügyelői címet és jelleget;

a m. kir. üzemi férfi tisztviselők szakán:
Simkó János (Budapest), Domokos Béla (Buda
pest), Petőfi Géza (Budapest), Kováts István 
(Budapest), Martinszky István (Budapest), Im
rei Ferenc (Budapest), Hoffmann András (Pécs), 
Tátrai Zoltán (Budapest), Kemény Gyula (Bu
dapest) és Kamarás Róbert (Budapest) postael
lenőröknek a postafőellenőri címet és jelleget, 
Buday Sándor (Budapest), Éder József (Cegléd), 
Szántó Lajos (Szolnok), Ökrös László (Buda
pest), Basky Zsigmond (Budapest), Lenkei An-
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tál (Budapest), Schulcz Gyula (Budapest), Sipos 
Béla (Székesfehérvár), Demeter József (Buda
pest), Nagy Jenő (Budapest), Patziger Albert 
(Budapest), Major István (Baja), Kleinedler- 
Gilányi János (Budapest) és vitéz Lontói József 
(Budapest) postasegédellenőröknek a postael
lenőri címet és jelleget;

a m. kir. posta üzemi nőtisztviselők szakán: 
Trümmer Margit (Budapest), Hajnal klotild 
(Budapest), Fábry Margit (Budapest), Bakkay 
Erzsébet (Budapest) és Császár Beöthy Gizella 
(Budapest) postasegédellenőrnőknek a postael- 
lenőrnői címet és jelleget;

a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselők
szakán:

Lovagi Elemér (Budapest), Appl Emil (Buda
pest) és Prétyi István (Budapest) postaműszaki 
ellenőröknek a postaműszaki főclienőri címet és 
jelleget, Bárdos Ignác (Hódmezővásárhely), 
Lutz István (Budapest), Gebhardt Mátyás 
(Pécs) és Kerényi Gyula (Budapest) postamű
szaki segédellenőröknek a postaműszaki ellen
őri címet és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1938. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. vitéz lmrédy Béla s. k.

II.
107.002] 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére nyugalomba he
lyezésük alkalmából négy évtizedes közhasznú 
és buzgó szolgálatuk elismeréséül dr. Felleg Ró
bert és dr. Wurmbrandt István nyugalmazott 
postaigazgatóknak a magyar királyi postafő
igazgatói, Fekete Béla és Zeller Elek nyugalma
zott postafőfelügyelőknek pedig a magyar kirá
lyi postahivatali igazgatói címet adományozom.

Budapest, 1938. évi június hó 30. napján.
Horthy s. k.
Dr. vitéz lmrédy Béla s. k.

III.
107.035/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére nyugalomba he

lyezésük alkalmából Sipos Lajos és Majoross 
Ottó nyugalmazott postafőfe'tigyelőknek a ma
gyar királyi postahivatali igazgatói és Urbán 
Gyula nyugalmazott postafelügyelőnek a ma
gyar királyi postafőfelügyelői címet adományo-

Budapest, 1938. évi június hó 25. napján.
Horthy s. k. É
Dr. vitéz lmrédy Béla s. k. ß/jr

J ' M

Kinevezések.

I.

106.200/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter kinevezte:

a m. kir. posta fogalmazási szakán:
postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztályban: 

dr. Horváth Lajos (Szeged), dr. Tárnái Albert 
(Budapest), dr. Haydn Sándor (Debrecen), dr 
Zappe Lajos (Budapest), dr. Gorka Antal (Bu
dapest) és dr. Gyulai László (Szeged) postafo
galmazókat.

Budapest, 1938. évi június hó 28-án.
Dr. vitéz lmrédy Béla s. k. /

j  /
II.

105.501/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter kinevezte:

1. a m. kir. posta fogalmazási szakán:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba: 

dr. vitéz Derecskey György Budapest, Hanák 
András Budapest, dr. Tűssel Üdön Budapest, dr.
Bartha Zoltán Debrecen, Kaffka József Pécs és 
Kantek Imre Budapest m. kir. postatanácsosi /  
címmel és jelleggel felruházott postatitkárokat; /

2. postatitkárrá a Vili. fizetési osztályba:
dr. Mesterházy Sándor Sopron, dr. Csorba Fe
renc Budapest, dr. Teész Frigyes Budapest és 
dr. Ruttner Béla Budapest m. k;r. postatitkári 
címmel és jelleggel felruházott postasegédtitká- 
rokat; Török Ferenc Szeged, dr. Dénes Károly

zom.
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Pécs, dr. Vidos József Pécs és dr. Gyura Géza 
Budapest m. kir. postasegédtitkárokat;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztályba:
dr. Tölösi Ede Pécs, dr. Mihálka Béla Debrecen, 
dr. V>zápos ferenc Sopron, dr. Hemmer Antal 
Budapest, dr. Rózsa István Debrecen, dr. 
Barátti Lajos Sopron, dr. Varga Pál Pécs, dr. 
Dely Ferenc Pécs, dr. Séra Lajos Budapest, dr. 
Várnagy József Budapest, dr. Deák Ignác Deb
recen es dr. Bedőliázy Tibor Budapest, m. kir. 
postafogalmazókat;

• ' .V
4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba:

dr. Bánó János Budapest, dr. Gallyas István 
Budapest, dr. Oltvai Mátyás Szeged, dr. Benkó 
Nándor Budapest, dr. Norgauer János Budapest 
és dr. Horváth József Budapest m. kir. I. osztá
lyú postatiszteket; dr. Istenes Gusztáv Budapest 
és dr. Sütő János Sopron m. kir. II. osztályú 
postatiszteket; dr. Staár Endre Budapest m. 
kir. postaszámgyakornokot, dr. Gyulay Andor 
Budapest és dr. Vétek Lajos Budapest m. kir. 
posta forgalmigyakornokokat;

II. a m. kir. posta műszaki szakán:

1. postamííszaki tanácsossá a VII. fizetési 
osztályba:

dr. Telbisz Rafael Budapest m. kir. postaműsza
ki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pos
tafőmérnököt, Temesy Emil Budapest és Ud- 
vardy Ferenc Budapest m. kir. postafőmérnö
köket;

2. postafőmérnökké a Vili. fizetési osztályba:
Nagy István Budapest, Sárospataky József Bu- , 
dapest és dr. Békésy György Budapest m. kir. j 
postafőmérnöki címmel és jelleggel felruházott ! 
postamérnököket, Barabás Lajos Győr, Szabó 
Bálint Budapest és Halden Elemér Budapest m. 
kir. postamérnököket;

beny Andor Budapest m. kir. posta havidíjas 
gépészmérnököt;

III. a m. kir. posta számvevőségi szakán:
1. postaszámvevőségi 11. osztályéi főtanácsossá a

VII. fizetési osztályba:
Pericht Rezső Budapest m. kir. postaszámvevő- 
ségi II. osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott postaszámvevőségi tanácsost;

2. postaszámvevőségi tanácsossá a Vili. fizetési
osztályba:

Dedinszky Jenő Budapest m. kir. postaszám
vevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruhá 
zott postaszámvizsgálót;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osztályba:
Szaloníai Elek Budapest m. kir. postaszámvizs
gálói címmel és jelleggel felruházott postaszám- 
ellenőrt;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osztályba:

Gsengeri Elemér Budapest m kir. postuszám- 
tisztet;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba:
Almády Árpád Budapest m. kir. postaszámgya
kornokot;

6. postaszámgyakornokká:
Zsuffa Szabolcs Budapest és Péteri Emil Buda
pest m. kir. posta forgalmi gyakornokokat, 
Nagy László Budapest, Csömör Gusztáv Buda
pest, Csernus László Budapest, Boleman Tibor 
Budapest, Kalmár Imre Budapest, Dudutz Ká
roly Budapest, Rippel Géza Budapest és Eber- 
hart György Budapest m. kir. posta forgalmi 
díjnokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakán:

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba:
Kovács Andor Budapest, Véghely Dezső Buda
pest, Szelecsényi Béla Budapest, Tóbisch Gusz
táv Budapest, Flanek Géza Budapest, Némethy 
László Budapest, Csákányi Géza Budapest, Fel- 
sővályi János Budapest és Váczy Károly Debre
cen m. kir. postasegédmérnököket, vitéz Sze-

I postaföfelügyelövé a VII. fizetési osztályba:
Boldini Rezső Szolnok, Krämer Nándor Sopron, 
Erődi Béla Budapest, Kisfaludy József Tapolca, 
Nagy Imre Győr, Radnóti Gyula Budapest, Jan- 
kovics József Budapest, Németh György Buda
pest, Farkas Géza Budapest, Valkó Tivadar Bu
dapest, Romlehner Lajos Budapest, Donászi 
Gyula Budapest, Csányi Tivadar Budapest,
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Benkő Gyula Budapest, Török János Budapest, 
Vas István Budapest, Pintér János Szombathely, 
Fekete János Budapest, Keve Lajos Budapest, 
Kováts Dezső Zalaegerszeg, Kern Károly Buda
pest, Kétegyházi Gusztáv Budapest, Furuglyás 
Gyula Budapest, Gneth Mátyás Budapest, Tóth 
Béla Budapest, Bajor Béla Budapest, Szász 
Domokos Gyula, Radich-Ollé Béla Budapest, 
Pusztai Antal Szombathely, Szabó Endre Buda
pest, Mátéffy Árpád Budapest, Sallay Iván Bu
dapest és Majoros József Budapest m. kir. pos- 
tafőfelügyelőí címmel és jelleggel felruházott 
postafelügyelőket; Gáspár Alfréd Budapest, 
Técsy Lajos Békéscsaba, Xeravits Géza Buda
pest és Harmatta János Hódmezővásárhely m. 
kir. postafelügyelőket;

2. postafelügy élővé a Vili. fizetési osztályba:

Róna Béla Budapest, Bleicher Győző Szeged, 
Budai Géza Győr, Újvári József Budapest, Me- 
gyery Lajos Debrecen, Réfi Ernő Budapest, 
Boór Károly Budapest, Stuber Gyula Budapest, 
Szebényi Ferenc Pécs, vitéz Lendvay Kálmán 
Budapest, Nagy István Budapest, Stiasny Viktor 
Budapest, Berényi János Szeged, dr. Röschen- 
thaler Ede Budapest, dr. Koppány Ferenc Buda
pest, Kálmán László Budapest, Kőszeghy Gás
pár Budapest, Weisz Rezső Budapest, Mikóczi 
Rezső Budapest, Zsedényi Pál Budapest, 
Mayer László Magyaróvár, Ulber Gyula 
Budapest, Csikai János Budapest, Antal Béla 
Budapest, Csuk Dezső Budapest, Miklósi Zol
tán Miskolc, Kenesei Gyula Budapest, Vértesi 
Tivadar Budapest, Sin József Orosháza, Wag
ner Pál Kaposvár, Ágotha Zoltán Budapest, 
Stefanik János Békéscsaba, Tóth Bálint Debre
cen, Antretter Ferenc Budapest, Kiss Pál Imre 
Szeged, Csontos Lajos Budapest, Terták Elemér 
Budapest, Tóth Gyula (soproni) Szombathely, 
dr. Muray Antal Budapest, Bánhidi László Bu
dapest, Simon Ernő Budapest, Fenyvesi Rezső 
Budapest, Beipert Vilmos Budapest, Kun Szabó 
Kálmán Szerencs, Kőszegi István Tata és dr. 
Élthes János Hatvan m. kir. postafelügyelői cím
mel és jelleggel felruházott postafőtiszteket, Ba
log Nándor Budapest, Parragi József Budapest, 
Gellei Miksa Budapest, Batta Dezső Budapest, 
Balogh József Budapest és Mészáros Ernő Bu
dapest m. kir. postafőtiszteket, valamint dr. Él
tető Albertet Budapest.

V. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselők szakán: 
postafőellenörré a Vili. fizetési osztályba:

Martinszky János Budapest, Horváth Henrik 
Budapest, Király Károly Debrecen, Pásztor Já
nos Budapest, Tarkó Arnold Szeged, Vizy Lajos 
Budapest, Csajkás János Budapest, Odor Lajos 
Debrecen, Murai Árpád Budapest, Szabó Dá
niel Barcs, Magyar Károly Budapest, Kovács 
Aladár Budapest, Bors Vilmos Veszprém, Vilá- 
gossy Károly Székesfehérvár, Sashegyi Ferenc 
Budapest, Maróti Ottó Budapest, Kiss Lajos 
Szombathely, Nemes Gusztáv Kőszeg, Gönczöl 
Gyula Magyaróvár, Feigl Mihály Mohács, Til- 
kovszky Ervin Budapest, Györfi Géza Buda
pest, Molnár József Budapest és Lorányi Ven
cel Budapest m. kir. postafőellenőri címmel és 
jelleggel felruházott postaellenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi nőtisztviselők szakán: 
pőstaföellenőrnővé a Vili. fizetési osztályba:

Bánszky Anna Budapest, özv. Gaál Ferencné 
Budapest, Rusznyák Lenke Budapest és özv. 
Atyimovits Sándorné Mohács ni. kir. postafőel- 
lenőrnői címmel és jelleggel felruházott posta- 

; ellenőrnőket, Turmann Andorné Budapest és 
Pere Katalin Baja m. kir. postaellenőrnőket;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselők
szakán:

postamüszaki föellenörré a Vili. fizetési 
osztályba:

Jess Ferenc Budapest, Gergely Gyula Budapest, 
Lovászy János Budapest, Vízvári Nándor Bu
dapest, Kiss István Budapest és Rosta Ödön 
Budapest m. kir. postaműszaki főellenőri cím
mel és jelleggel felruházott postaműszaki ellen
őröket, Krisztanits János Budapest és Gálik 
István Budapest m. kir. postamüszaki ellenőrö
ket.

Budapest, 1938. évi június hó 30-án.
Dr. vitéz lmrédy Béla s. k.

III.
105.500/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte: 
1. a m. kir. posta forgalmi szakán:

1. postafötisztté a IX. fizetési osztályba:
dr. Mózer Miklós segédtitkárt Szeged, Varga 

• István Zalaegerszeg, Honfi Károly Budapest,
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Sokorai Béla Győr, Haypál Sándor Budapest, 
Solymár István Budapest, Hamza Imre Eger, Já
nosi Zoltán Budapest, dr. Ékes Géza Budapest, 
dr. Szilvái József Nagykanizsa, Edelényi János 
Budapest, dr. Szabados Miklós Sopron, Gáldi 
Zoltán Budapest, Vincze Gyula Budapest, Heim 
Gyula Budapest, Billa Zoltán Budapest, dr. 
Strestik Ödön Budapest, Nagy Lajos Budapest, 
Inotay István Budapest, Panigay Ernő Debre
cen, Ardai István Budapest, Bérezi Gyula Buda
pest, Nagy Béla Budapest, dr. Lénárt János Bu
dapest, dr. Badó Miklós Budapest, Födelmes Já
nos Szombathely, Polgár István Budapest, Rády 
Károly Budapest, dr. Pál Mihály Budapest, 
Zsigmond László Debrecen, Dénesfai Ferenc 
Budapest, Pálfi Sándor Budapest, Csendes Ká
roly Szolnok, Ácsai Zoltán Szolnok, Paál József 
Budapest, Szabó József Budapest, Zemlényi 
Zoltán Budapest, Szöllösy János Budapest, Né
meth Árpád Budapest, dr. Liszt Sándor Szom
bathely, Borszéki László Budapest, Bognár La
jos Budapest, Malán Miklós Budapest, Thury 
Gyula Budapest, Csörsz János Budapest, dr. Ka- 
minszky Kálmán Budapest, Horváth Antal Bu
dapest, dr. Bartovics Vilmos Budapest, Körös
hegyi József Budapest, Csontos Balázs Buda
pest, Hajdú Antal Budapest, Szentirmai Ede 
Baja, Iván József Budapest, Bányai Ferenc Sze
ged, Orbán Lajos Budapest és Hampl István Bu
dapest, I. osztályú postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osztályba:
Kiszel Gyula segédtisztet Budapest, Kun Ele
mér Budapest, Czeglédi András Budapest, Gás
pár Béla Budapest, Balog Sándor Szekszárd, 
Móritz József Budapest, Haraszti Pál Budapest, 
Ottófi József Uj dombóvár, Dégi László Kecske
mét, dr. Tarján Ferenc Budapest, Bajmóci Ti
vadar Budapest, Holtzer László Szolnok, dr. 
Kiss Lajos Budapest, Fábián János Budapest, 
Stoits Károly Budapest, Ugróczky Mihály Zala
egerszeg, Király József Békéscsaba, Stief Endre 
Budapest, Endrődy Sándor Budapest, Csobánczi 
István Kiskunhalas, Farkas József Szombathely, 
dr. Sólymos János Budapest, Lovag László Bu
dapest, Balás Károly Budapest, Karsai Sándor 
Budapest, Kabdebó Tibor Budapest, Antal Fe
renc Győr, Horváth János Budapest, Mosgai 
Gyula Zalaegerszeg, Pellérdi Alajos Budapest, 
Lantos László Hódmezővásárhely, Hoboth Ist
ván Budapest, Baróthy József Budapest, Do
monkos Béla Sopron, Nagy Géza Debrecen, dr.

[ Szilágyi László Budapest, Körösi Ferenc Salgó
tarján, dr. Röthler Emil Budapest, Polgár László 
Körmend, Horváth Lajos István Budapest, 
Kräutner Károly Budapest, Szánthó Ferenc Buda
pest, Ablónczy László Miskolc. Fehlinger János 
Budapest, Pintér Imre Budapest, Hir József Bu
dapest, Tóth Kálmán Budapest, lllikmann Fe
renc Veszprém, Csőre Károly Budapest, Szabó 
Kálmán Miskolc, Pintér József Budapest, Róza 
Rezső Budapest, Földi András Budapest, Kálnay 
Emil Sátoraljaújhely, Lovass László Budapest, 
Zentai Lajos Székesfehérvár, Kovács Ferenc 
Budapest, Egri Károly Budapest, Ádám József 
Budapest, Vaskó György Budapest, Székely 
Béla Szeged, Kunecz Károly Budapest, Gáti Fe
renc Pécs, Temesi Béla Győr, Németh Gyula 
Budapest, Kása István Budapest, Kondor Ká
roly Szombathely, Molnár György Kaposvár, 
Moravcsek János Győr, Soós István Szeged, 
Szentipolyi László Budapest, Küpry Tibor Buda
pest, Vincze Sándor Budapest, vitéz Gulácsy 
Alárd Budapest, Bencsics László Budapest és 
Bogisich Géza Budapest, II. osztályú postatisz
teket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba:

Varga Béla Budapest, Varjú Elek Budapest, Fa
zekas Béla Budapest, dr. Szentirmai Ödön Bu
dapest, Takács Gyula Kalocsa, dr. Hetey-Her
man Ottó Pécs, Eördögh László Budapest, Kiss 
Sándor Budapest, Sári Antal Kalocsa, Garóci 
György Budapest, Péter Szaniszló Budapest, Si
pos Ferenc Ujdombóvár, Fülöp István Debre
cen, dr. Komondy Andor Pécs, vitéz Hodosi La
jos Debrecen, Durkó Tibor Budapest, Borszéki 
Béla Békéscsaba, Pörczi József Szombathely, 
Sarkady Lajos Kisvárda, Varga József Pécs, Per- 
vay Imre Bonyhád, Becsey Béla Budapest, Odor 
Imre Budapest, Liptai László Budapest, Szél Mi
hály Kecskemét, Szabó Sándor Sopron, Algöver 
Jenő Budapest, Pechó István Budapest, Molnár 
József Jászberény, Kutas Gyula Zalaegerszeg, 
Csaba Lajos Nagykőrös, Vő József Székesfehér
vár, Lévai Szabó János Budapest, Szabó Lajos 
Budapest, Szilner Emil Budapest, Draskóczy 
Sándor Dunaföldvár, Tóth Mihály Budapest, 
Kelemen Ferenc Komárom, Laczik László Bu
dapest, dr. Nagy Sándor Budapest és Bokor Fe
renc Budapest, postasegédtiszteket; Hayden Fe
renc Kaposvár, Csapó Zoltán Budapest, dr. 
Marton György Budapest, Hluchány László
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Győr, Selmeci János Budapest, dr. Saja Emil Bu
dapest, dr. Klamartsik Gyula Budapest, Bényi 
Béla Szeged, dr. Vitái Zoltán Budapest, András- 
sy Aladár Szekszárd, Halász Imre Debrecen, 
Vásárhelyi János Budapest, Bódi Jenő Budapest, 
Hegedűs Ferenc Szeged, Valenta Pál Debrecen, 
Rónai János Budapest, dr. Biró Tamás Buda
pest, Komka Tibor Debrecen, Turáni Károly 
Szolnok, Szánthó László Budapest, Zöldy Ist
ván Budapest, Molnár Lajos Gyöngyös, dr. Ha
lászi Árpád Szeged, Kántor István Budapest, 
Regős Ferenc Budapest, Kertay Tibor Budapest, 
dr. Weiser László Budapest, Kisfalvi Frigyes 
Budapest, dr. Toffler László Budapest, Tóth Je
nő Kispest, Biró Géza Budapest, dr. Sándi Béla 
Miskolc, Lukács Tibor Szarvas, dr. Deák László 
Szeged, dr. Szűk Ödön Budapest, dr. Kardos An
tal Budapest és dr. Kiss Pál (pécsi) Budapest 
posta forgalmi gyakornokokat;

4. posta forgalmi gyakornokká:

Ruszkai István Miskolc, Nyilas Tstván Budapest, 
Várkonyi István Budapest, Jakab János Hódme
zővásárhely, Mátyus László Salgótarján, Cze- 
czei Károly Budapest, Jókay Zoltán Budapest, 
Xeravits Géza Budapest, Bánk István Budapest, | 
Miarfcó Béla Tapolca, Bayer Lajos Budapest, dr. 
Téchy Olivér Mezőtúr, Vári László Miskolc, 
Cserv Imre Pécs, Éber László Baja, Friedrich 
Árpád Szolnok, Kontraszti Lajos Szolnok, Go- 
gucz Elemér Nagykőrös, M.áthé György Buda
pest, Vezekénvi László Eger, Győző József Bu
dapest, Csillik Sándor Budapest, Tóth Emil Bu
dapest, Kosutány Béla Budapest, Tasi István 
Jáiszberénv, Lengyel Boldizsár Budapest, Már
ton József Pécs, Szabó László (egri) Eger, Sze
gedi József T'ata. Guarv Miklós Budapest dr 
Klalmartsik Ciprián Budapest, Hozmán István 
Eger, Ágfalvi András Magyaróvár, Apró Ferenc 
Szeged, Kiss Géza Budapest, E)edinszky Hoti- 
mér Hódmezővásárhely, Venczel Lajos Buda
pest, Horváth László Békéscsaba, Temesi Tstván 
Nyíregyháza, Dévényi István Orosháza, Bokor 
Lajos Budapest, Kiss Emil Budapest, Csukás 
Károly Budapest, Füzesi József Balassagyarmat, 
Laczy Zoltán Dunaföldvár, Pázmándi Gábor 
Rudapest, Maros Pál Tapolca, Lakatos Endre 
Budapest, Várkonvi László Kőszeg, Palágyi Tst
ván Budapest, vitéz Boros Antal Budanest, Len
gyel Ágoston Budapest, Páldy László Pécs, Sza
bó Károly Ujdombóvár, Kiss Sándor (nyíregy

házai) Kispest és Gerlei Lóránt Budapest posta 
forgalmi díjnokokat;

II. a posta üzemi férfi tisztviselő szakán:

1. postaellenörrc a IX. fizetési osztályba:

Popp Ferenc Orosháza, Kiss Béla (gelencei) Bu
dapest, Bencze István Budapest. Schmidtmayer 
Ferenc Budapest, Molnár Zsigmond Budapest, 
Kovács János Debrecen, Bányai Árpád Buda
pest, Mészáros László Szekszárd, Kiss Endre Sá
toraljaújhely, Szabolcs József Budapest, Biróczy 
István Miskolc, Patakfalvi Adolf Budapest, Tóth 
János Budapest, Kis Béla Budapest, Hegyi Ist
ván Baja, Wirth Mihály Szeged, Sebők Sándor 
Budapest, Buruckai Márton Budapest, Dió- 
szeghy Elemér Budapest, Horváth András Bu
dapest, Rapcsány János Szeged, Szabó Béla Bu
dapest, Angyalfi Andor Sopron, Gálos István 
Baja, Réder János Budapest, Riegler Kálmán 
Szolnok, Timár János Budapest, Tarlós György 
Budapest és Pogány Zoltán Budapest, postael
lenőri címmel és jelleggel felruházott postáse- 
gédellenőröket;

2. postasegédellenörré a X. fizetési osztályba:
Somogyi Ferenc Budapest, Pál Lajos Budapest, 
Szőllősy Lajos Szeged, Trencsényi Gyula Deb
recen, Szokolay Miklós Miskolc, Hopf István 
Szeged, Majtényi Károly Miskolc, Lobozár Fe
renc Békéscsaba, Szepesi Mihály Nyíregyháza, 
Homoki Ferenc Budapest, Almási József Buda
pest, Hiller Antal Sopron, Nagy Miklós Buda
pest, Kovács János Budapest, Pethő József Deb
recen, Dudás Endre Szeged, Szalay Károly Bu
dapest, Gyarmati István Budapest, Dobos Ká
roly Budapest, Andor József Budafok, Kólán 
Antal Budapest, Hettmann Antal Budapest, 
Szőnyi Kálmán Budapest, Sándor István Buda
pest, Tóvölgyi János Budapest, Karácsonyi Re
zső Tárnok, Pranger Ernő Budapest, Kun Antal 
Budapest, Bálint István Budapest és HoFó Imre 
postasegédtiszteket;

III. a posta üzemi nötisztviselök szakán:
1. postaellenörnövé a IX. fizetési osztályba:

Mihalkovich Irén Miskolc, Solti Károlyné Buda
pest, Scherer Lászlóné Budapest, özv. Sipos 
Sándorné Budapest, Szvoboda Erzsébet Buda
pest, Tóth Irma Budapest, Bányai Ferencné Sze
ged, özv. Ádám Jánosné Budapest, Intődy El
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vira Budapest, Pócz Árpádné Budapest, Goszto- 
la Lujza Sopron, Sokál Irén Budapest, Szigeti 
Ilona Budapest, Tóth Ida Budapest, Csernus 
Margit Eger, Heim Dorottya Szolnok és Szita 
Jolán postaellenőrnői címmel és jelleggel felru
házott postasegédellenőrnőket; Cseh Piroska 
Sátoraljaújhely, Dominkovics Paula Budapest, 
Horváth Irén Budapest, Fekete Piroska Győr és 
Urbánfy Berta Budapest, postasegédellenőrnő
ket;

«
2. postasegédellenörnővé a X. fizetési osztályba:

Deézsy Margit Budapest, Kőszegi Lajosné Bu
dapest, Horváth Józsefné Budapest, Jáki Erzsé
bet Budapest, Trupp Gizella Budapest, dr. Po- 
linszky Istvánná Budapest, Orgán Ottilia Buda
pest, Kurucz Erzsébet Budapest, Perédi Ernőné 
Budapest, Várhelyi Mária Szeged, Molnár Ida 
Kecskemét, özv. Sylvester Károlyné Budapest, 
Bölcsházy Mária Győr, Tóth Sándorné Székes- 
fehérvár, özv. Kalabíay Dezsőné Budapest, Bödő 
Alajosné Budapest, Kádas Margit Baja, Csere 
Mária Budapest. Karlinszkv Pálné Budapest, 
özv. Miklós Lajosné Budapest, Szommer Magda 
Budapest, Abt Margit Budapest, Rokob 
Anna Sopron, Somfai Károlvné Budapest, 
Hevessy Etel Makó, Hajdú Vilma Budapest, 
Oszkó Ilona Piaks, özv. Bottka Lajosné Buda
pest, Rónai Etel Székesfehérvár, Danilovits 
Beatrix Budapest, Kemény Antalné Sopron, özv. 
Árvay Árpádné Budapest, Óla szy Gáborné 
Pécs, Sándor Anna Budapest, Stoics Irén Buda
pest, Varenke Miklósné Budapest, vitéz Kende- 
resy Györgyné Budapest, Böttger Anna Buda
pest, Lettlinger Etel Budapest, Éder Margit Bu
dapest és Horváth Béláné Budapest, pos- 
tasegédtisztnőket; Schellenberg Emilia Buda
pest min. segédtisztnőt;

3. postasegédtisznővé a XI. fizetési osztályba:
Baumholczer Erzsébet Budapest, Muzsik Irma 
Budapest, Dúl Irén Budapest, Kovács Ilona (bu
dapesti) Budapest, Sallai Vilma Debrecen, Szlá- 
vik Emilia Sopron, özv. Stock Lászlóné Buda
pest, Gál Józsefné Budapest, Keller Teréz Bu
dapest, Czene Mária Debrecen, Kis Béláné Bu
dapest, Váradi Fülöpné Budapest, Magyar Mi- 
hályné Budapest, Kaiszter Katalin Sopron, Har
gitai Margit Budapest, Horváth Gizella Budapest, 
Scheuer Mária Budapest, Ságodi Gizella Buda
pest, Koltay Etel Komárom, Stella Irma Miskolc, 
Nigriny Hermin Dombóvár, özv. Szőke Istvánné

Kiskunfélegyháza, Kerecmann Rezsőné Szolnok, 
Fekete Rózsa Budapest, Hegedűs Lászlóné Szol
nok, Tóth Margit Szentes, özv. Tóth Jánosné 
Budapest, Tallián Józsefné Budapest, Fekete Ka
talin Budapest, Szőnyi Józsa Budapest, Jálits 
Antalné Szombathely, Hevesi Ilona Budapest, 
Schön Julia Budapest, Környei Jánosné Buda
pest, özv. Spielmann Ádámné Budapest, özv. 
Végvári Lajosné Debrecen, Kremő Györgyné 
Budapest, Kecskés Margit Eger, Kovács Irén 
(torontáli) Székesfehérvár, Illyés Ilona Buda
pest, Czakó Angela Budapest, Gutay Irma Szé
kesfehérvár, Várfoki Ilona Budapest, Szénássy 
Andorné Zalaegerszeg, Vidos Flóriánné Buda
pest, Szakáts Ilona Budapest, Szabó Ilona Bu
dapest, Szajkó Ilona Budapest, Szimák Etel Ma
gyaróvár, Áronffy Erna Pécs, Pinterich Ilona 
Pécs, Németh Gizella Kaposvár, Csomay Amá
lia Debrecen, Drági Teréz Budapest, Tatár Gyu- 
láné Debrecen, Koszorús Janka Budapest, vitéz 
Uzvölgyi Józsefné Budapest, Taubler Margit 
Budapest, Alexa Mária Budapest, Kocsis Etel 
Budapest, Dóka Mária Budapest, Szelényi Róza 
Budapest, Orbán Eleonóra Budapest, Kolcza La
josné Budapest és Énekes Lászlóné Budapest, 
postakezelőnőket; Schwert Máriát Budapest;

í IV. a posta műszaki üzemi tisztviselők szakán:
1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési 

osztályba:

Lángy Lénárd Békéscsaba, Michl István Buda
pest, Kozma Ferenc Budapest, Lux Lajos Buda
pest, Hantos Jenő Budapest, Rigó Lajos Buda
pest, Vereczkei Antal Budapest és Somlai Ká
roly Budapest, posta műszaki ellenőri címmel és 
jelleggel felruházott posta műszaki segédellen
őröket; Sasfalvi János Budapest, Pázsit János 
Budapest, Major János Budapest, Tihanyi Vil
mos Budapest, Klich Károly Budapest, Kovács 
Lajos Budapest, Faludi József Budapest, Nemes 
Béla Budapest, Siklósi János Budapest, Pilli 
Gyula Budapest, Stentzl Ferenc Budapest és 
Halmos János Budapest, posta műszaki segéd- 
ellenőröket;

2. postaműszaki segédellenörré a X. fizetési 
osztályba:

Közeli József Budapest, Polányi Béla Budapest, 
Merényi Imre Budapest, Tóth Pál Budapest, 
Wégerer Sándor Budapest, Varga József Buda
pest, D'Elia Kálmán Budapest, Szabó István Bu-
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dapest, Strobl János Budapest, Pernyei István 
Budapest, Szabó András Budapest, Mocsai 
Béla Budapest, Jaki József Budapest, Török Sán
dor Sopron, Farkasházy Antal Budapest, Ber- 
náth József Debrecen, Tóth Lajos Veszprém, 
Lehota Ferenc Budapest, Radvánszky Sándor 
Budapest, Lengyel László Székesfehérvár, Kele 
János Budapest, Szeif Molnár Árpád Budapest, 
Várnai Béla Budapest, Szerényi Gyula Budapest, 
Solymár János Pécs, Urbán Béla Szekszárd, 
Holdampf János Nándor Budapest és Goda Fe
renc Budapest, postaműszaki segédtiszteket;

3. postamüszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba:

Kovács István Kecskemét, Fodor Béla Buda
pest, Székely Árpád Budapest, Major Béla Bu
dapest, Diriczi István Budapest, Szűcs Gyula 
Budapest, Ginter Károly Budapest, Pós György 
Győr, Sasi Szabó Lajos Nyíregyháza, Bálint Já
nos Budapest, Papp Zoltán Budapest, Máttyás- 
sv Andor Zalaegerszeg, Kölbl Ernő Budapest, 
Farkas Lajos Budapest, Beviz Béla Budapest, 
Pintér János Budapest, Odri Mihály Budapest, 
Halmai János Budapest, Halász Gyula Buda
pest, Berta Kálmán Budapest, Ritzel Zoltán Bu
dapest, Hadnagy Antal Budapest, Herceghalmi 
Béla Budapest, Regőcei József Budapest, Papp' 
Kálmán Budapest, Pásztor István Budapest, Ve- 
rovszky Mihály Budapest, postaműszaki üzemi 
gvakornokokat; Kárpát József Budapest, I. osz
tályú posta gépkezelőt;

4. postamüszaki üzemi gyakornokká:

Szabó János Budapest, Kertes Lajos Budapest, 
Komáromi Pál Budapest, Menczer János Buda
pest, Bahik Gyula Budapest, Fejes Károly Bu
dapest, Päsold István Budapest, Takács Lőrinc 
Budapest, Bencs János Budapest, Kereki János 
Budapest, Ménesi Alajos Pécs, Gvüre József 
Budapest, Kisfalvi József Budapest, Herke Gyu
la Budapest, Fehérváry Károly Budapest, Mé
száros Béla Budapest, Rezner József Budapest, 
Vezér János Budapest, Szabó János (böhönyei) 
Budapest, Skultéti Antal Budapest, Apáthy 
László Budapest, Maxony István Budapest, Fi
scher Elemér Budapest, Ujházy Árpád Buda
pest, Maurer János Budapest, Bedi István Bu
dapest, Füvesi Gyula Székesfehérvár, Gavalik 
Eduárd Budapest, és Husvéth István Budapest, 
posta órabéres műszerészeket;

V. a postakezelőnöknél: 

postakezelőnővé:

Soltész Erzsébet Budapest, Willner Erzsébet 
Budapest, Selmeci Istvánné Budapest, Szigeti 
Mária Budapest, Kajári Julia Budapest, Ungi 
Imréné Budapest, Rád Ilona Budapest, Kántor 
Erzsébet Budapest, Lehotzky Andrásné Buda
pest, Walter Erzsébet Budapest, Zachár Berta 
Budapest, Hankó Györgyné Békéscsaba, Szlávik 
Irén Budapest, Fábián Mária Budapest, Mizser 
Nagy Ferencné Budapest, Gulácsi Margit Bu
dapest, Galambos Dénesné Budapest, Marschal 
Ferencné Budapest, Szúnyog Andorné Buda
pest, Kelemen Emerencia Budapest, Nagy Lidia 
Budapest, Rössler Antalné Budapest, Téli Előd- 
né Budapest, Láng Ferencné Budapest, Föld- 
vánszky Jenőnc Budapest, Mészáros Mária Bu
dapest, Csató Kálmánná Budapest, Watterich 
Arnoldné Budapest, Györkönyi Lajosné Bony- 
hád, Rádfai Lajosné Budapest. Polonyi Lajosné 
Budapest, Serb Margit Budapest, Takács Erzsé
bet Budapest, Varga Gyuláné Budapest, Józsa 
Józsefné Budapest, Bauer Gyuláné Budapest, 
Demjén Margit Debrecen, Horváth Kálmánná 
Budapest, Römer Olga Budapest, Németh Ro
zália Budapest, Kaposi Miklósné Budapest, 
Vigh Mária Budapest, Kaplanek Kornélné Bu
dapest, Medvecz Sándorné Budapest, Patak Jó
zsefné Budapest, Rózsa Dezsőné Budapest, Ró
zsa Frigyesné Budapest, Rózsa Piroska Eger, 
Bánhidi Ernőné Budapest, Murin Árpádné Bu
dapest, Pomikula Tbolya Debrecen, Buczy 
Ödönné Budapest, Kovács Gyuláné Budapest. 
Nagy Erzsébet (budafoki) Budapest, Röth Má
ria Budapest, Bittera Gézáné Budapest, Riedl 
Anna Budapest, Homoki Ferencné Budapest, Er
dőfalvi Anna Budapest, Lippárt Józsefné Buda
pest, Nagy Rozália Székesfehérvár, Horváth Fe
rencné Budapest, Tóth Ilona Budapest, Érsek 
Irma Budapest, Csukás Mária Budapest, Kár
pát Jánosné Budapest, Hegedűs Ilona Budapest, 
Kolacskovszky Aladárné Budapest, Czakó Jó- * 
zsefné Kiskunhalas, Kovács Vilma Budapest, 
Gyuricza Erzsébet Paks, Biró Katalin Budapest, 
Gyulai Ilona Veszprém, Vojtek Róza Ceg'éd, 
Ember Lajosné Debrecen, Sári Antalné Kalo
csa, Wicha Antalné Szeged, Horváth Mária 
Győr, Szokolay Olga Budapest, Deáki Ernőné 
Budapest, Horny Kamilla Budapest és SaHcz 
Mária Budapest, postadíjnokokat; Letzelter Ka- 

i róla Budapest és Csillik Margitot Budapest;
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VI. A posta műszaki segédszemélyzet szakán:
1. az I. fizetési csoportba:

Goda László Budapest és Sánta János karcagi 
Debrecen, II. osztályú postavonalmestereket I. 
osztályú posta vonalmesterekké; Soós Béla Bu
dapest II. osztályú posta garagemestert I. osz
tályú posta garagemesterré;

2. a II. fizetési csoportba:
Nagyváradi Miklós Budapest, Fekete István Bu
dapest, Csörgő Gyula Budapest, Fél Kálmán Bu
dapest, Tárnoki Ignác Budapest, Gelléri Mihály 
Budapest, Bese János Budapest, Kulcsár József 
Budapest, Kalocsai János Budapest, Szalontai 
Ferenc Budapest, Csopaki István Budapest és 
Filó István Budapest, posta gépkocsivezetőket 
II. osztályú posta garagemesterekké; Oberma- 
yer János Budapest és Bánhegyi Péter Buda
pest II. osztályú posta szakmestereket I. osz
tályú posta szakmesterekké; Gergely József 
Hatvan, I. osztályú posta vonalfelvigyázót II. 
osztályú posta vonalmesterré; Markos Rudolf 
posta kábelszerelőt posta kábelmesterré; Bácsai 
Lajos Budafok, T. osztályú posta vonalfelvigyá
zót II. osztályú posta vonalmesterré; Somlai 
Ferenc Budapest, posta kábelszerelőt posta ká
belmesterré; Szebényi Győző Budapest, I. ősz-, 
tályú posta gépkezelőt II. osztályú posta főgé
pésszé; Tihanyi János Sopron, Simon Keresztély 
Sopron és Sipos József Pécs, I. osztályú posta 
vonalfelvigyázókat II osztályú posta vonalmes
terré; Balog Károly budapesti Budapest, I. ősz 
tályú posta csoportvezetőt posta műszerésszé; 
Stiaszny Ferenc Budapest, Stenczl Antal Buda
pest és Derekas Béla Budapest, órabéres szak- 
iparosokat posta műszerésszé; Debreczeni Sán
dor Budapest, posta órabéres műszerészt posta 
műszerésszé;

3. a III. fizetési csoportba:
Gáncs Dániel Budapest, II. osztályú posta cso
portvezetőt I. osztályú posta csoportvezetővé; 
Városi János Kalocsa, Bakos János alattyáni Bu
dapest, Biró Sándor mezőtúri Kúnszentmárton. 
Katona Ferenc Bácsalmás, Garamvölgyi István. 
Békéscsaba, Bálint Sándor abonyi Budapest és 
Illés János kisvárdai Mátészalka, II. osztályú 
posta vonalfelvigyázókat I. osztályú posta vo
nalfelvigyázókká; Kénoszt Rezső Budapest, TI. 
osztályú táviró- és távbeszélő szerelőt I. osztá
lyú távíró- és távbeszélő szerelővé; Szűcs

György kaposfüredi Tab, II. osztályú posta vo
nalfelvigyázót I. osztályú posta vonalfelvigyázó
vá, Binder Gyula Budapest, II. osztályú posta 
csoportvezetőt I. osztályú posta csoportveze
tővé; Füzék Károly Budapest, II. osztályú 
posta gépkezelőt postagépésszé; Rumpler Ödön 
Budapest, II. osztályú távíró- és távbeszélő sze
relőt I. osztályú távíró- és távbeszélő szerelővé; 
M. Nagy János Budapest, II. osztályú posta cso
portvezetőt I. osztályú posta csoportvezetővé; 
Balogh István bajaszentistváni Baja, II. osztályú 
posta vonalfelvigyázót I. osztályú posta vonal
felvigyázóvá; Pallós Ferenc Budapest, II. osz
tályú postaaltisztet posta anyagkezelővé; Ke
serű Ferenc Székesfehérvár és Virág Imre Szé
kesfehérvár, II. osztályú posta csoportvezetőket 
I. osztályú posta csoportvezetőkké; Zsiga Ferenc 
Szeged, II. osztályú posta vonalfelvigyázót I. osz
tályú posta vonalfelvigyázóvá; Gyöngy Ferenc 
Kaposvár, kazánfűtőt I. osztályú posta gépke
zelővé; Nagy István egyeki Recsk, Jeges János 
Balatonfüred és Acélhegyi József Bácsalmás, II. 
osztályú posta vonalfelvigyázókat I. osztályú 
posta vonalfelvigyázókká; Boldis György Buda
pest, Dózsa Pál Budapest, Uzsoki János Buda
pest, Baglvas Mihály Budapest és Szabados Im- 
de Budapest, posta kocsikezelőket posta gépko
csivezetőkké; Kővári József Nyíregyháza és Fá
bián Gábor Hódmezővásárhely, II. osztályú pos
ta vonalfelvigyázókat I. osztályú posta vonal 
felvigyázókká; Bozóky János Budapest, posta 
kocsikezelőt posta gépkocsivezetővé: Tóth Pál 
vöröshegyi Sellye és Péteri István Eger, II. osz
tályú posta vonalfelvigyázókat I. osztályú posta 
vonalfelvigyázókká; Sebők János pellérdi Buda
pest posta kocsikezelőt posta gépkocsivezetővé, 
Borköles József munkácsi Miskolc, Török Jó
zsef Ercsi és Jeges István Mohács II. osztályú 
posta vonalfelvigyázókat I. osztályú posta vo
nalfelvigyázókká. Kassai János Budapest, Tóth 
Károly tiszafüredi Budapest, Márkus István Bu
dapest és Sári Lajos Miskolc posta kocsikezelő
ket posta gépkocsivezetőkké, Némethi János 
Budapest és Nagy Kálmán kassai Budapest II. 
osztályú posta vonalfelvigyázókat I. osztályú 
posta vonalfelvigyázókká, Garaba János Buda
pest II. osztályú posta csoportvezetőt posta mű
vezetővé, Mizser Nagy András Budapest II. 
osztályú táv. és távb. szerelőt posta kábelszere
lővé, Lőcsei Lajos Debrecen II. osztályú posta 
vonalfelvigyázót I. osztályú posta vonalfelvi
gyázóvá, Horváth György aradi Budapest II. 
osztályú posta csoportvezetőt I. osztályú posta
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csoportvezetővé, Marsovszky Béla Budapest,' 
Bárdos József Budapest, Holczrnann Tivadar 
Budapest, Zeller János Budapest, Somogyi Já
nos Budapest, Magyar László Budapest és And- 
rássy Tibor Budapest posta órabéres szakiparo
sokat posta műszerésszé, Nagy József pest- 
szenterzsébeti Budapest posta óraberes műsze
részt posta műszerésszé, Bánhidi Imre Budapest 
posta órabéres szakiparost posta műszerésszé, 
Fehér Károly Budapest posta órabéres műsze
részt posta műszerésszé, Popper László Buda
pest és Vajda József Budapest posta órabéres 
szakiparosokat posta műszerésszé és Hellmann 
Géza Budapest posta órabéres műszerész posta 
műszerésszé.

VII. a postaaltiszti személyzetnél:
1. I. osztályú postaszakaltisztíé az I. fizetési 

csoportba:
Kohajda Péter Debrecen, Oláh József kalózi 
Budapest, Kasza Bálint Budapest. Valló János 
Budapest, Kiss Péter kondói Miskolc, Ágoston 
Gábor Budapest, Bankhardt István Budapest, 
Vietorisz András Miskolc, Simon István vesz
prémi Budapest, Forster János Budapest, Nagy 
József szentmihályi Budapest, Sajti Miklós Bu
dapest, Kovács Ferenc bajai Budapest, Pető 
Gyula Budapest, Hajós Antal Budapest, Csáka 
János Budapest, Kuron Péter Budapest, Kocsis 
György makói Budapest, Taski Kornél Buda
pest, Tengely Elek Budapest, Jermi József Bu
dapest, vitéz Kemenes József Budapest, Gálos- 
fai Mátyás Budapest, Gombai József Budapest, 
Pósa Sándor Budapest, Nádas Imre Budape.i, 
Romhányi Ferenc Budapest, B. Kovács Lajos 
Budapest, Fazekas András kiskeszi Budapest, 
Csongrádi József Hatvan, Vincze Kálmán Bu
dapest, Pomsár Imre Szombathely, Iványi Fe
renc Barcs, Vizi Gyula Sopron, Spáring Lajos 
Budapest, Kálmán József Budapest, Lelkes Ká
roly Budapest, Nárai Ferenc Budapest, Kovács 
Antal székesfehérvári Székesfehérvár, Lukács 
Lajos Budapest, Rácz Ignác Budapest, Mészáros 
Pál Budapest, Pásztó Lajos Budapest, Rózsás 
Ferenc Körmend, Ladányi Károly Budapest. 
Nagy István stubnyai Budapest, Bártfai János 
Budapest, Dinnyéi János Budapest és Czobor 
Ferenc Budapest IJ. osztályú posta szakaltiszte
ket, Péss Ferenc Budapest II. osztályú posta ga- 
ragemestert, Boros Lajos Budapest, Lakatos Fe
renc kalocsai Budapest és Czétényi István Bu
dapest II. osztályú posta szakaltiszteket, Hege-

'dűs György bátyai Budapest II. osztályú posta 
főgépészt,

2. II. osztályú postaszakaltisztekké a II. fizetési 
csoportba:

Vrabel Ferenc Budapest, Jánosi Márton Buda
pest, Varga Ferenc söjtöri Budapest, Kiss Fe
renc kálózi Budapest, Gahó József Budapest, 
Ordódi Jakab Budapest, Lénárd Ferenc Buda
pest, Torma József Budapest, Molnár István bi- 
kácsi Budapest, Kelemen István kishárságyi Ka
posvár, Nagy József alattyáni Budapest, Pel- 
lérdi Vince Budapest, Bucsi Ferenc Budapest. 
Révész János Sátoraljaújhely, Szanka József 
Szolnok, Schwarcz Pongrácz Budapest, Berta 
József Budapest, Basa László Miskolc, Nagy 
Dezső Budapest, Tóth Ferenc tiszasasi Buda
pest, Kosa János Budapest, Baki Imre Budapest. 
Bognár János bicskei Budapest, Kulifai Imre 
Budapest, Kecskés János Budapest, Fényszarusi 
László Budapest, Szombathy Antal Budapest, 
Nagy István óbecsei Bonyhád, Janka János Ma
kó, K. Szabó Imre Budapest, Schubert Ákos Bu
dapest, Ősz Mihály Marcali, Füredi Mihály Bu
dapest, Borbély Péter Budapest, Bányai Gábor 
Budapest, Mohácsi István Győr, Váradi József 
palánkai Szeged, Horváth Lajos nagycsákányi 
Szombathely, Balog Mihály békési Budapest, vi
téz Német Pál sárszentlőrinci Budapest, Varga 
József mihályfai Budapest, Dudar Mihály Buda
pest, Fodor Sándor Budapest, Buri Ferenc Bu
dapest, Solymosi József Miskolc, Kákonyi Fe
renc Kalocsa, Virág Mihály Budapest, Horváth 
Mihály pécsi Pécs, Niagy István szalkszentmár- 
toni Budapest, Bartos István adonyi Budapest, 
Égető Antal Budapest, Molnár János gyúrói Bu
dapest, Nagy János pósfai Budapest, Nagy Jó
zsef mezőtúri Budapest, Dudás Ferenc váli Bu
dapest, Gombás István Budapest, Bognár János 
szentiványpusztai Budapest, viléz Hiripi Ferenc 
Debrecen, Ágfalvi György Miskolc, Pap Bálint 
Budapest, Unyi István szabadbattyáni Buda
pest, Diborzsán János Pécs, Bóka Mátyás Kis
kunhalas, Szerencsés János zsámbéki Budapest, 
Könczöl György Budapest, Rácz József tétét- 
leni Debrecen, Csonka Gyula Győr, Kotlár 
Miklós Szeged, Kálmán Sándor Szeged, Schnei
der Mihály adonyi Budapest, Szász Imre Buda
pest, Halász József izsáki Budapest, Simon Já
nos kaposvári Kaposvár, vitéz Szarka János 
Szeged, Bazsó Gyula Szombathely, Zombori 
Henrik Budapest, Richter Lajos Budapest, Lan-
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tos Pál Budapest, Tóth Ferenc tiszaroffi Buda
pest, Sas József abai Budapest, Búss Antal Bu
dapest, Kárász Gábor Budapest és Oláh László 
Komárom I. osztályú postaaltiszteket,
3. I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési cso

portba:
Fejér József Budapest, Biró Benjamin Budapest, 
postagépkocsi vezetőket, Gyöngyösi Mihály Ra- 
kamaz, i. osztályú postavonalfelvigyázót, Jánosi 
Péter Budapest, Varró István Budapest, Utasi 
Lajos Budapest, Vajda Benjamin Budapest, 
Csala István Szeged, Virág Péter Budapest, 
Csóka Gyula Budapest, Erdélyi Samu Budapest, 
Tasnádi György Budapest, Engyel István Buda
pest, Micskó Miklós Budapest, Szabó Károly 
vászolyi Budapest, Kása József Szolnok, Galam
bos András óiublói Budapest, Pelikán Pál Buda
pest, Szijj László Budapest, Seres János Buda
pest, Dani Bálint Budapest, Gonda János Buda
pest, Rékai Sándor Budapest, Tábori József Bu
dapest, Barna Ferenc Budapest, Altziebler Ja
kab Budapest, Csiri István Budapest, Környei 
Ferenc Budapest, Mohó Ferenc Budapest, Dió
szegi Bálint Budapest, Tóth Imre adonyi Buda
pest, Sziklai István Budapest, Nagy István her
cegfalvai Budapest, Kalmár Móric Budapest, 
Alagi István Budapest, vitéz Szekeres János 
Budapest, Horváth Lajos harczi Budapest, Her
ceg József Budapest, Szűcs János aranyosmaróti i 
Budapest, Bácsfai Mihály Budapest, Kálmán 
Mihály Budapest, Farkas Pál nyirádi Budapest, 
Rajcsányi Mihály Budapest, Eperjesi Gergely 
Budapest, Tóth Ferenc dunapentelei Budapest, 
Hajdú József babocsai Budapest, Király Antal 
Budapest, Sárosi József óbudavári Budapest, 
Bogó János Budapest, Csákvári Ferenc Buda
pest, Bödör Géza Budapest, Miklicz József Új
pest, Fazekas Kovács János Budapest, Harányi 
István Budapest, Zsoldi Sándor Karcag, Simon 
István fehérvárcsurgói Budapest, Dallos József 
Budapest, Barna József debreceni Debrecen, 
Csernyák József Budapest, Tárnoki Lajos Bu
dapest, Zsemlye Béla Budapest, Bozó István 
Salgótarján, Biró András Budapest, Tóth János 
gyömrői Budapest, Körtés János Kaposvár, 
Zsélyi Sándor Budapest, Bálint József kunszent- 
miklósi Budapest, Bélán István Budapest, Hu
nyadi Lajos Budapest, Pető Benedek Budapest, 
Polgár Gyula budapesti Budapest, Deák Ferenc 
hercegfalvai Kispest, Galambos Alajos Buda
pest, Sárosi Mihály Budapest, Mészáros János 
hercegfalvai Budapest, Nagy József jászladányi 
Kispest, Kalmár Pál törökbálinti Budapest, Tóth

Kálmán soproni Győr, Gyöngyössy Ferenc 
Sombathely, Zajtai György Budapest, Horváth 
Antal kámi Budapest, Bártfai István Budapest, 
Hidasi Pál Budapest, Erdész Ferenc Budapest, 
Temesi Kristóf Sopron, vitéz Bodrogi Sándor 
Debrecen, Kovács Gergely Budapest, Nyirati 
András Budapest, Horváth Lajos marcali Ka
posvár, Burucki Dezső Tapolca, Nagy Sándor 
Vince Budapest, Nagy Kálmán csornai Eszter
gom, Réti József Budapest, Tóth János kerepesi 
Budapest, Laczházi János Budapest, Várhelyi 
József Budapest, Fehér Ferenc gyöngyösi Gyön
gyös, Szilágyi Mihály Nyíregyháza, vitéz Szőke 
Lajos Budapest, Jenei Károly Budapest, Borbély 
Bálint Budapest, Szerdahelyi József dunaszerda- 
helyi Budapest, Bencze Imre Budapest, Pengő Já
nos Budapest, Tarjáni József Kiskunfélegyháza, 
Szabó György budapesti Budapest, Tárnái Kál
mán Budapest, Szer István Budapest, Temesvári 
József Budapest, Almássy Ferenc Székesfehér
vár, Tamás György Nagykanizsa, Vékony La
jos Debrecen, Csiky Bertalan Szeged, Balog Ist
ván szegedi Budapest, Tatai János Szekszárd, 
Boér György Budapest, Gyenes Mihály Kar
cag, Karcza József Debrecen, vitéz Balázs Sá
muel Budapest, Bajusz Sándor Budapest, Ked- 
vesi István Budapest, Juhász Menyhért Buda
pest, Sas János Budapest, Kovács János biai 

f Budapest, Károlyi Simon Budapest, Pásztor Já
nos gyömrői Budapest Úti József Budapest, 
Hegyi János Budapest, Pál Dénes Budapest, 
Somodi János Budapest, Szabó István sárbo
gárdi Budapest, K. Tóth Zsigmond Budapest, 
Ürögi András Budapest, Csákány Sándor Bu
dapest, Katona Sándor Budapest, Kalocsai Jó
zsef Nyíregyháza, Major János adonyi Buda
pest, Morva József Budapest, Csillag József 
Budapest, Csönge Károly Budapest, Harmat 
István újpesti Budapest, Joó Péter Budapest, 
Tímár Ferenc pilisi Budapest, Marsó Sándor 
Budapest, Szarvas Pál Békéscsaba, Kopasz 
György Budapest, Mohai Sándor Budapest, 
Rohály János Budapest, Darnai Sándor Buda
pest, Simon György Budapest, Bálint József 
ceglédi Budapest, Bognár Ferenc Budapest, 
Honti Ferenc Budapest, Kónya János Budapest, 
Bereczki Imre Budapest, Darnyik Vendel Bu
dapest, Kóródi Imre Budapest, Mester István 
Karcag, Tamás Gábor Budapest, Vajda Gyula 
pátyi Budapest, Maglódi János Budapest, Bras
sói András Budapest, Füzesi Pál Budapest, Sz. 
Nagy Lukács Mezőtúr, vitéz Sánta István Buda
pest, Arató József Budapest, Kelemen István
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ménfői Budapest, Cs. Kovács László Karcag, Sza
bó János győri Moson, Balog Ferenc seregélyesi 
Budapest, Bodócs Pál Budapest, Nagy Gábor 
tiszakürti Budapest, Csoszor István Budapest, 
Mihály Lajos Budapest, Pákozdi István Buda
pest, Pólyák Ferenc Hatvan, Tóth János kosdi 
Hatvan, Váradi Miklós Budapest, Bujáki István 
Budapest, Garai István Budapest, Gálvölgvi 
István Budapest, Gallai József kőteleki Búd 
pest, Horváth Gyula szamossályi Budapes', 
Lukács János csécsei Budapest, Molnár Kál 
mán Budapest, Várkonyi Sándor Budapest, 
Molnár László szentesi Budapest, Bállá Pál 
Budapest, Kátai István Budapest, Horváth Mi
hály budapesti Budapest, Farkas Lajos táci Bu 
dapest, Hajdú Ferenc kispesti Budapest, Honfi 
Rezső Budapest, Horkai Lajos Nyíregyháza, 
Skultéti István Budapest, Pintér Bálint Buda
pest, Nagy Károly budapesti Budapest, Rajnai 
Mihály Paks, Nagy Imre jászárokszállási Bu
dapest, Tóth Gáspár István Budapest, Földesi 
István Budapest, Varga Béla Szolnok, vitéz 
Magyar József Budapest, Gerlei Mihály Buda
pest, Hűvös Ferenc Budapest, Ádám János 
Pécs, Lovas Gyula Sopron, Sebők József Buda
pest, Sebők Lajos Budapest, Burghardt Kál
mán Budapest, Fadgyas István Budapest, Holló 
Ferenc Budapest, vitéz Kürti József Budapest, 
Hingyi Mihály Budapest, Mátyás István Buda
pest, Ország János Cegléd, Budavári György 
Budapest, Király József százhalombattai Bu
dapest, Hári Ferenc Üjpest, Nagy József ki- 
bédi Budapest, Gondos István budapesti Bu
dapest, Czobor József Budapest, Végh István 
csákberényi Budapest, D. Nagy József Buda
pest, Boros László Budapest, Barna József 
Pécs, Harmat András Budapest, Matulav Ist
ván Budapest, Meződi János Győr, Benedek 
Ferenc Nagykanizsa, Óvári Ferenc Budapest, 
Hegedűs János Pécs, Klement János Budapest, 
perki Sándor Budapest, Kántás Pál Budapest. 
Fekete János kenderesi Budapest, Pánczél Ru
dolf Budapest, Erdősi János Budapest, Varga 
Pál jessei Magyaróvár, Pénzes László Buda
pest, Czimbalmos János Kisvárda, Környei Fe
renc Budapest, Bödő Lajos Budapest, Szalon
jai János Budapest, Kovács Ferenc szepetneki 
Budapest és Horgas József Budapest II. osztá
lyú postaaltiszteket.

Budapest, 1938. évi június hó 22-én.
Tersztyánszy s. k. 

államtitkár,
a m. kir. posta vezérigazgatója.

108.000/1.
A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte 

a m. kir. posta forgalmi szakán 

1938. évi augusztus hó 1-i hatállyal:

1. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba:

Takács Andor Budapest, Szőke János Budapest, 
Körmendy Valér Budapest, Zsiga Miklós Buda
pest, dr. Hertay Rezső Budapest, Dózsa László 
Kiskunhalas, dr. Lénárt Béla Szeged, Harmat 
JánovS Győr, Zsögön Rácz Egon Kiskunfélegy
háza, Kovács Zoltán Kalocsa, Madaras István 
Budapest, Sükq László Győr, Laux József Buda
pest, Farkas Ferenc (veszprémi) Budapest, Bodó 
László Budapest és Bolla Lajos Budapest posta 
forgalmi gyakornokokat;

2. posta forgalmi gyakornokká:
dr. Szentgyörgyi Iimre Budapest, Valenta László 
Nyíregyháza, Mikola Árpád Kiskunfélegyháza, 
Kis Pál (sárszentlőrinci) TJjdombóvár, Varga 
István Pécs, Somlai Kálmán Szarvas, dr. Oko- 
licsny Gyula Budapest, vitéz Oláh Ferenc Buda
pest, dr. Barta László Kecskemét. Szabó László 
(budapesti) Budapest, Hujber József Kecske
mét, Lukcsics Endre Pápa, dr. Baranyai Péter 
Budapest, Szendrei József Makó, Ábry Béla Bé
késcsaba, Eördögh János Budapest posta for
galmi díjnokokat.

Budapest, 1938. évi június hó 22-én.
Tersztyánszky s. k.

államtitkár,
a m. kir. posta vezérigazgatója.

IV.

A m. kir. posta üzemeinek műszaki végrehajtó 
szolgálatában műszerészi képesítéssel órabéres 
szakiparosi, valamint órabéres műszerészi, illet
ve napidíjas műszerészi minőségben eltöltött 
időnek nyugdíj szempontjából való beszámí

tása.
108.401/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére megengedem,
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hogy a magyar királyi posta üzemeinek mű
szaki végrehajtó szolgálatában műszerészi ké
pesítéssel órabéres szakiparosi minőségben, va
lamint órabéres műszerészi, illetve napidíjas 
műszerészi minőségben eltöltött idő azoknál az 
alkalmazottaknál, akiket az említett minősé
gekben teljesített szolgálatból tisztviselővé ne
veznek ki, nyugalomba helyezésük alkalmával 
a tisztviselői minőségben eltöltött időhöz — 
az 1912. évi LXV. te. 13. §-ának tizenharmadik 
bekezdésében foglalt rendelkezéshez hasonlóan 
— hozzászámíttassék.

Kelt Budapesten, 1938. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
ür. vitéz Imrédy Béla s. k.

Az országos büntetőintézetek által feladott 
könyvelt küldemények kettős elismerése.

105.755/4.
A Postaüzleti Szabályzat 61. §. 10. pontjá

nak azt a rendelkezését, hogy a bíróságok, 
ügyészségek stb. az általuk feladott összes 
könyvelt küldeményekről külön díj fizetése nél
kül kettős elismerést kívánhatnak, az országos 
büntetőintézetek által feladott postaküldemé
nyekre is kiterjesztem.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az országos 
büntetőintézetek alatt a következő szerveket 
kell érteni:

Budapesti kir. országos gyiijtőfogház, 
Hartai kir. országos büntetőintézet, 
Márianosztrai kir. országos büntetőintézet, 
Soproni kir. országos fegyintézet,
Szegedi kir. kér. börtön,
Váci kir. országos fegyintézet.
A hivatalok e rendeletemet a fentebb hi

vatkozott pontnál jegyezzék elő. Az Üzletsza
bályzat szövegének helyesbbítéséről a legköze
lebbi Változásokban intézkedem.

Budapest, 1938. évi június hó 27-én.

Változás a váltóilletékeknél.
107.592/4.

A pénzügyminiszter úr 1938. évi június hó 
27-én kelt 1.509. P. M. számú rendelete szerint 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1938. évi 142.

számában) a belföldön kiállított és belföldön 
fizetendő váltó illetéke 0.2%, ha a fizetési ha
táridő a kiállítás napjától számított hat hóna
pon túl, de kilenc hónapnál nem későbben jár 
le.

A 20% rendkívüli pótlék minf minden %-os 
illeték után ez illeték után is jár.

A postahivatalok e rendeletemet a Levél- 
postadíjszabás 72. §. IV. 2. pontjánál jegyezzék 
elő. A Ld. szövegének helyesbítéséről a legkö
zelebbi Változásban gondoskodom.

Bydapest, 1938. évi július hó 1-én.

I Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

106.809/4.
Az „írás“ című chikagói, valamint a „Fuer 

za“ című spanyolországi (valenciai) laptól a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi június hó 28-án.

108.059/4.
Az Iro-Verlag, München, Kari Kremling ki

adásában megjelent „Volksdeutsche Strassen- 
karten von Ungarn“ című nyomdaterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.
' A

—  /  
Lefoglalandó sajtótermék.

107.636/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék az 

1938. évi június hó 29-én kelt B. IV. 7928/3— 
1938. számú végzésével a Budapesten Spatz 
Henrik nyomdájában előállított „Kivált vas
munkások“ című nem időszaki lap 1938. június 
27-iki 4. számának, továbbá a budapesti kir. 
büntető törvényszék vizsgálóbírája az 1938. évi 
június hó 29-én kelt B. I. 8002/2—1938. számú 
végzésével a Budapesten a Hungária Rt. nyom 
dájában előállított „Lady take heed“ című saj
tóterméknek és ugyanazon kir. büntetőtörvény-
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szék vizsgálóbírája az 1938. évi június hó 29-én 
kelt 13, I. 8003/2—-1938. számú végzésével az 
ugyanabban a nyomdában előállított „Tropic 
of Cancer“ című angol nyelvű könyvnek 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, 1938. évi július hó 4-én.

Változások a légipostái menetrendben.
106.403/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben 
vezessék keresztül a következő változásokat:

2. és 3. oldal, a „Hétfőtől—péntekig való 
feladás esetében1' felírású hasábban az alább 
felsorolt városoknál az V. 15-től érvényes me
netrendi adatok fölé új feladási, indulási, ill. 
érkezési időpontnak írják be a következőket: 
Danzignál, 6.30—8.30—17.05; Lembergnél 6.30—
8.30— 13.40; Varsónál 6.30—8.30—11.15. Ugyan
csak ebben a hasábban az alábbi városoknál az
V. 15-től érvényes menetrendi adatok közül 
töröljék a 6.30—7.45 feladási és indulási idő
pontokat és az ezekre vonatkozó érkezési idő
pontot (mindenütt az első adat) és helyettük ír
ják be a következőket: Tallinnál 6.30—8.30— 
18.00; Helsinkinél 6.30—8.30—18.50; Rigánál
6.30— 8.30—16.30.

A „Szombati feladás esetében“ felirású ha
sábban az alább felsorolt városoknál az V. 
15-től érvényes menetrendi adatok fölé az új 
feladási, indulási, ill érkezési adatnak írják be: 
Danzignál 6.30-—8.30—17.50; Lembergnél 6.30—
8.30— 13.40; Varsónál 6.30—8.30—11.15 és Rigá
nál 6.30—8.30—16.30. Ugyancsak ebben a ha
sábban Tallinnál-a 6.30—7.45—8.10 menetrendi 
adatokat töröljék és helyettük írják: 6.30—8.30 
—18.00.

10. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, Tehe
ránnál (2. Irán) egysorban a 3. és 5. hasábban a 
„szó“ ill. a „sze“ érkezési napokat töröljék és 
helyettük a 2. sz. hasábba írják „pé“. Ugyan
csak ebben a menetrendtáblázatban az 1. sz. 
hasábban Darwin, Sydney és Brisbane-nél (14. 
Ausztráliai Államszövetség) egysorban írják be 
mindannyiszor „hé“.

Budapest, 1938. évi július hó 5-én. Y

Változások a Helységnévtárban.
I.

107.185/3.
Bicske (135. o.) ezentúl „C/DL“ helyett

„C“.
Budaörs (148. o.) ezentúl ..L/BC/DL ‘ he

lyett „N“.
/  Hódmezővásárhely (256. o.) ezentúl „C ill. 
N/2“ helyett „N“. ^

Kiskundorozsmánál (307. o.) beírandó „ l 5 k‘ 
Mátyásföld (363. o.) ezentúl „C/DL“ he

lyett: „J?C “, „ ® ö N “.
Nógrádverőce (400. o.) ezentúl „L/BC/DL1 

helyett „L/BC“.
Pápa (421. o.) ezentúl „N/2“ helyett „N“. 
Pécel (426. o.) ezentúl „L/BC/DL“ helyett/ 

„L/BC“.
Ráckeve (447. o.) ezentúl „C|DL“ helyett, 

„C . f
Rákosliget (449. o.) ezentúl „C/DL“ helyett

„ r C “, „ i ö N “. 1 /
Rákospalota (449. o.) ezentúl „C/DL“ hsú

lyéit „C“.
Rákosszentmihály (449. o.) ezentúl „C/DL‘ 

helyett „J?C“, „ ©S3  N“.
Törökbálint (533. o.) ezentúl „L/BC/DL“ 

helyett „N“.
Visegrád (563. o.) ezentúl „L/BC/DL“ he

lyett „L/BC“.
Budapest, 1938. évi június hó 30-án.

II.
107.605/3.

Karasz r\ Fájsz (285. o.) adataival együtt 
törlendő.

Helyette Külfürged után (335. o.) be-
irandó: Külkarasz r \  Fájsz, a Karasz .A Fájsz 
eddigi, előbb említett valamennyi adatával. 
Faj sznál (198. o.) )-( Gémes után: „Karasz“ tör
lendő és helyére „Külkarasz“irandó.

Budapest, 1938. évi július hó 5-én

Változás a mozgópostái jegyzékben.
108.178/3.

F. évi július hó 10-étől szeptember hó 8-áig 
a 110. számú mozgóposták a 7140/7121. sz. vo
natokban csupán Győr—Veszprém közt közle
kednek.
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A jelzett idő alatt Veszprém—Szentkirály
szabja közt a 7140/7143. sz. vonatok vasúti szol
gálati kocsijában a veszprémi 1. számú posta- 
hivatal altisztjének kíséretében jegyzék előme- 
net közlekedik.

A hivatalok a változást jegyezzék elő a R. 
Tárának ez évi 19. számában 99.683/3. sz. ren
delettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi július hó 5-én. /

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

107.992/3.
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 VII/14—7 ó, É 
VTII'9; F VII'23—5 ó, É Vili ié; F VII/28—7 ó, 
É VIII/23.

Brit Indiába (Bombay): F VII/14—7 ó, É 
V11/28; F Vili 19—15 ó, É VIII/1; F VII 21—7 ó, 
É VIII/4; F VII/28—7 ó, É VIII/11.

Del Afrikába (Capetown): F VII/13—15 ó, 
R VIII/2; F VII/20—15 ó, R V1II/9; F VIJ/27—15 
ó, É Vili lé.

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/9— 
15 ó, É VII/28; F VII/16—15 ó, É VIII/1; F VII/ 
19—12 ó, É VIII/2; F VII/22—15 ó. É VÍII/8; F 
VII/23—15 ó, É VIIT/10; F V1130-15 ó, É VIII/ 
15.

Egyiptomba (Alexandria): F VII/10—22 ó, 
É VII/14; F VII/12—22 ó, É VII/16; F VII/14—22 
o, É VI1/18; F VI1/15—22 ó, fí VII/19; F VII/16 
—22 ó, É VII/20; F VII/17—22 ó, É VII/21; F 
VII/18—22 ó, É VII 22; F VII/19—15 ó, É VIF 
24; F VII/20—22 ó, É VII/26; F VII/23—22 ó, B 
Vili27; F VII/24—22 ó, É VII/28: F VII/26—22 
ó, É VII/30; F VII/28—22 ó, R VIII/1; F VII/29- 
22 ó, É VIII/2; F VII/30—22 ó, É VIII/3.

Észak- és Középamerikába (New York): 
F VII/11—15 ó, É VII/18; F VII/13—15 ó, É VII/ 
22; F VII/18—15 ó, É VII/25; F VII/20—15 ó, É 
VII/29; F VII/25—15 ó, É VIII/1; F VíI/28-15 
ó, É VIII/4.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII/11 
—22 ó, É VII/16; F VII/13—22 ó, É VII/18; F 
VII/16—22 ó, É VII/21; F VII/18—22 ó, É VII/ 
23; F VII/20—22 ó, É VII/25; F VII/23—22 ó, R 
VII/28; F VII/25—22 ó, R VII/30; F VII/27—22 
ó, R VIII/1; F VII/30—22 ó, É VIII/4.

Iránba (Perzsia, Teherán): F VII/11—12 ó, 
É VII/19; F VII/15—12 ó, É VII/23; F VII/16— 
12 ó, É VII/24; F VII/18—12 ó, É VII/26; F VII
22— 12 ó, É VII/30; F VII/23—12 ó, É VII/31; F 
VII/25—12 ó, É VIII/1; F VII/29—12 ó, É VIII/ 
6; F VII/30—112 ó. É VIII/7.

Németalföldi Indiába (Batávia): F VII/14— 
5 ó, É VII1/8; F VII/21—5 ó. É VIII/11; F VII/ 
27—15 ó, É VIII/18.

Palesztinába (Tel Aviv): F VII/11—22 ó, É 
VII/15; F VII/13—22 ó, É VII/17; F VII/14—22 
ó, É VII/19; F VII/16—22 ó, É VII/20: F VII/18 
22 ó, É VII/22; F VII/20—22 ó, R VII/24; F VII/
23— 22 ó, É VII/27: F VII/25—22 ó, É VII/29; F 
VII/27—22 ó. É VII/31: F VII/28—22 ó, É VIII/2; 
F VII/30—22 ó. É VIII/4.

Szíriába (Alep): F VII/11—22 ó, R VII/14; 
F VII/13—22 ó, É VII/16; F VII/16—22 ó, É VII/ 
19; F VII/18—22 ó. É VII/21; F VII/20—22 ó, É 
VII/23;F VII/23—22 ó. É VII/26; F VII/25—22 ó. 
É VII/28: F VII/27—22 ó, É VII/30; F VII/30— 
22 ó, É VIII/2.

Budapest, 1938. évi július hó 4-én.

A kakasszékfürdői új időszaki postaügynök
ség megnyitása.

108.101/3.
Hódmezővásárhely thj. város külterületé

hez tartozó „Kakasszék“ törzskönyvezett lakott 
helyen (vasútállomása: Kakasszékfürdő) „Ka-
kasszékfiirdő“ elnevezéssel folyó évi július hó 
5-én új időszaki postaügynökség, nyílt meg.

Az ügynökség a folyó évben október 31-ig, 
jövőben pedig május hó 1-től október hó 31- 
ig lesz üzemben.

Az új időszaki ügynökség ellenőrző hiva
tala Hódmezővásárhely 1., díjnégyszögszáma 
552.

Az ügynökség forgalmi köre Kakasszék la
kott helyre és Kakasszékfürdő vasút állomási 
terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 279. oldalon Kakas
szék r\ Hódmezővásárhely lakott helynél az 
„u. p. és u. t. Vásárhelykutas pu.“ elé írják be: 
„Kakasszékfürdő ** (V/l—X/31) Eh. Hód
mezővásárhely 1., Szeged Békéscsaba,
Kakasszékfürdő, 552, postáig. Sz., azután XI/1- 
tői—IV/30-ig“.
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Névsorában a 62. oldalon Kakasd után beíran
dó: „—, 5:>2, —, Kakasszékíürdő** ü. (V/l—X/ 
31) (ú-h. Hódmezővásárhely 1.), Csongrád, Sze
ged, Szeged ' * Békéscsaba; a 154. ol
dalon pedig az 552. számnál Orosháza után ír
ják be: „Kakasszékfürdő“.

Végül az Irányítási Füzetben a 71. oldalon 
Kakasd után írják be: Kakasszékfürdó** (V/l— 
Xj31) Ü., Pest, Sz., 111. Szeged fruf ^  Bé
késcsaba, Eh. Hódmezővásárhely 1., 28., + 28“. 

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.

í /
Változások az Irányítási Füzetben.

107.499/3.
Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 

bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

180. o. Zalaegerszegnél 24 elé 1. f  138—1. Nk. 
2/7741 v. írandó, I. Szbh. 2—1. Sopron 2/7725 v. 
törlendő, f86a 7423 v. után írandó, s beírandó 
Keszthely/gk, 7723 v. után beírandó 1. So 2—1. 
Szbh. 2/7725 v„ 1. Nk. 2—1. fl38/7721 v„ 1. BP. 
72/7431 v. törlendő.

Budapest, 1938. évi június hó 30-án.

/ Hivatalvezetői megbízatás.
106.738/1.

i(
Kiss Béla postafelügyelőt (361) a makói 

postahivatal vezetésével megbíztam.
Budapest, 1938. évi június hó 28-án.

Személyzetiek.
107.281/1.

12. o. Aszódnál f34 után (V. U. ü.),
(K .)

14. o. Bagnál f34 után (V. U. ü.), f38 (K.)
16. o. Balatonboglárnál a jelenlegi adatok 

helyett f7 (VII/1—IX/15), 7 (VII/1—IX/15), 1. 
Nkan 24207 v„ 35 (VI/26—IX/8), 1. Bp. 72/1202 
v. (VI/26—IX/8 nem), 8, f8, 1. Bp. 72/1214 v. i

17. o. Balatonföldvárnál VIII/31 helyett IX/ 
15, Balatonlellénél 7 elé f7 (VII/1—1X45), Vili/ 
31 helyett IX/15.

19. o. Bánokszentgyörgynél Nagykanizsa 2. 
helyett Zalaegerszeg, — 138.

22. o. Bércéinél 69 helyett 148/gk.
52. o. Galgahévíznél f34 után (V. U. ti.), 

f38 K.)
54. o. Gödöllőnél f34 után (V. Ü. ü.), f38 

(K.)
63. o. Hévízgyörknél f34 után (V. U. ü.), f38 

(K.)
67. o. Isaszegnél f34 után (V. Ü. ü), f38 (K.)
95. o. Máriabesnyőnél t34 után (V. Ü. ü.), 

+38 (K.)
97. o. Mecsekszabolcsnál 32 elé 31.
124. o. Pécelnél f34 után (V. Ü. ü.), f38 (K.)
129. o. Pusztamagyaródnál a jelenlegi ada

tok helyett Zalaegerszeg — 138.
133. o. Rákoscsabánál, Rákoskeresztúrnál és 

Rákosligetnél +34 után (V. Ü. ü.), +38 (K.)
144 o. Söjtörnél a jelenlegi adatok helyett 

Zalaegerszeg, 1. Bp. 72, 138.
168. o. IMránál t34 után (V. Ü. ü.), +38 (K.)

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. 
évi május havában előfordult változások. (A 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik.)

Áthelyeztettek: Deskó Mihály felügyelő 
l 403 Szentesről Kecskemétre, Ugróczky Mihály 
í II. oszt. tiszt 65 Kisújszállásról Zalaegerszegre, 

Héjjas Tibor II. oszt. tiszt 151 Budafokról Bu
dapestre, Nagy László (mezőteremi) II. oszt. 
tiszt 226 Zalaegerszegről Kisújszállásra, Bene
dek György II. oszt. tiszt 265 Szegedről Mező
túrra, Latorcai Borbála segédellenőrnő 552 
Veszprémből Budapestre, Szecsődy Mária keze
lőnő 265 Nagykanizsáról Marcaliba, Borándt 
Ilona kezelőnő 400 Vácról Budapestre, Fekete 
László békési II. o. altiszt 2392 Budapestről Bé
késcsabára, Lévai Ferenc II. o. altiszt 2561 Kecs
kemétről Budapestre, Strasser Alajos II. o. vo
nalmester 48 Szegedről Bajára, Némethi János
II. o. vonalfelvigyázó 108 Szegedről Budapestre, 
Nagy Kálmán kassai II. o. vonalfelvigyázó 186 
Ceglédről Budapestre, Török Zoltán II. o. cso
portvezető 254 Budapestről Székesfehérvárra, 
Tárnái Oszkár II. o. vonalfelvigyázó 281 Bükk- 
ről Sopronba.

Nyugdíjaztattak: Eltér Jenő dr. főigazga
tó 6, Barabás Kálmán 49, Veres Sándor 169 és 
Kiss József 200 főfelügyelők, Bersuder Ervin 
felügyelő 84, Móczár János főtiszt 216/a, Foyt 
Ferenc 12 és Vuchetich László 78 főellenőrök, 
özv. Molnár Józsefné 250, Szabó Hermina 372
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és özv. Pogány Károlyné 636 segédellenőrnők, 
Kántor Róza 258, Pálos Béláné 351 és Szakáll 
Mária 452 segédtisztnők, Lorényi Gyula műsz. 
főellenőr 1, Magyarosi Józsefné kezelőnő 159, 
Magyar János szabadbattyáni 10, F. Mihályi 
András 17, Vady Imre 53, Massányi Pál 55 és 
Parádi Lajos 308 II. o. szakaltisztek, Varga Kál
mán hévízszentandrási 718, Kleer János 740 és 
Simon András tápióbicskei 827 I. o. altisztek.

Meghaltak: Nagy Ignác felügyelő 266, Ma
rek Angela segédellenőrnő 465, özv. Bayer Gyu- 
láné kezelőnő 115, Asbóth Ferenc I. o. altiszt 68, 
Várkonyi László miskolci II. o. altiszt 2203.

Véglegesíttetett: Keresztes Jenő II. o. al
tiszt 2758—1938 június l-ével.

Egyéb változások: Kovács Barnabás szám
tiszt 13 helyett Kovács Barnabás dr., Kiss Gé
za számtiszt 22 helyett Kiss Géza dr., Szebeni 
Vilmos 1. o. tiszt 166 helyett Szebeni Vilmos 
dr., Törkenczy Tibor I. o. tiszt 400 helyett Tör- 
kenczy Tibor dr., Kurucz Sándor II. o. tiszt 250 
helyett Kurucz Sándor dr., Vizvárdi István II. o. 
tiszt 324 helyett Vizvárdi István dr., Kiss Pál (pé
csi) gyakornok 120 helyett Kiss Pál (pécsi) dr. 
Lontói József segédellenőr 294 helyett vitéz Lon- 
tói József, özv. Lancsek Jenőné segédtisztnő 183 
helyett vitéz Hadvári Ferencné, Bakonyi Lidia 
segédtisztnő 200 helyett Mailinger Sándorné i 
írandó.

Budapest, 1938. évi június hó 30-án.

Pályázati hirdetmény postaaltiszti, vonalfelvi
gyázói és havibéres kisegítőszolgai állásokra.

102.217/1.
A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. 

évi III. te. 9. §-a és az 1938. évi IV. te. 6. §-a 
alapján pályázatot hirdet az 1938. év június hó 
végéig megüresedett és betöltésre kerülő ideig
lenes minőségű II. osztályú vonalfelvigyázói és 
kocsikezelői állások, valamint az 1938/1939. költ
ségvetési év folyamán megüresedő havibéres ki
segítőszolgai állások kétharmadára.

Jelenlegi javadalmazás: 81 pengő 50 fillér 
havi fizetés, az állomáshelynek megfelelő lakás
pénz és természetbeni egyenruházat, a havibé
res kisegítőszolgáknak 71.50 pengő havi fizetés, 
az állomáshelynek megfelelő lakáspénz és a 
szolgálatbalépéstől számított 6 hónap elteltével 
természetbeni egyenruházat.

Pályázati határidő: 1938. évi július hó 31.

Különleges feltételek:
I. A betöltendő állások egyik harmada az 

1931. évi III. te. alapján a honvédelmi minisz
térium által kiállított igazolvánnyal ellátott 
egyének részére van fenntartva, a 37-ik életévük 
betöltéséig.

II. A betöltendő állások másik harmada pe
dig a vitézi rend tagjai (várományosoknak) csak 
akkor, ha katonai szolgálatot már teljesítettek), 
a világháború hadirokkantjai és a világháború
ban arcvonalbeli szolgálatot teljesített tűzhar
cosok részére van fenntartva a 45-ik életévük 
betöltéséig, feltéve, hogy az igen terhes postai 
szolgálatra való tartós alkalmasságuk előzete
sen megállapíttatik.

A megengedett korhatárt túllépte az a fo
lyamodó, aki az igazolványosoknál a 37-ik, a 
többi igényjogosultaknál pedig 45-ik életévét 
1938. évi július hó 1-én már betöltötte.

Az I. és II. alatt említett pályázok hiányá
ban a hirdetett vonalfelvigyázói és kocsikezelői 
állásokra a postánál már évek óta alkalmazás
ban levő órabéresek fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló és a műszaki ál
lásokra minősített, állandóan foglalkoztatott 
órabéreseknek a kinevezésért külön folyamod- 
niok nem kell. Ezek közül azok, akik az I. vagy 

j II. alatt megjelölt igényjogosultsággal is rendel
keznek, a kinevezéshez kötött állások betöltésé
nél egyrészt megelőzik a postánál alkalmazásban 
álló, az ilyen igényjogosultsággal nem rendel
kező egyéneket, másrészt a postánál alkalma
zásban még nem álló igényjogosult pályázókat.

Általános feltételek:
1. A hirdetett állásokra csak azok a ma

gyar állampolgárok nevezhetők ki, illetve vehe
tők fel, akik kifogástalan erkölcsi múltjukat iga
zolják, nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy 
vétség miatt büntetve nem voltak, a terhes pos
tai szolgálat ellátására alkalmasak, ép erős test- 
alkatúak, megfelelő szellemi képességűek, ma
gyarul jól beszélnek, olvasnak, írnak, számol
nak és ezenkívül a kisegítőszolgai állásra pá
lyázók az elemi iskola legalább negyedik osz
tályának, a II. osztályú vonalfelvigyázói állásra 
pályázók 4 polgári vagy 4 egyéb középiskolai, a 
kocsikezelői állásra pályázók pedig ugyancsak 4 
polgári vagy 4 egyéb középiskolai végzettséggel 
bírnak, valamint a gépjárművezetői vizsga leté
telét igazolják.

2. A II. osztályú vonalfelvigyázói állásokra 
kijelölt pályázók előzetesen csak órabéres mi
nőségben vétetnek; fel és II. osztályú vonalfel
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vigyázókká csak 2 évi, illetve az összekötő csa
patoknál szolgált igazolványos katonák legalább 
1 évi távirdamunkási gyakorlat és azután az 
ezidőszerint 6—10 hónapig tartó vonalfelvigyá
zói tanfolyam elvégzése után neveztetnek ki.

A kocsikezelői állásokra kijelölt pályázók 
előzetesen csak órabéres minőségben vétetnek 
fel és kocsikezelökké csak a különleges posta
járati ismeretek elsajátítására szükséges leg
alább két évi gyakorlat után neveztetnek ki.

A kisegítőszolgai állásokra az üresedés be
következéséhez képest történik a felvétel.

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátkezű- 
leg kell írni.

Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték- 
mentes és azokat a tényleges állami (katonai) 
szolgálatban állók közvetlen felettes hatóságuk 
útján nyújthatják be.

A kérvényeket a m. kir. postavezérigazgató
sághoz (Budapest, I., Krisztina körút 12.) legké
sőbb folyó évi július hó 31-ig kell eljuttatni. 
Azontúl érkezett, valamint a hiányosan felsze
relt kérvények nem vétetnek figyelembe.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) állampolgársági vagy községi illetőségi 

bizonyítványt;
c) a  m e g fe le lő  is k o la i  b iz o n y í tv á n y t ,  a  k o - 

Cisikezelői á l lá s ra  p á ly á z ó k n a k  a g é p já rm ű v e z e 
tő i  b iz o n y í tv á n y t  is;

d) az erkölcsi magaviseletét, családi állapo
tot és foglalkoztatást igazoló, félévnél nem ré
gibb keletű községi (rendőrhatósági) bizonyít
ványt.

A tényleges katonai szolgálatban levő iga
zolványos pályázók az a), b) és d) alatt felso
rolt mellékleteket nem kötelesek csatolni, a nem 
tényleges katonai szolgálatban levő igazolvá
nyos pályázók pedig csak a c) és d) alatt em
lített bizonyítványt csatolják.

Mindezeken kívül az I. alá tartozók csatol
ni kötelesek az illetékes minisztérium által ki
állított igazolványt, a II. alá tartozók pedig a 
vitézi rend székhatósága által kiállított igazol
ványt, illetve azok, akik a világháború alatt 
teljesített arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag 
rokkanttá váltak, a rokkant járadék élvezetét, 
vagy a hadirokkanttá történt nyilvánítást ta
núsító egyéni lapot, esetleg a sérülési pótdíj 
élvezetéről szóló igazolványt, azok pedig, akik 
az 1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli 
szolgálatot teljesítettek, a Károly-csapatkereszt

viselésére való jogosultságot tanúsító igazol
ványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatok.

A tényleges katonai szolgálatban álló iga
zolványos folyamodók testi alkalmasságát iga
zolni nem kell. A tényleges katonai szolgálat
ban már nem álló igazolványos és a II. alatt 
felsorolt egyéb pályázók közül pedig csak azok
nak a testi alkalmasságát fogja kinevezésük 
(felvételük) előtt a budapesti intézeti postaor
vos megállapítani, akik felvételre kijelöltettek.

Azok a folyamodók tehát, akik a hirdetett 
igen terhes állásokkal egybekötött szolgálatra 
(betegség, testi, vagy szervi épség hiánya miatt) 
minden tekintetben nem alkalmasak, kérvényü
ket ne is nyújtsák be, mert kedvező elintézésre 
úgysem számíthatnak és csak önmaguknak 
okoznak felesleges költséget.

Budapest, 1938. évi július hó 1-én.

Pályázati hirdetmény tanoncok felvételére.
105.853/6.

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, 
amely idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a 
három évben megállapított tanidőbe heszámít- 
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 eseté
ben az intézet alapszabályában felsorolt segé
lyezésekre igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének alapszabá
lyában megállapított biztosítási díj fele részét 
azonban a tanonc szülője (gyámja) tartozik vi
selni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép,
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vagy polgári iskolának legalább négy osztályát 
sikerrel elvégezte, ló. életévét 1933. szeptember 
hó 1-ével még nem tölti be és korának megfe
lelő, kifejlett, ép testalkattal bír. A tanoncokat, 
a pályázati feltételeknek megfelelő folyamodók 
közül a m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a műszerész ta
nonciskola 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, amelyek az 
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 folyamod
ványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) állampolgársági bizonyítványt,
b) születési anyakönyvi kivonatot,
c) az utolsó iskolai bizonyítványt,
d) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges, a testalkatot igazoló hatósági orvosi bi
zonyítványt,

e) az újraóltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

f) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő an
nak kötelezettsége is, hogy folyamodó — a sza
bályzatban megállapított eseteket kivéve — az 
iskola minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bizo
nyítvány kelte és a pályázati idő között egy év
nél több idő telt el, a pályázónak igazolnia kell 
azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. Az 
igazolványban foglaltak valóságát az erre ille
tékes kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi anyagraktára a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelmi minisz
ter úr 19'12. évi szeptember hó 11-én kelt 65493. 
számú rendeletével rendszeresített m. kir. posta 
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. pos
tavezérigazgatóság segédhivatalában, a m. kir. 
postaigazgatóságoknál és a m. kir. posta köz
ponti anyagraktáránál díjtalanul megkaphatják.

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 julius hó 
20-ig a m. kir. posta központi anyagraktáránál 
(Budapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1938. évi június hó 24-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
104.158/3.

A kiskunhalasi postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására 1938. évi szeptember hó 1. nap
jától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a 
következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a kiskunhalasi postahivataltól az 1.2 km. 

távolságra levő kiskunhalasi pályaudvarra és 
vissza naponként (3) három kettősfogatú tár
kocsi- és naponként (4) négy egyesfogatú kariol- 
kocsijáratot,

b) Kiskunhalas megyei város egész terüle
tén naponként (1) egy egész napon át közlekedő 
egyesfogatú csomagházhozkézbesítő járatot a 
szegedi m. kir. postaigazgatóság által megállapí
tandó órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállitó a járatok fenntartá
sa végett 2 kocsist alkalmazni, 3 lovat tartani, a 
szállítás ellátásához szükséges egy drb. kistár- 
kocsit, egy drb. kézbesítő kocsit a jelenlegi 
szállítótól; ezenkívül egy darab nagykariolko- 
csit, a postától a megállapítandó vételárért meg
vásárolni, a szükséghez képest új kocsikat be
szerezni és azoknak karbantartásáról és tisztán
tartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kistárkocsi karbantartá
sáért évi 135 P, a kézbesítő kocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a nagykariol kocsi karbantartá
sáért pedig évi 115 P, összesen tehát évi 404 P 
kocsiátalányban s a szállításért megállapítandó 
szállítási átalányban részesül.
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A pályázat egyéb feltételei a szegedi m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Szeged, 
Tisza Lajos-körút 49. II. em. 12.) és a kiskunha
lasi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességéről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1938. évi július hó 26- 
án délelőtt 10 óráig kettős zárt borítékban a 
szegedi m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékok
ra, — mind a külsőre, — mind a belsőre — fel 
kell jegyezni színes írónnal: ,,pályázat a kiskun- 
halasi postaszállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, melyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a szegedi m. kir.

postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatok 1938. évi július hó 26-án dél
előtt 11 órakor fognak bizottságilag a szegedi 
m. kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál fel
bontatni. A felbontásnál magukat igazoló pá
lyázók, vagy azok meghatalmazással ellátott jo
gi képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kereskedelem- 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 
szerelt pályázatok figyelembe nem vétetne!

Budapest, 1938. évi július hó 1-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.
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**) A szállítás és kézbesítés díjtalan ellátásáról a község gondoskodik.
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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 július hó 23-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi július hó 5-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bajna postahivatal postamester helyettesítésére július 

15-től 31-ig kiadót keres. Lakást és teljes ellátást ad. Fi
zetés megegyezés szerint.

Budapest 111. sz. postahivatal VII. 15-től V ili. 15-ig 
postakiadót keres csomag- és ajánlott levél felvételhez.

Buzsák III. oszt. postahivatal helyettest keres au
gusztus vagy szeptember hóra. Fizetés megegyezés sze
rint.

Csákvár postahivatalnál július hó 15-től férfikiadó 
alkalmazást nyerhet. Megszabott összegű fizetést kap. 
Azonnali jelentkezés szükséges.

Csór postahivatal kiadónőt keres1. Ajánlatot fizetés 
megjelölésével kér.

Dány III. oszt. postahivatal egy hónapra nőkiadó 
helyettest keres.

Dunakiliti III. oszt. postahivatal helyettest keres 
augusztus hóra. Lakást és készpénzfizetést ad.

Kiskunmajsa postahivatal kiadó helyettesítésére pár 
hónapra férfi-, vagy nőkiadót keres. Lehet kezdő is. Tel
jes állátás (mosás és ágyneműn kívül), készpénzfizetés

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső  postak iad ó

Jegjzst
BOY©

cime
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Sala Franciska
július 15-ig; Hegykő, Sop

ron vm, azután Gyula, 
VI., Hosszu-u. 24.

aug. 1.

Horváth Zoltán Harsány 6 aug. 1.
A debreceni kerület
ben hosszabb helyet

tesítést is vállal.

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

megegyezés szerint. Az állás azonnal elfoglalható. Ajánla
tot a fizetési igény megjelölésével kér.

Madocsa III. oszt. postahivatal, a postamester helyet 
tesitésére, mindenben jártas kiadót keres július 15-től, 
esetleg augusztus 1-től 2 hónapi időtartamra.

Mezőkovácshéza I. oszt. postahivatal azonnali belé
pésre nőkiadót vagy nőkiadó jelöltet keres.

Pusztaszabolcs p. u. postahivatal azonnali belépésre 
kiadót keres. Megszabott összegű fizetést ad.

Rábamolnári III. oszt kisforgalmú postahivatal nő
kiadót keres aug. 1. vagy szept. 1-től. Teljes ellátás, fize
tés megegyezés szerint.

Tótkomlós postahivatal július hó 15-re, esetleg au
gusztus hó 1-ére egy pénztárkezelő és egy jó távíró-, táv
beszélő kezelő nőkiadót keres, állandó alkalmazásra. 
Megszabott összegű fizetésen felül lakást, fűtést és vilá
gítást ad.

Vácbartyán II. oszt. postahivatal július 15., vagy 
augusztus 1-től állandó alkalmazásra kezdő kiadónőt, vagy 
kiadónőjelöltet, esetleg mindenben jártas kisegitőt keres. 
Járandóság: teljes ellátás, ágynemű, mosás nélkül és
készpénzfizetés.

PóTifoal Nyomd» lit. nyomé»*. Felold« Dach«» Jénoo.
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Kinevezés.
Felmentés, megbízatás. >
Helyi biztosi megbízatás,
A feláras Szent István emlékbélyegek forgalomba 

bocsátása.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája tevékeny

ségének korlátozása.
Nagyalakú fizetési utalványok kézi felülbélyegzése.
A vasúti távíróhivataloknál feladott, külföldre szóló 

táviratok díjmegosztásának módosítása.
Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíróvezetéke

ken és interurbán távbeszélő áramkörökön.
Rádió tárgysorsjáték rendezése.
Szórakoztató rádióvevőberendezések után felszámít

ható munkaegységek.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Időjóslást tartalmazó kórözvénytáviratok továbbí

tása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
„Politika“ című hetilap megjelenésének és terjeszté

sének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Felsősimapuszta postaügynökség nevének megvál

toztatása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1938, június 

havi forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Pályázati hirdetmény ösztöndíjra.
Betöltendő kiadói állások.

Kinevezés.
109.040/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
miniszterelnök telőterjesztésére Tersztyánszky 
Ákos államtitkári címmel felruházott magyar ki
rályi postavezérigazgatót a III. fizetési osztály
ba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1938. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. vitéz Imrédy Béla s. k

Budapest, 1938. évi július hó 12-én.

Felmentés, megbízatás.
107.642/1.

Kaszala István m. kir. postatanácsost a tu
dakozó iroda külföldi hírlaposztályának veze
tése alól felmentem és a hírlaposztály vezetésé
vel dr. Mühsammer István m. kir. postatanácsost 
bízom meg.

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.

Helyi biztosi megbízatás.
107.110/1.

Dr. Menczer Miklós postasegédtitkár (25) 
a budapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazga
tóság kerületében helyi biztosi teendőkkel meg
bízatott.

Budapest, 1938. évi július hó 9-én.

rA feláras Szent István emlékbélyegek forga
lomba bocsátása.

108.747/3.
A P. R. T. folyó évi 25. számában közzétett 

104.465/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a folyó év 
augusztusában tartandó Szent István ünnepsé
gek alkalmából, 100%-os felárral, 6, 10, 16, 20, 
32, 40 és 50 f-es emlékbélyegeket bocsátók folyó 
évi augusztus 12-én forgalomba.

Az egész sorozat nyolcszínnyomású blokk 
alakban, a 10+10 és a 20+20 f-es értékjelzésű 
bélyeg azonban még rendes 100-as bélyeglap 
alakban is kiadásra kerül.

Ügy a blokkból, mint a 10+10 és 20 +20 f-es
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értékjelzésű bélyegekből 100.000—100.000 darab 
készül.

A 100%-os felár figyelembevételével a blokk 
eladási ára 3 P 48 f, a 10+10 f értékjelzésű bé
lyegé 20 f, a 20 + 20 fillér értékjelzésűeké pedig 
40 fillér.

A bélyegek vízjeles papíron, raszteres mély
nyomással készülnek. Vízjel rajza a P. R. T. 
1927. évi 49. számában.

Az egész sorozatot magában foglaló blokk 
(kis ív) fényképét — az eredetinél kisebb mé
retben — a P. R. T. folyó évi 25. számában kö
zölt 104.465/3. sz. rendeietemmel kapcsolatban 
már közöltem.

A blokk 111X153 mm méretben, nyolc szín
nyomással készült és hét-féle értékjelzésű 
(6 6+FILLÉR, 10+ FILLÉR, ló+6 FILLÉR, 202+ 
FILLÉR, 321  FILLÉR, 404t  FILLÉR és 50^ FIL
LÉR), rajzó és színű bélyegsorozatot, az angya
los koronás magyar címert, továbbá az emlék
évre vonatkozó szöveget tartalmazza. A „ó", 
„10“, „16“, „20“, „32“, „40“ és „50“ értékjelzésű 
nagyobb álló számmal megírt értékszám mellett 
elhelyezett kisebb álló számmal megírt „£ FIL
LÉR“, „ + FILLÉR“, ,+6 FILLÉR“, „2+ FIL
LÉR“, „3+2 FILLÉR“, „ 4+ FILLÉR“ és az „5+ FIL
LÉR“ értékjelzés az eredeti érték 100%-os fel
árát jelzi.

A bélyegblokkon levő bélyegek, illetve a 
„10^ FILLÉR“ és a „202̂ FILLÉR“ értékjelzésű 
postabélyegek 26X37 mm nagyságú, fekvőtég- 
lány alakúak, maga a bélyegkép mérete 22X33 
mm. Minden bélyeg fogazással van ellátva oly 
módon, hogy az egyes bélyegeknél a szabadon 
álló sarkoknál — vagy érintkezésüknél — egy 
kis keresztet alkotva — a fogazás 1—1 foggal 
tovább megy. Mindegyik bélyegkép alatt a bé
lyegképnek megfelelő sötét színben, apró álló 
betűkkel a tervező: „DIÓSY ANTAL“ neve ol
vasható. Mindegyik bélyegképen a megfelelő ér
tékjelzéstől jobbra, sötétszinű keretmezőben, 
álló betűkkel, világosabb színben, kétsorban
„MAGYAR KIR. POSTA“ .. , . . .FILLÉR szöveg olvasható.
Az alsó sorban levő „FILLÉR“ szöveg kisebb 
álló blokk betűkkel és ritkítva van megrajzolva.

A blokk hátoldala végig van enyvezve úgy, 
hogy akár az egész blokk, akár pedig egyes bé
lyegek külön-külön is felragaszthatok.

Az egyes bélyegek elhelyezése a következő.
1. A bélyegblokk bal felső sarkában a Szent 

István térítő-munkásságát ábrázoló, szürkészöld 
színű, „6^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép lát

ható. Középen Szent István áll, balkezében a 
kard, jobb kezével áldást oszt a megtérített ma
gyaroknak, fején a korona, feje körül dicsfény 
látható. Jobbra tőle különböző papirendek kép
viselői láthatók. A bélyegkép felső szélén, sötét 
mezőben, világosabb színben álló blokk betűk
kel „SZENT ISTVÁN A TÉRÍTŐ“ szöveg ol
vasható.

2. A „60F FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
alatt a Szent István ítélőszékét ábrázoló, barna- 
szinű, „16^ FILLER“ értékjelzésű bélyegkép 
látható. Szent István középen, templom bejáró
nál elhelyezett, oroszlános trónuson ülve van áb
rázolva. Két kezével a kard markolatát fogja. 
Fején a korona, feje körül pedig dicsfény lát
ható. Tőle jobbra és balra Árpádházi, pajzsot 
tartó vitézek, könyvet tartó egyházi emberek 
csoportosulnak, míg az előtérben egy kérvé
nyező és egy ítéletre váró világi ember látható. 
A bélyegkép felső szélén sötét mezőben, világo
sabb színben, álló blokk betűkkel „SZENT IST
VÁN ITÉLÖSZÉKE“ szöveg olvasható.

3. A „16^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
alatt a Szent Istvánt és családját ábrázoló, ké
kes-szürke színű, „40^ FILLÉR“ értékjelzésű bé
lyegkép látható. Középen Szent István álló hely
zetben, bal kezében az országalmával, jobb ke
zében a jogarral, fején a koronával, feje körül 
pedig dicsfénnyel van ábrázolva.

Szent István jobbján felesége, Gizella ki
rályné foglal helyet álló helyzetben, kezében a 
kereszt, fején a korona, míg Szent István bal
oldalánál Szent Imre herceg látható, jobb kezé
ben liliommal, balkezében karddal, fején a ko
ronával, feje körül dicsfénnyel. A királyi család
tól jobbra és balra egy-egy lándzsát és Árpád
házi, pajzsot tartó vitéz látható. A bélyegkép 
felső szélén, sötét mezőben, világosabb színben, 
álló blokk betűkkel „SZENT ISTVÁN ÉS CSA
LÁDJA“ szöveg olvasható.

4. A bélyegblokk jobb felső sarkában a harc
ban álló Szent Istvánt ábrázoló, vöröses lila- 
szinű „10^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
látható. A bélyegképen Szent István harci öltö
zékben, fején a koronával, feje körül dicsfény
nyel, jobb kezében karddal, bal kezében pajzs- 
zsal, lovon ülve van ábrázolva,— amint az ellen
séges lovassággal szembe vágtat. — Utána lánd- 
zsás, pajzzsal felszerelt magyar lovasság vágtat.

A bélyegkép felső szélén, sötét mezőben, vi
lágosabb színben, álló blokk betűkkel „A GYŐ
ZEDELMES SZENT ISTVÁN“ szöveg olvas- 

! ható.
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5. A „10^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 

alatt a Szent István udvarát ábrázoló, sziirke- 
szinű, „32^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
látható. A bélyegképen Szent István középen 
álló helyzetben van ábrázolva, jobbjában a jo
gar, balkezében az országalma, fején a koroná
val, feje körül pedig dicsfénnyel. Szent István 
körül jobbra és balra, egyházi, katonai és világi 
nagyságok sorakoznak, jelképezve Szent István 
királyi udvartartását. A bélyegkép felső szélén, 
sötét mezőben, világosabb színben, álló blokk 
betűkkel „SZENT ISTVÁN UDVARA“ szöveg 
olvasható.

6. A „32^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
alatt a Szent István halálát ábrázoló, sötét-lila 
szinű, „50^ FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
látható.

A bélyegképen Szent István a Székesfehér
váron feltárt, eredeti kőkoporsón kiterítve, ke
zében a kereszttel, fején a koronával, feje körül 
dicsfénnyel van ábrázolva, amint gyászoló és si
rató vitézek, egyházfiak és póri népek veszik 
koporsóját körül. A koporsó fölött egy légies áb- 
rázolású angyal látható, amint a legenda szerint 
Szent István lelkét pólyásbaba képében a 
mennybe viszi. A koporsó talpazatán, világo
sabb, álló betűkkel „A • D • + MXXXVIII.“ szö
veg látható. A bélyegkép felső szélén, sötét me
zőben, világosabb színben, álló blokk betűkkel 
„SZENT ISTVÁN HALÁLA“ szöveg olvas
ható.

7. A bélyegblokk közepén a szent korona 
felajánlását ábrázoló, narancs-vörös szinű „20 jo 
FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép látható. Szent 
István térdeplő helyzetben, feje körül dicsfény
nyel, a felhőkön trónoló, ölében a kis J°zuskát 
tartó Szűz Mária felé nyújtja a koronát felaján
lásként. Szűz Mária fején korona, feje körül és 
a kis Jézuska feje körül dicsfény látható. A cso
porttól jobbra és balra egy-egy dicsfényes, ze
nélő, szárnyas angyal látható. A bélyegkép felső 
szélén, sötét mezőben, világosabb színben, álló 
blokk betűkkel „PATRONA HUNGÁRIÁÉ“ 
szöveg olvasható. A bélyegkép bal alsó sarká
ban, sötét mezőben, nagy álló, világos színű, 
„20“ értékjelzés, mellette pedig a 100%-os fel
árat jelző, kisebb álló számokkal megrajzolt 
„20“ értékjelzés, fölötte a +  jel látható.

A „20^ FILLÉR“ érték jelzésű bélveekén fö
lött egv bélyegképnek megfelelő üres mezőben 
— két felhőn álló angyal van ábrázolva, amint 
a pajzsalakú magyar címert és a rajta levő szent 
koronát tartják.

A . „20̂ o FILLÉR“ értékjelzésű bélyegkép 
alatt — egy bélyegképnek megfelelő üres mező
ben — sötét szinű, álló betűkkel három egymás- 
alatti sorban

„SZENT ISTVÁN 
EMLÉKÉV 
1038—1938“

szöveg olvasható. Ügy a szövegrész, mint az an
gyalos magyar címer színe a „32£ FILLÉR ér
tékjelzésű bélyegkép szürke színével azonos.

Az összes bélyegen előforduló egyházi, ka
tonai és világi személyek mind korhű ruházat
ban és felszereléssel vannak ábrázolva. A bé
lyegképeket —■ mintegy patinát kölcsönözve, — 
a bélyegblokk egész felső felületén, régi okmány
papír színét utánzó, világos rozsdabarna szinű 
foltos alnyomat veszi körül.

A bélyegblokktól különállóan kibocsátott 
„10jfe FILLÉR“ és „20f0 FILLÉR értékjelzésű 
bélyegek műszaki leírása azonos a blokkban le
írt „10^ FILLÉR“ és a „20^ FILLÉR“ értékjel
zésű bélyegek műszaki leírásával.

Ezek az emlékbélyegek (a blokkból kiemel
tek is) folyó évi augusztus hó 12-től december 
hó 31-ig a 100%-os felár figyelmenkívül hagyá
sával számított névértékűkben bárhová szóló 
postai küldemények bérmentesítésére érvénye
sek, tehát az emlékbélvegek blokk alakjában is 
felhasználhatók postaküldemények (az értékle
vél és értékdoboz kivételével) bérmentesítésére, 
ha a küldemények alakja és nagysága a blokk 
felragasztását lehetővé teszi.

E bélvegek érvényessége 1939. évi január hó 
1-étől megszűnik, bérmentesítésre tehát ettől az 
időponttól kezdve nem használhatók fel s a kö
zönség birtokában maradt példányokat a posta- 
hivatalok forgalomban lévő bélyegekre nem' cse
rélhetik ki.

Ezeket a bélyegeket az összes kincstári és a 
megyeszékhelyeken lévő postamesteri (Berettyó
újfalu Mátészalka, Szikszó) nostahivataük fog
ják folyó évi augusztus hó 12—21. napjain áru
sítani, egy személy részére azonban csak 2 —3 
darab (kivételesen is legfeljebb csak 5—5 darab) 
blokkot, valamint 10 és 20 f-es bélyeget szolgál
tathatnak ki.

A postahivatalok a kapott készletet úgy osz- 
szák meg, hogy lehetőleg az árusításra kiielölt 
minden egves nanon tudjanak legalább kisebb 
mennyiségű ilv bélyeget kiszolgáltatni.

Az árusítással megbízott postahivatalokat 
e bélyegből készlettel a m. kir. posta értékcikk



228 28. szám.

raktára hivatalból fogja ellátni, a hivatalok a ka
pott mennyiségnél többet nem igényelhetnek.

Általában a postahivatalok törekedjenek 
arra, hogy a részükre eladás céljából kiutalt bé
lyegmennyiséget az árusításra kijelölt idő alatt 
tényleg el is adják. Az esetleg megmaradt bélye
geket a hivatalok kötelesek bizonylatpár ellené
ben folyó évi augusztus hó 24-én a szolgálat vé
geztével bizonylatpár kíséretében, gondos cso
magolásban a m. kir. posta értékcikkraktárába 
beszolgáltatni.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk
raktárától ellátmányként kapott, valamint az 
oda beszolgáltatott feláras Szent István bélye
gek és blokkok értékét (névérték + felár) az 
egyéb postai értékcikkekhez hasonlóan a pénz
társzámadás postai értékcikk-mérlegében tart
sák nyilván. Az eladásból befolyó összeget a 
postai értékcikknaplóban számolják el. Az el
adással foglalkoztatott személyzetnek az el
adási ár (névérték + felár) után a postai érték
cikkekre megállapított értékcikkárusítási jut a
lék jár.

E bélyegek lebélyegzésénél követendő eljá
rásról külön fogok intézkedni.

Budapest, 1938. évi július hó 11-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája tevé
kenységének korlátozása.

I. ad 104.324/3.

Nagyalakú fizetési utalványok kézi felülbé
lyegzése.
108.320/4.

A nagyalakú takarék- és csekkfizetési utal
ványok készletének elfogytával a m. kir. posta
takarékpénztár ezeknek a fizetési utalványok
nak gépi úton történő dombornyomásai felülbé
lyegzését folyó évi július hó 19-ével beszünteti 
és folyó évi július hó 20-tól kezdve már csupán 
a kisalakú fizetési utalványokat bocsátja ki dom- 
bornyomású felülbélyegzéssel ellátva. A folyó 
évi július hó 20-án és azt követőleg még kibo
csátásra kerülő nagyalakú fizetési utaványokon 
a P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 85.121/
4.—1938. sz. rendeletben leírt kézi bélyegző le- 
nyomatot fogja a m. kir. postatakarékpénztár 
alkalmazni.

A folyó évi július 20-iki, vagy azt követő 
keltezéssel kibocsátott nagyalakú fizetési utal
ványoknál tehát az említett kézi bélyegző lenyo-

utalvány dombornyomású felülbélyegzéssel vol
na ellátva.

Budapest, 1938. évi július hó 9-én. 1/

mat, míg a kisalakú fizetési utalványoknál a dóm 
tfornyomású felülbélyegzés az érvényességi kel
lék.

Ennek hiányában a hivatalok a fizetési utal
ványt nem fizethetik ki, de érvénytelen a fize
tési utalvány akkor is, ha kisalakú fizetési utal
vány kézi felülbélyegzéssel vagy a nagyalakú

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodája folyó évi július 
hó 1-től kezdve külföldre bélyegeket nem szállít.

Az érdeklődőknek a hivatalok oly értelmű 
felvilágosítást adjanak, hogy magyar bélyegeket 
külföldre a jelzett időtől kezdve a bélyegkeres
kedők szállítanak, érdeklődésükkel tehát fordul
janak a Magyar Bélyegkereskedők Egyesületé
hez (Budapest, IV., Károly-körút 22.).

Belföldi megrendeléseket a bélyegértékesítő 
iroda továbbra is foganatosít. Ha valamelyik bé
lyegfajta árusítása alól a bélyegértékesítő iro
dát felmentem, erről a postahivatalokat rende
letileg értesítem.

Jegyezzék elő a postahivatalok e rendeleti
met a P. R. T. 1934. évi 57. számában közzétjft 
140.084/3. számú rendeletemnél is. /

Budapest, 1938. évi július hó 6-án. /

A vasúti táviróhivataloknál feladott, külföldre 
szóló táviratok díjmegosztásának módosítása.

99.139/8.
A vasúti távíróhivataloknál feladott, kül

földre szóló díjköteles táviratok díjmegosztását 
újból szabályozom s ehhez képest a P. R. T. 
1920. évi 84. számában közzétett 27.903. számú 
rendeletem 2. pontjában foglaltakat az 1938. évi 
július hó 1-től kezdődő érvénnyel a következő- 
képen módosítom:

A vasúti távíróhivataloknál külföldre fel
adott díjköteles táviratok díjából, ideértve álta
lánosságban a külön-szolgálatokért esedékes dí
jakat is, a vasútak csak annyit tarthatnak meg 
mintha e táviratok belföldre szólnának; a külön- 
bözetet a m. kir. posta javára elszámolják.

Teljes egészében a m. kir. posta javára kell 
elszámolni a külföldre szóló táviratok mellék
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díjai közül a válaszért előre fizetett díjat (RP), 
a küldönccel kézbesítés díját (XP), a légi úton 
továbbítás díját (PAV) és az összeolvasás (T(') 
díját; a szemafor táviratoknál e díjakon kívül 
még a posta javára kell elszámolni teljes összeg
ben a szemaforállomásokat megillető szavan
kénti mindenkori szemafordíjat, továbbá rádió- 
táviratoknál még a postával kézbesítés (Poste) 
díját, a többszörös (TMx) rádió táviratok máso
lataiért beszedett díjat, végül ugyancsak rádió
táviratoknál a szárazföldi állomást megillető 
szárazföldi díjat, a mozgóállomást megillető fe
délzeti díjat és az esetleges áttáviratozás (RM) 
szavankénti mindenkori díját.

Az érdekelt postai szervek ezt a módosítást 
az említett rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi július hó 4-én. /

Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviróve- 
zetékeken és interurbán távbeszélő áramkörö

kön. í

107.712/6.
A Rendeletek Tára 1926. évi december hó

31-iki 65. számában 22.003. szám alatt, az 1937. 
évi július hó 16-iki 27. számában 107.481/6. szám 
alatt kiadott rendeletek, s az utóbbiban hivatko
zott előző utasítások alapján az irányok szerinti;, 
forgalmi felvételeket úgy a távírdánál, mint a; 
távbeszélőnél az 1938. évben is két esetben kelt" 
elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent 
idézett rendeleteim szigorú betartásával az irá| 
nyok szerinti forgalmi felvételeket az 1938. év 
folyamán az alábbi napokon végezzék: 

augusztus 8., 9., 10., 11., 12.,
(hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek); 

október 10., 11., 12., 13., 14.,
(hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek).
A távírónál az öt napi felvétel adatait nem \  

naponkint külön-külön, hanem az egyforma ren
deltetési helyeket egy-egy tételbe összevonva és 
abc-sorrendbe szedve kell kimutatni. Ha a ren
deltetési helyen nincs távíró központ, úgy az 
utolsó távíró központot a rendeltetési hely mel
lett zárójelben fel kell tüntetni.

A távbeszélőnél az öt napi felvétel adatait 
ugyancsak nem naponkint külön-külön, hanem 
az egész forgalmat az erős- és gyengeforgalmú 
órák szerint két részre osztva és ezen kereten 
belül az egyforma rendeltetésű helyeket egy té

telbe összevonva, abc-sorrendbe szedve kell ki
mutatni.

Az első rész tartalmazza tehát öt napon át 
az erősforgalmú órák alatt (8—19 óráig) lebonyo
lított beszélgetéseket rendeltetési helyenkint 
egy tételben, fekete tintával bevezetve.

A második rész pedig a gyengeforgalmú 
órák alatt (7—8-ig és 19 órától 21 óráig) lebonyo
lított beszélgetéseket tartalmazza — rendelte
tési helyenkint egy tételben — piros tintával be
jegyezve.

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, illet
ve sorszámozva nincsen, mindig a saját köz
pontja köteles felvenni.

A szükséges nyomtatványokat a hivatalok 
a szokott módon igényeljék.

A kitöltött íveket a felvétel után 14 napon 
belül — a forgalom javítására vonatkozó eset
leges javaslataik kíséretében — terjesszék fel 
előttes igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok jelen rendeletemet be 
nem tartó hivatalok ellen saját hatáskörükben 
szigorúan járjanak el. A beérkező íveket gyűjt
sék össze és ellenőrizzék, hogy azok valamennyi 
hivataltól beérkeztek-e és azokat rendeletem ér
telmében pontosan töltötték-e ki?

Az igazgatóságok az összegyűjtött és ellen
őrzött kimutatásokat szeptember hó 20-ig, illetve 
november hó 15-ik napjáig küldjék be a posta- í 
vezérigazgatóság 6. ügyosztályához.

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.
il £• 1 M

Rádió tárgysorsjáték rendezése.
106.940/8.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió r -t. 
folyó évi augusztus hó 29-től szeptember hó 3-ig 
terjedő időben rádiótárgysorsjátékot rendez.

A rádiótárgysorsjátékon a postahivatalok 
rádió nyilvántartásában 1938. évi augusztus hó 
6-án nyilvántartott 1. felemelt-, 2. rendes-, 3. ked
vezményes díjú és 4. díjmentes rádióengedélye
sek vesznek részt.

A nyereménytárgyak sorsolása a postahiva-
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tulok 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 hivatalok
nak a m. kir. posta központi anyagraktára folyó 
évi július havában hivatalból küldi meg. Ha a 
küldött mennyiség nem volna elegendő, a még 
szükséges darabszámot a hivatalok az anyagrak
tárból szolgálati levelezőlapon közvetlenül ren
deljék meg.

Minden egyes rádióelőfizető nevére, aki 
folyó évi augusztus hó 6-án a hivatal rádió nyil
vántartásában szerepel, külön részvételi jegyet 
kell kiállítani. Az e célra szolgáló nyomtatvány 
megfelelő rovataiba a hivatalok jegyezzék be a 
rádióelőfizetők engedélyének számát, az engedé
lyes nevét, a postahivatal nevét, az 500-nál több 
előfizetőt nyilvántartó postahivatalok ezeken fe
lül az előfizető közelebbi lakcímét is.

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 rádióelőfizető 
részére állítható ki részvételi jegy. Az öt elő
fizető adatait tartalmazó részvételi jegy nyom
tatványt a hivatalok ne vágják szét, mert ezek
nek szétvágása az összes részvételi jegyek be
érkezése után egyszerre történik.

Azokat a nyomtatványokat ellenben, ame
lyeken ötnél kevesebb előfizető adata van, pon
tosan a választóvonással megjelölt helyen, 
egyenként szét kell vágni.

A kitöltött részvételi jegyeket gondosan 
kell csomagolni és folyó évi augusztus hó 7-én 
az első postaindítással a m. kir. postavezér
igazgatóság 8. ügyosztálya címére (Budapest 
114.) közönséges levélként (csomagként) kell be
küldeni.

A boríték címoldalán a hivatalok jegyezzék 
fel azt is, hogy a borítékban (csomagban) hány ’ 
darab részvételi jegy van.

Üres (megmaradt) nyomtatványt (részvételi 
jegyet) visszaküldeni nem szabad!
A részvételi jegyek kitöltése a budapesti posta- 

igazgatóság alá tartozó postahivataloknál.
A budapesti postaigazgatóság kerületébe 

tartozó postahivatalok helyett a részvételi jegye- j

két a folyó évi augusztus havi nyugtáknak meg
felelően a Budapest 741. sz. postahivatal Adre- 
ma-géppel állítja elő. A postahivatalok csak a 
díjmentes, továbbá azokról az újonnan belépett 
előfizetőkről állítsanak ki részvételi jegyeket, 
akik részére a Budapest 741. sz. hivatal augusz
tus hóra nem küldött nyugtát.

A budapesti postaigazgatóság kerületébe 
tartozó postahivatalok az erre a célra szükséges 
nyomtatványokat a darabszám megjelölése mel
lett szolgálati levelezőlapon a m. kir. posta köz
ponti anyagraktárától haladéktalanul rendeljék 
meg.

A részvételi jegyek kitöltése, a nyomtatvá
nyok szétvágása és beküldése ugyanúgy törté
nik, mint a vidéki postaigazgatóság alá tartozó 
postahivataloknál.

A tárgysorsjáték ismertetése.

A folyó évi rádiótárgysorsjátékon 30.000 P 
értékben 411 nyeremény kerül sorsolásra, és pe
dig:

1 drb 5.000 pengő
1 „ 3.000 „
2 „ 1.000 „
3 „ 500 „
4 „ 300 „
4 „ 200 „
2 „ 150 „

30 „ 100 „
114 „ 50 „
250 „ 30 ,, értékű.

A nyerteseknek jogában áll a nyeremény- 
összeg értékének megfelelő csoportban felsorolt 
több tárgyból kiválasztani a neki megfelelőt.

A nyereményutalványok kézbesítése.

A tárgysorsjáték húzáseredményéről szóló 
nyereményutalványokat a postavezérigazgatóság 
ajánlott levélben annak a postahivatalnak cí
mezve küldi meg, amelyik kézbesítő kerületében 
a nyertes előfizető lakik. Ez a postahivatal a 
hozzá beérkezett levél felbontása után a nyertes 
előfizető nevére szóló külön borítékot (amely
ben a nyereményutalvány és mellékletei van
nak) ajánlott levélként kézbesítse.

Azoknak, akik az előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, vagy, akiktől az engedélyt a hiva
talok időközben visszavonták, avagy, akik az 
előfizetésről időközben lemondtak, a nyere- 

i ményutalványt kézbesíteni nem szabad. A díj-
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hátralékos előfizetőt azonban a nyereményről 
értesíteni kell, és ha díjhátralékát kiegyenlíti, a 
nyereményutalványt részére ki kell adni.

A nyereményutalványok beváltásáról, ille
tőleg a nyereménytárgyak átvételéről a nyerte
sek maguk tartoznak gondoskodni.

Azokat a nyereményutalványokat, amelyek 
bármily okból folyó évi szeptember hó 25-ig nem 
kézbesíthetők, a postahivatalok mindegyik nye
reményutalványon a kézbesíthetetlenség okának 
feltüntetése mellett, szolgálati ajánlottlevélként 
küldjék vissza a postavezérigazgatóság 8. ügy
osztálya címére (Budapest 114.).

A postahivatalok a sorsjáték iránt érdek
lődőknek a kért felvilágosítást készségesen ad
ják meg és a sorsjáték rendezéséről a helyi vi
szonyokhoz és a lehetőséghez képest a közönsé
get tájékoztassák. Jj?

Budapest, 1938. évi június hó 30-án.

1/

havi munkaegységkimutatásban 1.0 és 0.2 egy
séggel számított rádióvevőberendezések számát 
színes ir ónnal húzzák át.

Budapest, 1938. évi július hó 8-án.

V

Szórakoztató rádióvevőberendezések után fel
számítható munkaegységek.

108.548/2.
Az egyes postahivataloknál nyilvántartott 

rádióengedélyesek havi használati díjnyugtáit 
fokozatosan az egész országban a Budapest 741 
számú postahivatal által Adréma rendszerű cím
írógéppel állíttatom elő.

Az Adrema-rendszerbe bevont postahivata
lok által nyilvántartott szórakoztató rádióvevő
berendezések után felszámítható munkaegysé
geket további intézkedésig vevőberendezésen
ként a nyilvántartó és a díjakat beszedő posta- 
hivataloknál összesen 2.2 egységben, a nyugtá
kat kiállító Budapest 741. számú postahivatalnál 
pedig 0.2 egységben állapítom meg. Abban az 
esetben, ha valamelyik városban, vagy község
ben több postahivatal működik és ezek közül 
más hivatal végzi a nyilvántartást és egyéb ke
zelési teendőket, és más hivatal szedi be a díja
kat, a nyilvántartó hivatal rádióvevőberendezé
senként 1.2 egységet, a díjakat beszedő postahi
vatal pedig minden beszedett használati dí j - 
nyugtáért 1.0 egységet számíthat fel. Az érde
kelt postahivatalok a munkaegységkimutatás IV'. 
Rádió 1. fsz. alatt feltüntetett 2.8-es szorzószá- 
mot kézírással helyesbítsék.

Oly célból, hogy a havi forgalom összesíté
sénél a rádióvevőberendezések kétszeres szám
bavétele elkerülhető legyen, az igazgatóságok a .

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
106.662/8.

Magyarország, valamint a Nagybritanniá- 
hoz tartozó Guernsey-sziget és Jersey-sziget 
közt a távbeszélőforgalom megnyilt.

A hivatalok ennélfogva a Távbeszélő-Díj
szabásban a következő változást vezessék ke
resztül:

40. o. Nagvbritanniánál a címben „ír szabad 
állam“ helyett ..Írország“, ,yEtat libre dTrlande“ 
helyett pedig „Irlande“ írandó.

A P. R. T. 1936. évi 8. számában megjelé 
91.314 8. sz. rendelethez csatolt 2. sz. fedőlappal 
közölt összes adatokat (a kéthasábos rész utáni
2., 3., 4. és 5. bekezdés) töröljék és helyükbe ra
gasszák a csatolt fedőlapot.

Budapest, 1938. évi július hó 7-én.

Időjóslást tartalmazó körözvénytáviratok 
továbbítása.

95.776/8.

Tudomás és megfelelő eljárás végett értesí
tem a postahivatalokat, hogy az időjóslást tar
talmazó körözvénytávira tokát a P. R. T. 1930. 
évi 14. számában közzétett 64.402. sz. rendelet 
értelmében csak a távíróval (távbeszélővel) 
egyesített postahivatalokkal (postaügynökségek
kel) kell közölni.

Ebből következik, hogy a központi köröz- 
vényeknek, körözvénytáviratoknak az idő jós
lásra vonatkozó részét a távíróval vagy távbeszé
lővel fel nem szerelt postahivatalok (ügynöksé
gek) részére lemásolni és továbbítani nem kell.

Budapest, 1938. évi július hó 9-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
108.059/4.

Az Iró-Verlag, München, Kari Kremling ki
adásában megjelent „Volksdeutsche Strassen-
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karten von Ungarn“ című nyomdaterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.

i.

„Politika“ című hetilap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

108.416/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Fodor 
Lajos felelős szerkesztésében és a „Politika“ lap
kiadóvállalat r.-t. kiadásában megjelenő, a Beth
len nyomda r.-t. által előállított „Politika“ című 
hetilap megjelenését és terjesztését 60 napra, 
azaz f. é. július hó 2-től szeptember 1-ig bezáró
lag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi július hó 8-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I .

108.417/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi július hó 6-án kelt B. I. 8.287/ 
1938.—2. számú végzésével a Budapesten, Held 
János nyomdájában előállított „Hungárista nép
közösség“ című, 1938. évi július hó 7. napján kelt 
nem időszaki sajtótermék lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1938. évi július hó 8-án.

II. V
108.245/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi július hó 5-én kelt B. I. 8.234/ 
1938.—2. számú végzésével az Abonyban, az 
abonyi járási nyomdában előállított „Kinek ide
gen eszme a nemzeti szociálizmus“ feliratú, 1938. '

évi július hó 4. napján megjelent, nem időszaki 
sajj»termék lefoglalását rendelte el.

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

Budapesten, 1938. évi július hó 7-én.

m. ! /
i -

108.672/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi július hó 8-án kelt B. 8.371/ 
1938. számú végzésével a Budapesten, az „Álta
lános Nyomda“ r.-t. nyomdájában előállított 
„Otthon és Boldogság“, „Felsőbbség“ és „Az Ö 
Munkái“ című röpiratok lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít

ás ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
tgyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi július hó 9-én.

Felsősimapuszta postaügynökség nevének 
megváltoztatása.

108.858/3.
A Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyében 

fekvő, Nyíregyházához tartozó Felsősima lakott 
helyen működő Felsősimapuszta postaügynök
ség nevét „Felsősima“ névre változtatom.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny
vekben a következő változásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban az alant felsorolt he
lyeknél Felsősimapuszta helyett „Felsősir 
írandó:

Belfibokor r\ Nyíregyháza (129. o.)
Benkőbokor .A Nyíregyháza (131. o.
Cigánybokor rs Nyíregyháza (152. o.)̂
Első mándibokor .O Nyíregyháza (190. y.),
Felsősima Nyíregyháza (209. o.y
Hosszúháttanya O Nyíregyháza (260/ o.).
Kálmánháza .o Üjfehértó (280. o.).'
Második mándi bokor O Nyíregyháza (361.

o.).
Messzelátó (Felsősima része) 

háza (367. o.).
Mohosbokor r\ Nyíregyháza (374. o./, 
Nádasibokor rs Nyíregyháza (378. o 
Nagylapos O Nyíregyháza (387. o.).

Nyiregy-
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Polyákbokor t~\ Nyíregyháza (436. o.).
Rókabokor n  Nyíregyháza (455. o.).
Üjtelekibokor Nyíregyháza (542. o.).
Vadasbokor n  Nyíregyháza (547. o.).
Verescsárda (Felsősima része) r\ Nyírei 

háza (558. o.).
A Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában a 45. és 160. oldalon Felsősimapuszta he 
lyett: „Felsősima“ írandó.

Végül az Irányítási füzetben a 48. oldalon 
töröljék Felsősimapusztát s írják helyébe: 
„Felsősima“.

Budapesten, 1938. évi július hó 13-án. j

— ■ i
A magyar királyi postatakarékpénztár 1938. 

június havi forgalma.
4.845/eln. ptksz.

A takaréküzletágban a betéteket 2,920.268 
P 87 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté
tek állománya 1938. június hó végén 125,224.420 
P 58 f volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 18,373.070 P 
86 f volt.

A betevők száma a hó végén 540.991 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 73,407.173

P 84 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1938. június hó végén 
268,413.985 P 91 í volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 37.191 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában lévő különféle értékpapírok állománya 
1938. évi június végével névértékben 122,257.001 
P 36 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 99,906.683 P 45 f-t képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 85.024.

A zálogüzletágban 274.751 drb új zálogfel
vétel 5,606.647 P kölcsönnel és 243.912 drb zálog
kiváltás 5,034.479 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel. A zálogtárgyak álladéka 1938. június hó 
végén 1,457.877 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 29,141.992 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.487 drb, kényszerárverésre pedig 7.993 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.131 
drb, a befolyt vételár 145.521 P 60 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. június hó folyamán 3,273.729 
tétel s 2.013,069.539 P 03 f, az összes betétek állo
mánya pedig a hó végén 393,638.406 P 49 f volt.

Budapest, 1938. évi július hó 7-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
Dt'd09
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény ösztöndíjra.
A M. kir. Postamesterek és Postamesteri 

Alkalmazottak Országos Nyugdíjegyesülete a 
kezelésében lévő „dr. Nagy Endre postafőigaz
gató ösztöndíj alapítványa“ 1937-ik évi kama
taira pályázatot hirdet. Pályázhatnak elsősorban 
olyan szegénysorsú, és a debreceni postaigazga
tósági kerületbe tartozó III. vagy IV. osztályú 
postamester középiskolai tanuló fiú- vagy leány- 
gyermekei, akik tanulmányi előmenetelük alap

ján erre leginkább érdemesek. A tanulmányi se
gélyre csak olyan középiskolai fiú- vagy leány
tanulók pályázhatnak, akik valamely középisko
lának legalább I. osztályát jó eredménnyel elvé
gezték. A pályázat határideje: 1938. szeptember 
5. Kérvényeket a m. kir. Postamesterek és Posta- 
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegye
sületének címére (Budapest, I., Várfok-utca 12.) 
kell benyújtani.

Budapest, 1938. évi június hó 24-én.

Betöltendő kiadói állások.

Bicske postahivatal önálló kezelésre képes kiadót ke
res augusztus 1-re. Ajánlatot fizetési igény megjelölésével 
és szolgálati adatok közlésével kér.

Páty (Pest m.) II. oszt. postahivatal azonnalra, eset
leg augusztus 1-re kiadót keres állandó alkalmazásra. Tel
jes ellátást és készpénzfizetést, megegyezés szerint.

Szentgotthárd postahivatal augusztus 1-re, esetleg 
előbb is egy szakképzett férfi kiadót keres állandó alkal
mazásra.

Szilsárkány postahivatal 4—5 hétre helyettest keres 
augusztus 15-től kezdve. Helyettest csak a Soproni Igaz
gatóság kerületéből alkalmaz. Ajánlatokat fizetés megje
lölésével kér.

Ujszász I. o. postahivatal keres augusztus 1-re, a ke
zelés minden ágában jártas szolid, jóírású kiadónőt. Fi
zetése: készpénz, lakás és teljes ellátás. Az állás állandó.

Záhony postahivatal augusztus 15—október 1-ig pon
tos kezelő kiadónőt, vagy kiadót keres. Javadalmazás: 
készpénz és ellátás.

V

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 1J4. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

fOYuvw NyaartU At ayom átt. — FaUlöa -k: Duchoa Jánoa.
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Központi biztosi megbízatás.
107.036/1.

Dr. György József postaigazgatót központi 
biztosi teendőkkel megbízom.

Budapest, 1938. évi július hó 6-án.

Kerületi biztosi felmentés.
109.030/1.

Visinszky József postatitkár (85) a soproni 
postaigazgatóság kerületében a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentetett. I /

Budapest, 1938. évi július hó 13-án. . i/

Távbeszélgetések törlése.
101.937/8.

A távolsági távbeszélgetések törlése körül 
kifejtett különféle gyakorlat egységesítése vé
gett a következőket rendelem.

1. A C. 1. Szab. 67. §. 4. pontja értelmében a 
hívott nem jelentkezése esetén minden esetben, 
tehát még akkor is törlési díj jár, ha a hívott az 
esetleges első csengetésre jelentkezett, a beszél
getésre való felszólításkor pedig már nem felelt.

2. A távolsági távbeszélgetések törlésénél a 
belföldi forgalomban is életbeléptetem a nemzet
közi kezelési utasítás (C. 4. Szab.) 61. cikkében

szabályozott eljárást. Vagyis elrendelem, hogy 
a hívott nem jelentkezése esetén a hívást fél 
órán belül még kétszer meg kell ismételni. Há
rom eredménytelen hívás után a hívót értesíteni 

■és —■ ha a hívó az előjegyzés fenntartását nem 
kívánja, — az előjegyzést törölni kell. Ha azon
ban a hívó kívánja, az előjegyzést a C. 1. Szab. 
57. §-ában megállapított határidő lejártáig nyil
ván kell tartani, és a hívott felhívását ez alatt az 
idő alatt legfeljebb még háromszor meg kell kisé- 

/relni. A hívott nem jelentkezése miatt a központ 
szolgálatát az egyébként is előírt 12 percen túl 
nem kell meghosszabbítani.

A távbeszélőjegy hátoldalára minden ered
ménytelen hívást fel kell jegyezni.

A hívott nem jelentkezése miatt törölt be
szélgetésért törlési díjat akkor is fel kell szá
mítani, ha a törlés a szolgálati idő lejártakor 
történik.

3. Ha a hívó állomás 7—21 óráig egy perces, 
azontúl három perces hívásra nem jelentkezik, 
az előjegyzést a C. 1. Szab. 67. §. 3. b) pontja ér
telmében minden esetben egy perces díj felszá
mításával kell törölni.

4. A távolsági távbeszélgetések törlésének, 
okát és a kapcsolás körüli nehézségeket a távbe
szélőjegy hátoldalára továbbra is fel kell je
gyezni. A jegyzésnek mindenkor az időpont fel
tüntetése mellett kell történnie.

Mivel a feljegyzések sok esetben nem sza
batosak, vagy túlhosszúak, a gyakrabban előfor-
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dúló esetekben használható rövidítéseket az 
alábbiakban foglalom össze:

„845 htt nem jel.“ (=  8 óra 45 perc. Hívott 
nem jelentkezett).

„8S0 h. vlép. tör.“ ( =  8 óra 50 perc. Hívó 
visszalépett. Beszélgetés törölve).

„850 további előj. 12-ig“ (=  8 óra 50 perckor 
hívó a hívott nem jelentkezéséről értesült. Az 
előjegyzésnek 12 óráig való további nyilvántar
tását kérte).

„920 h. nem jel. tör.“ (=  9 óra 20 perc hívó 
nem jelentkezett. Beszélgetés törölve. 1 perces 
törlés).

„2112 szóig, vége tör.“ (=21 óra 12 perc. Napi 
szolgálat vége. Hívott nem jelentkezett. Töröl
ve. Törlési díj felszámítva).

„ÍO10 téves, tör. új 26—42“ (=  10 óra 10 perc. 
Hívó téves számot kért. Egy perces törlés, mert 
hívó a 26—42 új számot kérte, amely hívásról a 
hivatal új távbeszélőjegyet állított ki).

„10lu téves, teljes díj“ (=  10 óra 10 perc. 
Hívó téves számot kért. Mivel új számot nem 
kért, 3 perces díjat fizet).

„II10 vzavar. 2 p. pótlás“ (=  11 óra 10 perc
kor beszélgetés közben vonalzavar lépett fel. 
Beszélgetés érthetetlenné vált. Az összeköttetés 
az előfizetők kárpótlása végett a felszámított idő
nél 2 perccel tovább tartott).

„111Ü vzavar, dm. törlés“ ■(= 11 óra 10 perc
kor beszélgetés közben vonalzavar lépett fel. A 
jó hallási viszonyok 3 percig sem tartottak. Pót
lást adni nem lehetett. Előjegyzést díjmentesen 
törölni kellett).

„II10 vzavar. Közv.“ (= 1 1  óra 10 perckor 
beszélgetés közben vonalzavar volt. A kezelő a 
felek kérésére a beszélgetést közvetítette. Díj 
rendesen felszámítva).

„II10 5626 rossz. Törlés“ ( =  11 óra 10 perc
kor az előjegyzést díjmentesen törölni kellett, 
mert az 5626 sz. áramkör rossz és másfelé össze
köttetést adni nem lehet).

„1820 Ács nem jel. Tör.“ ( =  18 óra 20 perc
kor az ácsi központ már nem jelentkezik. Elő
fizető nem vár. Díjmentes törlés).

„1423 htt visszaút.“ (14 óra 20 perckor a hí
vott kijelentette, hogy nem hajlandó beszélni. 
Egy perces díj felszámítva). /

„1423 h. visszaút.“ (=  14 óra 23 perckor a 
híváskor a hívó kijelentette, hogy már nem akar 
beszélni. Egy perces díj felszámítva). /

Budapest, 1938. évi július hó 16-án.

Gépi kapcsolású alközpont fenntartási díj
tételének részbeni módosítása.

93.777/8.
A Távbeszélő Díjszabás II. és III. Táblázat 

D. b), valamint a IV. Táblázat C. b) pontjában 
a gépi kapcsolású alközpontok fenntartásáért 
megállapított 1.50, illetve 1.80 P-s díjtételt rende- 
letem megjelenésétől kezdve csak olyan gépi 
kapcsolású alközpontokra kell alkalmazni, ame
lyeknél a bekapcsolható mellékállomások száma 
76 és 100 közt van.

Ha a bekapcsolható mellékállomások száma 
a 100-at meghaladja, a fenntartásért esedékes dí
jat esetenként fogom megállapítani.

Budapest, 1938. évi július hó 18-án.

Változások a Távbeszélő-díjszabásban
106.549/8.

A magyar-görög távbeszélőforgalomban 
ezentúl Stylis görög várossal is lehet távbeszél
getéseket folytatni.

Erre való tekintettel a hivatalok a Távbe
szélő-Díjszabás 33. oldalán a II. díjöv görög hi
vatalainál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 18. sz.- 
hoz) Sparti és Tripolis közé írják be: Stylis.

Budapest, 1938. évi július hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
109.204/4.

A Szabadkán megjelenő „Napló“ című napi
laptól és a Csehszlovákiában megjelenő „A Ma
gyar Nép Naptára 1938“ című sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi július hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek
I.

109.216/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

igálóbírája 1938. évi július hó 9-én kelt B. 8.442/ 
1938. számú végzésével a Budapesten, ismeret-
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len helyen előállított, impresszummal el nem lá
tott. 11-ik Szocialnationale Végrehajtóbizottsága 
aláírású

1. „Magyar Testvérek“,
2. „Magyar Munkástestvérek“,
3. „Testvérek“,
4. „Magyar Testvérek!“ című, továbbá
5. az aláírás nélküli „Magyar Testvérek.

Munkások“
című röpiratok lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi július hó 14-én.

II.
109.508/4.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1938. évi július hó 13-án kelt B 4.272/2.—1938. 
számú végzésével a Magyar Nemzeti Szociálista- 
párt Alsó Tiszántúli főkerülete házi többszörö- 
sítő gépén N. Schultz József felelős kiadásában 
megjelent „Társtag, Testvér“ című sajtótermék 
lefoglalását 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, 1938. évi július hó 16-án. //
110.121/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírája 1938. évi július hó 18-án kelt B. I. 8.689/ 
2.—1938. számú végzésével a Budapesten im
presszum nélkül előállított, lehúzás útján sok
szorosított „Csak azért is éljen Szálasi“; „Az 
ítélőbíró lesüti a szemét“; „És eljövend az ítélet 
napja . . .“; „a zsidók és a hatalmukat féltők 
Krisztust is megcsúfolták . . „Ész, erő, egész
ség“; „a háború nem követelt annyi áldoza
tot . . .“; „Munka? Kenyér? Szebb jövő . . . 
kezdetű röpiratok 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, 1938. évi július hó 19-én.

Budapest 45. számú postahivatal megnyitása.

109.032/3.

Budapest székesfőváros IX. ker„ Közraktár- 
utca 30/32. szám alatt, a Hangya központi épüle
tében, f. évi július hó 16-án „Budapest 45“ elne
vezéssel, távíróval és távbeszélővel egyesített 
postahivatal nyilt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „460“, 
díj négyszögszáma: „1“.

A m. kir. postahivatalok a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorában az alábbi válto
zást vezessék keresztül:

A 23. oldalon, Budapest 44. után írják be a 
következő adatokat: „460, 1, —, Budapest 45.
(IX. Közraktár-u. 30/32.) „ , „ , —-----“; a 168.
oldalon pedig 460. számnál: „Budapest 45.“

Budapesten, 1938. évi július hó 18-án.

Igazolvány elvesztése.
109.041/6.

Krenner Alajos távíró munkás a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 630/1937. sz. — távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távb. készülékeken munkák 
elvégzésére jogosító — igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1938. évi július hó 14-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

109.210/6.

Tóth Mihály kalocsai vonalfelvigyázó „M. 
kir. távirda vonalfelvigyázó 1031.“ feliratú ovális 
fémbélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal terjesz- 
szék fel az illetékes postaigazgatóságokhoz.

/
Budapest, 1938. évi július hó 14-én.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
107.864/8.

I. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.
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II. Egyéb változások.

Bekapcsoltattak:
Balatonalmádi az (5607), 6902—, Balatonföldvár a 2414—, Balatonszemes a 2416—, Bia az 

5702—■, Budaörs az 5702—, Budapest H. a 7150, 12420, 12566—, Cegléd 1. a (2100), (2260), (2261), 
(2263), (2265), (2267), (2268), (2269), (2271), (2272), (2274), (2290), (2291), (2292), (2293), (2294), 
(2295), (6550), (6680), (6681), (6683), (7181), (7610), (12501), (12502), (12503), (12504), (12588), 
(12598), —, Celldömölk az (1244), Dunavecse az (1020)—, Érd a 4929, Érdliget a 4929, Gyarmat 
az 5860, Jánoshalma a 4593—, Jászjákóhalma a (651)—, Kápolnásnyék az 5349—, Kiskunfélegy
háza a 12566—, Kisújszállás a 2263—, Kisvárda a 7150—, Martonvásár az 5349 , Nyíregyháza 
1. a (6690—. Siófok a 2416—, Székesfehérvár 1. a (456), (1212)—, Szombathely 1. a (44)—, Tét az 
5860, Törökbálint az 5702—, Veresegyház a 2550—, Veszprém 1. a 6902. számú távíróvezetékbe, 
illetőleg távbeszélőáramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Balatonszemes az 5426—% Bia az 5700—, Budaörs az 5700—, Budapest H. a 4900, 6000, 6002, 

6003, 7600, 7601, 7610, 7612, 7614, 7616—, Gyarmat az 5853, Győrszemere az 5813, Nagykovácsi 
a 6003, Pesthidegkút a 6002, 6006, Remetekertváros a 60(X), Siófok a (2416), 5426—, Tét az 5853, 
Törökbálint az 5700 számú távíróvezetékből, illetőleg távbeszélőáramkörből.

Szolgálati jellegváltozások:
A távbeszélőnél ezentúl: Balatonfenyves L/BC/2. VII/1—VIII/31-ig C/2. —, Balatonmária- 

fürdő, Balatonszepezd és Balatonújhely L/BC. VII/1—VIII/31-ig C. —, Görömbölytapolca 
VI/21—IX/10-ig C. Hévizszentandrás VI/l-VIII/31-ig N/2, IX/1—IX/15-ig C. —, Mátrafüred
L/BC. IV/1—IX/30-ig C.

A távírónál és távbeszélőnél ezentúl: Badacsony és Badacsonytomaj L/BC, VII/.l— 
VIII/31-ig C, 7—22 óráig —, Balassagyarmat N, —■, Balatonalmádi VII/1—VIII/31-ig N/2 —, Ba- 
latonberény L/BC, VII/1—VHI/31-ig C —, Balatonboglár és Balatonföldvár VII/1—VIII/31-ig
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7—22 óráig—, Ralatönfüredfürdő VI/1—IX/15-ig N /2 — Balatonkenese cs Balatonlelle VII/1—- 
VIII/31-ig 7—22 óráig —, Balatonszárszó VI/1—VIi/31-ig cs IX/1—IX/15-ig C/2, VI'I/l—VIII/31-iig 
C —, Balatonszemes VII/1—VITI/31-ig 7—22 óráig —, Cegléd 1. N/2. —, Eger 1 N —, Esztergom 
N —, Fonyód és Fonyódfürdőtelep VII/1—VIII/31-ig 7—22 óráig —, Győrszentmárton IV/1— 
IX/30-ig C. —, Gyula N. —, Hévizfiirdő VI/1—VIII/31-ig N/2 —, Hódmezővásárhely 1. N. —, 
Karcag N/2 —, Kiskunhalas N/2 —, Kondoros C/2 —, Kunhegyes C —, Mátészalka N —, Mező
túr N/2 —, Mohács 1. N/2 —, Nagykőrös N —, ücsöd C/2 —, Pápa N —, Révfülöp VII/1 — 
VI'Tl/31-ig 7—22 óráig —, Salgótarján N —, Sátoraljaújhely N —■, Siófok VI/1—IX/30-ig N/2—, 
Szekszárd N —, Szentes N —, Szikszó N —, Üllő C/2 —, Zalaegerszeg N.

Névváltozások:

Felsőszemenye neve „Muraszemenye“-re változott.

Más változások:
Agárd-nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Badacsony-nál az 5. és 6. hasábba 2 es 

jegyzetszámot és az oldal alján 2-es jegyzetszám alatt „VII/1—VIII 31-ig C. A szolgálat 7—22 
óráig tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Badacsonytomaj-nál az oldal alján a 2-es jegyzetszöveget 
következőképen helyesbítsék: „VII/1—VIII/31-ig C. A szolgálat 7—22 óráig tart.“ Balatónaka- 
rattyá-nál a 6.hasábban az 1-es jegyzetszámot és az oldal alján az 1-es jegyzetszöveget töröljék. 
Balatonalmádi-nál az oldal alján a 4-es jegyzet szövegét töröljék és helyette „V/l—VI/30 és 
IX/1—X/31-ig C, VII/1—VIII/31-ig N/2 szolgálatot tart.“ új szöveget írjanak. Balatonberény-nél 
az 5. és 6. hasábba 1-es jegyzetszámot és az oldal alján 1-es jegyzetszám alatt „VI/1—VIlI/31-ig 
C. szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Balatonboglár-nál az 5. és 6. hasábba 5-ös jegy
zetszámot és az oldal alján 5-ös jegyzetszám alatt „VII/1—VIII/31-ig a szolgálat 7—22 óráig 
tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Balatonfenyvesnél a 6. hasábba 2-es jegyzetszámot írjanak, az 
oldal alján lévő 2-es jegyzetszöveg ennek megfelel. Balatonföldvár-nál az oldal alján az 1-es 
jegyzetszöveghez folytatólag „VII/1—VIII/31-ig 7—22 óráig.“ szöveget írjanak. Balatonfüred- 
fürdő-nél az 5. és 6. hasábba 3-as jegyzetszámot és az oldal alján 3-as jegyzetszám alatt „VI/1— 
IX: 15-ig N/2 szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Balatonkenese-nél az oldal alján az 1-es 
jegyzetszöveghez folytatólag „VII/1—VIIl/31-ig 7—22 óráig.“ szöveget írjanak. Balatonlellc-nél 
az 5. és 6. hasábba a 2-es jegyzetszám helyett 1-es jegyzetszámot írjanak és az oldal alján a 
2-es jegyzetszöveget töröljék. Balatonmáriafiirdő-nél a 6. hasábba a 2-es jegyzetszámot és az 
oldal alján 2-es jegyzetszám alatt „VII/1—VIII/31-ig C. szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írja
nak. Balatonszabadi fürdőtelep-nél az 1. hasábba (VI/1—IX/30) helyett „(V/l6—IX/30)“ bejegy
zést írjanak. Balatonszárszó-nál az oldal alján a 3-as jegyzetszöveget következőképen helyes
bítsék: „VI/1—VI/30. és IX/1—TX/15-ig C/2, Vilii—VIlI/31-ig C. szolgálatot tart.“. Balatonsze- 
mes-nél az oldal alján a 4-es jegyzetszöveghez folytatólag „VII/1—VIII/31-ig 7—22 óráig.“ szö
veget írjanak. Balatonszepezd nél az oldal alján a 3-as jegyzetszövegben C/2 helyett „C“ jelzést 
írjanak. Balatonújhely-nél a 6. hasábba 3-as jegyzetszámot írjanak, az oldal alján lévő 3-as 
jegyzetszöveg ennek megfelel. Balatonvilágos-nál az oldal alján a 2-es jegyzetszöveget a követ
kezőképen helyesbítsék: „VII/1—VIII/31-ig, mint postahivatal, IX/1—VI/30-ig mint ügynökség 
működik.“. Berettyószentmárton-nál az 1. hasábban az „NY“ jelzést töröljék. Bő-t a 27. olda
lon Összes adataival töröljék és a 26. oldalon Bozsok és Bögöte közé írják a régi adatainak 
megfelelően. Dunakiliti-nél a 11. hasábba Magyaróvár helyett „Rajka“ közvetítő hivatalt írja
nak. Eger 1-nél az 5. és 6. hasábban az 1-es jegyzetszámot és az oldal alján az 1-es jegyzetszöve
get töröljék. Felsősima ü.-nél az 1. hasábba „Felsősimapuszta ü.“ helyes nevet írjanak. Felső- 
szemenye-t a 61. oldalon összes adataival töröljék és a 122. oldalon Murakeresztúr és Murga 
közé írják Muraszemenye új néven, a régi adatainak megfelelően. Felsőszentmárton-nál az 1. 
hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Fonyód és Fonyódfürdőtelep-nél az oldal alján a 2-es jegyzet
szöveghez folytatólag „VII/1—VIII/31-ig 7—22 óráig.“ szöveget írjanak. Géderlak-ot a 67. ol
dalon összes adataival töröljék és a 66. oldalon Gecse és Gelej közé írják a régi adatainak meg
felelően. Görömbölytapolca-nál az 1. hasábba „(VI/1—IX/30.)“ bejegyzést, a 6. hasábba 1-es
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jegyzetszámot és az oldal alján 1-es jegyzet szám alatt „VI/21—IX/10-ig C. szolgálatot tart.“ 
jegyzetszöveget írjanak. Gyopárhalma és Gyopárosfürdő-nél az 1. hasábban az „ü“ jelzést tö
röljék. Győrszentmárton-nál az 5. és 6. hasábba 4-es jegyzetszámot és az oldal alján 4-es jegy
zetszám alatt „IV 1—IX/30-íg C. szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Hajdúszoboszlói- 
gyógyfürdő-nél az 1. hasábba (V/16—IX/15) bejegyzés helyett „(V/16—IX/30)“ bejegyzést, a
6. hasábba L/BC1. helyett „BL1 “ jelzést írjanak, az oldal alján az 1-es jegyzetszöveg ennek meg
felel. Hetvehely-nél az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Hévizfürdő-nél az 1. hasábba (V/15— 
IX/30) bejegyzés helyett „(V/16—IX/30)“ bejegyzést, az 5. és 6. hasábba 3-as jegyzetszámot és 
az oldal alján 3-as jegyzetszám alatt „V/16—V/31. és IX/1—IX/30-ig C, VPl—VIII/31-ig N/2 
szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Hévízszentandrás-nál az oldal alján a 2-es jegyzet 
szövege helyett „VI/1—VIII/31-ig N/2, IX/1—IX'15-ig C. szolgálatot tart.“ új jegyzetszöveget ír
janak. Jankovich-telep-nél az 1. hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Kárász-nál az 1. hasábban 
az „ü“ jelzést töröljék. Kecel és Kecel vasúti távírót a 91. oldalon összes adataival töröljék és 
a 90. oldalon Kazár és Kecskéd közé írják a régi adatainak megfelelően. Keeskéd-nél a 11. ha
sábba Tata helyett „Bánhida“ közvetítő hivatalt írjanak. Királd vasúti táv.-nál az 1. hasábba 
„K“ jelzést írjanak. Környe-nél a l l .  hasábba Tata helyett „Bánhida“ közvetítő hivatalt írja
nak. Mátrafüred-nél az 1. hasábban (VI/1—IX/30) bejegyzést töröljék, a 6. hasábba 8-as jegyzet
számot és az oldal alján 8-as jegyzetszám alatt „IV/1—IX/30-ig C. szolgálatot tart.“ jegyzetszö
veget írjanak. Nagykőrös-nél az oldal alján az 1-es jegyzetszöveget töröljék. Oroszlány-nál a 
11. hasábba Tata helyett „Bánhida“ közvetítő hivatalt írjanak. Parádfürdő-nél az 1. hasábba 
(V/l—IX/30) bejegyzés helyett „(V/16—IX/30)“ bejegyzést írjanak, az oldal alján beírt 2-es 
jegyzetszöveget a következőképen helyesbítsék: „VI/21—IX/ 10-ig C. szolgálatot tart.“. Pilis- 
borosjenő-nél a 11. hasábba Pilisvörösvár helyett „Budapest K“ közvetítő hivatalt írjanak. 
RévfülÖp-nél az oldal alján a 2-es jegyzetszöveghez folytatólag „7—22 óráig“ szöveget írjanak. 
Siófok-nál az 5. és 6. hasábba 2-es jegyzet számot, az oldal alján 2-es jegyzetszám alatt ,,VI/1— 
IX/30-ig N.2 szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Siófokfürdő-nél az 1. hasábba (VI/16— 
IX/15) bejegyzés helyett „(VI/1 IX/30)“ bejegyzést írjanak. Szentpéterúr-nál az 1. hasábban
az „Ny“ jelzést töröljék. Üllő-nél az 1. hasábba Üllő helyett „Üllő“-t írjanak. Üröm-nél a 11. 
hasábba Pilisvörösvár helyett „Budapest K“ közvetítő hivatalt írjanak. Vcse-nél az 1. hasábban 
az „ü“ jelzést töröljék. Vonyarcvashegy vasúti táv.-nál a 8. hasábban az „L“ jelzést töröljék és 
a 7. hasábba írják.

Budapest, 1938. évi július hó 15-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 
109.058/3., 109.777/3., 109.568/3., 109.597/3

Évi járandóság S z á 1 1 1 t

3s
ta

ig
az

ga
tó

- 
lá

gi
 k

er
ül

et A
postaügytiökaég

neve ■ür>í)
V

o>»neoa
Ut m

un
ka


ju

ta
lé

k

sz
ál

lít
ás

i
át

al
án

y

fa
lu

zó
 le


vé

lh
or

dó
i 

át
al

án
y

hova

tá
vo

ls
ág

milyen járattal
■4-i
ni *"• 
Ű 6»O >ta  c

Qj •—a > pengő km.
03 '03a ja

Pé
cs

Csikóstöttös p. Baranya 408 *) — Csikóstöttös p. u. 045 Gyalog

2-
sz

er

Pé
cs

Bolhás P. Somogy 204 *)I — 'Bolhás m. h. 142 Gyalog

1-
sz

er



29. szám. 241
So

pr
on Kézi P Győr 204 * # j ■ —' — — — —

Sz
eg

ed Monori tanyák P. Békés 204 — Orosházi tanyák 
pu. 2.15 Gyalog

2-
sz

er

*) A postaszállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. **) A postaszállítást az enese-győrsövényháza i 
közúti posta járat látja el. ***) A szállítás és kézbesítés költségeit az érdekeltség viseli.

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 augusztus hó 6-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi július hó 19-én.

Pályázati hirdetmény.

98.649/6.
A m. kir. posta központi járműtelepe (Buda

pest, XTV., Egressy-út 39—43.) folyó évi szep
tember hó folyamán 20 künnlakó tanoncot vesz 
fel.

A felvétel egy évi próbaidőre történik, mely 
idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a három 
évben megállapított tanidőbe beszámíttatik. A 
próbaéven belül a meg nem felelő tanonc bármi
kor elbocsátható.

A tanoncok — akiknek ellátásáról teljesen a 
szülők (gyámok) gondoskodnak — a műhelyben 
felhasznált anyagokért, előzetes negyedévi rész
letekben, egy évre 30 P-t fizetnek.

A m. kir. postavezérigazgatóság fenntartja 
magának a jogot, hogy a tanoncokért fizetendő 
évi 30 P díjat a viszonyok változásával emel
hesse, vagy csökkenthesse. Díjmentességben, 
vagy díjkedvezményben a tanoncok nem része
sülnek.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosításra 
kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén az 
intézet alapszabályában felsorolt segélyezésekre 
igény jogosultsággal birnak. A m. kir. posta be
tegségi biztosító intézetének alapszabályában 
megállapított biztosítási díj fele részét azonban 
a. tanonc szülője (gyámja) tartozik viselni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép
vagy a polgári iskolának legalább négy osztályát

sikerrel elvégezte, 16. életévét 1938. szeptember 
hó 1-ével még nem tölti be és korának megfelelő, 
kifejlett ép testalkattal bir. A tanoncokat a pá
lyázati feltételeknek megfelelő folyamodók kö
zül a m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a posta központi 
járműtelepen, értelmisége megítélése végett, 
pszichotechnikai vizsgát tartozik tenni, különö
sen abból a célból, vájjon rendelkezik-e kellő 
mértékben mindazokkal az általános alapismere
tekkel és előképzettséggel, melyek az előírt tan
anyag elsajátításához feltétlenül szükségesek. A 
pszichotechnikai vizsgák tárgyát szemmérték- 
vizsgálat, becslés, tapintás, megfigyelőképesség, 
kézügyesség, észrevevési sebességi vizsgálat, to
vábbá a közép- vagy polgári iskola 4 osztálya 
tantárgyainak, különösen gyakorlati tárgyainak 
(számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik. A felvételt kérő, saját
kezűig írt folyamodványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) állampolgársági bizonyítványt,
b) születési anyakönyvi kivonatot,
c) az utolsó iskolai bizonyítványt,
d) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges, testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

e) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

f) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabály
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fáiban megállapított eseteket kivéve, — az is
kola minden 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 illeté
kes kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi járműtelepe a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr 1938. évi június hó
17-én kelt 98.649/1938. IV. 6. sz. rendeletével 
rendszeresített m, kir. posta gépkocsi ipari ta
nonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m. tankönyveket, 
rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket ingyen 
kapnak, papír, festék és egyéb fogyasztási anyag

beszerzéséről azonban a tanonc szülője (gyámja) 
tartozik gondoskodni.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo- 
lyamodványhpz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalában, és a m. 
kir. posta központi járműtelepén díjtalanul meg
kaphatják.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok a 
m. kir. postánál nyernek alkalmazást.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi augusztus 
hó 5-ig a m. kir. posta központi járműtelepénél 
(XIV., Egresy-út 39/45. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1938. évi július hó 8-án.

M. kir. postavezérigazgatóság.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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sz. Horváth Irén kiadó Muraszombat 1908 Pécs ügynökség Nem vállalt alkalma

zást 6 hónap óta. /

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Csepreg postahivatal mindhárom szakban teljesen 

jártas postakiadót keres augusztus elsejére. Az állás ál
landó, javadalmazás készpénzfizetés.

Kapuvár postahivatal augusztus 1-ére, állandó alkal
mazásra egy kiadót keres. Javadalmazás készpénzfizetés.

Réthelyi postahivatal, kiadó helyettesítésre augusz
tus tizenöttől szeptember tizenötig pontosan kezelő, per
fekt távírász kiadónőt keres. Fizetési igény közlését 
kéri.

A regölyi postahivatal augusztus 15-re vagy szeptem

ber 1-ére, gyakorlott kiadót keres, állandó alkalmazásra, 
mosás és ágynemű nélkül, teljes ellátás; fizetés megegye
zés szerint.

Somberek kisforgalmú III. oszt. postahivatal szep
tember 5-től 1 hóra helyettest keres; fix fizetés és lakás.

Szeghalom postahivatal, a szolgálat minden ágában 
jártas, gyakorlott nőkiadót keres, Járandóság: készpénz- 
fizetés,

Terpes postahivatal kiadójelöltet vagy kezdő kiadót 
keres, állandó alkalmazásra, azonnali belépéssel. Fizetés 
megegyezés szerint.

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

** »romín. — F«M6> e Duett* **
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Az Ausztriából eredő és oda szóló kedvezményes 

levélpostai küldemények és a kiscsomagok díja.
Az augusztusi íiagyobbszabású Szent István-ünncp- 

ségekkel kapcsolatban különleges alkalmi bélyegzők hasz
nálata.

Különleges alkalmi bélyegző használata a Magya
rok Világkongresszusa alkalmi postahivatalánál.

Különleges alkalmi bélyegző használata az augusz
tus hóban rendezendő nemzetközi céllövővcrseny alkalmi 
postahivatalánál.

Légoltalmi felszerelési tárgyak leltározása.
A m. kir. postatakarékpénztári csekkszámlatulajdo

nosok (42. sz.) névjegyzékének kiadása.
Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.

Postai szállításból kizárt, sajtótermék.
„Tiszaföldvár és Vidéke“ című hetilap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Kisrozvágy postahivatalnak Nagyrozvágy községbe 

való áthelyezése és nevének megváltoztatása.
Alkalmi postahivatal felállítása az Önálló Hivatáséi 

Nők Szövetsége III. Nemzetközi Kongresszusa alkalmából. 
A kaskantyui új postaügynökség megnyitása. 
Változások a nyomtatványjegyzékben.
Érd Postahivatal nevének megváltoztatása.
Deákvár postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Változás a Mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Vonalfelvigyázól bélyegző elvesztése.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kiadói állások betöltése.

Miniszteri elismerés.
I. ad. 103.955/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. mi
niszterelnök Klamartsik Antal nyugalmazott 
postaigazgatónak, dr. Leu György nyugalmazott 
postafcanácsosnak, Sándor Imre, Feik Károly és 
Nagy Imre nyugalmazott postahivatali igazga
tóknak, Zöldy István nyugalmazott postafőfel
ügyelőnek és Schauschek István nyugalmazott 
postaműszaki főellenőrnek nyugalomba vonuláy 
suk alkalmából, négy évtizeden át kifejtett köz
hasznú és buzgó munkásságukért köszönetét /és 
elismerését fejezte ki. /

Budapest, 1938. évi július hó 16-án. . /

A Postaüzleti Szabályzat II. kiadása. 
110.515/4.

A 81.812/1933. X.—4. sz. rendelettel kiadott 
Postaüzleti Szabályzatot az eddig megjelent vál
tozásokkal (1—5. sz.) együtt, mint az Üzletsza
bályzat II. kiadását újból kinyomattam.

Az Üzletszabályzat II. kiadásával a posta
ügynökségeket hivatalból láttam el és az új pos
tai szervek részére szintén a II. kiadású üzletsza
bályzatot kell igényelni. A hivatalok azonban to
vábbra is a régi kiadású üzletszabályzatot hasz
nálják, s azoknak II. kiadásúval való kicserélését 
nem engedélyezem.

A II. kiadású Postaüzleti Szabályzatot mind 
a m. kir. posta személyzete, mind a közönség 
megvásárolhatja. Az eladási árat a személyzet 
részére önköltségi áron, 2 P 70 fillérben, a kö
zönség részére 3 pengőben állapítottam meg. Az 
eladási árban a forgalmi adó és a csomagolási 
költség is benne van. A személyzet a saját cél
jaira vásárolt példányok árát 3 egymást követő 
havi részletben is fizetheti.

A postai szervek a vásárolni kívánt példá
nyok árát postaszolgálati utalványon a m. kir. 
posta tudakozó irodája külföldi hírlaposztályá- 
nak címére küldjék be, és az utalvány szelvé
nyén az összeg rendeltetését jelezzék.

A hivatalok e rendeletemet az 1933. évi P. 
R. T. 23. számában megjelent ad. 81.812/4. sz. 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi július hó 21-én. / /
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Baleset-bejelentőlapok feladásának igazolása. |
101.112/4.

A m. kir. belügyminiszter úrnak az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet által kártalaní
tandó üzemi balesetek bejelentése tárgyában ki
adott 185.500/1932. B. M. számú rendelet értelmé
ben a munkaadó minden üzemi balesetről hu
szonnégy órán belül az üzem helyére illetékes 
elsőfokú rendőri hatóságnál, az Országos Társa
dalombiztosító intézet illetékes kerületi pénztá
ránál és az illetékes iparfelügyelőnél külön-külön 
jelentést tenni köteles. Ha az üzem bányatárs- 
pénztár kötelékébe tartozik, a jelentést a kerü
leti pénztár helyett az illető bányatárspénztárnál 
kell megtenni.

A jelentés céljára az Országos Társadalom- 
biztosító Intézet által árusított kétféle nyomtat
vány szolgál és pedig „Munkaadói jelentés üzemi 
balasetről" és „Munkaadói jelentés a bányatör
vény alá eső bánya- vagy kohóüzemben történt 
balesetről“.

A baleset-jelentést a munkaadó az illetékes 
hatóságoknak levélként bérmentesítve postai 
úton is elküldheti.

Ezzel kapcsolatban a m. kir. belügyminiszter 
úrral egyetértőleg elrendelem, hogy a postahiva
talok a náluk nyitott borítékban vagy anélkül 
(üres hátoldalon megcímezve és összehajtva) le
vélként bérmentesítve feladásra kerülő baleset- 
jelentések átvételét és továbbítását a bejelentő- 
lap baloldalán levő perforált szelvényen megje
lölt helyen keletbélyegzőlenyomat alkalmazásá
val ismerjék el. A keletbélyegző-lenyomat helye 
felett a munkaadó feljegyzi a balesetet szenvedő 
egyén, valamint a címzett hatóság nevét és az el
küldés napját. A postahivatalok e bejegyzések 
helyességéről a jelentés adatai alapján győződje
nek meg s hiányosság vagy eltérés esetében azt 
pótolják, illetőleg helyesbítsék. A munkaadói je
lentésben bejegyzett adatokat azonban nem kell 
felülvizsgálni.

Ha a munkaadó a bejelentőlapot borítékban 
helyezve adja fel, a borítékot a postahivatal to
vábbítás előtt ragassza le.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok az A. 1. Szab. 
115. és az A. 3. Szab. 150. §-ánál. A szabályzatok 
megfelelő módosítása iránt a legközelebbi Vál
tozásban intézkedem.

Budapest, 1938. évi július hó 20-án.

Az Ausztriából eredő és oda szóló kedvezmé
nyes levélpostai küldemények és a kiscsoma- 

gok díja.
111.542/4.

F. év augusztus hó 1-től kezdve az Ausztria 
területén feladott, Magyarországba szóló ked
vezményes díjú levélpostai küldeményekre (üz
leti papír, nyomtatvány, vakok írása, áruminta, 
egybecsomagolt küldemény) és a kiscsomagokra 
a német birodalmi posta díjszabása lép életbe.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 23. §. 6. f. sz. Ausztriára vonatkozó 
adatok 8—11. hasábjában.

Ugyancsak f. év augusztus 1-től kezdve a 
Magyarországon feladott és Ausztria területére 
szóló azonos fajú küldeményekre is ugyanazt a 
díjat kell alkalmazni, mint a Magyarországból 
Németországba szóló küldeményekre.

Ezzel kapcsolatban a megjelölt időponttól 
kezdve a Magyarországban feladásra kerülő és 
Ausztriába szóló hírlapokra és időszaki folyóira
tokra jelenleg érvényes kedvezményes díjszabás 
— belföldi díjak érvénye — megszűnik. A hiva
talok a Levélpostadíjszabás 36. oldal, 12. §-ában 
töröljék az Ausztriára vonatkozó adatokat. A 
belföldi hírlapdíjszabás tehát ezentúl — nemzet
közi viszonylatban — csak a Lengyelországgal 
való forgalmunkban marad érvényben.

Ennek kapcsán és a fenti intézkedés következ- 
ményeképen f. é. augusztus hó 1-től kezdve Ma
gyarországból Ausztria területére is — úgy mint 
a Németországgal való forgalomban — a Levél- 
díjszabás 13. §-ában felsorolt feltételek mellett 
50%-kttl mérsékelt nyomtatványdíj szabásért le
het szállítani:

a) a belföldön kiadott és a hírlapkiadóhiva
talok vagy bizományosaik által közvetlenül fel
adott hírlapok és időszaki folyóiratokat;

b) a bárki által feladható könyveket, röpira- 
tokat és zenemüveket.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta
díjszabás 46. oldal, 21. §-ában, az Ausztriára vo
natkozó adatok 2. és 3. hasábjában. !j

Budapest, 1938. évi július hó 27-én. \J

Az augusztusi nagyobbszabású Szent István 
ünnepségekkel kapcsolatban különleges alkalmi 

bélyegzők használata.
109.935/3.

Az augusztusi nagyszabású Szent István ün
nepségekkel kapcsolatban folyó évi augusztus hó
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12-től 21-ig a budapesti 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10.,
53., 62,, 72., 112., 114. számú postahivatalok, folyó 
évi augusztus hó 15-én pedig az • esztergomi 
postahivatal „Szent István ünnepségek. (Hasz
náló hivatal neve és kelet)“ feliratú különleges 
alkalmi bélyegzőt fognak használni a náluk fel
adott küldemények egy részének a lebélyegzésé
hez.

A székesfehérvári országgyűlés alkalmával 
az országházi postahivatalnak Székesfehérvárott 
működő kirendeltsége folyó évi augusztus hó
18-án „Országgyűlés + Szent István Emlékév — 
Székesfehérvár — 1938. augusztus 18.“ feliratú 
különleges alkalmi bélyegzőt fog használni. 
Ugyancsak ilyen feliratú bélyegzőt használ ez 
alkalommal a székesfehérvári 1. és 2. számú pos
tahivatal is, azzal a különbséggel, hogy a bé
lyegző szövegében a postahivatal száma is fel 
lesz tüntetve. / /

Budapest, 1938. évi július hó 20-án.

Különleges alkalmi bélyegző használata a Ma
gyarok Világkongresszusa alkalmi postahiva

talánál.
110.982/3.

A Magyarok Világkongresszusa alkalmával a 
Pesti Vigadóban felállítandó alkalmi postahiva
tal folyó évi augusztus hó 1—21-ig „MAGYA
ROK V il á g k o n g r e s s z u s a  — Bu d a 
p e s t “ feliratú alkalmi bélyegzőt is fog hasz
nálni. . /

Budapest, 1938. évi július hó 26-án. /

Különleges alkalmi bélyegző használata az 
augusztus hóban rendezendő nemzetközi cél

lövőverseny alkalmi postahivatalánál.

106.499/3.
Az Országos Magyar Lövészszövetség által 

rendezendő nemzetközi céllövőverseny alkalmá
ból Budapest, II., Marcibányi-tér 6. szám alatt 
működő alkalmi postahivatal folyó évi augusz
tus hó 12—19-ig „SZENT ISTVÁN NEMZET
KÖZI CÉLLÖVŐVERSENY. — BUDAPEST“ 
szövegű különleges alkalmi bélyegzőt is fog hasz
nálni.

Budapest, 1938. évi július hó 26-án.

Légoltalmi felszerelési tárgyak leltározása.

96.989/11.
A posta légoltalmi személyi- és szakfelszere

lési tárgyainak leltári kezelésére és elszámolá
sára vonatkozólag a következőkben rendelke
zem.

1. A leltári nyilvántartás alapja az 56.876/V. 
—1913. sz. K. M. rendelettel kiadott: „Utasítás 
a m. kir. posta ingatlan és ingó vagyonának lel
tári kezelésére és elszámolására“.

A leltári nyilvántartás tárgyát a posta lég- 
oltalmát szolgáló személyi- és szakfelszerelési 
tárgyak képezik.

Az „Utasítás“ 2. §-ában foglaltak értelmé
ben a légoltalmi személyi- és szakfelszerelési tár
j a k  közül a 2 P-nél értékesebb ingóságokat kell 
leltárba venni. Az ennél csekélyebb értékű fel- 
szerelési tárgyak és anyagok nyilvántartására az 
„Anyagszámadás“, a légoltalmi tárgyú segéd
könyvek és kiadványok nyilvántartására pedig 
a „Könyvtári jegyzék“ szolgál.

2. A légoltalmi felszerélési tárgyakat általá
ban az a postai szerv köteles leltárba venni, 
amely a légoltalmi felszerelést raktározásra es 
karbantartásra megkapta. A postamesteri hivata
lok és postaügynökségek részére kiadott légol
talmi felszerelést igazgatóságuk leltározza.

3. A légoltalmi személy- és szakfelszerelési 
tárgyak leltározására, a leltári okiratok vezeté
sére, a leltári tárgyak leírására, átadására-átvéte- 
lére és számbavételére, a vagyonkezelő felelőssé
gére, az igazgatóságok hatáskörére, a leltári állo
mány rovancsolására és a számadási perre vo
natkozólag az 1. pontban említett „Utasítás“ 1—
3., 18., 21—42., 49. és 51—53. Uaiban foglaltak, a 
légoltalmi leltári naplók, szakleltárak és anyag
számadások számvevőségi felülvizsgálatára és 
összesítésére, továbbá a légoltalmi leltárakkal 
kapcsolatos egyéb számvevőségi teendőkre vo
natkozólag, az „Utasítás“ 43—48. §-ban foglaltak 
aZ irányadók.

A légoltalmi felszerelési tárgyakról külön 
kell leltári naplókat, szakleltárakat, anyagszám
adást és iegvzóket vezetni, s ezeket megkülön
böztetésül „Légo.“ felírással kell ellátni.

4. A légoltalmi felszerelési tárgyakat a posta
vezérigazgatóság 11. ügyosztálya osztja szét. En
nélfogva a légoltalmi felszerelési tárgyak kiadása, 
beszolgáltatása és a selejtezettek beküldése, a 
postavezérigazgatóság 11. ügyosztályának tör-
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tént előzetes jelentés alapján, az erre adott utasí
tásban foglaltaknak megfelelően történjék.

Ugyanez az eljárás a javítást igénylő légol
talmi felszerelési tárgyak beküldésénél.

5. Az „Utasítás“ szövegében előforduló ko- 
rona-öszegek helyett pengő összegeket kell ér
teni.

6. A légoltalmi személyi- és szakfelszerelési 
tárgyak karbantartásához, tisztogatásához és 
fertőtelenítéséhez szükséges anyagok (törlőruha, 
olaj, zsír, szappan, fertőtlenítő szer, mosótál, 
kefe, ecset, stb.) beszerzéséről az igazgatóságok 
évenként 50 P összegig, a központ alá tartozó hi
vatalok pedig a személyzetük nagyságával ará
nyos összegig, a saját hatáskörükben gondoskod
nak. Ezeket a költségeket ellátmányszámadásuk
ban, a postai költségvetés 4/1—1 rovatán, a posta
vezérigazgatóság 11. ügyosztályának hitele ter
hére kell elszámolni. Erről évenként kétszer: 
május és november hó végén jelentést kell tenni.

7. Az „Utasítás“ 52. §-ában foglaltak értel
mében helyszíni vizsgálatok alkalmával a kikül
dött biztos kötelessége a „Légo.“ leltárnak he
lyes vezetéséről is meggyőződni.

A légoltalmi személyi-, és szakfelszerelési 
tárgyak leltári állományának váratlan rovancso- 
lását a kerületi biztosokon és az igazgatóságok 
kiküldöttein kívül a postavezérigazgatóság kikül
döttei is végzik.

Budapest, 1938. évi július hó 25-én.

A m. kir. postatakarékpénztári csekkszámla- 
tulajdonosok (42. sz.) névjegyzékének kiadása.

111.404/4.
A m. kir. postatakarékpénztár a kereskedel

mi csekkszámlatulajdonosok névjegyzékét újból 
kiadta. Intézkedés történt, hogy a névjegyzék 
egy példányával valamennyi kincstári és posta
mesteri hivatal elláttassék. Amennyiben vala
mely hivatal forgalma több névjegyzék tartását 
tenné szükségessé, e többletpéldányokat a hiva
talok közvetlenül a m. kir. postatakarékpénztár
tól igényeljék.

Felhívom a hivatalokat, hogy a csekkszámla- 
tulajdonosok névjegyzékét gondosan őrizzék 
meg, a hivatalos használaton kívül az érdeklődő 
feleknek minden esetben bocsássák rendelkezés
re és a szükséges felvilágosításokat is adják meg. 
Különösen oly alkalmakkor legyenek a feleknek 
segítségére, amikor nem a postatakarékpénztár

által előnyomott rendes, hanem az ú. n. biankó 
befizetési lappal történik befizetés.

A csekkszámlatulajdonosokat a m. kir. pos
tatakarékpénztár közvetlenül látja el névjegy
zékkel. A névjegyzék ára nem csekkszámaltulaj- 
donosok részére 2 P, mely összeg a „M. kir. 
postatakarékpénztár, üzemi számla, Budapest“ 
elnevezésű, 65.504. sz. csekkszámla javára biankó 
befizetési lappal előzetesen befizetendő. Az ér
tesítő-lapon a megrendelő nevén és pontos lak
címén kívül azt is fel kell jegyezni, hogy a be
fizető a befizetett összeg ellenében a m. kir. 
postatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok 
42. sz. névjegyzékének megküldését kívánja.

Az új névjegyzék kézhezvétele után a hiva
talok a birtokukban levő régi kiadású, 4!. sz. 
névjegyzéket a m. kir postatakarékpénztár gaz- 
dászati és műszaki hivatal címére (Budapest 54/ 
haladéktalanul küldjék vissza. /

Budapest, 1938. évi július hó 21-én. ( /

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
111.406/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba szóló 
levélposta feladásának határideje a budapesti 72. 
számú postahivatalnál (=  F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (=  É):

Ausztráliába (Fremantle): F VIII/4 —■ 7 ó, 
É VIII/30;

Brit-lndiába (Bombay): F VIII/3 — 15 ó,
É V ilid5; F VIII/4 — 7 ó, É VIII/18;

Délafrikába (Capetown): F VI11/3 — 15 ó, 
É VIII/23;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VIII/4 — 
12 ó, É VIII/18; F VIII/5 - - 15 ó, É VI1I/19; F 
VII1/6 15 ó, É VIII/24;

Egyiptomba (Alexandria): F V11/31 22 ó,
É VIII/3; F V1II/1 — 22 ó, É VIII/5; F VIII/3 — 
15 ó, É VI11/8; F VIII/3 — 22 ó, É VIII/9; F 
VIII/6 — 22 ó, É VIII/10;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VIII/1 — 15 ó, É VIII/8; F VIII/4 — 15 ó, É 
VIII/11;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VIII/1 
22 ó, É VIII/6; F VIII/3 — 22 ó, É VIII/8; F 
VIII/6 — 22 ó, É VIII/11;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VIII/1 — 12 ó, 
É VIII/9, F VIII/5 — 12 ó, É V1II/13, F VIII/6 
— 12 ó, É VIII/14;
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Németalföldi Indiába (Batávia): F VIIT/4 — 

7 6, É VIII/,29;
Palesztinába (Tel Aviv): F VIII/1 — 22 ó, 

É VIII/5; F VIII/3 — 22 ó, É VIII/7; F VIII/6 - 
22 ó, É VIII/10;

Szíriába (Alep): F VIII/1 — 22 ó, É VIH/4; 
F VIII/3 — 22 ó, É VIII/6; F VIII/6 — 22 ó, É 
VIII/9.

Budapest, 1938. évi július hó 25-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
110.595/4.

A Barcelonában megjelenő „Előre ‘ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket a kj, 
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1938. évi július hó 23-án.

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, 1938. évi július hó 25-én.

II. V
110.931/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi július hó 23-án kelt B. 8.908/ 
1938. számú végzésével a Budapesten, a Jövő 
nyomdaszövetkezet nyomdájában előállított 
„Társadalmi Kurír“ című. politikai időszaki lap 
1938. évi Július hó 23. napján kiadott, 1938. évi 
július)*6 21-én keltezett, 7. évfolyam 13-ik szá- 

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, 1938. évi február hó 25-én.

„Tiszaföldvár és Vidéke“ című hetilap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

111.481/4.

A belügyminiszter úr a Tiszaföldváron, a 
György József kiadásában és felelős szerkesz
tésében megjelenő, György József ottani nyom
dájában előállított „Tiszaföldvár és Vidéke“ cí
mű politikai hetilap további megjelenését és ter
jesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem azokat a szolnoki kyf. 
ügyészséghez küldjék be. /

Budapest, 1938. évi július hó 26-án. \ /

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

110.771/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi július hó 22-én keit B. 8.874 
1938. számú végzésével a „Tisztelt Uram“ című; 
„A következőket határoztam el“ kezdetű röpirat 
lefoglalását rendelte el.

Kisrozvágy postahivatalnak Nagyrozvágy köz
ségbe való áthelyezése és nevének megváltoz

tatása.
110.776/3.

A kisrozvágvi, távbeszélővel egyesített 
postahivatal f. évi július hó 23-án — változatlan 
forgalmi körrel — a Zemplén vármegye bodrog
közi járásában levő Nagyrozvágy községbe he
lyeztetett át.

Az áthelyezéssel kapcsolatban a hivatal neve 
„Nagyrozvágy“-ra, díj négy,szögszáma ,,1693“-ra 
változott meg.

Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 311. oldalon Kisroz- 
vágynál a „V. á. Riese 6-l km.“ utáni összes be
jegyzés törlendő és helyette beírandó: ,,u. p. és 
u. t. Nagyrozvágy“.

Nagyrozvágy-nál (391. o.) „u. p. és u. t. Kis
rozvágy“ törlése mellett beírandó: #23 L,
Sátoraljaújhely ■ - -  - Riese = = =  Dámóc, 
1693, postáig. D.“

Az alább felsorolt helyeknél u. p. és u. t. 
ezentúl „Nagyrozvágy“:

Belsőtanya (Kisbelsőtanya) r\ Nagyrozvágy 
, (130. o.).
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Bodolyó O Nagyrozvágy (138. o.).
Cserjetanya Nagyrozvágy (162. o.
Fügeditanya ONagyrozvágy '(217. o.̂ .
Juhásztanya Nagyrozvágy (276. o.V/
Lánczitanya .N Nagyrozvágy (338. o.y
Meszeske rt Nagyrozvágy (367. o.).
Nagyégéstanya C\ Nagyrozvágy (382. o.).
A Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában a 69. oldalon Kisrozvágy összes adatai
val törlendő. A 91. oldalon Nagyrév után fel
veendő: „2199, 1693, —, Nagyrozvágy, Zemplén, 
Debrecen, Sátoraljaújhely = =  Riese 
Dámóc.“

A 161. oldalon 1692. számnál törlendő Kis
rozvágy, az 1693. számnál pedig felveendő 
„Nagyrozvágy“.

Végül az Irányítási Füzetben a 80. oldalon 
Kisrozvágy összes adataival törlendő s a 109. 
oldalon Nagyrév után felveendő „Nagyrozvágy1 
Kisrozvágy eddigi adataival.

Budapest, 1938. évi július hó 27-én.

Alkalmi postahivatal felállítása az önálló Hiva- 
tású Nők Szövetsége III. Nemzetközi Kon

gresszusa alkalmából.
110.367/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az ön 
álló Hivatási! Nők Szövetsége által rendezendő 
Ili. Nemzetközi Kongresszus színhelyén (Buda
pest, Dunapalota Nagyszálló új épülete) folyó 
évi július hó 31-től augusztus hó 7-ig 9—13 és
16—18 óráig tartó szolgálattal, a budapesti 72. 
sz. postahivatal kirendeltségeként alkalmi posta- 
hivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények s 
táviratok felvételére, továbbá helyi- és távolsági 
távbeszélgetések lebonyolítására, valamint posta
bélyegek és postai értékcikkek árusítására ter
jed ki.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő hívószá
ma: 180-382, a helyközi vonalé: 180-032.

Budapest, 1938. évi július hó 23-án.

A kaskantyúi új postaügynökség megnyitása.
110.675/3.

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskőrösi 
járásában, Páhi nagyközség külterületéhez tar

tozó Kaskantyú lakott helyen folyó évi július hó 
26-án új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Páhi, 
díjnégyszögszáma 314.

Az ügynökség forgalmi köre Kaskantyú la
kotthelyre és a hozzátartozó Rozália, Zupka és 
Zsikla tanyákra terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 286. oldalon: Kaskan
tyú r\ Páhi lakotthelynél jel mellett levő 
csillag, továbbá „(Kaskantyútelep)“ és „Kiskő
rös“, valamint, „u. p. és“ bejegyzés törlendő. Kis
kőrös helyett beírandó: „Páhi“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 64. oldalon Kartal után beírandó: „—, 
314. —, Kaskantyú ü. (Eh. Páhi), Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun., Szeged, Budapest a bs» 1 Kelebia, 

'K iskőrös.......... “.
Végül az Irányítási Füzetben a 74. oldalon 

Kartal után írják be: „Kaskantyú, Ü. Pest, Szv 
IV, Budapest—Kelebia, Eh. Páhi.“

Budapest, 1938. évi július hó 26-án.

Változások a nyomtatványjegyzékben.
111.725/4.

A P. R. T. 1933. évi 54. számában a 99.171/4. 
sz. rendelettel kiadott nyomtatványkezelési uta
sítás- és ‘nyomtatványjegyzékben beállott idő
szaki változásokat összefoglalva kiadtam. A 2. 
sz. Változásokat a hivatalok a P. R. T. e száma 
mellékleteként kapják. A szükséges helyesbíté
seket a hivatalok megfelelő helyen vezessék ke
resztül.

Budapest, 1938. évi július hó 27-én.

Érd postahivatal nevének megváltoztatása.
111.616/3.

Az Érd községben eddig „Érd“ elnevezéssel 
működött postahivatal nevét f. évi augusztus hó 
1-től „Érd l.“-re változtatom meg.

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

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 41. oldalon a 4. hasábban „Érd“ „Érd 

i l.“-re helyesbítendő.
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Az Irányítási Füzetben a 43. oldalon Érd he

lyett „Érd 1.“ írandó.
Budapest, 1938. évi július hó 27-én.

Deákvár postaügynökség nevének megváltozta
tása.

111.61713.
A közigazgatásilag Vác megyei városhoz tar

tozó Deákvár törzskönyvezett lakott helyen mű
ködő „Deákvár“ postaügynökség nevét f. évi 
augusztus hó 1-től „Vác postaügynökség“-re vál
toztatom meg.

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

A Helységnévtárban a 173. oldalon Deák
várnál „S3 ...........Postáig. Bp.“ bejegyzés tör
lése mellett írják be: „u. p. és u. t. Vác (Deákvár, 
belterület).“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 35. oldalon Deákvár ü. összes adatai
val törlendő és a 137. oldalon Vác után felveen
dő: „Vác ü.“ Deákvár eddigi összes adataival. A 
148. oldalon 47. számnál Deákvár törlendő.

Végül az Irányítási Füzetben a -36. oldalon 
Deákvár ü. összes adatainak törlése mellett a
172. oldalon Vác után vegyék fel Vác ügynöksé
get Deákvár eddigi összes adataival.

Budapest, 1938. évi július hó 27-én.

Változás a Mozgópostái jegyzékben.
110.808/3.

mozgóposta hétfőn és az ünnepeket követő na- 
jxm, a Veszprém—Székesfehérvár 81. sz. mozgó
posta pedig vasárnap és ünnepnap nem közleke
dik.

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
R. Tárának ez évi 19. számában 99.683/3. sz. ren
delettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi július hó 26-án.

Változások a Helységnévtárban.
109.793/3.

Hódmezővásárhelynél (256. o.) a külterületi 
lakotthelyek közt Kakasszék után beírandó: 
*Kakasszékfürdő (Kakasszék) része).

Győrszentivánnál (238. o.) beírandó: d g )£ 3  L.

Helyesbítendők:

Kistállyai kj. (16. o.) helyesen: Kistályai kj. /
Kerkaszentmiklós kj. (77. o.) helyesen: Kejz 

kaszenmiklósi kj.
Budatava (148. o.) előtt a csillag törlendő.
Kizsbózsva (301. o.) helyesen: Kisbózsva.
368. o. A lap alján levő jegyzet helyesen: 

Doboz községhez tartozott stb..........
Pam^(719. o.) stb. . i . . . törlendő.
Pólyi (725. o.) után felveendő: Poma, N., 

Lajtakörtvélyes, Moson vm.
A „Jelek és rövidítések magyarázata“ közt 

L. =  Lengyelország“ után beírandó: „N. =  Né
metország“.

Budapest, 1938. évi július hó 22-én.

F. évi augusztus hó 2-tól a 135. számú altiszti 
mozgóposták a budapesti keleti pályaudvari 
mozgópostafőnökség ellátásában Budapest keleti
p. u. Sárbogárd—Baja között az 1012/5222. és 
5221/1051/1359. g. sz. vonatokban „Budapest— 
Sárbogárd—Baja 135“ és „Baja—Sárbogárd— 
Budapest 135.“ elnevezéssel közlekednek.

F. évi augusztus hó 1-vel a Székesfehérvár— 
Veszprém 1820/1811. sz. postai jegyzékelőmene- 
tek megszűnnek, és helyettük folytatólag ugyan
csak a székesfehérvári 1. sz. postahivatal ellátá
sában ugyané vonatokban „Székesfehérvár— 
Veszprém 81.“, illetve „Veszprém—Székesfehér
vár 81.“ elnevezéssel altiszti mozgóposta közle
kedik. A Székesfehérvár—Veszprém 81. számú

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
110.762/6.

Nagy Antal pásztói vonalfelvigyázó „M. kir. 
távirdai vonalfelvigyázó 391. sz.“ szövegű, tojás- 
dad alakú fémbélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hozzá
juk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal terjesz- 
szék fel az illetékes postaigazgatóságokhoz.

Budapest, 1938. évi július hó 25-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

110.305/3.
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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 augusztus hó 13-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi július hó 26-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Acs postahivatal augusztus 1., vagy 15-re egy férfi 

postakiadót keres.
Bedeg postahivatal augusztus hóra helyettest keres. 

Fizetést és teljes ellátást ad. Ajánlatokat fizetési igények 
megjelölésével1 mielőbb kéri.

Csór postahivatal kiadónőt keres. Ajánlatot fizetés 
megjelölésével kér.

Csorvás postahivatal két gyakorlott férfi vagy nő
kiadót keres augusztus 1-től állandó alkalmazásra. Fix 
fizetés és lakás, fűtés, világítás, takarítással. Távírón-, 
távbeszélőn kér ajánlatot az idő rövidsége miatt.

Foktő postahivatal azonnalra, esetleg augusztus 15- 
től 1 hónapra helyettest keres. Fixfizetés, lakás.

Gyón II. oszt. postahivatal kiadó helyettest keres 
1 hónapra, augusztus 4-től—szeptember 4-ig.

Hévízszentandrás m. kir. postahivatal távbeszélő ke
zelésiben gyakorlott kiadót keres, esetleg hivatali kisegí
tőt is alkalmaz. Augusztus 1-től, szeptember 15-ig.

Palotás postahivatal szeptember 1-től három hónapra 
helyettest keres. Ajánlatot fizetési igény megjelölésével 
kér.

Pécsvárad I. oszt. postahivatal szeptember 1-re ál
landó alkalmazásra, teljesen szakképzett nőkradót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

Pusztatenyő pályaudvari postahivatal egy hónapi he
lyettesítésre szeptember 1 -tői kiadót keres.

Püspöklelei postahivatal kezdő nőkiadót keres, ál
landó alkalmazásra, augusztus hó 15-iki belépéssel; fizetés 
megegyezés szerint.

Szakály (Tolna megye) postahivatal augusztus, eset
leg szeptember 1-ére állandó alkalmazásra gyakorlott nő- 
kiadót keres, fizetés megegyezés szerint.

Szentgotthárd postahivatal egy gyakorlott férfikiadót 
készpénzfizetés mellett, állandó alkalmazásra keres.

Szentmáitonkáta postahivatal állandó alkalmazásra ok
tóber 1-re kiadót keres.

Vásárosnamény postahivatal szeptember hó 15-ére ál
landó alkalmazásra, mindenben gyakorlott jó távírász nö- 

| vagy férfi kiadót keres. Javadalmazás: készpénzfizetés.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.
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T A R T A L O M :
A máriakéméndi postaügynökségnek postahivatalláPostai igazolójegyek kiállításának kiterjesztése.

Rózsaszinű papiroson nyomott, számnélküli (bianco) 
befizetési lapok rendszeresítése.

Változások a Légipostamenetrendben.
Alkalmi postahivatal felállítása a „Magyarok II. Vi

lágkongresszusa“ alkalmából.
Különleges alkalmi bélyegző használata a Kölcsey 

Ferenc Centenárium Országos Himnusz ünnepségének 
színhelyén működő alkalmi postahivatalnál.

A Szent István Emlékév Nemzetközi Rcpülőtalálkozó 
hirdetőbélyegzőinek használata.

Alkalmi postahivatal felállítása a Szent István Jubi
leumi Nemzetközi Céllövőverseny alkalmából.

Alkalmi postahivatal felállítása a VIII. Filprok Bélyeg* 
kiállítás alkalmából.

való átalakítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Erzsébeti Hírlap című időszaki lap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Változások a Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában és a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban.
Változások az Irányítási Füzetben.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás. 
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Postai igazolójegyek kiállításának kiterjesztése.
112.062/4. .

Az A. 3. Szab. 106. §. 4. pontját akként mó
dosítom, hogy jövőben postai igazolójegyek ki
állítására Budapesten minden kincstári és I. 
oszt. postamesteri hivatal jogosult.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok az A. 3. Szab. 
idézett pontjánál. A Szabályzat javítása iránt a 
legközelebbi Változásban intézkedem.

Budapest, 1938. évi július hó 29-én. I /

Rózsaszinű papiroson nyomott, számnélküli 
(bianco) befizetési lapok rendszeresítése.

111.516/4.
A m. kir. postatakarékpénztár az Országos 

Ügyvédszövetséggel történt megállapodás foly
tán az állami letéti csekkszámlákra történő befi
zetések céljaira rózsaszínű papíroson zöldnyo
mással ellátott számnélküli (bianco) befizetési 
lapot rendszeresített, amely a Szövetség tagjai
nak kizárólag állami letéti csekkszámlák javára 
szóló befizetéseihez használható.

Ezt a befizetési lapot az Országos Ügyvéd
szövetség bocsájtja tagjai rendelkezésére.

Felhívom a postahivatalokat, hogy az ilyen 
befizetési lapot a csekkbefizetések alkalmával 
akadálytalanul fogadják el. Annak ellenőrzését, 
hogy az ilyen befizetések tényleg állami letéti 
csekkszámlára történnek-e, nem a postahivatal, 
hanem a m. kir. postatakarékpénztár végzi. , 

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án. / /— VVáltozások a Légipostamenetrendben.
109.782/4.

A hivatalok a Légipostamenetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2. oldal, A.) Európa, Csehszlovákország, a 
meglevő összes menetrendi adatokat töröljék és 
helyettük ragasszák be a mellékelt fedőlapot.

6. oldal, Olaszország, Milánónál és Torinó- 
nál a „Hétfőtől—péntekig“ felírású hasábban a 
„VI. 1-től“ érvényes menetrendi adatok közül a 
17.15, illetve 18.05 érkezési időpontot javítsák 
18.20-ra, illetve 24.00-re

10. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, Basrah, 
a 2. sz. hasábban „csü“ helyett írják „pé“; Ka
rachi, a 2. sz. hasábban „pé“ helyett írják „szó“, 
a 4. hasábban pedig „va“ helyett „hé“; Cawn- 
pore, a 3. sz. hasábban „va“ helyett írják „hé“;
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Soerabaya, az 1. sz. hasábban „hé“ helyett „va“, 
az 5. sz. hasábban pedig „pó“ helyett „csü“-t ír
janak. Hong Kongnál a 3. sz. hasábban „sze“ 
helyett írják „ke“. Az Ausztráliai Államszövet
ségre vonatkozó menetrendi adatokat javítsák 
úgy, hogy az alábbiaknak megfeleljenek:

Darwin
Sydney
Melbourne
Port Moresby
Brisbane
Perth

I, 3. 5.
hé b csü pé

b ke b szó b szó
b sze b szó b hé

b sze
b ke b szó b szó

b va b ke
38. évi augusztus hó 3-án.V

Á
/ * ■

Alkalmi postahivatal felállítása a „Magyarok
II. Világkongresszusa“ alkalmából.

112.059/3.
Értesítem a hivatalokat, hogy a Magyarok 

Világkongresszusa Állandó Szervezeti Irodája 
által rendezett Magyarok II. Világkongresszusa 
idejére és színhelyén (Budapest, V., Vigadó-tér, 
Pesti Vigadó) folyó évi augusztus hó 1-től 
augusztus hó 21-ig bezárólag naponta, vasár- és 
ünnepnapokon is, 8 órától megszakítás nélkül 
18 óráig tartó szolgálattal, a budapesti 72, számú 
postahivatal kirendeltségeként alkalmi postahi
vatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhova szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostáit is) 
küldeményeket, táviratokat vesz fel, helyi és 
helyközi távbeszélgetéseket közvetít és postai 
értékcikkeket árusít.

Az alkalmi postahivatal „Magyarok Világ- 
kongresszusa Budapest“ feliratú különleges ke
letbélyegzőt használ.

Az alkalmi postahivatal távbeszélő hívószá
ma: 187—239, a helyközi vonalé: 187—236.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án.

Különleges alkalmi bélyegző használata a Köl
csey Ferenc Centenárium Országos Himnusz 
ünnepségének színhelyén működő alkalmi 

postahivatalnál.
110.439/3.

A Kölcsey Ferenc Centenárium Országos 
Himnusz ünnepségének színhelyén, az Ügető

versenypályán, folyó évi augusztus hó 19-én a 
budapesti 72. számú postahivatal kirendeltsége
ként működő alkalmi postahivatal „KÖLCSEY 
FERENC CENTENÁRIUM — 1838—1939 — 
ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART — BUDA
PEST 72. — 1938. VIII. 19.“ szövegű különleges 
alkalmi bélyegzőt fog használni.

Budapest, 1938. évi július hó 30-án.

Szent István Emlékév Nemzetközi Repülő
találkozó hirdetőbélyegzőinek használata.

112.140/3.

A Szent István Emlékév Nemzetközi Repülő 
találkozó propagálására a bpesti 62. és a bpesti 
72. sz. postahivatalok — a bélyegzők elkészülté
től —1 folyó évi augusztus hó 14-ig „SZENT 
ISTVÁN REPÜLŐ TALÁLKOZÓ 1938. VIII. 
7—14. — RENDEZ-VOUS AÉRIEN DE SAINT 
ÉTIENNE EN HONGRIE — 7—14. VIII. 1938“ 
feliratú, rajzzal is ellátott kézi-henger hirdető 
bélyegzőt fognak használni a náluk feladásra ke
rülő levélpostai küldemények egyrészének lebé
lyegzésére.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án. ,

Alkalmi postahivatal felállítása a Szent István 
Jubileumi Nemzetközi Céllövőverseny alkal

mából.
112.777/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda
pesti Polgári Lövészegyesület rendezésében tar
tandó Szent István Jubileumi Nemzetközi Cél
lövőverseny idejére és színhelyén (Budapest, II., 
Marcibányi-tér 6. sz.) folyó évi augusztus hó 12- 
től 18-ig bezárólag naponta (vasár- és ünnepna
pokon is) megszakítás nélkül 9 órától 18 óráig 
tartó szolgálattal a Budapest 72. sz. postahiva
tal kirendeltségeként alkalmi postahivatal fog 
működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái i.s) 
küldemények és táviratok felvételére, valamint 
postai bélyegek és értékcikkek árusítására ter
jed ki.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő-állomásának hívószáma: 152—791.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.
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Alkalmi postahivatal felállítása a VIII. Filprok 
Bélyegkiállítás alkalmából.

112.776/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Fila- 

téliai Kurír rendezésében tartandó VIII. Filprok 
Bélyegkiállítás idejére és színhelyén (Budapest,
IV., Kossuth Lajos-u. 12. félemelet) folyó évi 
augusztus hó 12-től 22-ig bezárólag naponta (va
sár- és ünnepnapokon is) megszakítás nélkül 8 
órától 18 óráig tartó szolgálattal a Budapest 4. 
sz. postahivatal kirendeltségeként alkalmi pos
tahivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái is) 
küldemények és táviratok felvételére, valamint 
postai bélyegek és értékcikkek (Szent István em
lékbélyegek) árusítására is kiterjed.

Az alkalmi postahivatal 2 drb. „VIII. Fil
prok Bélyegkiállítás“ feliratú különleges keletbé
lyegzőt fog használni. Az egyik bélyegzőn meg
különböztetésül egy repülőgép rajza van, mely 
a légipostái küldemények, a másik pedig a többi 
küldemények lebélyegzésére szolgál.

Az alkalmi postahivatal augusztus hó 20-án 
egy különleges bélyegzőt is fog használni az 
alábbi felirattal: „VIII. Filprok Bélyegkiállítás — 
Budapest — aug. 20. — Szent István Napja — 
1038—1938.“

A bélyegzőkhöz az alkalmi postahivatal a 
kiállítás első napján lila, a többi napokon fekete 
bélyegzőfestéket fog használni.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő-állomásának hívószáma: 189—748.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.

A máriakéméndi postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

110.296/3.
A máriakéméndi távbeszélővel egyesített 

postaügynökség folyó évi augusztus hó 1-től vál
tozatlan forgalmi körrel távbeszélővel egyesített 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 5394.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 358. oldalon Mária- 
kéméndnél a „^3 Eh. Szederkény“ bejegyzést 
töröljék és helyette jegyezzék be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 80. oldalon Máriakéméndnél az 1. hasábba 
írják be: „5394“, a 4. hasábban az „ü. (Eh. Sze
derkény)“ bejegyzést töröljék, a 179. oldalon az 
5394 ellenőrző szám mellé írják be: „Máriaké- 
ménd“.

Végül az Irányítási Füzetben a 95. oldalon 
Máriakéméndnél a 2. hasábban az „Ü“ helyett 
„IV.“ írandó, a 7. hasábban pedig az „Eh“ be
jegyzés törlendő.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
110.384/8.

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

9. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 25. sz.-hoz) 
Az Azóri-szigeteknél a 6. hasábban az XP díja
0.65 a. fr.

Dániánál a 6. hasábban az XP díja 2.00 a. fr.
Madeiránál a 6. hasábban az XP díja 0.65 

a. fr.
10. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 25. sz.- 

hoz) Portugáliánál a 6. hasábban az XP díja 0.65 
a. fr.

Marokkó, Tangernél a via Trieste, — Eas
tern és via Emden—Vigo útiránynál a szódíj a
2. hasábban 0.485 a. fr., az ELT távirat szódíja 
pedig a 3. hasábban 0.243 a. fr.;

Francia hivataloknál a via Emden—Vigo út
iránynál a szódíj a 2. hasábban 0.595 a fr.;

Spanyol hivataloknál a via Emden—Vigo út
iránynál a szódíj a 2. hasábban 0.45 a. fr.

11. o. Belga-Kongónál a 2. hasábban a III. út
irány törlendő, a 3. hasábban a szódíj 2.38 a. fr

Brit-Nyugat-Afrikánál, a) Aranypart, Ac 
ránál a szódíj a 3. hasábban 3.855 a. fr. Többi 
hivatalnál a szódíj a 3. hasábban 4.055 a. fr.

b) Gambia, Bathurstnél a szódíj a 3. hasáb
ban 3.23 a. fr., Többi hivatalnál a szódíj a 3. h 
sábban 3.855 a. fr.

c) Nigeria, Lagosnál a szódíj a 3. hasábban
3.855 a. fr., Többi hivatalnál a szódíj a 3. hasáb
ban 4.055 a. fr. •'

d) Sierra Leone, Freetown-nál a szódíj a 3. 
hasábban 3.23 a. fr., Többi hivatalnál a szódíj X
3. hasábban 3.43 a. fr. 1/

12. o. Cap Verde-szigetek, Sao Thiago és St. 
Vincent-nél a szódíj a 3. hasábban 2.92 a. fr., 
Többi szigetnél a szódíj a 3. hasábban 3.32 a. fr.
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Délafrikai Uniónál és Délnyugat-Afrikánál 
az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 0.607 a. 
fr. Az 5. hasábban a 0.607 a. fr. szódíjak törlen
dők. Egyiptom I. díjövénél az I. útiránynál a szó
díj a 3. hasábban 1.25 a. fr., az NLT távirat 
díja a 4. hasábban 0.417 a. fr. A. II. díjövnél az
I. útiránynál a szódíj a 3. hasábban 1.40 a. fr., az 
NLT távirat díja a 4. hasábban 0.467 a. fr. A

Portugál-Nyugat-Afrika (Fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 22. sz.-hoz) a szódíj a 3. hasábban a) 
Angolánál 4.99 a. fr., b) Guineánál 3.82 a. fr., c) 
Principe és St. Thomé-szigeteknél 4.49 a. fr.

Az oldal alján levő *) jegyzet szövegében 
szereplő 0.698 a. fr. szódíj 0.638 a. fr.-ra helyes
bítendő. A 3) jegyzet szövegében szereplő szó- 

/díjak Dél-Rhodesiánál 0.563 a. fr.-ra, Észak-Rho^
111. díjövnél az I. útiránynál a szódíj a 3. hasáb-/ desiánál 0.638 a. fr.-ra helyesbítendők, 
ban 1.65 a. fr., az NLT távirat díja a 4. hasát/ 
ban 0.55 a. fr. ^

Fernando-Poo-szigetnél és Spanyol Guineá
nál a szódíj a 3. hasábban 3.30 a. fr.

Az oldal alján levő 3) jegyzet szövege a kö
vetkezőképen módosítandó: „Táviratok az I.
díjövbe 1.25, a II. díjövbe 1.40, a III. díjövbe 
1.65 a. fr. szódíjjal via Italo Radio és via Lon
don Marconi, az I. díjövbe 1.22, a II. díjövbe 
1.37, a III. díjövbe 1.62 a. fr. szódíjjal via Radio

Réunion-szigetnél a szódíj a 3. hasábba*
IV. útiránynál 2.54 a. fr.

Rio de Oronál a 2. hasábban a VII. útirány
megjelölés törlendő. A szódíj a 3. hasábban 3.4J, 
a. fr.

15. o. Senegál, stb-nél a szódíj a 3. hasáb
ban a VIII. útiránynál 1.73, az V. útiránynál 2.09 
a. fr.
[  Szomáli partvidék (francia)-nél a szódíj a 3. 
hasábban a VIII. útiránynál 2.33 a. fr.

Togonál a szódíj a 3. hasábban a VIII. út-

16. o. Az oldal alján levő *) jegyzet szövege 
a következőképen módosítandó:

,/) A magyar kormány, az Egyesült-Álla-

Varsovie, Via Radio France és via Transradio/
is küldthetők.“ [y Aránynál 2.88, az I, V. útiránynál 3.45 a. fr.

a 9) jegyzet szövegében a 3.37 a. fr. szódíj /  i* ~ -u*- i— * a —~~
3.30 a. fr.-ra helyesbítendő. w

13. o. Francia-Nyugat-Afrika a) Dahomey 
és Elefántcsontpartnál a szódíj a 3. hasábban a /htok kormánya, valamint a két kormány jogo- 
II. útiránynál 2.88 a. fr., a III, VI. útiránynál 3.4£/ sült külképviseleti szervei között Magyarország-

Washington i(D. C.) viszonylatban váltott állami 
táviratok szódíja............. “ a szöveg többi ré
sze változatlanul marad).

18. o. Az oldal alján levő 4) jegyzet szövege 
a következőképen módosítandó: „’) A magyar 
kormány, az EgyesültÁllamok kormánya, vala
mint a két kormány jogosult külképviseleti szer
vei között Magyarország—New-York viszony- 

/latban váltott állami táviratok szódíja . . . .  (a 
szöveg többi része változatlanul marad).

25. o. Arábia, Saudi Arábiánál az összes ada
tokat töröljék és helyükbe ragasszák a csatolt
2. sz. fedőlapot.

Francia-Indokinánál a szódíj a 3. hasábban a
VI. útiránynál 3.47 a. fr.

Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegében a 
0.648 a. fr. szódíj 0.588 a. fr.-ra helyesbítendő.

26. o. Palesztinánál (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 15. sz.-hoz) a szódíj a 3. hasábban 1.40 a. fr., 
az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 0.467 a. fr.

Az oldal alján levő °) jegyzet szövegében a 
„via Radio-Orient“ szavak után beszúrandó: „és 
via Eastern“.

27. o. Transjordániánál a szódíj az I, IV. út
iránynál a 3. hasábban 1.55 a. fr., az NLT táv
irat szódíja a 4. hasábban 0.517 a. fr.

28. o. Ausztráliai államszövetségnél a szódíj

a. fr.
, b) Francia-Egyenlítői-Afrika I. díjövénél a 
szódíj a 3. hasábban a II. útiránynál 2.78, a III, 
VI. útiránynál 3.85 a. fr. A II. díjövnél a szódíj 
a 3. hasábban a II. útiránynál 2.53, a III, VI. út
iránynál 3.85. A III. díjövnél a szódíj a 3. ha-/ 
sábban a II. útiránynál 2.93, a III, VI. útiránynál 
4.25 a. fr. ^

c) Francia Guineánál a szódíj a 3. hasáb 
ban a II. útiránynál 2.36, a III, VI. útiránynál/ 
2.80 a. fr. U7

Kamerunnál a szódíj a 3. hasábban a II. út
iránynál 3.08, a III, VI. útiránynál 3.70 a. fr.u/ 

Liberia, Monroviánál a szódíj a 3. hasábban 
a II. útiránynál 3.455 a. fr., Többi hivatalnál a 
szódíj a 3. hasábban a II. útiránynál 3.975 a. frí 

Madagaszkár-szigetnél a szódíj a 3. hasáb
ban a II. útiránynál 2.65 a. fr.

14. o. Olasz-Kelet-Afrikánál (Fedőlap a P. 
R. T. 1937. évi 16. sz.-hoz) az összes adatokat 
töröljék és helyükbe ragasszák a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

Portugál-Kelet-Afrika mindkét alcíménél a 
2. hasábban a VII. útirány törlendő. A szódíj 1. 
Lourengo Marques és Inhambanenál a 3. hasáb
ban 2.275 a. fr. 2. összes többi hivatalnál a 3. ha
sábban 2.775 a. fr.
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a 3. hasábban a II. útiránynál 2.695 a. fr., a DL) 
távirat szódíja az 5. hasábban 0.899 a. fr.

Christmas Islands-nál az összes adatokat tö
röljék és helyébe ragasszák a csatolt 3. sz. fedő 
lapot.

30. o. Loyauté-szigeteknél (1. sz. fedőlap a
P. R. T. 1938. évi 7. sz.-hoz) a szódíj a 3. haíjáby 
ban a XI. útiránynál 3.47 a. fr.

31. o. Tahiti-szigetnél a szódíj a 3. hasábban 
a II. útiránynál 3.47 a. fr.

32. o. Uj-Kaledoniánál a szódíj a 3. haí 
ban a III. útiránynál 3.47 a. fr.

Uj-Hebridáknál a szódíj a 3. hasábban a 111 
útiránynál 3.355 a. fr.

Wallis-szigetnél (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1938. évi 7. sz.-hoz) a szódíj a 3. hasábban a III. 
útiránynál 3.47 a. fr. Az NLT távirat szódíja az
5. hasábban 1.157 a. fr. A 6. hasábban az „MP 
Ouvert“ megjelölés 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 üdvözlő táviratok Díjtáblázatában a hi 
vatalok a következő változásokat vezessék ke-< 
resztül:

2. o. Németországnál a szódíj a 2. hasábban 
0.094 a. fr., a díjminimum a 3. hasábban 0.94 a. fr.

11. o. Palesztinánál az XLT távirat szódíja
a 4. hasábban 0.467 a. fr., a díjminimum az 5. ha-, 
sábban 4.67 a. fr. /

12. o. Transjordániánál az XLT távirat szó
díja a 4. hasábban 0.517 a. fr., a díjminimum az
5. hasábban 5.17 a. fr.

Ausztráliai államszövetségnél az XLT ti 
irat szódíja a III. útiránynál a 4. hasább 
a. fr., a díjminimum az 5. hasábban 8.

Budapest, 1938. évi július hó 27-én

Lefoglalandó sajtótermékek^
I. S

111.792/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi július hó 27-én kelt B 8970/ 
1938. számú végzésével a Budapesten, Held Já
nos nyomdájában előállított „Erzsébeti Hírlap ' 
című politikai lap 1938. évi július hó 27. napján 
kiadott 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, 1938. évi július hó 28-án.

112.462/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

álóbírája 1938. évi július hó 30-án kelt b. i. 
90/6j938. számú végzésével az Egyesült Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt kiadásában megjelent 

íemzeti Szocialista Induló“ és „Nyilaskereszt 
Induló“ című verseket tartalmazó röpirat lefog- 
lálását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 

készséghez küldjék be.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án.

II

III.
112.520/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 1-én kelt B..I. 
9.116/1938. számú végzésével a Budapesten Held 
János nyomdájában előállított „A hungarizmus 

nyeszméi“ című sajtótermék bárhol található 
példányainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál- 
lírsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 

/ügyészséghez küldjék be.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án.

IV.
112.618/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
tanácsa 1938. évi augusztus hó 1-én kelt B. 
9050/1938—3. számú végzésével a Budapesten a 

/„Jövő“ nyomdaszövetkezet rt. nyomdájában 
előállított „Harc“ című és „Magyar! Bajtársi 
Munkás, Földműves, Tisztviselő“ kezdetű és 
megszólítású nem időszaki sajtótermék bárhol 
található összes példányainak lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án. ,

/

Erzsébeti Hírlap című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

112.285/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten a Held 

nyomdában előállított, Bitskey Miklós felelős
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szerkesztésében, és Szeltnér Antal kiadásában 
megjelenő „Erzsébeti Hírlap“ című időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését azonnali ha
tállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a ©p 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett Sáő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanemyeze- 
ket a budapesti kir. ügyészséghez küldjék.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 1-éi
foe.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban.

104.86514.

Változások a Helységnévtárban.
I.

108.593/3.

Gétye i(326. o.) u. p. és u. t. ezentúl: Sz 
péterúr.

Mátészalka (361. o.) „C“ szolgálat helyett/ 
ezentúl: „N“.

Mátraderecske (362. o.) ezentúl ©£s L.:
„u. t. Recsk“ törlendő.

Szikszó (510. o.) „C“ szolgálat helyett ezen
túl: „N“.

Budapest, 1938. évi július hó 30-án.

II.

A postahivatalok az alább felsorolt posta
szerveknél a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában a „gy“, illetőleg a „k“, a Helység
névtárban pedig a „pd“ jelzést töröljék.

Alsóvámos ü., Áporka ü., Bakonynána, Ba- 
latonhenye, Balatonszabadi, Bácsa, Bátor Belez
na ü., Berkesz ü., Bojt, Borsfa ü., Botpalád, Bu
ják, Cirák, Csatka ü., Cserhátszentiván, Cse- 
tény, Csősz ü . ,  Dány, Dencsháza, Drávatamási 
ü., Dudar, Duka ü., Egerbakta ü., Egerlövő, Eger 
szalók ü., Felsőszeiüimárton, Felsőzsid, Fertőrá
kos, Garabonc, Gafjen, Gerse ü., Hahót, Hánta 
ü . ,  Hercegszabai(/ Herencsény ü., Himesháza, 
Keszű ü . ,  Királyhegyes ü., Kisbajcs ü., Kozma
dombja ti., Kóspallag ü„ Köcsk ü., Lőcs ü . ,  Ma- 
gyarpolány, Márkáz ü„ Mekényes ü., Mucsi, Na- 
dap ü.. Nagybakónak ii., Nagykorpád, Nagyra- 
da ü., Nagyszakácsi, Osli, Pecöl ü., Sokorópátka 
ü., Somogyacsa, Somogyapáti, Somogydöröcske 
ü . ,  Söpte ü., Szabás, Szarvaskend, Szentlőrinc- 
káta ii., Szöllősardó ü„ Tapsony, Tardos ü., Tá- 
piósáp, Terpes, Tés, Tis^aberek, Tiszakerecseny 
ü., Tömör, Tordas ü., TótSzeptmárton, Tótszer- 
dahely, Vasad ü., Versend ü., Véttessomló, Za- 
laszabar, Zalaszentbalázs.

Ezeknek a hivataloknak (ügynökségekhrek) / 
a forgalmában ezentúl közúti pó+dljat nem Keli 
szedni. V. r  /

Budapest, 1938. évi július hos27-én. W

112.229/3.
Alsóméntelek v. mh. o  Kecskemét (97. o.) 

ezentúl u. p. Klábertelep.
Alsószentkirály C\ Kecskemét (99. oldal) j  

ezentúl u. t. Lakitelek.
Beretvástelep v. mh. C\ Kecskemét v__

old.) ezentúl u. p. és u. t. Helvécia. ^
Fehértó v. á. c\ Kecskemét (201. old.) ezen

túl u. p. és u. t. Helvécia. ^

7

Annamajor r\ Mátraderecske (102. o. u. t. 
ezentúl: Mátraderecske. jy

Feísőfehértó v. mh. f i  Kecskemét (205. old.) 
ezentúl u. p. Helvécia.

Felsőméntelek v. mh. C\ Kecskemét (207. ( 
old.) ezentúl u. p. Klábertelep.

Felsőszentkirály C\ Kecskemét (210. oltL) • 
ézentúl u. t. Lakitelek. \J

Galambház v. mh. (~\ Kecskemét (220. old.) 
ezentúl u. p. és u. t. Ágasegyháza. J

Kadafalva O Kecskemét (278. old.) ezentúl 
ü. p. és u. t. Külsőballószög.

Kiskunfélegyházi —ut v. mh. r\ Kecskéméi /  
(307. old.) ezentúl u. p. Városföld. vj/

Koháryszöllők v. mh. H  Kecskemét (31 ily 
old.) ezentúl u. p. Koháryszentlőrinc. v

Kórhánköz v. mh. rs Kecskemét (321. old.)y 
ezentúl u. p. Helvécia. \ J

Kunszentmiklósi-út v. mh. O Kecskeméty
(333. old.) ezentúl u. p. és u. t. Kisnyir. y/r 

, Kuti erdő v. mh. r\ Kecskemét (334. oldíj 
ezentúl u. p. és u. t. Kisnyir. (/

' Külsőnyir Kecskemét (335. old.) ezentúl 
u. p. Klábertelep.

Matkó r\ Kecskemét (362. old.) u. p. és u. t./ 
Helvécia. 1/ i

Méntelek O Kecskemét (366. old.) u. p. Kláy 
berfelep.

Miklóstelep v. mh. C\ Kecskemét. (371. old.) 
u. p. és u. t. Kisnyir.

Szarkás C\ Kecskemét (486. old.) u. p. és u. 
ty Kisnyir.

Urihegy r\ Kecskemét (545. old.) u. p. és 
ű. t. Kisnyir. ,

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.
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Változások az Irányítási Füzetben.
112.635/3.

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 írják be f38 (k), f34 
után (V. Ü. ü.)

9. o. Aldebrőnél f68 elé írják be 78 (VII/1—— 
VIII/31), Alsóábránvnál pedig a jelenlegi adatok 
helyett 33 (VII/1—IX/30), 1. 38 (VII/1—IX/30), 
38 (X/l—VI/30), +38 (k), f34 (V. Ü. ü.).

11. o. Alsózsolcánál f34 után írják be (V. 
Ü. ü.)

16. o. Balassagyarmatnál a 3930 v. után 1. Bp 
62 helyett 1. 148 írandó.

24. o. Bodrogkeresztúrnál f34 után írják be 
(V. Ü. ü.)

25. o. Boldogkőváraljánál 1. +34 után írják 
be (V. Ü. ü.)

28. o. Buzsáknál 8/5525 v. helyett írják be 
f65.

31. o. Csánynál f34 után írják be (V. Ü. ü.), 
f38 után (k.).

37. o. Detknél f34 után írják be (V. U. ü.), 
f 38 (k.),

39. o. Dömsödnél 923 helyett 914. írjanak.
40. o. Dunapatajnál a jelenlegi adatok he

lyett írják be 1. Bp 72/gk, 108, Kalocsa/gk.
41. o. Ecsédnél +34 után írják be (V. Ü. ü.), 

+38 (k.), Erdőbényénél a jelenlegi adatok helyett 
33, 34, +34 (X/l—VI/30) (k), +33 (VII/1—IX/30),

46. o. Feldebrőnél a jelenlegi adatok helvett 
írják be 78 (VII/1—VIII/31), +68 (IX/1—VI/30), 
68.

49. o. Felsőzsolcánál +34 után írják be (V. 
Ü. ü.), Fonyód-fürdőtelepnél 35 után 24 helyett 
26, 9 helyett 8,

65. o. Hortnál +34 után írják be (V. Ü. ü.), 
+38 (k.).

69. o. /ászárokszállásnál 1. 34 helyett írják 
be *34.

71. o. Kacsnál írják be 1. 38.
” 72. o. Kálnál +34 helyett +38 (k), +38 (k) he

lvett +34. írjanak. Kápolnánál a jelenlegi adatok 
helyett 78 (VII/l-VIII/31), +68 (IX/1—VI/30), 68 
írandó.

73. o. Kaposfürednél 1. 8/5525 v. helyett +65, 
Karácsondnál +34 után (V. Ü. ü.), +38 (k), Ka
posvárnál 8/5525 v. helyett +65 írandó.

80. o. Kiskunlacházánál 923 helyett írják be 
914.

83. o. Kompoltnál +34 után írják be (V. Ü. 
ii.), +38 (k).

91. o. Lengyeltótinál 8/5525 v. helyett +65 
írandó.

92. o. Ludasnál +34 után írják be (V. Ü. ü.), 
+38 (k).

98. o. Mezőkeresztesnél +34 után írják be 
(V. U. ü.), +38 (k), Mezőnvárádnál a jelenlegi 
adatok helyett 33 (VII/1—IX/30), 1. 38 (VII/1— 
IX/30), 38 (X/l—VI/30), +34 (V. Ü. ü.), +38 (k.).

99. o. Mezőzombornál +34 után írják be (V. 
Ü. ü.), 1. 34/411 v. (k.).

102. o. Mucsinál Kurd helyett írják be Hő- 
gyész.

. 114. o. Nyékládházánál +34 helyett írják be 
+38 (k.), +38 (k) helyett pedig +34.

118. o. Olaszliszkánál +34 után írják be (V. 
Ü. ü.).

119. o. Osztopánnál 1. cs 8,5525 v. helyett ír
ják be +65.

120. o. Öreglaknál 1. 8/5525 v. helyett írják be 
+65.

122. o. Pamuknál 8/5525 v. helyett írják be 
+65.

123. o. Párádnál és Parádfürdőnél a jelenlegi 
adatok helyett írják be 78 (VII/1—VIII/31), +68 
(IX/1—'VI/30), 68.

128. o. Pusztaberénynél 8/5525 v. helyett +65 
írandó.

129. o. Pusztakovácsinál Osztopán, 8/5525 v. 
helyett írják be +65.

133. o. Recsknél +68, 68 helyett írják be 78 
(VII/1—VIII/31), +68 (IX/1—VI/30), 68.

134. o. Répcelaknál +176 elé írják be 176, 
Rétságnál 1. Bp 62 helyett 1. 148.

141. o. Somogyfajsznál 8/5525 v. helyett +65 
írandó.

142. o. Somogyjádnál és Somogyvárnál 8/ 
5525 v. helyett írják be +65.

149. o. Szeginéi +34 után írják be (V. Ü. ü.)
154. o. Szihalomnál 38 után írják be +38 (k), 

+34 (V. Ü. ü.).
159. o. Taktaszadánál +34 helyett írják be 

33, 34, +34.
163. o. Tibolddarócnál a jelenlegi adatok he

lyett írják be 33 (VII/1—IX/30), 1. 38 (VII/1— 
IX/30), 38 (X/l—VI/30), +34 (V. Ü. ü.), +38 (k.).

166. o. Tolcsvánál +34 után írják be (V. Ü. 
ü.).

171. o. Ujhutánál Miskolc után írják be (VE 
1—IX/30), Lillafüred után (X/l—V/31).

174. o. Várdánál 1. 8/5325 v. helyett írják be 
+65. /
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176. o. Verpelétinél a jelenlegi adatok helyett 
írják be 1. 33/8927 v„ 78 (VII/1—VIII/31), +68 
(ÍX/I—VI/30), 68.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
112.484/3.

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 VIII/8 — 7 ó, 
É IXI6; F VIII/20 — 5 ó 30 p, É IX/13;

Brit Indiába (Bombay): F VIII/11 — 7 ó. É 
VIII/25; F VIII/17 — 15 ó, É VIII/29; F VIII/18
— 7 ó, É IX/1.

Dél Afrikába (Capetown): F VIII/10 — 15 
ó, É VIII/30; F VIII/17 -  15 ó, É IX/6;

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F VIII/13
— 15 ó, É VIII/29; F VIII/16 — 12 ó, É VIII/30; 
F VIII/19 — 15 ó, É IX/5;

Egyiptomba (Alexandria): F VIII/7 — 22 ó, 
É VIIÍ/11; F VIII/9 -  22 ó, É VIII/ 
13; F VIII/11 — 22 ó, É VIII/15; F VIII/12 -  22 
ó, É VIII/16; F VIII/13 — 22 ó, É VIII/17; F VIII' 
15 — 22 ó, É VIII/17; F VIII/17 — 15 ó, É VIII/ 
22; F VIII/19 — 22 ó, É VJII/23; F VIII/20 — 22 
ó, É VIII/24;

Észak és Középamerikába (New-York): F 
VIII/8 — 15ó,É VIII/15; F VIII/9 — 15 ó, É VIII/ 
18; F VIII/11 — 15 ó, É VIII/19; F VIII/15 — 15 ó, 
É VIII/22; F VIII/17 — 15 ó, É VIII/26; F VIII/ 
18 — 15 ó, É VIII/27;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VIII/8 — 
22 ó, É VIII/13; F VIII/10 — 22 ó, É VIII/15; 
F VIII/13 — 22 ó, É VIII/18; F VIII/15 — 22 ó, 
É VIII/20; F VIII/17 — 22 ó, É VIII/22; F VIII/20
— 22 ó, É VIII/25;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VIII/8 — 12 ó, 
É VIII/16; F VIII/12 — 12 ó, É VIII/20; F VIII/13
— 12 ó, É VIII/21; F VIII/15 — 12 ó, É VIII/23; 
F VIII/19 — 12 ó, É VIII/27; F VIII/20 — 12 ó, 
É VIII/28;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VIII/11
— 5 ó 30 p, É 1X12; F VIII/17 — 15 ó, É IX/8;

Palesztinába (Tel Aviv): F VIII/8 — 22 ó, 
É VIII/12; F VIII/10 — 22ó,É  VIII/14; F VIII/11 
22 ó, É VIII/16; F VIII/13 — 22 ó, É VIII/17; 
F VIII/15 — 22 ó, É VIII/19; F VIII/17 — 22 ó, 
É VIII/21; F VIII/20 — 22 ó, É VIII/24;

Szíriába (Alep): F VIII/8 — 22 ó, É VIII/11; 
F VIII/10 — 22 ó, É VIII/13; F VIII/13 — 22 ó, 
É VIII/16; F VIII/15 — 22 ó, É VIII/18; F VIII/17 
— 22 ó, É VIII/20; F VIII/20 — 22 ó, É VIII/23.y 

Budapest, 1938. évi augusztus hó 2-án. /

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
112.783/1.

A pécsi postaigazgatóság kerületében dr. 
Vidos József postatitkár (96) a kerületi biztosi 
teendők alól felmentetett és dr. Dely Ferenc 
postasegédtitkár (93) kerületi biztosi teendők
kel megbízatott.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.

— 1 /  
Személyzetiek.

111.766/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. évi 

június havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: György József dr. igazgató 
22 Sopronból Budapestre, Kaizler Miklós dr. ta
nácsosi címmel és jelleggel felruházott titkár 20 
Debrecenből Budapestre, Kovács László dr. (pé
csi) fogalmazó 56 Budapestről Pécsre, Lehotzky 
Andor s. mérnök 3 Sopronból Szegedre, Somlyai 
Rezső dr. főtiszt 383 Miskolcról Sátoraljaújhely
re, Benedek György II. o. tiszt 265 Szegedről 
Mezőtúrra, Vadkerti Mária segédtisztnő 366 Ba
lassagyarmatról Budapestre, Cséke Gábor I. o. 
altiszt 137 Kispestről Budapestre, Gagyi Pál I. o. 
altiszt 846 Budapestről Kispestre, Lugosi Pál II.
0. altiszt 1706 Barcsról Budapestre, Szénási Mi
hály turkevei II. o. altiszt 2806 Budapestről Sá
toraljaújhelyre, Farkas András jászberényi II. o. 
altiszt 2926 Jászberényből Kisújszállásra, Hollósi 
István II. o. altiszt 3132 Budapestről Barcsra és 
Gergely József I. o. vonalfelvigyázó 101 Hatvan
ból Miskolcra.

Nyugdíj azt attak: Felleg Róbert dr. 1, Wurm- 
brandt István dr. 26 és Klamartsik Antal 27 igaz
gatók, Leu György dr. tanácsos 85, Bútor Ferenc
1, Rády Győző 2, Tholway Zsigmond dr. 20, 
Feik Károly 37, Sándor Imre 38 és Nagy Imre 39 
hivatali igazgatók, Keller Gyula 25, Fekete Béla 
56, Zöldy István 94, Apagyi József 100 és Sági 
Béla dr. 163 főfelügyelők, Papp András 37 és Al-
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másy József 82 főellenőrök, Kiss Ferenc ellenőr 
84/a, Hunkier Erzsébet 41 és Füstér Mária 101 
ellenőrnők, Mezei Ilona 73, Kiss Drágány Aran
ka 312 és Tóth Anna (pincehelyi) 405 segédellen- 
őrnők, Takács Lászlóné 229, Gáspár Jácintné 267 
és Kovács Margit 487 segédtisztnők, Schauschek 
István műsz. főellenőr 13, Gazdag Gyula 4 és 
Rykala József 13 műsz. ellenőrök, Krisztinek 
Rajmondné 140, Selényi Gusztávné 278, Mihaji 
Julianna 536 és Holtzer Lászlóné 646 kezelőnők, 
Kálmán György rácalmási I. o. szakaltiszt 45, 
Pánya János 134, Navora Alajos 147, Cserhalmi 
János 191, Németh György szegedi 247, Varga 
Szilveszter 291 és vitéz Arany János 325 II. o. 
szakaltisztek, Gigor András 61, Párizs István 85, 
Havai Lőrinc 90, Horváth Géza 138, Molnár Sán
dor lovászpatonai 185, Kmeth István 186, Mol
nár Gyula 246, Bajor István 247, Répás György 
259, Rejtő Mihály 288, Salánki József 292, Sánta 
Károly 313, Sipos Győri József 322, Horváth 
Imre pátyi 328, Nagy Imre hódmezővásárhelyi 
370, Szántó Mihály kisújszállási 392, Rácz Fe
renc pusztaszabolcsi 393, Szabó Mihály nagyper- 
kátai I. 394, Tóth Péter gyomai 401, Csekő Sán
dor 437, Kovács Sándor solti 447, Földes Győző 
474, Szabó Mihály nagyperkátai II. 478, Koval- 
csik János 526, Orosz József 579, Koczka György 
587, Miklós Menyhért 614, Málnai Joachim 654, 
Cserepes József 693, Nyírő Sándor 701, Péter 
Mihály 750, Tihanyi János 785, Király Péter 814, 
Kiss Bálint szalkszentmártoni 855, Bodolai Már
ton 890, Nemes Sándor 929, Steiger József 942, 
Mórócz István 951, Sándor Lajos 972, Dudás Fe
renc 1054, Pálföldi János 1074, Révész András 
1153, Gilicze György ősi 1169, Nagy Sándor ma- 
kádi 1173, Galambos István pusztakovácsi 1440, 

‘Marton Imre 1473, Balázs Gyula 1730, Petrák 
András 1753, Szász János kisújszállási 1815 és 
Boldog János ozorai 1836 I. oszt. altisztek, Né
meth Sándor seregélyesi 273, Száraz János 672, 
Lukács József lasztonyai 727, Horváth János vér
ségi 1278, Wächter János 1494, Kiss Ede jász
árokszállási 1860 és Bodó János 2555 II. oszt. al
tisztek, Nagy Lajos újdalmandi II. oszt. vonal
mester 23, Józsa Béla II. oszt. garagemester 32, 
Tóth János szeredi II. oszt. vonalmester 41, Va- 
dasi János I. oszt. vonalfelvigyázó 17, Tamási Fe
renc gépkocsivezető 40, Varga Károly I. oszt. 
távirda és távbeszélő szerelő.

Meghaltak: Piláth Károly felügyelő 404, Mu
rányi Gyula ellenőr 194, Előd József segédellen
őr 142, Siklósi János műsz. segédellenőr 23, Hor
váth János nagyperkátai 317 és Tóth Mihály 1

szarvasi 851 I. oszt. altisztek, Tóth Kálmán püs
pökladányi 485 és Lőke József 791 II. oszt al
tisztek.

Elbocsáttattak: Borszéki Lajos I. oszt. altiszt 
618, Pásztor János 375 és Tordai László Károly 
2175 II. oszt altisztek.

Névváltozások: Fraknói (Fenczel) János 
ellenőr 196, Gimes (Glatz) Ödön műsz. segéd
tiszt 57, Pozsonyi (Paulusz) Árpád II. oszt. al
tiszt 1598 és Murai (Malek) Ferenc I. oszt. vo
nalfelvigyázó 219.

Véglegesíttettek: 1938 július hó 1-től: Mohar 
István fogalmazó 59, Balogh József 44, Tóth 
László 45, Papp László 46, Kacsó Sándor 47, Lő- 
derer Andor 48, Battlay Pál 49 és Hollán Miklós 
50 segédmérnökök, Urai Győző 24, Pászti Sándor 
25, Szolcsányi Gyula 26 és Freytag Imre 27 szám
tisztek, Oszoli János 342, Wolffart László 343, 
Papp László 344, Széles György 345, Edelényi 
Rezső 346, Forgó Pál 347, Szabó Gyula 348, Vi
rág László 349, Ramocsay László dr. 350, Hid- 
végi Kornél 351, Mátyás István 352, Liszka Ödön 
353, Tóth József 354, Haraszti József 355, Sán- 
dorfi Béla 356, Varga Károly 357, Orbán Lajos 
358, Merényi József 359, Babai József 360, Jakab 
Ernő 361, Varga Zoltán 362, Rózsás József dr. 
363, Kovács István 364, Udvarhelyi Károly dr. 
365, Lontai Frigyes 366, Cserny József 367, Sző- 
nyi Ferenc 368, Szentkúti Ferenc 369, Sallay De
zső 370, Mihálka György dr. 371, Gödör János 
372, Eke Zoltán 373, Mattey Gyula 374, Zaicz 
Ernő 375, Balogh János 376, Hagyits István 377, 
Szentpétery Kálmán 378, Csiky Zoltán 379, 
Fuchs Imre 380 és Cserhalmi Rezső 381 II. oszt. 
tisztek, Varga Aranka segédtisztnő 505, Wettl 
Gyula 105, Engelbrecht Jenő 106, Debreczeni 
Sándor 107, Várady Géza 108, Bíró László 109, 
Vámosi Sándor 110, Tímár Mihály 111, Sonkoly 
József 112, Vásárhelyi László 113, Vipárdi János 
114, Bagári Géza 115, Gruber Sándor 116, Deák 
József 117, Ruttkay Frigyes 118, Illés Ferenc 119, 
Goldschmidt Ferenc 120, Keresztes Kálmán 121, 
Hajas Béla 122 és Kacsándi István 123 műsz. se
gédtisztek az itt feltüntetett rangsorszámmal.

Egyéb változások: Jeli Kornél számellenőr 22 
helyett Jeli Kornél dr., Nagy Rezső II. oszt. tiszt 
238 helyett Nagy Rezső dr., Nagy Gy. Berta ke
zelőnő 335 helyett Szabó Béláné, Horváth Anna 
kezelőnő 588 helyett Szederkényi Ferencné, Mu
rai Ferenc I. oszt. vonalfelvigyázó 219 helyett vi
téz Murai Ferenc írandó.

Budapest, 1938. évi július hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett.

111.661/3.
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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 augusztus hó 21-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 1-én.

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

Büdszentmihály postahivatal kiadók helyettesítésére 
több hónapra a posta minden ágában gyakorlott, két ki
adónőt keres. Fizetés 50 és 40 pengő fix és ellátás.

Döbrököz postahivatal augusztus hó 15-re, de leg
később szeptember 1-jére a posta minden ágában jártas 
nökiadót keres. Fizetést, teljes ellátást, lakást, fűtést stb. 
ad. Ajánlatot a fizetési igény megjelölésével kér.

Nagyiéta állandó alkalmazásra, azonnalra, legkésőbb 
aug. 15-re, gyakorlott kiadót keres.

Pétervására postahivatal állandó alkalmazásra, meg
határozott összegű illetménnyel, nőkiadók szíves ajánla
tát kéri.

Répcelak, I. oszt, igen kényelmes szolgálati hivatal 
önálló kezelésre és a postamester helyettesítésére is képes 
nőkiadót keres. Járandóság: teljes ellátás, lakás, mosás és 
készpénz járandóság.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegj zet
u e T e

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Benyó István Fonyódfíirdőtelep szept. 1.
Engedélyezett hiv. ki
segítő-, érettségizett 

táviró- és távb.-keze- 
lésben jártas.

Szabó József Érd 1. 1 3/4 szept. 1.
Érettségizett, lehető
leg a debreceni ke

rületben.

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

Feladási határidő:

Budapest 72. sz. postahivatalnál 1. a menetrendet.
Repülőtéri postahivatalnál 15 perccel a gépek indulása előtt.

Budapesten a légitársaságoktársasgépkoesijai a repülőtérre negyvenöt perccel a re
pülőgép felszállása előtt indulnak V., Dorottya-u. 7. sz., illetőleg IV., Vörösmarty - 
tér 2. sz. alól és ugyanakkor kiürítik az ott elhelyezett kékszínű levélszekrényeket.

Légipostái ügyekben felvilágosítást a következő hivatalok adnak:
Levélpostai küldeményekre (utalványokra) vonatkozólag a

Budapest 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).

1938. nyár.

Európai országok A.) I.—II. táblázat 

Az Európán kívüli országok névmutatója 

Európán kívüli országok B.) III.—IX. táblázat 9—12.

2—7. old.

8.

KIADJA: A M. KIR. POSTA VEZÉRIGAZGATÓSÁG 
BUDAPEST.

1938.
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A) Európa.
I. sz. menetrendtáblázat.

Rendeltetési
ország

A helység neve

Hétfőtől—péntekig 
való feladás esetében

Szombati 
feladás esetében

Vasárnapi 
feladás esetében
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indul érkezik indul érkezik indul érkezik

Ausztria lásd: Németország I. rész,

Albánia Tirana o
9.45*

11.10

O
11.05*
12.15

o
b) 8.00 $
b) 13.15 11.10 12.15 c) 13.15

Belgium Brüsszel 9.45
11.10

11.00
12.20

17.45
19.30 ( Ugyanaz mint 

( hétfőtől-péntekig
7.15

12.40
8.20

13.55
19.30 

b) 6.11
csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 6.11

Bulgária Szófia 9.45
13.15

11.05
14.30

15.30 
b) 11.05

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

Cseh-Szlovák
ország

Prága 6.30 
8.00
9.30 
9.45

7.45
9.15

10.30
11.00

10.15
11.45
12.50
13.40

Ugyanaz mint 
j hétfőtől-péntekig

csak V. 15-től 12.40 13.55 16.25 12.40 13.55 16.25 12.40 13 DD 16.25
23.00 23.50 b) 10.15

Dánia Kopenhága V. 14-ig 11.10 12.20 20.00 / Ugyanaz mint 
( hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.00
11.10
12.40

12.15
13.55

20.00 
b) 14.15V. 15-től 1110

12.45
12.20
13.55

20.00 
b) 5'00

7.15 8.20 b) 1.20Danzig 
szabad város

Danzig V. 14-ig 11.10 12.20 21.20 u. a. mint hé pé-ig
11.10
12.40

12.15
13.55

b) 1.20 
b) 17.59V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13,55

21.20 
b) 9.20

11.10
12.40

12,20| 21.20 
13.55|b) 13.30

7.15 8.20 b) 14.05Észtország Tallinn V. 14-ig 6.30
11.10

7,45
12.20

b) 8.10 
b) 14.05

1 Ugyanaz 
1 hétfőtől-p 

23.00| 23.50

mint 
éntekig 
c) 8 10

V. 15-től 6.30
12.40

7.45
13.55

b) 8.10 
b) 14.05

6.301 7.45 
12.40 13.55 
23.001 23.50

b) 8.10
b) 14.05
c) 8.10

11.10 12.15 b) 14.05

Finnország Helsinki V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

21.40 
b) 13.00

, Ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig 

24.001 23.50|b) 21.40

7.15 8.20 b) 13.00

11.10 12.15 b) 13.00V. 15-től 6.30
12.40

7.45
13.55

21.40 
b) 13.00

I Ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig 
23.00| 23.50| b) 21.40

7.15 8.20 b) 11.10Franciaország Marseille V. 14-ig 6.30
9.30 

11.10

7 45 
10.30 
12.20

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

V . 15—V I. 14-ig 

IX. 16—X. 1-ig.

6.30
9.30 

12.40

7.45
10.30
13.55

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

7.15 8.20 b) 11.10

V I. 15—IX.15-ig 6.30
9.30 

12.40

7.45
10.30
13.55

15.55 
b) 5.12 
b) 11.10

11.10 12.15 b) ll.K)

7.15 8.20 b) 6.54Paris V. 14-ig 9.30
9.45

11.10

10.30
11.00
12.20

16.50 
19.45 

b) 5.05

i Ugyanaz mint 
I hétfőtől-péntekig

7.15
12.40

8.20
13.55

b) 6.54 
b) _ 11.24

V . 15—VI. 14-ig 
és

IX . 16—X. 1-ig.

9.30
9.45

12.40

10.30
11.00
13.55

16.50 
19.45 

b) 5.05
V I. 15—IX.15-ig 9.30

9.45
11.10
12.40

10.30
11.00
12.20
13.55

16.50 
19.45 
21.00 

b) 5.05

11.10
12.40

12.15
13.55

21.00 
b) 11.24

* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O  Csak hétfő-, szerda- és pénteki feladás esetében.
b) A feladást követő nap.
c) A feladást követő második nap.
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Franciaország
(folytatás)

Strasbourg V. 14-ig 9-30
.1110

10.30
12.20

15.05 
b) 5.20

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 5.20

V. 15-től 9-30
iVlO
12-40

10.30
12.20
13.55

15.05 
b) 5.20 
b) 9.40>)

Ug
hét

12.40

yanaz
őtől-p

13.55

nint 
íntekig 
b) 13.52

11.10 12.15 b) 5.30

Görögország
Athén V. 14-ig

o
9.45 

*
9.45

O
11.05

11.30

O
19.10

18.00

9.45 11.30 18.00

V. 15-től O
9-45

9.45

o
11.05*
11.30

O
19.10

17.00

9.45 11.30 17.00

Szaloniki 9.45 11.05 17.25 u. a. mint hé-pc-ig
Jugoszláv
királyság

Belgrad 9.45
13.15

11.05
14.30

12.40
15.55

Ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

Lengyelország Krakó V. 14-ig O
9.30

11.10

O
10.30
12.20

O
23.44 

b) 7.03
11.10 12.20 b) 7.03 7.15 8.20 b) 7.03

V. 15-től U
9.30

11.10

©
10.30
12.20

O
23.44 

b) 7.03
11.10 12.20 b) 7.03 11.10 12.15 b) 7.03

Lemberg V. 14-ig
O

930
11.10

O
10.30
12.20

0
b) 6.14 
b) 7.00

11.10 12.20 b) 7.00 7.15 8.20 b) 7.00

V. 15-től O
9.30

11.10

O
10.30
12.20

0
b) 6.14 
b) 7.00

11.10 1L20 b) 7.00 11.10 12.15 b) 7.03

O
10.30
12.20

O
15.45
19.50

11.10 12.20 19.50 7.15 8.20 19.50Varsó V. 14-ig
O

9.30
11.10

O
10.30
12.20

O
15.45
19.50

11.10 12.20 19.50 11.10 12.15 19 50V. 15-től O
930

11.10
6.30

11.10
7.45

12.20
b) 9.40 
b) 14.20

11.10
23.00

12.20
23.50

b) 14.20
c) 9.40

7.15 8.20 b) 18.12Lettország Riga V. 14-ig

6.30
12.40

7.45
13.55

b) 9.40 
b) 14.20

12.40
23.00

13.55
23.50

ej 6.29 
c) 9.40

11.10 12.15 b) 14.20V. 15-től

6.30
11.10

7.45
12.20

b) 8.10 
b) 14.05

11.10
23.00

12.20
23.35

b) 14.05
c) 8.10

7.15 8.20 b) 14.05Litvánia Kaunas V. 14-ig

6.30
12,40

7.45
13.55

b) 8.10 
b) 14.05

12.40
23.00

13.55
23.50

b) 14.05
c) 8.10

11.10 12 15 b) 14 05V. 15-től

Luxemburg Luxemburg 9.30
11.10

10.30
12.20

22.35
22.45 f Ugyanaz mint 

| hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 23.45

12.40 13,55 b) 11.45 12.40 13.55 b) 11.45csak V. 15-től

Málta Malta V. 30-ig
ü

9.45
U

11.00
0

b) 13.15 1 Ugyanaz mint 1 hétfőtől-péntekigO
12.20

O
b) 13.15VI. 1-től

O
11.10

9.15
11.00
12.20

16.50
19.40
21.20

] Ugyanaz mint 
| hétfőtől-péntekig

N agybritannia London 8.00
9.45

11.10

7. IS ö.2U

13 55 21.30 12.40 13.55 21.30csak V. 15-től 12.40
Németalföld Amszterdam 8.00 9.15 15.50

{ Ugyanaz mint 
í  hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.20
csak V. 14-ig 9.45

11.10
11.00
12.20

19.55
20.20

csak V. 15-től 12.40 13.55 20.35 12.40 13.55 20.35

-
* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak hétfő- szerda- és pénteki feladás esetében. 

IX. 1-től 8.40.
b) A feladást követő nap.
c) A feladást követő második nap.
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-  Rendeltetési 
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Németalföld
Rotterdam 8.00 9.15 15.20

f ugyanaz mint 
i hétfőt ől-péntekigcsak V. 14-ig 9.45

11.10
11.00
12.20

19.25
20.00

7.15 8.20 20 00

csak V' 15-től 12.40 13.55 20 00 12.40 13.55 20.00

Németország 
I. rész
(Ausztria)

Bécs 6.30 
8.00
9.30 
9.45

11.10

7.45
9.15

10.30
11.00
12.20

8.45
10.15
11.30
12.10
13.20

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekigi

csak V. 15-től 12.40 13.55 14,55 12.40| 13.55| 14.55
Graz V. 31-ig és 

X. 1-én
*

8.00
O

9.30

*
9.15

O
10.30

*
18.35

O
13.55

8.00 9.15 18.35

VI. 1—IX. 30
O

6-30*
8.00

O
7.45*
9.15

O
10.35*
18.35

8.00 9.15 18.35

Innsbruck V I .  31-ig  é s  X . 1 -én 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

17 00 
24.00 

b) 6.02 1
ugyanaz mint 

hétfőt ől-péntekig

/ A b 8,20 b) 6.02

V I . I— V I I .  14-ig
é s

IX . 9 - IX . 30-ig

6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

11.25 
24.00 

b) 6.02

7.15 8.20 b) 6.02

V I I .  15— I X . 8-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

11.25
2400

7.15 8.20 24,00

Klagenfurt V . 31-ig  é s  X , Lén
*

9.30
O

9.45

*
10.30

O
11.00

*
22.52

O
14,40

9.05 10.30 22.52

VI. I-IX. 8-ig
O

6.30 *
9.30

o7.45*
10.30

O
11.20*
22-52 9.05 10.30 22.52

^ nz V I I .1 4 - ig é s I X .  9 - tő l 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

13.10
17.13
21.58

/ ugyanaz mint 
í héttőtől-péntekig

VlI.15-IX.8-ig 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

13.10
17.13
17.35

( ugyanaz mint 
l hétfőtől-péntekig

Salzburg V l l . l 4 - ig  é s I X .  9 - tő l 6.30
9.30 

11.10

7.45
10.30
12.20

10.20 
19.20 

b) 2.05
j ugyanaz mint 
| hétfőtől-péntekig

V I I .  15— IX . 8-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

10.20
15.10

( ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig

11.10 12.20 15.10

Németország 
II. rész

Berlin V. 14-ig 6 30 
11.10

7.45
12.20

12.25
16.30

i ugyanaz mint 
i hétfőtől-péntekig 

23.00| 23.501 b) 12.25

7.15 8.20 16.30

V. 15-től 6.30
11.10
11.10
12.40

7.45
12.15
12.20
13.55

12.25 
15.45 
16.30 

b) 4.05

) ugyanaz mint 
 ̂ hétfőtől-péntekig

23-00| 23.50| b) 12.25

11.10
12.40

12.15
13.55

15.45 
b) 6.50

Bremen V. 14-ig 11.10 12.20 19.00 u. a. mint hé- pé-ig 
23.00| 23.50| b) 20.20

7.15 8.20 b) 1.36

V. 15-től. 11.10
12.40

12.20
13.55

1
19.00 

b) 10.15
[ ugyanaz mint 
) hétfőtől-péntekig 

23.00| 23.50| b) 20.20

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 1,36 
b) 15.43

Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
0  Csak hétfő-szerda- és pénteki feladás esetében
1 IX. 1-től — 18-10.
b) A feladást követő nap.
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Németország 
II. rész

(folytatás)

Breslau V. 14-ig 11.10 12.20 21.35 u. a. mint hé-pé-ig 7.15 8.20 21.35
V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13.55

21.35 
b) 6.00

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

11.10 12.15 21.35

Dortmund 6.30
11.10

7,45
12.20

16.20
19.00 ( ugyanaz mint 

hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 0.58

csak V.l5-től 12.40 13.55 b) 6.24 12.40 13.55 b) 11.54
Dresden 6.30

9.30 
11.10

7.45
10.30
12.20

11.20
17.39
23.52

j ugyanaz mint 
í hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 23.52

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 3.40 12.40 12,55 b) 3.40 11.10
12.40

12.15
13.55

23.52
b) 3.40

23.00 23.50 b) 11.20
Düsseldorf 11.10 12.20 19.05 1■ ugvanaz mint 

1 hétfőtől péntekig
7.15 82.0 22,22

csak V.l5-től 12.40 13.55 b) 5.41 12.40 13.55 b) 11.34
Essen 11.10 12.20 19.50 , ugyanaz mint 

* hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 b) 0.13

csak V.l5-től 12.40 13.55 b) 6.24 12.40 13.55 b) 11.54
Frankfurt (Main) 9.45

11.10
11.00
12.20

15.50
17.30 ( ugyanaz mint 

( hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 17.30

csak V.l5-től 12.40 13.55 b) 2.25 .
c s a k  V .  1 5 -IX  15-ig 11.10 12.15 18.15

Ilalle/Leipzig 6'30 7.45 14.30

ugyanaz mint 
f  hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.50
csak V.l4-ig 9.30 10.30 19.13
csak V.15-től 11.10 12 15 17.00

11.10 12.20 20.50
csak V.l5-től 12.40 13.55

7.45
12.20

b) 6.28 12.40 13.55 b) 6.28
Hamburg V. 14-ig 6.30

11.10
19.00
21.35

ugyanaz mint 
héttőtől-péntekig 

23.00| 23.50|b) 19.00

715 8.20 21.30

V. 15-től 11.10
12.40

12.15
13.55

17 20
b) 8,30

ugyanaz 
hétfőtől-pi 

23.001 23.50

mint 
rntekig 
b) 19.00

11.10
12.40

12.15
13.55

21.00 
b) 10.25

Hannover V. 14-ig 11.10 12.20 18.30 11.101 12.20 
23.00| 23.50

18.30 
b) 18.28

7.15 8.20 b) 2.13

V.15-VI1I.31. 11.10
12.40

12.20
_3.55

18.30 
b) 2.10

ugyanaz mint 
héttőtől-péntekig 

23.00| 2350|b) 18.28

11.10
12.40

12.15
13 55

b) 2.13 
b) 11.55

IX. 1-től 11.10
11.10
12.40

12.15
12.20
13.55

17.20 
19.30 

b) 2.10
( ugyanaz mint 
 ̂ hétfőtől-péntekig
23.00| 23.50|b) 18.28

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 3.13 
b) 11.55

Köln 6.30
31.10

7.45
12.20

16.55
18,40

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 18.40

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 0.35 12.40 13.55 b) 0.25 12.40 13.55 b) 12.08
Königsberg 11.10 12.20

13.55
22.20 11.10 12.20

13.55
22.20 7.15 8.20 22.20

csak V.l5-től 12.40 b) 10.20 12.40 b) 14.30 11,10 1215 b) 2.20
München 6.30

11.20
7.45

12.20
11.10
15.50 | ugyanaz mint 

l hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 15.50

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 5.20
Nürnberg 6.30 7.45 16,25

1 ugyanaz mint 
1 hétfőtől-péntekig

12.15csak V.l5-től 11.10 12.15 18.15 11.10 18.15
11.10 12.20 19.30 7.15 8,20 -'19.30

csak V.15-től 12.40 13.55 b) 4.15
Saarbrücken 6.30

9.30 
11.10

7.45
10.30
12.20

19.10
22.40
23.57

ugyanaz mint 
hétfőtől -péntekig

7.15 8.20 23.57

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 9.28

1 IX. 16-tól. 22.22.
2 Csak V. 14-ig.
* Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak hétfő- szerda- és pénteki feladás esetében, 
b) A feladást követő nap.
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Németország
II. rész (folyt.)

Stuttgart V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

16.22
18.50

ugyanaz mint 
hétfőtől—péntekig

7.15 8.20 b) 1.58

V .1 5 ^ V I I I .3 1 - ig 6.30
11.10
12.40

7.45
12.20
13.55

16.22 
18.50 

b) 4.15

7.15 8.20 b) 1.58

IX. 1-től 6.30
11.10

7.45
12.15

16.22
18.05

7 15 8.20 b) 1.58

Norvégia Oslo V. 14-ig 11.10 12.20 b) 9.00 i ugyanaz mint 
j hétfőtől—péntekig

7.15 8.20 b) 9.00
V. 15-től 12.40 13.55 b) 8.45 11.10

12.40
12.15
13.55

b) 9.00 
b) 17.20

Olaszország
Fiume V. 31-ig

O
9.30

11.10

O
11.00

12.15

Ö
17 50 

17-50

11.10 12.15 17.50

V I .  1— I X . 15-ig 11.10 12.15 17.50

Milano V. 31-ig
O

9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
17.15

17.15

11.10 12.15 17.15

VI. 1-től 11.10 12.15 17.15

Pola V. 31-ig
O

9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
17.05

17.0*

11.10 12.15 17.05

V I .  1— I X .  15-ig 11.10 12.15 17.03

Roma V. 31-ig
o

9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
18.15

18.15

11.10 12.15 18.15

VI. 1-től
O

6.30
11.10

O
7.45

12.15

O
15.50
18.15

Torino V. 31-ig
O

9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
18.05

18.05

11.10 12.15 18.15

VI. 1-től 11.10 12.15 18.05

Trieste V. 31-ig
o

9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
17.45

17.45

11.10 12.15 17.45

VI. 1-től
O

6.30
11.10

O
7.45

12.1

O
12.45
17.45

Velence V. 31-ig
O

9.30

11.10

O
•11.00

12.15

O
16.00

16.00

11.10 12.15 16.00

VI. 1-től
O

6.30
11.10

O
7.45

12.15

o
13.30
1600

(Szardínia)
Cagliari V. 31-ig

O
9.30

11.10

O
11.00

12.15

O
b) 17.30 

b) 14.05

11.10 12.15 c) 14.05
9

VI. 1-től
O

11.10

11.10

O
12.20*
12.15

O
b) 17.30 

b) 14.05

*  Csak keddi és csütörtöki feladás esetében.
O Csak hétfő—szerda és pénteki feladás esetében.
b) A feladást követő nap.
c) A  feladást követő második nap.
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Rendeltetési
ország

A helység neve

Hétfőtől—péntekig 
való feladás esetében

Szombati 
feladás esetében

Vasárnapi 
feladás esetében

A
 

fe
la

d
ás

 h
a

tá
ri

d
e

je
 B

u
d

ap
e

st
 7

2-
né

l

A repülőgép

A
 

fe
la

d
ás

 h
a-

 
áá

ri
d

ej
e 

B
u

d
ap

es
t 

72
-n

él A repülőgép

A
 f

el
ad

ás
 h

a
tá

ri
d

ej
e 

B
u

d
ap

es
t 

72
-n

él

A repülőgép

indul érkezik indul érkezik indul érkezik

(Tripolisz) Tripoli V. 31-ig
0

9.30#
11.10

C
11.00*
12.15

O
b) 17.25 

b) 13.15

11.10 12.15 c) 13.15

V. 1-től
o

11.10*
11.10

O
12.20*
12.15

O
b) 17.25#
b) 13.15

Rhodosz sziget Rodi
o

9.30
i

9.30

O
11 05

í
11.30

O
b) 9.45 

b) 13.40
Oroszország 
(európai rész) A légiforgalom szünetel

Portugália Lisszabon V. 14-ig 11.10 12.20 b) 20.15 11.10 12.201c) 20.15
V . 1 5 -V I. 14 é s  ÍX .1 6 - tő l 12.40 13.55 b) 20.15 12.40 13.55|c) 20.15

c s a k  V I .  15-1X . 15 ig 12.40 13.55 b) 20.15 11 10| 12.151, b) 20.15
Románia Arad 9.45 11.10 13.15 u. a. mint hé-pé-ig

Bukarest 9.45
11.45
13.15

11.10
13.00
14.30

15.50
17.05
19-05

f ugyanaz mint 
i hétfőtől-péntekig

11.45 13.00 17.05

Kolozsvár 9.45 11.10 14.55 u. a. mint hé-pé-ig
Spanyolország Barcelona 9.30 10.30 b) 7-18 9.05 10.30 b) 8.50

Salamanca V. 14-ig 11.10 12.20 b) 17.35 11.10 12.20 c) 17.35
V . I5 -V I.1 4 . ós I X  1 6 -tó l 12-40 13.55 b) 17.35 12.40 13.55 c) 17.35

c s a k  V I .  1 5 -IX . 15-ig 12.40 13.55 b) 17-35 11.10 12,15 b) 17.35
Sváj c Basel 6.30

11.10
7.45 

12 20
13.15
18.25

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 6"47

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 5.00 12.40| 13.55jb) 10.41
Genf 6.30

11.10
7.45

12.20
14.15
19.15

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 5.38

csak V. 15-től 12.40 13'55 b) 10.00 12.40| 13.55(b) 14.55
St. Gallen 6.30

11.10
7.45

12.20
17.50
18.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 b) 22.32

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 9.10 12.40| 13.55|b) 13.55
Zürich 6.30

11.10
7 45 

12.20
12.45
17.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 23.40

csak V. 15-től 12.40 13.55 b) 8.35 12.401 13.55|b) 13.19
Svédország Göteborg V. 14-ig 11.10 12.20 b) 2.24 / ugyanaz mint 

í hétfőtől-péntekig
7.15 8.20 b) 2.24

V. 15-től 11.10
12.40

12.20
13.55

b) 2.24 
b) 6.50

11.10
12.40

12.15
13.55

b) 2.24 
b) 15.40

Malmö V. 14-ig 11.10 12.20 20.30 ( ugyanaz mint 
j hétfőtől-péntekig

7.15 8.20 20.30
V. 15-től 11.10

12.40
12.20
13.55

20.30 
b) 5.35

11.10
12.40

12.15
13.55

20.30 
b) 14.35

Stockholm V. 14-ig 6.30
11.10

7.45
12.20

17.55 
b) 6.30

ugyanaz mint 
hétfőtől-péntekig 

23.00| 23.50|b) 17.55

7.15 8.20 b) 6.30

V. 15-től 6.30
11.10
12.40

7.45
12.20
13.55

17.55 
b) 6.30 
b) 8.30

/ ugyanaz mint 
l hétfőtől-péntekig

23.001 23.50|b) 17.55

11.10
12.40

12.15
13.54

b) 6.30 
b) 16.20

Törökország A  légiforgalom szünetel

1 Csak csüt 
* Csak kedc 
O Csak hét 
b) A íeladá

órtöki feladás esetében, 
i és csütörtöki feladás esetébe 
ő-, szerda- és pénteki feladás 

st követő nap.

1 .
esetében.
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B) Európán kívüli országok.
Az Európán kívüli országok névmutatója.

II. sz. táblázat.

Ország, terület
Menetrend

Ország, terület
Menetrend

Ország, terület
Menetrend

táblá
zat

sor
szám

táblá
zat

sor
szám

táblá
zat

sor
szán

Abesszínia III 4 Francia Guinea VII 5 Mezopotámia VI 1
Aden III 3 Francia-Guyana IX 8 Mozambik V 7
Afganisztán VI 4 F rancia-Indokína VI 7 Németalföldi-India VI 9
Algír IV 1 Francia Közép-Kongó Németalföldi-Guyana IX 9
Algíri területek (déli) VII 12 déli része VII 11 Németalföldi-Uj-Guinea VI 9
Amerikai Egyesült Áll. IX — Francia Közép-Kongó Niger VII 14Angola VII 20 északi része VII 19 Nigéria VII 17
Annobom (sziget) VII 17 Francia-Szomálipart III 3 Nikaragua IX 19
Antigua (sziget) IX 1 Francia-Szudán VII 13 Nyasaföld V 5
Arábia III 1 Fülöp-szigetek VI 12 Olasz-Szomáliföld III 4
Aranypart VII 8 Gabon VII 10 Oltre-Giuba III 4
Argentína Vili 5 Gambia VII 4 Oman VI >
Ausztráliai Államszöv. VI 14 Guam (sziget) VI 13 Palesztina III c
Bahama -szigetek IX 2 Guatemala IX 6 Panama-csatorna vidéke IX 20
Bahrein-sziget VI 3 Hadramaut III 3 Panama köztársaság IX 21
Becsuana-föld V 6 Haiti köztársaság IX 10 Paraguay Vili 2
Belga-Kongó VII 20 Hawai szigetek IX 11 Peru .Vili 7
Belga-Kongó észak. Honduras köztársaság IX 13 Porto-Rico IX 22

keleti része V 1 Hong-Kong VI 10 Portugál-Angola VII 20
Beludzsisztán VI 4 Irak VI 1 Portugál Előindiai
Birma VI 5 Irán (Perzsia) VI 2 gyarmatok VI 4
Bolívia VIII 3 Jamaika IX 14 Portugál Guinea VII 3
Borneo VI 9 Japán VI 11 Principe (sziget) VII 17
Brazília VIII 1 Jáva VI 9 Rio de Oro VII 2
Brit-Észak-Borneo VI 8 .lémen III 3 Salvador köztársaság IX 23
Brit-Guyana IX 7 Kamerun déli része VII 9 S. Thomé (sziget) VII 17
Brit-Honduras IX 12 Kamerun északi része VII 17 Sierra Leone VI1 5
Brit-India VI 4 Kanada IX 13 Singapore VI 8
Brit-Nyasaföld V 5 Kanári-szigetek VII 1 Spanyol-Guinea VII 10
Brit-Szomáliföld III 3 Karolina-szigetek VI 13 Straits-Settl ements VI 8
Celebes VI 9 Kénya V 2 Szaudi-Arábia III 1
Ceylon VI 4 Kína VI i i Szenegál VII 3
Chile VIII 6 Kolombia IX 16 Sziám VI 6
Ciprus sziget III 7 Koweit VI 1 Szíria III 6
Costa-Rica IX 3 Közép.Kongó T anganyika-terület V 3
Csád (Tchad) VII 16 déli része VII 11 Tanger IV 2
Dahomey VII 15 Közép-Kongó Tchad VII 16
Délafrikai Unió V 8 északi része VII 19 Tibet VI 4
Délnyugat-Afrika V 9 Kuba IX 17 Timor (sziget) VI 9
Dél-Rhodézia V 6 Lakedivi-szigetek VI 4 Togo VII 15
Dominikánus köztárs. IX 4 Libanon III 6 Transzjordánia III 5
Egyesült Államok Libéria VII 6 Trinidad (sziget) IX 24

(Amerika IX — Lorenzo Marques V / Tripolisz I. Olaszország
Egyiptom III 1 Macao VI 10 (az európai résznél) — —
Egyiptomi-Szudán III 2 Madagaszkár VII 21 Tunisz IV 3
Ekuador IX 5 Maláji nem szöv. áll. VI 8 Ubangi-Chari VII 18
Elefántcsontpart VII 7 Malaya VI 8 Uganda V 1
Eritrea III 4 Maledivi-szigetek VI 4 Uj-Zéland VI 14
Észak-Rhodézia V 4 Mandzsukuó VI 11 Uruguay VIII 4
Etiópia (Abesszínia) III 4 Marianna-szigetek VI 13 Venezuela IX 25
Fernando Po (sziget) VII 17 Marokkó IV 2 Virginia szigetek IX 26
Francia Előindiai Mauritánia VII 3 Yémen III 3

gyarmatok VI 4 Mexikó IX 18 Zanzibár V 3
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III. s z .  m e n e tr e n d tá b lá z a t .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. íi.

hé
9

ke
9 9

A feladás határideje Budapest hé sze sze csü pc pé SZÓ szó
72. hivatalnál

9.45 11.10 9.45 9.45 11.10 9.45 9.45 11.10 9.45 11.10
Budapest (repülőtérről) indul 1-1.05 12.20 11.30 11.05 12.20 11.30 11.05 12.20 11.30 12.15

Rendeltetési ország Helység neve É r k é z é s

1. Egyiptom Alexandria sze CSÜ pé szó va . ke
(Szaudi Arábia) Kairo sze sze csü pé pé szó va va ke

2. Egyiptomi Szudán Wadi Halfa sze csü pé szó va va ke
Khartoum csü pé SZÓ va hé hé sze
El-Obcid va
El-t asher va
Geneina
Kassala szó va

va
ke csü

Malakai pé va hé

3. Francia Szomálipart Djihouti va sze csü
(Brit-Szomáliföld, 
Aden, Jenien, 
Hadramaut)

4. Olasz Keletafrika Asmara csü szó hé sze
(Eritrea, Ethiopia, Assab pé . va ke csü
Öltre Giuba, Olasz Dire-Daua pé

pé
hé ke csü

Szomálifőld) Addis Abeba hé ke csü
Gorrahei SZÓ sze
Belet Uen SZÓ sze
Mogadiscio SZÓ sze

5. Palesztina Er Ramie
(Transjordania) (Tel-Aviv) ke sze csü pé szó va

Gaza ke csü csü SZÓ szó hé
Haifa ke csü csü szó szó hé

6. Szíria és Libanon ^Beyrouth sze csü pé va hé

7. Ciprus-sziget Larnaca csü

\

/

l) Záridő, ill. indulási idő V. 31-ig =  9 05, ill. 10‘30.



IV . s z .  m e n e tr e n d tá b lá z a t . V I . s z .  m s n e tr e n d tá b lá z a t .
1. 2. 3.

A feladás határidcj e a Budapest nap. nap. nap.
72. sz. hivatalnál va

kiv.
va

kiv.
va

kiv.

9.05 11.10 12.40
Budapestről (repülőtérről) indul 10.30 12.20 13.55

Rendeltetési ország Helység neve Érkezés
1. Algír Alnii-V- 14-ig b 16.25

S V. 15-től b 16.25

V. 14-ig b 1 
11.45

b 3 
11.45

V. 15-től b i 
11.45 L 11.45

2. Marokkó
Casablanca

b
15.10 

b 1
16.02

Fés b 1 
14-25

Tanger c J 
6.02

3. Tunisz V. 14-ig a 18.20
funiszy , 5 től b 18.20

1 Szerda és szombati feladás kivételével.
- Csak szerda és szombati feladás esetében.
3 Csak szombati feladás esetében.

V. sz. menetrendtáblázat.

A feladás határidej ; a Budapest
1. 2. 3.

sze pé szó
/2. sz. hivatalnál

9.45 9.45 9.45
Budapestről (repülőtérről) indul 11.05 11.05 11.30

Rendeltetési ország | He'lység neve Érkezés
1. Uganda

(Belga-Kongó 
északkeleti része 
Port Belitől ren
des postai úton)

Port Bell pé va hé

2. Kénya Kisumu pé va hé
Nairobi szó hé ke
Mombasa szó hé ke

3. Tanganyika terület Dar-es-Saalam szó hé ke
(Zanzibár sziget) Lindi szó ke

4. Észak-Rhodézia Lusaka va ke sze
5. Nyasaföld Blantyre va sze
6. Dél-Rhodézia Salisbury va sze

(Becsuanaföld)
7. Mozambik Mozambique szó ke

(Lorenzo-Marques) Quelimane sze
Beira
Lorenzo-

va sze

Marques va sze

8. Délafrikai-Unió Johannesburg va sze
Durban va sze
East London hé csü
Port Elisabeth hé csü
Capetown hé csü

9. Délnyugat-Afrika Windhoek hé csü

1. 2 . 3 . 4 . 5 .
A  f e l a d á s  h a t á r i d e j e  a k c s z e CSÜ p e s z c

B u d a p e s t  7 2 .  s z . h i v a t a l n á l
9 . 4 5 9  45 9  4 5 9  15 9 - 4

B u d a p e s t r ő l  ( r e p ü l ő t é r r ő l )  i n d u l 1 1 . 3 0 1 1 . 0 5 1 1 . 3 0 1 1 . 0 5 1 1  2
R e n d e l t e t é s i  o r s z á g H e l y s é g  n e v e É r k e z é s

1 .  Irak( M e z o p o t á m i a ) B a g h d a d s z e CSÜ p ép é SZÓ v a( K o w e i t ) B a s r a h s z e CSÜ s z ő v a
2  I r á n  ( P e r z s i a ) B o u e h i r s z ó k c( O m a n ) D j a s k CSÜ s z ó h(T e h e r á n s z c
3 .  Bahrein-sziget B a h r e i n p é s z ó v a k i
4 .  Brit India K a r a c h i CSÜ p é s z ó v a h e( C e y l o n - s z i g e t ) J a c o b a b a d p é s z ó v a h é k e

(Beludzsisztán M u l t a n p é s z ó v a h é k cJ a c o b a b a d t ó l L a h o r e p é s z ó v a h é k eA f g a n i s z t á n A h m e d a b a d s z ó v a h é s z eL a h o r é t ó l  é s B o m b a y s z ó v a h é s z e
Tibet C a l c u t t á t ó l H y d e r a b a d s z ó v a h é s z er e n d e s  p o s t a iú t o n M a d r a s v a h é k e e s i( F r a n c i a  é s  P o r t u - C o l o m b o v a h é k e e s ig á l - E l ő i n d i a i  g y á r - G o a e s im a t o k ,  M a l e d i v i  é s C a n n a n o r e c s üL a k e d i v i  s z i g e t e k ) T  r i v a n d r u m c s üJ o d h p u r CSÜ s z ó s z ó h é h éD e l h i p c s z ó v a h é k eC a w n p o r e s z ó s z ó v a h é s z e

A l l a h a b a d p c s z ó v a h é k e
C a l c u t t a p é s z ó v a h é k e

5. Birma R a n g o o n p é v a k e
6. Sziám B a n g k o k SZÓ h é s z e
7. Francia Indokína S a i g o n k e i

H a n o i k eV i e n t i a n e k e i

8 . Malaya (és Maláji 
nem Szöv. áll.)

P e n a n gS i n g a p o r e
s z ós z ó h éh é s z es z e( S t r a i t s  S e t t l e m e n t s ,  B r i t  É s z a k  B o r n e o )

9 .  Németalföldi India M e d a n s z ó h é s z e( J á v a ,  B o r n e o ,  C e - P a l e m b a n g v a k e c s ül e b e s z ,  N é m e t a l f ö l - B a t á v i a v a k e c s Cd i  U j  G u i n e a ,  T i - B a n d o e n g v a k e c s ü
mór sziget) S o e r a b a y a h é s z e p é

10. Hong Kong H o n g - K o n g s z e p é( M a c a o )
11. Kína C a n t o n s z e pé

(Japán)( M a n d z s u k u ó )
12. Fülöp szigetek M a n i l l a llCSÜ h é
13. Guam sziget Guam l l  p é( M a r i a n n a  é s  K a r o -  l i n a - s z i g e t e k )
14. Ausztráliai Állam. D a r w i n l e s ü S v a

szövetség S y d n e y 1 p é 1 h é( A u s z t r á l i a i  s z i g e t - M e l b o u r n e i s / . o 1 s z e
világ) P o r t  M o r e s b y 1 s z cB r i s b a n e b _ p é 1 h é

Perth S v a l e s ü

x) Bangkoktól vasúton.
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V I I . s z .  m e n e tr e n d tá b lá z a t .

A feladás határideje a 
Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3,

sze

11.10

szo

9.45

SZO

11.10

Budapestről (repülőtérről) indul 12.20 11 30 12.20

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Kanári.szigetek Las Pahnas sze

2. Rio de Oro Villa Cisneros CSÜ1) va1)

3. Szenegál (Mauritá-
nia) Dakar pc1) hé1)
(Portugál Guinea)

4. Gambia Bathurst pé

5. Francia-Guinea Conakry hé1)
(Sierra Leone)

6. Libéria Monrovia ke1)

7. Elefántcsontpart Abidjan ke1)

8. Aranypart Accra sze1)

9. Kamerun (déli Douala sze1)
része)

10. Gabon (Spanyol Port Gentil esti1)
Guinea)

11. Francia Közép- Pointe Noire CSÜ

Kongó (déli része) Brazzaville CSÜ

12- Délalgiri területek Colomb-Béchar va
El Goléa va
Aoulef va
Reggan hé

13. Francia-Szudán
(keleti része) Gao hé
(nyugati része) Bamako ke2)

14. Niger Niamey hé
Zinder ke

15. Dahomey (Togo) Cotonou ke

16. Tchad Fort Lamy ke

17. Nigéria Maidugari sze
(Fernando Po, An- Kano sze
nobon, S. Thome- Kaduna esü
és Principe-sziget) Minna
(Kamerun északi Oshogbo
része) Lagos

18. Ubangi-Chari Fort Archam- sze
bault

19. Francia Közép.
Kongó (északi Bangui sze
része)

20. Belga Kongó fii Libenge sze
(Angola) Coquilhatville sze

Leopoldville CSÜ

Bom a CSÜ

Búmba sze
Stanleyville sze
Kindu csü
Kabalo CSÜ

Bukama CSÜ

Elisabethville csü
21. Madagaszkár Maintirana b szo

Tananarive b szo
i) Feladási határidő 9.05, indul 10.30. 
-) Dakar és Bamako között vasúton.

V III . s z .  m e n e tr e n d tá b lá z a t .

A feladás határideje a 
Budapest 72. sz. hivatalnál

1. 2. 3.

sze

11.10

szo1)

9.05

Budapestről (repülőtérről) indul 12.20 10.30

Ország, terület Helység neve Érkezés

1. Brazília Natal pé hé
Recife SZO ke
Bahia SZO ke
Rio de Janeiro szo ke
Santos va
Florianopolis va sze
Porto Alegre hé csü
Pelotas hé csü
Sao Paulo va sze
Campo Grande va
Corumba hé
Cuyaba hé
Fortaleza szo
Floriane va
Belem szo
Manaos hé

2. Paraguay Asuncion hé

3. Bolivia Santa Cruz ke Pé
Cochabamba ke b szo
Oruro ke
La Paz ke

4. Uruguay Montevideo va sze

5. Argentina Buenos Aires va sze
Mendoza hé csü
Bahia Bianca hé csü
San Antonio ke pé

Puerto Descado b szo
Santa Cruz b szo
Rio Gallegos b szo
Rio Grande b  va

6. Chile Santiago hé CSÜ

Valparaiso hé csü
Antofagasta ke b va
Arica ke b va

7. Peru Arequipa b sze b hé
Lima b sze b hé
Talara b csü b hé

í) VI. 15:—IX. 15-ig a záridő 11.10 indulás 12.20.
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IX. sz. menetrendtáblázat.
1. 2. 3. ■ 4- 5. 6. 7.

Északamerikai útirány esetében1) Délamerikai 
útirány esetében

Feladás határideje
Bpest 72. hiv.

Rendeltetési ország, terület Helység neve
New-Yorkból a repülő-

sze SZÓ
Rendeltetési helyre 11.10 9.05-

gép indul [érkezik Budapestről
(repülőtérről) ind.
12.2Ó 10.30 |

Érkezik

1. Antigua sziget St. John ke 21.10 CSÜ b CSÜ b szó
2. Bahama-szigetek Nassau va, csü 21,10 hé, pé 10.30
3. Costa-Rica köztársaság San Jósé va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze

»» »» hé, pé 21.10 sze, va
4. Dominikánus köztársaság San Pedro szó, ke, csü 21.10 va, sze, pé ke pé
5. Ekuador Guayaquil hé, pé 21.10 sze, va

hé, sze, pé
b pé b hé

6. Guatemala Guatemala va, ke, csü 17.00 b sze
»»

Georgetown
hé, pé 21.10 sze, va

7. Guyana (Brit) ke 21.10 pé CSÜ
8. Guyana (Francia) Cayenne ke 21.10 pé CSÜ
9. Guyana (Németalf.) Paramaribo ke, szó 21.10 pé, ke hé csü

10. Haiti köztársaság Port-au-Prince ke, csü, szó 21.10 sze, pé, va ke pé
11. Hawai-szigetek Honolulu ke 17.55 csü
12. Honduras (Brit) Belize szó, ke 17.00 ke, pé 13.40
13. Honduras köztársaság Tegucigalpa va, ke, csü 17.10 ke, csü, szó b sze

hé, pé 21.10 sze, va
14. Jamaika Kingston hé, sze, pé 21.30 ke, csü, szó b sze b hé
15. Kanada Montreal nap. va. kiv. 8.30 11.10

Ottawa nap. va. kiv. 8.30 12.10
Winnipeg nap, va, is 23.45 13.40

1 6. Kolombia Barranqullla hé, sze, pé 21.10 ke, ósü, szó 16.30
Bogota hé. sze, pé 21.10 sze, pé, hé 10.45

17. Kuba Habana nap. 21.10 másnap
másnap

b sze
Antilla nap. 21.10 ke

18. Mexikó Mexico City nap. 17.00 b 12.35
Tampico nap. H.OO b 10.50

19. Nikaragua Managua va, ke, csü 
hé, pé

17 00 ke, csü, szó b sze
21.10 sze, va

20. Panama-csatorna vidéke Cristobal va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze
»> hé, pé 21.10 sze, va 

ke, csü, szó21. Panama köztársaság Panama City va, ke, csü 17.00 b sze
hé, pé 21.10 sze, va

22. Porto Rico San Juan ke, csü, szó 21.10 sze, pé. va ke pé
23. Salvador-köztársaság San Salvador va, ke, csü 17.00 ke, csü, szó b sze

hé, pé 21.10 sze, va
24. Trinidad -sziget Port-of-Spain ke, szó 21.10 csü, hé hé CSÜ
25. Venezuela Caripitó hé, sze 21.10 sze, pé ke pé

Cora hé, sze 21.10 sze, pé ke pé
La Guaira hé, sze 21.10 sze, pé ke pé
Maracaibo hé, sze 21.10 sze, pé ke pé

26. Virginia-szigetek St. Thomas ke, szó 21.10
t?  'i

csü, ke b csü b szó

1) Azoknál a küldeményeknél, melyek úgy az északi, mint a déli útirányon szállíthatók, az északamerikai útirány 
igénybevételénél a következő jelzés Írandó: Légipostával New-Yorkon át.

Az északamerikai útirányon szállított légiküldeményeket Párison keresztül légi úton továbbítják abba a kikötőbe, 
ahonnan New-Yorkba éppen légipostát szállító hajó indul.

Az Egyesült-Államok területére szóló küldeményeket New-Yorktól légi úton szállítják tovább és általában a 
hajó New-Yorkba érkezésétől számított 1—2 nap alatt érkeznek a rendeltetési helyre.

FŐVÁROSI NYOM DA RT.
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T A  R  T Á L  O M :
A Budapest 88. sz. postahivatalnál feladott, közvet

lenül a. csepeli szabadterületről származó árut tartalmazó, 
külföldre szóló küldeményeknél a feladó utólagos rendel
kezési jogának korlátozása.

Alkalmi légipostajárat Budapest—Esztergom—Buda
pest között.

Az Ausztriából eredő levélpostai küldemények díja.
Debrecen 12. sz. postahivatalnak önálló hivatallá 

alakulása.
Perecesbányatelep és Tiszakóród postaügynökségek

nek postahivatallá való átalakítása.
Alkalmi postahivatal működése a Kölcsey Ferenc 

Centennárium Országos Himnusz ünnepségének színhe

lyén.
Postaszállításból kizárt sajtótermék.
Ötházhuta postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Légi balesetek bejelentése.
Üj rádiónyomtatványok rendszeresítése.
Változások a Helységnévtárban.
Kerületi biztosi megbízatás.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
A m. kir. postatakarékpénztár 1938. évi július havi 

forgalma.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

A Budapest 88. sz. postahivatalnál feladott, 
közvetlenül a csepeli szabadterületről származó 
árut tartalmazó, külföldre szóló küldemények
nél a feladó utólagos rendelkezési jogának kor

látozása.
104.627/4.

A csepeli szabadterület (vámmentes kikötő) 
mellett működő Budapest 88. sz. postahivatalnál 
feladásra kerülhetnek olyan külföldre szóló le
vélpostai küldemények és csomagok is, ame
lyeknek tartalma közvetlenül a szabadterületről 
származik. A postahivatalok ezeket a levélpos
tai küldeményeket és csomagokat az általános 
szabályok szerint kezelik, csupán a feladás kö
rülményei térnek el az egyéb küldemények fel
adási módjától és ezzel kapcsolatosan a feladó
nak az A. 1. Szab. 100. §. 1. pontjában biztosított 
rendelkezési jogát kötöm vámjövedéki okokból 
különleges feltételekhez.

Ezekre nézve a következőképen rendelke
zem:

1. A közvetlenül a szabadterületről szár
mazó árut tartalmazó, külföldre szóló levélpos
tai küldeményeket és csomagokat a feladó a sza
badterületről való kivitel előtt az ott működő 
fővámhivatali kirendeltségnek bemutatja, amely 
azokat „Punto franco. Vámáru“ feliratú, 2X5 
cm nagyságú, zöldszinű vámszaki ragjeggyel

látja el és a vonatkozó szállítólevél címoldalán 
„Punto franco“ feliratú bélyegzőt alkalmaz. A 
feladó ezeket a küldeményeket pénzügyőr kísé
retében szállítja a Budapest 88. sz. postahivatal
hoz és annak jelenlétében adja fel. A Budapest 
88. sz. postahivatal pedig az általános szabályok 
szerint felveszi és továbbítja.

2. Ha a feladó az ilyen vámragjeggyel ellá
tott levélpostai küldeményt vagy csomagot to
vábbítás előtt visszakéri, a felvevő postahivatal 
— jelen esetben Budapest 88. — a feladót a fő- 
vámhivatali kirendeltséghez utasítja, és a ké
relmet csak abban az esetben teljesíti, ha a fel
adó vagy meghatalmazottja a postahivatalban 
pénzügyőr kiséretében jelenik meg s a vonat
kozó okiratot (szállítólevelet) a feladó átvételi 
elismerésen kívül a pénzügyőr — hivatali minő
ségének feltüntetésével — láttamozza.

3. Ha pedig a feladó a Budapest 88. sz. pos
tahivatalnál feladott és „Punto franco. Vámáru“ 
feliratú vámragjeggyel ellátott levélpostai külde
ményt vagy csomagot a továbbítás folyamán va
lamely útközi postahivatalnál kéri címére visz- 
szaküldeni, vagy annak külföldi címét belföldi 
címre változtatja, a küldeményt vám elé állítás 
végett az illetékes vámközvetítő postahivatalhoz 
kell továbbítani.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 5-én.
-------  • \.. /
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Alkalmi légipostajárat Budapest—Esztergom— j 
Budapest között

113.396/4.
Szent István hetében, augusztus 15-én az 

esztergomi ásatások ünnepélyes felavatásával 
kapcsolatban Budapest és Esztergom között al
kalmi légipostajárat indul.

A légijárattal bárhová szóló közönséges le
vélpostai küldeményeket lehet feladni. A to
vábbításért a rendes postai díjon kívül 20 gram
monként, illetőleg levelezőlaponként 4 fillért kell 
leróni. E díjért a küldeményeket vagy Budapest 
és Esztergom, vagy pedig Esztergom és Buda
pest között szállítják légi úton. A feladó azt, 
hogy melyik irányban kívánja a légiszállítást 
igénybevenni, köteles a küldeményen feltűnő 
módon ráírni. A küldeményeket teljesen bér
mentesíteni kell.

A küldeményeket úgy Budapesten, mint 
Esztergomban, a továbbítás előtt alkalmi bé
lyegzővel bélyegzik le. Budapesten a Vili. Fil- 
prok bélyegkiállítás területén feladott küldemé
nyeket azonkívül még egy külön alkalmi bé
lyegzővel is lebélyegzik, a kiállítás területéről 
történt feladás igazolására.

A rendeltetési hivatalok az érkezés alkal
mával úgy a leveleket, mint a levelezőlapokat 
lássák el a keletbélyegző tiszta lenyomatával.

Az alkalmi repüléssel továbbítandó külde
ményeket bármely postahivatalnál, vagy levéí- 
gyüjtőszekrény útján lehet feladni, és pedig oly 
időben, hogy azok a Budapest 72. sz. hivatalhoz 
legkésőbb augusztus 15-én 7.55 óráig, az eszter
gomi hivatalhoz pedig augusztus hó 15-én 13 
óráig megérkezzenek. Ehhezképest a hivatalok a 
náluk feladott ilyen küldeményeket külön köteg- 
jelző alatt továbbítsák a Budapest 72. sz., illetve 
az esztergomi postahivatalhoz. /

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-án.

Az Ausztriából eredő levélpostai küldemények
díja.

I. ad 111.542/4.

Hivatkozással a P. R. T. 1938. évi 30. szá
mában megjelent 111.542/4. sz. rendeletre, érte
sítem a hivatalokat, hogy folyó év augusztus 1- 
től kezdve az Ausztria területén feladott levél
postai küldemények szállítási díjain kívül e kül
deményekkel kapcsolatos mellékműveletekre

i (ajánlás, tértivevény, expressz) is a német díj
szabás lépett érvénybe.

Ennek következtében töröljék a hivatalok 
a Levélpostai díjszabás 73. old. 23. §. 6. f. sz. 
alatt Ausztriára vonatkozó összes adatokat 
(1—14. hasáb) és jegyezzék be, hogy folyó évi 
augusztus 1-től kezdve az Ausztria területén fel
adott levélpostai küldeményekre Németország 
díjszabása (112. f. sz. 79. old.) lép érvénybe.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 8-án.

Debrecen 12. sz. postahivatalnak önálló hiva
tallá alakulása.

113.334/3.
A debreceni 12. számú postahivatal f. évi 

július hó 5-től nem a debreceni 10. sz. hivatal ki- 
rendeltségeként, hanem önálló IV. oszt. távbe
szélővel egyesített postahivatalként működik.

A kir. hivatalok ennélfogva a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában a 36. oldalon 
Debrecen 12-nél „Debrecen 10. kirendeltsége“ 
bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-én i

Perecesbányatelep és Tiszakóród postaügy
nökségeknek postahivatallá való átalakítása.

113.336/3.
A perecesbányatelepi és tiszakóródi posta- 

ügynökség f. évi augusztus hó 1-vel IV. oszt. 
postahivatallá alakíttatott át. Utóbbi távbeszélő 
vei van egyesítve.

A perecesbányatelepi postahivatal ellenőrző 
száma „2498“, a tiszakóródié pedig „2289“.

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

A Helységnévtárban a 428. oldalon Pereces- 
bányatelepnél, és az 525. oldalon Tiszakóródnál 
a Eh. Diósgyőri vasgyár“, illetőleg ü-1̂  Eh 
Túristvándi“ bejegyzést töröljék és helyette ír
ják be: „V,“.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsora 
ban a 102. oldalon Perecesbányatelepnél az első 
hasábba írják be „2498“, a negyedik hasábban 
„ü. (Eh. Diósgyőri vasgyár)“ töröljék; a 131. ol
dalon Tiszakóródnál az első hasábba írják be 
„2289“, a negyedik hasábban „ü. Eh. Túristván-
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di“ töröljék; a 171. oldalon a 2289. szám mellé 
írják be „Tiszakóród“; a 173. oldalon pedig a 
2498. szám mellé „Perecesbányatelep“.

Végül az Irányítási Füzetben a 125. oldalon 
Perecesbányatelepnél, a 164. oldalon pedig Ti- 
szakóródnál a második hasábba „Ü.“ helyett 
„IV.“ írjanak, a hetedik hasábban pedig az 
„Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-én.

Alkalmi postahivatal működése a Kölcsey Fe
renc Centennárium Országos Himnusz ünnep

ségének színhelyén.

113.561/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Vár

megyei tisztviselők irodalmi és művészeti Gyön
gyösi István Társulata rendezésében tartandó 
Kölcsey Ferenc Centennárium Országos Him
nusz ünnepségének színhelyén, az Ügető ver
senypályán, folyó évi augusztus hó 19-én reggel 
8 órától este 22 óráig tartó szolgálattal a buda
pesti 72. sz. postahivatal kirendeltségeként al
kalmi postahivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére, valamint postabélyegek és éri ékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére „Kölcsey Ferenc Cen
tenárium — 1838— 1938 — Isten, Áldd Meg A 
Magyart — Budapest 72. — 1938. VIII. 19.“ fel
iratú különleges alkalmi bélyegzőt fog használni.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-én.

ügynökség nevét f. évi augusztus hó 1-től 
„Mátraszentimre“ névre változtattam meg.

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

rA  Helységnévtárban a 362. oldalon Mátra- 
s^ntimrénél beírandó g b L ., és törlendő- „(Öt- 
^azhuta)“, valamint „u. t. Nagybátony“.

Mátraszentistván O Hasznos (362. o.) u. p. 
és u. t. ezentúl Mátraszentimre.

Mátraszentlászló r\ Hasznos (362. o.l u. p. 
és u .t. ezentúl Mátraszentimre.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 99. oldalon ötházhuta összes ada
taival törlendő s a 81. oldalon Mátraszőllős elé 
felveendő: „Mátraszentimre“ ötházhuta eddigi 
adataival. A 149. oldalon a 122-es számnál ö t
házhuta helyett írják be: „Mátraszentimre“.

Végül az Irányítási Füzetben a 120. oldalon 
ötházhuta ü, összes adataival törlendő s he
lyette a 96. oldalon Mátraszőllős elé vegyék fel: 
„Mátraszentimre, U. Heves, D., I., Hatvan— 
Salgótarján, Eh. Nagybátony“.

Budapesten, 1938. évi augusztus hó 5-én.

Postaszállításból kizárt sajtótermék.
112.970/4.

A Berlinben megjelenő „Magyar Figyelő“ 
című laptól a postai szállítás jogát megvontam 

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

Budapest, 1938. évi augusztus hó 6-án

ötházhuta postaügynökség nevének meg
változtatása.

112.216/3.
A Heves vármegye hatvani járásában fekvő, 

Hasznos községhez tartozó Mátraszentimre la
kott helyen, ötházhuta néven működő posta

L

Légi balesetek bejelentése.
110.520/8.

A légiforgalom megnövekedésével a repülő
gép-balesetekkel is számolni kell. Ezért ilyen 

-esetekre a következőket rendelem:
' Emberbaráti kötelesség, hogy az, aki lezu

hant repülőgépet lát, siessen annak segítségére 
és ha kell, hívjon orvost és értesítse a mentőket. 
Erre a célra a távbeszélő és távíró mindenkinek 
rendelkezésére áll, mert a C. 1. Szab. 48. §. 1. 
pontja és a B. 1. Szab. 43. §. 1. pontja értelmé
ben baleset alkalmával a híradás, első segély
kérés és orvoshívás céljából folytatott távbeszél- 
gétések és feladott táviratok a belföldi forga

lomban díjmentes közérdekűként soronkívül ke
zelendők.

De bejelenthető a repülőgép-baleset a táv
íróval vagy távbeszélővel egyesített postahiva 
tálnál is. Ilyenkor a postahivatal köteles arról a 
községi elöljáróságot, a csendőrséget és — ha 
arra szükség van — az orvost és mentőket is 
távbeszélőn vagy távirattal értesíteni. Köteles
sége még az is, hogy a balesetet, annak helyét 
és — ha az adatok beszerzésére mód van — a re
pülőgép oldalán és szárnyán elhelyezett jelzést
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távbeszélőn vagy távirattal azonnal közölje a 
Légügyi Hivatal kirendeltségével is (Budapest, 
távbeszélő-szám 9—14 óra között 150-010, a nap 
többi szakában 150-016).

A községi elöljáróságok, csendőrségi szer
vek és vasúti állomások ugyancsak utasítást 
kaptak, hogy az említett adatokat a légügyi hi
vatal kirendeltségével távirattal vagy távbeszé
lőn közöljék. Az ilyen tárgyú táviratokat vagy 
távbeszélgetéseket díjmentes közérdekűként 
kell elfogadni és soronkívül kell továbbítani, ille
tőleg kapcsolni.

Ha a postahivatalnak biztos tudomása van 
arról, hogy a balesetet a légügyi hivatal kiren
deltségével a községi elöljáróság, csendőrség 
vagy a vasúti állomás már közölte, újabb ilyen 
értesítést nem kell küldenie.

A baleset nélküli kényszerleszállásokra ez a 
rendelkezés nem vonatkozik. Ilyen esetekben a 
C. 1. Szab. 43. §-a értelmében az igazolt pilóta 
vagy megbízottja kétszeres díj ellenében sor
rendi elsőbbséget élvező sürgős repülő-beszélge
tést kérhet mind a belföldi, mind a nemzetközi 
forgalomban.

Elvárom, hogy a távíróval vagy távbeszélő
vel egyesített postahivatalok légi balesetek al
kalmával a nap bármely szakában (még a hiva
talos órákon kívül is) rendelkezésre álljanak és 
gyors Összeköttetés biztosításával a mentés 
munkálatait elősegítsék.

Légibalesetek kapcsán a postahivatalokhoz 
juttatott postazárlatokat a postahivatalok úgy 
kezeljék, mint a kényszerleszállás folytán nekik 
átadott zárlatokat. (A. 2. Szab. 75. §. 9. pont).

Budapest, 1938. évi augusztus hó 5-én.

Üj rádiónyomtatványok rendszeresítése.

I. ad: 90.558/8.

A rádiókezeléssel járó teendők egységesí
tése végett a) Tádiódíjnak a kézbesítővel való 
elszámolásához 1120. számú, b) átirat rádió elő
fizetési díj beszedése iránt, 1124. számú, c) ér 
tesítés rádióelőfizetés felmondásakor, 1125. szá
mú, d) átirat rádióelőfizető áttelepítése esetében, 
1126. számú, s végül e) értesítés rádió-díj nyugta 
kézbesítésének megkísérléséről, 1127. számú 
nyomtatványt rendszeresítettem.

Ezekből az új nyomtatványokból első kész
lettel a m. kir. posta központi anyagraktára kü 
lön igénylés nélkül látja el a hivatalokat.

Az új nyomtatványok kitöltésére a rovatok 
megfelelő útbaigazítást adnak.

A hivatalok az új nyomtatványokat a P. R. 
T. 1933. évi 54. számában közzétett nyomtat
ványjegyzékben jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban.
112.922/3.

Becsali Miske (126. o.) ezentúl u. t. Miske.
Daruhegy .-'n Miske (173. o.) ezentúl u. 

Miske.
Drágszél n. k. (183. o.) ezentúl u. t. Miske^/
Feked C\ Miske (202. o.) ezentúl u. t. M isk^/
Ivánhalom o  Soltszentimre (268. o.) ezentúl 

u. t. Soltszentimre.
Kaasmajor fS Soltszentimre (277. o.) ezen- /  

túl u. t. Soltszentimre.
Kuliér ro Csengőd (332. o.) ezentúl u./t. 

Soltszentimre.
Miske n. k.-nél (372. o.) beírandó: „®(

,,u. t. Kalocsa“ törlendő.
Ordas nk.-nél (410. o.) beírandó: „©fe L/

,u. t. Dunapataj“ törlendő.
Rudimajor (A Drágszél (458. o.) ezentúl u. /  

t Miske. 1/
Salgótarján (461. o.) ezentúl „N/2“ helyett 

„N“.
Soltszentimre n. k.-nél (471. o.) beírandó: A 

L.“, „u. t. Fülöpszállás“ törlendő. V  
Zádor r\ Ordas (568. o.) ezentúl u. t. Ordas.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 4-én. (/
Kerületi biztosi megbízatás.

112.822/1.
Dr. Makiári Imre postasegédtitkár (51) a 

soproni postaigazgatóság kerületében kerületi 
biztosi teendőkkel megbízatott.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 4-én.
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Pályázati hirdetmény.

postaügynöki állásra szerződés mellett. 
112.867/3.
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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 augusztus hó 27-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 6-án.

A m. kir. postatakarékpénztár 1938. évi 
július havi forgalma.

5.769/ein. ptk. sz.

A takaréküzletágban a betétek 4,433 514 P 
7ö f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1938. július hó végén 129,657.935 P 
34 f volt. A különleges kamatozású takar ékbeté- 
tek álladéka a fenti álladókban 19,811.761 P 65 f- 
rús' szerepel.
- A betevők száma a hó végén 545.652. volt.

A csekküzletágban a jóváírásokat 83,034.767 
P 68 f-rel múlták felül a visszafizetések. A 
csekkbetétek állománya 1938. július hó végén 
185,379.218 P 13 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 37.359 volt.

Az értékpapír üzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. július hó végén névértékben 116,676.171 P 
90 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont

képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
105,935.861 P 17 f-t képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 85.025.

A zálogüzletágban 265.626 drb új zálogfel
vétel 5,343.414 P kölcsönnel és 252.632 drb zálog
kiváltás 4,971.393 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel.

A zálogtárgyak álladéka 1938. július hó vé
gén 1,470.871 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 29,514.013 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1.868 drb, kényszerárverésre pedig 10.052 drh 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
9.205 drb, a befolyt vételár 159.074 P 67 f-t tett 
ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. július hó folyamán 3,314.343 
tétel, s 1.429,588.147 P 94 f; az összes betétek 
állománya pedig a hó végén 315,037.153 P 57 
volt.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 5-é
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
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t

Peresztegi Antalné 
sz. Szekeres Anna kiadó Győr 1913. Alag

Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalma

zást.

4-*
C/5 Több mint 6 hónapig
a > Farkas Istvánná kiadó Kűnágota 1909. Ecseg nem vállalt alkalma-

T 3 zást.
CQ

/
____________________________________________________________________ —  . . . .  - _____________

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Árpádföld II. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
augusztus 15., vagy szeptemiber 1-ére gyakorlott kiadónőt 
keres. Fizetés havi 40 pengő, üzemi jutalék és teljes ellátás.

Balatonmáriafürdő postahivatal szeptember 1-től ál
landó alkalmazásra kiadónőt keres. Lakást, ellátást, ad, 
készpénzigény közlését kéri.

Csépa postahivatal állandó alkalmazásra postakiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint, Ágyneműn kívül teljes 
ellátás, mosással együtt.

Dunapataj postahivatal szeptember 1-től állandó al
kalmazásra, lehetőleg férfikiadó ajánlatát készpénzfizetésre 
kéri.

Ernőd postahivatal augusztus 15-re kiadót keres. 
Készpénzfizetés, lakás, fűtés, világítás.

Enying postahivatal szeptember 1-re férfikiadór ke
res. Fizetés 90 pengő és 14 pengő körüli üzemi jutalék.

Kapuvár postahivatal állandó alkalmazásra kiadót 
keres, járandóság készpénzfizetés.

Kondoros I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
— másodkiadónak — azonnali belépésre kiadónőt keres. 
Fizetés megegyezés szerint és teljes ellátás, lakás, világí
tás, fűtés. Ajánlatokat azonnal kér.

Lengyeltóti I. oszt. postahivatal augusztus 15-ére 
a posta minden' ágában jártas, gyakorlott kiadót keres. 
Járandóság: készpénzfizetés.

Nógrád III. oszt. postahivatal október 15-ére önál
lóan kezelni és helyettesíteni tudó kiadót keres. Teljes 
ellátást és készpénzfizetést ad. Fizetési igény közlését kéri. 
Állás állandó.

Szeghalom postahivatal kiadót keres. Járandóság: 
készpénzfizetés.

Szirák (Nógrád m.) I. oszt. postahivatal mindenben 
gyakorlott, jóírású, férfi- vagy nőkiadót keres állandó al
kalmazásra. Javadalmazás: készpénzfizetés. Állás azonnal 
elfoglalható.

Szob postahivatal a távírda- és távbeszélőkezeléséhez 
és annak számadásához értő kiadót állandó alkalmazásra 4  

keres. Az állás azonnal is elfoglalható. Fizetés 70 pengő 
| fix és az üzemi.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső  p ostak iadó

Jegyzet
n e r c

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Fazekas Istvánná Bácsborsod 15 augusztus 15.

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

N r« n d i 2 t  — P«l*16a
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T A R T A L O M :
Üj ötpengős ezüstérmék kibocsátása.
Európánkivülre szóló levélposta továbbítása. 
Lefoglalandó sajtótermékek.
Alkalmi postahivatal működése az országgyűlésnek 

Székesfehérváron való tartása alkalmával.

Változások a helységnévtárban.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Üj ötpengős ezüstérmék kibocsátása.
113.811/2.

A Budapesti Közlöny f. évi 139. és 179. szá
maiban a pénzügyminiszter úrnak az alábbi ren
deleté és hirdetménye jelent meg:

I.
A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 72.042. 
számú rendelete a Szent István király emlékére 
ötpengős ezüstérmék veréséről szóló 1938: IX. 
törvénycikk alapján vert ötpengős ezüstérmék 

külalakjának szabályozása tárgyában.
Az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről 

szóló 1929 : XXVI. te. 3. §-ának negyedik bekez
désében, valamint a Szent István emlékére öt
pengős ezüstérmék veréséről szól 1938 : IX. te. 
2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem:

1. §•
A Szent István király emlékére ötpengős 

ezüstérmék veréséről szóló 1938 : IX. törvény
cikk alapján vert ötpengős ezüstérmék külalakja 
a következő:

Az érme egyik lapján Szent István első ma
gyar királynak dicsfénnyel övezett domborművű 
arcképe van. Arca jobbra néz, hullámos haja vál
lára omlik. Fején a II. Silvester pápától kapott 
korona. A testét borító királyi palástot a vállán 
csat fogja össze.

E lap körirata: a baloldalon „SZT • IST
VÁN • “, a jobboldalon: „ • * 969 "+ 1038 • “ 
A váll alatt a karmetszetben az érme kerületével 
párhuzamosan, apró betűkkel a tervező művész 
neve: „ • BERÁN • L.“ van feltüntetve.

Az érme másik lapján Szent István korabeli

címerpajzs van a dicsfényes Szent Koronával. A 
pajzs és a korona között keresztbe fektetve 
jobbról a koronázási kard, balról a királyi jogar 
látható lecsüngő tölgy- és olaj ágakkal díszítve.

A címer felett körív alakban — két hat pont
ból álló csillag között — „MAGYAR • KIRÁLY
SÁG“ felirat van. A címer alatt szintén körív 
alakban az értékjelzés: „ • 5 • PENGŐ : “ fog
laltatik. A címerpajzs alsó csúcsán megosztva a 
m. kir. állami pénzverő jelzése „B P.“ van. A  cí
merpajzs alsó harmadának két oldalán megoszt
va „ *19 38 • “ veretési évszám van fel
tüntetve.

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

2. §■

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1938. évi június hó 24. napján.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

n.
1938. évi 109.384. szám.

Hirdetmény
a Szent István király emlékére ötpengős ezüst
érmék veréséről szóló 1938: IX. törvénycikk 
alapján vert ötpengős ezüstérmék kibocsátása 

tárgyában.
A Szent István király emlékére ötpengős 

ezüstérmék veréséről szóló 1938 : IX. törvény
cikk alapján vert ötpengős ezüstérmék forga- 
lombahozatalát a Magyar Nemzeti Bank 1938. 
évi augusztus hó 12. napján kezdi meg.
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Az érme külalakja a következő:
Az érme egyik lapján Szent István első ma

gyar királynak dicsfénnyel övezett dombor
művű arcképe van. Arca jobbra néz, hullámos 
haja vállára omlik. Fején a II. Silvester pápá
tól kapott korona. A testét borító királyi palás
tot a vállán csat fogja össze.

E lap körirata: a baloldalon: „• SZT • IST
VÁN • a jobboldalon: , „ • * 969 + 1038 • “. 
A váll alatt a karmetszetben az érme kerületével 
párhuzamosan, apró betűkkel a tervező művész 
neve: „ • BERÁN • L • “ van feltüntetve.

Az érme másik lapján Szent István korabeli 
címerpajzs van a dicsfényes Szent Koronával. 
A pajzs és a korona között keresztbe fektetve 
jobbról a koronázási kard, balról a királyi jogar 
látható lecsüngő tölgy- és olaj ágakkal díszítve.

A címer felett körív alakban — két hat pont
ból álló csillag között — „MAGYAR • KI
RÁLYSÁG“ felirat van. A címer alatt szintén 
körív alakban az értékjelzés: „ • 5 • PENGŐ • “ 
foglaltatik. A címerpajzs alsó csúcsán megoszt
va a m. kir. állami pénzverő jelzése: „B P.“ van. 
A címerpajzs alsó harmadának két oldalán 
megosztva „ -19 38 • “ veretési évszám van
feltüntetve.

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

Az érme átmérője 36 milliméter, súlya 25 
gramm.

Az érméket az állami és egyéb közpénztárak 
korlátlanul, magánosok pedig 250 pengő össze
gig kötelesek fizetésként elfogadni.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 11-én.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhívom a postahivatalokat, hogy 1938. 
augusztus hó 12-től kezdve fizetésképen ezeket 
az új ötpengős ezüstérméket is fogadják el. /

Budapest, 1938. évi augusztus hó 12-én. /

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
114.154/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Frementle): F VIII/25 — 7 ó, 
É IX/20; F IX/3 — 5 ó 30 p, É IX/27;

Brit-lndiába (Bombay): F VIII/25 — 7 ó, 
É IX/8; F VIII/31 — 15 ó, É IX/12; F IX/1 — 7 ó, 
É IX/15;

Dél-Afrikába (Capetown): F VíII/24 — 15 
ó, É IX/12; F VIII/31 — 15 ó, £ IX/19; F IX/3
— 15 ó, É IX/23;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VIÍI/23
— 15 ó, É IX/6; F VIII/27 — 15 ó, É IX/12; F 
VIII/30 — 12 ó, É IX/13; F VIII/31 — 15 ó, É 
IX/14; F IX/2 — 15 ó, É IX/16; F IX/3 — 15 ó, 
É IX/21;

Egyiptomba (Alexandria) F VIII/21 — 22 ó, 
É VIII/25; F VIII/23 — 22 ó, É VIII/27; F VIII/25
— 22 ó, É VIII/29; F VIII/26 — 22 ó, É VIII/30; 
F VIII/27 — 22 ó, É VIII/31; F VIII/28 — 22 ó, 
É IX/1; F VIII/29 — 22 ó, É IX/2; F VIII/31 — 
15 ó, É IX/4; F IX/2 — 22 ó, É IX/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VIII/22 — 15 ó, É VIII/29; F VIII/23 — 15 ó, 
É IX/1; F VIII/24 — 15 ó, É IX/2; F VIII/25 — 
15 ó, É IX/3; F VIII/26 — 15 ó, É IX/4; F VIII/29
— 15 ó, É IX/5; F IX/1 — 15 ó, É IX/8;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VIII/22
— 22 ó, É VIII/28; F VIII/24 — 22 ó, É VIII/30; 
F VIII/27 — 22 6, É IX/2; F VIII/29 — 22 ó, E 
IX/4; F VIII/31 — 22 ó, É IX/6; F IX/3 — 22 ó, 
É IX/9;

Iránba (Perzsia, Teherán): F VIII/22 — 12 ó, 
É VIII/30; F VIII/26 — 12 ó, É IX/3; F VIII/27
— 12 ó, É IX/4; F VIII/29 — 12 ó, É IX/6; F 
IX/2 — 12 ó, É IX/10; F IX/3 — 12 ó, É IX/11;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VIII/25 — 
5 ó 30 p, É IX/19; F IX/1 — 5 ó 30 p, É JX/22;

Palesztinába (Tel Aviv): F VIII/22 — 22 6, 
É VIII/26; F VIII/24 — 22 ó, É VIII/28; F VIII/25
— 22/6, É VIII/30; F VIII/27 — 22 ó, É VIII/31; 
F VII1/29 — 22 ó, É IX/2; F VIII/31 — 22 ó, É 
1X74; F IX/3 — 22 ó, É IX/7;
/  Szíriába (Alep): F VIII/22 — 22 ó, É VIII/25; 
F VIII/24 — 22 ó, É VIII/27; F VIII/27 — 22 ó, 
É VIII/30; F VIII/29 — 22 ó, É IX/1; F VIIIAF'
— 22 ó, É IX/3; F IX/3 — 22 ó, É IX/6. Y

Budapest, 1938. évi augusztus hó 16-éfi.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
113.810/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 11-én kelt B. I. 
9.331/1938. számú végzésével a Budapesten, Held
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János nyomdájában előállított „Vecsés és Vidé
ke“ című időszaki lap 1938. augusztus 10-én 
megjelent első évfolyam 13. és 14. számának le
foglalását 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, 1938. évi augusztus hó 12-én.

II.
113.895/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 12-én kelt B. I. 
9.350/1938. számú végzésével Lovass Lászlónak 
a Fővárosi nyomda r. t. nyomdájában előállított 
„N. S. Germánia“ című könyve 175., 176., 177., 
178. oldalainak a 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, 1938. évi augusztus hó 16-á̂ í.

beszélővel egyesített alkalmi postahivatal fog 
működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai (légipostái is) 
küldemények, továbbá táviratok felvételére, 
helyi és helyközi távbeszélgetések közvetítésére, 
Valamint postabélyegek és értékcikkek árusítá
sára terjed ki.

A hivatal „Országgyűlés + Szent István 
Emlékév — Székesfehérvár — 1938. augusztus
18.“ feliratú különleges alkalmi bélyegzőt fog 
használni.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbeszélő 
állomásának hívószáma: Székesfehérvár 39, nyil
vános távbeszélő állomásának hívószáma pedig: 
Székesfehérvár 191.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-én.

Alkalmi postahivatal működése az országgyű
lésnek Székesfehérváron való tartása alkalmá

val.
113.562/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az or
szággyűlésnek Székesfehérváron való tartása al
kalmával az országgyűlés színhelyén, az ottani 
városháza épületében, folyó évi augusztus hó 
18-án, reggel 8 órától az országgyűlés berekesz
téséig tartó szolgálattal a budapesti 57. számú 
(parlamenti) postahivatal kirendeltségeként táv

100. o.) u. i. ezen- 

5. o.) u. t. ezen(íjt:

Változások a Helységnévtárban.
112.9Ö5/3. /

Ceglédbercel (151. o.) ezentúl (§>£3 L. J
Cirokvölgy o  Tápiósüly (153. o.) u. t. ezen

túl: Tápiősüly.
Cserő (A Ceglédbercel (163.

Ceglédbercel.
Kistanya Tápiósüly (313. o.) u. t. ezentúlo 

Tápiósüly.
Mollertelep .'TTápiósüly (374. o.) u. t. ezem, 

túl: Tápiósüly.
Nagyállás r\ Ceglédbercel (379. o.) u. t. 

ezentúl: Ceglédbercel.
Rábagyarmat (445. o.) ezentúl L.
Süripüszta Cl Tápiósüly (479. o.) u. t. ezen

túl: Tápiósüly.
Tápiósüly (513. o.) ezentúl L.
Budapesten, 1938. évi augusztus hó 17-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e v e állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Ekárt Gáborné kiadó Szatmárhegy 1904. Budapest 23.
Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalma

zást.

D
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n

Puskás Gyuláné 
szül. Gulácsy Anna kiadó Hencida 1895. Hajduhadház Meghalt.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Bogyiszló postahivatal szeptember, esetleg október 
hónaptól állandó alkalmazásra kiadós keres. Ajánlatokat 
fizetés megjelölésével kér.

Csorvás I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
gyakorlott férfi- vagy nőkiadót keres. Belépés azonnal 
vagy szeptember 5., 15-én. Fix fizetés, megegyezés sze
rint.

Debrecen 9. sz. postahivatal gyakorlott pénztárke
zelő kiadónők ajánlatát kéri. Távbeszélő, távirda nincs.

Egervár III. oszt. postahivatal kezdő postakiadót vagy 
kiadójelöltet keres szeptember 1-re. Ajánlatot fizetés 
megjelölésével kér.

Kisgörbő III. oszt. postahivatal szept. 1., vagy 15-től 
egy hóra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

Mezőkovácsháza I. oszt. postahivatal azonnalra, de 
legkésőbb szeptember 15-re, minden szakban teljesen 
jártas nőkiadót keres. Fizetés készpénz és lakás.

Pánd III. oszt. postahivatal szeptember 1-től, egy hó
napra, helyettest keres.

Szilasbalhás postahivatal szeptember 1-re kiadót ke
res; 50 pengő készpénz (üzemivel együtt) fizetés, teljes 
ellátás, lakás, fűtés, világítás és takarítás (mosás és ágy
nemű nélkül), lehet kezdő is, de a távirda kezeléséhez 
feltétlenül értenie kell. Az állás állandó.

Vág III. oszt. postahivatal gyakorlott nőkiadó he
lyettest keres szeptember 1-től, egy hóra, teljes ellátással. 
Ajánlatot fizetési igény megjelölésével kér.

Allástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzetcíme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ernst Erzsébet Szentgotthárd 9 szept. 15. Készpénz fizetéssel.

Sor Andor Sashalom azonnal Németül is beszél.

Szócs Tivadar Nyírtét szept. 16.
Postamester vagy 

kiadó helyettesítését is 
vállalja.

A  s z e r k e s z t ő s é g n e k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s e :  P o s t a v e z é r i g a z g a t ó s á g ,  4 .  ü g y o s z t á l y ,  B u d a p e s t  1 1 4 .  
A  k i a d ó h i v a t a l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s e :  K ü l f ö l d i  h i r l a p o s z t á l y ,  B u d a p e s t  4.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J )
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T A B T A L O M :
Felmentés és elismerés.
Megbízatás.
Alkalmi postahivatal működése a „Tiszántúli Ipari 

Kiállítás és Árumintavásár“ színhelyén.
Különleges keletbélyegző használata a siófokfürdői 

postahivatalnál.
A postaépületek, helyiségek és felszerelések gon

dozására vonatkozó utasítás új kiadása.

Táviratlevél küldönccel kézbesítésének rendszeresí
tése a belföldi forgalomban.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok és 

Ügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben. 
Változások az Irányítási Füzetben. •
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állások.

Felmentés és elismerés.
I. ad 109.361/1.

Szalontay Antal postatanácsost a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézeténél teljesített szolgála
ta alól, — eddigi működése alatt kifejtett buzgó 
és eredményes szolgálatának elismerése mel
lett, — felmentettem és további szolgálattételre 
az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Kor
mánybiztosa mellé kirendeltem.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 19-én.

Megbízatás.
114.1061.

. Kiss István postaigazgatót a soproni m. kir. 
postaigazgatóság vezetőjének állandó helyettesí
tésével megbíztam.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 16-án.

Alkalmi postahivatal működése a „Tiszántúli 
Ipari Kiállítás és Árumintavásár“ színhelyén.

114.377/3.
A „Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áruminta

vásár“ színhelyén, a debreceni nagyerdőben, fo
lyó évi szeptember hó 2-től szeptember hó 12-ig 
bezárólag, a Debrecen 1. számú postahivatal ki- 
rendeltségeként, alkalmi posta, táviró és távbe
szélő hivatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal ellenőrző száma:

2010 C. és naponta 7 órától megszakítás nélkül 
19 óráig tart szolgálatot.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
belföldre szóló postautalványok, csekk- és posta- 
takarékpénztári befizetések, érték- és csomag- 
küldemények, és táviratok felvételére, helyi és 
helyközi távbeszélgetések lebonyolítására, pos
tai é9 pénzügyi bélyegek és egyéb értékcikkek 
árusítására, továbbá a vásár területén távbeszé
lő meghívások, távbeszélő üzenetközvetítések 
és érkezett táviratok kézbesítésére terjed ki.

Az alkalmi postahivatal „Debrecen — Kiállí
tás és Vásár“ feliratú különleges alkalmi bélyeg
zőt fog használni.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 23-án.

Különleges keletbélyegző használata a siófok
fürdői postahivatalnál.

114.615/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a siófok
fürdői postahivatal folyó évi augusztus hó 28— 
szeptember 4. napjain „IV. Nemzetközi Sport
hét a Balatonon“ feliratú különleges keletbélyeg
zőt fog használni a nála feladott levélpostai kül
demények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 22-én.
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A postaépületek, helyiségek és felszerelések 
gondozására vonatkozó utasítás új kiadása.

113.530/9.
A posta tulajdonában lévő, bérelt vagy 

egyéb módon bírt helyiségek és azok felszerelé
seinek gondozására és tisztogatására vonatkozó 
utasítást újból kiadtam.

Az érdekelt házgondnokok, vagy hivatal- 
vezetők (postamesterek) az utasítást felettes 
igazgatóságuk útján igényeljék a posta kp. 
anyagraktárától.

A kiadvány díjmentes.
Az e tárgyban előzőleg kiadott utasítások 

ezzel érvényüket vesztik. Selejtezendők. /
Budapest, 1938. évi augusztus hó 17-én. /

Táviratlevél küldönccel kézbesítésének rend
szeresítése a belföldi forgalomban.

114.236/8.
Az 1938. évi szeptember hó 1-től kezdődő 

érvénnyel megengedem, hogy belföldi forgalom
ban, a táviróhivatalok külterületére, vagy külső 
kézbesítő kerületbe szóló táviratleveleknél a 
feladó a küldönccel kézbesítést kiköthesse. E 
szolgálatért a távíró díjszabásban megállapított 
küdöncdíjat (jelenleg 1 P 60 f-t) kell a feladás 
alkalmával fizetni, illetőleg díjhitelezés mellett 
feladott táviratlevélnél a feladó terhére felszá
mítani.

Ha a külterületen vagy külső kézbesítő kerü
letben lakó címzett úgy rendelkezik, hogy érke
zett táviratait az utolsó táviró hivatal az ő költ
ségén akkor is küldönccel kézbesítse, ha a fel
adó ezt nem kötötte ki, az =  XP — jelzés nél
kül érkezett táviratlevelet is küldönccel kell kéz
besíteni. Ilyenkor a külterületen lakó címzettől 
a B. 1. szab. 77. §. 3. pontja, a külső kézbesítő 
kerületben lakó címzettől pedig a B. 1. szab. 78. 
§. 4. pontja szerint megállapítandó küldöncdíjat 
kell beszedni.

A külterületre vagy külső kézbesítő kerü
letbe szóló táviratlevelet minden más esetben 
postával, közönséges levélként kell kézbesíteni.

A hivatalok e rendeletemben foglaltakat a 
B. 1. Szab. 69. §. 5. pontjánál és a 77. §. 2. pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
114.034/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 13-án kelt B. I. 
9.375/2/1938. számú végzésével a Budapesten a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt író- és 
sokszorosítógépén többszörözött „Testvér ne 
félj“ című 1938. augusztus 12-én bemutatott saj
tótermék összes példányainak lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1938. évi augusztus hó 17-én. /

II.

114.035/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi augusztus hó 13-án kelt B. I. 
9.370/1938./2. számú végzésével a Budapesten a 
Centrum kiadóvállalat r. t. nyomdájában előál
lított „összetartás“ című lap 1938'. augusztus 14- 
én kiadott 32. számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi augusztus hó 17-én.

III. í
114.335/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 17-én kelt B. I. 
9.434/1938. számú végzésével a Budapesten a Bu
dai Bernwallner József nyomdájában előállított 
„Bátorság“ című lap 1938. augusztus 20-ról kelte
zett példányainak 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, 1938. évi augusztus hó 22-én.
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114.336/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi augusztus hó 17-én kelt B. I. 
9.435/1938. számú végzésével a Budapesten a Bu
dai Bernwallner József nyomdájában előállított 
„Nyilas Népszava“ 1938. augusztus 20-ról kelte
zett példányainak 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, 1938. évi augusztus hó 22-ón./

IV.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányítá

si Füzetben.
ad 92. 810/3.

A Helységnévtár 119. oldalán Bánokszent- 
gvörgynél „Nagykanizsa pu. ===== Letenye, 
Becsehely . . . pd.“, a 441. oldalon Pusztamagya- 
ródnál, a 477. oldalán pedig Söjtörnél „Zalaeger
szeg > m  t Rédics, Bak . . . pd.“ helyett 
„Zalaegerszeg = = =  Bánokszentgyörgy íran
dó. A 180. oldalon Domahidy Elza tanya elé ír
ják be: „Domaháza 1. Pusztadomaháza (Heves 
vm.).

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a 14. oldalon Bánokszentgyörgynél, a 106. 
oldalon Pusztamagyaródnál és a 117. oldalon 
Söj törnél a 4. hasábban a „k.“ jelzést a hivatalok 
töröljék, a 7. hasábban szereplő adatok helyett 
pedig írják be „Zalaegerszeg = = =  Bánok
szentgyörgy“.. V

Az Irányítási Füzetben a 19. oldalon Bánok
szentgyörgynél, a 129. oldalon Pusztamagyaród
nál és végül a 144. oldalon Söjtörnél a 6. hasábba 
az ott szereplő adatok helyett írják be „Zala- 
egerszeg-Bánokszentgyörgy gk.“

Budapest, 1938. évi augusztus hó 23-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
114.933/3.

Az Irányítási Füzetben bekövetkezett aláb
bi változásokat a kir. hivatalok vezessék keresz
tül és a helyes irányítás iránt intézkedjenek:

23. o. Biharkeresztesnél 532 v. után írják be 
1 f20—1 Bp 62—72/568 v.

58. o. Gyulafirátótnál f82 után írják be 
(V. Ü. ü.), f81 (k).

60. o. Hajmáskérnél a jelenlegi adatok he
lyett írják be 81 (H. Ü. ü. után nem), 1 35 (IX/8-ig) 
—1 Szfvár 2/1820 v. (H. U. ü. után), 82, +82 (V. 
U. ü.), f81 (k.), 1 Szfvár 2/1836 v. (k.), Hajmás
kéri tábornál pedig a mostani adatok helyett 81 
(yí. Ü. ü. után nem), 1 35 (IX/8-ig) —1 Szfvár 2/ 
4820 v. (H. Ü. ü. után), 82, f81 (k.), +82 (V. Ü. ü.), 
1 +82 (k.).

63. o. Hévízfürdőnél 1 48/gk után írják be 1 
Sopron 2 — 1 Szombathely 2 — 1 138/gk
(IX/30), —

67. o. Inotánál 1 Szív 2 — cs/1811 v. helyett 
írják be f81.

104. o. Nádasdladánynál 1 Szív. 2 — esi 
1811 v. helyett írják be f81.

120. o. Öriszentpéternél f216 után írják be 
(k.). Öskünél f82 után írják be(V. U. ü.), f81 (k.)

126. o. Pétfürdőnél a jelenlegi adatok he
lyett írják be 81 (H. Ü. ü. után nem), 1 35 (IX/ 
8-ig) — I Szív. 2/1820 v. (H. Ü. ü. után), 82, +82, 
1 Szfvár 2/1826 v., +81 (k.).

139. o. Sárpentelénél a jelenlegi adatok he
lyett írják be 81 (H. Ü. ü. után nem), 1 35 (IX/ 
8-ig) /1820 v. (H. Ü. ü. után), 82, +82 (V. Ü. ü.), 
+81 (k). Sárszentmihálynál 1 Szív. 2 — cs/1811 v. 
(k) helyett írják be +81 (k.) —

142. o. Somogysárdnál 44 elé írják be +44, 
44. —

143. o. Sopronkövesdnél +24 után írják be 
Sopr. 2/1411 v. (k.), 1 Bp 72/1416. v. (k.) .—

148. o. Szécsénynél a 6. hasábba írják be 
Salgótarján Főtér pu.—Balassagyarmat gk. —

151. o. Szentadorjánnál írják be 1 Bp 72 — 
1 Zegersz. (IV/1—IX/30.), —

174. o. Várpalotánál a jelenlegi adatok he
lyett írják be 81 (H. U. ü. után nem), 1 35 (IX/ 
8-ig) — 1 Szív. 2/1820. v. (H. Ü. ü. után), 82, +81 
(k.), +82.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

114.541/3.
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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 szeptember hó 9-ig nyújtandó be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 23-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
alkalmazásra távirda-kezelésben jártas nőkiadót keres, má
sod kiadónak. Járandósága: 40 pengő, 9 pengő Körüli üze
mi. Teljes ellátás (mosás és ágynemű nélkül), lakás, vilá
gítás és fűtés.

Révfülöp II. oszt. postahivatal, a posta minden ágá
ban jártas, gyakorlott női kiadót keres állandó alkalma
zásra. Javadalmazás: teljes ellátás napi négyszeri étke
zéssel, — lakás, fűtés, világítás. Fizetés megegyezés sze
rint.

Siklós I. oszt. postahivatalnál betöltendő egy állandó 
férfi kiadói állás. Fizetés készpénz. /

Tápióbicske postahivatal állandó alkalmazásra, vagy 
legalább átmenetileg azonnalra, illetve szept. 1-re poéta- 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint. /

Allástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Herczegh Béláné Csepel 1. postahiv. szept. 15., vagy 
okt. 1. Budapesten.

Szemes Eleonora Búcsúszentlászló 14 Állandó alkalmazást 
vállal.

Tóth Margit Vámosmikola 14 szept. 15. Lehetőleg pesti kör
zetben.

Betöltendő kiadói állások.
Büdszentmihály postahivatal kiadók helyettesítésére 

két mindenben gyakorlott kiadónőt keres, hosszabb idő
re. Fizetés 40 és 50 pengő készpénz és teljes ellátás.

Dunapataj postahivatal azonnali belépésre kiadót 
keres. Járandóság: készpénzfizetés

Gárdony II. oszt. postahivatal szeptember 1 re gya
korlott nőkiadót keres helyettesítésre Teljes ellátást ad. 
Fizetési igény közlését kéri.

Kéthely postahivatal kiadó helyettesítésére kiadót 
keres szeptember 1-től—október l-'.g. Fizetés megegyezés 
szerint.

Kondoros I. oszt. postahivatal azonnalra és állandó

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J )
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Felmentés és megbízás.
Méz és szörpök postai szállítása.
A kézbesített levelek borítékának bélyeggyüjtési 

célokra való visszakérése tilos.
Alkalmi postahivatal működése a IX. Őszi Lakbe

rendezési és Háztartási Vásár színhelyén.
Kölcsey Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmá

val Szatmárcsekén alkalmi postahivatal felállítása, különle
ges keletbélyegző használata.

Üj dísztáviratlapok.
Európánkívülre szóló levélposta továbbitása. 
Lefoglalandó sajtótermékek.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
Elvesztett postakiadói személyazonossági igazol

vány.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.

Felmentés és megbízás.
107.058,' 1.

Dr. Jánó Gergely postahivatali igazgatót a 
m. kir. posta betegségi biztosító intézeténél az 
intézeti igazgató állandó helyettesítése alól fo
lyó évi augusztus hó végével felmentettem és 
dr. Muray Mihály postaigazgatói cím- és jel
leggel felruházott postatanácsost a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézeténél az intézeti igaz
gató állandó helyettesítésével egyidejűleg meg
bíztam.

Budapest, 1938. évi június hó 30-án.

Méz és szörpök postai szállítása.
112.254/4.

A Levélpostadíjszabás 69. §. 15. pontjában 
foglalt azt a rendelkezést, hogy mézet és ször
pöket egyszerű bádogedényben lehet szállítani, 
azzal egészítem ki, hogy a posta mézet és ször
pöket szállításra erősebb nemezpapírból ké
szült dobozban is elfogad, feltéve, hogy a ne
mezdoboz olyan külső burkolattal van ellátva, 
amelynek fedél- és oldallapjai is erős nemez
papírból készültek.

A postahivatalok ezt a változást az idézett 
rendelkezésnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 23-án.

A kézbesített levelek borítékának bélyeggyüj
tési célokra való visszakérése tilos.

109.774/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyesek körle

vélben arra kérik a postahivatalok kézbesítőit, 
hogy az általuk kézbesített levelek borítékait a 
címzettől kérjék el és azokról a postabélyege
ket vágják le, gyűjtsék össze s részükre küldjék 
el. Ezért a szolgálatért a körlevelek aláírói a 
kézbesítők díjazását helyezik kilátásba.

Minthogy a körlevélben foglalt felhívás 
esetleges teljesítése szolgálati érdeket sért és 
egyébként is félremagyarázásokra adhat alkal
mat, a m. kir. posta személyzetét az ilyen és 
hasonló kérelmek teljesítésétől eltiltom.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 30-án.

Alkalmi postahivatal működése a IX. Őszi Lak- 
berendezési és Háztartási Vásár színhelyén.

115.620/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or

szágos Iparegyesület rendezésében tartandó IX. 
Őszi Lakberendezési és Eláztartási Vásár szín
helyén (Budapesti Iparcsarnok) folyó évi szep
tember hó 1-től 12-ig bezárólag, naponta (va
sár- és ünnepnapon is) reggel 8 órától megszakí
tás nélkül 19 óráig tartó szolgálattal, a Buda
pest 72. számú postahivatal kirendeltségeként,

£
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távbeszélővel egyesített alkalmi postahivatal 
fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok, belföldre szóló postautalványok, ér
téklevelek, csomagok, postai megbízások, csekk 
befizetések felvételére, továbbá helyi és hely
közi távbeszélgetések lebonyolítására és végül 
postai és pénzügyi bélyegek és értékcikkek áru
sítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zésére: IX. Őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár feliratú, különleges keletbélyegzőt fog 
használni.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának hívószáma: 115-—507; hely
közi távbeszélő állomásának száma pedig 123— 
888.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 31-én.

Kölcsey Ferenc halálának 100. évfordulóia al
kalmával Szatmárcsekén alkalmi postahivatal 
felállítása, különleges keletbélyegző használata.

115.103/3.
Kölcsey Ferenc halálának százéves évfor

dulója alkalmából 1938. évi szeptember hó 8-án 
Szatmárcsekén tartandó emlékmű felavatási ün
nepségekkel kapcsolatban a szatmárcsekei köz
ségházán, a szatmárcsekei postahivatal kiren
deltségeként alkalmi postahivatal fog működni. 
Az alkalmi postahivatal a jelzett napon S órá
tól 20 óráig közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények felvételével, valamint értékcikk
árusítással lesz megbízva és az ott feladott le
vélpostai küldeményeket különleges, „Kölcsey 
Ferenc Centenárium — 1838—1938 — Isten,
áldd meg a magyart!“ feliratú, alkalmi bélyeg
zővel fogja lebélyegezni.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 29-én.

Üj dísztáviratlapok.
114.183/8.

A dísztáviratlapokból az LX 2, LX 3, LX 4, 
LX 5, LX 7 és LX 8 mintákból nyomott kész
let elfogyott s ezért ezekből új kiadást készít
tettem. Az új dísztáviratlapok díszítésére hasz
nált képek a következők:

LX 2. Éder Gyula: Hárfázó amorett; (ed
dig: Éder Gyula: Angyalkák füzértánca).

LX 3. Biczó András: Kézfogó (eddig: Ben
czúr Gyula: Pajkos ámor.

LX 4. Biczó András: Magyar lakodalom;
(eddig: Barabás Miklós: Menyasszony érkezése)

LX 5. Neogrády László: Falu vége; (eddig: 
Szinnyei Merse Pál: Pipacsos mező).

LX 7. Kalicza Erzsébet: Rózsák; (eddig: 
Komáromi Kacz E.-né: Empire).

LX 8. Kalicza Erzsébet: Mezei virágok; (ed
dig: Kalicza Erzsébet: Mályvák).

A hivatalok mindaddig, amíg az illető szá
mú dísztáviratlap régi kiadásából készletük van. 
még azt használják és az új kiadású lapokat 
csak a régiek teljes felhasználása után vegyék 
igénybe.

Az új dísztáviratlapok kiadásával kapcso
latban új dísztávirat-plakátot is adok ki, amely 
most készül és amellyel a f. évi szeptember hó 
folyamán fogom a hivatalokat ellátni.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 25-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
115.452/3.

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 IX/8 — 7 ó, É
X/4;

Brit Indiába (Bombay): F IX/8 — 7 ó, É 
IX/22;

Dél Afrikába Capetown): F IX/7.— 15 ó, É 
IX/26;

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F IX/5 — 
7 ó, É IX/22; F IX/8 — 12 ó, É IX/22; F IX/10 
— 15 6, É IX/26;

Egyiptomba (Alexandria): F IX/3 — 22 ó, 
É IX/7; F IX/4 — 22 ó, É IX/8; F IX/6 — 22 ó, 
É IX/10; F IX/8 — 22 ó, É IX/12; F IX/9 — 15 
ó, É IX/13; F IX/10 — 22 ó, É IX/14;

Észak és Középamerikába (New York): F 
IX/5 — 15 ó, É IX/12; F IX/8 — 15 ó, É IX/15;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IX/5 — 
22 ó, É IX/10; F IX/7 22 ó, É IX/12; F IX/10 -  
22 ó, É IX/15;

Iránba (Perzsia, Teherán): F IX/5 — 12 ó, 
É IX/13; F IX/9 — 12 ó, É IX/17; F IX/10 — 12 
ó, É IX/18;

Németalföldi Indiába (Batávia): F IX/7 — 
15 ó, É IX/29;
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Palesztinába (Tel Aviv): F IX/3 — 22 ó, É 
IX/7; F IX/5 — 22 ó„ É IX/9; F IX/7 -  22 ó, É 
IX/11; F IX/10 — 22 ó, É IX/14;

Szíriába (Alep): F IX/5 — 22 ó, É IX/8; F 
IX/7 — 22 ó, F IX/10; F IX/10 — 22 ó, É IX/13. 

Budapest, 1938. évi augusztus hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
114.971/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék mint 
különbíróság, 1938. évi augusztus hó 22-én kelt 
Bgy. VI. 9.468/6/1938. számú végzésével a Held 
János könyvnyomdájában előállított „Vecsés 
és Vidéke Hungarista mozgalmi lap“ című idő
szaki lapnak 1938. évi augusztus hó 19-én kelt
15. száma példányainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 26-án.

II.
115.165/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 25-én kelt B.
I. 9.627/2/1938. számú végzésével a Budapesten, 
a Held János nyomdájában előállított „Vecsés 
és Vidéke“ című időszaki lap 1938. augusztus 
26-án megjelent 16. száma összes példányainak 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 29-én.

III.
115.363/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 27-én kelt B.
I. 9.668 1938/2. számú végzésével a Budapesten, 
a Centrum Kiadóvállalat Rt. nyomdájában elő
állított „összetartás“ című politikai hetilap 
1938. évi augusztus hó 28-i 34. számának lefog
lalását 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, 1938. évi augusztus hó 29-én.

IV.
115.367/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi augusztus hó 27-én kelt B. I. 
9.690/1938. számú végzésével a Budapesten, a 
Centrum Kiadóvállalat R. T. nyomdájában elő
állított „Üjkor“, „Harc“ című időszaki lap 1938. 
évi augusztus hó 26-ik napjáról keltezett példá
nyainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 29-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
114.766/1.

A szegedi postaigazgatóság kerületében 
{ 1938. évi augusztus hó 31-iki hatállyal Polgár 

Géza postatitkári címmel és jelleggel felruhá
zott postasegédtitkár (19) a kerületi biztosi 
teendők alól felmentetett és dr. Ernyey László 
postasegédtitkár (44) kerületi biztosi teendők
kel megbízatott.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 25-én.

Elvesztett postakiadói személyazonossági 
igazolvány.

115.090/1.
Sor Andor állásnélküli postakiadó a debre

ceni postaigazgatóság által 1936. december 18-án 
1—Hk.—70/1936. szám alatt kiállított posta
kiadói személyazonossági igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

114.857/3. — 114.858/3.
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három  évig 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 Dostaigazgatósáöhoz az i938.

évi szeptember hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. K. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi augusztus hó 29-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Dudar III. oszt. postahivatal (Veszprém m.) helyet

test keres. Javadalmazás: megegyezés szerint.
Konyár III. oszt. postahivatal október 1-től 3 hónapra 

teljesen jártas nőkiadót keres, postam ester helyettesítésre.
Mesztegnyő II. oszt. postahivatal kiadónőt keres, 

lehetőleg szeptem ber 15-re. Lehet kezdő is. Fizetés: meg
egyezés szerint.

Püspökladány I. oszt. postahivatal postam ester he
lyettest keres, azonnali belépéssel.

Regöly III. oszt. postahivatal önállóan kezelni tudó 
kiadót keres, állandó alkalmazásra, azonnalra. Teljes ellá
tás, külön lakás, fizetés megegyezés szerint.

Szeghalom I. oszt. postahivatal kiadót keres. Járan
dóság: kénzpénzfizetés.

Szilasbalhás I. oszt. postahivatal kiadót keres azon
nalra. Állandó állás. Lehet kezdő is. Járandóság üzemivel 
együtt, 50 pengő, lakás, fűtés, világítás, takarítás (mosás 
és ágynemű nélkül) teljes ellátás és ezeken felül az ösz- 
szes bélyegárusítási jutalék.

Túra postahivatal férfikiadót állandó alkalmazásra 
keres. Fix fizetés, lakás, fűtés, világítás, takarítás és reggeli.

CJjszász I. oszt. postahivatal mindenben gyakorlott, 
jóírású nőkiadót keres, állandó alkalmazásra. Javadalma
zás: teljes ellátás, lakás (ágynemű nélkül) és fizetés, eset
leg mosás. Állás azonnal elfoglalandó.

Vámosmikola I. oszt. postahivatal szeptember 15., 
vagy október 1-re, állandó alkalmazásra, jómodorú kiadó 
ajánlatát kéri, fizetési igény megjelölésével. Lehet kezdő 
is.

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

Fővárosi N yom da R észvénytársaság  (Felelős v .: D uchon J.)
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T A R T A T O M :

A m. kir. posta központi anyagraktára nevének
— ———— — —T -

meghatalmazás-nyomtatványok forgalom-
bahozatala.

Változások a Légiposta Menetrendben.
A debreceni református kollégium fennállásának 

400. évfordulója alkalmával rendes forgalmú bélyegek ki
adása.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
■» Lefoglalandó sajtótermékek.

„Az Est“ című napilap megjelenésének és terjeszté
sének megtiltása.

Pályázat postaügynöki állásra.
Változások a Helységnévtárban.
Igazolvány elvesztése.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. posta központi anyagraktára nevé
nek megváltoztatása.

97.359/1.
A m. kir. posta központi anyagraktára ne

vét 1938. évi szeptember hó 1-től kezdve „A m. 
kir. posta központi javító műhelye és anyag- > 
szertára“ névre változtatom meg. /

Budapest, 1938. évi augusztus hó 31-én. /

Üj ügyvédi meghatalmazás-nyomtatványok 
forgalombahozatala.

115.369/4.
A m. kir. pénzügyminiszter úr a P. R. T. 

folyó évi 8. számában közölt 91.362/4. sz. ren- 
deletemben ismertetett bélyeges ügyvédi meg
hatalmazás-nyomtatványok helyett 1938. évi 
szeptember 15. napjával új ügyvédi meghatalma
zás-nyomtatványokat bocsát forgalomba, ame
lyek az „Ügyvédi meghatalmazás“ címen felül 
más szöveget nem tartalmaznak, egyébként 
azonban mindenben megfelelnek az idézett ren- 
deletem alapján árusított nyomtatványoknak.

Az új nyomtatványokból az értékcikkraktár 
a kisebb forgalmú hivataloknak 3—3 darabot, a 
nagyob forgalmú I. osztályú postamesteri, vala
mint a kincstári hivataloknak 10—10 darabot hi
vatalból fog megküldeni. A hivatalok és a ma- 
igánértékcikkárusítók elsősorban lehetőleg a régi

nyomtatványokat árusítsák, az érdekeltek ki
fejezett kívánságára azonban folyó évi szeptem
ber hó 15-étől az új nyomtatványok kiszolgálta
tását akkor sem tagadhatják meg, ha még a régi 
nyomtatványból is van készletük.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 1-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
116.485/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve' 
zessék keresztül a következő változásokat:

3. oldal, Belgrádnál a „Hétfőtől péntekig 
való feladás esetében“ felírásé hasábban 13.15, 
14.30 és 15.55 helyett írják: 12.15, 13.30 és 14.55.

5. oldal, Hamburgnál, és 6. oldal Stuttgart
nál a „Hétfőtől-péntekig, stb.“ felírású hasábban 
a 21.35, illetőleg a 18.50 érkezési időpontokat tö
röljék és helyettük írják be Hamburgnál 20.25, 
Stuttgartnál pedig 17.10. Ugyancsak Stuttgart
nál a „Hétfőtől-péntekig, stb.“, valamint a 
„Szombati feladás esetében“ felírású hasábok
ban levő és IX. 1-től érvényes 11.10, 12.15 és 
18.05 menetrendi adatokat teljes egészükben tö
röljék.

7. oldal, Bukarest, a „Hétfőtől, stb.“ felírású 
hasában a 13.15, 14.30 és 19.05 menetrendi ada
tokat töröljék és helyettük írják: 12.15, 13.30 és 
18.05.

9. oldal, III. sz. menetrendtáblázat, Djibouti,
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a 2. sz. hasábba új érkezési napnak írják be: 
szó az 5. sz. hasábba „va“ helyett írják: „ke“; a
10. sz. hasábba pedig „csii“ helyett „pé“. Ugyan
csak ennél a táblázatnál az 5. sz. hasábban Dire 
Daua és Addis Abeba helységeknél mindkétszer 
„hé“ helyett írják „va“.

11. oldal, VII. sz. menetrendtáblázat, Dakar 
alá új helységnek írják be „Bolama“, Conakry 
alá pedig szintén új helységnek írják be „Free
town“. Mindkét újonnan beírt helységgel egy- 
sorban érkezési napnak írják be az 1. sz. ha
sábba „szó“ jelzést. Ugyancsak az 1. sz. hasábba 
Conakry-val egy sorban új érkezési napnak ír
ják be „szó“ jelzést.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 7-én.

A debreceni református kollégium fennállásá
nak 400. évfordulója alkalmával rendes forgal

mú bélyegek kiadása.
115.346/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a debre
ceni református kollégium fennállásának 400. év
fordulója alkalmával, folyó évi október hó 1-én 
6, 10, 16, 20, 32 és 40 filléres értékekből álló bé
lyegsorozatot bocsátók forgalomba.

E bélyegek rendes forgalmúak és folyó évi 
október hó 1-től 1939. évi június hó 30-ig bezáró
lag bármily postai küldemény bérmentesítésére 
felhasználhatók.

A bélyegek egyszínű raszteres mélynyomás
sal, vízjeles (vízjel rajza a P. R. T. 1927 : 49. szá
mában) papíron készülnek.

A 6, 10 és 20 filléres értékjelzésű bélyegkép 
alakja fekvő téglány, a 16, 32 és 40 filléres érték- 
jelzésű bélyegkép alakja pedig álló téglány, a 
bélyegkép mérete 22X33 mm, a perforált bélyeg
kép mérete pedig 26X37 mm. Mind a hat értékű 
bélyegen felül, álló blokk betűkkel (a 6, 10 és 20 
filléres értékjelzésű bélyegeknél a háttérnél sö- 
tétebb színben, a .16, 32 és 40 filléres értékjelzésű 
bélyegeknél pedig a háttérnél világosabb szín
ben) a „DEBRECENI COLLEGIUM 1538— 
1938“ szöveg, alul sötét mezőben fehér, álló be
tűkkel a 6, 10 és 20 filléres értékjelzésű bélyeg
képeken egy sorban a „MAGYAR KIR. POS
TA“ szöveg, a 16, 32 és 40 filléres értékjelzésű 
bélyegképeken pedig kettős sorban „MAGYAR 
KIR. POSTA“ szöveg, végül a bélyegképek jobb 
alsó sarkában, a fehér szélzetben, sötét színben, 
álló blokk betűkkel a bélyegrajzok tervezőjének 
neve: „CZIGLÉNYI ÁDÁM“ olvasható.

A 6 filléres értékjelzésű bélyegképen a deb
receni egyetem mai épülete, s az előtte elterülő 
vízben megjelenő tükörképe látható. A „DEB
RECENI COLLEGIUM 1538—1938“ szöveg 
alatt, kisebb, álló, sötét színű blokk betűkkel az 
„EGYETEM“ szöveg olvasható. A bélyegkép 
bal alsó sarkában álló, fehér blokk betűkkel a 
„6 í“ értékjelzés van elhelyezve.

A 6 filléres értékjelzésű bélyeg fűzöld színű.
A 10 filéres értékjelzésű bélyegképen a deb

receni collegium XVIII. századbeli épületének, 
hátterében pedig az akkori városnak és a nagy
erdőnek a madártávlati képe látható. A „DEB
RECENI COLLEGIUM 1538—1938“ szöveg 
alatt kisebb, álló, sötét színű blokk betűkkel a 
„XVIII. SZÁZAD" szöveg olvasható. A bélyeg
kép jobb alsó sarkában, fekete álló blokk betűk
kel a „10 f“ értékjelzés van elhelyezve.

A 10 filléres értékjelzésű bélyeg barna színű.
A 16 filléres értékjelzésű bélyegképen álló 

helyzetben, korhű viseletben, három tűzoltó col
legium! deák látható. A bololdali deák jobb ke
zében, jobb vállára téve a kisbot, a középső deák 
jobb kezében a földigérő nagybot, a jobboldali 
deák bal kezében, bal vállára helyezve, egy rú
don lógó lámpás látható. A „DEBRECENI COL
LEGIUM 1538—1938“ szöveg alatt fehér, álló 
blokk betűkkel, egy sorban „TŰZOLTÓ DEÁ
KOK XVII.—XVIII. SZÁZAD“ szöveg olvas
ható. A bélyegkép jobb alsó sarkában, fehér, 
álló betűkkel a „16 f“ értékjelzés van elhelyezve.

A ló filléres értékjelzésü bélyeg vörösibolya 
színű.

A 20 filléres értékjelzésű bélyegképen a deb
receni collegium XIX. századbeli épületének a 
távlati képe — jobboldalt a Csokonai-szobor — 
látható. A „DEBRECENI COLLEGIUM 1538— 
1938“ szöveg alatt sötét színben, álló blokk be
tűkkel „XIX. SZÁZAD“ szöveg olvasható. A 
bélyegkép bal alsó sarkában, fehér, álló betűkkel 
a „20 f“ értékjelzés van elhelyezve.

A 20 filléres értékjelzésű bélyeg piros színű.
A 32 filléres értékjelzésű bélyegképen Ma- 

róthi György, európai hírű, collegiumi tanárnak 
— egykorú festmény után készült, egyházi ruhá
ban, hajadon fővel ábrázolt — mellképe látható. 
A háttérben baloldalon alulról felfelé olvasha
tóan, világos, álló blokk betűkkel „MARÓTHI 
GY.“, jobb oldalon pedig felülről lefelé olvasha
tóan „Ti 1715—1744T“ (Maróthi György tanár
nak a születési, illetve halálozási évszámai) ol
vashatók. A bélyegkép bal alsó sarkában, fehér



36. szám. 281
^erűkkel a „32 f“ értékjelzés van el-

^&ve.
A 32 filléres értékjelzésű bélyeg zöldes

szürke szinű.
A 40 filéres értékjelzésű bélyegképen dr. 

Hatvani István európai hírű collegiumi tanárnak 
egykorú festmény után készült, egyházi ruhá

ban, parókás fővel ábrázolt mellképe — látható. 
A háttérben baloldalon, alulról felfelé olvasha
tóan, világos, álló blokk betűkkel „Dr, HAT

VANI I.“, jobboldalon pedig, felülről lefelé ol
vashatóan „+. 1718—1786 + “ (Dr. Hatvani Ist
ván tanárnak a születési, illetve halálozási év
számai) láthatók. A bélyegkép bal alsó sarká
ban fehér, álló blokk betűkkel a „40 f“ értékjel
zés van elhelyezve.

A 40 filléres értékjelzésű bélyeg kék szinű.
A bélyegeknek az eredetinél valamivel na

gyobb méretben készült képét itt közlöm;

Ezeket a bélyegeket, mint rendes forgal- 
múakat, valamennyi postahivatal árusíthatja.

A budapesti és debreceni összes postahiva
talok, továbbá a vidéki kincstári, valamint a 
megyeszékhelyeken működő (berettyóújfalui, 
mátészalkai és szikszói) postamesteri hivatalok 
kötelesek első készletül megfelelő mennyiséget 
azonnal megrendelni, a többi postahivatal pedig 
a mutatkozó érdeklődés kielégítésére szükséges 
mennyiséget októberre szóló rendes havi bélyeg- 
rendeléssel egyidejűleg rendelheti meg. A to
vábbi szükségletet minden hivatal a rendes havi 
bélyegrendeléssel rendelje meg.

Kivételesen felhatalmazom a postahivatalo

kat arra, hogy indokolt szükség esetén — de ki
zárólag csak szeptember hónapban — soronkívül 
is rendellhessenek e bélyegekből.

A bélyegeket abban az esetben sem szabad 
folyó évi október hó 1-ét megelőzőleg árusítani, 
kiszolgáltatni, ha az októberre szóló értékcikk- 
ellátmány esetleg előbb megérkeznék.

Végül külön is felhívom a postahivatalok fi
gyelmét, hogy a bélyegek sérülésmentes kezelé
sére, valamint tiszta, olvasható bélyegzőlenyo
matokkal való ellátására különös gondot fordít 
sanak.

Budapest, 1938. évi szeptember hó
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114.371/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat vezessék keresztül:
11. o. Belga-Kongónál a 2. hasábban az V. 

útirány után beírandó: III.
12. o. Az oldal alján lévő 3) jegyzet szöve

gében a „via Italo Radio“ szavak után beírandó: 
„via Transradio“, a „via Radio France“ szavak 
után pedig az „és via Transradio“ szavak tör
lendők.

14. o. Portugál-Kelet-Afrika mindkét alcímé
nél a 2. hasábban az V. útirány után beírandó:
VII.

15. o. Az oldal alján lévő 6) jegyzet szövegé
ben a 3.52 a. fr. szódíj 3.45 a. fr.-ra helyesbítendő.

26. o. Malayánál a 2. hasábban a II. útirány
megjelölés a IV. útirány előtt törlendő és ehe
lyett a VI. útiránymegjelölés elé írandó.

28. o. Christmas Islandnál (3. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1938. évi 31. sz.-hoz) a 2. hasábban a IV. 
útiránymegjelölés az V. útirány előtt törlendő 
és ehelyett az I. útiránymegjelölés után írandó. /

Budapest, 1938. évi szeptember hó 2-án. /

—

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.

Változások a Távíró-Díjszabásban. F IX/12 — 15 ó, É IX/19; F IX/13 — 15 ó, É IX/21; 
F IX/14 — 15 ó, É IX/23; F IX/15 — 15 ó, É 
ÍX/24; F IX/19 — 15 ó, É IX/26; F IX/21 — 15 ó, 
É IX/30; F IX/22 — 15 ó, É X/l;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F IX/12 — 
22 ó, É IX/17; F IX/14 — 22 ó, É IX/19; F IX/17
— 22 ó, É IX/22; F IX/19 — 22 ó, É IX/24; F 
IX/21 — 22 ó, É IX/26; F IX/24 — 22 ó, É IX/29;

Iránba (Perzsia—Teherán): F IX/12 — 12 ó, 
/; IX/20; F IX/16 — 12 ó, É IX/24; F IX/17 — 
12 ó, É IX/25; F IX/19 — 12 ó, É IX/27; F IX/23
— 12 ő, É X/l; F IX/24 — 12 ó, É X/2;

Japán (Shimonoseki): F IX/13 — 5 ó 30 p, 
É IX/29; F IX/16 — 5 ó 30 p, É X/2; F IX/20 — 
5 ó 30 p, É X/6; F IX/23 — 5 ó 30 p, É X/9;

Németalföldi Indiába (Batávia): F IX/15 — 
5 ó 30 p, É X/10; F IX/22 — 5 ó 30 p, É X /l3;

Palesztinába (Tel Aviv): F IX/12 — 22 ó, 
É IX/16; F IX/13 — 22 ó, É IX/17; F IX/14 - 
22 ó, É IX/18; F IX/17 — 22 ó, É IX/21; F IX/19 
22 A  É IX/23; F IX/21 — 22 ó, É IX/25; F IX/24 
/  22 Ó, É IX/28;

Szíriába (Alep): F IX/12 — 22 ó, É IX/15; 
F IX/14 — 22 ó, É IX/17; F IX/17 — 22 ó, É 
IX/20; F IX/19 — 22 ó, É IX/22; F IX/21 — 22 ó, 
É IX/24; F IX/24 — 22 ó, É IX/27. /

Budapest, 1938. évi szeptember hó 3-án. /

116.142/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F IX/17 — 5 ó
30 p, É X/l 1; F IX/22 — 7 ó, É X/18;

Brit-Indiába (Bombay): F IX/13 — 7 ó, É 
IX/25; F IX/15 — 7 ó, É IX/29; F IX/20 — 15 ó, 
É X/3; F IX/22 -  7 ó, É X/6;

Dél-Afrikába (Capetown): F IX/14 — 15 ó, 
F X/3; F IX/21 -  15 ó, É X/10;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IX/17
— 15 ó, É X/5; F IX/22 — 12 ó, É X/6; F IX/24
— 15 Ő, É X/10;

Egyiptomba (Alexandria): F IX/11 — 22 ó, 
É IX/15; F IX/12 — 22 ó, É IX/16; F IX/13 — 
22 ó, É IX/19; F IX/15 — 22 ó, É IX/20; F IX/17
— 22 ó, É IX/21; F IX/18 — 22 ó, É IX/22; F 
IX/20 — 22 ó, É IX/24; F IX/22 — 22 ó, É IX/26; 
F IX/23 — 15 ó, É IX/27; F IX/24 — 22 ó, É IX/ 
28;F IX/25 — 22 ó, É IX/ 29;

Észak- és Középamerikába (New-York):

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

115.519/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi augusztus hó 29-én ke't B. I. 
9.707/1938. számú végzésével a Rákospalotán, 
Murin Gyula könyvnyomdájában előállított „Uj 
kor melléklete“, „Rákospalotai Harc“ című sajtó
termék példányainak 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, 1938. évi szepl

II.
115.520/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1938. évi augusztus hó 29-én kelt B. I. 
9.708/1938. számú végzésével a Budapesten, Vö-
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rösvári László sokszorosító ipari és kiadó válla
lat nyomdájában előállított „Nyílt levél Őfőmél- 
tósága vitéz nagybányai Horthy Miklós Űrhöz, 
Magyarország Kormányzójához“ című, Buda
pesten, 1938. február ll-i kelettel ellátott röpirat 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi szeptember hó 1-én.
iIII.

116.191/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi szeptember hó 4-én kelt B. I. 
9.930/1938. számú végzésével a Budapesten, Held 
János nyomdájában előállított „Vecsés és Vi
déke Hungarista Mozgalmi lap“ 1938. évi szep
tember hó 4. napján megjelent 17. számának le
foglalását 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, 1938. évi szeptember hó 6-án. /
IV.

116.280/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs-

gálóbírája 1938. évi szeptember hó 5-én kelt B. I. 
9.970/1938/2. számú végzésével a Budapesten, a 
Centrum rt. nyomdájában előállított „Magyar 
Gazdasági Önvédelem“ című nem időszaki lap 
1938. évi szeptember havi 9. számának lefogla
lását rendelte el.

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

'ügyészséghez küldjék be.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 6-án

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

115.626/3., 115.926/3.
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„Az Est“ című napilap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

1:16.284/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Az Est 
lapkiadó rt. kiadásában és Salusinszky Imre fe
lelete szerkesztésében megjelenő „Az Est“ című 
politikai napilap megjelenését és terjesztését 
•1938. évi szeptember hó 5-től számított 15 napi 

' időtartamra megtiltotta.
Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 

esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 6-án.

*) A szállítás és kézbesítés ellátásáról 3 évig az érdekeltség gondoskodik. 
**) A költségekhez 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 1938.

évi szeptember hó 23-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 6-án-
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115.818/3.
Deákvár (173. o.) a rá vonatkozó összes ada

tokkal együtt törlendő és melléje az alábbi meg
jegyzés írandó: „Vác belterülete“.

Doboznál (179. o.) a )-( jelzés után Nagy- 
jánoszug törlendő.

Gyulánál (238. o.) a )«( jelzésnél Nagyfenék 
után írják be: „Nagyjánoszúg“.

Mezőkovácsháza (368. o.) ezentúl „C“.
Nagyjánoszúgnál (385. o.) a O jelzés után 

Doboz helyett írják be „Gyula“, u. p. és u. t. pe
dig ezentúl Gyula.

Változások a Helységnévtárban. Úszódnál (545. o.) a )-( jelzés után „Pál- 
föld“-et töröljék. ■

Budapest, 1938. évi szeptember hó 6-án. / /

Igazolvány elvesztése.
114.142/6.

Chucher Gusztáv órabéres szakiparos a bu- 
n dapesti távíró és távbeszélő igazgatóság által ki

á llíto tt 508/1936. sz. — távbeszélő berendezések 
/y  ̂ felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken

Pálföldnél (419. o.) a jelzés után Úszód /   ̂
helyett írják be „Szakmar“, u. p. és u. t. pedU ' %CSZ e C‘ 
ezentúl Szakmar. .

Szakmárnái (482. o.) a )-( jelzésnél Öregtény tptem. 
után írják be: „Pálföld“.

munkák elvégzésére jogosító — igazolványát el
\lig/\/  Az elveszett igazolvány érvényét megszűn
nie]

Budapest, 1938. évi szeptember hó 1-én

J
N E M  H l T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Derecske I. oszt. postahivatal önállóan kezelni tudó 

kiadónőt keres állandó alkalmazásra; lehet kezdő is. Já
randósága; készpénzfizetés és teljes ellátás.

Dunapataj postahivatal azonnali vagy szept. 15-i be
lépésre kiadót keres. Járandóság: készpénzfizetés.

Győrszentiván postahivatal kiadót keres szeptember 
15., vagy október 1-re. Fizetés: készpénz és teljes ellátás.

Kondoros I. oszt. postahivatal azonnalra és állandó 
alkalmazásra távirda-kezelésben jártas nőkiadót keres 
másod kiadónak. Járandósága: 40 pengő, 9 pengő körüli 
üzemi jutalék, teljes ellátás (mosás és ágynemű- nélkül), 
lakás, fűtés és világítás.

Kunmadaras postahivatal október 1-től állandó alkal
mazásra kezdő nőkiadót másodkiadónak keres; teljes ellá
tással és megegyezés szerinti fizetéssel.

Medgyesegyháza I. oszt. postahivatal azonnali be
lépésre önálló távíró-távbeszélő kezelés és számadásté
telre képes kiadót keres. Fizetés: megegyezés szerint.

Sárvár 2. postahivatal október elsejei belépésre, ál
landó alkalmazásra kiadót keres. Fizetési igény közlését 
kéri.

Tarany IV. oszt. postahivatal október 1-től 6 heti 
időtartamra postamester-helyettest keres. Fizetés: meg4’ 
egyezés szerint. f

Áilástkereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Fülep István Komádi 6 szept. 15. vagy 
okt. 1.

Sor Andor Sashalom D/a azonnal Németül is beszél.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J )
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T A R T A T O M :

Felmentés és megbízatás.
Lefoglalandó sajtótermék.
Pestvidéki Szózat című politikai hetilap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
Horány időszaki postaügynökség működésének szü

neteltetése.
A katonatelepi postaügynökség áthelyezése a pá

lyaudvarra.

Penészlek postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Változások a Helységnévtárban.
A m. kir. postatakarékpénztár 1938. augusztus havi 

forgalma.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.

Felmentés és megbízatás.

116.543/1.

Szombor Imre postaműszaki tanácsost a Li- 
pót távbeszélő központ vezetése alól felmentet
tem és a nevezett távbeszélő központ vezetésé
vel dr. Telbisz Ráfael postaműszaki tanácsost 
bíztam meg.

Budapest, 1938. évi szeptember hó j

Lefoglalandó sajtótermék.
117.108/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék, mint 
külön bíróság 1938. évi szeptember hó 10-én kelt 
Bgy. VI. 10.094/1938/4. számú végzésével a 
„Könyvkötők Lapja“ 1938. évi szeptember hó
10. napján megjelent, IV. évfolyam 19. számá
nak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák é9 ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 14-én

Pestvidéki Szózat című politikai hetilap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

116.561/4.
A belügyminiszter úr a Soroksáron dr. Esze 

brenc felelős szerkesztésében és Keveváry 
lyula kiadásában megjelenő „Pestvidéki Szó

zat“ című politikai hetilap további megjelenését 
és terjesztését megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 10-én

Horány időszaki postaügynökség működésének 
szüneteltetése.

116.274/3.
Pest-Pilis-Solt^Kiskun vármegye pomázi já

rásában * közigazgatásilag Szigetmonostorhoz 
tartozó Horány csárda telepen „Horány“ elne
vezéssel működő távbeszélővel egyesített idő- 
;zaki postaügynökség működése folyó évi szep
tember hó 15-ével megszűnik.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 12-én.
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A katonatelepi postaügynökség áthelyezése a 
pályaudvarra.

szeptember hó 1-től változatlan forgalmi körrel 
postahivatallá alakítottam át.

116.590/3.
A katonatelepi postaügynökség a hasonló 

elnevezésű pályaudvarra helyeztetett át. Ebhez- 
képest a hivatalok Katonatelepnél a Helységnév- 
tár 287. oldalán a ^3 jel, a Postahivatalok és 
Ügynökségek névsorában a 64. az Irányítási Fü
zetnek pedig a 74. oldalán az ügynökség neve 
után írják be „pu.“. y

Budapest, 1938. évi szeptember hó 13-án. /

Penészlek postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

116.322/3.
A Szatmár vármegye mátészalkai járásában 

fekvő Penészlek nagyközségben működő távbe
szélővel egyesített postaügynökséget folyó évi

Az új hivatal ellenőrzőszáma: 2512.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 427. oldalon a 
Eh. Nyírbéltek“ bejegyzés törlése mellett írják 
he: „ W .

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 102. oldalon Penészleknél az első 
hasábba írják be: „2512“, a negyedik hasábban 
az „Ü. (Eh. Nyírbéltek)“ bejegyzést pedig tö
röljék. A 173. oldalon a 2512-es számnál írják 
be „Penészlek“.

Végül az Irányítási Füzetben a 125. oldalon 
Penészleknél a 2. hasábban az „Ü“ bejegyzés 
helyett írják be „IV.“, a 7. hasábban pedig „Eh. 
Nyírbéltek“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 13-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

116.075/3.
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*) A szállítás és kézbesítési költségekhez Berente község és az érdekeltség évi 300.— 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 1938.

évi szeptember hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 12-én.
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116.204/3.
Vigánt és Zalapetend községek (Zala vm., 

tapolcai j.) „Vigántpetend“ végleges néven 
egyesültek. Ehhezképest a hiv^dok a Helység- 
névtárban az alábbi változásowt vezessék ke
resztül:

Csóromfölde és Csórompuszta (168. o.), Alá- 
riapuszta (359. o.) és Szentmártonpuszta (497. o.) 
ezentúl „ o  Zalapetend“ helyett „r\ Vigántpe
tend“.

Vigánt-nál (561. o.) a község neve helyett 
írják be „Vigántpetend“, u. t. Kapolcs után pedig 
)-( jelet tegyenek és utána írják be „Csóromföl
de, Csórompuszta, Máriapuszta, Szentmárton
puszta, Zalapetend“.

Zalapetendnél (570. o.) „kk.“ helyett írják be 
„r\ Vigántpetend“.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 13-án. J

Változások a Helységnévtárban.

A m. kir. postatakarékpénztár 1938. augusztus 
havi forgalma.
6.583/eln. ptksz.

A takaréküzletágban a betétek 1,228.113.43 
P-vel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1938. augusztus hó végén 130,886.048 
P 77 fill. volt. A különleges kamatozású takarék- 
betétek álladéka a fenti álladókban 19,588.996 P 
15 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 550.683 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 11,341.067 

P 57 f-rel múlták felül a visszafizetések. A csekk- 
betétek állománya 1938. augusztus végén 
174,038.150 P 66 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 37.638 volt.

Az értékpapír üzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. augusztus hó végén névértékben 116,912.526 
P 70 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig 109,076.593 P 32 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny- 
vekyflletve letéti jegyek száma 85.024.

/ A zálogüzletágban 258.100 drb új zálogf elvé
iül 5,069.384 P kölcsönnel és 260.226 drb zálogki
váltás 5,065.888 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel.

A zálogtárgyak álladéka 1938. augusztus hó 
végén 1,468.745 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 29,517.509 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1873 drb, kényszerárverésre pedig 8993 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8608 
drb, a befolyt vételár 159.891 P 88 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1938. augusztus hó folyamán 3,487.577 
tétel s 1.768,220.837 P 14 f. Az összes betétek ál
lománya pedig a hó végén 304,924.199 P 43 f 
volt.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 6-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
'C3GO
'O4—1

A létszámból törölt egyén
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Sz
eg

ed Vojtek Róza kiadó Cegléd 1905. Cegléd 1. Postakezelőnővé 
neveztetett ki.

Sz
eg

ed Wicha Antal Alajosné kiadó New-York 1908. Szeged 1. Postakezelőnővé 
. . . . . . . .

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Pályázati hirdetmény.

A M. kir. Postamesterek és Postamesteri 
Alkalmazottak Országos Önsegélyző és Nyug
díjegyesülete a kezelésében levőWagner Richárd- 
féle ösztöndíj alapítvány 1938. évi kamataira 
pályázatot hirdet.

Pályázhatnak — 1938. évi szeptember hó
30-ig — dunántúli szegénysorsú postamesterek 
gyermekei, kik valamely, középiskolának leg-

Betöltendő kiadói állások.

Encs I. oszt. postahivatal szeptember 30-ra, állandó 
alkalmazásra, jómodorú kiadónőt keres pénzkezeléshez, 
távírdához. Javadalmazás: 60 pengő üzemivel együtt és 
teljes ellátás (mosás, ágynemű nélkül).

Hajdudorog postahivatal okt. 1-re szerényigényű nő
kiadót keres. Fizetés: megegyezés szerint.

Kisszállás postahivatal állandó alkalmazásra kiadót 
keres. Járandóság: készpénzfizetés.

Nagydorog I. oszt. postahivatal október 1-re egy hó
napra helyettest keres, lehet kezdő kiadó is.

Nyúlfalu III. oszt. postahivatal szerény, jó munkás, 
számadást önállóan végző kiadónőt keres november else
jei belépésre. Fizetés megegyezés szerint.

Rábamolnári III. oszt. postahivatal kiadónőt keres

' alább első osztályát legalább jó eredménnyel vé
gezték és tanulmányi előmenetelük alapján az 
ösztöndíjra érdemesek.

A kérvényeket a pályázó tanuló iskolai bi
zonyítványmásolatának csatolása mellett a M. 
kir. Postamesterek és Postamesteri Alkalmazot
tak Országos Önsegélyző és Nyugdíj egyesületé
nek címére (Budapest, I., Várfok-utca 12.) kell 
benyújtani.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 10-én.

szept. 15., vagy okt. 1-ére. Távíró, távbeszélő nincs, j a 
vadalmazás: téljes ellátás és havi 30 pengő.

Rácalmás I. oszt postahivatal állandó alkalmazásra, 
önállóan kezelni tudó férfi vagy nőkiadót keres, mielőbbi 
belépésre. Javadalmazás: üzemivel együtt havi 110 P. 
Készpénzfizetés és a bélyegjutalék.

Tapsony III. oszt. postahivatal (Somogy m.) novem
ber 1-től 1 hónapra, esetleg 6 hétre helyettest keres. Já
randóság: lakás és fix fizetés.

Túra postahivatal azonnalira, esetleg szept. 15-re fér
fikiadó ajánlatát kéri.

Vésztő I. oszt. postahivatal állandó skalmazásra ki
adót keres október 1-re. Ajánlatot fizetési igény megjelö
lésével kér.

Zalaapáti II. oszt. postahivatal táviratozni is tudó 
férfikiadót keres október 1-re. Fizetés készpénz, vagy 
készpénz ellátással és lakással, megegyezés szerint.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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T A R T A T O M :
Nyomtatvány rendszeresítése a „Készpénzzel bér

mentesítve“ bélyegző használatához.
Lengyel sztratoszféra léggömb leszállása Magyar- 

országon.
Alkalmi postahivatal működése az Európai Menet

rendi Értekezlet színhelyén.
„Egri Ünnepi hét“ feliratú különleges keletbélyeg

ző használata.
Különleges keletbélyegzők használata a veszprémi 

1. számú, a zirci és győrszentmártoni postahivataloknál.
Lefoglalandó sajtótermék.

Vecsés és Vidéke című lap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

Változások a mozgóposták és jegyzékelőmenetek 
jegyzékében.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Személyzetiek.
Igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

Nyomtatvány rendszeresítése a „Készpénzzel
bérmentesítve“ bélyegző használatához.

I. ad. 104.813/4.

A „Készpénzzel bérmentesítve" felíráséi ke
letbélyegző használatáról az A. 2. Szab. 17. §.
2. pontjában foglaltak alapján vezetendő nyil
vántartás céljaira 347. számmal új nyomtat
ványt rendszeresítettem.

Az érdekelt postahivatalok e nyomtatvány
ból a szükséges készletet rendeljék meg, és azt 
folyó évi november hó 1-ével vegyék haszná
latba.

Ezt jegyezzék elő a hivatalok az A. 2. Szab. 
idézett pontjánál. A Szabályzat és Nyomtat/ 
ványjegvzék megfelelő helyesbítése iránt a Wg- 
közelebbi Változásokban intézkedem. /

Budapest, 1938. évi szeptember hói lóriin.

Lengyel sztratoszféra léggömb leszállása Ma
gyarországon.

117.738/4.

A lengyel postaigazgatás értesítése szerint 
a „Gwiazda Polski“ nevű sztratoszféra léggömb 
első felszállását szeptember 20. és október 10. 
közötti időben végzi. Ebből az alkalomból a

léggömb korlátolt mennyiségben bérmentesített 
leveleket és levelezőlapokat is szállít.

A lengyel postaigazgatás kérelmére utasí
tom a hivatalokat, hogy a léggömbnek magyar 
területen történő esetleges leszállása esetében a 
legközelebb eső postahivatal a zárlatokat vegye 
át, bontsa fel, és a bennük talált összes külde
ményeket lássa el keletbélyegzőjének tiszta le
nyomatával. A zárlatot átvevő hivatal a Len
gyelországba címzett küldeményeket a f. évi 
szeptember hó 16-án kelt központi körözvény- 
ben foglaltaktól eltérően, a lengyel postaigaz
gatás újabb kérelmének megfelelően, lebélyeg
zés után ne postai úton továbbítsa rendeltetési 
helyükre, hanem adja vissza a léggömb parancs
nokának, aki azokat személyesen szállítja visz- 
sza Lengyelországba. A Lengyelországba szóló 
küldemények átvételére a léggömb parancsnoka 
a lengyel postaminisztérium által kiállított írás
beli meghatalmazással fog rendelkezni, amely
nek felmutatását adott esetben a küldeménye
ket átadó hivatal kérje. A többi, így a Magyar- 
országra és egyéb külföldi országokba szóló kül
deményeket közönséges úton kell rendeltetési 
helyükre továbbítani.

Megjegyzem, hogy a zárlatok zsákjait a Bu
dapest 72. sz. hivatalhoz kell küldeni, a bennük 
esetleg talált rovatlapot pedig a zárlatot átvevő 
hivatal számadásai között őrizze meg.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 21-én.
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Alkalmi postahivatal működése az Európai 
Menetrendi Értekezlet színhelyén.

118.057/3.
r  "

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. Államvasutak rendezésében tartandó Euró
pai Menetrendi Értekezlet színhelyén (Buda
pest, XIV. kér., Hősök-tere, Műcsarnok) folyó 
évi szeptember hó 30-tól október hó 8-ig bezáró
lag naponta (vasár- és ünnepnap is) reggel 8 
órától 12 óráig és 14 órától 18 óráig tartó szol
gálattal a Budapest 72. sz. postahivatal kiren
deltségeként, távbeszélővel egyesített postahi
vatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok, belföldre szóló postautalványok, ér
téklevelek, utánvételes postai küldemények, 
postai megbízások felvételére, csekkbefizeté
sekre, helyi- és helyközi távbeszélgetések lebo
nyolítására, postai- és pénzügyi bélyegek és ér
tékcikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott le
vélpostai küldemények lebélyegzésére „Európai 
Menetrendi Értekezlet Budapest E. F. K. — 
C. E. H.“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

„Egri Ünnepi hét“ feliratú különleges kelet- 
bélyegző használata.

117.131/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az egri 
1. számú postahivatal folyó évi szeptember hó 
25.—október hó 2. napjain „Egri Ünnepi Hét“ 
feliratú különleges keletbélyegzőt fog használni 
a nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének, valamint a jelzett idő alatt a Lyceum- 
ban rendezendő bélyegkiállítás színhelyén elhe
lyezett levélszekrényből kiemelt levélpostai kül
demények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 17-én. /

Különleges keletbélyegzők használata a vesz
prémi 1. számú, a zirci és győrszentmártoni 

postahivataloknál.
116.844/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Szent 
Jobb folyó évi utolsó útjával kapcsolatban, ok
tóber hó 2-án, a veszprémi 1. számú, a zirci és a 
győrszentmártoni postahivatalok „A Szent Jobb 
Országjárása — 1938. X. 2.“ (ezen kívül a hely
név) feliratú különleges keletbélyegzőt fognak 
használni a náluk feladott levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 16-án.

—  /  
Lefoglalandó sajtótermék.

117.599/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi szeptember hó 16-án kelt B. 
10.467/1938. számú végzésével a Rákospalotán, 
Murin Gyula nyomdájában előállított „Üj kor 
Rákospalotai melléklete“ fő- „Az élet lényege 
a mi jelszavunk“, „Harc“ alcímű röplap lefogla
lását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál- 
ítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 

ügyészséghez küldjék be.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 17-én.

Vecsés és Vidéke című lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

117.193/4.

A belügyminiszter úr a Vecsésen és Buda
pesten Haverland Béla kiadásában és Bitskey 
Miklós felelős szerkesztésében megjelenő Ve
csés és Vidéke című politikai hetilap további 
megjelenését és terjesztését megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti • 
kir. ügyészséghez küldjék be. /

Budapest, 1938. évi szeptember hó 15-én. /

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának száma: 120-900; helyközi táv
beszélő állomásának szánra pedig: 126-207.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 21-én./
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Változások a mozgóposták és jegyzékelőmene- 
tek jegyzékében.

118.133/3.
A folyó évi október hó 2-án életbelépő vas

úti menetrendváltozással kapcsolatban a mozgó
posták és jegyzékelőmenetek közlekedésében 
az alábbi változások következnek be:

A Tapolca—Budapest 48. sz. mozgóposta 
ismét Martonvásáron át az 1111. számú vonat
ban közlekedik.

A Kisterenye—Kál-Kápolna 68. sz. mozgó
posta a 8922/8942. sz. vonatokba helyeztetett át.

Budapest és Székesfehérvár között a 98. 
számú mozgóposták nem közlekednek.

A Pápa—Csorna 114. sz. mozgóposta a 8174. 
sz. vonatba helyeztetett át.

Az Üjdombóvár—Komló 208. sz. mozgó
posta az 1982/6142, a Komló—Bakóca—Godisa 
208. sz. mozgóposta pedig a 6145. sz. vonatban 
közlekedik.

A Körmend—Dávidháza—Kotormány 216. 
sz. mozgóposta a 8624, a Dávidháza—Kotor
mány—Körmend 216. sz. mozgóposta a 8621 sz., 
a Siklós—Görcsöny—Pécs 228. sz. mozgóposta 
a 6721. sz. vonatba helyeztetett át.

A Paks—Pusztaszabolcs 241. sz. mozgó
posta naponta az 5051. sz. vonatban közlekedik.

A Somogyszob—Keszthely 244. sz. mozgó
posta az 5243. sz. vonat helyett az 5843. sz. vo
natban közlekedik.

A székesfehérvári 1. sz. hivatal ellátásában 
Székesfehérvár—Pusztaszabolcs között az 1811. 
sz., tértiútban pedig, csak hétköznapi közleke
déssel, a 4978. sz. vonatban jegyzékelőmenet 
rendeztetett be.

Pusztaszabolcs és Székesfehérvár között a 
4982. sz. vonatban a keleti pályaudvari mozgó
posta-főnökség ellátásában jegyzékelőmenet 
közlekedik.

A Zajta—Mátészalka között berendezett 
jegyzékelőmenet a 6633. sz. vonatba helyezte
tett át.

A 6012., illetőleg 6011. sz. vonatokban be
rendezett jegyzékelőmenetek csak Üjdombóvár 
és Lepsény között közlekednek.

Keszthely—Balatonszentgyörgy között az 
5236. sz. vonatban fenntartott jegyzékelőmenet 
a jövőben az 5234. sz. vonatban közlekedik. A 
keszthelyi postahivatal ellátásában az 5235. sz. 
vonatban jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A Komló—Bakóca—Godisa között beren

dezett jegyzékelőmenetek a 6147. sz., illetőleg a 
6144. sz. vonatban közlekednek.

Keszthely és Marcali között az 5828/5841. 
sz. vonatokban a keszthelyi hivatal ellátásában, 
csak hétköznapi közlekedéssel jegyzékelőmenet 
rendeztetett be.

A Körmend—Dávidháza—Kotormány kö
zötti jegyzékelőmenetek megszűnnek.

A Békéscsaba—Kaszaperpuszta közötti 
jegyzékelőmenetek a 4., illetőleg 5. sz. vonatok
ba helyeztettek át.

A kiskúnfélegyházai hivatal ellátásában, 
Kiskúnfélegyháza—Szeged között a 702. sz. vo
natban jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A Szeged—Battonya között a jegyzékelő
menet hétköznapokon a 10/132. sz. vonat helyett 
a 10/110. sz. vonatban közlekedik. Battonya— 
Mezőhegyes között a jegyzékelőmenet a 137/ 
133. a. sz. vonatok helyett hétköznap a 117., na
ponta pedig a 113. sz. vonatban közlekedik.

A Tornanádaska—Bodvavendégi jegyzé- 
kelőmenet a 9824., a Miskolc Lillafüred közötti 
jegyzékelőmenet a 2., 4. és 6., a Lillafüred— 
Miskolc közötti jegyzékelőmenet az 5. és 9., a 
Kecskemét—Szánk közötti jegyzékelőmenet a
24., illetve 26., a Szánk—Kecskemét közötti pe
dig a 25., illetve 25;a. sz. vonatba helyeztetett át. 

i A menet a 24. sz. vonatban október 2-től no
vember 30-ig és 1939. évi március hó 1-től, a 26. 
sz. vonatban december hó 1-től 1939. évi feb
ruár hó 28-ig, a 25. sz. vonatban október hó 2- 
től 1939. évi február hó 28-ig, a 25/a. sz. vonat
ban pedig 1939. évi március hó 1-től közlekedik.

Kupai-Kovácsmajor—Cegléd között a jegy
zékelőmenet a 4941 / a. sz. vonat helyett a 4921. 
sz. vonatban közlekedik.

A Békéscsaba—Bélmegyer között fenntar
tott jegyzékelőmenetek a 106., illetve a 107. sz. 
vonatokba helyeztettek át.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. folyó évi 19. számában 
közzétett 99.683/3. sz. rendelet mellékleteként 
megjelent jegyzékben.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 21-én. ./
______ . /

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
117.955/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja (É):
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Ausztráliába (Fremantle): F X/l — 5 ó 30 p.
É X/25;

Brit-Indiába (Bombay): F IX/29 — 7 ó, É 
X/13;

Dél-Afrikába (Rio de Janeiro): F IX/30 — 
15 ó, É X/14;

Egyiptomba (Alexandria): F IX/26 — 22 ó, 
É IX/30; F IX/27 — 22 ó, É X/3; F IX/29 — 
22 ó, É X/4; F X/30 — 22 ó, É X/5;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F IX/26 — 15 ó, É X/3; F IX/28 — 15 ó, É X/7; 
F IX/29 — 15 ó, É X/8;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IX/26 — 
22 ó, É X/l; F IX/28 — 22 ó, É X/3; F X/l — 
22 ó, É X/6;

Iránba (Perzsia—Teherán): F IX/26 — 12 ó, 
É X/3; F IX/30 — 12 ó, É IX/7; F X/l — 22 ó, 
É X/8;

Japánba (Shimonoseki): F IX/27 — 5 ó 30 p, 
É X /13; F IX/30 — 5 ó 30 p, É X /l5;

Németalföldi-lndiába (Batávia): F IX/28 — 
15 ó, É X/20;

Palesztinába (Tel-Aviv): F IX/26 — 22 ó, 
É IX/30; F IX/28 — 22 ó, É X/2; F IX/30 — 22 ó, 
É X/4; F X/l -  22 ó, É X/5;

Szíriába (Alep): F IX/26 — 22 ó, É IX/29; 
F IX/28 — 22 ó, É X/l; F X/l — 22 ó, É X/4.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 20-án. j

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban. 
112.962/8.

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

65. o. Columbiánál az előkészítési díj via 
Paris 29 frs 73 cts helyett 17 frs 86 cts.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 16-án./

Személyzetiek.
117.448/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsor számát jelentik).

Áthelyeztettek: Kiss József dr. fogalmazó 
50 Pécsről Budapestre, Krasznay László dr. fo
galmazó 52 Debrecenből Budapestre, Benkó

Nándor dr. fogalmazó 63 Budapestről Sopron
ba, Józó Sándor mérnök 31 Székesfehérvárról 
Szegedre, Garai László mérnökgyakornok 19 
Budapestről Székesfehérvárra, Kiss Béla fel
ügyelő 361 Debrecenből Makóra, Kadnár János 
főtiszt 165 Balassagyarmatról Kispestre, Hajdú 
István I. oszt. tiszt 287 Orosházáról Budapestre, 
Lantos László I. oszt. tiszt 443 Hódmezővásár
helyről Bajára, Fekete István dr. II. oszt. tiszt 
190 Miskolcról Budapestre, Németh István II. 
oszt. tiszt 243 Zalaegerszegről Budapestre, Ba
laton János forgalmi gyakornok 151 Kecskemét
ről Kalocsára, Barta László dr. forgalmi gyakor
nok 261 Kecskemétről Budapestre, Mihálkovich 
Irén ellenőrnő 121/a Miskolcról Budapestre, 
Matzkó Margit segédtisztnő 402 Budapestről 
Kispestre, Szecsődy Mária kezelőnő 265 Marca
liból Nagykanizsára, Kovács Irén kezelőnő 653 
Budapestről Mohácsra, Demeter János II. oszt. 
altiszt 796 Pápáról Budapestre, Kovács János 
kecskeméti II. oszt. altiszt 827 Szegedről Buda
pestre, Szűcs Mihály szolnoki II. oszt. altiszt 
1041 Szentesről Bajára, Koczka József II. oszt. 
altiszt 1283 Szegedről Orosházára, Szikora Jó
zsef II. oszt. altiszt 1585 Orosházáról Szegedre, 
Nyirati Sándor II. oszt. altiszt 1910 Hódmező
vásárhelyről Pécsre, Avar János II. oszt. altiszt 
2225 Tapolcáról Szombathelyre, Bárány Mátyás
II. oszt. altiszt 2228 Szentesről Budapestre, Pa
lotai József II. oszt. altiszt 2249 Győrből Buda
pestre, Horváth Pál taranyrigópusztai II. oszt. 
altiszt 2322 Nagykanizsáról Mohácsra, vitéz 
Halmos Lajos II. oszt. altiszt 2370 Nagykőrös
ről Keszthelyre, Kertész János II. oszt. altiszt 
2452/a Szolnokról Pápára, Szőgyi János II. oszt. 
altiszj 2590 Kiskunhalasról Pécsre, Kiss János 
dév^vánvai II. oszt. altiszt 2674 Békéscsabáról 
Kisújszállásra, vitéz Bányai József II. oszt. al
tiszt 2963 Budapestről Sopronba, Batki István 
II. oszt. altiszt 2988 Szegedről Bajára, Varga Fe
renc egyházashetyei II. oszt altiszt 3045 Sopron
ból Budapestre, Tóth József felpéci II. oszt. al
tiszt 3152 Vácról Győrbe, Rabb Gusztáv II. 
oszt. altiszt 3175 Mohácsról Nagykanizsára, Fo
dor István oravicabányai II. oszt. altiszt 3217 
Kecskemétről Budapestre, Fórizs Imre II. oszt. 
altiszt 3233 Szarvasról Debrecenbe, Csepely 
Imre II. oszt. altiszt 3235 Üjdombóvárról Buda
pestre, Kálmán Sándor II. oszt. altiszt 3429 
Kecskemétről Szegedre, Karádi Gyula II. oszt. 
altiszt 3471 Bajáról Kiskunhalasra, Gáli Károly 
II. oszt. altiszt 3473 Hódmezővásárhelyről Deb
recenbe, Kránitz János II. oszt. altiszt 3491 Vác-
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ról Sopronba, Jeges István I. oszt. vonalfelvi
gyázó 341 Mohácsról Pécsre.

Nyugdíj azt attak: Farkas Géza 205 és Har
mattá János 233 főfelügyelők, Székely István 
felügyelő 309, Riemann Vilmos 17 és Molnár Jó
zsef 155 főellenőrök, Tóth János ellenőr 148, 
Kristóf László segédellenőr 327, Turmann An- 
dorné 18 és Pere Katalin 19 főellenőrnők, Do- 
minkovics Paula 140, Horváth Irén 141 és Ur- 
bánfy Berta 143 ellenőrnők, Raksányi Ilona 45, 
özv. Polák Béláné 338, Nesinger Béláné 494 és 
Kemény Antalné 670 segédellenőrnők, Laboncz 
Mihály 118 és Készéi Ferenc 198 II. oszt. szak
altisztek, Ágoston János 29, Fehér János hatvani 
964 és Vida Bálint 1220 I. oszt. altisztek.

Meghaltak: Huba János felügyelői címmel 
és jelleggel felruházott főtiszt 106, Bartha Ele
mér forgalmi gyakornok 146, Németh Ferenc 
devecseri I. oszt. altiszt 348, Fábián József sár- 
szentmiklósi II. oszt. altiszt 733.

Névváltozások: Süttő (Steiner) Artúr szám- 
vizsgáló 24, Simái (Stróbl) Antal főtiszt 273, 
Henczidai (Hédi) Hedvig kezelőnő 577, Kondo- 
rosi (Krancziczki) András II. oszt. altiszt 2600.

Elbocsáttatott: Varga Emil II. oszt. tiszt 
244.

Más állami ágazatba kineveztettek: Rudán 
Pál dr. titkár 89, Fülöp Kálmán dr. 50, Jablon- 
kay István dr. 70 és Hídvégi Ervin dr. 78 segéd
titkárok, Baross László dr. I. oszt. tiszt 286.

Véglegesíttettek: 1938. augusztus 1-től: Ke
lemen János számtiszt 28, Bársony Nándor dr. 
421, Jankovich Lajos dr. 422, Bencze Elemér 
423, Károlyfalvi László 424, Kálmán Béla 425, 
Mosonyi Ferenc dr. 426, Rózsás István 427, Ke- 
rénvi József 428 és Isiik Sándor 429 II. oszt. 
tisztek, Balogh Ilona 410, Borsányi Gizella 411, 
Csernáth Eszter 412, Fekete Róza 413, Fejes La- 
josné 414, Marki Károlyné 416, Kaszás Nándor- 
né 417, Keltscha Nándorné 418, Simoncsics 
Anna 419, özv. Kontra Józsefné 420, Kólán An
talné 421, Schulek Erzsébet 422, Buday Ilona 
423, Lázár Miklósné 424, Bán Imréné 425, Sché- 
bel Margit 426, Vóna Józsefné 427, Richter Má
ria 428, Győri Klára 429, Koch Róza 430, Szabó 
Malvin 431, Érdi Mihályné 432, Gálos Lászlóné 
433, Dallos Stefánia 434, Barrel Ferencné 435, 
Brunner Magdolna 437, Varga Jánosné 438, Ás
ványi Istvánná 439, Nagy Ilona III. 440, Pinczés 
Sarolta 441, dr. Katona Ágostonná 442, özv. To- 
pich Józsefné 443, Auerhammer Xavérné 444, 
Lutár Elemérné 445, Sülé Margit 446, Patziger 
Albertné 447, Lévai Lászlóné 448, Bassi Ilona

449, Tytte Ernőné 450, Kupferschmied Gyuláné 
451, Ormai Gabriella 452, Tótváradi Györgyné 
453, Eke Zoltánné 454, Szabó Mária 455, Hegyi 
Kálmánné 456, Dobóvári Istvánná 457, Breuer 
Lajosné 458, Törőcsik Etel 459, Marsovszky 
Sándorné 460, Jung Edit 461, Fiavasi Ida 462, 
Koping Miklósné 463, Somkuti Mária 464, Buk- 
lin Emma 465, Schmidt Istvánná 466, Balkó Mar
git 467, Galovszky Edéné 468, Bodnár Gizella 
469, Deák Irma 470, dr. Horváth Józsefné 471, 
Iharos Irén 472, Kelemen Lajosné 473, Regőcei 
Józsefné 474, Dékány Etel 475, Somogyi János
né 476, Franki Ida 477, özv. Bálint Gáborné 478, 
Gulyás Róza 479, Illés Mária 480, Kovács Ist
vánná 481, Weber Ernőné 482, Reisz Józsefné 
483, Poesz Katalin 484, Takács Rozália 485, Tari 
Ilona 486, Ványi Mária 487, Forstner Mária 488, 
Ruif Margit 489, Szabó Imréné 490, Pál Irén 
491, Csatai Gizella 493, Künsztler Katalin 494, 
Sporeth Valéria 495, Ribics Ferencné 496, dr. 
Bán Miklósné 497, Dankó Julia 498, Mayer Im
réné 499, Finda Janka 500, Jávorszky Antalné 
501, Nemecsek Adolfné 502, Niczky Mária 504, 
Ray Irén 505, Rudits Mária 506, Keszléri Mária 
507, dr. Halász Béláné 508, Cserepes Mária 509, 
Makk Irén 510, Vild Karolin 511, Reipok Ferenc
né 512, Sztranyovszky Istvánné 513, Csecsino- 
vics Elvira 514, özv. Szokol Emilné 516, Havas 
Jánosné 517, Kákái Berta 518, Wekerle Magda 
520 kezelőnők.

Egyéb változások: Bakonyi József főtiszt 
402 helyett Bakonyi József dr., Bányai Ferenc 
főtiszt 459 helyett Bányai Ferenc dr., Mosonvi 
Ferenc II. oszt. tiszt 426 helyett Mosonyi Fe
renc dr., Szakolczav Róbertné segédtisztnő 121 
helyett vitéz Szakolczay Róbertné, Rózsa De- 
zsőné kezelőnő 699 helyett Rósa Dezső 
írandó.

Budapest, 1938. évi szeptember hó

Igazolvány elvesztése.

117.489/6.
Szabó Ferenc budapesti 6b. szakiparos a m. 

kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 698/1937. sz. —• távbeszélő berendezések fe
lülvizsgálására és távbeszélő-készülékeken mun
kák elvégzésére jogosító — igazolványát elvesz
tette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
I megszüntetem.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

117.306/3.
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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 október hó 7-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 19-én.

Kimutatásllétszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e y t állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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D r .  I v á n y i  J .  B é l á n é  s z ü l .  R i e d l  E r z s é b e t kiadó F ü l e s  1 8 9 8 . O r o s h á z a P o s t a k e z e l ő n ő v é  n e v e z t e t e t t  k i .
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eg

ed C z a k ó  J ó z s e f n é kiadó E n d r ő d  1 9 0 6 . K i s k u n h a l a s P o s t a k e z e l ő n ő v é  n e v e z t e t e t t  k i .

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bicske I. oszt. postahivatal a z o n n a l i  b e l é p é s r e  t á v b e 

s z é l ő t  ü g y e s e n  k e z e l ő  p o s t a k i a d ó t  k e r e s .  J á r a n d ó s á g :  
k é s z p é n z f i z e t é s .

Ernőd postahivatal á l l a n d ó  a l k a l m a z á s r a  m i e l ő b b i  
b e l é p é s r e  a  p o s t a  m i n d e n  á g á b a n  g y a k o r l o t t  f é r f i -  v a g y  
n ő k i a d ó t  k e r e s .  K é s z p é n z f i z e t é s ,  l a k á s ,  f ű t é s  v i l á g í t á s .

Erdőhorváti távbeszélővel nem egyesített postahi
v a t a l  1  h ó n a p i  h e l y e t t e s í t é s r e ,  a z o n n a l i  b e l é p é s s e l  n ő -  
k i a d ó t  k e r e s .  F i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .

Jászfényszaru postahivatal o k t ó b e r  1 - t ő l  3  h ó n a p r a  
k i a d ó n ő t  k e r e s .  L e h e t  k e z d ő  i s .  F i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e 
r i n t .

Kemecse ( S z a b o l c s v á r m e g y e )  I. o. postahivatal á l 

l a n d ó  a l k a l m a z á s r a  n ő k í a d ó t  k e r e s .
Nagyszokoly III. oszt. postahivatal o k t ó b e r  1 - t ő l  3  

h ó n a p r a  t e l j e s e n  j á r t a s  k i a d ó t  k e r e s ,  p o s t a m e s t e r  h e l y e t 
t e s í t é s é r e .  J a v a d a l m a z á s :  ü z e m i  j u t a l é k k a l  e g y ü t t  1 0 0  P  
k é s z p é n z f i z e t é s ,  l a k á s ,  t a k a r í t á s .

Túra I. oszt. postahivatal a z o n n a l i  b e l é p é s r e  k i a d ó  
a j á n l a t á t  k é r i .

Vág III. oszt. postahivatal . o k t ó b e r  1 - t ő l  n é g y  h e t i  
i d ő t a r t a m r a ,  p o s t a m e s t e r  h e l y e t t e s í t é s é r e  k i a d ó n ő t  k e r e s .  
F i z e t é s  m e g e g y e z é s  s z e r i n t .  T e l j e s  e l l á t á s t  a d .

Zalaapáti II. oszt. postahivatal á l l a n d ó  a l k a l m a z á s r a  
f é r f i  k i a d ó t  k e r e s .  T á v i r d a  v a n .  F i z e t é s  k é s z p é n z  v a g y  
k é s z p é n z  t e l j e s  e l l á t á s s a l  é s  l a k á s s a l ,  m e g e g y e z é s  s z e 
r i n t .

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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T A R T i L O M :

Az Ausztriában megjelenő és odaszóló hírlapokra 
előfizetés posta útján.

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák jégy- 
zékének kiegészítése.

A Levélpostadijszabáshoz'  az 5. sz. „Változások“ 
kiadása.

Hivatalos levelezés díjátalányozásáfa jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Az Európai Mehetrendi Értekezlet elhalasztása.

Alkalmi postahivatal működése a debreceni rét. 
kollégium fennállásának 400 éves évfordulója alkalmából 
a debreceni ref. kollégium épületében.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

Az Ausztriában megjelenő és odaszóló hírla
pokra előfizetés posta útján.

116.289/4.

A folyó évi október hó 1-étől kezdődőleg 
az Ausztriában és Magyarországon megjelenő 
hírlapokra és folyóiratokra mindkét viszonylat
ban a posta útján is elő lehet fizetni, vagyis a 
Magyarország és Ausztria közti kölcsönös hir- 
lapszolgálatra is a nemzetközi hiríapegyezmény 
rendelkezései lépnek életbe.

Jegyezzék ezt elő a postahivatalok a Levél- 
postadíjszabás 39. oldalán a 14. §. 3. pontjánál, 
valamint a P. R. T. folyó évi 30. számában köz
zétett 111.542/4. sz. rendelet 4. bekezdésénél.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 22-én^1

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák 
jegyzékének kiegészítése.

118.091/4.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 33. 
§-nál a csekkbefizetési díj alól mentes csekk
számlák jegyzékébe az „Abauj-Torna várme
gyei II. Rákóczi Ferencz Közkórház — Szikszó“

elnevezéssel vezetett 29.326 számú csekkszám
lát pótlólag vegyék fel.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 23-án.

—  1 /
A Levélpostadijszabáshoz az 5. sz. „Változá

sok“ kiadása.
118.435/4.

A Levélpostadijszabáshoz az időközi mó
dosításokat tartalmazó 5. számú „Változások“ 
című^ésszefoglalást kiadtam.

yrA  szükséges példányszámokat a m. kir. 
jposta tudakozó irodája küldi szét.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 23-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

117.151/4,

A győri m. kir. egyedárusági szeszgyári 
azonnali hatállyal felvettem a levélpostai díj
átalányozás; an részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza-
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bás 67. §-nak V. pontjánál (M. kir. pénzügymi
nisztérium) 41. tételként írják be:

„Győri egyedárusági szeszgyár“. 

Budapest, 1938. évi szeptember hó 26-án.

Az Európai Menetrendi Értekezlet elhasztása.

118.842/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. Államvasutak Igazgatósága a Budapestre 
összehívott és folyó hő 30.-i kezdettel tervezett 
Európai Menetrendi Értekezletet bizonytalan 
időre elhalasztotta.

Ennélfogva a P. R. Tára f. évi 38. számá
ban az ezzel kapcsolatban felállítandó alkalmi 
postahivatalra vonatkozó 118.057/3. számú köz
lemény tárgytalanná vált.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 27-én.

végül jyístai- és pénzügyi bélyegek és értékcik
kek á^isítására terjed ki.

lz alkalmi postahivatal, valamint a Debre
cen 2 és 10 számú (egyetemi) postahivatalok az 

salmi postahivatal működési ideje alatt a ná
luk feladott, valamint a Debrecen város terüle
tén begyűjtött közönséges- és ajánlott levélpos
tai küldemények egy-részének lebélyegzésére 
„DEBRECENI COLLEGIUM — ORANDO 
ET LABORANDO 1538 — 1938“ feliratú kü
lönleges keletbélyegzőt fognak használni.

. /
Budapest, 1938. évi szeptember hó 27-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.

118.871/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72 sz. postahivatalnál (F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (É):

Alkalmi postahivatal működése a debreceni 
ref. kollégium fennállásának 400 éves évfordu
lója alkalmából a debreceni ref. kollégiumépü

letében.

118.841/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a deb
receni ref. kollégium fennállásának 400 éves év
fordulója alkalmából a debreceni ref. kollégium 
épületében folyó évi október hó 3-tól október 
hó 7-ig bezárólag, naponta reggel 8 órától meg
szakítás nélkül 18 óráig tartó szolgálattal, a 
Debrecen 1 sz. postahivatal kirendeltségeként, 
távbeszélővel egyesített alkalmi postahivatal 
fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre 
bárhová szóló közönséges- és ajánlott levélpos
tai küldemények és táviratok felvételére, helyi- 
és helyközi távbeszélgetések lebonyolítására és

Ausztráliába (Fremantle): F X/l — 5 ó 30 
p, É X/25; F X/6 — 7 ó, É XI/1;

Brit Indiába (Bombay): F X/5 — 15 ó, É 
X/17; F X/6 — 7 ó, É X/20;

Dél Afrikába (Capetown): F X/5 — 15 ó, 
É X/25;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F X/3 — 
12 ó, É X/17; F X/5 — 15 ó, É X/21; F X/8- — 
15 ó, É X/24;

Egyiptomba (Alexandria): F X/l — 22 ó,
É X/5; F X/2 — 22 ó, É X/6; F X/3 — 22 ó,
É X/8; F X/4 — 22 ó, É X/9; F X/5 — 15 ó,
É X/10; F X/7 — 15 ó, É X/ll; F X/8 — 22 ó,
É X /l2;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
X/3 — 15 ó, É X/10; F X/5 — 15 ó, É X/12; F 
X/8 — 15 ó, É X/16;
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Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F X/3 — 
22 ó, É X/8; F X/5 — 22 ó, É X/10; F X/8 — 22 
ó, É X/13;

Iránba (Perzsia, Teherán): F X/3 — 12 ó, 
É X /ll; F X/7 — 12 ó, É X/15; F X/8 — 12 ó, 
É X/16;

tokát töröljék és helyébe ragasszák a csatolt

Japánba (Shimonoseki): F X/3 — 22 ó, É 
X/19; F X/6 — 22 ó, É X/22;

Változások a Helységnévtárban. 

117.141/3.
Németalföldi-Indiába (Batávia): F X/6 — 3 

ó, É X/31;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/3 — 22 ó, É 
X/7; F X/5 — 22 ó, É X/9; F X/8 — 22 ó, É 
X/12;

Szíriába (Alep): F X/3 — 22 ó, É X/6; F 
5 — 22 ó, É X/8; F X/8 — 22 ó, É X/ll.

Budapest, 1938. évi szeptember hó

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
118.118/8.

Alsószentkirály O Kecskemét {99. o.) ezen
túl u. p. Felsőszentkirály. ----___

Belsőballószög o  Kecskemét (129. o.) ezen
túl u. p. és u. t. K e c s k e m é t . _______

Beretvástelep v. mih. o  Kecskemét (133. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Kecskemét. *---------

Borota (143. o.) ezentúl (Dö L.
Fehértó v. á. n  Kecskemét (201. o.) ezen

túl u. p. és u. t. Kecskemét.
Felsőfehértó v. mh. rv Kecskemét (205. o.) 

ezentúl u. p. Kecskemét. -----------
Kórhánköz v. mh. o  Kecskemét (321. o.) 

ezentúl u. p. Kecskemét.

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

25. és 26. o. Dániánál a jelenlegi összes ada-

Mátészalka (361. o.) ezentúl „N.“
Szikszó (501. o.) ezentúl 

Budapest, 1938. évi

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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ed Sári Antalné kiadó Pilis 1907. Kalocsa Postakezelőnővé 
neveztetett ki.
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A létszámból való 
törlés oka

Pé
cs

Balázs Erzsébet kiadó Füzvölgy 1911. Pécsvárad Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Gyékényes 2. hivatalnál két kiadó állás üresedésben 
van. Egyik azonnal, a másik október végén elfoglalható. 
Fizetés: 55—60 P, külön lakással és kitűnő kosztot fizetek, 
vagy 120—125 fix.

Révfülöp II. oszt. postahivatal a posta minden ágá
ban jártas, gyakorlott női kiadót keres állandó alkal
mazásra. Javadalmazás: teljes ellátás, napi négyszeri étke
zéssel, lakás, fűtés, világítás. Fizetés megegyezés szerint.

Sárvár 2. postahivatal állandó alkalmazásra férfi
kiadót keres október hó folyamán való belépésre.

Zcmba postahivatal október 15-re nőkiadó aján
latát kéri.

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

F ő v á r o s i  N v o m d a  R é s z v é n y tá r s a s á g  ( F e le lő s  v .:  D u c h o n  J )
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RENDELETEK TÁRA
POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 93$ . O K T Ó B E R  7. 1 0 . szám .

T A R T A L O M :
A m. kár. pénzügyminiszter 91.175/1938. számú ren

deleté a természetben őrzött államigazgatási letétek pos
tatakarékpénztári kezelése, valamint a postatakarékpénz
tárba beutalt bírói letétek elévülése és értékesítése tárgyá
ban.

A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak címére 
érkező bírói határozatot tartalmazó tértivevényes ajánlott 
levelek kezelése.

Törvénykezési bélyegek árusítása valamennyi posta- 
hivatalnál és postaügynökségnél.

Az 1924. évben kibocsátott 5%-os magyar járadék 
(kényszer) kölcsönkötvények új szelvényeinek szétosztása, 
valamint a szelvényutalványok becserélési határidejének 
lejárata.

Az Európai Menetrendi Értekezlet megtartása.
Különleges keletbélyegzők használatának elmaradása.

| A debreceni ref. kollégiumban tervezett alkalmi pos
tahivatal működésének elhalasztása.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Üj dísztávirat-plakát.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szórakoztató

Liter postaügynökség ellenőrző hivatalának megvál
toztatása.

Békéscsaba-Felsőnyomás pu. postaügynökség meg
szüntetése.

Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állás keres.

A m. kir. pénzügyminiszter 91.175/1938. számú 
rendelete a természetben őrzött államigazgatási 
letétek postatakarékpénztári kezelése, valamint 
a postatakarékpénztárba beutalt bírói letétek 

elévülése és értékesítése tárgyában.

117.76712.

Az 1924 : IV. te. alapján az állami letétek 
kezelése tárgyában kiadott 5.360. P. M. 1924. 
számú utasítás kiegészítésekópen a természet
ben őrzött államigazgatási letétekre vonatko
zóan, továbbá a na. kir. igazságügyminiszter ál
tal kiadott 17.300/1936. I. M. számú rendelet 
egyes rendelkezéseinek alkalmazása tekinteté
ben a m. kir. legfőbb állami számvevőszék el
nökével egyetértve, a következőket rendelem:

1. §•
Az államigazgatási letét olyan letét, ame

lyet az államigazgatás keretében szerződésből 
vagy szerződésen kívül keletkezett kincstári 
követelés fejében vagy más kincstári jog bizto
sítására az arra kötelezett, vagy helyettes más 
a letét rendeltetésének megjelölésével, vagy

anélkül állami hatóságnál vagy szervnél elhe
lyez. # |

Természetben őrzött letétnek kell tekinteni 
a iközkötelezvényt, a magánadóslevelet, pénz- 
értékű egyéb okiratot, ékszert, drágaságot, az 
átadott pénznemben és darabokban őrizendő 
készpénzt vagy egyéb ingóságpt.

2. § .

A természetben őrzött államigazgatási le
tétet, ha annak kiadása bármely oknál fogva 
előbb nem lehetséges, a bevételezést követő év 
első napjától számított 5 évig kell az eredeti be
vételi tétel alatt kezelni.

3. §.
A letét nyilvántartására illetékes számve

vőség minden év január hónapjában azokról a 
letétekről, amelyek akár a jelen rendelet ha
tálybalépése előtt, akár utána keletkeztek, és 
róluk már több mint 5 éve nem történt intézke
dés, jelentést tesz az utalványozó hatóságnak, 
amely az eset körülményeihez képest, vagy a 
letéti kezelés időtartamának a következő sza-
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kasz szerinti meghosszabbítását, vagy a letét ki
utalását, vagy a letétnek a m. kir. postatakarék
pénztárnál őrzött, a kincstár javára beutalt érté
kek közé való utalását, vagy pedig a 11. §. sze
rinti letétnek az iratokhoz való csatolását ren
deli el.

“ 4. §.

Ha az utalványozó hatóság az ügyiratok 
alapján úgy ítéli meg, hogy a letéti kezelés to
vább is szükséges, és ennek folytán a letétnek 
további őrzését rendeli el, a letétet a letétke
zelő hivatalnak a bevételi tételre való hivatko
zással kiadásként el kell számolnia és egyide
jűleg új tételként be is kell vételeznie, a letétek
ről vezetett jegyzékben és számfejtőkönyvében 
pedig a jegyzet hasábban a kölcsönös utalást 
fel kell tüntetni. A letét nyilvántartására illeté
kes számvevőség a kölcsönös utalást a két té
telre vonatkozó letétnyilvántartó lapon szintén 
feltüntetni köteles. Amennyiben az új tétel alatt 
bevételezett letét kiadását az utalványozó ha
tóság a következő 5 év alatt sem rendelné el, is
mét az előző 3. §. rendelkezései szerint kell el
járni.

5. §.

Ha az utalványozó hatóság a letét további 
őrzését nem tartja szükségesnek, a letét kiadá
sát rendeli el. Szükség esetén az ismeretlen, 
vagy ismeretlen helyen tartózkodó érdekelteket 
az utalványozó hatóság a Budapesti Közlöny
ben közzéteendő hirdetmény útján hívja fel, 
hogy a közzétételtől számított 30 nap alatt — 
illetőleg, ha az érdekeltek lakóhelye a rendel
kezésre álló adatok szerint más európai, vagy 
Európán kívüli külországban van, ehhez képest 
megfelelően hosszabb határidő alatt — a letétre 
vonatkozó igényüket lakáscímükkel együtt je
lentsék be.

Egy hirdetményben több letétre vonatkozó 
felhívást is össze lehet foglalni. Ha az egy tétel 
alatt letétbe vett tárgyak értéke 10 pengőt meg 
nem halad, az ily letétre vonatkozó hirdetményt 
más letétekre vonatkozó hirdetménnyel úgy 
kell öszefoglalni, hogy egy-egy hirdetmény lehe
tőleg legalább 30 pengő értékű letétre vonat
kozzék.

A hirdetmény költségeit az érdekelt igény- 
jogosultak tartoznak megtéríteni.

Ha a letétet az annak kiutalására vonat
kozó utalványrendelet keltétől számított egy 
éven belül nem veszik át, azt a letétkezelő hiva
tal — az alábbi 11. §-ban tárgyalt kivételtől el
tekintve — kiadásként véglegesen elszámolja és 
a „m. kir. postatakarékpénztárnál őrzött, a 
kincstár javára beutalt értékek“ közé utalja és 
erről az utalványozó hatóságnak jelentést tesz.

A jelen rendelet hatálybalépése előtt ki
utalt, de át nem vett letétet abban az esetben, 
ha az utalványrendelet keltétől számított 1 év 
már eltelt, a jelen rendelet hatálybalépésétől 
számított 3 hó elteltével kell a „m. kir. posta
takarékpénztárnál őrzött, a kincstár javára be
utalt értékek“ közé utalni.

A m. kir. postatakarékpénztárba való uta
lásnál a letét tárgyával együtt értesítést kell a 
m. kir. postatakarékpénztárnak küldeni, amely
ben az utalványozó hatóság megnevezése mel
lett az érdekelt fél nevét, lakóhelyét, a letétbe
helyezés időpontját és a bevételezés tételszá
mát, az utalványrendelet keltét és számát, to
vábbá a letéti tárgy részletes körülírását és el
fogadásakor nyilvántartásba vett értékét, végül 
az esetleges hirdetési díjakat kell közölni.

7. §.

Az utalványozó hatóság, ha a letét rendel
tetése nem állapítható meg, vagy ha az 5. §. sze
rint kiadott hirdetményre az érdekelt fél a ki
tűzött határidő alatt nem jelentkezik, vagy ha 
letétjét átvenni nem kívánja, a letétet a „m. kir. 
postatakarékpénztárnál őrzött, a kincstár ja
vára beutalt értékek“ közé utalja.

Ilyen esetben az utalványrendeletet és 1 
másolatát a letétkezelő hivatalnak, további má
solatát pedig a m. kir. pénzügyminisztériumnak 
és ha a letétkezelő hivatal a postatakarékpénz
tárral nem azonos, a m. kir. postatakarékpénz
tárnak is 1—1 példányban el kell küldeni. A le
tétkezelő hivatal az egyik példányt a számadás
hoz csatolja, a másikat pedig a letét tárgyával 
együtt a postatakarékpénztárnak küldi meg.

8. § .

A m. kir. postatakarékpénztár a hozzá be
szállított letétet „a kincstár javára beutalt érté
kek“ közé vételezi be.

6. §.
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9. §.

A „m. kir. postatakarékpénztárnál őrzött, a 
kincstár javára beutalt értékek“ közé bevéte
lezett letétek közül az államadóssági címleteket 
a m. kir. pénzügyminisztérium a m. kir. köz
ponti állampénztárnak utalja ki a megfelelő ál
lamadósági naplóban leendő bevételezés végett.

1 0 . § .

Amennyiben a „m. kir. postatakarékpénz
tárnál őrzött, a kincstár javára beutalt értékek“ 
közé bevételezett valamely letéti tárgy művé
szeti, tudományos, történeti vagy múzeumi jelen
tőségénél fogva valamely közgyűjteményben 
(1929: XI. te. 1. §.; 1934 : VIII. te. 3. §.) való el
helyezésre alkalmasnak mutatkozik, azt a m. 
kir. postatakarékpénztár javaslatára a* pénzügy
minisztérium a Magyar Nemzeti Múzeum Ta
nácsának, illetőleg a m. kir. Hadimúzeum igaz
gatóságának —- az alábbi bekezdésben említett 
jogi helyzet közlésével — esetleges elhelyezés 
végett felajánlja, és e célból módot nyújt arra, 
hogy a kijelölt tárgyakat a Tanács, illetve a 
Hadimúzeum szakértője vizsgálat alá vehesse.

A letéti tárgynak közgyűjteményben való 
elhelyezése nem érinti a tárgy kiadása iránt tá
masztható igénynek a törvényes elévülési időn 
belül való érvényesítését.

H . §. '

Ha a letét tárgya nem értékesíthető okirat, 
azt az utalványozó hatóság a „m. kir. posta
takarékpénztárnál őrzött, a kincstár javára be
utalt értékek“ közé utalás helyett az iratokhoz 
való csatolás céljából saját magának utalja ki.

Az ilyen okiratot a letétkezelő hivatal ab
ban az esetben, ha azt az utalványozó hatóság 
az érdekeltnek már kiutalta, utóbbi azonban ezt 
az utalvány keltétől számított 1 év alatt nem 
vette át, nem utalja be a ,,m. kir. postatakarék
pénztárnál őrzött, a kincstár javára beutalt ér
tékek“ közé, hanem jelentést tesz az utalványozó 
hatóságnak, amely az okiratot irattári kezelés 
céljából magának kiutalja.

12. § .

Ha az érdekelt fél az elévülés ideje alatt 
letétjének visszautalását kéri, azt ki kell utalni, 
ha pedig a letéttel kapcsolatban hirdetés közzé

tétele vált szükségessé, a hirdetés díját (14. §.) 
az igényjogosult tartozik megtéríteni.

Az elévülési idő ilyen esetben a letét kiadá
sára vonatkozó utalványrendelet keltével kez
dődik.

13. §.
A m. kir. igazságügyminiszternek fentemlí- 

tett rendelete értelmében a kir. bíróságok, illet
ve letétkezelő hivatalok részéről a m. kir. posta
takarékpénztárba utalt letétek esetében is az 
előző (12.) §-ban szabályozott eljárás követen
dő. Amennyiben azonban az ilyen letét időköz
ben értékesíttetett (16. §.), az esetben az érté
kesítésből befolyt összegnek az értékesítéssel 
felmerült költségek (17. §.) és az esetleges hir
detési díj levonása után fennmaradó részét a 
kincstár javára elszámolt letétek kiutalása tár
gyában kiadott s az 1927. évi Pénzügyi Közlöny
l. számában közzétett 98.553/1926. számú rende
let határozmányai szerint kell kiutalni.

14. §.
Ha a letét kiadásával kapcsolatosan a Buda

pesti Közlönyben hirdetés közzététele vált szük
ségessé, a Budapesti Közlöny a hirdetési díjat 
az illetékes letétkezelő hiyatallal közli. Ha a 
hirdetmény több letétre vonatkozik, a költsé
gek egyenlő arányban szétosztandók.

Az illetékes letétkezelő hivatal a felmerült 
költséget a letétekről vezetett jegyzékben, vala
mint a számfejtőkönyvben a vonatkozó bevételi 
tételnél feljegyzi s a feljegyzés adatait a letétek 
nyilvántartását vezető számvevőséggel közli, 
hogy ez utóbbi azokat a tételre vonatkozó letéti 
nyilvántartó lapon feljegyezhesse.

Ha pedig az ilyen —1 hirdetési díjjal ter
helt — letétet a letétkezelő hivatal „a m. kir. 
postatakarékpénztárnál őrzött, a kincstár ja
vára beutalt letétek“ közé utalja, úgy a hirde
tési díj összegéről a m. kir. postatakarékpénz
tárt értesíti, amely azt feljegyzi és a letétnek az 
elévülési idő elteltéig esetleg elrendelt kiszol
gáltatásakor (12. és 13. §.) a következő (15.) §. 
első bekezdésében foglaltak szerint jár el. A
m. kir. postatakarékpénztár a letétkezelő hiva
tal által vele közölt adatokat a letét nyilvántar
tására illetékes számvevőségnek küldendő nyil
vántartási lapokra is reá vezetni tartozik.

15. §.
A hirdetési díjat a letét kiszolgáltatása al

kalmával meg kell téríteni. Ha tehát az ilyen
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költséggel terhelt letétet a feljegyző letétkezelő 
hivatal közvetlenül a félnek szolgáltatja ki, a 
hirdetési díjat előzőleg a 100.900. számú „B. M.: 
Hivatalos kiadványok, bevételi számla, Buda
pest“ elnevezésű számla javára kell befizettetni. 
A befizetésről szóló postatakarékpénztári be
fizetési lap elismervényt be kell vonni, átlyu
kasztással érvényteleníteni és a letéti napló vo
natkozó kiadási tételéhez tartozó melléklethez 
csatolni.

Ugyanígy kell eljárni a letétnek valamely 
közgyűjtemény számára történt átadásakor is. 
(10. §.) Ilyen esetben a hirdetés költségeit a köz
gyűjtemény felett felügyeletet gyakorló hatóság 
köteles megtéríteni. Amennyiben pedig a leté
tet a közgyűjtemény kiszolgáltatja (12. §.), a ki
fizetett hirdetési díjat beszedi és saját bevételei 
közt elszámolja.

16. §.

„A m. kir. postatakarékpénztárnál őrzött, a 
kincstár javára beutalt értékek“ közé bevétele
zett letéteket az államigazgatási letétekre érvé
nyes szabályok szerint kell kezelni, nyilvántar
tani és elszámolni. A letétek nyilvántartására 
illetékes (pénzügyminiszteri) számvevőség a le
tét bevételétől számított 5 év elteltével a bírói 
letéteket illetően azok értékesítése végett (13. §.) 
a m. kir. pénzügyminiszterhez esetenkint jelen
tést tesz s ennek alapján a letét elszámolása, 
illetve értékesítése iránt külön fog intézkedés 
tétetni.

17. §.

A letét értékesítésével kapcsolatban felme
rült esetleges költséget a m. kir. postaiak.irék- 
pénztár a vételárból visszatartja és csak az az 
után fennmaradó öszeget írja jóvá a 103.600. 
számú ,,P. M.: Vegyes bevételek, bevételi szám
la, Budapest“ elnevezésű számlán az eredeti le
tevő javára.

18. §.

A 8., 9. és 10., valamint a 14—16. §-okban 
foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalma
zandók az igazságügyminiszter úrnak, a termé
szetben őrzött bírói letétek elévülése és érté
kesítése tárgyában kiadott fentidézett rendelete 
értelmében a kir. bíróságok, illetőleg letétkezelő 
hivatalok részéről a m. kir. postatakarékpénz
tárba utalt letétekre is.

19. §.
A m. kir. pénzügyigazgatóságok a jelen ren

deletnek az alájuk tartozó letétkezelő hivata
lok által való helyes végrehajtását kötelesek fi
gyelemmel kísérni, a letétkezelő hivatalok pedig 
szükség esetén a pénzügyigazgatóságtól tartoz
nak utasítást kérni.

20. § .

Ennek a rendeletnek eljárási szabályait ér
telemszerűen alkalmazni kell a vármegyei leté
tekre is azzal az eltéréssel, hogy a rendelet 6. 
és 7. §-ai szerint fel nem vett, vagy ismeretlen 
rendeltetésű letétet nem a m. kir. postataka
rékpénztárnál őrzött, a kincstár javára beutalt 
értékek közé, hanem a törvényhatósági sze
gényalapba kell beutalni; a Budapesti Közlöny
ben közzéteendő hirdetési díjat pedig ebben az 
esetben (4. §.) az említett vármegyei alap tarto
zik viselni.

21. § .

Jelen rendelet az 1938. évi szeptember hó 
3-án lép életbe.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 3-án.
A miniszter helyett:

Dr. Szász Lajos s. k.
államtitkár.

A pénzügyminiszteri rendeletnek a m. kir. 
postánál való végrehajtásával kapcsolatban az 
alábbiakat közlöm:

Utalványozó hatóság alatt a letét felett 
rendelkező postai szervet kell érteni.

Az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tar
tózkodó érdekelteknek, — a letét felett rendel
kező postai szerv megkeresése alapján, — a Bu
dapesti Közlönyben való felhívása iránt, to
vábbá a hirdetési költségekre vonatkozóan a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztálya intézke
dik.

Ugyancsak az említett ügyosztály rendelke
zik a vissza nem adható letéteknek a „m. kir. 
postatakarékpénztárnál őrzött, a kincstár ja
vára beutalt értékek“ közé való átutalása, illet
ve az érdekelt felek utólagos kérésére a letétből 
való kiutalása iránt.

A rendeletet a P. R. T. 1931. évi 10. számá
ban közzétett 74.474̂ 2. számú rendeletnél elő 
kell jegyezni. /

Budapest, 1938. évi szeptember hó 19-én.
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natkozó — a P. R. Tára ezévi 38. számában meg
jelent — közlemény a fenti időtartammal ér
vénybe lép.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án.

Különleges keletbélyegzők használatának 
elmaradása.

III. ad. 116.844/3.
A P. R. T. folyó évi 38. számában közzétett 

116.844'3. számú rendelettel kapcsolatban érte
sítem a postahivatalokat, hogy a Szent Jobb ok
tóber hó 2-ára tervezett országjárásának elha
lasztása miatt a veszprémi 1., a zirci és győr* 
szentmártoni postahivatalok részére kiadni ter
vezett keletbélyegzők sem vétettek használata.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án. /

A debreceni ref. kollégiumban tervezett alkal
mi postahivatal működésének elhalasztása.

119.669/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a deb

receni ref. kollégium fennállásának 400 éves év
fordulója alkalmából a kollégium épületében f. 
évi október hó 3-tól tervezett alkalmi postahiva
tal működése egyelőre elmarad.

Ennélfogva a P. R. Tára f. évi 39. számában 
az ezzel kapcsolatban megjelent 118.841/3. szá
mú közlemény tárgytalanná vált.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án.

—  . /
Postai szállításból kizárt sajtótermékek:

119.218/4.
A „Calendarul Eparhiei Ort. Romane Ora

dea“ című, 1938. évre szóló román naptártól a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi szeptember hó 30-án.

II. /
119.219/4.

„A Kanadai Magyar Demokratikus Front 
Márciusi Emléklapja“ című, levelezőlap-alakú 
löpirattól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi október hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
119.559/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi október hó 2-án kelt B. I. 
11.077/1938.—2. számú végzésével a Budapesten, 
a Globus nyomdában előállított „Magyarság“ 
című politikai időszaki sajtótermék 1938. évi 
október hó 2. napján megjelent 222. számának 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészségihez küldjék be.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
119.584/3.

Az európánkívüli országokba szóló levél
posta feladásának határideje a budapesti 72. sz. 
postahivatalnál (F) és a rendeltetési helyre való 
érkezés időpontja (£):

Ausztráliába (Fremantle): F X/15 — 5 ó
30 p, É Xl/8;

Brit-Indiába (Bombay): F X /ll — 7 ó, É 
X/24; F XJ13 — 7 ó, É X/27;

Dél-Afrikába (Capetown): F X/12 — 15 ó, 
É XI/1;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F X/12 — 
15 ó, É X/26;

Egyiptomba (Alexandria): F X/9 — 22 ó, 
É X/13; F X/10— 22 ó, É X/14; F X/13 — 22 ó, 
É X/17; F X/15 — 22 ó, É X/19;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F X /ll — 15 ó, É X/18; F X/12 — 15 ó, É X/19;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F X/12 — 
22 ó, É X/17; F X/14 — 22 ó, É X/19;

Iránba (Perzsia—Teherán): F X/10 — 12 ó, 
É X/18; F X/14 — 12 ó, É X/22; F X/15 — 12 ó, 
É X/23;

Japánba (Shimonoseki): F X/10 — 22 ó, 
É X/27; F X/13 — 22 ó, É X/30;

Németalföldi Indiába (Batávia): F X/13 — 
5 ó 30 p, É XI/3;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/10 — 22 ó, 
É X/14; F X/12 — 22 ó, É X/16; F X/13 — 22 ó, 
É X/18; F X/15 — 22 ó, É X/19;

Szíriába (Alep): F X/10 — 22 ó, É X/13; 
F X/12 — 22 ó, É X/15; F X/15 — 22 ó, É X/18.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án.
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A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak 
címére érkező bírói határozatot tartalmazó 

tértivevényes ajánlott levelek kezelése.
120.070/4.

Az A. 3. Szab. 130. §. 7. pontjában foglal
tak szerint, ha a bírói határozatot tartalmazó 
tértivevényes ajánlott levelet valamely ok miatt 
kézbesíteni nem lehet, a tértivevény 5-ik hasáb
jába a kézbesíthetetlenség okát be kell írni.

Felhívom a hivatalokat, hogy ha a kézbesítő 
a bírói határozatot tartalmazó tértivevényes 
ajánlott levél kézbesítésének megkísérlésekor a 
háznéptől azt a felvilágosítást kapja, hogy a 
címzett fegyvergyakorlatra bevonult, ennek az 
értesülésnek helyessége iránt tudakozódjék 
(szomszédoknál, házfelügyelőnél, stb.) és ha a 
tudakozódás az értesülést megerősíti, ezt a térti
vevény 5-ik hasábjába feltétlenül jegyezze be.

A hivatalok e rendeletemet az A. 3. Szab. 
hivatkozott pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi október hó 6-án. /

/

Törvénykezési bélyegek árusítása valamennyi 
postahivatalnál és postaügynökségnél.

114.860/4.

A Posta Rendeletek Tára 1925. évi 9. szá
mában közzétett 1.561. számú rendeletem 6. 
pontját, illetőleg az 1927. évi 23. számában meg
jelent 10.448. sz. rendeletemet akként módosí
tom, hogy ezentúl valamennyi postahivatal és 
ügynökség köteles törvénykezési bélyeget kész
letben tartani és árusítani.

A III. és IV. osztályú postamesteri hivata
lokat és postaügynökségeket azonban csak a 
filléres értékjelzésű törvénykezési bélyegek áru
sítására kötelezem és kivételesen megengedem, 
hogy ezek a hivatalok a filléres törvénykezési 
bélyegekből legkisebb mennyiségként 50 dara
bot is rendelhessenek.

E rendeletemet jegyezzék elő a hivatalok a 
fentebb idézett helyeken és a P. R. T. 1936. évi 
11. számában közzétett 88.180. sz. rendeletem 3. 
pontja II. táblázatában.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 27-én.

Az 1924. évben kibocsátott 5'l/o-os magyar jára
dék (kényszer) kölcsönkötvények új szelvé
nyeinek szétosztása, valamint a szelvényutal

ványok becserélési határidejének lejárata.
118.381/4.

A P. R. T. 1938. évi 11. számában megjelent 
93.284/4. számú rendelet kapcsán értesítem a hi
vatalokat, hogy a tőlük, a m. kir. postatakarék
pénztárhoz beküldött és oda 1938. évi július hó 
15-éig beérkezett szelvényutalványok ellenében 
az új szelvényíveket a m. kir. postatakarékpénz
tár az érdekelt hivataloknak megküldötte.

Azok a hivatalok, amelyek a folyó évi jú
lius hó 15-ig beterjesztett szelvényutalványok 
ellenében az új szelvényíveket még nem kapták 
volna meg, erről haladéktalanul tegyenek jelen
tést a m. kir. postatakarékpénztárnak.

Egyben közlöm, hogy a szelvényutalványok 
becserélésére a P. R. T. 1936. évi 22. számában 
közzétett 105.349|4. sz. rendelettel megállapított 
és a P. R. T. 1937. évi 25. számában megjeleni
ad. 106.062/4. sz., valamint az 1937. évi 50. szá
mában kiadott 126.730/4. sz. rendeletekkel 1938. 
június hó 30-ig meghosszabbított határidő le
járt s így a szelvényutalványok új szelvény- 
ívekre való becserélés végett már nem fogadha
tók el.

Felhívom a hivatalokat, hogy a szelvény
utalványok benyújtása céljából esetleg még je
lentkezőkkel közöljék, hogy folyó évi július hó 
1-től szelvényutalványokat új szelvényívekre 
való becserélés végett kizárólag a M. kir. köz
ponti állampénztár, Budapest, 1., Ince pápa-tér
1. sz. fogadhat el, ahová a még be nem cserélt 
szelvényutalványokat a kötvénytulajdonosok
nak közvetlenül kell beküldeniök.

Ezt a hivatalok az idézett rendeleteknél je
gyezzék elő.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 27-én.

Az Európai Menetrendi Értekezlet megtartása.
119.668/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
államvasutak igazgatósága a Budapestre össze
hívott és folyó évi szeptember hó 30-i kezdet
tel tervezett Európai Menetrendi Értekezletet 
folyó évi október hó 7-től október hó 14-ig 
tartja meg.

Ehhez képest az Értekezlet színhelyén fel
állítandó alkalmi postahivatal működésére vo-
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Új dísztávirat-plakát.

119.430/8.
A legnagyobbrészt már új képekkel díszí

tett dísztáviratlapok népszerűsítése céljából új 
dísztávirat-plakátot nyomattam. Ebből a hiva
talok ugyanannyi példányszámot kapnak, mint 
amennyit az eddigi plakátból annakidején kap
tak. Az új plakát (plakátok) megérkezése után 
a régit (régieket) e rendelet számára való hivat
kozással küldjék el a m. kir. posta központi 
anyagraktárának címére, az újat pedig a P. R. T. 
1937. évi 23. számában közzétett I. ad 102.613/8. 
számú rendeletben előírt gondos módon a kö
zönség részére fenntartott helyen helyezzék el.

Azok a hivatalok, amelyeknek még a régi 
kiadású LX2, LX3, LX4, LX5, LX7 és LX8 jel
zésű dísztávirat-lapokból készletük van, ezek
ből szükségletüknek megfelelő, illetőleg a sza
bályok szerinti készletet a központi anyagrak
tártól haladéktalanul rendeljék meg, >s az új 
díszlapok megérkezése után a régi kiadásúikat 
késedelem nélkül, szabályszerű módon a köz
ponti anyagraktárba küldjék be.

Ez alkalommal ismételten felhívom a felelős 
hivatalvezetők és postamesterek, valamint vala
mennyi alkalmazott figyelmét arra, hogy a kö
zönség figyelmét a dísztáviratokra minden le
hető alkalommal hívják fel s e szolgálat igény- 
bevételét ajánlják.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a P. R. T. 
1937. évi 23. számában megjelent I. ad 102.613/8. 
sz. rendeletemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi október hó 1-én.

i /

Eastern hírlaptávirat is küldhető. A szódíjak a 
következők: Via Radio-Orient: Kairo, Szuez, 
Port Said és Port Tewfik-be 0.553 a. fr., az I. 
díjöv többi hivatalaihoz 0.628 a. fr., a II. díj
övbe 0.703 a. fr., a III. díjövbe 0.828 a. fr. Via 
Eastern: Alexandria, Kairo, Szuez, Port Said és 
Port Tewfik-be 0.613 a. fr., az I. díjöv többi hi
vatalaihoz 0.688 a. fr., a H. díjövbe 0.763 a./fy, 
a III. díjövbe 0.888 a. fr. ^

14. o. Nyasszaföldnél a 6. hasábba tegyenek 
12) jegyzet jelölést.

Olasz-Kelet-Afrikánál (Fedőlap a P. R. T. 
1938. évi 31. sz.-hoz), Eritreánál és Többi hiva
talnál a szódíj a VIII. útiránynál a 3. hasábban 
1.85 a. fr. • ^

Rhodesia, I. Dél-Rhodesiánál a 6. hasábba 
tegyenek 13) jegyzet jelölést, II. Eszak-Rhodesiá- 
nál a 6. hasábba tegyenek 12) jegyzet jelölést.

Az oldal aljára a következő új jegyzeteket 
írják: ,,12) Nyasszaföldre és Észak-Rhodesiába 
via Eastern és via Empiradio NLT távirat is 
küldhető. Szódíja: 0.774 a. fr.“ ,,13) Dél-Rhode- 
siába via Eastern és via Empiradio NLT táv
irat is küldhető. Szódíja: 0.674 a. fr.“ ( /

23. o. Columbiánál az összes jelenlegi ada
tokat töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot. \J

24. o. Guyana (francia)-nál (Fedőlap a P. 
R. T. 1936. évi 32. sz.-hoz) az 1. hasábban a 2. 
alcímben S. Elie helyett írják: Saut Tigre.

y23. o. Arábia, Saudi Arábiánál, (2. sz. fedcT- 
l?b a P. R. T. 1938. évi 31. sz.-hoz) a) Djeddah- 

/nál a szódíj az I. útiránynál a 3. hasábban 2.525 
a. fr., b) Mekka, Taif-nál a szódíj az I. útirány
nál a 3. hasábban 2.675 a. fr., c) Többi hivatal-

Változások a Távíró-Díjszabásban.
116.233/8.

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

8. o. A II. Szomszédos forgalom alatt lévő
J) jegyzet szövege a következőképen módosí
tandó: ,3) Titkosnyelvű magántáviratok népi 
küldhetők.“ ( /

9. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 25. sz.- 
hoz) Görögországnál az 5. hasábba tegyenek 
12) jegyzetjelölést s az oldal aljára a következő 
új jegyzetet írják: ,,12) Titkosnyelvű távirat 
küldhető, de a használt code az illetékes görög 
hivatalnál letétbe helyezendő.“

12. o. Az oldal alján levő 5) jegyzet szövegét 
teljes egészében töröljék és helyébe a következő 
új szöveget írják: ,,5) Via Radio-Orient és via

nil a szódíj az I. útiránynál a 3. hasábban 3.575
а. fr.

30. o. Marianna-szigetek, Guam-szigetnél
б. hasábban az MP megjelölés törlendő. 

x Midway-szigetnél a 6. hasábban az MP meg
jelölés törlendő.

31. o. Szamoa-szigeteknél az 1. hasábban az 
1. alcímben Apia után beírandó: Leone, Tutuila. 
A 3. alcímnél az 1—3. hasábban levő adatok tör
lendők.

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:

7. o. Kuba többi hivatalainál a GTG távirat 
szódíja 8.75 a. fr.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 26-án.
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Statisztikai adatgyűjtés a nyilvántartott szóra
koztató rádióvevő berendezésekről.

118.865/2.
A postahivatalok által minden év december 

31-én nyilvántartott szórakoztató rádióvevő- 
berendezésekről — az egyes postahivatalok kéz
besítési kerületéhez tartozó községekben lakó 
rádióengedélyesek számára, valamint a villamo
sításra vonatkozó kérdésekkel is kiegészített — 
1532. sz. nyomtatványon statisztikai adatokat 
kell gyűjteni.

Az adatgyűjtést — az 1937. évihez hason
lóan — a jövőben külön intézkedés nélkül min
den évben végre kell hajtani.

Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatvány 
2—2 példányát a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertára fogja az érdekelt 
postahivataloknak szétküldené A nyomtatvány 
egyik példánya házi használatra, másik példá
nya a tisztázat elkészítésére és felterjesztésére 
szolgál. A gyüjtőív helyes kitöltésére vonatkozó 
utasítást maga a gyüjtőív tartalmazza.

A postahivatalok a kitöltött gyüjtőív tisz- 
tázati példányát az adatgyűjtési évet követő 
január hó 20-ig előttes igazgatóságukhoz terjesz- 
szék fel. Az igazgatóságok a gyűjtőíveket vizs
gálják felül, majd törvényhatóságonként, azon 
belül pedig betűrendben rendezve, ugyanezen 
évi február hó 10-ig a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztályához terjesszék fel. A budapesti 741. 
sz. postahivatalnál ezt a határidőt február hó 
20-ban, az igazgatóságnál pedig e gyüjtőíveket 
illetőleg február hó 25-ben állapítom meg.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 29-én.

Litér postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

118.818/3.
Litér postaügynökség ellenőrző hivatala 

Veszprém 1. helyett ezentúl Fiizfőgyártelep. A 
kir. hivatalok ennélfogva Liternél a Helység- 
névtár 345., a m. kir. postahivatalok és ügynök
ségek névsorának a 77. és az Irányítási Füzet 91. 
oldalán Eh. Veszprém 1. helyett „Eh. Füzfő- 
gyártelep“-et írjanak.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 29-én. /

Békéscsaba-Felsőnyomás pu. postaügynökség 
megszüntetése.

119.095/3.
A gerendási pályaudvaron Békéscsaba— 

Felsőnyomás pu. elnevezéssel működő posta-

ügynökség f. évi szeptember hó 29-vel meg
szűnt. A megszüntetett postaügynökség helyett 
nevezett állomáson vasúti levélfelvevő állomás 
nyílt meg.

Ehhezképest a kir. hivatalok a Helységnév- 
tárban a 208. oldalon Felsőnyomás o  Békés
csaba bejegyzésnél a „ S 3 ...........postáig. Sz.“
szöveget töröljék és írják be „u. p. és u. t. Bé
késcsabai.“ Fürjes (része Kisgerendás) Bé
késcsaba (218. o.), Nagymegyer rs Békéscsaba 
(389. o.) és Sopron c\ Békéscsaba (475. o.) u. p. 
ezentúl Békéscsaba 1.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorá
ban a 16. oldalon Békéscsaba—Felsőnyomás 
postaügynöksé'gre vonatkozó összes adatokat, a 
156. oldalon a 752. szám mellől Békéscsaba— 
Felsőnyomást, végül az Irányítási Füzet 21. ol
dalán Békéscsaba—Felsőnyomást összes adatai
val együtt a hivatalok töröljék.

Budapest, 1938. évi október hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban.
I.

113.551/3.
Az alább felsorolt községekben a község

házán berendezett, táviratok kezelésére is fel
hatalmazott nyilvános távbeszélő állomás van. 
Ezeknek a községeknek belterületére szóló táv
iratokat a község kézbesíti. Az ilyen táviratok
nál a feladás alkalmával az „XP“ jelzést alkal
mazni és küldöncdíjat beszedni nem kell.

Ehhezképest Agyagosszergénynél (90. o.) 
u. t. Vitnyéd, Alsógörzsönvnél (95. o.) u. t. Mar- 
caltő, Alsóoszkónál (98. o.) u. t. Oszkó, Alsó
ságnál (99. o.) u. t. Celldömölk, Alsószölnöknél 
(100. o.) u. t. Szentgotthárd, Bajnál (110. o.) 
u. t. Tata, Bakonyszentivánnál (113. o.) u. t. 
Pápateszér, Bársonyosnál (123. o.) u. t. Bakony- 
szombathely, Bezenyénél (135. o.) u. t. Rajka, 
Bezinél (135. o.) u. t. Győrsövényház, Dudarnál 
(184. o.) u. t. Csetény, Écsnél (186. o.) u. t. Győr- 
szentmárton. Fertőrákosnál (213. o.) u. t. Sop
ron 1., Győrságnál (237. o.) u. t. Győrszentmár- 
ton, Győrújfalunál (238. o.) u. t. Győrzámoly, 
Hidegségnél (254. o.) u. t. Nagycenk, Homok- 
bödöge (257. o.) u. t. Ugod, Horvátzsidánynál 
(259. o.) u. t. Csepreg, Kisbajcsnál (299. o.) u. t. 
Bácsa, Kisigmándnál (305. o.) u. t. Nagvigmánd, 
Kisszékelynél (312. o.) u. t. Nagyszékely, Köm- 
lődnél (326. o.) u. t. Dad, Eltérnél (345. o.) u. t. 
Fiizfőgyártelep, Majosnál (354. o.) u. t. Bony-
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hád, Markotabödögénél (360. o.) u. t. Kóny, 
Mátra verebélynél (362. o.) u. t. Nagybátony, 
Mecsérnél (364. o.) u. t. Hédervár, Mencshelynél 
(366. o.) u. t. Nagyvázsony, Mihályházánál (370.
o.) u. t. Mezőlak, Nárainál (395. o.) u. t. Szom
bathely 1., Nemesbődnél (396. o.) u. t. Vát, Ne
mesbüknél (396. o.) u. t. Karmacs, Nemesszalók- 
nál (398. o.) u. t. Vinár, Üskünél (417. o.) u. t. 
Hajmáskéri tábor, Pápasalamonnál (422. o.) u. t. 
Dáka, Pázmándfalunál (426. o.) u. t. Győrszent- 
márton, Porvánál (437. o.) u. t. Zirc, Pusztaso- 
morjánál (442. o.) Mosonszentjános, Rábacsé- 
csénynél (445, o.), u. t. Rábaszovát, Rábakecöl- 
nél (445. o.) u. t. Beled, Rábakethelynél (446. o.) 
u. t. Szentgotthárd, Rádfalvánál (447. o.) u. t. 
Kémes, Sérfenyőszigetnél (469. o.) u. t. Halászi, 
Söpténól (477. o.) u. t. Szombathely 1., Szalafő- 
nél (483. o.) u. t. Őriszentpéter, Szomódnál (505.
o.) u. t. Tata, Vértesszőllősnél (559. o.) u. t. 
Tata után a kir. hivatalok jegyezzék be „knytb“, 
a „Jelek és rövidítések magyarázatáénál pedig 
(VIII. oldal) az „u. t. =  utolsó távíróhivatal“
után írják be „knytb (az u. t............... után) =
a községházán nyilvános távbeszélő állomás 
van. A község belterületére szóló táviratoknál 
az „XP“ jelzést alkalmazni és küldöncdíjat 
szedni nem kell.“

Budapest, 1938. évi október hó 1-én.

II. .
119.684/3.

A kir. hivatalok a Helységnévtárban a Je
lek és rövidítések magyarázatánál (Vili. oldal) 
„C —“ megjelölésnél a „IV/1—IX/30-ig“ és 
„X/l—III/31-ig 8 .“ bejegyzést töröljék, a 
ps Esi =  vasúti vonal elé pedig írják be: 
„(távb. előfiz. N.) =  távbeszélő előfizetők ré
szére folytonos szolgálat.“

Árpádföldnél (105. o.) (§£3  L. után írják be: 
(távb. előfiz. N.).

Bácsalmás (109. o.) -------------  ezentúl „C“.
Budakalásznál (148. o.) ©SsL. után írják be: 

(távb. előfiz. N.).
Budakeszinél (148. o.)©£3L/BC után írják 

be: (távb. előfiz. N.).
Budaörsnél (148. o.) <§£3 után „N“ helyett 

L/BC/DL (távb. előfiz. N.) írjanak.
Cinkotánál (153. o.)(§ £ 3  C/2 után írják be: 

(távb. előfiz. N.).
• Csömörnél (169. o.) és Diósdnál (177. o.) 
@£3 L után írják be: (távb. előfiz. N.).

Hajósszunyogpuszta éh Dömsöd (212. o.) 
ezentúl u. p. Bankháza, u. t. Kiskunlacháza.

Jánoshalma (271. o.) ezentúl „C“.
Keszthely (296. o.) ezentúl (V/l—IX/30-ig 

N/2, X/l—IV/30 C).
Kunszentmárton (333. o.) ezentúl „C“.
Madaras (350. o.) ezentúl „C/2“.
Mátyásföldnél (363. o.) ©S3 után N helyett 

C (távb. előfiz. N.) írandó.
Nagytéténynél (393. o.) ©£3 után L helyett 

írják be C (távb. előfiz. N.).
Örszentmiklós (416. o.) ezentúl L., u. t  

Veresegyház törlendő.
Pestszentimrénél (429. o.) ©£s L, Pestszent- 

lőryrcnél (430. o.) d£ 3  C, Rákoshegynél (449. o.) 
©23 L, Rákoskeresztúrnál (449. o.) (§£3  C/2 után 
írják be: (távb. előfiz. N.).

Rákosligetnél (449. o.), Rákosszentmihály- 
nál (449. o.) és Sashalomnál (466. o.) Ü Ö  után 
N helyett írják be: (távb. előfiz. N.).

Solymárnál (472. o.) L, Soroksárnál (476. o.) 
©23 C/2 után írják be: (távb. előfiz. N.).

Szőreg (508. o.) ezentúl „C“.
Szúnyog (részei: Felsőszunyogpuszta, Ha

jósszunyogpuszta, Középszunyogpuszta) <”• 
Dömsöd (509. o.) ezentúl u. p. Bankháza, u. t. 
Kiskunlacháza.

Törökbálintnál (533. o.) ©23 N helyett írják 
be: (L/BC/DL (távb. előfiz. N.).

Úri (545. o.) ezentúl u. t. Tápiósűly.
Budapest, 1938. évi október hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
116.784/3.

A szigetvári postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1939. évi március hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
A szigetvári postahivataltól 0.57 km távol

ságra levő szigetvári pályaudvarra és vissza na
ponkint (5) ötször közlekedő kettősfogatú tár- 
kocsijáratot a pécsi m. kir. postaigazgatóság ál
tal esetről-esetre megállapított órákban menet
rend szerint fenntartani. Köteles a postaszállító 
a járatok fenntartása végett egy kocsist alkal
mazni, két lovat tartani, a szállítás ellátásához 
szükséges 1 drb tárkocsit a volt pustaszállító 
jogutódjaitól a megállapítandó vételárért meg
vásárolni, szükség esetén újat beszerezni és a 
kocsi karbantartásáról és tisztántartásáról gon
doskodni. A postaszállító a tárkocsi karbantar
tásáért évi 135 P kocsiátalányban, s a szállttá-
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»ért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Pécs, 
Geák-u. 10. I. em. 4. ajtó) és a szigetvári posta- 
hivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1938. évi november hó
3. délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a 
pécsi m. kir. postaigazgatóságnál személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
— mind a külső, mind a belsőre, — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a szigetvári 
postaszállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul

elfogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatok 1938. évi november hó 3-án 
délelőtt 11 órakor fognak bizottságilag a pécsi 
m. kir. postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál fel
bontatni. A felbontásnál a magukat igazoló pá
lyázók, 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, to
vábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 30-án.

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

Bábolnapuszta postahivatal pénztárkezelést értő nő
kiadót keres, állandó alkalmazásra.

Hajdúböszörményi I. oszt. postahivatal kiadót vagy 
kiadónőt keres november 1-től 3 hónapra. Kezdő is lehet. 
Járandóság: készpénzfizetés.

Kondoros I. oszt. postahivatal 2 hónapi, másodkiadó 
helyettesítésére kiadónőt keres. Lehet kezdő is, de távb.

és t'ávirda kezelésben jártas. Fizetése üzemivel együtt 60 
pengő, teljes ellátás, mosás és ágynemű nélkül. Belépés 
azonnal.

Pusztaszabolcs pu. postahivatal október 15-re kiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerinti fix.

Szirák (Nógrád-megye) I. oszt. postahivatal állandó 
alkalmazásra férfi- vagy nőkiadót keres mielőbbi belépés
re. Javadalmazás: üzemivel együtt havi 105 pengő kész- 
pénzfizetés.

Állástkereső postakiadók.
Az állást kereső  p o stak iadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helyei

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Zoltán Tótkomlós, postahivatal. október 15.
Helyettesítést is vállal, 

lehetőleg debreceni 
kerületben.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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T A R T A T O M :
Az ipolysági postahivatalnál különleges bélyegző 

használata.
A forgalomban levő, filléres értékjelzésű bélyegek 

megrendelése és használása.
A „Magyar a Magyarért segélyezési akció, Buda

pest" című, 6ó. számú postatakarékpénztári csekkszám
lára történő befizetések csekkbefizetési díjának utólagos 
elszámolása.

A Takarékossági nap hirdető bélyegzőinek hasz
nálata.

Körösszegapáti postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

A nagyhantosi postahivatal ideiglenes megszünte
tése.

Az ipolysági postahivatalnál különleges bé
lyegző használata.

121.395/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a cseh 
uralom alól elsőnek felszabadult ipolysági pos
tahivatal folyó évi október hó 13-ától 22-éig, 
— tehát 10 napig, — „Az első visszatért magyar 
város — Ipolyság —- 1938. X. 11.“ — feliratú, 
gummi bélyegző lenyomatát alkalmazza, — a 
rendes keletbélyegző lenyomata mellett — a 
nála feladott levélpostai küldeményeken.

Budapest, 1938. évi október hó 12-én.

A forgalomban levő, filléres értékjelzésű bé
lyegek megrendelése és használása.

119.823/3.

Az 1932. év óta forgalomban levő arcképes, 
valamint a Kettős Szentév tartamára kiadott, 
rendes forgalmú Szent István bélyegek helyett 
új rajzó levélbélyegek kiadását tervezem.

Minthogy azonban az előkészítő munkála
tokra a tervezettnél hosszabb idő szükséges,

i Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak
névjegyzékének kiegészítése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok 

és Ügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben.
Változások az Irányítási Füzetben.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

úgy az arcképes, mint a rendes forgalmú Szent 
István bélyegeket további intézkedésig forga
lomban tartom. Ezért a F. R. T. 1938. évi 1. szá
mában közzétett 127.647/1937. IV. 3. számú ren- 
deletemnek az arcképes bélyegek forgalomból 
való kivonására vonatkozó részét hatályon kí
vül helyezem.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. A postahivatalok e rendeletem megjele
nésétől kezdve kizárólag arcképes bélyegeket 
rendelhetnek a m. kir. posta értékcikkraktárá 
tói.

2. Kivételt képeznek a budapesti és a deb
receni postahivatalok, amelyek a debreceni re
formátus kollégium 400 éves fennállása alkal 
mával a P. R. T. folyó évi 36. számában közzé
tett 115.346/3. számú rendelettel forgalomba bo
csátott 6, 10, 16, 20, 32 és 40 filléres bélyegek
ből is rendelhetnek mérsékeltebb mennyisége
ket.

3. A postahivatalok elsősorban a Szent 
István bélyegeket árusítsák, debreceni és arc
képes bélyegeket csak kifejezett kívánságra 
szolgáltassanak ki mindaddig, amíg a Szent Ist
ván bélyegekből készletük van. Amíg Szent Ist
ván bélyeggel rendelkeznek, a postahivatalok a
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belkezelésiben arcképes és debreceni bélyeget 
nem használhatnak.

A postahivatalok e rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1938. 1. számában közzétett 
127.647/3. számú rendeletemnél.

Budapest, 1938. évi október hó 10-én.

V /A „Magyar a Magyarért segélyezési akció, Bu
dapest“ című, 66. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlára történő befizetések csekkbefize

tési díjának utólagos elszámolása.

120.986/4.

A „Magyar a Magyarért segélyezési akció, 
Budapest“ című, 66. számú postatakarékpénz 
tári csekkszámlára történő befizetések után a 
feladóktól csekkbefizetési díjat nem kell szed
ni, mert e díjak elszámolása központilag tör
ténik.

Az ilyen befizetések naplózásánál a csekk- 
üzleti napi aljegyzékben a befizetési díj hasáb
ba, illetve a díjak beírására szolgáló részen „—“ 
jelet és „segélyakció“ szót kell írni.

Budapest, 1938. évi október hó 11-én.

A Takarékossági Nap hirdető bélyegzőinek 
használata.

121.037/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ta
karékossági nap“ hirdetése céljából a buda
pesti 2., 4„ 10., 54. és 114. számú postahivata
lok „ORSZÁGOS TAKARÉKOSSÁGI NAP - 
OKTÓBER 31 — SZEREZZ TAKARÉKBE
TÉTKÖNYVET“ feliratú kézihenger bélyeg
zőt, a budapesti 62. és 72. számú postahivata
lok pedig Krag-féle bélyegzőgépüknél ugyan
ilyen feliratú hirdető hengereket is használnak 
folyó évi október hó 12—31-ig a náluk feladott 
levélpostai küldemények lebélyegzéséhez.

Budapest, 1938. évi október hó 11-én. i

\  /
—

Körösszegapáti postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

120.370/3.

Körösszegapáti távbeszélővel egyesített 
postaügynökség folyó évi október hó 1-től vál
tozatlan forgalmi körrel távbeszélővel egyesí
tett postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2517.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban a 327. oldalon Körös 

szegapátinál a „S3 Eh. Körösszakái“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 73. oldalon Körösszegapátinál az első 
hasábba írják be: „2517“, a negyedik hasábban 
az „ü. (Eh. Körösszakái)“ bejegyzést töröljék, a
173. oldalon a 2517-es ellenőrző szám mellé ír
ják be: „Körösszegapáti“.

Végül az Irányíiási Füzetben a 85. oldalon 
Körösszegapátinál a második hasábban az „Ü“ 
bejegyzést töröljék és helyette írják be: „IV.“; 
a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1938. évi október hó 11-én.

A nagyhantosi postahivatal ideiglenes meg
szüntetése.

120.263/3.

A nagyhantosi postahivatal folyó évi szep
tember hó 27-től ideiglenesen szünetel.

Ehhez képest a hivatalok a segédkönyvek- - 
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 384. oldalon Nagy
hantosnál a jel után a szünetelés jelét 
írják be, az u. t. jelzés előtt pedig még beírandó 
az „u. p. és“ jelzés.

A postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 88. oldalon Nagyhantosnál a ne
gyedik hasábban a szünetelés jelét írják be.

Végül az Irányítási Füzetben a 106. oldalon * 
Nagyhantosnál az első hasábban a szünetelés/ 
jelét szintén írják be. /

Budapest, 1938. évi október hó 11-én. /



41. szám. 311
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul

tak névjegyzékének kiegészítése.
119.563 4.

A szolgaegyházi m. kir. egyedárusagi szesz
gyárat azonnali hatállyal felvettem a levélpos
tai díjátalányozásban részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a levélpostadíjsza- 
bás 67. §-nak V. pontjánál (M. kir. pénzügymi
nisztérium), a 41. tétel alatt felvett szervnél a 
„Győri“ szó után tegyenek vesszőt és írják be: 
„szolgaegyházi“.

Budapest, 1938. évi október hó 5-én. 1

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
120.055/4.

A Prágában megjelenő „Ottörő“ című lap
tól a postai szállítás jogát megvontam.

pesti 72. sz. postahivatalnál (F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F X/20 — 7 ó, 
É XI/15; F X/29 — 5 ó 30 p, É XI/22;

Brit-lndiába (Bombay): F X/19 — 15 ó, É 
X/31; F X/20 — 7 ó, É XI/3; F X/25 — 7 ó, 
É XI/6; F X/27 — 7 ó, É XI/10: F X/29 -  15 ó, 
É XI/10;
/  Dél-Afrikába (Capetown): F X/19 — 15 ó, 

i  XI/8; F X/26 — 15 ó, É XI/15;
Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F X/17 

12 ó, É X/31; F X/22 — 15 ó, É XI/6; F X/27 -  
15 ó, É XI/10;

Egyiptomba (Alexandria): F X/16 — 22 ó, 
É X/20; F X/18 — 22 ó, É X/22; F X/19 — 15 ó,
É X/24; F X/21 — 15 ó, É X/25; F X/22 — 22 ó,
É X/26; F X/23 — 22 ó, É X/27; F X/24 — 22 ó,
É X/28; F X/27 — 22 ó. F X/31: F X/29 -  22 ó,
É XI/2;

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

Budapest, 1938. évi október hó 8-án.

Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

120.339/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, a Bor
nemisza Gábor felelős szerkesztésében és Mes 
kó Zoltán kiadásában megjelenő, a Centrum ki
adóvállalat nyomdájában előállított „Pesti Új
ság“ című időszaki lap további megjelenését és 
terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi október hó 8-á,

Észak- és Középamerikába (New-York) 
F X/17 — 15 ó, É X/25; F X/21 — 15 ó, É X'27 
F X/24 — 15 ó, É XI/2; F X/27 — 15 ó, É XI '3 
F X/28 — 15 ó, É XI/4;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F X 17
22 ó, É X/22; F X/19 — 22 ó, É X/24; F X/22

— 22 ó, É X/27; F X/24 — 22 ó, É X/29; F X/29
— 22 ó. É XI/3;

Iránba (Perzsia—Teherán): F X/17 — 12 ó, 
É X/25; F X/21 — 12 ó, É X/29; F X/22 — 12 ó, 
É X/3Ü; F X/24,—< 12 ó, É XI/1; F X/28 — 12 ó, 
É XI/5; F X/29 — 12 ó, É XI/6;

Japánba (Shimonoseki): F X/17 — 22 ó, 
É XI/3; F X/20 — 22 ó, É Xl/6; F X/24 — 22 ó, 
É XI/9; F X/27 — 22 ó, É XI/12;

Németalföldi-lndiába (Batávia): F X/19 
'15 ó, É XI/10; F X/27 — 5 ó 30 p, É XI/21;

Palesztinába (Tel Aviv): F X/l 22 ó.
É X/21; F X/19 
É X/26; F X/24 
É X/30; F X/27 
F XI/2;

22 ó, F X/23: F X/22 
22 ó, É X/28; F X/26— 22 ó, 
22 ó, É XI/1; F X/29 22 ó,

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
120.826/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda

Sziriába (Alep): F X/17 — 22 ó, É X'20, 
F X/19 — 22 ó, F X/22; F X/22 — 32 ó. É X'25: 
F X/24 — 22 ó, É X/27; F X/26 — 22 ó. É X/29; 
F X/29 — 22 ó, É XI/1.

Budapest, 1938. évi október hó 11-én.
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Változások a Csomagdíjszabásban.

115.183/4.

A Csomagdíjszabásban beálló változások
10. sz. jegyzékét e rendelettel egyidejűleg ki
adtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztá
lya fogja a hivatalokat és egyéb postai szerve
ket közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat a 
posta külföldi hírlaposztályáná! kell szorgal
mazni.

Budapest, 1938. évi szeptember hó 1-én.

Változások a Helységnévtárban.
119.929/3.

Lakihegy .A Szigetszentmiklós (338. o.) 
ezentúl u. p. Szigetszentmiklós.

Budapest, 1938. évi október hó 11-én.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Ügynökségek névsorában és az Irányí

tási Füzetben.

120.645/3.

A kir. hivatalok az alábbi változásokat a 
segédkönyvekben vezessék keresztül. És pedig

a Helységnévtárban:
Eperjes n \ Szentes (192. o.) ezentúl u. t. 

Fábiánsebestyén.
Fábiánsebestyén (197. o.) ezentúl L, 

r  L helyett í  LK.
Királyság .A Szentes (298. o.) ezentúl u. t. 

Fábiánsebestyén.
kitér (345. o.) „Győr j'~~WT3 Veszprém

. . . . “ és „Veszprém :-■== Enving------- i
Szilasbalhás“ helyett „Budapest a EST Ta
polca, Balatonfűzfő . . . . “

Mátraszentimre (362. o.) „Fh. Nagybátony“ 
helyett ezentúl „Eh. Mátraháza,“ „Vámosgyörk 
T m »  Gyöngyös1' helyett pedig „Gyöngyös 
pu. : ■■ Galyatető :___ Mátraszent
imre.“

Mucsihát r\ Szentes (377. o.) ezentúl u. t. 
Fábiánsebestyén.

Nagykirályság A Szentes (386. o.) ezentúl 
u. t. Fábiánsebestyén.

Pankota r* Szentes (421. o.) ezentúl u. t. 
Fábiánsebestyén.

A Postahivatalok és Ügynökségek névsorában:
Litérnél (77. o.) az utolsó hasábba „Győr

' sm í  Veszprém ............ “ és „Veszprém
Enying 1 -~ Szilasbalhás“ helyett 

írják be „Budapest >a ■ Tapolca, Bala
tonfűzfő . . . “

Mátraszentimrénél (81. o.) a negyedik ha
sábba „Eh. Nagybátony“ helyett írják be ,.Eh. 
Mátraháza“; az utolsó hasábba pedig „Hatvan 
Sr~~BÜ i Salgótarján, Nagybátony“ helyett

„Gyöngyös pu. —1------ Galyatető —  -
Mátraszentimre“.

Az Irányítási Füzetben:

Mátraszentimrénél (96. o.) a 6. hasábban 
! „Hatvan—Salgótarján“ helyett írják be „Gyön

gyös pu.—Galyatető—Mátraszentimre gk.“; a 
j  7. hasábba pedig „Eh. Nagybátony“ helyett 

„Eh. Mátraháza, 34.“

Budapest, 1938. évi október hó 12-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

120.980/3.
Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 

bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

Budapesti igazgatóság:
8. o. Agárdnál 98 törlendő, 498 helyett 48 

írandó,
11. o. Anasztáziapusztánái 98 helyett 8.
19. o. Baracskáná! 98, 4 helyett 8. t8,

27. o. Börgöndnél f48 helyett Szfvár 2 1811 v. 
írandó.

.37. o. Dinnyésnél 98 törlendő.
38. o. Dorognál 4*218 elé beírandó 1 Bp 62/ 

/3424. v. (k.).
43. o. Érd 1-nél 98 helyett 8, 498 helyett 48,
52. o. Gárdonynál 98 törlendő, +98 helyett 

f8 írandó.
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58. o. Gyúrónál 98 helyett 8 írandó.
71. o. Kajászószentpéternél 98 helyett 8 

írandó.
73. o. Kápolnásnyéknél 98 helyett 8, f 98 he

lyett f8 írandó.
82. o. Kisvelencénél 98 törlendő, +98 helyett 

+8 írandó.
96. o. Martonvásárnál 98 helyett 8, +98 he

lyett +8 írandó.
110. o. Nagytéténynél 98 helyett 8, +98 he

lyett +8 írandó.
121. o. Pákozdnál 98 törlendő.
126. o. Pettendnél 98 helyett 8, +98 helyett 

+8 írandó.
129. o. Pusztaszabolcsnál 32 elé 135, +48 he

lyett Szív 2/1811 v.
138. o. Sárisápnál a jelenlegi adatok helyett 

Esztergom /3676 v. (k.), 218 (V. Ü. ü.)
140. o. Seregélyesnél +48 helyett Szív 2/ 

1811 v.
143. o. Sóstóinál a jelenlegi adatok helyett

8. + 8,

161. o. Tárnoknál 98 helyett 8 írandó.
167. o. Tordasnál 98 helyett 8,
173. o. Válnál 98 helyett 8, 1234 helyett 1214.
176. o. Velencénél 98 helyett 8,
182. o. Zichyújfalunál +48 helyett Szív 2 

/1811 v. írandó.

Debreceni igazgatóság:

22. o. Berettvószentmártonnál (VI/26—IX/8 
nem) törlendő.

25. o. Bódvaszilasnál és Boldvánál 1 34 tör
lendő, 9832 helyett 9824 írandó.

34. o. Csökmőnél (VL26—IX/8 nem) tör
lendő.

36. o. Darvasnál (V I26—IX/8 nem) tör
lendő.

41. o. Edelénynél 9832 helyett 9824 írandó.
50. o. J urtánál (VI zó—-IX/8 nem) törlendő.
63. o. Hidvégardónál 9832 helyett 9824, I 

M elé 1 34,
86. o. Kötegyánnál 163 elé 164 (V. Ü) 

írandó.
91 o. Lillafürednél 1 38 után 1 M 2 törlendő, 

6 v. után 1 Bp 72 — 1 M 2 /10 v. írandó.
109. o. Nagyrozvágvnál Sátoraljaújhely Ri

ese után írandó s utána 33 (V. Ü. ü.).

121. o. Pácinnál Saújhely után írják be 33 
(V. Ü. ü.).

128. o. Pusztagyendánál Szolnok elé írják be 
Törökszentmiklós.

137. o. Sajóvámosnál 166 után írják be 
1 M 2.

147. o. Szalonnánál 1 M 2 19832 v. törlendő.
151. o. Szendrőnél 9832 v. helyett 9824 v. 

írandó, — Szendrőládnál 1 34 — 1 M 2 9832 v. 
törlendő.

154. o. Színnél 1 M 2 — 1 3419832 v. törlen
dő; Szirmabesenyőnél 1 34 törlendő, 9832 v. he
lyett 9824. v. írandó.

163. o. Tiszabőnél a jelenlegiek helyett ír
ják be Töröksztmiklós, 1 Szolnok 2.

165. o. Tiszaroffnál +78 (VI/16—IX/8) he
lyett írják be Töröksztmiklós.

167. o. Tornanádaskánál 9832 helyett 9824 
írandó.

182. o. Zsákánál (VI/26—IX/8 nem) tör
lendő.

Pécsi postaigazgatóság:

15. o. Baknál +83 törlendő.
17. o. Balatonfiiredfürdőnél 1 Bp 72 1102 v. 

(VI/26—IX/8 nem), 1 Szfvár 2 (VI/26—IX/8) tör
lendő.

18. o. Balaton,szentgyörgynél 5242 helyett 
5232, 5828 v. után (V. K. ü.), Marcali /5828 v. 
(k.) írandó.

19. o. Baranyaj enőnél a mostani adatok he
lyett írják be Kaposvár 1, 1 +44, Sásd.

25. o. Bonyhádnál 60 után írják be 1 135
35. o. Csurgónál 1 7 /1015 v. törlendő.
49. o. Fonyód-Fürdőtelepnéí 7 után írják be 

1 +66 — Kaposvár 1 15532 v., 1 44 — IP . 2 — 
1 Kap. 1 — 1 +92 — 1 +6/5532 v. töröljék.

54. o. Gödrénél és Gödreszentmartonnál a 
jelenlegi adatok helyett írják be Kaposv. 1, 1 
+44. Sásd.

61. o. Hedrehelynél 130 után írják be +130.
73. o. Kaposvár 1-nél 1042 helyett 1032, 

1002 v. elé — 1 226 írandó.
74. o. Kastélyosdombónál 1 25 után írják be 

(k.) — 1 26 (V. Ü. ü.), 6624 v. után pedig a (K.)-t 
töröljék.

77. o. Keszthelynél 5245 helyett 5247, 1112 
helyett 5224, +244 elé +8 /5233 v.,

83. o. Komlónál 6166 helyett 6146 írandó.
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86. o. Kővágóörsnél Köveskálinál f48 tör
lendő.

95. o. Marcalinál 244 után írják be 1 Bp 72 
/5821 v. (k.)

97. o. Mernyénél 5441 helyett 5421 írandó.
107. o. Nagykónyinál a jelenlegi adatok he

lyett f226, 226, 1 226/6011 v. (k.) írjanak.
113. o. Novánál 83 után Zegersz. helyett 1 

Zalaegerszeg írandó.
124. o. Pécs 2-nél 1951 helyett 1923, tl21 

után 162/6431 v. (V. Ü. ü.) helyett +162 (k.) 
írandó.

135. o. Révfülöpnél +48 után írják be 1 Bp 
72/1118 v.

140. o. Sellyénél 31 törlendő, 6347 helyett 
6367 írandó.

158. o. Tabnál 5447 — 5423 helyett 5443 v. 
írandó.

160. o. Tapolcánál 1 +83 elé 1 53 — írandó, 
1 Bp. 72/1102 v. (VI/26—IX/8 nem) törlendő, 
1 8/1111 v helyett 1 Bp 72/5225 v. írandó, 1 Keszt
hely 15225 v. törlendő, 48 után 18 — 1 Keszthely 
5223 v. írandó.

162 o. Tengelicnél +135 után írják be 1 Bp 
72/5216 v. (k.).

163. o. Tihanynál +48 törlendő.
170. o. Üj dombóvárnál 1 Bonyhád után ír

ják be 1. Szekszárd. 43 elé íriák be 1 136—, 1001 
v. elé írják be 1. +.26 (V. Ü. ü.) —, 1014 v. után 
írják be 1 +8/6011 v. (k.).

178. o. Vörsnél a mostani adatok helyett 
írják be 8. +8.

180. o. Zalaegerszegnél Keszthely fgk után 
a (H. Ü. után nem) törlendő; 7723 v. után 
1 Sopr. 2. — 1 Szbh. 2 17725 v. törlendő.

181. o. Zalalövőnél 1 Körm /8624 v. törlendő. 
Zalaszentivánnál 7734 helyett 7724 írandó. -- 
Zalatárnoknál +83 után 1. Zegerszeg írandó.

Soproni postaigazgatóság:

7. o. Acsádnál 53 /1430 v. (V. Ü. után nem) 
helyett írják be 24.

10. o. Alsógörzisönvnél írják be 114.
16. o. Balatonalmádinál 1 Bp 72/1102 v. 

(VI/26—IX/8 nem) törlendő.
17. o. Balatonfőkajárnál 1 8 után „cs“ tör

lendő. Balatonifűzfőnél 1 Bp 72/1102 v. (VI/26— 
IX/8 nem) és 1 Bp 72/1118 v. törlendő. — Bala

tonkenesénél 1 Bp 72/1112 v. (VI/26—IX/8) tör
lendő.

22. o. Berhidánál 1 8 után „cs“ törlendő.
26. o. Bozsoknál 146 törlendő.
34. o. Csornánál a 114. a +58 után írandó.
42. o. Egyednél 1 So 1 elé írják be 1 Győr 2,

— +114. pedig töröljék.
43. o. Egyházaskeszőnél 1 Pápa |8174. v. he

lyett írják be 114. — Enesénél +57 helyett +58 
írandó. — Enyingnél Veszprém 1-nél írják be 
„cs“.

49. o. Fertőszentmiklósnál 1 Bp 72 elé 1 So 1
— írandó.

51. o. Fűzfőgyártelepnél 1 Bp 72 1102 v. 
(VI/26—IX/8 nem) törlendő.

67. o. Ivánnál 1 Bp 72 elé írják be 1 So 1 —
75. o. Kemeneshögyésznél a mostani ada

tok helyett 53, Mezőlak, Celldömölk; Kemer.es- 
magasinál Celldömölk elé 53 írandó, Mezőlak 
pedig törlendő.

76. o. Kemenesmihályfánál a mostani ada
tok helyett 53 — Celldömölk, Kenyérinél 1 Bp 
72 elé 1 So 1 írandó.

86. o. Kőszegszerdahelynél 146, 1 Szbh 2 
törlendő.

91. o. Lepsénynél 226 után írják be cs 6012 
v. Litérnél a 6. hasábban levő adatok helyet ír
ják be „Budapest—Tapolca“.

93. o. Magvargencsnél Celldömölk elé írják 
be 53, Mezőlakot pedig töröljék.

95. o. Marcaltőnél 114 elé írják be Győr 2 
8127 v. 1 Pápa 18174 v. törlendő.

98. o. Mezőlaknál 1 82 elé írják be 53.
104. o. Nádasdnál 216 a +216 elé írandó. 

Nagy acsádnál /8174 v. helyett írják be 114.
109. o. Nagyrákosnál a 216 a 8624 v. után 

írandó.
120. o. Őriszentpéternél a 216 a +216 elé 

írandó.
122. o. Pankasznál 1 Körm 18624 v. írandó.
123. o. Papkeszinél „cs“ törlendő.
125. o. Peremarton gyártelepnél „cs“ tör

lendő.
131. o. Rábacsanaknál 1 So 1 elé írják be 

1 Győr 2. +114 helyett pedig 114.
132. o. Rábapordánynál 1 So 1 elé írják be 

1. Győr 2.
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134. o. Répceszemerénél 1 Bp 72 elé írják be 
1 So 1.

147. o. Szanynál 1 So 1 után írják be 
1 Győr 2.

152. o. Szentgotthárdnál 1302 v. helyett 1354 
írandó.

171. o. Uraiújfalunál Vámoscsalád elé írják 
be 176.

173. o. Vágnál Szany után írják be 114.
175. o. Vátnál f24 törlendő.
177. o. Vilonyánál „cs“ törlendő.
178. o. Viszáknál 1 Körm ,8624 v. törlendő. 

Vitnyédnél f57 helyett írják be f58. Vönöcknél 
a jelenlegi adatok helyett írják be 1 53 — 1 Cell- 
dömölk /gk, f264.

Szegedi postaigazgatóság:
12. o. Árpádközpontnál 4 helyett Szeged 2.
13. o. Bácsalmási szőllőknél 1 17 helyett 

1 Baja 1. írandó.
14. o. Baja l.-nél 43 után írják be Kalocsa, 

f  ISO után 1. Üjd.
20. o. Battonyánál 12 helyett írják he 110— 

132 (V. Ü. ü.),
33. o. Csikériánál 1 17 helyett 1 Baja 1., 2142 

helyett 2142 b írandó, Bácsalmás törlendő. 
Szentesnél 7425 v. után beírandó (V. Ü. ü.); — 
Szentes 17425 v. (k.),

43. o. Eleknél 214 v. után írják be 216. —
68. o. Jakabszállásnál 1 3 helyett 1 4 írandó, 

24 után pedig — 26.
74. o. Katonatelepnél beírandó utolsónak

+4.
79. o. Kiskundorozsmánál 3 után írják be 

Szeg. 2 — cs /745 v., 4 törlendő. Kiskunfélegy
házánál 7423 helyett 7425, 1 Szeged 2 745 v., 
706 helyett 704 írandó.

81. o. Kisteleknél 1 4 helyett 4, Kistemplom- 
tanyánál 4 helyett Szeged 2 írandó.

87. o. Kunbajánál 1 17 helyett 1 Baja 1, 2142 
helyett 2142 b.

93. o. Magyarbánhegyesnél 13 helyett 23.
101. o. Monostorialvánál 1 3 helyett 1 4 ír

janak.
108. o. Nagymágocsnál 1 f3 törlendő.
144. o. Sövényházánál írják be 4.
147. o. Szánknál 1 3 helyett 1 4. írandó.
148. o. Szatymaznál 4 elé írják be 1 Szeg 2 

1745 v„
149. o. Szeged 2-nél 1 4 helyett írják be 4, 

Kkfháza elé 143, f28 után 1 Bp 62—72 /708 v.
164. o. Tiszaföldvárnál 1 Szóin 2 /7724 v. 

(V. Ü. ü.) törlendő.
167. o. Tompapusztánál 132 elé írják be 110, 

utána pedig (V. Ü. ü.).
Budapest, 1938. évi október hó 11-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Demjén Margit kiadó Debrecen 1900. Debrecen 2. Postakezelőnővé 
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.
Bácsalmás postahivatal gyakorlott és gyors munkás 

férfi kiadót keres, november elsejei belépésre. Fizetés: 
fix, megállapodás szerint.

Balmazújváros postahivatalnál egy kiadói állás meg
üresedik. Nőkiadók ajánlatát kérem. Az állás állandó 
és november 1-én foglalandó el.

Győrszentmárton postahivatal november 1-től állan
dó alkalmazásra kiadót keres. Fizetés: készpénz.

Kővágóörs II. oszt. postahivatal, lehetőleg gyakorlott 
nőkiadót keres állandó alkalmazásra. Javadalmazás: teljes 
ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Nagyszénási postahivatal bármikori belépéssel 2—3 
hónapra a postakezelés minden ágában gyakorlott, he
lyettesítésre is képes kiadónőt keres. Fizetési feltételek, 
teljes ellátás (mosás és ágyneműn kívül), megegyezés sze
rinti fizetéssel.

Pilis I. oszt. postahivatal október 15., esetleg nov. 
1-re kiadót keres fix fizetéssel, állandó alkalmazásra.

Vajszló I. oszt. postahivatal mielőbbi állandó alkal
mazásra önálló kezelésre is képes, jómodorú kiadónőt 
keres. Javadalmazás: 70 pengő üzemivel együtt és teljes 
ellátás, mosás (ágynemű nélkül).

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Dénes Ida Nagykanizsa.
Csányi László-u. 13.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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T A R T
A postamesterek örökbefogadott, továbbá 24. élet

évüket betöltött munka- és keresetképtelen gyermekei 
után gyermeksegély engedélyezése.

Országos takarékossági propaganda támogatása.
Üj magyar-német, magyar-olasz és magyar-francia 

szövegű nemzetközi gyors- és fehéráru fuvarlevelek forga
lomba bocsátása.

A Csehszloviákországba szóló utánvételes küldemé
nyek utánvételi összegének felső határa.

Ipolyságon postahivatal, Sátoraljaújhelyen pedig ki- 
rendeltség működése.

Különleges bélyegző használata a sátoraljaújhelyi 
kisállomáson működő postakirendeltségnél.

Az ipolysági postahivatalnál levő különleges bé
lyegző használati idejének meghosszabbítása.

A postamesterek örökbefogadott, továbbá 24 j 
életévüket betöltött munka- és keresetképtelen 
gyermekei után gyermeksegély engedélyezése

119.169/3.
A m. kir. postamesterek a velük közös ház

tartásban élő, vagyontalan s kizárólag általuk 
eltartott, 24. életévüket betöltött munka- és ke
resetképtelen, törvényes, vagy törvényesített 
édes vagy mostoha gyermekeik, valamint a 24. 
életévüket még el nem ért örökbefogadott gyer
mekeik után indokolt esetben gyermeksegély 
engedélyezését kérhetik.

A gyermeksegély engedélyezéséhez a pénz
ügyminiszter úr előzetes hozzájárulása szüksé
ges.

Az érdekelt postamesterek a gyermeksegély 
engedélyezése iránti, kellően felszerelt kérvé
nyeiket előttes igazgatóságukhoz terjesszék/fel.

Budapest, 1938. évi október hó 16-án.

Országos takarékossági propaganda támogatása.
121.215/10.

A m. kir. postatakarékpénztár a m. kir. 
kormány megbízásából a Takarékpénztárak és

A l i  O  M  :
Lefoglalandó sajtótermék.
Heti Újság című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Érd községben' postaügynökség felállítása. 
Mezőnagymihály postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
A bezi postahivatalnak postaügynökséggé való át

alakítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Bankok Egyesületével és több más testülettel 
karöltve, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is október hó 31-én rendezi az immár 12. orszá
gos takarékossági napot.

Ezt az országos mozgalmat az idén is tá
mogatni kívánom és elvárom a postahivatalok
tól, hogy ennek sikere érdekében kellően közre
működjenek.

A hivataloknak megküldött takarékosságra 
buzdító röplapokból egy-egy példányt a no
vember havi járandóság kifizetése alkalmával 
minden egyes postaalkalmazottnak (órabéresek
nek, és postamesteri alkalmazottaknak is) adja
nak át, a még fennmaradó röplapokat pedig a 
postát igénybevevő felek közt osszák ki. Ezen
kívül a lehetőséghez képest élőszóval is igye
kezzenek minél szélesebb körben ismertté tenni 
a takarékossági mozgalmat.

Budapest, 1938. évi október hó 17-én.

Új magyar-német, magyar-olasz és magyar
francia szövegű nemzetközi gyors- és teheráru 

fuvarlevelek forgalomba bocsátása.
121.185/4.

Az 1938. évi október hó 1-vel 10 filléres és 
1 P 50 filléres pénzügyi bélyegnyomattal ellá-
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tott új magyar-német, magyar-olasz és magyar
francia szövegű nemzetközi gyors- és teheráru- 
fuvarlevelek, valamint értékjelzés nélküli fuvar
levélmásodpéldány űrlapok kerültek forgalom
ba. A vasúti fuvarleveleket árusító postahivata
lok részére az értékcikkraktár küld első készle
tet.

Minthogy az eddig forgalomban volt nem
zetközi fuvarleveleket az 1938. évi október hó 
1-étől érvényesen felhasználni nem lehet, a hi
vatalok az értékcikkárusoknak kiadott és azok
nál még el nem adott nemzetközi fuvarleveleket 
— ha azok sérületlenek és egyébként is telje
sen aggálytalanok — vonják be és a készletük
ben levőkkel együtt a folyó évi november hó 
15-ig szolgáltassák be az értékcikkraktárnak.

Magánosoknak a forgalomból kivont nem
zetközi fuvarleveleket a m. kir. állami nyomda 
az 1938. évi november hó 1-től 1938. évi decem
ber hó 31-ig becseréli. A becserélésnél a m. kir. 
állami nyomda minden darab beszolgáltatott 
fuvarlevélért ugyanolyan értékű új fuvarlevelet 
szolgáltat ki.

A hivatalok a fentiekei: 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 88.180 4. számú rendeleteknél, végül a Le- 
vélpostadíjszabás 2. §. B. részében.

Budapest, 1938. évi október hó 15-én.

A Csehszlovákországba szóló utánvételes külde
mények utánvételi összegének felső határa.

119.188/4.

A Csehszlovákországba ugyanannak a cím
zettnek egy napon feladott utánvételes külde
mények utánvételi összege nem lehet több 300 
cseh koronánál. Ez az összeg nem emelkedhetik 
havi 1500 cseh korona fölé.

A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
Ed. 146. oldalán Csehszlovákországnál.

Budapest, 1938. évi október hó 14-én.

Ipolyságon postahivatal, Sátoraljaújhelyen pedig 
kirendeltség működése.

122.838/3.

Ez évi október hó 11-én a cseh megszállás 
alól felszabadult Ipolyságon „Ipolyság“ elneve
zéssel távíróval és távbeszélővel egyesített 
kincstári postahivatal, Sátoraljaújhelynek

ugyanily megszállás alól felszabadult területén 
pedig kincstári kirendeltség nyílt meg.

Az ipolysági hivatal ellenőrző száma: 1001 
és 1002; díjnégvszögszáma: 162; szolgálati jel
lege: „C“.

A sátoraljaújhelyi kirendeltséget a sátor
aljaújhelyi postahivatal látta el. A kirendeltség 
kizárólag felvételi szolgálatot végzett. A kiren
deltség működése október hó 20-án megszűnt.

A járati segédkönyvek helyesbítése iránt 
külön intézkedem.

Budapest, 1938. évi október hó 19-én.

Különleges bélyegző használata a sátoralja
újhelyi kisállomáson működő postakirendelt

ségnél.
121.645/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma
gyarországhoz visszacsatolt sátoraljaújhelyi kis
állomáson működő postakirendeltség, kétsoros, 
„SAUJHELY GYÁRTELEP — BEVONULÁS 
938 X 11 — 12 ó“ feliratú gumi bélyegzővel is 
lebélyegezte a nála feladott levélpostai külde
ményeket.

Október 11—12. napjain e gumibélyegző 
j lenyomatait magukra a küldeményeken levő bé

lyegekre alkalmazta a postakirendeltség s ezen
felül a küldeményeket egy sátoraljaújhelyi ren
des keletbélyegzővel is lebélyegezte.

Október 13-tól a kirendeltség a küldemé
nyeken levő bélyegeket a rendes keletbélyegző 
lenyomatával értéktelenítette, s ezenfelül látta 
el a küldeményeket a gumibélyegző lenyomatá
val. /

Budapest, 1938. évi október hó 14-én. j /

Az ipolysági postahivatalnál lévő különleges 
bélyegző használati idejének meghosszabbítása.

I. ad. 421.395/3.
A P. R. T. 1938:4L számában közzétett 

121.395/3. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy az ipolysági 
postahivatal „Az első visszatért magyar város 
— Ipolyság — 1938. okt. 11.“ (a hónap nem ró
mai számmal van megjelölve!) feliratú gumi- 
bélyegzőjét október 22-ike helyett bezárólag no
vember 10-éig haszálhatja.

Budapest, 1938. évi október hó 15-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.

122.205/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi október hó 16-án kelt V. I. 
11.675/1938.—2. számú végzésével a Budapesten 
a Globus Nyomdai Műintézet nyomdájában 
előállított „Magyarság“ című politikai napilap 
1938. évi október hó 16. napján megjelent 234. 
számának lefoglalását rendelte el.

5, - Érd—Ófalu ü. (Eh. Érd 1.), Fejér, Buda
pest, Budapest fffl ad* 1  Székesfehérvár.“

Budapest, 1938. évi október hó 18-án^/

Mezőnagymihály postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

120.924/3.

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, 1938. évi október hó 17-én.

Heti Újság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

122.600/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Róna 

Ferenc budapesti nyomdájában előállított, Falus 
F'erenc kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő „Heti Újság“ című időszaki lap to
vábbi megjelenését és terjesztését azonnali ha
tállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi október hó 20-án.

A mezőnagymihályi távbeszélővel egyesí
tett postaügynökség f. évi október hó 1-től, vál
tozatlan forgalmi körrel, IV. oszt. távbeszélővel 
egyesítet postahivatallá alakult át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2378.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 369. oldalon Mező- 
nagymihálynál a „ßä Eh. Mezőkeresztes“ be
jegyzést töröljék és helyette írják be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 83. oldalon Mezőnagymihálynál az első 
hasábba írják be: „2378“; a negyedik hasábban j  
az „ü. (Eh. Mezőkeresztes)“ bejegyzést töröl
jék; a 172. oldalon pedig a 2378. számnál írják' 
be: „Mezőnagymihály“. /

Végül az Irányítási Füzetben a 98. oldalon 
Mezőnagymihálynál a második hasábban az 
„Ü.“ helyett írják be: „IV“; a hetedik hasábban 

cdig az „Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapesten, 1938. évi október hó 14-én.

Érd községben postaügynökség felállítása.
122.525/3.

Érd községben folyó évi október hó 25-én 
„Érd—-Ófalu“ elnevezéssel, csak felvevő szolgá
latot ellátó postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség díjnógyszögszáma 5, ellen
őrzőszáma 651.

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

A Helységnévtárban a 192. oldalon Érdnél 
a ^  Eh. Érdliget, bejegyzés után írják be: 
„ÍSD (Érd—Ófalu) Eh. Érd. 1.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 41. oldalon Érdliget után írják be: „651,

A bezi postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.
120.927/3.

Bezi postahivatal változatlan forgalmi kör
rel és rovatolási összeköttetéssel folyó évi ok
tóber hó 1-től postaügynökséggé alakíttatott át. 
Flllenőrző hivatala: Enese. Díjnégyszsögszáma: 
591. Ellenőrzőszáma: 6.338.

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

A Helységnévtárban a 135. oldalon, Bezinél 
a „W ‘ helyett Eh. Plnese“ bejegyzést ír
ják be.
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A Postahivatalok és Ügyríökségek Névso
rában a 18. oldalon, Bezinél az első hasábba a 
„6.090“ ellenőrző szám helyett „6.338“-at írja
nak, a negyedik hasábba Bezi után írják be: „ü. 
(Eh. Enese)“, a 183. oldalon a 6.090 szám mel
lől „Bezi‘-t töröljék és a 185. oldalon a 6.338 
szám után írják be: „Bezi“.

Végül az Irányítási Füzetben a 23. oldalon 
Bezinél, a második hasábba a „IV.“ helyett 
„Ü“-t, a hetedik hasábba pedig Enese elé 
„Eh.“-t írjanak.

Budapest, 1938. évi október hó 17-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

120.274/8.

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

26. o. Palesztinánál (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 15. sz.-hoz) az 1. hasábba tegyenek 8) jegy
zet jelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,8) Beersheba, Beisan, Beit Jala, 
Bethlehem, El Máj dal, Jericho, Khan Yunis, 
Lydda, Qalqilya, Ramallah Palestine hivatalok
hoz táviratok további intézkedésig nem küldhe
tők.“

30. o. Mangareva, Rikitea-nál a szódíj a 3. 
hasábban 4.805 a. fr.

Marquises, Atuona, Taiohae-nál a szódíj a 
3. hasábban 4.805 a. fr.

Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegében a 
,,-NouvelIe Zélande“ szavak helyett írják: 
„-Suva“.

31. o. Pomotou-szigetek, Makatea-nál a szó
díj a 3. hasábban 4.805 a. fr.

Raiatea-sziget, Uturoa-nál a szódíj a 3. ha
sábban 4.805 a. fr.

Tahiti-szigetnél a szódíj a III., IV., V., VI. 
útiránynál a 3. hasábban 4.595 a. fr.

Az oldal alján levő *) jegyzet szövegében 
a ,,-Nouveile Zélande“ szavak helyett írják: 

iva“.

Budapest, 1938. évi október hó 13-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
117.454/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változást jegyezzék elő:

A 69. o. Sziám-nál a második bekezdést tö
rölni kell s helyébe a következők írandók:

„A háromperces beszélgetés díja: hétfőtől- 
péntekig: 95 frs — ctm, minden további percért 
31 frs 67 cts számítandó;

szombaton: 55 frs — ctm, minden további 
percért 18 frs 34 cts számítandó.“

Budapest, 1938. évi október hó 18-án.

Változások a Helységnévtárban.

121.496/3.

Nagyveleg (394. o.) ezentúl®£3L., u. t. Mór 
törlendő.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

121.474/3., 121.745/3., 122.685/3.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü- | évi november hó 5-ig nyújtandók be. 

letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1938

Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 
1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1938. évi október hó 20-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A létszámból törölt egyén

A  létszám ból való 

tö rlés okan e v e állása születési helye 
és éve

állomáíhelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

özv. Spett Gyuláné kiadó Kőröstarcsa 1887. Tornyospálca Lemondott.

Pé
cs Czerny Ottóné kiadó Budapest 1899. Nagyszokoly

Több mint 6 hónapja 
nem vállalt alkalma

zást,

Pé
cs

Balogh Sándor Lajos

'

kiadó Gyöngyös
mellék 1907. Balatonboglár

Gyöngyösmelléki 
postamesterré nevez

tetett ki.



322 42. szám.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Árpádföld II. oszt. postahivatal n o v e m b e r  1 - r e ,  v a g y  

1 5 - é r e  k i a d ó n ő t  k e r e s .  F i z e t é s  h a v i  4 0  P . ,  t e l j e s  e l l á t á s  é s  
ü z e m i .

Balatonmáriafürdő postahivatal jómodorú, szolid 
kiadónőt keres, lehet kezdő is. Távirda nincs. Járandó
ság: teljes ellátás (mosás és ágynemű nélkül), fizetés meg
egyezés szerint.

Erdőtelek II. oszt. postahivatal kiadó ajánlatát kéri. 
Lehet kezdő is.

Felsősegesd postahivatal állandó alkalmazásra nő
kiadót keres.

Kecel I. oszt. postahivatal mielőbbi állandó alkalma
zásra jómodorú nőkiadót keres. Javadalmazás: teljes el
látás, és megegyezés szerinti fizetés.

Nagyiéta postahivatal, állandó alkalmazásra kiadót 
keres.

Pétfürdő II. o. postahivatal azonnalra keres gyakorlott 
férfi kiadót. 80 pengő fix, lakás, központi fűtés, világítás, 
ágynemű.

Somlóvásárhely postahivatal keres állandó alkalma
zásra szerény igényű kiadónőt; lehet kezdő is. Mosáson 
kívül teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Tarany IV. oszt. postahivatal 4 heti időre, posta
mester-helyettest keres, lehetőleg okt. hónaptól kezdődő- 
leg mielőbbi belépésre. Lakás, fűtés és 80 pengő fizetés, 
üzemi jutalék.

Allástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Kálmán Győrszentmárton 8 nov. 1-től

Szabó József Érd 1. 9 nov. 1-től Érettségizett.

' t i

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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Miniszteri elismerés.
Üres levelezőlapoknak a belföldi forgalomban nyom
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Miniszteri elismerés.
í. ad 116.716/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter Farkas Géza és Harmatta János nyugalma
zott postafőfelügyelőknek, Molnár József és 
Ri'emann Vilmos nyugalmazott postafőelien- 
őröknek és özv. Gaál Ferencné nyugalmazott 
postafőellenőrnőnek nyugalomba vonulásuk al
kalmából, négy évtizeden át kifejtett közhasznú 
és buzgó munkásságukért köszönetét és elisme
rését fejezte ki.

Budapest, 1958. évi október hó 24-én.
v /

Üres levelezőlapoknak a belföldi forgalomban 
nyomtatványként való postai szállítása.

114.238/4.
A Postaüzieti Szabályzat 31. §. 1. pontjában 

foglaltak szerint a posta nyomtatványként a pa- 
piron vagy papírhoz hasonló anyagon nyomta
tás, metszés, kőnyomat, autografia, fényképe
zés, stb. útján készült sokszorosításokat szál
lítja. A Postaüzieti Szabályzat ezt a rendelke
zését a belföldi forgalomban akként egészítem 
ki, hogy olyan üres levelezőlap-alakú küldemé
nyeket, amelyeken sokszorosítás (szöveg vagy

kép) sincs, a posta jövőben szintén nyomtat- 
\ ányként fogad el szállításra. A nyomtatvány
ként postára adott ezeken a sokszorosítással el 
nem látott (üres) levelezőlap-alakú küldeménye
ken — más nyomtatványokhoz hasonlóan — az 
A. 1 . Szab. 32. 3 1 . a) pontjában felsorolt fel
jegyzéseket (a feladó és a címzett neve, állása, 
foglalkozása, cége és címe, valamint az elküldés 
ideje, a feladó aláírása, távbeszélő hívószáma, 
távirati címe és távirati kódexe, valamint a pos
tánál, postatakarékpénztárnál, vagy banknál 
lévő folyószámlája, továbbá az irodai nyilván
tartási betűk és számjegyek) kézírással, vagy 
bármilyen más módon lehet alkalmazni.

A hivatalok e xendeletemet az Üzletszabály
zat hivatkozott pontjainál jegyezzék elő. A Sza
bályzat szövegének helyesbítéséről a legköze
lebbi változásban gondoskodom.

Budapest, 1938. évi október hó 24-én.

A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtésre és 
a statisztikai illeték lerovására vonatkozó ren

delkezések módosítása.
121.972/4.

A Magyarország külkereskedelmi statiszti
kájáról szóló 1921. évi LII. te. végrehajtása tár
gyában kiadott 6.600/1924. K. M. számú rendelet
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1. A ki 
viteli 

postai 
forga

lomban

2. Meg
tö r t  

postai  
forga

lomban.

folyó évi november hó 1-én érvényét veszti és 
helyette egyidejűleg a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszternek a m. kir. pénzügy- 
miniszterrel egyetértőleg kiadott 4.100/1938. K.
K. M. számú rendelet© lép életbe.

Ennek alapján a külkereskedelmi statiszti
kai adatgyűjtés tárgyában a P. R. T. 1925. évi 1. 
számában közölt 29.432. számú rendelet egyes 
intézkedései, valamint az A. 2. Szab. 39. §. 3—9. 
pontjaiban és az A. 3. Szab. 127. §. 4. pontjában 
foglalt egyes rendelkezések megváltoznak, ille
tőleg új rendelkezésekkel bővülnek.

Ezek a változások és újítások a következők:

/.. Külkereskedelmi statisztikai célokra szol
gáló árunyilatkozatok.

E tekintetben az a változás, hogy a posta 
kiviteli forgalmában, azaz a belföldön külföldre 

■feladott, kereskedelmi árut tartalmazó postakül
deményekhez az áruk szállításával üzletszerűen 
foglalkozó feladó tartozik a jövőben külkereske
delmi statisztika céljára,

a) ha a kereskedelmi áru szabad forgalom
ból ered, a postai vámárunyilatkozat helyett a 
m. kir. központi statisztikai hivatal által ki
adott új, 3. sorszámú „Kiviteli statisztikai áru- 
nyilatkozat a belföldi szabadforgalomból szár
mazó árukról“ című űrlapot,

b) ha az előjegyzésben vámkezelt kereske
delmi áruról van szó, az eddig használatban volt,
6. sorszámú, szürke (zöldsávos) „Kiviteli sta
tisztikai árunyilatkozat előjegyzésben vámke
zelt árukról“ című űrlap helyett az erre a célra 
szolgáló új, egyébként ugyanilyen elnevezésű,
4. sorszámú statisztikai űrlapot kiállítani és azt 
a küldeményhez, illetőleg a szállítólevélhez csa
tolni.

Átmenetileg, 1938. év végéig az említett fel
adók a kiviteli postaforgalomban külkereskedel
mi statisztika céljára a ma használatban levő 
nyomtatványokat (postai vámárunyilatkozatot, 
illetőleg a régi kiadású, 6. sorszámú statisztikai 
űrlapot) is felhasználhatják.

E szerint 1939. évi január 1-től kezdve a ki
viteli forgalomban postai vámárunyilatkozaton 
csupán az áruk szállításával nem üzletszerűen 
foglalkozó magánfelek postaküldeményeit lehet 
statisztikai célra bejelenteni.

A közvetett (megtört) átviteli forgalomban, 
azaz a külföldről vasúton, hajón, vagy nem a 
postai légífrrgalomban érkezett és külföldre

postán szállítandó utalt árukról statisztikai be
jelentés céljára a feladó tartozik — az új ren
delet életbeléptetésétől kezdve — az új, 5. sor
számú „Átviteli statisztikai árunyilatkozat“ cí
mű statisztikai űrlapot használni. Az eddig erre 
a célra szolgáló kettős példányú, vörös színű 
árunyilatkozatok ugyanis végleg megszűnnek.

E tekintetben a helyzet nem változik.
p o s
forg

11. Statisztikai illeték.

A statisztikai illetékkel kapcsolatban lénye-J-a
hoza

ges újítás, hogy a külföldről postán érkező kül- p°̂  
deményeknél a statisztikai illetéket a jövőbeni»mh 
nem a vámközvetítő postahivatal, hanem a meg- 
vámolást végző vámhivatal számítja ki és azt 
külön tételként a vámnyugtába állítja be. A 
vámnyugta összegében tehát a statisztikai ille
ték is szerepel. A vámmentes küldeményeknél 
az esedékes statisztikai illetékről a vámhivatal 
szintén vámnyugtát állít ki és azzal a külde
ményt, mint vámtartozással megterheli.

Ennélfogva a vámközvetítő postahivatalok 
a jövőben a behozatali forgalomban a postakül
deményeket terhelő statisztikai illetékről nem a 
m. kir. központi statisztikai hivatallal, hanem a 
v áruküldeményeket terhelő vámtartozással 
együtt — az azokra előírt módon — az eljáró 
vámhivatallal számol le. Elmarad tehát a hivat
kozott 29.432. sz. rendelet 11. §. b) pontjában 
előírt elszámolás, mert az elszámolást a m. kir. 
központi statisztikai hivatallal a vámhivatalok 
fogják ezentúl végezni.

Ezzel kapcsolatban érvényét veszti az idé
zett 29.432. sz. rendelet 11. §. első bekezdésében, 
illetőleg az A. 3. Szab. 127. §. 4. pont utolsóelőtti 
bekezdésében foglalt az a rendelkezés is, hogy 
a posta a behozatali forgalomban a vámkülde
ményt az esedékes statisztikai díjjal portóként 
kell megterhelni és azt a rendeltetési postahiva
talok portóként számolják el.

A kiviteli postai forgalomban a statisztikai2-AJ 
illeték, annak öszege, annak lerovási módja és Po°s( 
a statisztikai illetékről a m. kir. központi statisz-lombí 
tikai hivatallal való leszámolás nem változik. 
Módosítás csak az, hogy a kiléptető kicserélő 
postahivatalok a hó folyamán bevont árunyilat
kozatokat az említett 29.432. sz. rendelet 8. §- 
ban a következő hó második napjában megálla
pított határnap helyett a jövőben már a követ
kező hó első napján kötelesek a m. kir. központi 
statisztikai hivatalnak megküldeni.



43. szám . 325
III. Statisztikai űrlapok postai árusítása.
A 4.100/1938. K. K. M. sz. rendelet értelmé

ben a külkereskedelmi statisztikai bejelentés 
céljára a m. kir. központi statisztikai hivatal a 
következő hivatalos űrlapokat adta ki:

1. sorszámú. Behozatali statisztikai árunyi
latkozat a belföldi szabadforgalom számára. 
Ára: 2 f.

2. sorszámú. Behozatali statisztikai árunyi
latkozat az előjegyzésben vámkezelt árukról. 
Ara: 2 f.

3. sorszámú. Kiviteli statisztikai árunyilat
kozat a belföldi szabadforgalomból származó 
árukról. Ára: 2 f.

4. sorszámú. Kiviteli statisztikai árunyilat
kozat az előjegyzésben vámkezelt árukról. Ára: 
2 f.

5. sorszámú. Átviteli statisztikai árunyilat
kozat. Ára: 10 f.

6/a. sorszámú. Kiegészítő űrlap a behozatal
ban vámkezelt árukról. Ára: 2 f.

6/b. sorszámú. Kiegészítő űrlap a kivitelben 
vámkezelt árukról. Ára: 2 f.

8. sorszámú. Összefoglaló jegyzék a szállí
tási közvetítők által feladott küldeményekről. 
Ára: 2 f.

Ugyancsak kiadásra került füzet alakjában 
a hivatkozott 4.100/1938. K. K. M. számú rende
let is, amelynek eladási ára példányonként 50 f.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

a) A postahivatalok egyelőre további ren
delkezésig csak a postai forgalomban szükséges
3- és 4. sorszámú statisztikai űrlapot árusítják.

Azok a postahivatalok, amelyeknek székhe
lyén olyan gyár, kereskedelmi vagy iparvállalat 
stb. működik, amely külföldre rendszeresen ad 
fel postaküldeményeket, e két statisztikai űrlap
ból a havi szükségletnek megfelelő mennyiséget 
a m. kir. posta értékcikkraktárától a szokásos 
módon haladéktalanul rendeljék meg.

Ä többi postahivatalok ilyen űrlapokat 
csak akkor rendeljenek, ha azokat ott keresik.

A nyomtatványokból rendelhető legkisebb 
mennyiséget a kincstári és az I. osztályú posta- 
mesteri hivatalokra 100 darabban (egy csomag
ban), a többi postamesteri hivatalokra 10 da
rabban állapítom meg.

b) A m. kir. posta értékcikkraktára a folyó 
évi november hó 10-ig oda beérkező megrende

lések alapján — annak figyelembevételével, 
hogy az értékcikkraktárnál legalább 3 havi tar
talékkészlet legyen, — a 3. és 4. sorszámú sta
tisztikai űrlapból a szükséges mennyiséget a m. 
kir. központi statisztikai hivatal anyagraktárá
tól szabályszerű bizonylatpárral haladéktalanul 
rendelje meg és e nyomtatványok átvétele után 
a postahivatalok vonatkozó megrendeléseit ké
sedelem nélkül foganatosítsa, úgy, hogy az illető 
postahivatalok ezeknek az árusítását legkésőbb
1939. évi január hó 1-vel megkezdhessék.

c) A postahivatalok a megrendelt statiszti
kai űrlapok kézhezvétele után azok árusítását 
— a magánértékcikkárusok kizárásával — azon
nal kezdjék meg.

d) A statisztikai űrlapok megrendelését, 
azok kezelését, az eladásból befolyó összegek el
számolását, naptári negyedévenként a készlet 
bejelentését, valamint az eladott űrlapok áráról 
a m. kir. központi statisztikai hivatallal történő 
elszámolás összeállítását illetően az OTT nyom
tatványokra a P. R. T. 1933. évi 3. számában 
megjelent 70.800/4. számú rendeletben előírtak 
az irányadók.

e) Ha a postahivataloknál 1—2., illetve 5—8. 
(sorszámú statisztikai űrlapot keresnének, amely
nek árusításával a postahivatalok egyelőre nem 
foglalkoznak, az érdeklődő felet fel kell kérni, 
hogy eziránt a vasúti vagy hajóállomások pénz
tárához forduljon. Amennyiben azonban vala
melyik hivatalnál ilyen irányú nagyobb és állan
dó kereslet mutatkoznék, a hivatal ezt a körül
ményt előttes igazgatóságának, utóbbi pedig 
hozzám jelentse.

*

Egyebekben a statisztikai adatgyűjtés, an
nak ellenőrzése, valamint az adatgyűjtésben 
közreműködő postahivatalok személyzetének fe
gyelmi felelőssége tekintetében az idézett ren
delkezésekben foglaltak továbbra is érvényesek.

A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés
hez fűződő elsőrangú állami és nemzetgazdasági 
érdekekre való tekintettel, felhívom a postahi
vatalokat, hogy ebbeli kötelességüket a fennálló 
szabályok szerint lelkiismeretesen és pontosan 
végezzék, s a feleknek a szükséges felvilágosí
tásokat mindenkor készségesen adják meg.

A statisztikai adatgyűjtésben elsősorban ér
dekelt kicserélő és vámközvetítő postahivatalok 
a 4.100/1938. K. K. M. számú rendelet kiadvá
nyából 1—1 példányt előttes igazgatóságuk út-
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ján hivatalos használatra megkapják. E hivata
lok a kiadványt gondosan tanulmányozzák és 
mindent kövessenek el, hogy az adatgyűjtést 
szabályozó új rendelet minden zökkenő nélkül 
lépjen életbe.

A postahivatalok ezeket a változásokat az 
előlidézett rendelkezésnél jegyezzék elő.

A Szabályzatok módosítása iránt a legköze
lebb megjelenő pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1938. évi október hó 26-án. /

Változás a Lengyelországba és az azon túli 
országokba szóló csomagok díjában.

ban megjelent 119.188/4. sz. rendeletben foglalt 
napi 300 cseh koronának, illetőleg havi 1500 cseh 
koronának megfelelő pengőösszegü utánvételi 
határ figyelembevétele mellett is a beszedett ösz- 
szeget a csehszlovák postahivatalok csak akkor 
utalhatják át, ha a címzett a csehszlovák nem
zeti bank engedélyét bemutatja.
/  A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
Ld. 146. és 157. oldalán, valamint a Csd. 85. ol
dalán Csehszlovákországnál a megfelelő hasáb
ban.

A szöveg javítása iránt a legközelebbi Vál
tozásokban intézkedem.

Budapest, 1938. évi október hó 25-én. /

I. ad. 122.195/4.
A Lengyelországba, valamint a lengyel 

posta közvetítésével Danzigba, Észtországba. 
Lettországba és Litvániába küldött csomagokat 
egyelőre csak Németországon keresztül lehet 
továbbítani.

Ennek következtében a hivatalok a Cso
magdíjszabásban Danzig 1. útirányánál (88. old.), 
Észtország 1. útirányánál (102. old.), Lengyelor
szágnál (140. old.), Lettország 1. útirányánál 
(141. old.) és Litvánia 1. útirányánál (143. old.) 
a 2—8. hasábban közölt adatokat ceruzával húz- | 
zák át és jegyezzék elő, hogy a forgalom a jel- ! 
zett útirányokon egyelőre szünetel.

Lengyelországnál a jelenlegi ideiglenesen 
törölt útirány mellé tegyenek 1. számot, azután 
2. útiránynak vegyék fel a következőket:

Budapest, 1938. évi október hó 20-án.

Korlátozás a csehszlovák utánvételi és meg
bízási forgalomban.

123.804/4.
A Csehszlovákországba szóló utánvételes 

küldemények és megbízások összegének besze
dés után való visszaküldéséhez a prágai cseh
szlovák nemzeti bank engedélyére van szükség.

A Csehszlovákországba szóló utánvételes 
küldemények feladóit adott esetben figyelmez
tetni kell arra, hogy a P. R. T. f. évi 42. számá-

Légipostai hirdetmény kifüggesztése//
123.538/4. g

Az Amsterdam—Budapest—Bandoeng (Ba- 
távia) között közlekedő légipostái járat népsze
rűsítése céljából a Magyar Légiforgalmi Rész
vénytársaság ismét nagyobb mennyiségű hír* 
detményt bocsátott a posta rendelkezésére. A 
hirdetményeket az összes budapesti, valamint a 
vidéki kincstári és I. oszt. postamesteri hivata
lok a szükséges példányszámban a P. R. T. e 
számával együtt kapják meg.

Felhívom az érdekelt hivatalokat, hogy a 
hirdetményeket a közönség által használt helyi
ségben az ezidőszerint kifüggesztett hirdetmé
nyek helyébe függesszék ki. Kifüggesztés előtt 
a hirdetmény alsó részén levő és a feladási ha
táridőre vonatkozó rovatba a hivatalok írják be 
annak az utolsó indításnak az idejét, amellyel 
az ott feladott küldeményeket úgy továbbíthat
ják, hogy Budapest 72. számú hivatalhoz ked
den, csütörtökön és szombaton 8 óra 30 percig 
megérkezzenek.

A tudakozó iroda külföldi hírlaposztálya a 
fen te mii tett hivatalok esetleges pótrendeléseit 
addig, amíg a készlet tart, kielégíti. A készlet
ből egy-egy példányt az ebben a rendeletben 
fel neim sorolt hivatalok is rendelhetnek, ha ez 
a légijáratot esetleg igénybevevő közönség tájé
koztatása céljából szükséges.

Budapest, 1938. évi október hó 24-én.

A Schenker szállítótársaság útján való csomag
szállítás megszüntetése.

120.348/4.
A külföldre szóló csomagoknak a Schenker 

szállítótársaság útján való szállítása 1938. októ
ber 31-ével megszűnik.
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A hivatalok ennélfogva 1938. november 1-től 

e társaság útján szállítandó csomagokat nem 
vehetnek fel.

A Csd-ben a Schenker szállítótársaság útján 
továbbítandó .csomagokra vonatkozó adatokat 
valamennyi országnál törölni kell. A változás 
kéresztülvezetésére vonatkozó részletes rendel
kezéseket a legközelebbi Változás tartalmazza.

Budapest, 1938. évi október hó 25-én. /

A Budapesti Nemzetközi Baromfikiállításra 
szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

118.341/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi november hó 26-ától december hó 1-ig 
Budapesten, az Országos Tenyész- és Haszon- 
állatvásártelepen Nemzetközi Baromfikiállítást 
íendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1938. évi 
november hó 24-én és 25-én „Baromfi kiállítás 
Budapest“ címre bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1938. évi 
november hó 30-ától december hó 2-ig a tenyész
tők és gyárosok részére Budapesten feladásra 
kerülő, élő állatokat vagy gépeket tartalmazó 
csomagok súlyhatárát a belföldi forgalomban ki
vételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1938. évi október hó 20-án.

Űj Légipostái Menetrend kiadása.
123.571/4.

A téli légipostái menetrendváltozásokkal 
kapcsolatban a Légipostái Menetrendet e ren 
delet mellékleteként újból kiadtam. A hivatalok 
a P. R. T. 1938. évi 19. számának mellékleteként 
kiadott Légipostái Menetrend helyett ezentúl az 
új menetrendet használják.

A menetrend új kiadásából a posta tuda
kozó irodájának külföldi hírlaposztályánál kor
látolt példányszámban különlenyomat áll ren
delkezésre, amelyből a légipostát gyakrabban 
igénybevevő felek között díjmentesen való szét
osztás céljából szükséges példányokat szolgá
lati levelezőlapon lehet rendelni.

Budapest, 1938. évi október hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
123.485/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levólpokSta feladásának határideje a buda

pesti 72. sz. postahivatalnál (F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (Éj:

Ausztráliába (Fremantle): F XI/3 — 7 ó, 
É XI/29;

Brit-lndiába (Bombay): F XI/3 — 7 ó, É 
XI/27;

Dél-Afrikába (Capetown): F XI/3 — 15 ó, 
É XI/23;

Dél-Amerikábu (Rio de Janeiro): F X/28 
15 ó, É XI/11; F XI/5 — 15 ó, É XI/21;

Egyiptomba (Alexandria): F X/31 — 22 ó, 
É XI/3; F XI/1 — 22 ó, É XI/5; F XI/4 — 15 ó, 
É XI/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XI/1 — 15 ó, É XI/10; F XI/4 — 15 ó, É XÍ/12;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F X/31 — 
22 ó, É XI/5; F XI/2 — 22 ó, É XI/7: F XI/5 -  
22 ó, É XI/10;

Iránba (Perzsia—Teherán): F X/31 — 12 ó, 
É XI/7; F XI/4 — 12 ó, É XI/12; F XI/5 — 12 ó, 
É XI/13;

Japánba (Shimonoseki): F XI/31 — 22 ó, É 
XI/16; F XI/3 — 22 ó, É XI/20;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F XI/3 — 
5 ó 30 p, É XI/25;

Palesztinába (Tel Aviv): F XI/1 — 22 ó, 
É XI/4; F XI/3 — 22 ó, É XI/6; F XI/4 — 22 ó, 
É XI/7;

Szíriába (Alep): F X/31 — 22 ó, É XI/3; 
F XI/2 — 22 ó, É XI/5; F XI/5 — 22 ó, É XI/8.

Budapest, 1938. évi október hó 24-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
122.051/8.

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:

14. o. A =  G T G =  táviratoknál használható 
üdvözlő szövegeknél az alábbi változásokat je
gyezzék elő:

11. sz. szöveg: Szeretetteljes üdvözletünket 
és jókívánságainkat küldjük az újév alkalmából.

14. sz. szöveg: Boldog újévet és minden jót 
kívánunk.

17. sz. szöveg: Az ünnepek alkalmából szí
vesen emlékezünk szoros összeköttetésünkre és 
legjobb újévi kívánságainkat küldjük.

18. sz. (új) szöveg: örömmel gondolunk az 
elmúlt év folyamán fennállott szoros összeköt
tetésünkre és legjobb újévi kívánságainkat küld
jük.
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19. sz. (új) szöveg: Az elmúlt év folyamán 
fennállott kellemes üzleti összeköttetést meg
köszönve, legjobb újévi kívánságainkat küld
jük.

Budapest, 1938. évi október hó 20-án.

.328

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
122.422/8.

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

46. o. Portugáliánál a kóthasábos rész jobb
oldali hasábjának utolsó bekezdését a követke
zőképen helyesbítsék:

Gyengeforgalmú órák: Magyarországból ki
induló beszélgetéseknél 19—8 óra közt, Portugá
liából kiindulóknál 20—8 óra közt.

Budapest, 1938. évi október hó 20-án. \

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

123.478/3., 123.106/3.
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*) A postaszállítás ellátásáról a község gondoskodik.

Változások a Helységnévtárban.

ad. II. 123.820/3.
Annavölgyibánya > * Sárisáp (102. o.) la

kotthelynél az u. p. és u. t. Sárisáp után írják be 
„(belterület)“ szót.

Árpádföld (105. o.), Budakalász, Budakeszi 
és Budaörs (148. o.), Cinkota (153. o.), Csömör 
(169. o.), Diósd (177. o.) ezentúl „C“.

Nagytamota O Nagykökényes (393. o.) 
ezentúl u. p. Heréd.

Pestszentimre (429. o.), Rákoshegy, Rákos
keresztúr, Rákosliget és Rákosszentmihály (449.
o.), Sashalom (466. o.), Solymár (472. o.), Sorok
sár (476. o.) és Törökbálint (533. o.)
„C“.

Budapest, 1938. évi október hó 26-án.

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 november hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi október hó 25-én.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Balatonlelle postahivatal minden szakban jártas nő
kiadót keres, állandó alkalmazásra.

Mándok postahivatal november 1-re, vagy 15-re a 
táv. kezelésben is gyakorlott kiadónőt keres, 50 pengő fi
zetés és ellátással.

Tápiószentmárton postahivatal december elsejére nő
kiadót keres. Teljes ellátás, fizetés megyezés szerint. Az 
állás állandó.

Zalaapáti II. oszt. postahivatal november 1-re férfi-, 
vagy nőkiadót keres. Ajánlatokat fizetési igény megjelölé
sével kérem.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 1H 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős Duchon János.
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T A R T
A felszabadult területek postaigazgatóságának felállí

tása és szervezete.
Megbízatások.
A felszabadult területeken a magyar postadíjszabá

sainak és szabályzatainak életbeléptetése.
A felszabadult területekre szóló postaküldemények 

kézbesítése.

A L O M  :
A felszabadult területről bérmentesítés nélkül érkező 

levélpostai küldemények pótdíjnélküli kézbesítése.
A felszabadult területeken működő postahivataloknál 

a cseh-szlovák pénzekben történő be és; kifizetések elszá
molása.

A felszabadult területeken működő kincstári és 
postamesteri személyzetnek járó üzemi jutalék.

A felszabadult területek postaigazgatóságának 
felállítása és szervezete.

121.400/1.
Az egyelőre katonai igazgatás alá kerülő 

.felszabadított területeken lévő postahivatalok 
átvételével, felállításával és üzembe helyezésé
vel kapcsolatos ügyek, intézésére „A felszaba
dult területek m. kir. postaigazgatósága. Buda
pest“ elnevezéssel ideiglenesen új szervet léte
sítek. A katonai szervekkel való közvetlen kap
csolat felvétele végett az igazgatást végző egyes 
katonai parancsnokságok mellett e postaigazga
tóságnak egy-egy kirendeltsége' működik.

Az igazgatóság és kirendeltségeinek a ka
tonai parancsnokságokkal történő összemükö- 
dését külön rendelet szabályozza.

Felhívom a m. kir. posta összes hatóságait 
és egyéb szerveit, hogy a most felállított új pos
taigazgatóság és annak kirendeltségei működé
sét a legmesszebbmenően támogassák, hogy a 
postai szolgálat felvétele és üzembentartása za
vartalan legyen.

Az igazgatóság minden tekintetben a kerü
leti igazgatóságokkal egyenlő hatáskörben jár el.

Arról, hogy a felszabadult területeken mely 
postahivatalok nyíltak meg és azok milyen for
galmat vesznek fel, időközönkint a központi kö- 
rözvény útján történik értesítés.

A felszabadult területek m. kir. postaigaz
gatóságának címe: Budapest 114. Rövidített táv
irati címe: igazgatási és postai vonatkozású 
ügyekben: „Fetigpos Budapest 114“, távíró, táv
beszélő és rádió, továbbá műszaki vonatkozású 
ügyekben: „Fetigműsz Budapest 114“.

Budapest, 1938. évi október hó 13-án.

Megbízatások.
121.400/1.

A felszabadult területek m. kir. postaigaz
gatóságának vezetésével és az általános igazga
tási és postai vonatkozású ügyek ellátásával Sil- 
havy Aladár m. kir. postafőigazgatót, helyettesí
téssel és a távíró, távbeszélő, rádióüzleti és mű
szaki vonatkozású ügyek ellátásával Lédeczy 
Sándor m. kir. posta műszaki főigazgatót bíztam 
meg. Az igazgatóság működésének felsőbb irá
nyításával dr. Kuzmich Gábor postafőigazgatót 
bízom meg.

Az 1. számú kirendeltség igazgatási, üzleti 
és kezelési teendőinek ellátásával dr. Kovács Jó
zsef m. kir. postaigazgatót, a műszaki teendők 
ellátásával Gianone Ottó m. kir. posta műszaki 
igazgatót, a 2. számú postaigazgatósági kiren
deltség igazgatási, üzleti és kezelési teendőinek 
ellátásával dr. György József m. kir. postaigaz
gatót, a műszaki teendők ellátásával Zimányi 
János m. kir. postafőmérnököt, a 6. számú pos
taigazgatósági kirendeltség igazgatási, üzleti és 
kezelési teendőinek . ellátásával Szendrődi Pál 
m. kir. postatanácsost, műszaki teendők ellátá
sával Obendorf Gusztáv m. kir. postafőmérnö
köt, a 7. számú postaigazgatósági kirendeltség 
igazgatási, üzleti és kezelési teendőinek ellátá
sával Pásztor Béla m. kir. postatanácsost, a mű
szaki teendők ellátásával Lontay Béla m. kir. 
postaműszaki tanácsost bíztam meg.

Budapest, 1938. évi október hó 13-án.
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A felszabadult területeken a magyar posta díj
szabásainak és szabályzatainak életbeléptetése.

121.146/4.

A felszabadult területeken a magyar posta 
összes díjszabásai, üzletszabályzatai, kezelési és 
egyéb utasításai életbelépnek attól a naptól 
kezdve, amikor az egyes felszabadult helységek
ben a magyar postaszolgálat újból megnyílik.

Az újonnan megnyíló magyar postahivata
lok névsorát folytatólagosan a központi köröz- 
vény fogja közölni.

Az átmenetileg szükséges különleges díjsza
bási, üzletszabályzati és egyéb intézkedések 
életbeléptetése iránt külön történik rendelkezés.

így ezzel egyidejűleg már most a következő 
díjszabási változások lépnek hatályba.

Nyomtatvány

helyi és távolsági forgalomban

50 g-ig 20 haler
150 „ 50 „
250 „ 80 „
500 „ 150 „

1000 „ 200 „
2000 „ 300 „

A rumint a

helyi és távolsági forgalomban

100 g-ig 40 haler 
250 „ 80 „
500 „ 150 „

1000 „ 200 „
1. Postadíjszabási változás.

a) Átmenetileg további intézkedésig a fel- i 
adók a felszabaduló területeken és az anyaor
szágban levő helyekre szóló közönséges levél
postai küldeményeiket a régi cseh-szlovák pos- 
tubélyeggel is bérmentesíthetik. Ebben az eset
ben a cseh-szlovák posta díjszabása nyer alkal
mazást. Ezek a díjak a következők: 
levél

helyi távolsági

20 g-ig 60 haler 100 haler
100 „ no  „ 160 „
250 „ 200 „ 250 „
500 „ 250 „ 300 „

1000 „ 300 „ 400 „

levelezőlap

mind, a helyi mind a távolsági forgalomban 50 
haler.

Cseh-szlovák postabélyeget egyébként sem 
valamilyen fizetési eszközre (magyar vagy cseh
szlovák pénzre), sem pedig magyar bélyegre be
váltani nem lehet.

b) Addig, amíg a felszabadult területeken 
működő postahivatalok távolsági díjővszáma 
nincs megállapítva, a felszabadult terület és az 
anyaország közti kölcsönös, azaz mindkét irá
nyú forgalomban, valamint a felszabadult terü
letek egymásközti forgalmában a csomagok 5 
kg súlyig vehetők fel és e csomagok súlydíja a 
távolságra való tekintet nélkül egységesen, 1 kg 
súlyig 30 fillér, 5 kg súlyig 40 fillér.

2. Távbeszélő díjszabási változás.

A távolsági távbeszélő forgalomban mind a 
felszabadult területről az anyaország területére, 
mind megfordítva,, mind pedig a felszabaduló 
területek egymásközti forgalmában a jelenlegi 
díjszabás helyett az alábbi díjszabás nyer alkal
mazást.
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V. Távolsági beszélgetések díja

A szolgálat megnevezése

I II. | III. | IV. V. I VI. I VII.
d í j ö v b e n

0—
25

25—
50

50— 
100

100— 
150

150— 
200

200-
250

250-en
felüli

km. távolságra a díj pengőben

Erős forgalmú időben (8-tól 19 óráig)

Közönséges beszél
getés és üzenet- 
közvetítés 1

3 perces díja 0-50 110 1'50 1-80 2'— 210 230

1 perces díja 0‘20 0-37 0-50 060 0-67 030 0'94

Meghívás, külön meghívás díja 0‘50 0'60 0'60 0-60 0'67 0'80 0-94

Törlési díj, kettős előjegyzés díja o-io 022 030 0‘36 010 018 036

Gyenge forgalmú időben (19-től 8 óráig)

Közönséges beszél
getés és üzenet- 
közvetítés díja

3 percre 0-50 0-55 075 0-90 r — 1-20 110

1 percre 0-20 0-20 0'25 030 034 010 017

Meghívás, külön meghívás díja 0‘50 060 0*60 0-60 0‘60 0'60 0-60

Törlési díj, kettős előjegyzés díja 010 011 015 018 0’20 0-24 038

Kedvezményes hírlapbeszélgetések díja 18 órától 9 óráig

Díj
3 percre 025 0 28 0'38 015 050 0 60 070

1 percre 009 010 013 015 017 020 034

Budapest, 1938. évi október hó 27-én.

A felszabadult területekre szóló postaküldemé
nyek kézbesítése.

123.192/4.

A felszabadult területeken levő postahiva
taloknál a postaküldemények kézbesítésére vo
natkozóan további intézkedésig az alábbiak 
szolgáljanak támpontul:

1. A közönséges levélpostai küldemények
nek és az egyéni címre szóló könyvelt küldemé
nyeknek kézbesítése alkalmával a személyazo
nosság igazolásánál a cseh-szlovák hatóságok

állal a személyazonosság igazolására kiadott 
1 okiratokat is el kell fogadni.

2. A nem egyéni névre szóló könyvelt kül
demények kézbesítését illetőleg a támpontok a 
következők:

a) Ha a hivatalnál a nem egyéni névre szóló 
küldemények átvételére jogosultakról előjegy
zés van és ennek alapján a kézbesítés időpont
jában fennálló átvételi jogosultságot meg lehet 
állapítani, a kézbesítés annak alapján történik, 
ellenesetben az átvételi jogosultságot igazolni 
kell. Igazolásul a cégeknél a cseh-szlovák bíró
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ságok által annak idején kiállított cégbejegyzési 
okiratokat el kell fogadni; a cégjegyzésre nem 
kötelezett vállalatoknál pedig helyhatósági bi
zonyítványt, esetleg iparigazolványt vagy an
nak hiteles másolatát kell megkövetelni.

b) Ha a nem egyéni névre szóló küldemé
nyeknél az átvételi jogosultságot az előbb em
lített okiratokkal igazolni nem tudják, akkor

ha a hivatal megítélése szerint nyilvánvaló, 
azaz nem merült fel aggály aziránt, hogy az 
átvételre jelentkező egyén a vállalat nevében 
eljárni jogosult, az ajánlott küldeményeket és 
a 120 P érték- (összeg) határt meg nem haladó 
könyvelt küldeményeket, igazoló okirat nélkül 
is lehet az illetőnek kézbesíteni;

ha azonban ez a körülmény nem nyilván
való, illetve aggály merült fel, valamint a 120 P 
értéket (összeget) meghaladó könyvelt külde
ményeket csak akkor szabad kézbesíteni, ha a 
postahivatal (postaalkalmazott) előtt ismert 
megbízható, anyagilag szavatosságra alkalmas 
egyén igazolja, hogy az átvételre jelentkező a 
küldemény átvételére jogosult, ezért kártérí
tési felelősséget vállal és a kézbesítő okiratot 
„Kártérítési felelősséget vállalok“ jelzéssel ma 
ga is- aláírja.

A b) pontban felsorolt esetekben a címzet
tet fel kell hívni, hogy az átvételre való jogo
sultságot igazoló okiratot legkésőbb 1 hónapon 
belül a hivatalnál mutassa be, mert ellenkező 
esetben a m. kir. posta a küldeményt kézbesít- 
hetetlennek fogja tekinteni és azokat az eljá
rási szabályokat fogja alkalmazni, amelyek a 
kézbesíthetetlen küldeményekre nézve fenn- 
állanak.

3. A hivatalnál maradt meghatalmazások 
(akár természetes személyektől, akár jogi sze
mélyektől eredjenek), a további intézkedésig 
érvényesek és a kézbesítés ezek alapján történ
hetik.

Ha a címzett újabb meghatalmazást ad, e 
meghatalmazásért a naptári évenként fizetendő 
80 f meghatalmazási díj ellenében a meghatal

mazás 1939. évi december hó 31. napjáig érvé
nyes.

Budapest, 1938. évi október hó 28-án.

A felszabadult területről bérmentesítés nélkül 
érkező levélpostai küldemények pótdíjnélküli 

kézbesítése.
* 122.186/4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a felsza
badult területről bérmentesítés nélkül vagy 
elégtelen bérmentesítéssel érkező közönséges 
és ajánlott levélpostai küldeményeket további 
intézkedésig pótdíj nélkül, vagyis csak az egy
szeres bérmentesítési díj, illetőleg díjkülönbö
zet beszedése ellenében kézbesítsék.

Ezzel kapcsolatban külön is felhívom a hi
vatalok figyelmét a 121.146/1938. sz. rendeletre 
azzal, hogy a cseh-szlovák díjszabás szerint 
cseh-szlovák bélyegekkel bérmentesített levél
postai küldeményeket nem kell megportózni.

Budapest, 1938. évi október hó 15-én.

A felszabadult területeken működő postahiva
taloknál a cseh-szlovák pénzekben történő be- 

és kifizetések elszámolása.

121.162/4.

Mindaddig, amíg a felszabadult területeken 
a magyar pénz (pengő érték) mellett a cseh
szlovák pénz is törvényes fizetési eszköz ma
rad, a postahivatalok ebben a pénznemben is 
elfogadnak befizetéseket és ebben is teljesíte
nek kifizetéseket.

Azt, hogy mely határidőig és milyen cím
letekben marad törvényes fizetési eszköz a 
cseh-szlovák pénz, továbbá, hogy a kétféle pénz 
közt mi az átszámítási kulcs, a felszabadult te
rületeken közzéteendő hivatalos hirdetmény 
fogja szabályozni.
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Ezzel kapcsolatban a posta pénzkezelése és 
számadástétele szempontjából a következő 
rendelkezések lépnek életbe:

1. A felszabadult területeken működő 
postahivatalok értékcikkek vásárlásánál és bár
milyen postai díjnak készpénzzel történő lero
vásánál, továbbá egyéb befizetéseknél a pengő- 
értékben kifejezett összegeket a hivatalosan 
megállapított és érvényben levő átszámítási 
kulcs alapján cseh-szlovák pénzben is tartoz
nak elfogadni.

2. A küldeményt terhelő, pengőben kifeje
zett díjakat és egyéb összegeket a címzett, ille
tőleg a tértiküldeményeknél a feladó az 1. pont
ban említett átszámítási kulcs alapján cseh
szlovák pénzben is fizetheti és ezt a postahiva
talok elfogadni kötelesek.

3. A pengőnek cseh-szlovák pénzre történő 
átszámításánál a pengőben kifejezett összeget 
az érvényben levő átszámítási kulcsszámmal 
kell megszorozni és a szorzat eredménye adja 
meg a pengőösszegnek cseh-szlovák pénzben 
kifejezett összegét. Ebben a cseh-szlovák haler- 
összegeket — minthogy a legkisebb csehszlovák 
pénz az 5 haleres — $dott esetben 5-tel oszt
ható számra kell felfelé kikerekíteni.

A pengő cseh-szlovák pénzben történő át
számításának megkönnyítésére a hivatalok át
számítási táblázatot kapnak.

4. A cseh-szlovák pénzben befizetett, illető
leg beszedett összegeket a vonatkozó szám
adási okiratokban pengőben kell elszámolni, 
mert a hivatalok számadásukat csak pengőben 
vezethetik.

Az utalványbevételi napló, — a postataka
rékpénztári közvetítő szolgálatban a csekk, -  
illetőleg a takaréküzleti aljegyzők vonatkozó 
tételénél a megjegyzés hasábban „csk“ betű al
kalmazásával kell jelezni, hogy a befizetés, ille
tőleg a beszedés cseh-szlovák pénznemben tör
tént és a „csk“ betű mellett a befizetett cseh
szlovák pénzösszeget is fel kell tüntetni. Ugyan
így a kézbesítő okiratokon is jelezni kell az 
előbbi rövidítéseket, ha az esedékes összeget 
cseh-szlovák pénzben szedték be.

5. A kezelőosztályok a napi leszámolás al
kalmával az általuk elfogadott cseh-szlovák 
pénzeket a főpénztárba naponta beszolgáltat 
ják. A beszolgáltatásnál a cseh-szlovák pénzek 
darabszámát pénznemenként kell megadni, de 
azok pengő-értékét csak egy összegben kell fel
tüntetni. A leszámolásba a beszolgáltatott cseh
szlovák pénzek pengő-értékét — egy összegben 
— szintén külön kell beállítani. A cseh-szlovák 
pénzeknek pengő értékre történő átszámításá
nál a cseh-szlovák összeget az érvényben levő 
átszámítási kulcsszámmal kell elosztani és az 
osztás eredménye adja a cseh-szlovák pénzek 
pengő-értékét. Az osztásnál esetleg jelentkező 
töredékfilléreket nem kell a leszámolásba be
állítani, hanem a pénzrészletezés alsó részen a 
töredékfilléreknek megfelelő maradékhalere- 
ket külön kell feltüntetni.

A cseh-szlovák pénzek pengő-értékre tör
ténő átszámításának megkönnyítésére is a hi
vatalok átszámítási táblázatot kapnak.

A kezelőosztályok leszámolásában eltérés, 
illetőleg pénztártöbblet merülhet fel a 3. pont
ban említett kikerekítésekből. Ezt az eltérést 
az osztály leszámolásába megterhelésként ke’l 
beállítani.

6. A főpénztár az általa elfogadott és a ke
zelőosztályok által oda beszolgáltatott cseh
szlovák pénzeket — ha eziránt egyéb rendelke
zés nincs, az előző pontban említett módon 
készpénzrészletezésében szerepelteti és azokat 
az elöttes igazgatósága által kijelölt postahiva
talhoz naponta külön beszolgáltatja.

A beszolgáltatásról készült ellennyugtában 
a cseh-szlovák pénzek darabszámát pénznemen
ként kell megadni, de azok pengő-értékét csak 
egy összegben kell feltüntetni.

A pénztárszámadás 8. kiadási tételénél a 
beszolgáltatott cseh-szlovák pénzek pengő-ösz- 
szegét a rendes, azaz a pengőbeszolgáltatástól 
elkülönítve,(tört alakban kell elszámolni. A tört 
számlálójába kell írni a pengő-beszolgáltatások 
összegét, a nevezőbe pedig a beszolgáltatott 
cseh-szlovák pénz pengő-értékét.

A főpénztár a 3., pontban említett felfelé
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kikerekítésből, valamint az 5. pontban említett 
maradékhalerek összeadásából előálló pénztári 
eltérést a pénztárszámadásban pénztári többlct- 

' ként számolja el.
Budapest, 1938. évi október hó 28-án.

A felszabadult területeken működő kincstári és 
postamesteri személyzetnek járó üzemi jutalék.

123.652/2.

A felszabadult területek kincstári és posta
mesteri hivatalaihoz kirendelt, ott újonnan al
kalmazott és a tényleges szolgálatban folytató
lagosan visszamaradt postai alkalmazottaknak 
az Ü. J. Sz. alapján különféle címeken járó üze
mi jutalékra igénye van. Ezzel kapcsolatban a 
következőket rendelem:

Az említett kincstári postahivatalok sze 
mélyzetének járó jutalékösszegek kiszámítása, 
az egyesek közt való szétosztása és elszámolása 
tekintetében az 1933. évi március hó 10-én kelt 
75.640/X. 2. 1933. sz, rendeletben foglaltak az

irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felszaba
dult területek kincstári postahivatalainál vissza
maradt alkalmazottak, akik még nincsenek a 
magyar állami alkalmazottakra érvényes fize
tési osztályokba (csoportokba) sorozva, ennek 
megtörténtéig egyöntetűen az általuk kiérde
melt munkajutaléknak 10%-át kapják kiegészítő 
jutalék gyanánt.

A postamesteri hivatalok személyzetének 
a tényleg feldolgozott munkaegységek után járó 
üzemi munkajutalékát egyelőre a postavezér
igazgatóság havonként fogja kiszámítani és fo
lyósítani. A kiutalt jutalékösszegből az egyesek 
az 1937. évi december hó 7-én kelt 99.638/IV. 2. 
1937. és az 1938. évi június hó 22-én kelt 100.592/
IV. 2. 1938. sz. rendeletekben foglaltak szerint 
részesednek.

A felszabadult területek kincstári és posta- 
mesteri hivatalai a havi munkaegységkimutatá
sokat minden hó 1-én a felszabadult területek 
m. kir. postaigazgatósága útján a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1938. évi október hó 25-én.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon János. /
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Felmentés és megbízatás.
124.205/1.

Gianone Ottó postaműszaki igazgatót a fel
szabadult területek m. kir. postaigazgatósága 1. 
számú kirendeltségénél a műszaki teendők ellá
tásával történt megbízatása alól felmentettem 
és helyette kiss Jenő postaműszaki igazgatót 
bíztam meg.

Budapest, 1938. évi november hó 1-pfi.

Az időszaki sajtótermékeknek a felszabadult 
területekre való postai szállításának megtiltása.

125.682/4.

Az illetékes hatóság rendelkezése folytán a 
felszabadult területekre — további intézkedésig 
— az időszaki sajtótermékek közül csak a ,,Fel
vidéki Magyar Hirlap“ vihető be.

A postahivatalok erről az időszaki sajtóter
mékek feladóit a feladás alkalmával megfele
lően tájékoztassák, illetőleg a levélszekrény ú t
ján feladott időszaki sajtótermékeket megfelelő 
felvilágosítással a feladóknak adják vissza.

Budapest, 1938. évi november hó 4-én.

Különleges alkalmi bélyegzők használata a fel
szabadult területek egyes postahivatalainál.

125.380/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Bereg
szász, Dunaszerdahely, Érsekújvár 1, Érsekúj
vár 2, Kassa 1, Kassa 2, Komárom 1, Léva, Lo
sonc, Munkács, Rimaszombat, Rozsnyó és Ung- 
vár postahivatalok felszabadulásuk, illetőleg a 
postahivatal működésének megkezdése napjá
tól „(helység neve) VISSZATÉRT 1938“ feliratú 
különleges alkalmi bélyegzőket fognak használ
ni folyó évi december hó 10-ig bezárólag.

E különleges bélyegzőket a postahivatalok 
a náluk feladásra kerülő levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez fogják hasz
nálni, oly módon, hogy e bélyegzőkkel a külde
ményeken lévő bélyegeket értéktelenítik és e 
mellett a küldeményeken még a keletbélyegző
jük lenyomatát is alkalmazák.

Budapest, 1938. évi november hó 3-án.
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A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az új í  
1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 5 pen

gős bankjegy kibocsátása tárgyában.

125.931/2.

Az ovális keret felső részében 
ÖT PENGŐ 

a jegy középmezejében:
BUDAPEST, 1938. ÉVI JANUÁR HÓ 15-én

A Budapesti Közlöny folyó évi 247. számá
ban az új 5 pengős bankjegy kibocsátása tár
gyában a Magyar Nemzeti Bank alábbi hirdet
ménye jelent meg:

A Magyar Nemzeti Bank az 1938. évi janu
ár hó 15-i kelettel ellátott 5 pengős címletű 
bankjegyeinek kibocsátását budapesti főintéze
ténél és fiókintézeteméi 1938. évi november hó 
5-én megkezdi.

Az új bankjegy leírását e hirdetmény füg
geléke tartalmazza.

Budapest, 1938. évi október hó 26-án.
Szent István évében.

Magyar Nemzeti Bank.

Baranyai s. k. 
elnök.

Koós s. k. Mádai s. k.
főtanácsos. vezérigazgató-helyettes,

igazgató.

A Magyar Nemzeti Bank 
1938. évi 5 pengős bankjegyeinek leírása.

A Magyar Nemzeti Bank 1938. évi január 
hó 15-éről keltezett 5 pengőről szóló, tiszta fe
hér papirosra nyomott jegyeinek hossza 120 
milliméter, szélessége 65 milliméter.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal 
készült. Az egyik alapnyomat az egész jegyre 
kiterjedő, a jegy alsó középső részén lévő fél- 
rosetta körül elhelyezkedő zöldszínű, körbefu
tó párhuzamos vonalakból áll. A rosettának 
magját a sötét narancsszínben nyomott máso
dik alnyomat félrosettája képezi, melytől guillo- 
cheszerűen egymásbafont, félköralakban ár
nyalt vonalak sugárszerüen ágaznak ki.

A jegykép sötétbarna színű; keretét az „Ö“ 
betűre emlékeztető vonalas motívumokból álló 
ovális képezi, fölötte balra és jobbra az „Ö“ 
betű két pontját jelképező diszítménnyel. Az 
ovális keret bal oldalán sötét narancsszínű ala
pon, keretben a magyar címer a koronával, jobb 
oldalon zöld alapon kerek foglalatban leányfej- 
kép látható. Az ovális kerettől jobboldalt füg
gőleges keskeny léc, felette pedig az „5“-Ös ér
tékjelzés nyert elhelyezést.

MAGYAR 
NEMZETI BANK

Imrédy
elnök.

gróf Somssich László Baranyai
főtanácsos. vezérigazgató.

szöveg olvasható.
Az ovális keret alsó részében a büntetési 

záradék szövege:
„A BANKJEGY UTÁNZÁSÁÉRT“ 

TÖRVÉNYSZABTA BÜNTETÉS JÁR“ 
van beillesztve.

A bankjegy hátoldalának alapnyomata zöld 
színben nyomott, az egész jegy felületére suga
rasan kiterjedő, finom vonalakból áll.

A sötétbarna színben nyomott hátoldal ké
pét guillocheszerűen szövött, árnyalt, koncen
trikus vonalak alkotják. Középütt csipkeszerü 
guilloche-keretbe foglalt, az előoldalhoz hason
lóan az „Ö“ betűre emlékeztető zöldszinű ová
lis áll, mely fölött a bal- és jobboldalt elhelye
zett diszítmény az „Ö“ betű két pontját jelké
pezi. Az oválison keresztül középütt függőlege
sen guillocheszerű vonalas motívumokból ösz- 
szeállított széles csík halad át, melyben felül 
sötét alapon világos betűkkel ,,ÖT PENGŐ“, 
középütt keretbe foglalva világosbarna alapon 
az „5“-ös értékjelzés, ez alatt pedig zöld ala
pon sötét betűkkel „PENGŐ“ szöveg van be
illesztve.

A többnyelvű szövegértékjelzés az ovális 
keret zöld alapjában nyert elhelyezést, még 
pedig:

(baloldalt)
ÖT PENGŐ 

CINCI PENGŐ 
TTHTL ÜEHrtlBA

(jobboldalt)
FÜNF PENGŐ 
P Ä T PENGŐ 

ITEÉ PEHl'OBA

A jegykép felső két sarkában az „5“-ös 
szám, az alsó bal sarokban pedig a vörös szín
ben nyomott „K“ betűvel jelzett háromtagú 
sorszám, a jobb sarokban a hattagú folyószám 
látható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy fizetés
képen ezeket az új 5 pengős bankjegyeket is 
fogadják el.

Budapest, 1938. évi november hó 5-én.
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Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

124.949/3.
Ausztráliába (Fremantle): F XI/1.2 — 5 ó 30, 

É XLI/6;
Brit-lndiába (Bombay): F XI/10 — 7 ó, É 

XI/24;
Dél Afrikába (Capetown): F XI/9 — 15 ó, 

1> XI/29;
Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XI/10 — 

15 ó, É XI/24; F XI/11 — 15 ó, É XI/25;
Egyiptomba (Alexandria): F XI/6 — 22 ó, 

É XI/9; F XI/7 — 22 ó, É XI/10; F XI/8 — 22 ó, 
É XI/11; F XI/11 — 22 ó, É XI/14;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
XI/7 — 15 ó, É XI/14; F XI/10 — 15 ó, É XI/17;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F XI/7 — 
22 ó, É XI/12; F XI/9 — 22 ó, É XI/14; F XI/12 
— 22 ó, É XI/16;

Iránba (Perzsia-Teherán): F XI/6 — 22 ó, 
É XI/15; F XI/11 — 22 ó, É XI/20;

Japánba (Simonoseki): F XI/7 — 22 ó, É XI/ 
24; F XI/10 -  22 ó, É XI/27;

Németalföld-lndiába (Batávia): F XI/9 — 
15 ó, É XII/1;

Palesztinába (Tel Aviv): F XI/6 — 22 ó, É 
XI/9; F XI/8 — 22 ó, É XI/11; F XI/10 — 22 ó, 
É XI/13; F XI/11 — 22 ó, É XI/15;

Szíriába (Alep): F XI/7 — 22 ó, É XI/10; F 
Xl/9 — 22 ó, É XI/12; F XI/12 — 22 ó. É XI/15.

Budapest, 1938. évi október hó 31-én.

Változás a Légipostái Menetrendben.
125.181/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változást:

9. oldal, VII. sz. menetrendtáblázat, az 1. és
2. sz. hasábban a feladási határidő „sze“, illető
leg „szo“-ról javítsák ki „ke“, illetőleg „sze“-ra. 

Budapest, 1938. évi november hó 2-án.

A „Mi Lapunk“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

124.974/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten Világhy 
Barnabás felelős szerkesztésében és Cserényi 
Ernő kiadásában megjelenő, Faragó Imre kis
pesti nyomdájában előállított A „Mi Lapunk

című időszaki lap további megjelenését és ter
jesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi október hó 31-én.

A szászfái új postaügynökség megnyitása.

■' ’ 124.090/3.

Abauj-Torna vármegye, encsi járásában le
vő Szászfa kisközségben folyó évi október hó 
21-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Krasz- 
nokvajda, díj négyszögszáma 732, ellenőrző szá
ma 2752.

Az ügynökség forgalmi köre Szászfa és 
Pamlény kisközségre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az aláb
bi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 487. oldalon Szász
fánál az „u. p. és“ jelzés törlése mellett írják be: 

j Eh. Krasznokvajda, Miskolc i aa 8
Hidasnémeti, Forró-Encs ......., 732, postáig.
D.“;

a 421.» oldalon Pamlénynél u. p. ezentú 
Szászfa.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 119. oldalon Szarvaskő után írják 
be: „2752, 732, —, Szászfa ü. (EJi. Krasznokvaj
da), Abauj-Torna, Debrecen, Miskolc É ' »tói ' 
Hidasnémeti, Forró-Encs.........“;

a 155. oldalon a 732. számnál Rakacá után 
beírandó Szászfa..

Az Irányítási Füzetben a 148. oldalon 
Szarvaskő után írják be: „Szászfa, Ü, Abaúj- 
Torna, D, I, Miskolc—Hidasnémeti, Eh. Krasz
nokvajda.“

Budapest, 1938. évi október hó 29-én.

A borsodszentgyörgyi postaügynökség ideigle
nes megszüntetése.

124.328/3.

A borsodszentgyörgyi postaügynökség fo
lyó évi október hó 23-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 
P'staügynökség jelzése, vagy neve után az ide- 
'gtaes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák, a
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Helységnévtárba pedig azt is írják be: ,,u.
Arló.“

Budapest, 1938. évi november hó 2-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
124.229/3.

F. évi október hó 30-tól a 292. sz. mozgó
posta naponként, és pedig Gvoma—JCörössza- 
kál és Körösszakái—Vésztő között az 1637,8267, 
illetve a 8246 sz. vonatokban közlekedik.

A hivatalok a változást jegyezzék elő a R. 
Tárának ezévi 19. számában 99.683/3. sz. rende
lettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi október hó 27-én.

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
116.509/10.

A szokásos újévi postakönyvecskéknek az
1939. évre szóló megrendelése ügyében felhívom 
a hivatalokat, hogy ezek megrendelését külön a 
posta- és külön a táviratkézbesítők részéről mi
előbb gyűjtsék össze és a szükséges példány
számot közvetlenül a m. kir. posta készülékja
vító műhelye és anyagszertárától legkésőbb 
1938. 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 anyagszertár rendelkezé
sére.

A könyvecske ára az idén is darabonként 
5 fillér lesz.

A megrendelt könyvecskéket a hivatalok 
december hó 20-a körül fogják megkapni. Árát 
a hivatalvezetők (postamesterek) a kézbesítők
től legkésőbb 1939. évi január hó 10-ig tartoznak 
beszedni és a m. kir. posta készülékjavító mű
helye és anyagszertára által a megrendelt köny
vecskékkel együtt annak idején megküldött pos
tatakarékpénztári befizetési lapon befizetni. A 
befizetési lap „Értesítődap“-jának hátoldalán a 
befizető magánközleményei részére fenntartott 
helyen a hivatal nevét, a kapott könyvecskék 
darabszámát fel kell tüntetni.

Figyelmeztetem az érdekelt személyzp-eL

p. l hogy a készülékjavító műhely és anyagszertár
tól rendelhető újévi könyvecskéken kívül más 
kiadású újévi köszöntőket, üdvözlőjegyeket stb. 
a felek között kiosztani nem szabad.

Az újévi könyvecskék tiszta jövedelme a 
m. kir. postaaltisztek országos egyesületének 
árva- és özvegyalapját gyarapítja, a hivatalveze
tők (postamesterek) hassanak tehát oda, hogy a 
könyvecskék minél nagyobb példányszámban 
jelenhessenek meg.

Budapest. 1938. évi november hó 2-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesz lése.
124.119/6.

Bagarus György barcsi — szakasztkezelő — 
távirdamunkás „M. kir. távirda vonalfelvigyázó 
766“ köriratú bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaigazgatóságokhoz.

Budapest, 1938. évi október hó 29-én.
_____ A /

Személyzetiek.
122.153/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. évi 
augusztus havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Bánó János dr. fogalmazó 
60 Budapestről Sopronba, Staár Endre dr. fogal
mazó id. 5 Budapestről Debrecenbe, Cser An
dor főtiszt 251 Salgótarjánból Kispestre, Panigay 
Ernő főtiszt 425 Debrecenből Karcagra, Sándor 
Lajos I. o. tis7í 185 Kispestről Budapestre, Lá
nyi Andor I o. tiszt 303 Karcagról Debrecenbe, 
Botár Zoltán I. o. tiszt 335 Szolnokról Budapest
re, Barabás Ödön II. o. tiszt 204 Kisújszállásról 
Budapestre, Szombathelyi János II. o. tiszt 205 
Győrül Budapestre, Bátonyi Béla dr. II. o. tiszt 
279 Magyaróvárról Budapestre, Vizvárdi István 
dr IL o. tiszt 324 Ceglédről Budapestre, Molnár 
Tajos II. o. tiszt id. 85 Gyöngyösről Budapestre, 
Lukács Tibor II. o. tiszt id. 96 Szarvasról Buda
pestre, Perlaki Ferenc gyakornok 148 Dombó
várról Nagykanizsára, Makkos Sándor gyakor
nok 16o Szentesről Budapestre, Mikó Tivadar
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gyakornok 185 Karcagról Miskolcra, Klámartsik I 
Ciprián dr. gyakornok 227 Budapestről Debre
cenbe, Füzesi József gyakornok 240 Balassagyar
matról Budapestre, Maros Pál gyakornok 243 
Tapolcáról Budapestre, Várkonyi László gya
kornok 245 Kőszegről Budapestre, Mikola Ár
pád gyakornok 255 Kiskunfélegyházáról Buda
pestre, Kis Pál (sárszentlőrinci) gyakornok 256 
Lj dombóvárról Dombóvárra, Somlai Kálmán 
gyakornok 258 Szarvasról Budapestre, Szendrei 
József gyakornok 266 Makóról Budapestre, vi
téz Hidasi Sándor ellenőr 223 Vácról Budapest
re, Kovács Róbert segédellenőr 169 Körmendről 
Budapestre, Winkler Endre segédellenőr 228 
Hatvanból Budapestre, Huszti Ágoston segéd- 
ellenőr 447 Szombathelyről Budapestre, Grőger 
Ferenc segédtiszt 66 Miskolcról Budapestre, 
Bäuerle Júlia se'gédellenőrnő 220 Pécsről Buda
pestre, Szabó Mária (békéscsabai) segédellenőr- 
nő 563 Békéscsabáról Budapestre; Sülé Margit 
kezelőnő 446 Debrecenből Budapestre, Pál Irén 
kezelőnő 491 Vácról Budapestre, Balog János 
hódmezővásárhelyi I. o. altiszt 714 Hódmezővá
sárhelyről Szegedre, Pintér István székesfehér
vári I. o. altiszt 1869 Budafokról Budapestre, 
Samai József II. o. altiszt 712 Kalocsáról Buda
pestre, Nagy Gyula zalaegerszegi II. o. altiszt 
813 Zalaegerszegről Budapestre, Váraljai József 
11. o. altiszt 1520 Budapestről Kispestre, Kántor 
Ferenc II. o. altiszt 1659 Mohácsról Budapestre, 
Kántor János buji II. o. altiszt 1714 Budapestről 
Debrecenbe, vitéz Vámos József II. o. altiszt 
1822 Gyuláról Szentesre, Erdősi Márton II. o. 
altiszt 2022 Budapestről Salgótarjánba, Kovács 
Ferenc gyöngyösi II. o. altiszt 2027 Szolnokról 
Gyöngyösre, Törcsvári István II. o. altiszt 2196 j 
Budapestről Szegedre, Császár Lajos II. o. al
tiszt 2334 Békéscsabáról Kecskemétre, Hóka 
Sándor II. o. altiszt 2381 Nagykanizsáról Buda
pestre, Ősz József II. o. altiszt 2451 Marcaliból 
Budapestre, Bcreczki Gábor II. o. altiszt 2548 c 
Mezőberényből Mezőtúrra, Horváth István nyö- 
géri II. o. altiszt 2630 Budapestről Szombathely
re, Bekő Gyula II. o. altiszt 2640 Budapeistről 
Zalaegerszegre. Szegvári József II. o. altiszt 2675 
Kiskunfélegyházáról Szegedre, vitéz Rimóczi 
József II. o. altiszt 2722 Mezőtúrról Szolnokra, 
Kelemen Sándor gemzsei II. o. altiszt 2723 Kar
cagról Budapestre, Molnár Mihály tetétleni II. o. 
altiszt 2804 Szerencsről Budapestre, vitéz Simon 
János II. o. altiszt 2943 Budapestről Kalocsára, 
Safner József II. o. altiszt 3096 Újpestről Eger
be, Sáhó Ferenc H. o. altiszt 3151 Székesfehér

várról Győrbe, Márkus Imre II. o. altiszt 3161 
Szarvasról Szegedre, Vad Sándor II. o. altiszt 
3168 Budapestről Debrecenbe, Kiss Gyula bá- 
rándi II. o. altiszt 3214 Debrecenből Budapestre, 
Barna István II. o. altiszt 3238 Szentesről Hód
mezővásárhelyre, Lödör István II. o. altiszt 3239 
Budapestről Szombathelyre, vitéz Kúrái Ferenc 
Ií. o. altiszt 3269 Budapestről Hódmezővásár
helyre, vitéz Turbéki János II. o. altiszt 3274 
Budapestről Dombóvárra, Németh Miklós II. o. 
altiszt 3283/a K étegyházáról Békéscsabára, Bá- 
tori Imre II. o altiszt 3492 Budafokról Buda
pestre, Nagy Endre kolozsvári II. o. altiszt 3510 
Ceglédről Debrecenbe, Fodor Péter II. o. altiszt 
3543 Budapestről Szegedre, Bácsai Lajos II. o. 
vonalmester 112 Budafokról Budapestre, Szeles 
János II. o. csoportvezető 296 Budapestről Ceg
lédre, Lakos. János II. o. vonalfelvigyázó 308 
Ócsárol Kétegyházára, Vigh József tassi II. o. 
vonalfelvigyázó 414 Kalocsáról Ócsára.

Nyugdíjaztalak: Palotai Vilmos 128, Ko
lozsvári Béla 130 és Borbély István 168 főfel
ügyelők, Majer Béla felügyelő 212, özv. Gaál 
Ferencné főellenőrnő ll|a, Kriszt Erzsébet 30 és 
Mommer Mária 93 ellenőrnők, Horváth Béláné 
segédellenőrnő 680, Magyar Mihályné segéd
tisztnő 518, Kosmin Anna kezelőnő 318, Berta 
István szakmári II. o. szakaltiszt 292, Rátkai Dá
niel 481, Fekete Mihály rácalmás! 1109 és Haupt 
Ferenc 1454 I. o. altisztek, Laczy István I. o. 
csoportvezető 200.

Meghaltak: özv. Krajcsovics Nándorné se
gédellenőrnő 266, Horváth Károly oladi I. o. al
tiszt 1570, Bobák Szaniszló 1994 és Galántai Fe
renc 2130 II. o. altisztek.

Lemondott: Marton Pál műszaki gyakornok 
(mérnökgyakornok) 24.

Véglegesítettek: 1938 szeptember 1-től Tö
rő Antal II. o. altiszt 2629, 1938 október 1-től La
vina Lajos kocisikezelő 255, Mészáros Lajos tó
városi II. o. csoportvezető 266, Tóth István du- 
napentelei 275, Kiss István cibakházai 276. Sülé 
Lajos 286, Csapó Imre 287, Török László buda
pesti 288, Vincellér István 289, Bártfai Kálmán 
290, Horváth János káli 291 és Bánhidi Pál 292 
kocsikezelők, Hoitsy Andor II. o. csoportvezető 
294, Juhász Kálmán kosdi kocsikezelő 295 az itt 
feltüntetett rangsorszámmal.

Egyéb változások: Bányai Ferencné ellenőr
nő 121/g helyett Dr. Bányai Ferencné, Császár
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Beöthy Gizella ellenőr női cím és jelleggel felru
házott segédellenőrnő 120 helyett Császár Gi
zella, Szabó Mária kezelőnő 455 helyett Ambrus

Miklósné, M. Nagy János I. o. csoportvezető 
318 helyett Mizser Nagy János írandó. 

Budapest, 1938. évi október hó 26-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöiki állásokra szerződés mellett. 

124.096/3. — 124.577/3.
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) A szállítás ás kézbesítésről a község gondoskodik. **) A szállítást a magyarpolány-ajkai közúti kocsijárat
látja el.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési. iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va 
iamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban telvett postaigazgatósághoz az 1938

évi november hó 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

I számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi november hó 2-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Magyar a Magyaréri!
Nagybányai vitéz Horthy Miklósné Ő Fő- 

méltósága és vitéz Imrédy Béláné Őnagyméltó- 
sága kezdeményezésére megindított „Magyar a 
Magyarért“ mozgalom támogatása minden jó 
hazafinak kötelessége. A m. kir. posta személy
zete, amely mindenkor tudta a hazája és nem-

i zete iránti kötelességét, ezúttal is át fogja érezni 
ezen mozgalom nagy jelentőségét.

Ebben a biztos meggyőződésemben kérem 
a m. kir. posta minden alkalmazottját, hogy 
ezen nemes és áldozatos mozgalomból, szerény 
tehetségéhez mérten, vegye ki a részét.

Budapest, 1938. évi október hó 29-én.
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Betöltendő kiadói állásoka
Bia II. o. postahivatal — Budapest mellett — (fel

vidékre való behívás miatt) a posta minden ágában jár
tas nőkiadót keres azonnalra. Fizetés: 50 P, teljes ellátás, 
mosás.

Gesztely III. oszt. postahivatal számadáshoz értő ki
adót keres, ki a helyettesítést is vállalja.

Magyarboly postahivatal november 15-re állandó 
alkalmazásra kiadót keres fix fizetéssel. Lehet kezdő is.

Pápateszér II. o. postahivatal egy hónapra posta
mester helyettest keres, esetleg azután mint kiadó ma
radna tovább. Fizetés: lakás és készpénz, vagy teljes el
látás és készpénz, megegyezés szerint.

Pétfürdő II. o. postahivatal azonnalra keres gya
korlott kiadót. Fizetés megegyezés szerint, azonkívül la
kás', központi fűtés, világítás, ágynemű.

Püspökladány postahivatal azonnali belépésre két 
idősebb kiadót keres.

Solt I. oszt. postahivatal felvidékre való előjegyzés 
folytán férfi kiadót keres, lehet kezdő is. Az állás való
színűleg állandó lesz.

Söjtör II. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
nőkiadót keres azonnalra. Fizetés megegyezés szerint.

Szikszó postahivatal 2 gyakorlott kiadót keres no
vember 15., vagy december 1-ére. Teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Poch Mária Mohács (Barát u. 84.) azonnal Kisegítőnek.

Szemes Eleonóra Nemeshetés 15 azonnal

Futó Mihály Budapest (III., Kaszás u. 54.) Budapest vagy kör
nyékére.

Stáhly Kamilla Dunaharaszti 1. 8 ■’

Kertai Irén Marcali (Kaposvári u. 8.)
II. és II. osztályú hiva

talokhoz szeretne 
kerülni.

Szercnyigényű kiadójelölt 
elhelyezést keres Báholnapuszta

1

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon János.
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TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1938. NOVEMBER II. 46. szám.

T A R T A T O M :
Pénzbeviteli tilalom a szudétanémelt1 területre.
A postai igazolójegyek érvényessége.
A Futura R. T. napraforgómag árhirdetményeinek 

a postahivatalokban való kifüggesztése.
Változás a Romániából érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.
A felszabadult területeken újonnan megnyílt posta- 

hivatalok.
Európánkívülre szóló íevélposta továbbítása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A gyöngyöisoroszi új positiaügynökség megnyitása. 
A karcsai új postaügynökség megnyitása.
A hernádkércsi új postaügynökség megnyitása.
A szentsimoni új postaügynökség megnyitása. 
M urarátka új positaügynökség megnyitása. 
Kimutatás a létszámból törölt1 postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Pénzbeviteli tilalom a szudétanémet területre.
124.07014.

A német postaigazgatás közlése szerint a 
szudétanémet területre tilos német vagy cseh
szlovák bankjegyet és váltópénzt küldeni.

A hivatalok ily pénznemeket tartalmazó 
küldeményeket a szudétanémet területre még 
a Magyar Nemzeti Bank esetleges kiviteli en
gedélyével sem vehetnek fel.

Budapest, 1938. évi november hó 4-én.

A postai igazolójegyek érvényessége.
116.921/4.

A Kairói Egyetemes Postaszerződés 32. 
cikk 4. pontja értelmében a postai igazolójegyek 
a kiállítás napjától számítva három évig érvé
nyesek.

A hivatalok vizsgálják felül a készletükben 
levő igazolójegyek szövegét és kézírással he
lyesbítsék azokat, amelyeknek utolsó oldalán a 
„Megjegyzések" 2. pontjában az érvényességi 
idő három év helyett két évvel van jelezve.

Budapest, 1938. évi november hó 4-én.

A Futura R. T. napraforgómag árhirdetményei
nek a postahivatalokban való kifüggesztése.

126.210/4.

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 hirdet
ményeket a közönség által könnyen hozzáfér
hető helyen függesszék ki.

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

Változás a Romániából érkező levélpostai 
küldemények díjában.

125.928/4.

A román postaigazgatás a Magyaror
szágra szóló levélpostai küldemények bérmen
tesítési díját a következőképen változtatta meg:

4. Levél 20 g-ig ..........................8 leu
minden további 20 g -é rt......... 7 leu

2. levelezőlap .............................  5 leu
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §.) a következőképen kell javítani:

80. o., 125. fsz., Románia a 3'—5. és 7. ha
sábban 7-5, 6, 4-5, 8-5 helyett írják: 8, 7, 5 és 8. 

Budapest, 1938. évi november hó 9-én.



A felszabadult területeken újonnan megnyilt 
postahivatalok.

136.764/3.
A cseh megszállás alól felszabadult terüle

teken az alábbi postahivatalok nyíltak meg:

1938. évi november hó 6-án:

Bodrogszerdahely posta, távíró és távbe
szélő-hivatal, Sátoraljaújhely — j« Bereg
szász, díjnégyszögszáma: 1531; Garamkövesd 
postahivatal, Hont vm, Budapest ■=»=■= 
Cseklész, díjnégyszögszáma: 75; Komárom 1. 
távíróval és távbeszélővel egyesített kincstári 
postahivatal, Komárom vm., Budapest «».
Győr, ellenőrzőszámai: 1051, 1052, 1053, díj
négyszögszáma 307; Párkány posta, távíró, táv
beszélő hivatal, Esztergom vm., Budapest 
ibí—mm— Esztergom ellenőrző száma:
1007, díjnégyszögszáma: 44.

1938. évi november hó 7-én:

Bátorkeszi távíróval és távbeszélővel egye
sített postahivatal, Esztergom vm., Budapest
-  -  -  . Cseklész, ellsz.: 1020, díjnsz.: 110; Búcs
posta távbeszélő-hivatal, Esztergom vm., Buda
pest Cseklész, ellsz.: il211, díjnsz. 72;
Karva, Esztergom vm., Budapest « « Csek
lész, ellsz.: 1014, díjnsz.: 72.; Királyhelmec posta 
távbeszélőhivatal, Zemplén vm, Sátoraljaújhely
— — Beregszász, ellsz.: 1163, díjnsz.: 1861;
Macsola posta-távbeszélő hivatal, Bereg vm., 
Sátoraljaújhely ■ ■■ - = Beregszász, díjnsz.: 
2620; Muzsla posta, távíró, távbeszélő hivatal, 
Esztergom vm, Budapest Cseklész,
ellsz.: 1006, díjnsz.: 43; Párkány-Nána posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Esztergom vm., Buda
pest - - - - -  Cseklész, ellsz.: 1017, díjnsz.: 74; 
Szádalmás posta, távíró-, távbeszélőhivatal, 
Abaúj-Torna vm, Miskolc ™=™= Torna -  
Kassa, clíjnsz.: 625; Szomotor posta-, távíró-táv- 
beszélőhivatal, Zemplén vm, Sátoraljaújhely 
Beregszász, díjnsz.: 1531.

1938. évi november hó 8-án:
Bély posta-, távbeszélőhivatal, Zemplén 

vm, Sátoraljaújhely ■■ -  j—-  Beregszász, ell
sz.: 1301, díjnsz.: 1861; Bény posta-, távbeszélő
hivatal, Esztergom vm., Párkány-Nána «* """■”■ 
Léva, ellsz.: 1246, díjnsz.: 113; Dunamocs posta-, 
távbeszélőhivatal, Esztergom vm., Budapest

~ Cseklész, ellsz.: 1043, díjnsz.: 109; 
Dunaszerdahely kincstári posta, távíró és táv
beszélőhivatal, Pozsony vm., Komárom — — ■ 
Somorja, díjnsz.: 502; Kéménd posta-, távbe
szélőhivatal, Esztergom vm., Párkány-Nána 

Léva, ellsz.: 1208, díjnsz.: 74; Köböl
kút posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Eszter
gom vm., Budapest - -  Cseklész, ellsz.: 
1045, díjnsz.: 73; Köhídgyarmat posta-, távbe
szélőhivatal, Esztergom vm., Párkány-Nána 

— ™ Léva, ellsz.: 1031, díjnsz.: 74; Magyar- 
szögyén posta-, távbeszélőhivatal, Esztergom 
vm., Budapest n a c  Cseklész, ellsz.: 1243, 
díjnsz.: 112; Nagygéres posta-, távbeszélőhiva
tal, Zemplén vm., Sátoraljaújhely -  -  Be
regszász, ellsz.: 1189, díjnsz.: 1692; Nagymegyer 
posta-, távbeszélőhivatal, Komárom vm., Ko
márom am»—«L- Somorja, díjnsz.: 415; Ógyalla 
postahivatal, Komárom vm., Komárom — — ^ 
Érsekújvár, díjnsz.: 155; Perbenyik posta-, táv
beszélőhivatal, Zemplén vm., Sátoraljaújhely 

*■ Beregszász, ellsz.: 1175, díjnsz.: 1861.

1938. évi november hó 9-én:

Érsekújvár 1. és 2. számú kincstári posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., Budapest 
ra—«—ml_ Cseklész, díjnsz.: 209.

A még hiányzó adatok később közöltetnek.
Budapest, 1938. évi november hó 9-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
126.439/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. sz. postahivatalnál (F) és a rendeltetési 
helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F XI/17 — 7 ó, 
É XíI/13;

Brit-lndiába (Bombay): F XI/17 — 7 ó, É 
XII/1;

Dél-Afrikába (Capetown): F XÍ/16 — 15 ó, 
É XII/2;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XI/15 
— 15 ó, É XI/30; F XI/19 — 15 ó, É XII/6;

Egyiptomba (Alexandria): F XI/13 — 22 ó, 
É XI/16; F XI/14 — 22 ó, É XI/17, F XI/15 — 
22 ó, É XI/19; F XI/18 — 15 ó, É XI/22;

Észak- és Középamerikába (New-York):
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F XI/17 — 15 ó, É XI/24; F XI/19 — 22 ó, É 
XI/30;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XI/14 — 
22 ó, É XI/19; F XI/16 — 22 ó, É XI/21; F XI/19 
— 2 2 ó ,É  XI/24;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XI/14 — 12 ó, 
É XI/22; F XI/18 — .12 ó, É XI/26; F XI/19 — 
12 ó, É XI/27;

japánba (Shimonoseki): F XI/14 — 22 ó, 
É XII/1; F XI/17 — 22 ó, É XII/4;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XI/17 — 
5 ó, É XII/12;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XI/13 — 22 ó, 
É XI/16; F XI/15 — 22 ó, É XI/18; F XI/17 — 
22 ó, É XI/20; F XI/18 — 22 ó, F XI/21;

Szín'áha (Alep): F XI/14 — 22 ó, É XI/17; 
F XI/16 — 22 ó, É XI/19; F XI/19 — 22 ó, É 
XI/22.

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
125.488/4.

A Szabadkán megjelenő „Hid“ című havi 
folyóirattól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi november hó 4-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
122.752/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

2. o. Az e) alcím második (apróbetűs) be
kezdésének második mondatát teljes egészében 
töröljék és helyébe a következőket írják: „Az 
ékezetes betűk közül az á, ä, ö és ü betűk a nem
zetközi forgalomban két betűnek, a belföldi for-

, galomban egy betűnek számítanak. A eh betű 
mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalomban 
két betűnek, az é betű pedig csak egy betűnek 
számít.“

Ugyanitt a harmadik (apróbetűs) bekezdés 
alulról számított második sorában az „és 
Ausztriával való forgalomban“ szavak törlen
dők.

3. o. A k) alcímben az =  RPx =  jelzésű táv
iratokról szóló bekezdés utolsó és utolsóelőtti 
sorában a zárjel után levő mondatot töröljék és

helyébe a következőket írják: „a külföldi for
galomban legalább 1 fr. 50 cts-t ajánlatos fi
zetni.“

Az oldal utolsó bekezdésének ötödik és ha
todik sorában levő „=■ Poste =  megjelölésért 
pótdíj nem jár“ mondatot töröljék. Ugyancsak 
a hatodik mondatban a „= PAV =  díja a kö
zönséges levél légi szállításáért járó pótdíj'' sza
vak törlendők.

4. o. A  =  PC =  jelzésű táviratokról szóló 
bekezdés második sorában az „és az Ausztriá
val való forgalomban“ szavakat töröljék.

9. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 25. sz.-hoz) 
Algirnál az 1. hasábba tegyenek n) jegyzetjelö
lést.

10. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 25. sz.- 
hoz) Portugáliánál az 1. hasábba tegyenek 8) 
jegyzetj elölést.

23. o. Ekuadornál az 1. hasábba tegyenek 7) 
jegyzetjelölést. A 3. hasábban a szódíj 4.16 a. 
fr., az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 1.387 
a. fr. A z  oldal aljára a következő új jegyzetet 
írják: ,,7) Az Ekuadorba szóló állami távirat 
szódíja: 3.72 a. fr.“

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

9. o. Ekuadornál az =  XLT =  távirat szó
díja a 4. hasábban 1.387 a. fr., díjminimuma pe
dig az 5. hasábban 13.87 a. fr.

Budapest, 1938. évi november hó 3-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
119.808/8.

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

54. o. Egyiptomnál az első bekezdés máso
dik és harmadik sorában „Alexandria, Assuan, 
............. (Zagazig)“ szavakat törölni kell s he
lyettük írandó: „az összes fontosabb helyek 
közt;“. Ugyanitt a harmadik bekezdés második 
sorában „8—12, 17—49“ számokat törölni kell 
s helyettük a következők írandók: „9—13, 17— 
19, vasárnap 11—19 (középeurópai idő);“.

Budapest, 1938. évi november hó 5-én.



A gyöngyösoroszi új postaügynökség meg
nyitása.
126.053/3.

Heves vármegye, gyöngyösi járásban fekvő 
Gyöngyösoroszi községben, folyó évi noyember 
hó 1-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrzőhivatala Gyön
gyös, díjnégyszögszáma 123, ellenőrzőszáma pe
dig 2438.

Az ügynökség forgalmi köre Gyöngyös
oroszi nagyközségre, valamint a közigazgatási
lag Gyöngyösoroszihoz tartozó Bagolyirtás
puszta, Bagolyvár, Károlyvár, Mátraarany- 
bányaház és Világos lakotthelyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 236. oldalon Gyön- 
gyösoroszinál az „u. p. és“ bejegyzés törlése 
mellett írják be: „Eh. Gyöngyös, Vámosgyörk
■ ■ Gyöngyös..........., pd., 123., postáig.
D.“.

Továbbá a közigazgatásilag Gyöngyösoro
szihoz tartozó Bagolyirtáspuszta (110. old.) Ba
golyvár (110. old.), Károlyvár (286. old.), Mátra- 
aranybányaház 362. old.) és Világos (561. old.) 
lakotthelyeknél u. p. ezentúl Gyöngyösoroszi.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 51. oldalon Gyöngyösmellék 
után írják be: „2438, 123, —, Gyöngyösoroszi ü. 
(Eh. Gyöngyös), Heves, Debrecen, Vámos
györk ■--->■ -  -  Gyöngyös . . . .  “ ,

a 149. oldalon pedig a 123. számnál Gyön
gyöspata elé beírandó: Gyöngyösoroszi.

Az Irányítási Füzetben az 56. oldalon Gyön
gyösmellék után írják be: „Gyöngyösoroszi, Ü, 
Heves, D, I, Vámosgyörk—Gyöngyös,. Eh. 
Gyöngyös.“

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

A karosai új postaügynökség megnyitása.
126.054/3.

Zemplén vármegye bodrogközi járásában 
fekvő Karosa községben folyó évi november hó 
1-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrzőhivatala Sátor
aljaújhely, díjnégyszögszáma: 1532, ellenőrző
száma pedig: 2750.

Az ügynökség forgalmi köre Karcsa kis
községre és a hozzátartozó Aranytó, Becsked,

Békahomok, Biharom, Fábiántanya, Miklósföld 
és Nyírtanya lakotthelyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 285. oldalon Karosá
nál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett írják 
be: „S3 Eh. Sátoraljaújhely, Miskolc ■::» » - 
Sátoraljaújhely . . . . , 1532, postáig. D“.

Továbbá a közigazgatásilag Karosához tar
tozó Aranytó (105. old.), Becsked (126. old.), 
Békahomok (126. old.), Biharom (135. old.), Fá
biántanya (197. old.), Miklósföld (370. old.) és 
Nyírtanya (406. old.) lakotthelyeknél u. p. ezen
túl Karcsa.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 63. oldalon Karcag után írják be: 
„2750, 1532, —, Karosa ü. (Eh. Sátoraljaújhely), 
Zemplén, Debrecen, Miskolc i  ■» » Sátor
aljaújhely . . . . , “

a 161. oldalon az 1532. számnál Bodrogha- 
lom után beírandó: Karcsa.

Az Irányítási Füzetben a 74. oldalon Kar
cag után írják be: „Karcsa, Ü. Zemplén, D„ II., 
Miskolc—Sátoraljaújhely, Eh. Sátoraljaújhely.“

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

A hernádkércsi új postaügynökség megnyitása.
126.055/3.

Abaúj-Torna vármegye abaújszántói járás
ban fekvő Hernádkércs községben folyó évi no
vember hó 1-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrzőhivatala Halmaj, 
díjnégyszögszáma 848, ellenőrzőszáma pedig 
2467.

Az ügynökség forgalmi köre Hernádkércs 
községre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 252. oldalon Hernád- 
kércsnél az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: Eh. Halmaj, Miskolc — Hi
dasnémeti, Halmaj . . . . , 848, postáig. D. “

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 55. oldalon Herény után írják 
be: „2467, 848, —, Hernádkércs ü. (Eh. Halmaj), 
Abaúj-Torna, Debrecen, Miskolc ■ — Hi
dasnémeti, Halmaj......... ..

a 157. oldalon a 848. számnál Megyaszó elé 
beírandó: Hernádkércs.

Az Irányítási Füzetben a 62. oldalon He-
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rény után írják be: „Hernádkércs Ü, Abaúj- 
Torna, D, I, Miskolc—Hidasnémeti, Eh. Hal
ma j.“

\

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

A szentsimoni új postaiigynökség megnyitása.

126.056/3.

Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. várme
gyék putnoki járásában fekvő Szentsimon köz
ségben folyó évi november hó 1-én új postaügy
nökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Ózd, 
díjnégyszögszáma 290, ellenőrzőszáma pedig 
2753.

Az ügynökség forgalmiköre Szentsimon 
kisközségre, valamint a hozzátartozó Szentsi- 
monpusztára terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 498. oldalon Szent- 
simonnál az „u. p. és“ jelzés törlése mellett írják 
be: „S3 Eh. Ózd, Miskolc ■« ■» — Ózd . . . . , 
290, postáig. D.“

Ugyancsak a 498. oldalon Szentsimonpusz- 
tánál u. p. ezentúl Szentsimon.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 123. oldalon Szentpéterúr után ír
ják be: „2753, 290, —, Szentsimon ü. (Eh. ózd), 
Borsód, Debrecen, xMiskolc -  -  — Ózd . . . “,

a 151. oldalon a 290. számnál beírandó 
Szentsimon.

Az Irányítási Füzetben a 152. oldalon Szent

péterúr után írják be: „Szentsimon, Ü, Borsod, 
D, I, Miskolc—Ózd, Eh. Ózd.“

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

Murarátka új postaügynökség megnyitása.
125.546/3,

Zalavármegye letenyei járásában fekvő 
Murarátka községben folyó évi október hó 21-én 
új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala: Lete- 
nye, díjnégyszögszáma: 1303, ellenőrzőszáma:
5711.

A z  ügynökség forgalmi köre Murarátka 
községre és Zsindelyespuszta lakotthelyre ter
jed ki.

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

A Helységnévtárban a 377. oldalon Mura- 
rátkánál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett 
írják be: „̂ <3 Eh. Letenye, Nagykanizsa pu.

1 ■ Letenye, Nagykanizsa 2 . . . .  , 1303, 
Postáig. P.“

Az 576. oldalon Zsindelyespuszta ^  Mura
rátka u. p. ezentúl Murarátka.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 86. oldalon Murakeresztúr után 
írják be: „5711, 1303, —, Murarátka ü. (Eh. Le
tenye), Zala, Pécs, Nagykanizsa pu. -------
Letenye, Nagykanizsa 2..........“

A 160. oldalon az 1303. számnál Letenye 
után írják be: „Murarátka“.

Az Irányítási Füzetben a 102. oldalon Mura
keresztúr után írják be: „Murarátka, Ü, Zala, 
P, VI, Nagykanizsa _ .  . Letenye gk., Eh. Le
tenye“.

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
OJC'C<S83'O A létszámból törölt egyén
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Betöltendő kiadói állások.
Bicske I. oszt. postahivatal azon rial ra és állandó al

kalmazásra postakiadót keres. Járandóság: készpénzfize
tés. /

Budapest 93. postahivatal gyakorlott férfikiadó't keres 
azonnali, vagy mielőbbi belépésre.

Kiskunmajsa I. oszt. postahivatal a felszabadult Fel
vidékre tö rtén t kirendelés következtében állandó alkal
mazásra férfi, vagy nőkáadót kérés. Járandóság: ICO pen
gő fix és a mindenkori üzemi jutalék.

Kurd postahivatal állandó alkalmazásra december 
1-re kiadónőt keres. Javadalmazás: teljes ellátás, fizetés, 
megegyezés szerint.

Nagyhalász II. oszt. postahivatal gyakorlott helyet
tesítésre is képes nőkiadók ajánlatát kéri.

Páty (Bpest mellett) II. oszt. postahivatal (Felvidékre 
való behívás miatt) a posta minden ágában jártas nő
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Szajol II. oszt. postahivatal idősebb férfi, esetleg, nő
kiadót keres azonnali belépésre.

Szentgotthárd postahivatal keres (felvidéki előjegy
zés folytán) 2 férfi, esetleg nőkiadót 110 pengő fixfizetés- 
sel, üzemi nélkül.

Zsámbék postahivatal állandó alkalmazásra kiadót 
keres november 15-re, vagy december 1-re. Fizetés: 90 
pengő fix, lakás és mosás, vagy 50 pengő teljes ellátással 
és mosással.

I

Allástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

V ajda M argit Gyoma (Petőfi u. 41.) 8 i Kisegítőnek bárhova.

l
Péterfi Zoltán Szikszó 15 november 15-tői Pénztárkezelő.

Takács Lajos / Szikszó november 154©! Érettségizett.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon János.
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Értékforgalmi korlátozások a visszacsatolt terüle

teken.
A debreceni református kollégium fennállásának 

400. évfordulója alkalmával kiadott bélyegek árusítása.
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zatok helyi forgalmáról.
A felszabadult területeken újonnan megnyílt posta- 
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„Hazatérés 1938“ felülnvomású bélyegek forgalomba 

bocsátása.
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„Üj Szociális Rend“ című időszaki lap megjelenésé

nek és terjesztésének megtiltása.

A L O M :
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Budapest 27. számú új postahivatal megnyitása.
A tiszakerecsenyi postaügynökségnek postahivatal

lá való átalakítása.
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való átalakítása.
Alsónemesapáti új postaügynökség megnyitása. 
Felsőzsid postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Pályázati hirdetmény.
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Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

Külföldi rendjel viselési engedély.
126.218/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
1938. évi október hó 12-én kelt legfelsőbb elha
tározásával megengedni méltóztatott, hogy 
Várnai Béla postaműszaki segédellenőr és Deák 
József postaműszaki segédtiszt az olasz Bronz 
Érmet elfogadja és viselje.

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.
♦ . ... .

Értékforgalmi korlátozások a visszacsatolt 
területeken.

127.422/4.
A Csehszlovákországtól visszacsatolt terü

letekkel való forgalomban a következő érték- 
forgalmi korlátozások érvényesek:

A Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül 
tilos:

a) külföldinek, vagy külföldre fizetést tel
jesíteni; aranyat, ezüstöt és platinát (kivéve az 
ezekből készült, szokásos személyi használat 
célját szolgáló tárgyakat) külföldre kivinni;

b) pénzt (bankjegyet, állam jegyet, érmét) 
vagy pénzhelyettesítő eszközt (utalványt, csek
ket, váltót, pénztárjegyet, takarékbetéti köny
vet) a katonai igazgatás alatt álló visszacsatolt 
területről külföldre kivinni; nem vonatkozik ez 
a tilalom a csehszlovák pénznek és olyan pénz
helyettesítő eszköznek Csehszlovákiába való 
kivitelére, amely csehszlovák koronára szól és 
szövege szerint Csehszlovákiában váltandó be;

c) csehszlovák bankjegyeket, áll am j egye
ket és érméket a katonai igazgatás alatt álló 
visszacsatolt területre bárhonnan behozni;

d) részvényt, záloglevelet, állami községi 
vagy más kötvényt és mindezek szelvényeit a 
katonai igazgatás alatt álló visszacsatolt terű 
letre bárhonnan behozni, vagy erről a területről 
bárhova kivinni.

A fenti szállítási korlátozás alá eső tárgya
kat tartalmazó küldemények kezelésére a P. R. 
T. 1937. évi 21. számában megjelent 102.209/4. 
sz. rendelet 2. és 19. §-ában foglaltakat kell ér
telemszerűen alkalmazni. A visszacsatolt terü
letekre a régi Csonkamagyarország területén 
feladott küldemények kiviteli engedélyét az a 
postahivatal választja le a küldeményről és
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küldi el a Magyar Nemzeti Banknak, amely a 
küldeményt a visszacsatolt területre szóló zár
latban elhelyezi.

E rendelkezést a fentemlített rendeletnél 
elő kell jegyezni.

Budapest, 1938. évi november hó 13-án.

A debreceni református kollégium fennállásá
nak 400. évfordulója alkalmával kiadott bélye

gek árusítása,
125.755/3.

A P. R. T. folyó évi 41. számában közzé
tett 119.8233. számú rendeletem 2. pontjában 
foglalt azt a rendelkezést, hogy a debreceni re
formátus kollégium fennállásának 400. évfordu
lója alkalmával kiadott bélyegeket csak a buda
pesti és debreceni postahivatalok rendelhetik, 
hatályon kívül helyezem.

E bélyegekből az irántuk mutatkozó keres
let kielégítésére szükséges mennyiséget — to
vábbi intézkedésig — valamennyi postahivatal 
megrendelheti a m. kir. posta értékcikkraktárá
tól. A. debreceni postaigazgatóság kerületébe 
tartozó tiszántúli összes postahivatalokat a m. 
kir. posta értékcikkraktára hivatalból fogja 
készlettel ellátni. Azok a hivatalok, amelyeknél 
e bélyegek iránt állandó kereslet mutatkozik, 
kötelesek megfelelő mennyiséget készletben 
tartani.

Jegyezzék elő a postahivatalok e rendelke
zésemet előlhivatkozott rendeletemnél.

Budapest. 1938. évi november hó 14-én.

Statisztikai adatgyűjtés postahivataloknál a 
különleges postai szolgálatokról.

127.363/2:
A különleges postai szolgálatokról az aláb

biakban megszabott időtartamra — a felszaba
duló Felvidék hivatalainak kivételével — az 
összes postahivataloknál statisztikai adatokat 
kell gyűjteni. A postaügynökségek adatait az 
ellenőrző hivatalok gyűjtik és saját gyüjtőívü- 
kÖn veszik fel.

Az adatok felvételére az 1527. számú egy 
egész és egy félívből álló nyomtatvány (Gyüjtő- 
ív a különleges postai szolgálatokról) szolgál, 
amelyet a postahivataloknak a m. kir. posta 
központi javító műhelye és anyagszertára hi

vatalból küld meg. A nyomtatvány egyik példá
nyát a tisztázat elkészítésére kell felhasználni.

A különleges szolgálatokat a gyüjtőív, az 
eddigi 24 táblázat helyett, 25 táblázatban tün
teti fel. A múlt évben használt gyüjtőív 7. táb
lázatát a faluzó levélhordók által gyűjtött, illet 
ve kézbesített táviratok forgalmi adataival, a 
20. táblázatot a MABI jelentőlapok évi darab
számának bejegyzésére szükséges rovatokkal 
egészítettük ki, ezenkívül új táblázatot (22. sz.) 
rendszeresítettünk az utazási pengőcsekkekről. 
Az 1—4. sz. táblázatokban feltüntetett különle
ges szolgálatok adatait csak a f. év december 
hó 5—11-ig terjedő időről, tehát 7 napon át, a 
5—13. sz. táblázatokban felsoroltakat a folyó 
évi december hó 1-töl 31-ig terjedő időről, vagy
is 31 napon át, a 14—25. sz. táblázatokban fel
soroltakat pedig az egész 1938. évről kell fel
venni.

Az egyes táblázatokban foglalt különleges 
szolgálatok adatgyűjtési idejére és a rovatok 
kitöltésére vonatkozólag a táblázatok feliratai, 
fej- és jegyzetrovatai kellő felvilágosítást ad
nak, ezeken kívül azonban általános tájékozá
sul még a következőket rendelem:

1. Az 1—13. sz. táblázatokban feltüntetett 
különleges szolgálatok adatait vagy indításkor, 
vagy a kézbesítés befejezése, vagy az esti pénz
tárzárlat elkészítése után kell felvenni. Azok a 
hivatalok, amelyek a táblázatok valamelyikébe 
feltüntetett különleges szolgálatot nem teljesí
tik, a számok bejegyzésére szolgáló rovatokat 
pontozzák ki. A napi kezelésben előforduló ada
tok feljegyzésére célszerű külön papirost hasz
nálni és az adatgyűjtés 7., illetőleg 31. napjá
nak eltelte után a feljegyzett napi adatokat ezen 
a külön papiroson összegezni, hogy a darabszá
mokat az összegezés után a nyomtatvány házi 
használatra szolgáló példányába egy összegben 
lehessen beírni. Célszerű a fekbérrel terhelt 
csomagok (3. sz. táblázat), valamint a kézbesí
tett közúti pótdíjas csomagok (4. sz. táblázat) 
szállító leveleit csak a 7 napi számlálás befeje
zése után besorozni, hogy az adatok a szállító- 
levelek alapján a számlálás tartama alatt ellen
őrizhetők legyenek. Ugyanebből a célból aján
latos az is, hogy a hivatalok a csomag-felvevő
jegyzékben a közúti pótdíjas csomagoknál (4. 
sz. táblázat) a pótdíjat a számlálás 7 napja alatt 
külön tüntessék fel.

2. Az egész évről egybeállítandó statiszti
kai adatokat (14—25. sz. táblázat) kívánatos elő
ször szintén külön papiroson elkészíteni, hogy
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a gyüjtőívbe csak évi végösszegeket lehessen be
jegyezni. A kincstári, valamint az I. o. posta- 
mesteri hivatalok a külön íven ne csak az évi, 
hanem a havi darabszámokat is összegezzék, 
hogy az évi eredmény havonta is megállapít
ható legyen. A külön íveket a gyű j tőívek házi
példányával együtt, a hivatal irattárában kell 
megőrizni.

Az évi adatok összeállítását a hivatalok 
mielőbb kezdjék meg, hogy a végeredmények a 
megfelelő táblázatokba az év végén késedelem 
nélkül bejegyezhetők legyenek.

3. A különleges postai szolgálatoknak évi 
adatgyűjtésével kapcsolatban (14—25. sz. táb
lázat) a vonatkozó táblázatok fej rovatait az 
iktatókönyvbe, a tudakozványok jegyzőköny
vébe, a visszajelentések könyvébe és a megha
talmazások nyilvántartásába az utolsó oldalra 
le kell másolni, hogy a jövő évben az adatok 
már kezdettől fogva vezethetők és a jövő évi 
statisztikai adatgyűjtés elrendelésekor az 1527. 
sz. nyomtatvány megfelelő táblázatába beírha
tok legyenek.

A postaügynökségek az adatokat minden 
hónap végén levelezőkönyvük útján közöljék 
az ellenőrző hivatalokkal.

4. Az 1527. sz. nyomtatvány házipéldányá
nak kitöltése után a táblázatok adatait a tisztá- 
zati példányba át kell másolni. A postahivata
lok a tisztázati példányt 1939. évi január hó 
20-ig előttes igazgatóságukhoz közönséges le
vélben terjesszék fel. A tisztázati példányt a hi
vatalvezető (postamester) írja alá és lássa el a 
keletbélyegző, valamint az ellenőrző szám ol
vasható lenyomatával.

Az igazgatóságok az összegyűjtött gyűjtő- 
íveket felülvizsgálás után 1939. évi február hó 
IC-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

Budapest, 1938. évi november hó 12-én.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkező 
hírlapokról és folyóiratokról.

127.756/2.

Kizárólag azok a beléptető kicserélő posta- 
hivatalok (mozgóposták), amelyekhez valamely 
közvetlen külföldi zárlatban Magyarország te
rületére szóló hírlapok, vagy folyóiratok érkez
nek, a külföldi hírlapokról és folyóiratokról 
folyó évi november hó 21-től (hétfőtől) f. évi

december hó 18-ig (vasárnapig) bezárólag sta
tisztikai adatokat gyűjtenek olymódon, hogy 
minden hírlapnak és folyóiratnak csak egy lap
számát veszik számba.

Az adatok gyűjtésére és az 1508. sz. nyom
tatvány kitöltésére a következőket rendelem:

1. A havonta, két-havonta, vagy negyed
évenként érkező hírlapokat és folyóiratokat ér
kezésük napján, a hetenként egyszer vagy több
ször érkező hírlapokat és folyóiratokat f. évi 
november hó 21-től 27-ig terjedő idő valame
lyik napján,

a naponként érkező hírlapokat és folyóira
tokat az adatgyűjtés tartama alatt valamelyik 
napon kell megszámlálni.

A torlódás elkerülése végett minden hírla
pot vagy folyóiratot csak egy napon és csak 
egyszer 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 lap
példányok ugyanis nem a hírlapstatisztika, ha
nem a levélposta statisztika (nyomtatványok) 
közé tartoznak.

2. Ha több hírlapnak, vagy folyóiratnak kö
zös kiadóhivatala van, előfordulhat, hogy egy 
szalag alatt többféle lap érkezik. A közös sza
lag alá helyezett különféle lapokat címűk sze
rint külön-küiön 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 15C8. sz. nyomtatványba minden hír
lapnak és folyóiratnak teljes címét kell beírni.

6. Az aditgyüjtés befejezése után az a^ * 
tokát az 1508. sz. nyomtatvány egy tiszta pél
dányán össze üteni kell olymódon, hogy az ösz- 
szesítés a hr atalhoz az adatgyűjtés tartama 
alatt érkezet összes hírlapok, folyóiratok és 
egyéb időszaki sajtótermékek adatait magában 
foglalja. Az összesítés előtt külön a hírlapokat 
és folyóiratokat, és külön az egyéb idő., ki 
sa. j tó term ékeket azok
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a) származási országa (pl. Románia, Né- i 
metország, stb.) szerint, majd ennek keretén 
belül azok

b) nyelve (angol, német, stb.) szerint, az
után ennek keretén belül azok

c) tartalma (politikai, tudományos, stb.) 
szerint, és végül azok

d) megjelenési ideje (pl. hetenként hatszor, 
hetenként kétszer, stb.) szerint kell csoporto
sítani.

A csoportosítás után külön a hírlapokat és 
folyóiratokat és külön az egyéb időszaki sajtó
termékeket összes adataikkal együtt csopor
tonként és a csoportokon belül betűrendben, az 
összesítő nyomtatványba kell beírni és a beírt 
adatokat összegezni.

7. Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtat
ványokat az érdekelt beléptető kicserélő hiva
taloknak a postavezérigazgatóság 2. ügyosztály 
közvetlenül küldi meg.

8. A gyüjtőívek 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 
gyüj tőíveket 1939. évi január hó 10-ig a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék 
fel.

Budapest, 1938. évi november hó 14-én.

Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő 
hálózatok helyi forgalmáról.

127.36412.

Az 1938. évi helyi távbeszélőforgalom meg
állapítása céljából elrendelem, hogy az átalány- 
rendszerű központok a hálózatukon belül lebo
nyolított helyi beszélgetéseket f. évi november 
21-től (hétfőtől) november 27-ig (vasárnapig) 
terjedő időben számlálják. A számlálás ered
ményét a hivatalok (ügynökségek) házilag ké
szítendő kimutatásba jegyezzék be. A kimuta
táson naponkint külön kell feltüntetni a posta
szolgálati ügyben, és külön az előfizetők között 
létesített kapcsolások számát. Az eredeti kimu
tatást a hivatalok irattárukban őrizzék meg, a 
számlálás végeredményét azonban „Postaszol
gálati beszélgetések“ és „Egyéb beszélgetések“ 
cím alatt, tehát két tételben a november havi 
munkaegységkimutatás III. „Távbeszélő“ részé
nek „At.Tányrendszerű kézikapcsolású köz

pontnál“ című alfejezct melletti lap szélén je
lentsék.

Az egységes hálózatba bevont távbeszélő- 
központok előfizetői között váltott helyi beszél
getéseket mindig csak a hívó előfizető köz
pontja jegyezze.

Az igazgatóságok e rendelet végrehajtását 
a november havi munkaegységkimutatások fe
lülvizsgálása alkalmával ellenőrizzék.

Ez az adatgyűjtés a gépikapcsolású, az alap- 
és beszélgetési díjrendszerű kézikapcsolású, a 
falurendszerű gépikapcsolású és a falurendszerű 
részben gépikapcsolású távbeszélőhálózatokat 
nem érinti, mert e hálózatokban a helyi beszél
getések számlálása rendszeresen folyik. Nem 
gyűjtik ezeket az adatokat a felszabaduló Fel
vidék hivatalai sem.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

A felszabadult területeken újonnan megnyílt 
postahivatalok.

128.185/3.

Az anyaországhoz visszacsatolt területeken 
az alábbi postahivatalok kezdték meg működé
süket:

1938. évi november 8-án:

Rozsnyó kincstári posta-, távíró- és távbe
szélő hivatal, Gömör-Kishont vm. Bánréve 
«...» m : Rozsnyó, ellenőrző száma 1154, díj
négy szögszáma 727; Vári posta, távbeszélő hi
vatal, Bereg vm., Sátoraljaújhely Tisza -
újlak, díjnsz. 2829.

1938. évi november 9-én:

Beregszász kincstári posta-, távíró-, távbe
szélőhivatal, Bereg vm., Sátoraljaújhely « .«t 
Tiszaújlak, díjnsz. 2828; Csata posta-, távbe
szélőhivatal, Bars vm., Párkány-Nána 
Léva, ellsz. 1210, díjnsz. 113; Fülek posta-, táv
író-, távbeszélőhivatal, Nógrád vm., Hatvan 
«-it-»-: Losonc, ellsz. 1040, díjnsz. 358; Garam- 
salló postahivatal, Hont vm., Drégelypa'ánk

m - Csata, ellsz. 1039, díjnsz. 160; Ipolysza- 
kállos posta-, távbeszélőhivatal, Hont vm., Dré- 
gelypaiánk Csata, ellsz. 1011, díjnsz.
161; N  agykövesd posta-, távbeszélőhivatal, 
Zemplén vm., Sátoraljaújhely«=™=nc= Bereg
szász, ellsz. 1188, díjnsz. 1531; Nagyi árkán y
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posta-, távbeszélőhivatal, Zemplén vm., Sátor
aljaújhely «=—=*=Beregszász, ellsz. 1303, díjnsz. 
1861; Oroszka posta-, távbeszélőhivatal, Bars 
vm., Párkány-Nána Léva, ellsz. 1241,
díjnsz. 113; Pelsőc posta-, távíró-, távbeszélő- 
hivatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve b o t : 
Rozsnyó, ellsz. 1174, díjnsz. 623; Szepsi posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Abaúj-Torna vm., 
Miskolc—-.» bw Torna«ac=iBJ!ĉ Kassa, ellsz. 1311, 
díjnsz. 730; Tornaija posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve— — —= 
Rozsnyó, ellsz. 1156, díjnsz. 449; Zalaba posta-, 
távbeszélőhivatal, Hont vm., Drégelypalánk 
—_— — - Csata, ellsz. 1227, díjnsz. 113; Zseliz 
posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Bars vm., 
P á r k á n y - N á n a L é v a ,  díjnsz. 160, ellsz. 
1019;

1938. november 10-én:
ti

Alsónyárasd posta-, távbeszéíőhivatal, Po
zsony vm., Komárom m...««...a-.. Somorja, ellsz. 
1062, díjnsz. 339; Bagota posta, távbeszélőhiva- 
tal, Komárom vm., Komárom Érsekúj
vár, ellsz. 1071, díjnsz.. 155; Berzéte posta-, táv
beszélőhivatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve I 

Rozsnyó, ellsz. 1322, díjnsz. 727; Csalló- j 
közaranyos posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, 
Komárom vm., Komárom Somorja, ell
sz. 1066, díjnsz. 268; Csap posta-, távbeszélőhi
vatal, Ung vm.. Sátoraljaújhely Bereg
szász, ellsz. 1192, díjnsz. 2038; Csörgő posta-, 
távbeszélőhivatal, Zemplén vm., Sátoraljaúj
hely 4»=—:=3s=Kassa, ellsz. 1305, díjnsz. 1377; 
Csütörtök posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Komárom w—aa- Somorja, ellsz. 1069, 
díjnsz. 697; Dunaradvány posta-, távbeszélőhi
vatal, Komárom vm., Komárom Érsek
újvár, ellsz. 1064, díjnsz. 109; Feled posta-, táv
beszélőhivatal, Gömör-Kishont vm., Fülek 
————— - Miskolc, ellsz. 1249, díjnsz. 360; Gúta 
posta-, távbeszélőhivatal, Komárom vm., Ko
márom « _■■■ -M- Gúta, ellsz. 1073, díjnsz. 270; 
lpolyszalka postahivatal, Hont vm., Budapest 

■ m Cseklész, díjnsz. 75; Izsa posta-, távbe
szélőhivatal, Komárom vm., Budapest ** ** 
Győr, ellsz. 1065, díjnsz. 154; Kassa 1. kincstári 
posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Abaúj-Torna 
vm., Budapest « Kassa, díjnsz, 963;
Kassa 2. kincstári posta-, távíró-, távbeszélőhi
vatal, Abaúj-Torna vm., Budapest« ™-_ Kassa, 
díjnsz. 963; Kassa 3. kincstári postahivatal, 
Abaúj-Torna vm., Budapest m wr- Kassa, díj
nsz. 963; Kurtakeszi posta-, távbeszélőhivatal, í

Komárom vm., Komárom -  -  ■- Érsekújvár, 
ellsz. 1068, díjnsz. 154; Legenye-Alsómihályi 
posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Zemplén vm., 
Sátoraljaújhely ™ ■ ■*- Kassa, ellsz. 1177, díj
nsz. 1377; Lekér posta-, távbeszélőhivatal, Bars 
vm., Párkány-Nána ■» .» :■«=: Léva, díjnsz. 160; 
Léva kincstári posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, 
Bars vm., Párkány-Nána Léva, díjnsz.
278; Losonc kincstári posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, Nógrád vm., Hatvan ■ -  ■■■ Losonc, 
díjnsz. 357; Munkács kincstári posta-, távíró-, 
távbeszélőhivatal, Bereg vm., Bátyú — *■_ Mun
kács, ellsz. 1102, díjnsz. 2825; Nagymagyar pos
ta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Ko
márom -  » •«!- Somorja, ellsz. 1070, díjnsz. 596; 
Nagysáró posta-, távbeszélőhivatal, Bars vm., 
Párkány-Nána Léva, díjnsz. 215; Ne-
mesócsa posta-, távbeszélőhivatal, Komárom 
vm., Komárom ■ « « - Somorja, Tany-Ne- 
mesócsa, ellsz. 1067, díjnsz. 337; Rimaszombat 
kincstári posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Gö
mör-Kishont vm., Feled Rimaszombat,
díjnsz. 438; Somorja posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, Pozsony vm., Komárom .**_ So
morja, ellsz. 1072, díjnsz. 696; Tiszaújlak posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Ugocsa vm., Sátor
aljaújhely Tiszaújlak, ellsz. 1124. díj
nsz. 3046; Ungvár 1. kincstári posta-, távíró-, 
távbeszélőhivatal, Ung vm., Csapn - T -  Ung
vár, ellsz. 1101, díjnsz. 2220; Vásárát posta-, 
távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komárom 
** a* t Somorja, ellsz. 1063, díjnsz. 417;

1938. november hó 11-én:
Alistál posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony 

vm., Komárom» »■■■.. Somorja, ellsz. 1087, 
díjnsz. 416; Balony posta-, távbeszélőhivatal, 
Győr vm., Komárom ■ »» m - Somorja, ellsz. 
1078, díjnsz. 415; Bátka posta-, távbeszélőhiva
tal, Gömör-Kishont vm., Feled ■ ■ ■: Rima
szombat, díjnsz. 439; Bogya posta-, távbeszélő
hivatal, Komárom vm., Komárom ■ -  So
morja, ellsz. 1077, díjnsz. 338; Bős posta-, távbe
szélőhivatal, Pozsony vm., Komárom m » 
Somorja, ellsz. 1090, díjnsz. 500; Csicsó posta-, 
távbeszélőhivatal, Komárom vm., Komárom 
iá ■ i«l-  Somorja, ellsz. 1082, díjnsz. 337; Csíz 
posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Gömör-Kis
hont vm., Fülek »=» Miskolc, díjnsz. 361; 
Deregnyö posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, 
Zemplén vm., Ungvár t -t  -»» Deregnyö, ellsz. 
1184, díjnsz. 1690; Dernő posta-, távbeszélőhi
vatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve ■ ■■ ■
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Rozsnyó, ellsz. 1313, díjnsz. 728; Érsekkéty pos
ta-, távbeszélőhivatal, Esztergom vm., Párkány- 
Nána -  * * Eéva, díjnsz. 112; Fámád posta-, 
távbeszólőhivatal, Esztergom vm., Párkány- 
Nána m=m=jm Léva, díjnsz. 159; Galánta 1. 
posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., 
Budapest ■ — Cseklész, ellsz. 1079, díjnsz. 
419; Királyfiakarcsa posta-, távbeszélőhivatal, 
Pozsony vm., Komárom *■■. Somorja, ellsz.
1092, díjnsz. 501; Krasznahorkaváralja posta-
távbeszélőhivatal, Gömör-Kishont vm., Bán
réve ■i....- -  Rozsnyó, ellsz. 1307, díjnsz. 727; 
Kolozsnéma posta-, távbeszélőhivatal, Komá
rom vm., Budapest «r-*-«r= Győr, ellsz. 1081, 
díjnsz. 337; Komáromfüss postahivatal, Komá
rom vm., Komárom * *  Somorja, ellsz.
1093, díjnsz. 337; Komját posta-, távíró-, távbe
szélőhivatal, Nyitra vm., Érsekújvár —■ ■- 
Nyitranagykér, ellsz. 1085, díjnsz. 211; Málas 
posta-, távbeszélőhivatal, Bars vm., Párkány- 
N b a  Léva, díjnsz. 159; Nagykapos
posta-, táv^ó-, távbeszélőhivatal, Ung vm., Ung- 
vár m -■» m Deregnyő, ellsz. U96, díjnsz. 1859; 
Nagykeszi posta-, távbeszélőhivatal, Komárom 
vm., Komárom « ■_ Somorja, ellsz. 1094, díj
nsz. 337; Nagysalló posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, Bars vm., Párkány-Nána ss=*=*5s=: Léva,

Lisz. 214; Nagysurány posta-, távíró-, távbe- 
szélchivatal, Nyitra tun., Érsekújvár «•—«= 
Léva, ellsz. 1066, díjnsz. 212; Nemesoroszi 
postahivatal, Bars vm., Párkány-Nána irarzRStzz 
Léva, díjnsz. 215; Örsújfalu posta-, távbeszélő- 
hivatal, Komárom vm., Komárom So
morja, ellsz. 1075, díjnsz. 207; Rimasimonyi 
postahivatal, Gömör-Kishont, Fü’ek -
Miskolc, díjnsz. 360; Rimaszécs posta-, távíró
hivatal, Gömör-Kishont vm., Fülek 
Miskolc, díjnsz. 361; Szene posta-, távíró-, táv
beszélőhivatal, Pozsony vm., Budapest «*—>■"— 
Cseklész, ellsz. 1056, díjnsz. 597; Szentmihályfa 
posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komá
rom =̂30= Somorja, ellsz. 1084. díjnsz. 502; 
Szürfe posta-, távbeszélőhivatal, Ung vm., Csap 
■ -  ■ *= Ungvár, ellsz. 1302, díjnsz. 2037; Tar- 
doskedd posta-, távíró-, távbeszólőhivatal, 
Nyitra vm., Budapest **-= Cseklész, ellsz. 
1074, díjnsz. 211; Tornóc posta-, távíró-, távbe
szélőhivatal, Nyitra vm., Budapest p-- 
Cseklész, ellsz. 1089, díjnsz. 272; Vágsellye pos
ta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., Bu
dapest « 1 ■ - Cseklész, ellsz. 1091, díjnsz. 341; 
Verebély postahivatal. Bars vm., Érsekújvár 
m=m= Zsitvaújfalu, díjnsz. 276;

1938. november hó 12-én:
Ajnácskö posta-, távíró-, távbeszólőhivatal, 

Gömör-Kishont vm., Fülek ■. ■ Miskolc, 
díjnsz. 288; Alsószeli postahivatal, Pozsony vm. 
Budapest = Cseklész, ellsz. 1095, díjnsz. 
341; Bajcs posta-, távbeszélőhivatal, Komárom 
vm., Komárom * -» . Érsekújvár, ellsz. 1097, 
díjnsz. 156; Baka posta-, távbeszélőhivatal, Po
zsony vm., Komárom « mi »» Somorja, ellsz. 
1098, díjnsz. 501; Boly postahivatal, Zemplén 
vm., Sátoraljaújhely * =* Beregszász, ellsz. 
1170, díjnsz. 1691; Buzita posta-, távbeszélőhi
vatal, Abaúj-Torna vm., Miskolc ■ ™ Tor
na ■» - . Kassa, élsz. 1168, díjnsz. 844; Csalló- 
köznyék posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm. 
Komárom ■» «»*■». Somorja, ellsz. 1083, díjnsz. 
418; Csúz posta-, távbeszélőhivatal, Komárom 
vm., Budapest —-* - Cseklész, ellsz. 1157,
díjnsz. 111; Egyházgelle posta-, távbeszélőhiva
tal, Pozsony vm., Komárom « — Somorja, 
ellsz. 1257, díjnsz. 595; Ekecs posta-, távbeszélő
hivatal. Komárom vm., Komárom * .*  So
morja, ellsz. 1088, díjnsz. 338; Felbár posta-, 
távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komárom 
ror — a» - Somorja, ellsz. 1250, díjnsz. 594; Felső
balog posta-, távbeszélőhivatal, Gömör-Kishont 
vm., Feled 8*=«= Rimaszombat, díjnsz. 526; 
Gömörpanyit posta-, távbeszélőhivatal, Gömör-
Kishont vm., Bánréve gg_m— Rozsnyó, ellsz.
1139, díjnsz. 528; Hernádcsány posta-, távíró-, 
távbeszélőhivatal, Abaúj-Torna, vm., Budapest 

Kassa, ellsz. 1161, díjnsz. 1094; Ipoly- 
nagyfalu posta-, távbeszélőhivatal, Hont vm., 
Vác ■ .w—Drégelypalánk, díjnsz. 163; Ipolynvék 
nosta-, távíró-, távbeszélőhivatal Hont vm., 
Vác ■».. *=*= Drégelypalánk díjnsz. 218; 
Inolypásztó posta-, távbeszélőhivatal, Hont vm. 
vm., Drégelypalánk »0 -=!®= Csata, díjnsz. 114; 
Ipolyvarbó posta-, távbeszélőhivatal, Nógrád 
vm., Balassagyarmat eb—*=*= Losonc, díjnsz. 
221, Ipolyvisk posta-, távbeszélőhivatal, Hont 
vm., Drégelypalánk -  v> Csata, díjnsz. 162; 
Jóka posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Budapest Cseklész, ellsz. 1280, díj
nsz. 503; Jolsva posta-, távíró-, távbeszélőhiva
tal, Gömör-Kishont vm., Pelsőc ■=—=■■= Jolsva, 
díjnsz. 725; Kolta posta-, távbeszélőhivatal, Ko
márom vm., Budapest Cseklész, díj
nsz. 158., ellsz. 1255; Komáromszemere posta-, 
távbeszélőhivatal, Komárom vm., Budapest 
5=0 1 =*= Cseklész, ellsz. 1258, díjnsz. 158; Ko- 
máromszentpéfer posta-, távbeszélőhivatal, Ko
márom vm., Komárom ■ -  ■ Érsekújvár, ell.-
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m. 1259, díjnsz. 135; Kürt posta-, távíró-, táv
beszélőhivatal, Komárom vm., Budapest«c--j«ci_aa_ 
‘Cseklész, ellsz. 1263, díjnsz. 110; Lelesz posta
hivatal, Zemplén vm., Sátoraljaújhely »*=!=«-: 
Beregszász, ellsz. 1182, díjnsz. 1860; Magyardió- 
szeg posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Budapest B o o m  Cseklész, ellsz. 1080, díj
nsz. 419; Medve posta-, távbeszélőhivatal, Győr 
vm., Komárom m Somorja, ellsz. 1293,
díjnsz. 414; Nagycsalomja posta-, távbeszélő- 
hivatal, Hont vm., Drégelypalánk m Ba
lassagyarmat, díjnsz. 164; Nagylég posta-, táv
író-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komárom 

Somorja, ellsz. 1261, díjnsz. 595; Nagy- 
ölved posta-, távbeszélőhivatal, Esztergom vm., 
Budapest **-■»—■■■- Cseklész, díjnsz. 112; Nasz- 
vad posta-, távbeszélőhivatal, Komárom vm., 
K o m á r o m É r s e k ú j v á r ,  ellsz. 1063, díj
nsz. 209; Osgyán posta, távbeszélőhivatal, Gö- 
mör-Kishont vm., Rimaszombat ■«--- Os- 

"gyán, díjnsz. 437; Sajógömör posta-, távbeszélő
hivatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve m.-.m 

Rozsnyó, ellsz. 1304, díjnsz. 527; Sárosfa posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komá
rom ■-ja i  Somorja, ellsz. 1262, díjnsz. 595; 
Tany posta-, távbeszélőhivatal, Komárom vm,, 
Komárom Somorja, Tany-Nemesócsa,
ellsz. 1292, díjnsz. 337; Tergenye posta-, táv
beszélőhivatal, Hont vm., Drégelypalánk «oc. 
Csata, díjnsz. 161; Tótmegyer posta-, távíró-, 
távbeszélőhivatal, Nyitra vm., Budapest ■ » 
Cseklész, ellsz. 1086, díjnsz. 210; Udvard posta-, 
távbeszélőhivatal, Komárom vm., Budapest 

Cseklész, ellsz. 1265, díjnsz. 157; Ungtar- 
nóc posta-, távbeszélőhivatal, Ung vm., Ungvár 
- - T -  Deregnyő, ellsz. 1294, díjnsz. 2036; 
Ungvár 2. posta-, távbeszélőhivatal, Ung vm., 
Csap m=mK=mt= Ungvár, ellsz. 1120, díjnsz. 2220; 
Vajka posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., 
Komárom ».-«■ — Somorja, ellsz. 1267, díjnsz. 
594; Várgede posta-, távíró-, távbeszélőhivatal,

, Gömör-Kishont vm., Fülek ■. »  »_ Miskolc, 
díjnsz. 359; Zsitvagyarmat posta-, távbeszélő
hivatal, Bars vm., Érsekújvár-=—=™= Zsitvaúj- 
falu, díjnsz. 275;

1938. november 13-án:
Abaújszina posta-, távbeszélőhivatal, Aba- 

új-Torna vm., Miskolc Kassa, ellsz.
1164, díjnsz. 965; Alsóvárad posta-, távbeszélő
hivatal, Bars vm., Párkány-Nána —- — — Léva, 
díjnsz. 214; Bánkeszi posta-, távbeszélőhivatal, 
Nyitra vm., Érsekújvár » Léva, ellsz. 
1099, díjnsz. 157; Bodzásújlak posta-, távbe-

szeiőhivatal, Zemplén vm., Legenye-Alsómihá- 
lyi ^  Velejte, ellsz. 1173, díjnsz. 1529:
Cseklész posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, Po
zsony vm., Budapest m—m—n»~ Cseklész, ellsz. 
1100, díjnsz. 698; Űeáki posta-, távbeszélőhiva- 

; tál, Pozsony vm., Vágsellye Negyed,
ellsz. 1279, díjnsz. 341; Felsöszemeréd posta-, 
távbeszélőhivatal, Hont vm., Ipolyság 
Alsóterény, díjnsz. 217; Gömörfüge postahiva
tal, Gömör-Kishont vm., Bánréve «- -«r Rozs
nyó, ellsz. 1312, díjnsz. 440; Heiény posta-, táv
beszélőhivatal, Komárom ^vm, Komárom »»t - 
Érsekújvár, ellsz. 1252, díjnsz. 154; Imely posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Komárom vm., Ko
márom BT-w-igr Érsekújvár, ellsz. 1253, díjnsz. 
209; Keszegfalva posta-, távbeszélőhivatal, Ko
márom vm., Komárom« Gúta, ellsz. 1254, 
díjnsz. 269; Ladamóc postahivatal, Zemplén 
vm., Sátoraljaújhely «r-ar-mr Beregszász, ellsz. 
1198, díjnsz. 1531; Lukanénye posta-, távbe
szélőhivatal, Hont vm., Balassagyarmat «=»=»= 
Losonc, díjnsz. 220; Nagykálna posta-, távbe
szélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár Léva,
díjnsz. 277; Negyed posta-, távbeszélóhivatal, 
Nyitra vm., Vágsellye «r..-»« .«■*.- Negyed, ellsz. 
1264, díjnsz. 271; Palást posta-, távbeszélőhiva
tal, Hont vm., Drégelypalánk ■-«. Csata, 
díjnsz. 217; Perbete posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, Komárom vm., Budapest >« Csek
lész, ellsz. 1251, díjnsz. 111; Vágfarkasd pu. 
posta-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., Vágsellye 
-  jm ■ Negyed, ellsz. 1266, díjnsz. 271; Velejte 
posta-, távbeszélőhivatal, Zemplén vm., Legé
ny e-Alsómihályi aj.** »- Velejte, ellsz. 1199, 
díjnsz. 1377; Vilke posta-, távbeszélőhivatal, 
Nógrád vm., Balassagyarmat Losonc,
díjnsz. 356; Zsély posta-, távbeszélőhivatal, 
Nógrád vm., Drégelypalánk Balassa
gyarmat, díjnsz. 220; Zsigárd posta-, távbeszélő
hivatal, Pozsony vm., Vágsellye «t-»--™.- Ne
gyed, ellsz. 1268, díjnsz. 340;

1938. évi november hó 14-én:
Abaszéplak posta-, távbeszélőhivatal, Aba- 

új-Torna vm., Sátoraljaújhely Kassa,
ellsz. 1171, díjnsz. 1093; Alsópél posta-, távbe
szélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár ™ « :jv . 
Léva, díjnsz. 214; Bárca posta-, távbeszélőhiva
tal, Abaúj-Torna vm., Miskolc «ar-rm "nĉ  Kassa, 
eilsz. 1169, díjnsz. 964; Barsbaracska posta-, táv
beszélőhivatal. Bars vm., Érsekújvár t ——— 
Léva, díjnsz. 213; Barsfüss posta-, távbeszélő
hivatal. Bars vm., Érsekújvár —- — — - Zsitva-

I
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újfalu, díjnsz. 21 3; Bússá posta-, távbeszélőhi
vatal, Nógrád vm., Balassagyarmat - 
Losonc, díjnsz. 284; Deménd posta-, távbeszélő- 
hivatal, Hont vm., Drégelypalánk ^  Csata, 
díjnsz. 216; Dobóruszka posta-, távbeszélőhiva
tal, Ung vm., Ungvár -  Deregnyő, ellsz. 
1195, díjnsz. 2036; Egeg posta, távbeszélőhiva
tal, Hont vm., Ipolyság «-■■■« Alsóterény, 
díjnsz. 217; Enyicke posta-, távbeszélőhivatal, 
Abaúj-Torna vm., Miskolc-=—=■■= Torna ■ 
Kassa, ellsz. 1180, díjnsz. 964; Fél posta-, táv
író-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Komárom
■ ■ Somorja, ellsz. 1285, díjnsz. 697; Felsö-
szeli posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., 
Budapest t -» -  Cseklész, ellsz., 1278, díjnsz. 
418; Garbócbogdány posta-, távbeszélőhivatal, 
Abaúj-Torna vm., Sátoraljaújhely Kassa
ellsz. 1162, díjnsz. 1093; Elarkács posta-, távbe
szélőhivatal, Gömör-Kishont vm., Bánréve
■ ■ 1 . Rozsnyó, ellsz. 1306, díjnsz. 527; Kamo-
csa, posta-, távbeszélőhivatal, Komárom vm., 
Komárom — ■ ■ Gúta, ellsz. 1277, díjnsz. 270; 
Királyrév posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Vágsellye ■ ■ ■ Negyed, ellsz. 1274, díj
nsz. 340; Magyarbély posta-, távbeszélőhivatal, 
Pozsony vm., Budapest -  Cseklész, ellsz.
1281, díjnsz. 698; Magyarsók posta-, távbeszélő- 
hivatal, Nyitra vm., Budapest ■ ■ Cseklész, 
ellsz. 1273, díjnsz. 272; Nagybereg posta-, távbe
szélőhivatal, Bereg vm., Beregszász -=-==—= 
Nagybereg, ellsz. 1133, díjnsz. 2828; Nagyfödé- 
mes posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., 
Budapest ■ — ■ Cseklész, ellsz. 1286, díjnsz. 
503; Nagymácséd posta-, távbeszélőhivatal, Po
zsony vm., Galánta ■ -  ■ : Nagymácséd, ellsz. 
1288, díjnsz. 419; Nagymánya posta-, távbe
szélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár tm=m=m= Zsit- 
vaújfalu, díjnsz. 212; Nagymuzsaly posta-, táv
beszélőhivatal, Bereg vm., Sátoraljaújhely — = 
Tiszaújlak, ellsz. 1131, díjnsz. 2828; Nemeskajai 
posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Buda
pest -  -  -  Cseklész, ellsz. 1289, díjnsz. 342; 
Pered posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., 
Vágsellye —- — « Negyed, ellsz. 1272, díjnsz. 
341; Ragyolc posta-, távíró-, távbeszélőhivatal, 
Nógrád vm., Hatvan ■ — Losonc, díjnsz. 
287; Rapp posta-, távbeszélőhivatal, Nógrád 
vm., Balassagyarmat -  ■ = Losonc, díjnsz.
357; Rété posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Budapest ■=■=» ^Cseklész, ellsz. 1282, díj
nsz. 597; Szimö posta-, távbeszélőhivatal, Ko
márom vm., Komárom — ■— Gúta, ellsz. 1271, 
díjnsz. 270; Szkáros posta-, távbeszélőhivatal,

I Gömör-Kishont vm.; Bánréve Rozsnyó,
ellsz. 1165, díjnsz. 527; Taksonyfalva posta-, 
távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Budapest —=j-= 
Cseklész, ellsz, 1270, díjnsz. 419; Tallós posta-, 
távíró-, távbeszélőhivatal, Pozsony vm., Buda
pest mrumrrmt Cseklész, ellsz. 1096, díjnsz. 417; 
V ágvecse posta-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., 
Budapest — — — Cseklész, ellsz. 1283, díjnsz. 
341.

A még hiányzó adatok később közöltetnek. 
Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

„Hazatérés 1938“ felülnyomású bélyegek 
forgalomba bocisátása.

127.029/3.
A P. R. T. 1937. évi 46. számában közzé

tett 124.000/3. számú rendelettel folyó évi január 
1-én forgalomba bocsátott Szent István bélye
gek 20 és 70 filléres értékeinek rajzával, de 
ezekétől eltérő színben „Hazatérés 1938“ felirat
tal, folyó évi december hó 1-én, 20 és 70 filléres 
bélyegek kerülnek forgalomba a magyar terü
letek egyrészének az anyaországhoz történt 
visszacsatolásának emlékére.

E bélyegek folyó évi december hó l-étől to
vábbi intézkedésig bármily postai küldemény 
bérmentesítésére felhasználhatók.

A bélyegek raszteres mélynyomással, víz
jeles (vízjel rajza a P. R. T. 1927 : 49. számában) 
papíron készülnek.

A 29X35 mm nagyságú, álló téglány alakú 
20 filléres értékjelzésű bélyegen a szélei felé 
mindinkább világosodó háttérből kiemelkedve 
a trónon ülő Szent István látható, kezében az 
egyes kereszttel és az országalmával, a hát
térben jobbról és balról egy-egy angyal tartja 
feje fölött a Szent Koronát; A „20 f“ értékjel
zés a bélyeg bal sarkában van elhelyezve. A bé
lyeg alsó legsötétebb hátterében vízszintesen, 
álló fehér betűkkel a „MAGYAR KIR. POS
TA“, alatta pedig a világos szélzeten, álló sötét 
betűkkel a tervező neve: „LÉGRÁDY SÁN
DOR“ olvasható. A „20 f“ értékjelzés felett a 
bélyeg középrészén vízszintes sorban, álló be
tűkkel sötétkék színben nyomva „HAZATÉ
RÉS“ szó, alatta „1938“ évszám olvasható.

A 29X35 mm nagyságú, álló téglány alakú 
70 filléres értékjelzésű bélyegen a bélyeg szélei 
felé mindinkább világosodó háttérből kiemel
kedő Szent Korona látható. A Szent Korona vi-
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lágos, sugárszerű hátteréből emelkedik ki. A 
középső világos sugárszerű hátteret egy söté- 
tebb árnyalatú háttér veszi körül, mely a bé
lyeg mind a négy széle felé egyre világosodik 
és abban a sötétebb háttérben „SACRA CO
RONA“ felírás olvasható. A ..70 f“ értékjelzés 
a bélyegkép alsó középső részén sötét háttérből 
fehéren tűnik elő. A bélyeg alsó legsötétebb 
hátterében vízszintesen, álló fehér betűkkel a 
„MAGYAR KIR. POSTA“, alatta pedig a vilá
gos szélzeten álló sötét betűkkel a tervező ne
ve: „LÉGRÁDY SÁNDOR“ olvasható.

A Szent Korona körül levő „SACRA CO
RONA“ szövegnek fehér színben előtűnő betűi 
között a félkör ívében a vörös színben nyomott 
„HAZATÉRÉS“ szó a Szent Korona alatt és a 
„70 f“ értékjelzés felett az „1938“ évszám olvas
ható.

A 20 filléres értékjelzésű bélyeg színe bar
nás vörös, a „HAZATÉRÉS 1938“ feliratú fe
lülnyomás színe pedig sötétkék.

A 70 filléres értékjelzésű bélyeg színe bar
na, a bélyeg széleinek színe szürkés zöld, a 
„HAZATÉRÉS 1938“ feliratú felülnyomás színe 
pedig sötét vörös.

A bélyegeknek az eredetinél valamivel ki
sebb méretben készült képét itt közlöm:

Ezeket a bélyegeket az összes postahivata
lok árusítják. Első készlettel a m. kir. posta ér
tékcikkraktára hivatalból látja el a postahiva
talokat.

További készletről a postahivatalok a ren
des havi értékcikkmegrendelés alkalmával, in
dokolt esetben azonban soronkívüli megrende
lés útján gondoskodjanak.

Végül felhívom a postahivatalokat a kö
vetkezőkre:

1. Ugv ezeket, mint a kezelésükben meg
forduló egyéb bélyegeket is, különös gonddal, 
tisztán, sérülésmentesen kezeljék.

2. Igen nagy gondot fordítsanak a bélyegek 
lebélyegzésére, amire nézve a P. R. T. 1938 :9. 
számában közzétett 90019/4. számú rendeletem- 
ben foglaltak az irányadók.

3. A bélyegeket abban az esetben sem sza
bad folyó évi december hó 1-e előtt árusítani, 
vagy felhasználni, ha az értékcikkraktár a bé
lyegeket előbb megküldené a postahivatalok
nak.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

Európánkívülre szóló levélposta tovább''Hsa.
127.722/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (£):

Ausztrália (Fremantle): F XI/17 — 5 ó 30 p, 
É XII/20;

Brit-Indiába (Bombay): F XI/22 — 13 ó,
É XII/5; F XI/24 — 7 ó, É XII/8;

Dél-Afrikába (Capetown): F XI/23 — 13 ó, 
É X11/13;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XI/23 
— 15 ó, É XII/8;

Egyiptomba (Alexandria): F XI/21 — 22 ó, 
É XI/24; F XI/22 — 15 ó, É XI/27; F XI/25 — 
15 ó, É XII/1;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XI/21 — 15 ó, É XI/30; F XI/24 — 15 ó, É 
XII/1; F XI/25 — 15 ó, É XII/4;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XI/21 — 
22 ó, É XI/36; F XI/23 — 22 ó, É XI/28; F XI/26 
22 ó, É XII/1;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XI/21 — 12 ó, 
É XI/29; F XI/25 — 12 ó, É XII/3; F XI/26 — 
12 ó, É XII/4;

Japánba (Shimonoseki): F XI/21 — 22 ó,
É XII/8; F XI/25 — 22 ó, É XII/13;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XI/24 — 
5 ó 30 p, É XII/15;

Palesztinába (Tel Aviv): F XI/20 — 22 ó, 
É XI/23; F XI/22 — 22 ó, JÓ XI/25; F XI/24 — 
22 ó, É XI/27; F XI/25 — 22 ó, É XI/30;

Szíriába (Alap): F XI/21 — 22 ó, É XI/24; 
F XI/23 — 22 ó, É XI/26; F XI/26 — 22 ó, 
É XI/29.

Budapest, 1938. évi november hó 14-én.
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„Uj Szociális Rend“ című időszaki lap megjele- ! 
nésének ég terjesztésének megtiltása.

127.594/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Freesz 

József kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő, Bánsági (Prokker) Ádám kispesti 
nyomdájában előállított ,,Uj Szociális Rend“ 
című időszaki lap további megjelenését és ter
jesztését 1938. évi november hó 11-étől számí
tott három hónapra megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi november hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
128.227/4.

A debreceni kir. büntetőtörvényszék vizs
gálókká ja 1938. évi november hó 10-én kelt 
1938. B. 6077/1. számú határozatával a- Debre
cenben, 1938. év őszén, naptárilag meg nem ha
tározható napon, Koltai Lajos gyanúsított által 
készített és terjesztett „Olvasd hazaáruló“ cí
mű, gépsokszorosítású röpiratnak lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
128.135/4.

A „Das Martyrium von Madrid“, a „Die 
13 Punkte für welche Spanien kämpft“ és a 
„Krieg in Spanien“ című spanyol sajtótermé
kektől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
128.216/3.

A 2. számú mozgóposta a 122/112. sz. vona
tokban Budapest nyugati pu.^-Cseklész, a 131. 
sz. vonatban pedig naponkint Cseklész—Buda
pest nyugati pu. között közlekedik. Menet in
dul 6.17-kor, érkezik 12.58, jövet i. 16'.35-kor, 
é. 21.22-kor.

Budapest—Kassa között az 1520. sz. vonat
ban á Budapest—Kassa 9., az 1519. számú vo
natokban pedig a Kassa—Budapest 9. sz. moz
góposta rendeztetett be. Menet i. 0.10., é. 7.22, 
vissza i. 22.59, é. 5.55.

Budapest—Kassa között az 1502. sz. vonat
ban a Budapest—'Kassa 10., Kassa—Budapest 
között pedig az 1501. számú vonatban a Kassa— 
Budapest 10. sz. mozgóposták közlekednek. Me
net i. 7.40, é. 12.12; vissza i. 18.20. é. 23.00. A
9. és 10. számú mozgópostákat a keleti pálya
udvari mozgópostafőnökség látja el.

A 19. sz. mozgóposták az 1720/2312., ille
tőleg 2311/1719. sz. vonatokban Budapest—Zá
hony—Ungvár között közlekednek. Menet i. 
22.25, é. 10.44; vissza i. 16.59, é 5.00.

A 20. sz. mozgóposták az 1702/2314/4026. 
sz., ill. a 4025/2313/1701. számú vonatokban Bu
dapest—Záhony—Beregszász között közleked
nek. Menet i. 7.50, é. 16.48; vissza i. 12.37, é. 
21. 10.

Budapest—Losonc között a 320/319. sz. vo
natokban a 21., a 312/311. sz. vonatokban pedig 
a 22. sz. mozgóposták közlekednek. A 21. sz. 
mozgóposta menet i. 0.10, é. 6.06; vissza i. 23.15, 
é. 5.30; a 22. sz. menet i. 5.50, é. 11.37; vissza
i. 16.57, é. 22.07.

A 33. sz. mozgóposták a 420 4012. és 4033/ 
419. sz. vonatokban Budapest—Beregszász, a 34. 
sz. mozgóposták a 402/432/4024/4714. és 4713/ 
4013/431/401. sz. vonatokban Budapest—Ung
vár között közlekednek. A 33. sz. mozgóposta 
i. 0.45, é. 11.55; vissza i. 17.59, é. 5.00; a 34. sz. 
mozgóposta i. 7.08, é. 14.20; vissza i. 14.50, é. 
18.52.

A Miskolc—Budapest 38. számú mozgó
posta a 411/421. sz. vonatokban naponta közle
kedik.

Komárom és Cseklész között a 4322/222b/ 
222c. sz. vonatokban a Komárom—Cseklész 40., 
a 133a/133/4321. sz. vonatokban pedig a Csek
lész—Komárom 40. sz. mozgóposta rendeztetett 
be. Ellátja a komáromi 1. sz. hivatal. Menet
i. 5.56, é. 9.03; vissza i. 11.33, é. 19.26.

-



47. szám. 359

Párkány-Nána—Csata—Ipolyság közölt az
5732., illetve 5/21. sz. vonataiéban, a Párieany- 
Nána—Ipolyság 46., illetőleg ípoiyság—Pár
kány-Nána 4o. sz. mozgóposták írendeztetteic 
be. Menet i. 10.05, é. 12.04; vissza i. u.zs, é. 
19.20. Pliatja Ipolyság postahivatal.

Az 51. sz. mozgóposta üudapest—Győr kö
zött a lo. sz. vonatban ismét közlekedik, inául 
i 7.10, érkeziic 20.44.

A 7822. sz. vonatban az Érsekújvár—Léva
63., a 7823. sz. vonatban pedig a neva—Érsek
újvár 63. sz. mozgóposták rendeztettek be. M e 

net i. 7.20, é. 9.ób; vissza i. 15.25, é. i7.58. ki
látja az érseJcújvári 1. sz. hivatal.

Az 5732]61ö2. sz. vonatokban a Párkány- 
Nána—Léva 88., a 6131/5721. sz. vonatokban 
pedig a Léva—Párkány-Nána 88. sz. mozgópos
ták rendeztettek be. Menet i. 10.05, é. 12.13; 
vissza i. 17.31, é. 19.20. Éllátja az érsekújvári 1. 
sz. postahivatal.

A 7625/9514. sz. vonatokban a Rozsnyó— 
Fülek 90., a 9527/7612. sz. vonatokban pedig a 
Fülek—Rozsnyó 90. sz. mozgóposta rendezte
tek be. Menet i. 1406, é. 17.08; vissza i. 6.35, 
é. 10.18. Ellátja a rozsnyói postahivatal.

A 115. sz. mozgóposta a 6523. sz. vonatban 
ezentúl csak Záhony és Mátészalka között köz
lekedik, i. 15.15, é. 16.47.

A 116. sz. mozgóposta a 6527. sz. vonatban 
Záhony—Mátészalka, a 6524. sz. vonatban pe
dig Mátészalka—Záhony között közlekedik. 
Menet i. 10.15, é. 11.45; vissza i. 12.30, é. 13.58.

Miskolc és Hidasnémeti között a 142. sz. 
mozgóposták ezentúl nem közlekednek.

A 166. sz. mozgóposták a 9822/9821. sz. vona
tokban ezentúl Miskolc—Torna—'Kassa között 
közlekednek. Menet i. 7.51, é. 12.07; vissza i.
14.00, é. 18.24.

Érsekújvár és Zsitvaújfalu között a 7822/ 
4522. sz. vonatokban az Érsekújvár—Zsitvaúj
falu 202., a 4523/7823. sz. vonatokban pedig a 
Zsitvaújfalu—Érsekújvár 202. sz. mozgóposta 
rendeztetett be. Menet i. 7.20, é. 9.11; vissza 
i. 16.05, é. 17.58. Ellátja az érsekújvári 1. sz. 
postahivatal.

A 4322/5622. sz. vonatokban a Komárom— 
Somorja 214., az 5621/4321a. sz. vonatokban pe
dig a Somorja—Komárom 214. sz. mozgóposták 
közlekednek. Menet i. 5.56, é. 9.27; vissza i. 
15.50, é. 19.15. Ellátja a komáromi 1. sz. posta- 
hivatal.

A 235. sz. mozgóposták a 4244., illetőleg 
4241. sz. vonatokban Balassagyarmat és Losonc

között közlekednek. Menet i. 13.14, é. 15.50; 
vissza i. 15.55, é. 18.23.

Mátészalka és Ágerdőmajor között a 6545. 
sz. vonatban a 240. sz. mozgóposta ismét köz
lekedik. Indul 12.08, érkezik 12.41.

Felsorolt változásokkal kapcsolatban a So
moskőújfalu—Kisterenye 317., a Hatvan—Kis- 
terenye 370, a Miskolc—Hidasnémeti 1502., a 
Hidasnémeti—Miskolc 1501., a Záhony—Csap 
2314. és 2312., továbbá a Csap—Záhony 2311. sz. 
postaalkalmazott által, végül pedig a 9824/9873. 
sz. vonatokban Tórnanádaska—Bodvavendégi 
között vasúti alkalmazott által ellátott jegyzé- 
kelőmenetek megszűntek.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tárának ezévi 19. számá
ban 99.683/3. számú rendelettel közzétett moz
gópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
128.020/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változást:

2. oldal, A) Európa, I. sz. menetrendtáblá
zat, Lengyelország, a 16. sz. hasábban Varsó
nál, a „XL 1—II. 28-ig“ megjegyzéssel egysor- 
ban új menetrendi adatként írják be: 13.25. A 
lap alján x) jegyzetnek írják be a következő
ket: *) Feladási határidő a Budapest 72. sz. hi
vatalnál 9 óra 40.“

Budapest, 1938. évi november hó 14-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban.

125.713/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változást jegyezzék elő:
24. o. Venezuelánál a 6. hasábban az 

— Ouvert =  megjelölést töröljék. Az oldal al
ján levő 9) jegyzet szövegét a következőképen 
módosítsák: ,,9) =  MP =  és =  Ouvert =  csak 
Caracas, Coro, La Guayra és Maracaibo-ba 
küldhető.“

Budapest, 1938. évi november hó 14-én.
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Budapest 27. számú új postahivatal megnyitása.
128.403/3.

Budapest székesfőváros XI. kerületében, 
Karolina-út 35/b. szám alatt, folyó évi novem
ber hó 16-án, távbeszélővel egyesített új posta- 
hivatal nyílt meg.

Az új hivatal ellenőrzőszáma: 277, díj négy
szögszáma: 1, szolgálati jellege: L, távbeszélő- 
hívószáma: 257—601.

Ehhezképest a kir. hivatalok az alábbi vál
tozásokat vezessék keresztül:

A m. kir. Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában, a 23. oldalon, Budapest 26. sz. 
postahivatal adatai után írják be a következő
ket: ,,277, 1, —, Budapest 27 (XI., Karolina-út 
35/b. sz.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest.'1

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

A tiszakerecsenyi postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

126.066/3.
A tiszakerecsenyi, távbeszélővel egyesített 

postaügynökség folyó évi november hó 1-től 
postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal forgalmi köre az eddi
gieken kívül kiterjed a közigazgatásilag lisza- 
kerecseny községhez tartozó Nagykádszög la
kotthelyre is.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2723.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 524. oldalon Tisza- 
kerecsenynél a Eh. Mezőladány“ bejegy
zést töröljék és helyette írják a postahivatal jel
zését:

a 385. oldalon Nagykádszögnél u. p. és u. t. 
ezentúl Tiszakerecseny.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 131. oldalon Tiszakerecsenynél 
az 1. hasábba írják be: „2723“, a 4. hasábban az 
„ü. (Eh. Mezőladány)“ bejegyzést töröljék.

Végül az Irányítási Füzetben a 164. oldalon 
Tiszakerecsenynél a 2. hasábban az „Ü“ bejegy
zés töröljék és helyette írják be: „IV“, a 7. ha
sábba pedig az „Eh. Mezőladány“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

A mátraderecskei postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

126.065/3.
A mátraderecskei postaügynökség folyó 

évi november hó 1-től változatlan forgalmi kör
rel postahivatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2741.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 362. oldalon Mátra
derecskénél a Eh. Kál“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be a postahivatal jelzését:
-n

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 80. oldalon Mátraderecskénél az 
első hasábba írják be: 2741. a 4-ik hasábban az 
„ü. (Eh. Kál)“ bejegyzést töröljék.

Végül az Irányítási Füzetben a 96. oldalon 
Mátraderecskénél a 2. hasábban az „Ü“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: „IV“, a 7. ha
sábba pedig az „Eh. Kál“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi november hó 15-én.

Alsónemesapáti új postaügynökség megnyitása.
127.531/3.

Zalavármegye zalaegerszegi járásában fek
vő Alsónemesapáti községben folyó évi novem
ber hó 1-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Nemesapáti, díjnégyszögszáma: 1034, ellenőrző- 
száma: 5426.

Az ügynökség forgalmi köre Alsónemes
apáti községre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 97. oldalon Alsóne- 
mesapátinál az „u. p. és“ jelzés, törlése mellett 
írják be: Eh. Nemesapáti, Nagykanizsa
m. ■ ur--. Szombathely, Nemesapáti . . . .  1034,
Postáig. P.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában, a 7. oldalon, Alsónána után írják 
be: „5426, 1034, —, Alsónemesapáti, ü. (Eh. Ne
mesapáti), Zala, Pécs, Nagykanizsa »0 *=*»= 
Szombathely, Nemesapáti . . . . “,

a 158. oldalon az 1034. számnál Z'bszent- 
iván után írják be: „Alsónemesapáti“.

A z Irányítási Füzetben a 10. oldalon Alsó-
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nána után írják be: „Alsónemesapáti, Ü. Zala, 
P, VI, Nagykanizsa—Szombathely, Eh. Nemes
apáti“.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

Felsőzsid postaügynökség nevének megváltoz
tatása.

125.30413.
A felsőzsidi postaügynökség változatlan 

forgalmi körrel Alsózsid községbe helyeztetett 
át és ezzel kapcsolatban az ügynökség neve 
„Alsózsid“ névre változott meg. Ehhez képest 
a kir. hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 101. oldalon Alsó- 
zsidnél „u. p. Felsőzsid“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják be: Eh. Z-alaszántó, Tapolca
■ ».-■I-Keszthely . . . . , 683, postáig. P.“

Alsózsidi szőllőhegy A Alsózsid (101. o.) 
ezentúl u. p. Alsózsid.

Büdöskútpuszta rA Vállus (149. o.) ezentúl 
u. p. Alsózsid.

Felsőzsidnél (211. o.) Eh. Zalaszántó, 
Tapolca Keszthely . . . . , 683, postáig.
P“ bejegyzést töröljék és helyette írják be: u. p. 
Alsózsid (belterület).

Felsőzsidi .szőllőhegy .A Felsőzsid (211. o.) 
ezentúl u. p. Alsózsid.

Vállus kk., Vállusi erdészlak és Vállusma- 
jor a  Vállus (549. o.) ezentúl u. p. Alsózsid.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
réban:

A 8. oldalon, Alsóvámos után írják be: „—, 
683, —, Alsózsid ü. (Eh. Zalaszántó), Zala, Pécs, 
Tapolca Keszthely . . . . “, a 155. olda
lon a 683. számnál „Felsőzsid“ helyett „Alsó
zsid“, a 45. oldalon pedig Felsőzsid ügynökség
re vonatkozó bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzetben:
A. 11. oldalon, Alsóvámos után írják be: 

„Alsózsid., Ü. Zala, P., VI, Tapolca—Keszt
hely, Eh. Zalaszántó“, a 49. oldalon pedig Felső
zsid ügynökségre vonatkozó összes adatokat 
töröljék.

Budapest, 1938. évi november hó 10-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügvnöki állásokra szerződés mellett. 

127.538/3.
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*) A szállítás és kézbesítés ellátásáról az érdekeltség gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési. iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va- 
.amint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1938

évi december hó 3-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi november hó 15-én.

»
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A Magyar királyi postatakarékpénztár 1938. 
október havi forgalma.

8.471/eln. ptk.
A takaréküzletágban a betétek 577.677.54 

P-vel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1938. évi október hó végén 
107,324.492.86 P volt. A különleges kamatozású 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
22,999.392.87 P-vel szerepel.

A betevők száma a hó végén 545.032 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 7,275.575 

P 06 fillérrel múlták felül a visszafizetések. A 
csekkbetétek állománya 1938. október hó végén 
173,653.801.71 P volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 37.814 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapírok állománya 
1938. október végén névértékben 111,250.259.42 
P-t tett ki, az intézetnél levő idegen tulajdont

képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
138,040.013.42 P értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 85.016 volt.

A zálogüzletágban 236.184 drb új zálogfel
vétel, 4,778.204 P kölcsönnel és 302.192 drb zá
logkiváltás 5,839.334 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1938. október vé
gén 1,346.144 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 27,176.453 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2520 drb, kényszerárverésre pedig 8905 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 9267 
drb, a befolyt vételár 178.237.17 P-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. évi október hó folyamán 
3,728.426 tétel és 2.237,720.642.90 P. Az összes 
betétek állománya pedig a hó végén 280,978.294 
P 57 f volt.

Budapest, 1938. évi november hó 8-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
A Budapest 43. sz. I. oszt. postahivatal (V., Csa- 

nády utca 5.) ügyes, gyors, pénzkezelésben is jártas, gya
korlott nőkiadót keres (Felvidékre kirendelésből kifolyó
lag), előreláthatólag állandóra.

Bácsalmás postahivatal kettő  gyakorlott férfi kiadót 
keres állandó alkalmazásra, december 1-i belépésre. Fix 
fizetés, megegyezés szerdnt.

Erdőhorváti III. oszt, postahivatal helyettest keres.

i Fizetés a teljes járandóság. Lehetőleg olyanok ajánlatát 
kéri, kik a hivatalt megpályázzák.

Kadarkút postahivatal keres december 1-ére, nagy 
gyakorlattal biró, vallásos postakiadót. 90 pengő fix és 
üzemivel. Az állás állandó.

Pusztagyenda III. oszt. postahivatal szerény igényű 
nőkiadót keres dec. 1-re, ki a helyettesítést is vállalja. 
Lehet kezdő is. Teljes ellátás, mosás és ágyneművel fi
zetés megegyezés szerint.

Sümeg I. oszt. postahivatal három gyakorlott kiadót 
keres azonnalra.

Állástkereső postakiadók.

A z állást kereső postak iadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Henrik Erzsébet Dévaványa 10 azonnal

Tornai József Demecser dec. 1-tőlt
Lehetőleg a debreceni 

kerületben.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Pos-tavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114, 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomd* Rt. Felelő* v.: Ducbon Jáno*.



363

TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1938. NOVEMBER 25. 48. szám.

T  A  B  T  AU .  O  M  :
A felszabadult területien, levő postahivatalokhoz való 

áth el yezé sre j elentke zés.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázat a felszabadult területen levő postahivata

loknál hivatalvezetői állásra.
Kerületi helyi biztosi megbízatás.
A csehszlovák postabélyegekkel történő bérmentesí

tés kedvezményének megszüntetése.
A sátoraljaújhelyi m. kir. fővámhivatal postai ki- 

rendeltségének megszüntetése.
A  felszabadult területeken újonnan megnyílt posta- 

hivatalok.

Változás a Csomagdíjszabásban.
Európánkívüilre szóló levélposta továbbítása. 
Változások a  mozgópostái jegyzékben. 
Változások az Irányítási Füzetben.
Változások a Helységnévtárban. 
Hódmezővásárhelyen postaügynökség megnyitása. 
Pályázat postaügynöki állásra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Személyzetiek.
K imutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A felszabadult területen levő postahivatalokhoz 
való áthelyezésre jelentkezés.

128.791/1.

A felszabadult területen levő

1. Beregszász,
2. Dunaszerdahely,
3. Érsekújvár 1.
4. Érsekújvár 2. (pályaudvar),
5. Ipolyság,
6. Kassa 1.
7. Kassa 2. (pályaudvar),
8. Kassa 3.,
9. Komárom 1.,

10. Léva,
11. Losonc,
12. Munkács,
13. Rimaszombat,
14. Rozsnyó,
15. Ungvár,

postahivataloknál és a Kassán felállítandó pos
taigazgatóságnál szükséges tisztviselői és al
tiszti létszám kiegészítése és végleges megálla
pítása előtt a személyzetnek a lehetőséghez ké
pest módot kívánok nyújtani arra, hogy azok, 
akik a felszabadult területen levő postahivata
lok valamelyikéhez kérik az áthelyezésüket, ké
relmüknek megfelelően, de a kincstár költségén

abba a városba helyeztessenek át, ahol szolgá
latot óhajtanak teljesíteni.

Azok tehát, akik a felsorolt hivatalok va
lamelyikénél kívánnak szolgálatot teljesíteni, 
ez irányú szándékukat szolgálati úton 8 napon 
belül a postavezérigazgatóságnak jelentsék be.

Tájékoztatásképen közlöm, hogy abban az 
esetben, ha az említett hivatalok valamelyiké
hez áthelyezésre kellő számú tisztviselő vagy 
altiszt nem jelentkeznék, a szolgálat érdekének 
legjobban megfelelőket fogom áthelyezni.

Már most figyelmeztetem azonban a sze
mélyzetet, hogy az akár az áthelyezésre, akár az 
áthelyezésük megakadályozására közvetve vagy 
közvetlen protekciót vennének igénybe, az 
illető ellen a legszigorúbban fogok eljárni.

Budapest, 1938. évi november hó 18-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
113.085/1.

A hódmezővásárhelyi 1. számú postahiva
talnál a hivatalvezetői állás nyugdíjazás folytán 
megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek hivatali igazgatók, főfelügyelők és fel
ügyelők. Jelentkezni lehet e közlemény meg-
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jelenésétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út 
betartása mellett, a javaslattételre hivatott sze
gedi m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék meg 
a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jái.

Budapest, 1938. évi november hó 17-én.

Pályázat a felszabadult területen levő posta- 
hivataloknál hivatalvezetői állásra.

128.81311.
A felszabadult területen levő
1. beregszászi,
2. dunaszerdahelyi,
3. Érsekújvár 1. sz.,
4. Érsekújvár 2. sz.
5. ipolysági,
6. Kassa 1. sz.,
7. Kassa 2. sz.,
8. Kassa 3. sz.,
9. lévai,

10. losonci, ■ i
11. munkácsi,
12. rimaszombati,
13. rozsnyói, és az
14. ungvári

postahivataloknál a hivatalvezetői állást pályá
zat útján töltöm be.

Az említett állásokra a szabályszerű átköl- 
tözködési illetményekre való igényjogosultság
gal jelentkezhetnek: főfelügyelők, felügyelők és 
fő-tisztek, Kassa 1. sz. postahivatalnál levő hiva
talvezetői állás elnyeréséért közigazgatási tiszt
viselők is pályázhatnak. Jelentkezni lehet a köz
lemény megjelenésétől számított 8 nap alatt, a 
hivatalos út betartása mellett a javaslattételre 
hivatott felszabadult területek m. kir. postaigaz
gatóságához (Budapest) intézendő folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel a 
folyamodók szolgálati táblázatainak másolatá
val együtt közvetlenül küldjék meg a felszaba
dult területek m. kir. postaigazgatóságának.

A beregszászi, Érsekújvár 1. sz., az ipoly
sági, a Kassa 1. sz., a losonci, munkácsi, rima- 
szombati, rozsnyói s az ungvári hivatalvezetői 
állás természetbeni lakással jár.

A szolgálati követelmények megfelelése 
esetén a pályázók közül előnyben részesülnek 
elsősorban azok, akiket a felszabadult területről 
a csehek elűztek, másodsorban azok, akik felvi
déki származásúak.

Budapest, 1938. évi november hó 21-én.

Kerületi helyi biztosi megbízatás.
125.956/1.

A budapesti postaigazgatóság kerületében 
dr. Bodó Zoltán postasegédtitkár (38) a helyi 
biztosi teendők alól felmentetett és az 1938. évi 
október hó 27-iki hatállyal a kerületi biztosi 
teendők ellátásával bízatott meg. Dr. Bothár 
László postasegédtitkár (79) ugyancsak 1938. 
évi október hó 27-iki hatállyal Budapesten helyi 
biztosi teendőkkel bízatott meg.

Budapest, 1938. évi november hó 16-án.

A csehszlovák postabélyegekkel történő bér- 
mentesítés kedvezményének megszüntetése.

128.140/A. fő.
A folyó évi P. R. T. 44. számában megjelent 

121.146/4. sz. rendelet 1. a) pontjában foglalt az j 
a rendelkezés, hogy a feladók a felszabadult te- j 
riileteken és az anyaországban lévő helyekre 1 
szóló közönséges levélpostai küldeményeiket a I 
régi csehszlovák postabélyegekkel is bérmente
síthetik, hatályát veszti. Csehszlovák postabé
lyegek postai küldemények bérmentesítésére te- j 
hát már nem használhatók fel. Ily bélyegeket le
bélyegezni ezután tilos.

Budapest, 1938. évi november hó 19-én.

A sátoraljaújhelyi m. kir. fővámhivatal postai 
kirendeltségének megszüntetése.

128.491/4.
A Felvidék egy részének a Magyar Szent 

Koronához való visszacsatolása következtében 
a sátoraljaújhelyi m. kir. fővámhivatal 1938. no-j
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vember 30-ával megszűnik. Ennélfogva a sátor
aljaújhelyi postahivatalnál a vámközvetítő szol- 

• gálatot is megszüntetem.
Ezért a fentemlített naptól kezdve a Sátor

aljaújhelybe címzett, vámárut tartalmazó posta- 
küldeményeket a Miskolc 2. sz. postahivatalhoz 
kell irányítani.

A hivatalok a Csomagdíjszabás 59. oldalán 
a vámközvetítő postahivatalok közül Sátoralja
újhelyét töröljék, az „Utasítás a külföldről ér
kező vámköteles tartalmú postai küldemények 
irányítására“ című füzetben pedig Sátoraljaúj
helynél az „Su“ jel helyett írják az „M“ jelet.

Budapest, 1938. évi november hó 19-én.

A felszabadult területeken újonnan megnyilt 
postahivatalok.

129.941/3.
Az anyaországhoz visszacsatolt területeken 

az alábbi postahivatalok kezdették meg műkö
désüket :

1938. évi november hó 12-én:

Nagyida posta-, távbeszélőhivatal, Abaúj- 
Torna vm., Miskolc n c T o m a ™ ™.. Kassa. 
Ellenőrzőszáma 1167, díjnégyszögszáma 965; 
Semse posta-, távbeszélőhivatal, Abaúj-Torna 
vm., Miskolc -  ■ ™ . Kassa, ellsz. 1310, díjnsz. 
843;

1938. évi november 13-án:

Királyfa posta-, távbeszélőhivatal, Pozsony 
vm., Budapest ■ ™ — Cseklész, ellsz. 1275, díj
nsz. 597; Torna posta-, távíró-, távbeszélőhiva
tal, Abaúj-Torna vm., Miskolc ™- ™- ™- Torna 
■ ■ ■ Kassa, ellsz. 1197, díjnsz. 626; Zsitva- 
födémes posta-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., 
Érsekújvár ™̂™=™= Zsitvaújfalu, ellsz. 1260, díj
nsz. 212;

1938. évi november hó 15-én:

Alsómislye postahivatal, Abaúj-Torna vm., 
Sátoraljaújhely «=—-.■»- Kassa, ellsz. 1185, díj
nsz. 1093; Bart posta-, távbeszélőhivatal, Eszter
gom vm., Párkány-Nána — ™ ■ Léva, díjnsz. 
113; Bátyú posta-, távbeszélőhivatal, Bereg vm., 
Sátoraljaújhely-=™=™= Beregszász, díjnsz. 2416; 
Csáb posta-, távbeszélőhivatal, Hont vm., Dré- 
gelypalánk — ■ — Balassagyarmat, díjnsz. 282; 
Csécs postahivatal, Abaúj-Torna vm., xMiskolc

™=™=™= Torna ■ -  ™ Kassa, ellsz. 1187, díj
nsz. 844; Éberhárd posta-, táviró-, távbeszélő
hivatal, Pozsony vm., Komárom ™ ™ ™_ Somor- 
ja, díjnsz. 697; Feketeardó posta-, távbeszélőhi
vatal, Ugocsa vm., Beregszász ■ — ™- Tiszaúj- 
lak, ellsz. 1128, díjnsz. 3504; Gács posta-, távbe
szélőhivatal, Nógrád vm., Losonc™-™--—- Gács, 
díjnsz. 435; Hidaskürt posta-, távbeszélőhivatal, 
Pozsony v'm., Budapest ™ ™ «= Cseklész, ell
sz. 1287, díjnsz. 418; Jánok posta-, távbeszélőhi
vatal, Abaúj-Torna vm., Miskolc ™=™=™= Torna 

Kassa, ellsz. 1315. díjnsz. 731; Kövecses 
posta-, távbeszélőhivatal, Gömör-Kishont vm., 
Bánréve Rozsnyó, ellsz. 1299, díjnsz.
440; Kuntapolca posta-, távbeszélőhivatal, Gö- 
mor-Kishont vm., Pelsőc Kuntapolca,
ellsz. 1308, díjnsz. 623; Nemeskosút posta-, táv
beszélőhivatal, Pozsony vm., Budapest ™=™=™= 
Cseklész, ellsz. 1284, díjnsz. 419;

1938. évi november hó 16-án:

Barsbese posta-, távbeszélőhivatal, Bars 
vm., Érsekújvár ™_™_™- Léva, ellsz. 1032, díj
nsz. 213; Csiffár posta-, távbeszélőhivatal, Bars 
vm., Érsekújvárt̂ ——- ^  Zsitvaújfalu, ellsz. 1008, 
díjnsz. 276; Gát postahivatal, Bereg vm., Sátor
aljaújhely mi.™ ■ Beregszász, ellsz. 1126, díj
nsz. 2827; Gice posta-, távbeszélőhivatal, -Gö- 
mÓr-Kishont vm., Pelsőc ™ ™ Jolsva, ellsz. 
1309, díjnsz. 622; Kassa 4. posta-, távbeszélőhi
vatal, Abaúj-Torna vm., Budapest ™=™= Kassa, 
díjnsz. 963; Óhaj posta-, távbeszélőhivatal, Bars 
vm., Érsekújvár « ™ Léva, ellsz. 1241, díj
nsz. 157; Szilice posta-, távbeszélőhivatal, Gö
mör-Kishont vm., Bánréve ™ o .: Rozsnyó, 
ellsz. 1326, díjnsz. 624; Űjbars posta-, távbe
szélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár ™ Léva, 
ellsz. 1042, díjnsz. 277; Zsitvaújfalu posta-, táv
író-, távbeszélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár 
™-—=™= Zsitvaújfalu, ellsz. 1038, díjnsz. 347;

1938. évi november hó 17-én:

Megyercs posta-, távbeszélőhivatal, Komá
rom vm., Komárom -  ■ ™ Gúta, ellsz. 1291, 
díjnsz. 269; Nádszeg posta-, távbeszélőhivatal, 
Pozsony vm., Budapest ™ ..™ » Cseklész, ell
sz. 1290, díjnsz. 340; Nagypalád postahivatal, 
Szatmár vm., Sátoraljaújhely guaLjL- Tiszaúj- 
lak, ellsz. 1127, díjnsz. 3047; Nyitranagykér 
posta-, távbeszélőhivatal, Nyitra vm., Érsekúj
vár ■ ■■ ■ Nyitranagykér, ellsz. 1328, díjnsz. 
274; Oroszvég postahivatal, Bereg vm., Bátyú
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■ — — Munkács, ellsz. 1110, díjnsz. 2825; Sa- 
lánk posta-, távbeszélőhivatal, Ugocsa vm., Be
regszász -  . Nagybereg, ellsz. 1130, díjnsz. 
3270; Üjlót posta-, távbeszélőhivatal, Bars vm., 
Budapest ■ ■ — Cseklész, díjnsz. 158;

1938. évi november hó 18-án::

Fakóvezekény posta-, távbeszélőhivatal, 
Bars vm., Párkány-Nána ■ « ™ Léva, díjnsz. 
159; Ipoly bél posta-, távbeszélőhivatal, Hont 
vm., Drégelypalánk — — » Csata, díjnsz. 161; 
Tótgyarmat posta-, távbeszélőhivatal, Nógrád 
vm., Dr é ge l ypa l á nkBa l a s s a gya r ma t ,  díj
nsz. 220;

1938. évi november hó 19-én:

Beregsom posta-, távbeszélőhivatal, Bereg 
vm., Sátoraljaújhely -«a- Beregszász, ellsz. 
2417, díjnsz. 1104; Bótrágy posta-, távbeszélőhi
vatal, Bereg vm., Sátoraljaújhely t z Be
regszász, ellsz. 1142, díjnsz. 2417; Garamlök 
posta-, távbeszélőhivatal, Bars vm., Érsekújvár 
» 1 » Léva, díjnsz. 277; Korláthelmec posta-, 
távbeszélőhivatal, Ung vm., Csap ■ — Ung- 
vár, ellsz. 1114, díjnsz. 2414; Nagygejőc posta-, 
távbeszélőhivatal, Ung vm., Csap ■■ ™ . Ung-
vár, ellsz. 1147, díjnsz. 2222; Tiszapéterfalva 
postahivatal, Ugocsa vm., Sátoraljaújhely ™ ■■ 
Tiszaújlak, ellsz. 1140, díjnsz. 3272;

1938. évi november hó 20-án:

Szentmihályúr posta-, távbeszélőhivatal, 
Nyitra vm., Érsekújvár » ■ Zsitvaújfalu, 
ellsz. 1327, díjnsz. 275; Zsitvabesenyő posta-, 
távbeszélőhivatal, Bars vm., Budapest « ™ 
Cseklész, díjnsz. 157.

A még hiányzó adatok később közöltéinek.
Budapest, 1938. évi november hó 22-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
II. ad. 128.563/4.

A közvetlen magyar-csehszlovák csomag
forgalom egyelőre szünetel. A forgalom újrafel- 
vételéig a Csehszlovákiába szóló csomagok 
csakis Németországon át küldhetők. A hivata
lok a Csomagdíjszabásban a 85. oldalon a Cseh- 
Szlovákországnál a 2—8 hasábban levő adatok
hoz a 9. hasábban ceruzával írják be: „Közvet

len forgalom ideiglenesen szünetel.“ A törölt 
adatok helyett a 2—8. hasábba írják be az alábbi 
új útirányt:
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Budapest, 1938. évi november hó 21-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
129.795/3.

Az Európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (JÉ):

Ausztráliába (Fremantle): F XI/26 — 5 ó 
30 p, É XII/20; F XII/1- — 7 ó, É XII/27;

Brit-lndiába (Bombay): F XI/30 — 15 ó,
É XII/22;

Dél-Afrikába (Capetown): F XI/30 — 15 ó, 
É XII/20;

Dél-Amerikáa (Rió de Janeiro): F XI/28 — 
12 ó, É XII/12; F XI/30 — 15 ó, É XII/19; F 
XII/3 — 15 ó, É XII/22;

Egyiptomba (Alexandria): F XI/28 — 22 ó, 
É XII/2; F XI/29 — 22 ó, É XII/3; F XII/1 — 
22 ó, É XI1/5; F XII/2 — 22 ó, É XII/7; F XII/3
— 22 ó, É XII/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XI/29 — 15 ó, É XII/8; F XII/1 — 15 ó, É 
XII/9; F XII/2 — 15 ó, É XII/11;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XI/28 — 
22 ó, É XII/3; F XI/30 — 22 ó, É XII/5; F XII/3
— 22 ó, É XII/8;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XI/28 —■ 12 ó, 
É XII/6; F XII/2 — 12 ó, É XII/10; F XII/3 - 
12 ó, É XII/11;

Japánba (Shimonoseki): F XI/28 — 22 ó,
É XII/15; F XII/1 -  22 ó, É XII/18;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XI/30 — 
15 ó, É XII/22;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XI/27 — 22 ó, 
É XI/30; F XI/28 — 22 ó, É XII/2; F XI/29 — 
22 ó, É XII/3; F XII/1 — 22 ó, É XII/5; F XII/3
— 22 ó, É XII/7;
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Szíriába (Alep): F XI/28 — 22 ó, É XII/1; 
F XI/30 — 22 ó, É XII/3; F XII/3 — 22 ó, É XI1/6. 

Budapest, 1938. évi november hó 22-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.

I.
125.966/3.

Folyó évi december hó 1-től a 13. sz. moz
góposták „Budapest—Wien 13“ és „Wien—Bu
dapest 13“ elnevezéssel a 20/520 és 521/19. sz. 
vonatokban Budapest—Bécs között közleked
nek.

A kir. hivatalok e változást jegyezzék elő a 
P. R. Tárának ez évi 19. számában a 99.683/3. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1938. évi november hó 22-én.

II.
129.939/3.

Az Ungvár—Budapest 34. számú mozgó
posta vasárnapokon és ünnepnapokon is a 4713/ 
4013 431/401. számú vonatokban közlekedik. 
Budapestre 22 óra 24-kor érkezik.

A Miskolc—Budapest 38. számú mozgó
posta a 421. számú vonat helyett a 321. számú 
vonatban érkezik Budapestre.

Miskolc és Ózd között a 9522. számú vonat
ban a Miskolc—Ózd 41., a 9521. számú vonatban 
pedig az Ózd—Miskolc 41. számú mozgóposta 
rendeztetett be. Menet indul 10 óra 18-kor, ér
kezik 12 óra 07-kor, vissza indul 16 óra 55-kor, 
érkezik 18 óra 48-kor. Ellátja a miskolci 2. szá
mú. postahivatal.

A Párkány-Nána és Léva között közlekedő 
88. számú mozgópostákat az esztergomi posta- 
hivatal látja el.

Rozsnyó—Fülek között a 7621/9518. számú 
vonatokban a Rozsnyó—Fülek 89., Fülek és 
Rozsnyó közt pedig a 9525/7624. számú vonatok
ban a Fülek—Rozsnyó 89. számú mozgóposták 
rendeztettek be. Ellátja a rozsnyói postahivatal. 
Menet indul 19.20, érkezik 22.46, vissza indul 
11.22, érkezik 14.54.

A 299. számú mozgóposták az 510/1720., ille
tőleg az 1713/1721/521. számú vonatokban Buda
pest és Nyíregyháza között közlekednek.

Komárom—<Gúta között a 8032., illetőleg a 
8023. számú vonatokban jegyzékelőmenet köz

lekedik, menet i. 10.35, é. 15.38, vissza i. 16.57, 
é. 18.00; ellátja Komárom 1.

Vágsellye—Negyed között a 7132. és 7121. 
számú vonatokban jegyzékelőmenet rendezte
tett be. Ellátja Komárom 1. Menet i. 10.10, é. 
10.51, vissza i. 16.56, é. 17.40.

Ipolyság—Egeg—Szalatnya között a 6622., 
illetve 6631. számú vonatokban jegyzékelőme
net rendeztetett be. Ellátja Ipolyság postahiva
tal. Menet i. 11.10, é. 11.37, vissza i. 17.52, é. 18.20.

Érsekújvár—-Szob között a 141. számú vo
natban jegyzékelőmenet közlekedik. I. 16.06, 
é. 17.38. Ellátja Érsekújvár 1.

Losonc és Gács közt a 6312., illetőleg a 
5315. sz. vonatokban jegyzékelőmenet közleke
dik. Menet i. 6.25, é. 6.50, vissza i. 13.19, é. 13.40. 
Ugyancsak jegyzékelőmenet közlekedik a 6332. 
és 6311. sz. vonatban. I. 11.47, é. 12.12, vissza 
i. 18.20, é. 18.41. Ellátja a losonci postahivatal.

Rimaszombat és Feled között a 8129., 8125., 
8123. és 8121., Feled—Rimaszombat között pe
dig a 8122., 8124., 8126. és 8128. számú vonatok
ban jegyzékelőmenet rendeztetett be. Ellátja a 
rimaszombati postahivatal. A 8129. sz. v. i. 5.10, 
é. 5.35; 8125. sz. v. i. 11.45, é. 12.11; a 8123. sz. v. 
i. 15.15, é. 15.40; a 8121. sz. v. i. 18.45, é. 19.10; 
a 8122. sz. v. i. 7.28, é. 7.54; a 8124. sz. v. 12.32, 
é. 13.00; a 8126. sz. v. i. 16.30, é. 16.56; a 8128. 
sz. V. i. 19.30, é .  19.58.

A 4922., illetőleg a 4915. sz. vonatokban 
Ungvár és Deregnyő közt jegyzékelőmenet köz
lekedik. Ellátja az ungvári 1. számú postahiva
tal. Menet i. 10.50, é. 11.44, vissza i. 12.00, é. 12.50.

Rimaszombat és Osgyán között a 6032/6037. 
és a 6024/6023. sz. vonatokban jegyzékelőmenet 
rendeztetett be. Ellátja a rimaszombati posta- 
hivatal. A 6032. sz. v. i. 10.42, é. 11.11; a 6037. 
sz. v. i. 11.15, é. 11.41; a 6024. sz. v. i. 13.55, é. 
14.27; a 6023, sz. v. i. 14.36, é. 15.05.

Sátoraljaújhely és Legenye-Alsómihályi kö
zött a 4027/1622., továbbá a 4013/4014. sz. vona
tokban, a sátoraljaújhelyi postahivatal ellátá
sában, jegyzékelőmenet rendeztetett be. A 4027. 
sz. v. i. 10.01, é. 10.18; az 1622. sz. v. i. 10.28, 
é. 10.52; a 4013. sz. v. i. 16.30, é. 16.49; a 4014. 
sz. v. i. 15.31, é. 15.52.

Kassa—Miskolc közt az 1511. számú vo
natban, Kassa 2. postahivatal ellátásával, jegy
zékelőmenet közlekedik. I. 18.42, é. 21.22.

Kassa és Garbócbogdány között a 4012/ 
4027: és 4014/4013. sz. vonatokban jegyzékelő
menet rendeztetett be. Ellátja Kassa 2. postahi
vatal. A 4012. sz. v. i. 8.32, é. 9.00; a 4027. sz. v.
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i. 11.02, é. 11.27; a 4014. sz. v. i. 13.53, é. 14.30; i 
a 4013. sz. y . i. 17.32, é. 17.58.

A kir hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tárának ezévi 19. számában 
99.683/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1938. évi november hó 23-án.

Változások az Irányítási Füzetben
130.318/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

10. o. Alsónemesapátinál írják be 24, 138.
27. o. Börgöndnél a jelenlegi adatok helyett 

írják be 96, Eh. Székesfehérvár 2., 32 — 1. Pszab/ 
1022 v., f9ó.

32. o. Csepregnél 1411. v. helyett írják be 
8031.

54. o. Gödrénél és Gödreszentmártonnál a 
jelenlegi adatok helyett írják be Sásd (H. Ü. 
után nem), f44, 1. Sásd.

81. o. Kisteleknél „72“ törlendő.
109. o. Nagyrozvágynál a mostani adatok 

helyet írják be 1. Riese (k.), Saújhely (k.), 1. 
Saújhely (V. Ü. ü.)

121. o. Pácinnál a jelenlegi adatok helyett 
írják be 1. Riese (k.), Saújhelv (k.), 1. Saújhely 
(V. Ü. ü.).

139. o. Sásdnál „1. Pécs/gk“ helyett írják be 
1. Pécs 2/1907. v. (H. Ü. ü. után nem).

140. o. Sellyénél 1. Pécs 2. elé írják be 31 —.
160. o. Taranynál írják be 44 helyett f44.
163. o. Tihanynál írják be 1. Bp 72/1112 v.
164. o. Tiszakerecsenynél írják be Mezőla- 

dány.
166. o. Tiszavárkonynál a f260 töröljék és 

első tételnek írják be 260.
Budapest, 1938. évi november hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.
127.540/3.

Antalháza Szentgál (102. o.) összes ada
taival együtt törlendő s jegyzetként beírandó 
„Uj elnevezése Kerteskő“.

Esztergály (196. o.) ezentúl <j§ ) £ 3  L. — U. t. 
Zalaapáti törlendő.

Kertaljai szőllő O Ecséd után (295. o.) ír
ják be Kerteskő o  Szentgál, Veszprém vm., 
veszprémi j., cső. Bakonvbél, u. p. Zirc, u. t. 
Bakonybél.

Budapest, 1938. évi november hó 23-án.

Hódmezővásárhelyen postaügynökség meg
nyitása.

128.548/3.
Hódmezővásárhely tj. város VIII. kerületé

ben, Nádor-utca 1. a. szám alatt, folyó évi no
vember hó 17-én, távbeszélővel egyesített posta
ügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala 
Hódmezővásárhely 1., díjnégyszögszáma: 555, 
ellenőrzőszáma: 4391.

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

A Helységnévtárban a 256. oldalon Hód
mezővásárhelynél a után írják be:
Eh. Hódmezővásárhely 1,“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 56. oldalon Hódmezővásárhely 
3 után írják be: „4391, 555, —, Hódmezővásár
hely ü. (Nádor-utca 1. a., Eh. Hódmezővásár
hely 1.), Csongrád, Szeged, Szeged ■ ■ -■ Bé
késcsaba.“

Budapest, 1938. évi november hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

128.199/3.
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*) A postaszállítás 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 1938

évi december hó 10-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. 1. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi november hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
120.371/3.

A hatvani 1. sz. postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására 1939. évi május hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a hatvani 1. sz. postahivataltól a hatvani 

2. sz. postahivatalhoz és vissza naponként (5) 
ötször közlekedő kettősfogatú kariol kocsi
járatot,

b) Hatvan község egész területén napon
ként, (1) egy naponta kétszer közlekedő ket
tősfogatú csomag-házhozkézbesítő kocsijáratot 
a debreceni m. kir. postaigazgatóság által eset- 
ről-esetre megállapított órákban menetrend sze
rint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett kettő (2) kocsist alkalmazni, négy (4) lo
vat tartani, a szállítás ellátásához szükséges egy 
darab nagy kariol kocsit, egy darab kis kariol 
kocsit és egy darab kézbesítőkocsit a volt posta
szállítótól a megállapítandó vételárért megvásá
rolni, a szükséghez képest új kocsikat besze
rezni és azoknak karbantartásáról és tisztántar
tásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy kariol kocsi karban
tartásáért évi 115 P, a kis kariol kocsiért évi 
68 P, a kézbesítőkocsiért pedig évi 154 P, össze

sen tehát évi 337 P kocsiátalányban s a szállí
tásért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Deb
recen, Déri-tér, III. emelet 303. sz. szoba) és a 
hatvani 1. sz. postahivatalnál tudhatok meg. A 
pályázathoz a feddhetetlen előéletről és az el
vállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és azt 1938. évi december hó 20, 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a deb
receni m. kir. postaigazgatóságnál személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
—- mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a hatvani posta
szállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a 
kikötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1938. évi december hó 
20-án, délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Debre
cen, Déri-tér, III. em. 304. sz. szoba) fogják bi
zottságilag felbontani. A felbontásnál a magú-
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kát igazoló pályázók, vagy azoknak meghatal
mazással 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, 1938. évi november hó 18-án.

Személyzetiek.
129.198/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Polgár Géza titkári cím- és 
jelleggel felruházott segédtitkár 19 Szegedről 
Budapestre, Kökény Sándor dr. segédtitkár 77 
Pécsről Budapestre, Mozer Miklós dr. főtiszt 
139/a Szegedről Budapestre, Szabó Tivadar dr. 
főtiszt 347 Üjdombóvárról Tapolcára, Kormány 
Béla forgalmi gyakornok 138 Debrecenből Nyír
egyházára, Markó Béla forgalmi gyakornok 206 
Tapolcáról Zalaegerszegre, Bokor Rózsa segéd- 
ellenőrnő 378 Nyíregyházáról Gyöngyösre, 
Vidra Balázs I. oszt. altiszt 967 Jászberényből 
Budapestre, Bene Ferenc II. oszt altiszt 719 
Nagykanizsáról Dombóvárra, Jakab István ceg
lédi II. oszt. altiszt 1392 Ceglédről Budapestre, 
Král Lajos II. oszt. altiszt 1417 Esztergomból 
Kispestre, Vadász Antal II. oszt. altiszt 2202 
Győrből Budapestre, Sárosi Imre II. oszt. altiszt 
3012 Budapestről Kispestre, Czeglédi András
II. oszt. altiszt 3173 Kisvárdáról Debrecenbe, vi
téz Turbéki János II. oszt. altiszt 3274 Dombó
várról Üjdombóvárra, Andrási János II. oszt. 
altiszt 3447 Keszthelyről Marcaliba.

Nyugdíj azt attak: Técsy Lajos főfelügyelő 
231, Biró István I. oszt. tiszt 116, Canic István 
főellenőr 40, Kovács Dezső I. oszt. szakaltiszt 
22, Hegedűs Béla bajtai 39, Varga Mihály rába- 
kovácsi 258, Szénási Lajos 603, Nádasdi István 
647, Bene Ferenc 1228, Petrovics Sándor 1466 és 
Sas János 2045 I. oszt. altisztek.

Meghaltak: Bállá Péter felügyelői cím- és 
jelleggel felruházott főtiszt 110, Hárs Ferencné 
segédtisztnő 481, Mernyei József 152 és Sabar 
János 204 II. oszt. szakaltisztek, Bertalan János 
I. oszt vonalfelvigyázó 168.

Elbocsáttatott: Répászki Béla I. oszt. tiszt 
238.

Névváltozások: Páldi (Palczer) Ernő szám- 
vizsgáló 15, Jancsó (Szimics) Tivadar felügyelő 
276.

Véglegesítettek: 1938 november 1-től: Bá
tor! Dénes 2759, Rédei István tarnaörsi 2760, 
Dénes Ferenc 2761, Gál Gyula 2762, Gondos 
Pál 2763, Stejer Lukács 2764, Pozsonyi Antal 
2765, Molnár Lajos kispesti 2767, Faragó Péter 
2768, Darányi Sámuel 2769, Fehér Ferenc duna- 
bogdányi 2770, Nagy József pázmándi 2771, 
Lukács Ernő 2772, Rácz Pál kecskeméti 2773, 
Fenyvesi János 2774, Rátz Samu 2775, Gazda 
Ede 2776, Pécsi István 2777, Gallai Károly 2778, 
Müllner Nándor 2779, Németh Imre győri 2780, 
Farkas István szakonyi 2781, Horváth János ba- 
nai 2782, Katona Endre 2783, Sáli István 2784, 
Farkas János szegedi 2785, Szalontai Gábor 
2786, Vigh László 2787, Havasi Lajo9 répcesze- 
merei 2788, Balatoni János 2789, Hódosy Ferenc 
2790, Péter József 2791, Szikora Sándor 2792, 
Csókás János 2793, Mészáros Lajos szegedi 
2794, Fehér István törteli 2795, Horváth Béla pé
csi 2796, Kelemen József 2797, Vén Sándor 2799, 
Horvát Gál Ferenc 2800, Vékony László 2801, 
Szupkai János 2802, Cserhalmi István 2803, Mól
nál Mihály tetétleni 2804, Torma Béla 2805, Szé
nási Mihály turkevei 2806, Balog István öcsényi 
2807, Takács Imre tornyosnémeti II. 2808, Hol- 
lóczki Ferenc 2809, Susula Károly 2810, Szentesi 
János 2811, Madarász Viktor 2812, Német Imre 
budapesti 2813, Tóth Jenő körösszakáli 2814, 
Basa János 2815, Méhes József 2816, Magyar Fe
renc paksi 2817, Fekete István csécsei 2818, Ko
vács József fiumei 2819, Várkonyi László bu
dapesti 2820, Hetényi Sándor 2821, Várszegi La
jos 2822, Fóliát Antal 2823, Csorba János 2824, 
Ferenczi Ferenc 2825, Borbély Gábor 2826, Oláh 
József téglási 2827, Kis Sándor karácsondi 2828, 
Keresztesi Imre 2829, Németh József alsódom- 
borúi 2830, Németh Győző 2831, Király József 
mocsai 2832, Mihályi György 2833, Szoldi Fe
renc 2834, Molnár János alsóújlaki 2835, Ladá
nyi Mihály 2836, Ludánvi József 2837, Walter 
Miklós 2838, Király István 2839, Fekete Ferenc 
dunapentelei 2840, Jámbor István 2841, Rangos 

i József 2842, Gilicze Árpád 2843, Kiss P. Lajos
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2844, Horváth Rudolf 2845, Bottyán György 
2846, Laki József 2847, Pap Elek 2848, Bella Já
nos 2849, Farkas László győri 2850, Szabó Sán
dor barlahidai 2851, Horváth Antal hosszúpe- 
resztegi 2852, Pap Sándor szegvári 2853,' Biró 
István fegyverneki 2854, Szép József lenti 2855, 
Lakatos József disznóshorváti 2856, Kékesi Bo- 
naventura 2857,. Fazekas János monori 2858, 
Pálfi László 2859, Ács István 2860, Szécsi József 
2861, Simon Gábor 2862, Burucz János 2863, 
Molnár József Pál 2864, Hevér István 2865, 
Gyarmati Jenő 2866, Újhelyi István 2867, Arany 
László 2868, Kenyeres József 2869, Sehrauf Jó
zsef 2870, Kis Ferenc dunaföldvári 2871, Péteri 
Imre 2872, Szendi János nagydorogi 2873, Vár
nagy János 2874, Hordó István 2875, Hollós An
drás 2876, Bánfalvi János 2877, Mészáros István 
fehérvárcsurgói 2878, Esze János 2879, Szabó 
István encsi 2880, Medved Gyula 2881, Lukács 
Mihály mosdósi 2882, Kelemen Imre 2883, Csaj- 
bi Ferenc 2884, Bagó Mihály 2885, Ágoston Ist
ván 2886, Sipos László 2887, Csikós Mihály gyo
mai 2888, Mikó József egri 2889, vitéz Berecz 
Lukács 2890, Beke József felsőiregi 2891, Bara
nyai János fűztűi 2892, Király János kálózi 2893, 
Kocsis Pál kecskeméti 2894, Leiter Ferenc 2895, 
Csőke József 2896, Szabó Gyula gvőrzámolyi 
2897, Bándli Ferenc 2898, Horváth István pápai 
2899, Kefei János 2900, Hartai Miklós 2901, Hor
váth Imre dunaföldvári 2902, Gál József tápió- 
szelei 2903, Németh Kálmán kehidai 2904, Fehér 
Sándor hajduszoboszlói 2905, Jókai Károly 2906, 
Biricz József 2907, Márkus István mikosszép- 
laki 2908, Karácsony András 2909, Pákóci István 
2911, Rajkó István falubattyáni 2912, Sallai Ist
ván 2913, Fésűs Imre 2914, Dombi Gyula 2915, 
Kristály János 2916, Nyers Elek 2917, Balga Jó
zsef 2918, vitéz Szentesi Imre 2919, Berényi Jó
zsef derecskéi 2920, Moósz György 2921, Szaivas 
Lajos 2922, Szélpál Mihály 2923, vitéz Benke Gá
bor 2924, Horváth Mihály perkátai 2925, Farkas 
András jászberényi 2926, Dómján Ödön 2928, 
Molnár József vönöcki 2929, Rávay Lajos 2930, 
Buni István 2931, Dezse Kálmán 2932, Bárók 
György 2933, Szijj Dénes szőnyi 2934, Perepa- 
tits István 2935, Takács Károly pécsi 2936, Pel- 
czeder Ágoston 2937, Nagy Gusztáv szatmár- 
ököritói 2938, Tóth György mesztegnyői 2939, 
Major József 2940, vitéz Vas Lajos 2941, vitéz 
Kathi Márton 2942, vitéz Simon János 2943, vi

téz Berezvai András 2944, vitéz Ferencz József 
2945, vitéz Balogh Imre 2946, vitéz Gulyácsi Ist
ván 2947, vitéz Sülé Lajos 2948, vitéz Rimái Sán
dor 2949, vitéz Harmat József 2950, vitéz Pécs- 
váradi István 2951, vitéz Papp István 2952, vitéz 
Marosszéki László 2953, vitéz Ferenczi Imre 
2954, vitéz Gál Sándor 2955, vitéz Tóth György 
2956, vitéz Pinczési Ferenc 2957, vitéz Békési 
Sándor 2958, vitéz Szalai György 2959, vitéz 
Szabó Károly 2960, vitéz Bihari Ferenc 2961, vi
téz Szalai József 2962, vitéz Bányai József 2963, 
vitéz Sáfrány János 2964, vitéz Daróczi Sándor 
2965, vitéz Márfi János 2966, vitéz Puha István 
2967, vitéz Lányi Gyula 2968, vitéz Réti József 
2969, vitéz Nagy P. Albert 2970, vitéz Molnár 
Sándor 2971, vitéz Balog János 2972, vitéz Csa
nádi Károly 2974, vitéz Pap János 2975, vitéz 
Tóth János 2976, Újvári István 2977, vitéz Ba
lázs Pál 2978 II. oszt. altisztek, Véghelyi József 
251, Galántai Béla 252, Cserna Gyula 253 II. 
oszt. vonalfelvigyázók, Török Zoltán 254, Bodor 
András 256 II. oszt. csoportvezetők, Demeter 
Endre 258, Matók József 259, Romhányi József 
260, Rácz József furtai 261, Pápai József nemes
szeri 262, Dezső Bálint 263 II. oszt. vonalfelvi
gyázók, Csipetics István II. oszt. távíró és táv
beszélő szerelő 265, Hortobágyi Gábor II. oszt. 
gépkezelő 267, Tóth Mihály szuszányi 268, Sza
kács Ferenc boti 269, Lakatos József pécsi 270 
II. oszt. vonalfelvigyázók, Jonásch Oszkár II. 
oszt. távíró és távbeszélő szerelő 271, Bezák An
tal 272, Herendi Gyula 274 II. oszt. vonalfelvi
gyázók, Lestányszki Mihály 277, Várnai József 
278 II. oszt. távíró és távbeszélő szerelők, Né- 
medi Sándor II. oszt. vonalfelvigyázó 279, Sánta 
Károly II. oszt. gépkezelő 279/a, Fábián Gábor 
rákoscsabai 280, Tárnái Oszkár 281, Válint Már
ton 282, Solymár László 283, Kanozsai Gyula 
284, Kiss Árpád 285, Tóth János hatvani 293. 
II. oszt. vonalfelvigyázók, Szeles János 296, 
Kreiter Antal 297 II. oszt. csoportvezetők, Bá- 
gyi Jáno9 II. oszt. gépkezelő 299, az itt feltünte
tett rangsorszámmal.

Egyéb változások: Tárnok Pál forgalmi gya
kornok 177 helyett Tárnok Pál dr., Keller Te- 
zér kezelőnő 131 helyett Hársfalvi Józsefné, 
Marsovszky Mária kezelőnő 249 helyett György 
Béláné írandó.

Budapest, 1938. évi november hó 22-én.
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Bartha Klára

A létszámból törölt egyén

állása

kiadó

születési helye 
és éve

Nagyvárad 1908.

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Budapest 76.

A létszámból való 
törlés oka

Állásáról lemondott.

D<UC,OS"O3
CQ

Réti Magda kiadó Szeged 1910. Budapest 14. Állásáról lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások«
Bátaszék I. oszt. postahivatal két kiadót keres 

azonnalra.
Celldömölk postahivatal három gyorsmunkás távíró- 

és távbeszélő kezelő kiadót keres, mielőbbi belépésre. Ja
vadalmazás 100 fix és üzemi.

Ernőd postahivatal a posta minden ágában gyakor
lo tt kiadót keres. Fix fizetés, lakás, fűtés és világítás.

Sümeg I. oszt postahivatal három gyakorlott kiadót 
keres.

Szentgotthárd postahivatal (felvidéki kirendelésből 
kifolyólag) állandóra jó távírász és távbeszélő férfi, eset
leg nőkiadót keres azonnalra.

Túra I. oszt. postahivatal december hó 1-re állandó 
alkalmazásra kiadót keres. Javadalmazás: fix fizetés, la
kás, fűtés, világítás.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
• címe

(jelenlegi tartózkodási 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balogh Mária Tolna 15 december 15-től

Nagy Béla Bicske dec. 1-től

Kálmánchey Ödön Bicske december 1-től

Papp Ica Szeged (M átyás tér 25.) Kisegítőnek ajánlkozik

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

Fővárosi Nyomd* Rt Felelős v.: Duchon János
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A H  KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUD % PEN r. 193«. DECEM BER 3 4 0 v/ám.

T A  B T A L O M  :
A Miniszterelnök Ü r válasza kitüntetése alkalmá

val hozzá intézett üdvözlő táviratunkra.
Az anyaország és a felszabadult területek közötti 

kölcsönös postacsomagforgalomban az 5 kg súlyon felüli 
csomagokhoz szállítási engedély csatolása.

A Magyarországhoz vissszacsatolt területen meg
nyílt postahivatalok által lebonyolítandó forgalom szabá
lyozása.

Felszabadult területen távbeszélő forgalom megnyi
tása.

Bélyegek forgalomból való kivonása.
A felszabadult területeken újonnan megnyílt pos

tahivatalok. t

Változás a külfcüdfőí érkező levélpostai küldemé
nyek díjában. ^

Kivonatos Lcgipostadíjszabás kiadása.
Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.
Karácsonyi és újévi ajándékok vámmentes bevitele 

Észtországba.
Váltózások a mozgópostái jegyzékben.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Rákos Vidéke című időszaki lap meg jelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Budapest 103. számú postahivatal áthelyezése.
Utasítás a m. kir. posta központi javítóműhelye és 

anyagraktárától rendelendő, illetőleg rendelhető postaüze
mi anyagok és szerelvények rendelésére és azok vételárá
nak elszámolására.

Kölked községben postaügynökség felállítása.
Változások a Helységnévtárban.
Börgönd pu. postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.
A  balatonaligai postaügynökség behelyezése a pá

lyaudvarról.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói, állások.
Kiadói állást keresnek.

A Miniszterelnök Ür válasza kitüntetése alkal
mával hozzá intézett üdvözlő táviratunkra.

131.530/1.
Dr. vitéz Imrédy Béla m. kir. miniszter- 

elnök úrhoz a Magyar Érdemrend Nagykereszt- 
• jével történt kitüntetése alkalmából úgy a ma

gam, mint a m. kir. posta valamennyi alkalma
zottja nevében üdvözlő táviratot intéztem.

őnagyméltósága erre a következőkben vá
laszolt:

„Méltóságos Vezérigazgató Ür!
Szívből köszönöm azt a jóleső, meleghangú 

üdvözletét, melyet a magyarlakta Felvidék Ha- 
, zánkhoz való visszatérésének boldog ünnepén, 

a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével tör
tént kitüntetésem alkalmából Méltóságod mind 
Maga, mind a m. kir. posta személyzete nevé
ben hozzám intézett és ugyanezt a köszönetét 
küldöm a m. kir. posta egész személyzetének is.

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem 
nyilvánítását, mellyel maradok

híve:
Imrédy s. k.“

Erről a m. kir. posta személyzetét örömmel 
értesítem.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Tersztyánszky s. ik. 
államtitkár,

a m. kir. posta vezérigazgatója.

Az anyaország és a felszabadult területek kö
zötti kölcsönös postacsomagforgalomban az 
5 kg súlyon felüli csomagokhoz szállítási enge

dély csatolása.
131.451/4.

Az anyaország és a felszabadult területek 
közt a mindkét irányú forgalomban az 5 kg 
súlyt meghaladó postacsomagok csak engedély 
mellett fogadhatók el postai szállításra.

Az 5 kg súlyt meg nem haladó csomagok 
szállítása nincs engedélyhez kötve.

Ez a rendelet 1938. november hó 29-én déli 
12 órakor lépett életbe, úgy, amint arról a hiva
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talokat már központi köröz vény útján előzete
sen értesítettem. E rendelet kapcsán a követke
zőket közlöm a hivatalokkal.

Az 5 kg súlyt meghaladó postacsomagok 
szállítására jogosító engedélyt a Katonai Köz
ponti Szállítás Vezetősége adja meg, a vonat
kozó igénylést azonban a m. kir. Külkereskedel
mi Hivatalnál (Budapest, V., Széchenyi-rakpart 
6.) kell benyújtani.

Az engedély igénylésére szükséges űrlapo
kat az anyaország területén a Külkereskedelmi 
Hivatal értékcikkeket kiadó csoportja, Buda
pest, V., Széchényi-u. 2. sz. (fsz. pénztárterem), 
valamint a Külkereskedelmi Hivatal vidéki ki- 
rendeltségei, a katonai közigazgatás alatt álló 
felvidéki területeken pedig az illetékes katonai 
járási, illetve városi parancsnokságok adják ki 
díjtalanul. A m. kir. Külkereskedelmi Hivatal 
központjától az engedélyürlapok írásbeli meg
keresésére postabélyeg beküldése mellett pos
tán is megküldetnek.

A fél által kitöltött engedély-igénylés az 
anyaország területéről a Felvidékre való szállí
tásra vonatkozólag a Külkereskedelmi Hivatal 
központjának, Budapest, V., Szécihényi-rakpart 
6. küldendő be. Felvidékről az anyaországba 
történő szállításoknál pedig az illetékes katonai 
járási, illetve városi parancsnokságok mellett i 
működő közellátási előadónak adandó át, vagy 
küldendő be, aki azokat a legrövidebb úton a 
Külkereskedelmi Hivatal budapesti központjá
hoz továbbítja.

A katonai Központi Szállítási Vezetőség az 
általa megadott engedélyeket a feladók címére 
a Külkereskedelmi Hivatal központja útján pos
tán küldi meg.

Az engedélyt minden esetben a feladó tar
tozik beszerezni. A szállítási engedély-űrlap 
mintáját a P. R. T. jelen számához csatolt kü
lön lapon közlöm.

A csomag felvételekor a felvevő postaalkal
mazott ellenőrzi, hogy az engedélyen feltünte
tett feladó és címzett megegyezik-e a csomag 
feladójával és címzettjével, és hogy a csomag 
súlya nem haladja-e meg az engedélyben fel
tüntetett súlyhatárt. Ha a felvevő postaalkalma
zott a feladó vagy a címzett megjelölésében el
térést állapít meg, vagy pedig, ha a csomag sú
lya meghaladja az engedélyben megadott súly
határt, a csomagot szállításra nem szabad elfo
gadni. Ha ellenben a felvevő postaalkalmazott

a postacsomagot a szállítási engedéllyel való 
összehasonlítás után rendben találja, a csoma
got felveszi és az engedélyokiratra a csomag 
felvételi adatait (pl. Budapest 4 — A 435.682. 
rgsz. csg.) feljegyzi s azután kézjegyét és a ke
letbélyegző lenyomatát alkalmazza. A szállítási 
engedélyt tartósan a szállító okirathoz kell csa
tolni és azzal együt kell továbbítani.

A kézbesítő postahivatal kézbesítéskor a 
szállítási engedélyeket a szállító leve’ektől elvá
lasztja, lebőlyegzi és naponta külön jelentés- és 
jegyzékbe foglalás nélkül közönséges szolgálati 
levélben a m. kir. Külkereskedelmi Flivatal (Bu
dapest, V., Széchényi-rakpart 6.) címre postára 
adja.

A kézbesítő postahivatalok azokat az 5 
kg-on felüli súlyú szóbanforgó csomagokat, 
amelyek szállítási engedély nélkül érkeznek, 
mint szabályelleneseket, feladási helyükre kül
dik vissza.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

A Magyarországhoz visszacsatolt területen 
megnyílt postahivatalok által lebonyolítandó 

forgalom szabályozása.
130.475,'A. fő.

A Magyarországhoz visszacsatolt területen 
megnyílt postahivatalok által lebonyolítandó 
forgalom tekintetében az alábbiakat rendelem.

1. A levélpostai küldemények, csomagok és 
postautalványok forgalma, az utánvétek és a 
postai megbízási forgalom, a postatakarékpénz
tári csekk- és takarék be- és kifizetési szolgálat 
korlátozás nélkül felvehető.

2. Táviratok (magántáviratok is) közértel
mű nyelven mindkét irányban (a felszabadult 
területről a régi csonkaországba és viszont is) 
küldhetők.

3. Az ugyanazon központba tartozó és a ka
tonai közigázgatás által engedélyezet előfizetők 
részére a helyi távbeszélőforgalom megnyílhat.

E rendelkezésben megengedett forgalmat a 
felszabadult területen lévő postahivatalok — 
amennyiben ez eddig még nem történt volna 
meg — azonnal vegyék fel.

Budapest, 1938. évi november hó 25-én.
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Felszabadult területen távbeszélő forgalom 
megnyitása.

131.320/8.
A felszabadult területen lévő, távbeszélővel 

egyesített hivatalok egy részénél november 
28-án nyitottam meg a távbeszélőforgalmat, de
cember 1-től pedig a felszabadult területen lévő 
összes, távbeszélővel egyesített hivatalokat és 
ügynökségeket bevontam a távbeszélőforga
lomba.

Ezzel kapcsolatban a következőképpen ren
delkezem:

a) Felszabadult területen lévő hivatalokat 
érdeklő rendelkezés.

Azok az előfizetői állomások, melyek be
kapcsolásához az illetékes járási vagy városi ka
tonai parancsnokság hozzájárult, üzembe he
lyezhetők.

Az üzembe helyezett távbeszélő-állomások 
előfizetői előfizetési- (alap- és helyi beszélge
tési-) díjat még akkor is csak 1938. december 
1-től kötelesek fizetni, ha a távbeszélő-állomás 
már ezt megelőzőleg üzembe lett helyezve. A 
később üzembe helyezett állomások díja a be
kapcsolást követő naptól jár.

Az előfizetőkkel ,a havi előfizetési- (alap-) 
díjat közölni kell. A havi előfizetési-, illetve 
alap-díj megállapításánál a bekapcsolt előfize
tők tényleges számát kell figyelembe venni.

Az átalányrendszerű hálózatokban az elő
fizetési díj előre esedékes. Az ilyen hivatalok 
tehát a december havi előfizetési díjat decem
ber 8-ig kötelesek beszedni.

A beszélgetésenkénti díjszabású hálózatba 
tartozó központok november 30-án a számlálók 
állását állapítsák meg. Mivel ezekben a hálóza
tokban a számlálási időszak a hó 16-tól a követ
kező hó 15-ig tart, a beszélgetésenkénti díjsza
bású központok december 15-ével zárják le az 
első nyugtájukat, amelyben azonban csak a de
cember 1-től december 15-ig esedékes alap-, he
lyi beszélgetési- és egyéb díjakat, valamint eset
leg előbb folytatott távolsági beszélgetések dí
ját számítsák fel.

A távolsági beszélgetéseket a már leadott 
kivonatos díjszabás díjtételei szerint kell dí
jazni. A postamesteri hivatalok az esetleges kül
földi beszélgetések díjtételeit a legközelebbi 
kincstári postahivataltól kérdezzék meg.

A katonai parancsnokság által bekapcsolni 
engedélyezett távbeszélő-előfizetőktől kötelező 
nyilatkozatot kell bevonni. A kötelező nyilatko

zatra esedékes 30 fillér postai és 2 P okirati bé
lyeget az előfizetőktől nem kell beszedni. Kö
zölni kell azonban velük, hogy a 2 P okirati bé
lyeg beszedésére — ha a felszabadult területe
ken a pénzügyi illeték kérdése rendezést nyert 
— utólag sor kerül. A kötelező nyilatkozatot a 
cseh impérium alatt volt előfizetőktől is be kell 
vonni, ha most előfizetőkül jelentkeznek.

A kincstári hivatalok a kötelező nyilatko
zatokat megőrzik, a postamesteri hivatalok pe
dig azokat a felszabadult területek postaigazga
tóságának kötelesek beküldeni.

A központok kötelesek az előfizetők név
sorát azonnal összeállítani és a felszabadult te
rületek m. kir. postaigazgatóságához soronkí- 
vül felterjeszteni. A névsorban az előfizetők ál
tal kért esetleges második és többi címfelvételt 
is fel kell tüntetni. Ha a címfelvételhez a C. 1. 
Szab. 16. §. 6. pontja értelmében hatósági iga
zolás is kell, a hivatal az igazolás beszerzésére 
egy heti haladékot adhat. A haladékadást azon
ban jelenteni kell és az igazolást egy hét múlva 
pótlólag kell felterjeszteni.

A névsor-kézirat összeállításánál mintául az 
ott levő vidéki távbeszélő-névsort kell hasz
nálni. A névsor-kéziratot a lapnak csak egyik 
oldalára szabad írni.

A csak postahivatali nyilvános állomással 
egyesített postahivatalok ugyancsak terjessze
nek fel névsor-kéziratot, amelyen csak a nyilvá
nos állomásra vonatkozó adatot sorolják fel.

A távbeszélővel egyesített ügynökségek 
névsor-kéziratát az ellenőrző hivatala terjessze 
fel.

Ha valamely régi vagy új előfizető állomá
sának bekapcsolása ellen az illetékes hatóság 
tiltakoznék, az esetet jelenteni kell. Az ilyen 
előfizetővel kötelezőnyilatkozatot aláíratni nem 
szabad.

Az előfizetőket távbeszélő-névsorral majd 
csak az új névsor megjelenése után látom el. 
Ezért az előfizetők tudakozására a hivatalok 
készséggel adjanak felvilágosítást és a névsorba 
való betekintést engedjék meg.

A távbeszélő gócpontok kijelölése és a táv- 
beszélgetések irányítása iránt a felszabadult te
rületek m. kir. postaigazgatósága intézkedik.

A távbeszélő- és távirda-számadást hó vé
gén a felszabadult területek m. kir. postaigazga
tósága kassai kirendeltségéhez kell felterjesz
teni.

b) Az összes hivatalokat érdeklő rendel
kezés.

I



A felszabadult területen levő katonaság ál
lami távolsági beszélgetéseire átmenetileg, a 
felszabadult terület katonai közigazgatásának 
megszűnéséig díjmentességet és díjmentes el
sőbbséget engedélyezek. Ezeket a beszélgetése
ket a központok jegyezzék, de ne díjazzák. 
Azonban havonta az előttes igazgatóságuknak 
az ilyen beszélgetések darabszámát és időtarta
mát díjövenkénti részletezéssel jelentsék.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Bélyegek forgalomból való kivonása.
130.118/3.

Felhívom a postahivatalok figyelmét, hogy 
a P. R. T. 1938 : 17. számában közzétett 94.774/3. 
sz. rendeletemmel forgalomba bocsátott feláras 
eucharisztikus emlékbélyegek, valamint a P. R. 
T. 1938 :28. számában közzétett 108.747/3. szá
mú rendeletemmel forgalomba bocsátott, fel
áras, fekvő alakú Szent István emlékbélyegek 
1938. évi december hó 31-ével érvényességüket 
elvesztik.

Adandó alkalmakkor figyelmeztessék erre 
a közönséget; az 1939. évi január hó 1-én s ezt 
követőleg ezekkel a bélyegekkel bérmentesített 
küldeményeket megfelelő felvilágosítással fel
adóiknak adják vissza, ha pedig ez nem volna 
lehetséges, portózzák meg.

Egyúttal értesítem a postahivatalokat, hogy 
a P. R. T. 1936 : 13. számában közzétett 97.795/3. 
számú rendelettel 1936. évi május 8-án forga
lomba bocsátott légiposta-bélyegeket 1939. évi 
március hó 31-ével a forgalomból kivonom.

A postahivatalok a készletükben levő s a 
magyar királyi posta értékcikkraktárától készle
tükbe ezután kerülő légipostabélyegeket belke- 
zelésben, tehát ajánlott küldemények és szál
lítólevelek bérmentesítésére 1939. március hó 
végéig használják fel. Ha valamelyik postahiva
talnál 1939. évi január hó végén még oly nagy 
mennyiségű légiposta-bélyeg lenne, amily meny- 
nyiséget kiegészítéssel sem tudna március vé
géig felhasználni, a felesleges mennyiséget szol
gáltassa be a m. kir. posta értékcikkraktárába. 
A légiposta-bélyegek érvényességi idejének le
járta után az esetleg készletükben visszamaradt 
ilyen bélyegeket a postahivatalok 1939. évi áp
rilis hó 5-ig szolgáltassák be a magyar királyi 
posta értékcikkraktárába.

E rendelkezésem lényegéről a postahivata
lok a légiposta-bélyegeket vásárló feleket tájé
koztassák s ugyanakkor hozzák tudomásukra 
azt is, hogy a m. kir. posta az érvényességüket 
vesztett eucharisztikus és Szent István emlék
bélyegeket, valamint a légiposta-bélyegeket for
galomba levő bélyegekre nem cseréli be.

Budapest, 1938. évi november hó 25-én.

A felszabadult területeken újonnan megnyílt 
postahivatalok.

131.801/3.
Az anyaországhoz visszacsatolt területeken 

újabban az alábbi postahivatalok kezdették 
meg működésüket:

1938, évi november hó 19-én:

Barkaszó postahivatal, Bereg vm., Bátyú 
-  « — ■ Munkács, díjnégyszögszáma 2617.

Nagydobrony phiv., Bereg vm., Sátoralja
újhely — Beregszász, díjnsz. 2416.

1938. évi november hó 21-én:

Mezökaszony phiv., Bereg vm., Sátoraljaúj
hely—=™=jbc= Beregszász, ellenőrzőszáma 1105, 
díjnsz. 2418.

Nagybégány posta-, távbeszélőhivatal, Be
reg vm., Sátoraljaújhely -  « -■ - Beregszász, 
ellsz. 1107, díjnsz. 2619.

1938. évi november hó 22-én:

Eszeny phiv., Szabolcs vm., Sátoraljaújhely 
3*=—=—= Beregszász, ellsz. 1116, díjnsz. 2223.

Vajk ptávb. hiv., Nyitra vm., Érsekújvár 
-=-=-= Zsitvaújfalu, ellsz. 1352, díjnsz. 275.

Várpalánka ptávb. hiv., Bereg vm., Bátyú 
T -  Munkács, ellsz. 1106, díjnsz. 2826.

1938. évi november hó 27-én:
*

Gutor phiv., Pozsony vm., Komárom -  — 
Somorja, ellsz. 1329, díjnsz. 696.

Uszor phiv., Pozsony vm., Komárom — — 
Somorja, ellsz. 1330, díjnsz. 696.

A még hiányzó adatok később közöltetnek.
Budapest, 1938. évi november hó 30-án,
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Változás a külföldről érkező levélpostai külde
mények díjában.

130.811/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemé

nyek portózásához használt díjtáblázatot (Ld. 
23. §. és a külön táblázat) a hivatalok a követ
kezőkép javítsák:

74. o. 27. fsz. Franciaország: a 3—3., 7—8. 
és 10. hasábban 175, 100, 100, 0 46, 35 és 70 he
lyett írják: 225, 125, 125, 0'36, 45 és 90.

Az új díjak az 1938. november 30-a után 
feladott küldeményekre érvényesek.

80. o. 125. fsz. Románia: a 8—14. hasábban 
2,1, 4, 20, 10, 10, 20 helyett írják: 3, 2, 5, 24, 12, 
12, 24.

Budapest, 1938. évi november hó 25-én.

Kivonatos Légipostadíjszabás kiadása.
130.812/4.

A visszacsatolt felvidéki postahivatalok 
szükségletének kielégítése céljából a Légiposta
díjszabás legközelebbi kiadásának megjelené
séig ideiglenes használatra „Kivonatos Légi- 
postadíjszabás“-t adtam ki, amelyet a hivatalok 
e rendelet mellékleteként kapnak kézhez.

A Kivonatos Díjszabásból korlátolt szám
ban külön lenyomat is készült, amelyből megfe
lelő példányszámokat bármely hivatal szolgálati 
levelezőlapon a külföldi hírlaposztálytól ren
delhet.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
131.683/3.

A z  európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (F):

Ausztráliába (Fremantle): F XII/10 — 5 ó, 
É 1/3;

Brit-lndiába (Bombay): F XII/6 — 15 ó, E 
XII/19; F XII/8 — 7 ó, É XH/22;

Dél-Afrikába (Capetown): F XII/3 — 15 ó, 
É XII/23;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XII/3
— 15 ó, É XH/22; F XII/9 — 15 ó, É XII/26;

Egyiptomba (Alexandria): F XII/4 — 22 ó, 
É XII/8; F XII/5 — 22 ó, É XII/9; F XII/8 — 
22 ó, É XIlI/12; F XII/9 — 15 ó, É XII/14;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F XII/5 — 15 ó, É XII/12; F XII/6 — 15 ó, É 
XII/15;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F XII/5
— 22 ó, É XII/10; F XII/7 — 22 ó, É XII/12; 
F XII/10 — 22 ó, É XII/15;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XII/5 — 12 ó, 
É XII/13; F XII/9 — 12 ó, É XII/17; F XII/10 — 
22 ó, É XII/18;

Japánba (Shimonoseki): F XII/5 — 22 ó,
É XII/22; F XII/8 — 12 ó, É XII/25;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XII/8 — 
5 ó, É 1/2;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XIiI/5 — 22 ó, 
É XII/9; F XII/7 — 22 ó, É XII/11; F XII/9 — 
22 ó, É XII/14;

Szíriába (Alep): F XII/5 — 22 ó, É XII/8; 
F XII/7 — 22 ó, É XII/10; F XII/10 — 22 ó, 
É XII/13.

• • • • • •

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Karácsonyi és újévi ajándékok vámmentes be
vitele Észtországba.

128.54414.
Az észt postaigazgatás közli, hogy a kará

csonyi, illetőleg az újévi ünnepek alkalmával 
Észtországba 200 észt korona (kb. 250 pengő) 
értékig vámmentesen lehet csomagokat bevinni. 
Ez a kedvezmény kiterjed mindazokra az aján
dékokat tartalmazó postacsomagokra, amelye
ket 1938. december 10 és 1939 január 3 között 
adnak fel.

Ajándéknak tekinti az észt vámhatóság 
azokat a tárgyakat, amelyeket külföldön lakó 
személyek Észtországban levő rokonaiknak 
vagy ismerőseiknek ajándékképen, kisebb 
mennyiségben küldenek. Ilyenek pl. édességek, 
cukorkák, élelmiszerek, rövidáruk, kötött áruk, 
gallérok, kesztyűk, nyakkendők, kézimunkák, 
g'yertyák, élő- vagy művirágok, gyermekjáté
kok, friss gyümölcs, dohány (100 grammig), ci
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garetták (50 drb-ig) szivarok (25 drb-ig), koz
metikai készítmények, stb. Azonkívül ajándék
nak tekintik mindazokat a tárgyakat is, ame
lyeket szülők kiskorú gyermekeiknek, illetve a 
gyermekek szüleiknek küldenek.

Nem tekinthetők ajándéknak azok a külde
mények, amelyeknek feladója külföldi vállalat, 
vagy kereskedelemi cég,. úgyszintén szeszes ita
lok, öltönyök, felöltők, télikabátok, ruhák ké
szítésére szolgáló szövetanyagok, szőnyegek, 
grammoíonok, rádiókészülékek, órák, vagy 
ezekhez hasonló természetű tárgyak sem. Ruhá
kat ajándékként csak szülők küldhetnek kis
korú gyermekeik címére. Ajándékként kü.dhe- 
tők továbbá használt ruhák is, ha azok szegény
sorsú személyek címére szóknak.

A hivatalok adott esetben közöljék a fen
tieket a feladókkal.

Budapest, 1938. évi november hó 24-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
131.63913.

Folyó évi november hó 29-től a Budapest— 
Győr 51. sz. mozgóposta a 16. sz. vonat helyett 
a 28/1358, a Komárom—Somorja 214. sz. mozgó
posta pedig a 4322/5622. sz. vonat helyett az 
5620 sz. vonatban közlekedik. A 214. sz. mozgó
posta ind. 4.20, érk. 7.46-kor.

A jelzett naptól a 16. sz. vonatban Buda
pest—Győr között, postakocsiban, csomagszál
lító-menet közlekedik. Ellátja a budapesti keleti 
pályaudvari mozgópostafőnökség.

Folyó évi november hó 30-tól a Cseklész— 
Komárom 40. sz. mozgóposta csupán Érsekúj
várig, a Komárom—Bicske 27. sz. postai jegy- 
zékelőmenet pedig Budapestig közlekedik. A 27. 
sz. jegyzékelőmenetet ezentúl a komáromi 2. sz. 
postahivatal helyett a budapesti keleti pályaud
vari mozgópostafőnökség látja el.

Ugyancsak november hó 30-tól az Érsekúj
vár—Komárom 4331. sz. vonatban, postakocsi
ban, a 4321. sz. vonatban pedig vasúti szolgá
lati kocsiban jegyzékelőmenet közlekedik. Az 
előbbit az érsekújvári 2. sz., az utóbbit a komá
romi 1. sz. postahivatal látja el. Az előbbi indul. 
21.10-kor és érk. 22.03-kor, az utóbbi ind. 18.23- 
kor és érk. 19.26-kor.

A kir. hivatalok e változásokat jegyezzék

elő a P. R. Tárának ezévi 19. és 47. számában 
99.683/3., illetve 128.216/3.—1938. sz. rendelettel 
közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
129.961/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változást jegyezzék elő:

70. o. Üj-Zélandnál (7. sz. fedőlap a P. R. T. 
1937. évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés 
díja 116 frs 35 cts helyett 105 frs 46 cts, minden 
további percért 38 frs 79 cts helyett 35 frs 16 
cts. Az előkészítési díj (taxe de préparation) 
26 frs 07 cts helyett 18 frs 81 cts.

Budapest, 1938. évi november hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
131.195/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi november hó 25-én kelt B. I. 
13.511/2.—1938. számú végzésével a Budapes
ten, a Centrum kiadóvállalat rt. nyomdájában 
előállított „összetartás“ című politikai időszaki 
sajtótermék 1938. évi november hó 25. napján 
megjelent III. évfolyam 47. számának lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi november hó 28-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
131.196/4.

A Londonban megjelenő „News Review“ 
című angol hetilaptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.
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Rákos Vidéke című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

131.808/4.

A belügyminiszter úr a Rákosszentmihá- 
lyon, Balázsovich Zoltán felelős szerkesztésé
ben és Balázsovich Zoltánné kiadásában meg
jelenő, Adler és Práder budapesti nyomdájában 
előállított „Rákos Vidéke“ című időszaki lap 
további megjelenését és terjesztését azonnali 
hatállyal megtiltotta.

Felhivom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi november hó 30-án.

Budapest 103. számú postahivatal áthelyezése.

129.341/3.

A budapesti 103. számú postahivatal a X., 
Alkér-u. 5. szám alól a X., Cserkész-u. 66/c. 
szám alá helyeztetett át.

A kir. hivatalok a fenti változást a Posta- 
hivatalok és Ügynökségek Névsorában vezessék 
keresztül. '

Budapest, 1938. évi november hó 28-án.

Utasítás a m. kir. posta központi javító műhe
lye és anyagraktárától rendelendő, illetőleg ren
delhető postaüzemi anyagok és szerelvények 
rendelésére és azok vételárának elszámolására.

129.137/9.

1. Az alábbi árjegyzékben felsorolt összes 
anyagokat a kincstári hivatalok csakis az anyag
szertárból szerezhetik be, míg a postamesteri 
hivatalok csak a * és **-gal jelölt anyagokat 
kötelesek az anyagszertárból beszerezni. A pos
tamesteri hivatalok a csillaggal meg nem jelölt 
anyagokat máshonnan is beszerezhetik, azon
ban ebbeli szükségleteik csakis belföldi gyárt
mányok lehetnek.

2. Az árjegyzékben **-gal jelölt a nyagok 
csak igazgatósági engedéllyel rendelhetők.

Postamesteri hivatalok a kincstár költsé

gére — igazgatósági engedély nélkül — csak 
bélyegzőfestéket, zsáktáblákat (csak a használ
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 anyagszertár csak a követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi anyagszertár 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 fel.

8. A hiányosan vagy szabályellenesen ki
állított megrendeléseket az anyagszertár vissza
küldi.

9. Az árjegyzék jegyzet rovatában bizomá- 
nyilag beszerezhetőnék 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 anyagszertárhoz 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 
egyidejűleg az anyagszertárhoz küldeni.

Beszolgáltatási zsákok, gyűrűs zacskók és 
zsáktáblácskák szaporítását az igazgatóságtól 
kell kérni.
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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- 
szertárhoz nem szolgáltathatják be, hanem azo
kat a gyűjtő, illetőleg ellátmányt adó postahi
vatalokhoz azonnal visszáküldeni kötelesek.

12. Folyékony és törékeny anyagok (tinta) 
csomagolásához ládát is ikell küldeni s ezt a 
bizonylaton jelezni kell.

13. Tartalék bélyegzőcsavarok az előttes 
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.

14. Pénztárak, nagy alakú vasládák és vas
szekrények megrendelésekor a bizonylaton je
lezzék az utolsó vasút- vagy hajóállomás nevét.

15. A rendéit anyagok megküldését 30 na
pon belül sürgetni nem szabad.

16. Nem a kincstár költségén kiadott anya
gok után az anyagszertár csomagolásért 20 fil
lért számít fel.

17. A központi anyagszertár a hivatalok
nak stb. küldött anyagot szükség szerint kosa
rakba csomagolja, amely málhakosarak m. kir. 
posta felirattal és sorszámmal vannak ellátva és 
ismételt 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 anyagszertár 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 I 
kezelni, hogy azokat sérülés vagy rongálás ne I 
érje. Kártérítéssel tartozik az az alkalmazott, I 
akinek felületes, kíméletlen vagy szándékosan I 
rosszakaratú kezelése következtében a vissza- I 
küldött postakosár használhatatlanná válik, 
vagy elvész.

Ha a hivatal a kosarat idejében nem küldi 
vissza, a központi anyagszertár a kosár értéké
nek közlése mellett az illetékes igazgatósághoz 
fordul, amely az ügyben eljárást indít.

18. A leltári tárgyakra vonatkozó ellenbi- 
zonylatot az anyagszertár a megrendelő hivatal 
igazgatóságához, egyéb anyagokra vonatkozó
kat 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 anyagszertár 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 anyagszertár csak akkor 
tárgyal, ha az erről szabályszerű időben és alak
ban felvett tényállási jegyzőkönyv hozzá be
érkezik.

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 elfenbizonyiatot visszaküldeni nem sza
bad. Az anyagszertár a visszaküldött anyagra 
vonatkozó ibeszolgáltatási 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, 1938. évi november hó 21-én.
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Árjegyzék
a m. kir. posta központi javító műhelye és anyagszertárától rendelendő, illetőleg 

rendelhető postaüzemi anyagokról és szerelvényekről.

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség

' . ■ f

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

105a 1 méter ** Ablakredőny zsávoly csikós 110 c m .................. 1 50 a készlet fogytáig
105b 1 77 ** „ „ fehér 137 c m .................. 2 50 77 77

18 1 tekercs Bankjegyragasztó: ................................................ — 03

1 darab * Betétszám rézből 1—31-ig .................................. — 60
1 * „ „ évet jelző .......................... — 60
1 * „ „ hónapot jelző jan.—dec. .. — 60 »

39a 1 készlet Betűminta (sablon) rézből A —Z-ig nagy alakú.. 20 — a készlet fogytáig
b 1 „ „ „ A—Z-ig kisebb alakú 20 — 77 77

1 c 1 „ „ „ a—z-ig nagy alakú .. 15 — 77 77

d 1 M ’ „ „ a—z-ig kisebb alakú 15 — 77 77

40a 1 Számminta (sablon) rézből 1—9-ig és 0 nagy alakú 20 — 77 77

c 1 Betűminta „M. kir. posta“ f e l i r a t .......................... 10 — 77 77

d 1 i r „ Korona kürttel • .................................. 10 — 77 77

Bélyegzők:

37a 1 darab ** Helybélyegző .. .. .................................. '4 — bizományi beszerzés

n 1 ,, ** „Portó“ felirattal (négyszögletes) .. 2 50 a készlet fogytáig

i 1 77 ** „T“ felirattal .......................................... 1 20
m 1 7 7 •* Tojásadad alakú bélyegző ..  .. . . 8 — bizományi beszerzés

n 1 ** Ellenőrzőszám .......................................... 3 20 77 77

•
Bélyegzők:

37b 1 77 ** Kerék:*endszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(nagy alakú) 31 — bizományi beszerzés

37c 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(kis a l a k ú ) .................................................. 30 —

37d 1 »> ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
(kis aliakú) .................................................. 30 --:

77

37e 1 ** Keletbélyegző postaügynökségek részére
(8 szögletes) 5 k e ré k k e l.......................... 30 — 77

371 1 7 * ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
(téglalap alakú) „Pu. levél szekrény-
bői“ ......................................................... 32 —

37 h 1 7 7 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
mozgóposta részére . . • ■ .................. 40 — -

37 i 1 * *  Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel
az elindulás. napját követő napon ér-
kező mozgóposta részére .................. 40 —

37 j 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 6 kerékkel
jegyzékelő menetek r é s z é r e .................. 30

Bélyegzőlapok:

36a 1 ,, * Bélyegzőlap ruggyantából 30/20/10 3 24 ✓
b 1 77 * „ „ 20/15/10 .. .. 1 62
c 1 79

h

* nemezből 25/20/10

.5 *

1 70

i

<
. '



N yilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s Egységár

Jegyzet
P f

33a */* kg- * Bélyegzőfesték fekete .................................. 2 50
b */* > j

* 1 25
c V« ? * * „ vörös . .  .................. 1 25
d 1 1 üveg „ lilla (ruggy. bélyegzőhöz) — 33

32 1 darab „ doboz V2 kgos .................. — 29 doboz a festékkel
34 1 J  J „ ,, V« kgos .................. — 23 együtt adatik ki
35 a 1 91 * Bélyegzőpárna 13 cm .................................. 2 54

b 1 •> • * 1199 X  X  99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 2 23
c 1 •n „ ruggyanta bélyegzőhöz — 80
d 1 » > * „ be té t 13 cm .......................... •— 79
e 1 ’9 * 1199 99 X  X  99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

— 75

\
Borítékok:

2a
a

1 csomag Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás
100 drb nélkül, enyvezett, 162/114 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 33

c 1 > * Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás
nélkül, enyvezett, 380/136 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 85

d 1 99 , ,  , ,  229/162 mm .................. — 68
e 1 csomag Értéklevélboríték (50 drb) 150/220 mm nyom-

• ta to tt címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal .................................................. 1 60

4a 1 darab Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm .......................... 1 75
4b 1 99 „  levélhordó kézbesítőkönyvhöz 1 40
4c 1 99 „  okirattairtó (bőrből) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•
7 60

70 1 99 ** Bőrlap .................................................................. 3 85

15a 1 gomb * C é r n a .......................................................................... — 62

Ceruzák:

10a l darab Fekete gömbölyű ceruza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 05 a készlet fogytáig
b l „  szögletes ceruza „Szent Imre“ — 18
c 1 9 „ *  „  „  „Nem, nem, soha“ . . — 11
d 1 9 t Kék ceruza c é d ru s fá b a n ................................................................................................... — 27
e 1 99 Vörös ceruza cédrusfában .............................................................. — 27
f 1 9 9 Zöld ceruza cédrusfában ................................................................................. — 27
0 1 99 Barna ceruza cédrusfában ................................................................................. — 27
h 1 9 5 Lila ceruza c é d ru s fá b a n ............................................................  . .  . . — 27
i 1 9 9 Kék viasz ............................................................................................................................................................. — 08
j 1 9 9 Vörös viasz ......................................................................................................................................... — 08
k 1 99 Másolóceruzia közép ......................................................... .......................................... — 27
1 1 9 9 „  puha ...................................................................................................................... — 27

m 1 „  lila, (rovatoló) .............................................................. — 27
n 1 99 „  zöld ...................................................................................................................... — 27

Címtáblák:

122a 1 darab ** Címtábla festett, „M. kir. posta“ felírással - . 12 18
b 1 9 9 ** Címtábla „Levélpostai küldemények felvétele“

felirattal ........................................................................................................................................................ 4 40 a készlet fogytáig

e 1 99 ** Címtáb'la téglaalakú kicsi, „Távbeszélő“ fel-
i r a t t a l ................................ i ............................ 1 25

d 1 V ** Cím tábla gyűjtőhely részére .......................... 5 60

e 1 19 j ** Címtábla postaügynökség részére .................. 1 96
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Nyilván - 
tartási

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
szám P f

20 0-5 kg. Dextrin ......................................................................... — 36

26b 1
I

doboz Drótkapocs „Gern“ ................................................. — 08

89a 1 darab Ecset zsákfestő ......................................................... — 48
b v 1 „ b é ly e g z ő tisz tító .................................................. — 60
c 1 „ csírizkenő ......................................................... — 35
d 1 „ „ kicsi .................................................. — 10

76 1 17 ** Elektromos gyorspecsételő 110 voltos .. 25 — a készlet fogytáig

26a 1 doboz Érckapocs (100 darab) .......................................... — 45

123a 1 darab * *  É r c s í p ......................................................................... 5 —

123b 1 11
** Ércsípzsinór ......................................................... 2 10

86 1 ii
Fakalapács ................................................................. — 45

175 1 Fatál ércpénzhez, kisebb 15 cm................................. — 97
176 1 „ „ nagyobb 20 cm............................. 1 10
177 1 11 „ „ négy rekesszel 21 cm. 1 96

51a 1 Fedőposztó 17/17 cm....................................................... __ 30
b 1 ii

„ 15/15 cm...................................................... — 30

100 1 doboz Fémtisztító „Rebus“ ................................................. — 65

49 1 méter Galand ......................................................................... — 11

82b 01 kg- Gombostű ................................................................. — 54

31 0'5 ii Gyertya, asztali .......................................................... _ 95
167 0-5 ii „ kocsigyertya (stearin) .......................... 1 45
44 1 darab Heveder ......................................................................... — 56

92a 1 11 Kanna víznek ......................................................... 7 50
b 1 17 „ olajnak ......................................................... 2 60

104a 1 17 ** Karszalag (tiszti) .................................................. 3 80
104b 1 17 ** „ (altiszti) .......................................... 3 75

Kefék:
90a 1 71 Ruhakefe .................................................................. 1 60

b 1 17
Fényesítőkefe .......................................................... 1 18

c 1 11
Sárkefe ................................................................. — 35

d 1 17
Súrolókefe ................................................................. — 46

102 1 17 Kés (papírvágó) ......................................................... 2 40
Kosarak:

110a 1 11 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
70/43/43 cm....................................................... 5 67

b 1 11 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
60/38/30 cm....................................................... 4 28

c 1 11 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
55/30/26 cm....................................................... 3 28

d 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
50/28/24 cm....................................................... 3 03

121a 1
11

** Szerelvény kisebb .......................................... 40 —

b 1
11 ** „ nagyobb ................................. 50 —

c 1
11 Papírkosár sp a n y o ln á d b ó l.................................. 7 50

d 1
11 Fáskosár spanyolnádból .................................. 11 90

e 1
11 Kézikosár spanyolnádból .................................. 7 —

g 1
11 Papírkosár fűzfából .......................................... 2 40 » \

h 1
11 Fáskosár f ű z f á b ó l ................................................. 4 _

i 1
11 Kézikosár fűzfából .......................................... 3 —

■
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N yilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb

mennyiség
M e g n e v e z é s

Egységár
Jegyzet

97

95

27a
b

56a
b
c
d

54a
b

99b
c
d

74a
b
c

75
78

166
117a

b

17g
161
162
163

164

17h 
17i

93

72

I l l a
b
cf »
e

1

1

0.5
1

kg.

darab

kg.
drb,

Kóc ..................................................  ..........................

Köpőedény ..................................................................

Kréta ( f e h é r ) ..................................................................
„ (fekete) ..................................................

Kulcsok:

** Kulcs levélhordótáskához .. ..........................
** „ küldönc- vagy pénzestáskához ..
** „ levélszekrényhez ..................................
** „ zsákzárhoz ............................................

Lakatok:

** Lakat (W ertheim-féle) kisebb 5 V2/5 V2 cm .. 
** Lakat (Wertheim-féle) nagyobb 7/7 cm

Láda:

1 kg. tin ta  csomagolásához ..................................
9  .......................
3 .................. . .'J »> »>

Lámpák:

Kézilámpa ..................................................................
Favorit lámpa ..  . .  ..................................
Lámpabél (Favorit lámpához) ................ . ..

Lámpacső oldallámpához ..................................
Lámpabél oldallámpához 26 mm................................
Lábtörlő 75/45 cm. ..................................  • • •
** Levélszekrény nagy, kézzel ü r í th e tő ..................
** „ kicsi, kézzel üríthető ..  ..

Levélkötegelő készülék ...........................................
„ készülékhez asztali állvány

mozgópostái állvány • • 
„ készülék állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely ..................
„ „ állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely felerősítő fa
csavar ..........................

„ készülékhez 114 cm-es zsineg
164 ,

Locsoló ..........................................................................

' *  •
Másolótábla 30/20 cm.......................................

Mérlegek:

** Levélmérleg ..........................  ..........................
** 30 kg-os tizedesmérleg ..................................
** 50 kg-os tizedesmérleg ..................................
** Egyensúly mérleg ..........................................

1

2

6
8

1
3
4

3
3

3
42
32

3
5

50

46
09

95
77
60

20
20
70
08

I

24
25 
27
26

06
60

72

03
04
05

75

67

a készlet fogytáig

csak Bp. 72. rendelheti

csak Bp. 72. rendelheti 
csak Bp. 72. rendelheti
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

21 1 üveg Mézga (olvasztott) .................................................. — 64
58 1 darab ** Ólomzárfogó ................. ................................... 34 50 bizományi beszerzés

120a 1 y y ** Óra (kerek) . .  .. . . . .  .......................... 14 — „

b 1 y  y ** „ ( i n g a ) ................................................................. 55/ y y  y y  jí

Papírok:

la o-i k o r ez Miniszteri p a p í r .............................. . . . . _  . 22
* I

' b o-i ÍT M erített fogalmazványi papír . . — 16
c 01 Í J Közönséges fogalmazványi p a p í r .............: ... — 08
d 0-1 y y Irodai papír . .  .. . .  . . . . — 10
e 0-1 y y Vonatozott papír .................. — 11
f 0T , , Kockázott papír ................................................. — 12
g o-i y  y írógéppapír (simított) . .............  .. .. — 09
h 01 y y * Indigópapír (kék átnyom) 42/68 cm ........................... — 48
i 01 y y * Szürke csomagolópapír 90/63 cm ..................................... — 41
k 0-1 y y * Vörös csomagolópapír 90/63 cm. ................. — 39
n 0-1 y y Á ztatópapír ......................................................... — 17
o 10 y y Másoló selyempapír . .  . .  ... ................................... 8 50
o 1 darab Lemezpapír ........................... ................................................... — 23
r 0 1 ' konc Itatópapír ........................... . .  . .  ........................... — 45

V 1 darab ** Papírtekercs 6 c m ......................................................................... 41 bizományi beszerzés
X 1 y y 7 cm. 50 m. hosszú ........................... — 46

102 1 y y Papírvágó kés ..................................................................................... 2 40

103 1 y y Papírvágó olló .....................................................................................
2

50

38 1 y y * *  Pecsétnyomó .................. . . . . 5 — bizományi beszerzés

30a 0‘5 kg- * Pecsétviasz rudakban ......................................... 1 15

b 05 Jí * Pecsétviasz tömbalakú ........................................................... 1 05 csak gyorspecsételő
készülékkel használ-

Pénzjegyszalagok: ható.

5i 100 darab * Pénzjegyszalag 10 pengősökhöz ........................ 10 -

j 100 y y * 20y y  y y  . . . . — 10
k 100 y y * 50 „ .................. — 10
1 100 y y * „  100 „  ........................ — 10
m 100 y y * „  1000 „  ..................

/
— 10

Pénztárak:

113a 1 ** Pénztár 00 sz. 580 mm. magas, 475 mm. szó*
les, 395 mm. mély, kincsesláda nél- -

kül, egy fő z á r ra l .................................................. 250 — bizományi beszerzés
b 1

y y 00 sz. ugyanaz kincsesládával . . — —
y y  y y

c 1
y y „ 0 sz. 633 mm. magas, 527 mm. szé-

les, 461 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ................................................. : -- __

d 1
y y „ 0 sz. ugyanaz, kincsesládával — — y y  y y

i J ' a ■»

(



** Pénztár 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé
les, 527 mm. mély, kincsesláda nél
kül
1. sz. ugyanaz, kincsesládával
2. sz. 817 mm. magas1, 606. mm. szé
les, 580 mm. mély, kincsesláda nél
kül
2. sz. ugyanaz, kincsesládával
3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm. szé
les, 633 mm. mély, kincsesláda nél
kül
3. sz. ugyanaz, kincsesládával ..
4. sz. 1100 mm. magas, 738 mm. szé
les, 659 mm. mély, kincsesláda nél
kül ..........................................................
4. sz. ugyanaz, kincsesládával1 ..

** Pénztár, 00 sz. jav íto tt kincsesláda nélkül ..
00 sz. jav íto tt kincsesládával . .
0 sz. jav íto tt kincsesláda nélkül
0 sz. jav íto tt kincsesládával
1 sz. javíto tt kincsesládával . .
2 sz. jav íto tt kincsesládával
3 sz. jav íto tt kincsesládával ..
4 sz. jav íto tt kincsesládával

Bádogpénztár 6. oszt..............................................

** Pénztárca nagy 22/14 cm. 
** kicsi 16/11 cm.

Pisztoly

méter

Pokrócok:
** Lópokróc ..................
** Takarópokróc 
** Szélfogó halina 140 cm

41a
b
c
d
e
f

darab’
Ponyvák:

** I. sz. ponyva (1/1 méter)
** II. sz. ponyva (1/1.50 méter) . .  
** III. sz. ponyva (1.50/1.50 méter) 
** IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) . .  
** V. sz. ponyva (2/2 méter)
** VI. sz. ponyva (2/3 méter)

48a

b

65 a 
b 
c

kg-

darab

Porkendő ..........................

Portörlőrongy (géprongy)

** Postakürt 4 hajlású 
** „ zsinór

szajresz

91a
b
c
d

Seprők:
Szobaseprő (szőr) 
Kéziseprő (szőr) 
Cirokseprő ..  .
Seprőnyél1 . .  .

85 Sodronykutasz

— —

__

—

_ _

— —

125 _
130 __
147 50
155 —
187 50
230 —
272 50
315 —

11

12 85
8

—

43 10
46 —
16 —

5 60
12 —
18 70
25 —
31 50
50 —

— 62

1 40

12 —
2 40
1 20

4 _
1 30

— 72
— 20

— 14

a készlet fogytáig

(csak a vezérigazgató
ság engedélyével)

— .
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

Súlyok:

a) Rézsúlyok:

66a I készlet ** Rézsúlykészlet levél- és tizedesmérleghez
/ fedeles fatokban .......................................... 5 50

b 1 darab 1 grammos rézsúly .......................................... — 54
c 1 99 2 „ „ .......................................... — 54 •
d 1 99 5 „ „ .......................................... — 45
e 1 » 10 „ „ .......................................... — 46
f 1 99 20 „ „ .......................................... — 48
g 1 99 50 „ „ ........................................ — 64
h 1 99 100 „ „ .......................................... — 88
i 1 99 200 1 28 •

b) Vassúlyok:

67a 1 99 0.5 kg-os vassúly .......................................... — 76
b 1 99 1 99 99  . . . .  ................................................................... 1 15
c 1 99 2 >• , ,  .......................................... 1 70 j
d 1 99

5 4

73 1 99 Szakítólemez ................................................................. — 36

23a 1
99 Szappan, közönséges .................................................. _ 22

b 1
99 „ kézmosó ................................................. — 10

60 1 99 ** Számozógép öt s z á m c so p o r t ta l .......................... 62 — bizományi beszerzés

28 1 99 ** Szarvasbőr ......................................................... 6 75 99 99

24 1 . 9 Szárítódeszka .......................................................... — 72

94 1 99 Szemétlapát ................................................................. 1 25

83a 1 99 Szivacstartó ................................................................. — 45

83b 1 99 Szivacs ......................................................................... — 10
'

Táskák:
68a 1 99 ** Küldönctáska, zárral és 2 kulccsal 48/45 cm. 45 _ a készlet fogytáig

b 1 99 * *  I. sz. levélhordótáska, kulcsos, zárral 50/60
cm ........................................................................ 62 —

c 1 99 ** II. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/40 cm. 45 —
d 1 99 ** III. sz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm. 31 —
c 1 99 ** I. sz. levélhordótáska, myomózárral1, kulcs

nélkül .................................................. 56 —
f 1 99 ** II. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül ................................................. 39 — a
g 1 99 ** III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs

nélkül ......................................................... 29 —
h 1 99 ** Pénzestáska zárral és két kulccsal, kisebb.. 45 — a készlet fogytáig
j 1 99 ** Pénzkézbesítőtáska gyalogkézbesítők részére 35 — Bp. 70. részére

68i 1 99 ** Csomagkézbesítőtáska 28/28 cm ...................... 19 —
k 1 99 ** Rovatlaptáska .................................................. 19 '
1

'
99 ** Távirattáska .......................................... 13
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N yilván
tartási
szám

i k
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet

P f

6 8 0 1 darab ** Fartáska ......................................... .  . . 8

m 1
•9 ** Hírlapkihordótáska nők részére 43/60 cm. . 7 -

n 1
99 „ ugyanaz férfiak részér« 8 —

s 1
99  • ** Távirattáska, jav íto tt .................................. 3 — a készlet fogytáig

p 1 99 I. sz. levélhordótáska, kulcsos, javíto tt .. 31 50 9» 1»

q 1 99 Hl- SZ. „ . „ „ .i 15 50 >» - 9 f

Tinták:
5a 0.5 kg- Fekete anthracén tin ta ..................  .................. — 64
b 0.5 99  ‘ Vörös tinta .......................................................... 1 04
c 1 üveg Színes tin ta  (vörös, kék és zöld) . .  . .  .. — 20
d 1 99 V egytinta ..........................  ..................  . . . . — 37

.

80a 1 darab Tintatartó, tölcséres ................ .. — 66
b 1 99 ,, fatállal .................................................. 1 16 . f  .

6 a 1 doboz Toll (acél) .................................................................................................................................. 1 98
b 1 99 „  vágott hegyű .......................................................... 1 98

9 1 darab Tollnyél .......................................................................... - 07

118b 10 9> Töltény Constabulary pisztolyba .................................................................... 1 20 131., 132. rov.-nál
131 10 99 „  Frommer Baby pisztolyba .................. 1 20 készlet fogytáig.
132 10 99  , „  Frommer nagy pisztolyba . .  . .  • . 1 20 (Csak a vezérigazga-

tóság engedélyével.)
25 a 1 >> Törlőgummi ceruzának ..........................  . . — 09

b 1 •9  i
„  tintának .................. — 05

4

47 1 ; 9 Törülköző ...........................................................................................................................................................................
1 85

87a 1 9»
.

Tűzfojtó készülék, „Optimus“ ................................................
— —

bizományi beszerzés

b 1 -9 !
„  „  „Minimax“ .................................................................... — — » » 99

8 8 1 p9 „ „ Totál ..................  .................. — — 99 99

7 1 9» Üvegtoíl .......................................................................... — 09 V

14 1 gombolyag Varrócérna, nemzeti színű .................................. — 12
82a 1 darab Varrótű .......................................................................... — 01 *

Vasládák: 1 ; :

115a 1 99 ** Vasláda, nagyobb, betöréseilenes zár és el-
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 r9 ** „ ugyanaz, kincsesláda nélkül 160 —

c 1 9» ** „ kisebb, betöréseilenes vásláda
20/30/50 cm. terjedelmű, 2 zárral,
padlóra erősített c s a v a r r a l ................ 65

d 1
9» ** „ ugyanaz, 3 zárral padlóra nem

erősíthető :. ' . .  . . . .  . . . . . 75
124 1 9» ** „ betét 2  fapolccal .......................... 16 —

125 1 . .  « ' ** Vasszekrény faaljjal . .  . .  .. . .  . .  . . 195

29 1 99 Vonalzó (50 cm.) rézbetéttel . , ...................... ..... — 97

108a 1 99 Vödör, ónozott vasbádogból . .  .  .  . .  .  . 2 40 n

w - \ Zacskók:
43c 1 ** Zacskó 1 filléres, középen egv keskeny pi- Csak gyűjtő posta-

1 '

43 hivatal rendelheti
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Nyilván
tartási
szám

43d

e

f

g

J

k
57

52a
b

52e

42a
b
c
d
e
f
g
h
k
i

3a
b
c
d
e
f
g
h

55

56g

63

61
62

17a
b
c
c
f

130

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s

darab

zacskó

darab

gomb.

** Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros
csík .. ..........................................................

** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld
csík

** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld
csík .................................................................

** Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld
csík .................................................................

** Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete
esi

Zacskó 2 pengős, középen 2 széles fekete
csiíc

Zacskó 5 pengős, középen 5 széles fekete
CSÍK

Zacskó gyűrűs 35/24 cm. 

Záróólom 5 kg................

** Zászló nemzeti 3/1 m. 
„ gyász 2/1 m. . 

** Zászlórúd .......................

Zsákok:
I. sz. pecsétes pénzeszsák 74/47 cm.

** II. sz. pénzeszsák gyűrűkkel 97/55 cm. .
** III. sz. levélzsák 60/40 cm.............................
** IV. sz. levélzsák 74/47 c m .......................
** V. sz. levélzsák 105/63 cm. ................
** VI. sz. levélzsák 128/76 cm. ................
** VII. sz. gyüjtőzsák 130/77 cm..................
** VIII. sz. csomagzsák 150/100 cm.
** Hátizsák .......................................................

Zsák (levél'z’acskó) 62/35 cm.............................

Zsákfüggvény 1 filléresekhez 
2

10 „ .
20
50

„ 1 pengősökhöz
2

** Zsákzár 

** Zsákzárkulcs 

Zsákbontókés

Zsáktábla kis alakú 
„ nagy alakú

Zsinegek:
Vastag zsineg 
Középvastag zsineg .. 
Vékony zsineg 
Simitott vastag zsineg 
Simított vékony zsineg

Kötél kenderből, kbeliil 16 m. hosszú, 6  mm. 
vastag .................................................................

Egységár

p f

_ 43

— 43

— 43

— 43

— 43

— 43

_ 43
1 16

2 40

— —
— —
— —

4 _

6 55
2 05
2 80
5 58
9 80
9 60

17 50
13 50

1 55

0 2
.__ 02

— 0 2

__ 0 2

__ 0 2

_ 0 2

__ 0 2

— 0 2

7 —

— 80

2 60

04
— 06

26
21

32

__
63
69

2

Jegyzet

Csak gyűjtő posta- 
hivatal rendelheti

bizományi beszerzés

Bp. 72. hiv. részére

Bp. 72. részére
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B e v é t e l e z t e t e k  ( a z  ........... a v i

Igazg. kerület B u d a P e s t .

. o b ic s k e i  p o s ta h iv a ta l t
A z  a n y a g o k  e- r t e k e  a  - - .......------ ------------------  - -------------------

s z á m ú  _____________________a l a p j á n
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4  b ic s k e i  p o s ta h iv a ta l
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1 h 1 R o n c in d ig ó  ( k é k  á tn y o m ó  p a p ír )

1 o 10 ?? m ásoló se ly e m p a p ír

2 a 1 CS.
le vé lb o r í té k  1 6 2 jl l4  m jm .  

(100 d rb .)

2 e 1 9 9

é r té k le v é lb o r í té k  150\220 
m im . (50 d rb .)

5 a 0-5 kg. an tracén tin ta*  )

10 b 5 drb fe k e te  szögle tes  ceruza

23 a 1 9 9 közönséges  s za p p a n

csomagolási kö ltség

Összesen

1
* )  1 d r b , f a l á d á t  a  f e n t i  c s o m a g o l á s h o z  V i l i .  8 - á n  1 8 .  r a g s z á m  a l a t t  b e -  

k ü l d t e m .

B icske

A  rendelő postahivatal 
keletbélyegzője

7937 é v i  augusztus  hó 10-én.

\  N é m e th  L a jos  p o s ta m es te r

'  átvevő aláírása.

1441. sz. ny.  Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)

Ellenbizonylat. Igazg. kerület _ _ . _  B _ u_ d a _ P e s t __

K i a d a t o t t

B é v é t e l e z t e l e t t

. _ , é r t é k e  a
A z  a n y a g o k

a z  1 9  3 é v i  ................_ s z á m ú _ ................ ....................... a l a p j á n .

b ic s k e i  p o s ta h iv a ta l t  t e r h e l i

é r t é k é t  _________________ _____ ___;______ ;_ k é s z p é n z b e n  m e g t é r í t i .

K i a d á s d a  h e l y e z t e t e t t  a z  1 9 3__ é v i   .................... h a v i  ............ . j e l ű  r a k t á r s z á m a d á s

t é t e l e  a l a t t .  B e v é t e l b e  h e l y e z t e t e t t  a z  1 9 3 __ é v i  ____________ h a v i

j e l ű  r a k t á r s z á m a d á s  ........... t é t e l e  a l a t t .

4  m . k i r .  p o s ta  k ö z p o n t i  j a v í t ó m ű h e l y e  és  a n y a g s z e r tá r a

,j b ic s k e i  p o s ta h iv a ta l  -n a j.

a k ö v e t k e z ő  t á r g y a k a t  ( a n y a g o k a t )  á t a d t a .
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a

P f P f

1 h I K o n c in d ig ó  ( k é k  á tn y o m ó  p a p ír )

1 o 10 9 9 m ásoló  s e ly e m p a p ír

2 a 1 cs.
le v é lb o r í té k  16 2 jl l4  m jm .  

(100 d rb .)

2 e I 9 9

é r té k le v é lb o r í té k  1501220 
m im . 50 d rb .)

5 a 0-5 kg. a n tr  acén tin ta*  )

10 b 5 drb fe k e te  szög le tes  ceruza

23 a 1 9 9
közönséges  s za p p a n

csom agolási kö ltség

' Összesen

1
* )  1  d r b .  f a l á d á t  a  f e n t i  c s o m a g o l á s h o z  V i l i .  8 - á n  1 8 .  r a g s z á m  a l a t t  b e *  

k ü l d t e m .

B u d a p e s t

A z  anyagraktár 
bélyegzője.

Í937 é v i  au g u sz tu s  hó 22-én.

A  raktáros  aláírása.

átadó aláírása.

1441. s z .  ny.  Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)
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Kölked községben postaügynökség felállítása.
130.697/3.

Baranya vármegye mohácsi járásában fekvő 
Kölked községben folyó évi november hó 16-án 
új postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Mohács 1., díjnégyszögszáma: 1143, ellenőrző- 
száma: 5429.

Az ügynökség forgalmi köre Kölked köz
ségre, valamint Cigánytelep és Püspökpuszta, 
Kölked községhez tartozó lakotthelyre ter
jed ki.

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

A Helységnévtárban a 326. oldalon Kölked- 
nél a z  „u. p._és“ törlése mellett írják be: „S3 Eh. 
M.ohács 1., Villány Mohács, 1143, Postá
ig. P.“

Cigánytelep Cl Kölked (152. oldal) u. p. 
ezentúl Kölked.

Püspökpuszta Kölked (444. oldal) u. p. 
ezentúl Kölked.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 72. oldalon Kövesd után írják be: 
„5429, 1143, —, Kölked ü. (Eh. Mohács 1.), Ba
ranya, Pécs, Villány «„»..■■■■=: Mohács, Mohács

A 159. oldalon az 1143. számnál folytatólag 
írják be: „Kölked“.

Végül az Irányítási Füzetben a 84. oldalon 
Kölesd után írják be: „Kölked, Ü. Baranya, P, 
V, Villány—Mohács, Eh. Mohács 1.“

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Változások a Helységnévtárban.
130.149/3.

Bárándpuszta Esztergály (121. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Zalaapáti.

Bárándújtelep n  Esztergály (121. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Zalaszabar.

Esztergály (196. o.) ezentúl L„ u. t. 
Zalaapáti törlendő.

Kishorvátimalom Egeraracsa (305. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Esztergály.

Máksamajor O Esztergály (371. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Esztergály.

Nagyhorváti kk. (385. o.) ezentúl u, p. Diós- 
kál, u. t. Esztergály.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Börgönd pu. postaügynökség ellenőrző hivata
lának megváltoztatása.

ad. 126.052/3.
Börgönd pu. postaügynökség ellenőrző hi

vatala Pusztaszabolcs pu. helyett ezentúl Szé
kesfehérvár 2.

A kir. hivatalok ezt a változást a Postahi
vatalok és Ügynökségek Névsorában és a Hely
ségnévtárban (21., illetőleg 146. oldal), Börgönd- 
nél vezessék keresztül.

Budapest, 1938. évi november hó 30-án.

A balatonaligai postaügynökség behelyezése a 
pályaudvarról.

130.429/3.
A balatonaligai időszaki postaügynökség a 

pályaudvarról az ottani fürdőtelepre helyezte
tett át.

Ehhezképest a kir. hivatalok a Helységnév- 
tárban (113 o.), a Postahivatalok és Ügynöksé
gek Névsorában (12. o.) és az Irányítási Füzet
ben (16. o.) Balatonaliga postaügynökségnél a 
„pu.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1938. évi november hó 29-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

131.578/3.
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*) A postaszállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
Állapotot iö^oló okmáuvokkal fölszerelve az 1 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1938.

évi december hó 17-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi november hó 30-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

rO Több mint 6  hónapig
a ,S3 Szilágyi Istvánná kiadó Réde 1893. Budapest 6 6 . nem vállalt alkal-

-a mazást.
ca

a
o Több mint 6  hónap
QJ láczai Szabó Katalin kiadó Szeged 1914. Tiszasüly óta nem vállalt

JO - 1; alkalmazást..
a

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások..
Csolnok (Esztergom m.) postahivatal december 15-re 

keres egy jó kiadónőt; fizetés 85 P fix, üzemi, lakás, vi
lágítás és fűtés.

G árdony II. oszt. postahivatal (Felvidékre való elő
jegyzés folytán) gyakorlott nőkiadót keres. Az állás va
lószínűleg állandó lesz.

Hegyeshalom postahivatal azonnali belépésre néme

tül' is tudó kiadót keres. Kezdő is lehet. Fizetés meg
egyezés szerint.

Vésztő I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra
kiadót keres december 15-re. Fizetés: megyegyezés sze
rint.

Rétság I. oszt. postahivatal azonnalra gyakorlott he
lyettesítésre is képes nőkiadóit keres, 90 P fix és lakás
sal.

Állástkereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
Jegyzet

neve
címe

(jelenlegi tartózkodási 
helvel

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Klein Lajosné Mezőcsokonya (postahivatal) 14
december 15.

vagy
1939. jan. 1-től .

Budapesten, vagy 
környékén.

H orváth  Zoltán Csorvás — dec. 15 Lehetőleg a debreceni 
kerületben

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

Pővérosi Nyomd* Rt. Felelős v.; Duchon János



R ENDELETEK TÁ
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1938. DECEMBER 30. 50. szám.

T A R T A L O M :
A z  időszaki sajtótermékeknek a  visszacsatolt terüle

tekre való postai szállításának engedélyezése.
Az anyaország és a felszabadult területek közti 

csomagforgalom korlátozásának megszüntetése.
A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolítá

sának biztosítása.
Dohánybe váltási járandóságok kifizetése.
A „Hazatérés 1938“ felülnyomáséi 20 és 70 filléres 

bélyegek kezelése.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

Felszabadult területen távbeszélő előfizetők által 
előre fizetett előfizetési díjak beszámítása.

Beszédszámlálóval ellátott alközpontok díjazása. 
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Monori tanyák postaügynökség megnyitása.
Változás a Légipostái Menetrendben.
Változások a Helységnévtárban.
Pályázati hirdetmény.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

Az időszaki sajtótermékeknek a visszacsatolt 
területekre való postai szállításának engedélye

zése.
133.157/4.

Az időszaki sajtótermékeknek a visszacsa
tolt területekre való postai szállításának meg
tiltása tárgyában kiadott 125.682,4. számú ren- 
deletemet hatályon kívül helyezem.

A postahivatalok tehát 1938. évi december 
hó ó-ától a visszacsatolt területekre szóló idő
szaki sajtótermékeket postai szállításra akadály
talanul fogadják el.

Budapest, 1938. évi december hó 7-én.

Az anyaország és a felszabadult területek 
közti csomagforgalom korlátozásának meg

szüntetése.
132.941/4.

A visszacsatolt területek és az anyaország 
közt a kölcsönös csomagforgalomban a posta
csomagok 5 kg-on felül is újra szállítási enge
dély nélkül vehetők fel. A P. R. T. folyó évi 49. 
számában közzétett 131.451/4. sz. rendelet érvé
nyét veszti.

Félreértések elkerülése végett felhívom a 
hivatalok figyelmét arra, hogy mivel a távolsági 
díjövszám már minden hivatalra meg van álla
pítva, az e forgalomban váltott csomagok 5 kg 
súlyhatárig érvényes kedvezményes díjszabása 
megszűnt. E szerint tehát a P. R. T. 1938. évi

44. számában közölt 121.146/4. sz. rendelet 1. b) 
pontja érvényét vesztette. Az anyaország és a 
visszacsatolt területek közti csomagforgalom
ban tehát a rendes csomagdíjszabás érvényes.

Budapest, 1938. évi december hó 5-én.

A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyo
lításának biztosítása.

133.131/4.
A közeledő karácsonyi és újévi ünnepek al

kalmával várható nagyobb csomagforgalom za
vartalan lebonyolításának biztosítása céljából 
nyomatókkal felhívom a postahivatalok és 
postaügynökségek figyelmét arra a rendelke
zésre, hogy a csomagok szállítóleveleit és szál
lítójegyzékeit még a csomagok indítása előtt, 
ha azonban ez bármely okból nem lehetséges, 
akkor legkésőbb a csomagokkal egyidőben to
vábbítsák.

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, 
illetőleg a szállító jegyzékeken a tartalmat nem 
jelölik 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, —1 hívják fel a c omagok
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feladóit, hogy a Levélpostadíjszabás 77. §-ában 
felsorolt, fogyasztási adó alá eső tárgyakat tar
talmazó csomag burkolatán és szállítólevelén, 
illetőleg szállítójegyzékén a tartalmat az adóté
teleknek megfelelően minőségileg és mennyisé
gileg részletezve írják ki.

A tartalom jelzésére tehát általános meg
jelöléseket (pl. élelmiszer) ne használjanak, ha
nem

húsnemü helyett: „3 kg friss hús“, vagy 5 
kg füstölt hús“, vagy „2 kg kolbász“;

szárnyas helyett: „1 db pulyka, 2 db kacsa 
és 4 db csirke“, vagy„2drb liba“, stb.;

vadszárnyas helyett: ,,2 db fácán“, vagy „4 
db 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. kí kg sza
lonna, 1 kg füstölt hús, 1 liter bor, stb.

A hivatalok és postaügynökségek szóbeli

felvilágosítással és a hivatali helyiségben köny- 
nyen észrevehető helyre kifüggesztett figyel
meztető feliratokkal hívják fel a feladók figyel
mét a helyes eljárásra. Ha azonban a feladók 
nem volnának hajlandók a figyelmeztetésnek 
eleget tenni, vonakodásuk a csomag felvételét 
nem akadályozhatja meg.

Budapest, 1938. évi december hó 7-én.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
130.947/4.

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 1938/39. évi idényben 
is a m. kir. dohánybeváltó hivatalok székhelyén 
működő postahivatalok fizetik ki.

A dohánybeváltás időtartamát az alábbi ki
mutatás mutatja:

Kimutatás
az 1938. évben a m. kir. dohányjövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek be

váltására kiküldött bizottságok működésének tartamáról.

o
C/0

Beváltási állomás
Vármegye, 

melyben a beváltási 
állomás fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. január 25.

j 1938. december 9. 1938. december 23.
1939. január 2. 1939. január 14.

1938. december 9. 1938. december 22.

1 1938. december 9. 1938. december 23.
<

1939. január 2. 1939. január 26.

\ 1938. december 9. 1938. december 23.
1939. január 2. 1939. február 6.

1938. december 9. 1938. december 23.
1 1939. január 2. 1939. január 30.

1 1938. december 9. 1938. december 17.

f
1939. január 2. 1939. január 12.

1938. december 9. 1938. december 15.

Budapest

Battonya

Békéscsaba

Debrecen

Fadd

Hajdudorog

Jászberény

Pest-Pilis-Solt-Kiskún

Csanád

Békés

Hajdú

Tolna

Hajdú .................. .

Jász-Nagykún-Szolnok

Jászkiscr , ................................ I Jász-Nagykún-Szolnok



50. szám. 395

öCfi
Beváltási állomás

Vármegye, 
melyben a beváltási 

állomás fekszik

A beváltás tartama

kezdete vége

i 1938. december 9. 1938. december 23.
j 1939. január 2. 1939. január 25.

1938. december 9. 1938. december 16.

1 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. január 25.

j 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. január 18.

1 1938. december 9. 1938. december 23.
J 1939. január 2. 1939. február 9.

1 1938. december 9. 1938. december 23.
j 1939. január 2. 1939. január 30.

. - .

í 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. február 3.

í 193S. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. február 3.

j 1938. december 9. 1938. december 15.

1 1939. január 2. 1939. január 9.

i 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. február 1.

1 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. február 3.

\ 1938. december 9. 1938. december 23.
í 1939. január 2. 1939. február 6.

i 1938. december 9. 1938. december 23.
i 1939. január 2. 1939. január 25.

i 1938. december 9. 1938. december 23.í 1939. január 2. 1939. január 14.

l 1938. december 9. 1938. december 17.í 1939. január 2. 1939. január 12.

1 1938. december 9. 1938. december 23.

1
1939. január 2. 1939. január 26.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Kápolna ............

Kiskúnfélegyháza

Kisvárda

Mezőkövesd

Miskolc

Nagyatád . . 

Nagydorog . 

Nagykálló . 

Nagyiéta . ..  

Nyírbátor 

Nyíregyháza

Polgár

Rakamaz

Szolnok

Tiszaroff

Vásárosnamény

Heves

Pest-Pilis-Solt-Kiskún.

Szabolcs

Borsod

Borsod

Somogy

Tolna

Szabolcs

Bihar

Szabolcs

Szabolcs

Szabolcs

Szabolcs

Jász-Nagykún-Szolnok 

Jász-Nagykún-Szolnok 

Bereg .........................

Az ebben a kimutatásban felsorolt bevál
tási állomásokon kívül dohánybeváltással még a 
visszacsatolt területeken levő beregszászi, csapi, 
érsekújvári, kassai, komáromi, lévai, losonci,

munkácsi, nagytárkányi és rimaszombati do
hánybeváltó hivatalok is foglalkoznak. Az e he
lyeken működő postahivatalokat (ahol több 
postahivatal van, az 1-es számút) az ottani do-
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hánybeváltó hivatal által kiállított dohánybevál- 
táisi utalványok kifizetésével szintén megbízom. 
Ä visszacsatolt területre vonatkozólag a bevál
tás időtartamát később közlöm.

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
matékosan figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
a dohánybeváltási utalványok zavartalan és ké
sedelem nélküli kifizetésére nagy gondot fordít
sanak és az ehhez szükséges pénzfedezetről ide
jében gondoskodjanak.

Budapest, 1938. évi december hó 7-én. /

A „Hazatérés 1938“ felülnyomása 20 és 70 fillé
res bélyegek kezelése.

132.521/3.

A P. R. T. 1938 : 47. számában közzétett 
127.029/3. számú rendelet értelmében a postahi
vatalok a „Hazatérés 1938“ felülnyomású 20 és 
70 filléres bélyegekből hivatalból kaptak első 
készletet.

A felszabadult területeken működő posta- 
hivatalok értckcikkszükséglete nem lehetett 
még ismeretes, így egyes postahivatalok készle
tébe a szükségesnél nagyobb mennyiségű bélyeg 
került.

Felhívom a postahivatalokat — elsősorban 
a felszabadult területeken lévőket, — hogy

1. elsősorban a „Hazatérés 1938“ felülnyo
mású bélyegeket árusítsák és használják fel,

2. 20 és 70 filléres bélyegeket a m. kir. posta 
értékcikkraktárából ne rendeljenek addig, amíg 
„Hazatérés 1938“ felülnyomású ugyanily érték
jelzésű bélyegekből a szükségletet fedező kész
letük van,

3. 1939. január hó 15-én értékcikk-készletü
ket gondosan vizsgálják felül és, ha úgy talál
ják, hogy a 20 és 70 filléres bélyegekből (arcké
pes, Szent István, debreceni, légiposta bélyege
ket is figyelembe véve) két havi szükségletet 
meghaladó készletük van, a „Hazatérés 1938“ 
felülnyomású 20 és 70 filléres bélyegeket bizony
lat és ellenbizonylat kíséretében, gondos cso
magolással szolgáltassák be a m. kir. posta ér
tékcikkraktárába.

Budapest, 1938. évi december hó 5-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
133.208/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F XII/15 — 7 ó,
É 1/10;

Brit-lndiába (Bombay): F XII/15 — 7 ó, É 
XII/29;

Dél-Afrikába: (Capetown): F XII/14 — 15 ó,
É 1/4;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XII/15 
- 12 ó, É XII/29; F XII/17 — 15 ó, É 1/2;

Egyiptomba (Alexandria): F XII/11 — 22 ó,
É XII/15; F XII/12 — 22 ó, É XII/17; F XII/14 
— 22 ó, É XII/20; F XÍI/16 —< 15 ó, É XIiI/20;

Észak- és Középamerikába (New-York):
F XII/11 — 15 ó, É XII/20; F XII/15 — 15 ó,
É XII/22;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XII/12 —
22 ó, É XII/17; F XII/14 — 22 ó, É XII/19; F 
XII/17 — 22 ó, É XIII/21;

Iránba (Perzsia—Teherán): F XII/12 -  12 
ó, É XII/20; F XII/16 — 12 ó, É XII/24; F XII/17 
-12 ó, É XI1/25;

Japánba (Shimonoseki): F XII/12 — 22 ó,
É XII/29; F XII/15 -  22 ó, É 1/1;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XII/15 —
5 ó, É 1/5;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XII/12 — 22 ó,
É XII/ló; F XII/14 — 22 ó, É XII/18; F XII/15 —
22 ó, É X11/19; F XII/17 — 22 ó, É XII/21;

Szíriába (Alep): F XII/12 — 22 ó, É XII/18;
F XII/14 — 22 ó, É XII/17; F XII/17 — 22 ó, " 
É XII/20.

Budapest, 1938. évi december hó 7-én. /jr/

Felszabadult területen távbeszélő előfizetők 
által előre fizetett előfizetési díjak beszámítása.

132.609/8.
A felszabadult területen lévő távbeszélő 

központok azoktól az előfizetőktől, akik nyug
tával tudják igazolni, hogy a távbeszélő előfize
tési (alap) díjat a cseh-szlovák uralom alatt 1938. 
december végéig megfizették, az 1938. decem
ber havi előfizetési díjat ne szedjék be. Az 
ilyen nyugtákat elismervényre vonják be és
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1938. december 20-ig — jegyzékbe foglalva — 
közvetlenül a m. kir. postavezérigazgatóság 8. 
ügyosztályába terjesszék fel.

A távbeszélő díjak mérlegét ezekkel az elő
fizetési díjakkal is meg kell terhelni, de ugyan
akkor a központok az összeget a felmentési ol
dal 2. rovatán is elszámolni és a 2. sz. jegyzék
ben felsorolni kötelesek.

Budapest, 1938. évi december hó 6-án.

Beszédszámlálóval ellátott alközpontok díja
zása.

I. ad. 97.826/8.
A mellékállomási beszédszámlálóval ellátott

sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi december hó 5-én.

Monori tanyák postaügynökség megnyitása.
132.435/3.

Orosháza nagyközséghez tartozó „Monori 
tanyák“ lakotthelyen folyó évi december hó 
5-én új postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző-száma: 
4390, díjnégyszögszáma: 648. Ellenőrző hivatala: 
Orosháza.

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

távbeszélő alközpontok számláló központi sze
relvényei után —■ tekintet nélkül azok különbö
zőségére — egyaránt havi 1 (egy) pengő alap
díjat állapítok meg.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Tbd. II. és 
III. táblázatainak E., valamint IV. táblázatának 
D. pontjánál 4. tételként.

Budapest, 1938. évi november hó 30-árú

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
132.538/4.

A Helységnévtárban a 374. oldalon Monori 
tanyák r\ Orosháza lakotthelynél az „u. p. és“ 
bejegyzést töröljék és helyette írják be:
Eh. Orosháza, Szeged — — — . Békéscsaba, 648,
postáig. Sz.“; ------------

a 297. oldalon Kéthosszúsori tanyák (^Oros
háza u, p. ezentúl Monori tanyák;

a 411. oldalon Orosházi tanyák v. mh. (A
Orosháza u. p. ezentúl Monori tanyák. ______-

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 85. oldalon Monor után írják be a kö
vetkezőket: „4390, 648, — Monori tanyák ü. (Eh. 
Orosháza), Békés, Szeged, Szeged — Bé
késcsaba“;

A Párisban megjelenő „Match“ című fran
cia nyelvű képes hetilaptól a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi december hó 3-án.

______ /

a 155. oldalon a 648. díjnégyszögszám mellé 
beírandó: „Monori tanyák“.

Végül az Irányítási Füzetben a 101. oldalon 
Monor után írják be: „Monori tanyák, Ü. Bé
kés, Sz., III., Szeged—Békéscsaba, Eh. Oros
háza.“

Budapest, 1938. évi december

Lefoglalandó sajtótermék.
132.644/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gélóbírája 1938. évi december hó 2-án kelt B. I. 
13.832/1938. számú végzésével a Budapesten, a 
Centrum kiadóvállalat rt. nyomdájában előállí
tott „Magyar Gazdasági Önvédelem“ című, nem 
időszaki lap 1938. december havában megjelent 
12. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít-

Változás a Légipostái Menetrendben.
I. ad. 130.813/4.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben ve
zessék keresztül a következő változásokat:

2. oldal, A) Európa, I. sz. menetrendtáblá
zat, Belgium, Bruxelles, a „XI. 16—II. 28-ig“ 
megjegyzéssel egysorban a 9. és a 16. hasábokba 
„21.31“ helyett írjanak „13.45“.

Ugyancsak a 2. oldalon, Lengyelországnál, 
Varsó, a „XI. 6.—II. 28-ig“ megjegyzés sorában
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a 13. hasábban! a „b 9.03“ érkezési időpontot tö
röljék és azt új adatként írják be ugyanezen 
sor 12. hasábjába. Á

Budapest, 1938. évi december hó 1-én.

Változások a Helységnévtárban.
132.436/3.

Agyagbánya v. mh. fA Cegléd (90. o.) ösz- 
szes adataival együtt törlendő.

Dobogóhát után (179. o.) beírandó: * Do
bogókő rá Pilisszentkereszt, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm., pomázi j., u. p. és u. t. Pilisszentke
reszt.

Eperjes r\ Szentes (192. o.) ezentúl u. p. Fá- 
biánsebestyén.

Győrszabadi községnél (238. o.) kj. Bácas 
helyesen Bácsa.

Királyság r\ Szentes (298. o.) ezentúl u. p. 
Fábiánsebestyén.

Mucsihát O Szentes (377. o.) ezentúl u. p. 
u. p. Fábiánsebestyén.

Nagykirályság r% Szentes (386. o.) ezentúl 
Fábiánsebestyén.

Pankota r\ Szentes (421. o.) ezentúl u. p. 
Fábiánsebestyén.

Pilisszentkereszt községnél (432. o.) Do
bogókő mint külterületi lakotthely feltünte
tendő.

Üjváros megálló (Cegléd határában) meg
szűnt, összes adataival együtt tehát törlendő.

Budapest, 1938. évi december hó 5-én.
fI
V.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

132.152/3.
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Szuhogy P.
Borsod, 

Gömör és 
Kishont 
k. e. e.

204 - * ) — Szendrő 553 Gyalogküldönc l-i
O
S3
i/)

*) A postaszállítás 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 1938.

évi december hó 24-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1938. évi december hó 2-án.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állá»» születési helye 
é» éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb
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n

Szakács Jolán kiadó Nagykereki 1914 Tiszadob Meghalt

D
eb

re
ce

n

Gredlay Margit kiadó Szepesváralja
1899 Nyirmada Meghalt

D
eb

re
ce

n

Valaszkay Erzsébet kiadó Nagyvárad 1894. Eger 2. Elhunyt.

Pé
cs

Sándor Lajosné 
szül. Borbás Matild kiadó Zalabér 1917. Zalabér Lemondott.

Pé
cs

Bercsényi József kiadó Ercsi 1899. Gyönk Egy éve nem vállalt 
alkalmazást.

Pé
cs

Réti Jánosné kiadó Őcsény 1902. Vasas Hat hónap óta nem 
vállalt alkalmazásit.

So
pr

on Verhás József kiadó Felsőireg 1906. Vecsés Sajtoskáli postames
terré kinevezve.

So
pr

on De Adda Béláné kiadó Kisújszállás 1891. Rábaszovát Rábaszováltd postames
terré kinevezve.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.«
Biidszentmihály postahivatal k e r e s  á l l a n d ó  a l k a l m a 

z á s r a  a z o n n a l i  b e l é p é s s e l ,  k a t o l i k u s  v a l l á s é i ,  g y a k o r l o t t  h ő i  
k i a d ó t .  J a v a d a l m a z á s a :  m o s á s  é s  á g y n e m ű n  k í v ü l ,  t e l j e s  
e l l á t á s  é s  ü z e m i v e l  e g y ü t t  5 0  p e n g ő  k é s z p é n z .  F e l t é t l e n  
k o r r e k t  k o l l é g á k  a j á n l k o z á s á t  k é r e m ,  k i k ,  m i n t  c s a l á d t a 
g o k  s z e r e p e l n e k .

Kunszentmiklós postahivatal állandó alkalmazásra 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint fix vagy ellátás
sal,

Mezőkövesd postahivatal állandó alkalmazásra nő
kiadókat keres, mielőbbi belépésre. Fizetés megállapodás 
szerint.

Nagyhalász II. oszt. postahivatal gyakorlatit kiadó- 
nők ajánlatát kéri. Állás állandó.

Páka postahivatal február 1-re szerény, jómodorú nő
kiadót keres, állandó alkalmazásra. Javadalmazás: teljes 
ellátás, készpénz megegyezés szerint.

Törökbálint postahivatal január bre kiadót keres.
Tápióbicskei II. oszt. postahivatal azonnalra, esetleg 

15-ikére, vagy január ,1-ére kiadót, kiadójelöltet, enge
déllyel bíró kisegítőt keres. Ellátás, fizetés megegyezés 
szerint,

Túra I. oszt. postahivatal december 15-re állandó al
kalmazásra kiadót keres. Járandóság: lakás, fűtés, világí
tás és meghatározott összegű fizetés.

CJjfehértó (Szabolcs m.) postahivatal gyakorlott fér
fikiadót keres állandó alkalmazásra, azonnali belépésre. 
Havi 100 pengő fix fizetés és az esedékes üzemi jutalék.

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

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v,: Duchon János.
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T A R T A T O M :
A felszabadult területeken eddig érvényben volt 

portómentességi szabályok ideiglenes hatályban tartása.
A Magyarországhoz visszacsatolt területek lakosai 

nevén a prágai postatakarékpénztárnál, vagy annak briinni 
fiókjánál fennálló követelések összeírása.

Az érték- és áruforgalmi korlátozások kiterjesztése a 
visszacsatolt területre.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti (O. 
M. B. I.) bélyegek postai árusítása.

Előfizetési felhívás a „L'Union Postaié“ című szak
lapra. *

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
Karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi és 
újévi rendkívüli forgalom idején.

Változások a Kivonatos Légipostadíjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Magyarság című időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Borsodgeszt új postaügynökség megnyitása.
Szenistvánbaksa új posta ügynökség megnyitása.
Pasztagyimót postaügynökség behelyezése a pálya

udvarról.
Pályázati hirdetmény postiaügynöfci állásra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.

A felszabadult területeken eddig érvényben 
volt portómentességi szabályok ideiglenes ha

tályban tartása.
128.492/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy átmenetileg, 
amíg a minisztérium az 1921. évi XXI. t. c. ha
tályát kormányrendelettel a felszabadult terü
letekre is kiterjeszti, a felszabadult területeken 
eddig érvényben volt portómentességi szabá
lyok továbbra is érvényben maradnak.

E szabályok alkalmazását illetően az anya
országban érvényben levő szabályokkal való 
összhangbahozatal végett a következőket ren
delem:

Az állami és törvényhatósági szervek, ame
lyek a felszabadult területeken fennálló jogsza
bályok szerint az ú. n. feltétlen, tehát bármely 
ügyre kiterjedő portómentességet élvezik, a fel
szabadult területeken bármilyen fajú és bárki
nek címére szóló közönséges és ajánlott levél
postai küldeményt díjfizetés nélkül adhatnak 
postára.

A felszabadult területeken levő városok 
(rendezett tanácsú, azaz megyei városok) és 
községek mindazokat a közönséges (nem aján
lott) küldeményeket díjfizetés nélkül adhatják 
postára, amelyeket az állam által átruházott ha

táskörben közszolgálati ügyben az állami és 
törvényhatósági szervekhez, valamint a többi 
községekhez (ideértve természetesen az anya
országban levőket is) intéznek. Az egyéb, tehát 
a vármegye által átruházott hatáskörben vagy 
saját hatáskörükben, valamint általában nem az 
előbb említett szervekhez intézett küldeményei
ket a községek csak szabályszerűen bérmente
sítve, esetleg — a magánosok érdekében — „Hi
vatalból portóköteles“ záradékkal adhatják 
postára.

Az állam által elismert valamennyi vallás 
felekezet egyházi hivatalai vallási, anyakönyv 
vezetési és iskolai ügyekben az állami és tör 
vényhatósági hatóságokhoz és hivatalokhoz (ide 
nem értve a községeket) intézett közönséges le
vélpostai küldeményeiket szintén díjfizetés nél 
kiil adhatják fel.

A díjfizetés nélkül feladott levelek felsze 
relése a következőképen történik:

Mind az állami és törvényhatósági, mind 
pedig a városi és községi, valamint az egyházi 
szervek tartoznak küldeményeiken a feladó ha
tóság (hivatal) nevét feltüntetni.

Ezenkívül az állami és törvényhatósági szer
vekhez — hasonlóan az anyaországban működő 
állami és törvényhatósági szervekhez — „Hiva-
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tálból díj átalány ózva“ záradékot kötelesek a 
küldemény alsó balsarkára alkalmazni.

A városok és községek, valamint az egy
házi hatóságok és hivatalok a „Hivatalból portó
mentes“ záradékot alkalmazzák, ez alatt azon
ban — minthogy ideiglenes díjmentességük nem 
terjed ki bármely tárgyú levélpostai külde
ményre — a záradék alatt feltüntetik a külde
ményben levő hivatalos ügy jellegét, pl. „Hi
vatalból portómentes, adó, statisztikai, anya
könyvi, stb. ügyben.“

A felszabadult területeken levő postahiva
talok azokat a levélpostai küldeményeket, ame
lyeket a feladáskor nem láttak el megfelelő zá
radékkal, kiegészítés végett megfelelő felvilágo
sítás mellett adják vissza a feladónak. Gondos
kodjanak a hivatalok azonban arról, hogy a kül
demények késedelmet ne szenvedjenek.

Budpest, 1938. évi december hó 1-ép. /

A Magyarországhoz visszacsatolt területek la
kosai nevén a prágai postatakarékpénztárnál, 
vagy annak brünni fiókjánál fennálló követelé

sek összeírása.

136.251/4.
A m. kir. postatakarékpénztár hirdetmény 

útján egyidejűleg felhívta az anyaországhoz 
visszacsatolt területek lakosságát (természetes 
és jogi személyeket, közületeket, stb.) hogy 
mindazok, akiknek a prágai postatakarékpénz
tárnál, vagy annak brünni fiókjánál 

a) takarékbetétszámlájuk, 
ib) csekk- (folyó-) számlájuk,
c) értékletétszámlájuk

van és ezeken a számlákon fennálló követelésü
ket a prágai postatakarékpénztárral szemben ér
vényesíteni kívánják, követelésük összegét a 
visszacsatolt területen működő bármely m. kir. 
postahivatalnál legkésőbb 1938. évi december 
hó 31-éig jelentsék be.

A visszacsatolt területről, a trianoni Ma
gyarország területére időközben átköltözöttek 
követeléseiket közvetlenül a m. kir. postataka
rékpénztárnál (Budapest, V., Kléoelsberg-u. 4.) 
jelenthetik be.

Takarékbetétkövetelések bejelentése alkal
mával követendő eljárás:

A bejelentés úgy történik, hogy a betét
könyvet a postahivatalnál kell beszolgáltatni.

A postahivatalok a beszolgáltatott betét
könyvei adatait (a betevő never, a betétkönyv 
szamát és követelését) az egyidejűleg megkül
dött és átírással egyszerre 3 példányban készí
tendő jegyzőkbe folytatólagos sorszámozással a 
betétkönyv átvétele alkalmával vezessek be és 
a sorszámot mmd a vonatkozó betétkönyv fedő
lapjára, mind a betétkonyvnöz tartozó igazoló 
iapra jegyezzék fel. A hivatalok a jegyzőknek 
csak az 1., 2., 3. és 4. rovatát töltik ki.

Az átvétel elismerése az igazoló-lap hát
oldalán a következő bejegyzéssel történik: 
„ ./. . . cseh-szlovák korona . . . .  fillérről szóm 
betétkönyvet átvettem.“ A bejegyzést a betét
könyvet átvevő tisztviselő írja alá és a hivatal 
keletbélyegzőjének lenyomatával ellátja. Az így 
záradékolt igazoló-lapot a betevőnek vissza kell 
adni.

A hivatalok az átvett betétkönyveket a ha
táridő lejártáig záros helyen gondosan őrizzék 
meg és a kitűzött határidőt követő napon a jegy
zék eredeti és egy másolati példányát aláírással 
és keletbélyegző lenyomattal ellátva, a betét
könyvekkel együtt ajánlott küldeményként a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz küldjék be. A kül
demény burkolatán „Betétkönyvek“ jelzést kell 
alkalmazni. A jegyzék harmadik példánya a 
postahivatalnál marad.

Csekk- (folyó-) számla követelések és érték
letétek bejelentése alkalmával követendő el

járás:
A csekk- (folyó-) számla követelések és ér

tékletétek bejelentése a postahivatalok részére 
egyidejűleg megküldött és az igénylőknek díjta
lanul kiszolgáltatandó bejelentő-lapokon törté
nik. A csekk- (folyó-) számla követelések beje
lentésére zöld színű, az értékletétek bejelenté
sére pedig rózsaszínű bejelentő-lapok szolgálnak 
és azokat a bejelentők töltik ki. Ha a bejelentő
nek több számlálja van, a bejelentést minden 
számlára külön-külön kell megtenni.

A bejelentés alkalmával a bejelentőnek a 
birtokában levő és a prágai (brünni) postataka
rékpénztár által kiállított számla-, vagy letéti ki
vonatot, esetleg egyéb okmányt a számla fenn
állásának igazolására be kell mutatnia. A beje
lentés igazolása a bemutatott számlakivonat 
vagy egyéb okmányok hátoldalán a következő 
bejegyzéssel történik: „Bejelentés megtörtént.“ 
A bejegyzést a postahivatal aláírással és a hiva
tal keletbélyegzőjének lenyomatával ellátja. Az
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így záradékolt számlakivonatot, vagy egyéb ok
mányt a bejelentőnek vissza kell adni.

Az átvett bejelentő-lapokat a hivatalok zá
ros helyen gondosan őrizzék meg és a kitűzött 
határidőt követő napon az összegyűjtött beje
lentéseket — a darabszámot feltüntető jelentés 
kíséretében — a m. kir. postatakarékpénztárhoz 
ugyancsak ajánlott küldeményként terjesszék 
be.

A hivatalok a takarékbetét-, csekk- (folyó-) 
számla- és értékletétkövetelések bejelentésére 
vonatkozó hirdetményt a hivatal helyiségeiben 
szembetűnő helyeken, esetleg több példányban 
is függesszék ki, és mindent kövessenek el an
nak érdekéiben, hogy a felhívás a megkívánt 
eredménnyel járjon. Ebből a célból a hirdet
ményt a helyi lapokhoz is juttassák el és min
den lehető módon igyekezzenek annak minél na
gyobb nyilvánosságot biztosítani.

A nyomtatványokból esetleg szükséges to
vábbi mennyiséget — a kívánt nyomtatvány 
pontos megjelölése mellett —' a m .  kir. postata
karékpénztár gazdászati és műszaki hivatalától 
(Budapest, 54.) szabályszerű módon közvetlenül 
kell igényelni.

Budapest, 1938. évi december hó 15-én.
i S

Ennélfogva a P. R. T. f. évi 47. számában „Érték- 
forgalmi korlátozások a visszacsatolt területe
ken“ címmel közölt 127.422,'4. sz. rendelet c) 
pontjában foglalt korlátozás érvényét vesztette. 
Ezt a pontot tehát a hivatalok teljes egészében 
töröljék.

Budapest, 1938. évi december hó 15-én.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti 
(O. M. B. I.) bélyegek postai árusítása.

130.749/4.
A m. kir. posta az Országos Mezőgazdasági 

Biztosító Intézettel (röviden: O. M. B. I.) tör
tént megállapodás alapján 1939. évi január hó 
1-től az intézet által az OMBI járulékok lero
vására rendszeresített OMBI-bélyegeket áru
sítja.

Ezek a bélyegek 20, 40 filléres, 1 P-ős és 
2 P 60 f-es értékű címletekben kerülnek forga
lomba.

/  A bélyegek műszaki leírása a következő: 
A 20 filléres értékjelzésű bélyeg második,

| hullámos rajzú guilloche alnyomatának színe: 
világoskék. A középen levő magyar címer, a 

OM“két sorban fekvő ” betűk, a baloldalon

Az érték- és áruforgalmi korlátozások kiter
jesztése a visszacsatolt területre.

ad. 130.683/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi 2811. számá
ban megjelent 8.220/1938. M. E. sz. kormányren
delet az értékforgalmi korlátozásokat a vissza
csatolt területre is kiterjesztette.

Ennek alapján a P. R. T. 1937. évi 21. szá
mában 102.209,4. sz. alatt megjelent áru- és ér
tékforgalmi korlátozásra vonatkozó összefoglaló 
rendelkezések és az ezt kiegészítő rendeletek 
(P. R. T. 1937/30. — 108.582. sz. r„ 1937 : 45. -  
117.313. és 193'7/45.̂ —I. ad. 117.313. sz. r.) a vissza
csatolt területre is ‘érvénybe lépnek.

A visszacsatolt területen működő postahi
vatalok (postaügynökségek) tehát a hivatkozott 
rendeletben foglaltakhoz szigorúan alkalmaz
kodj anak.

Ezzel kapcsolatban értesítem1 a postahivata
lokat, hogy a visszacsatolt területtel való kölcsö
nös forgalomban jövőben cseh-sziov-ák bankje
gyek, államjegyek és érmék a Magyar Nemzeti 
Bank engedélye nélkül is szabadon szállíthatók.

20szintén kettős sorban látható fjj]£r“ értékjel
zés, valamint az ezeket összefoglaló guilloche-, 
illetve ékítményes rajz színe: sötétzöld.

A 40 filléres érték jelzésű bélyegek máso
dik, hullámos rajzú guilloche alnyomatának 
színe: világos narancssárga. A középen levő
magyar címer, a két sorban fekvő oetűkBI
a baloldalon szintén kettős sorban látható 

40
fillér“ értékjelzés, valamint az ezeket össze

foglaló guilloche-, illetve ékítményes rajz színe: 
sötétkék.

Az 1 pengős értékjelzésű bélyeg második, 
hullámos rajzú guilloche alnyomatának színe: 
világos szürkéskék. A középen fekvő magyar

OM“
címer, a jobboldalon a két sorban fekvő ’’ T)T

Bl
betűk, a baloldalon szintén két sorban látható 

1PENGŐ“ értékjelzés, valamint az ezeket ösz-
szefoglaló guilloche, illetve ékítményes rajz 
színe: vörös.



404 51. szám.

A 2.60 pengős értékjelzésű bélyeg második, 
hullámos rajzú guilloche alnyomatának színe: 
világos lila. A középen fekvő magyar címer, a
jobb oldalon két sorban fekvő betűk, a

B1

baloldalon szintén kettős sorban látható ,2-60“
PENGŐ

értékjelzés, valamint az ezeket összefoglaló 
guilloche-, illetve ékítményes rajz színe: sötét
vöröses ibolya.

*
Az OMBI-bélyegeket — a visszacsatolt te

rületeken működő postahivatalokat (postaügy
nökségeket) kivéve — az ország összes többi 
felvevő postahivatalai és postaügynökségei áru
sítják. A magánértékcikkárusítók e bélyegek 
árusításával nem foglalkoznak.

A postahivatalok az eladott OMBI-bélyege- 
ket sem készpénzre, sem pedig bármilyen fajta 
értékcikkre nem cserélik be.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem el:

1. Az OMBI-bélyegek árusításával megbí
zott postahivataloknak az első szükségletet a 
m. kir. posta értékcikkraktára hivatalból küldi 
meg. Ezek a postahivatalok az ellenőrzésük alá 
tartozó postaügynökségeket e bélyegekből meg
felelő ellátmánnyal látják el.

A postahivatalok a további szükségletet az 
erre a célra „OMBI bélyegrendelés (bizonylat 
és ellenbizonylat)“ címmel és 663. számmal 
újonnan rendszeresített nyomtatvánnyal — az 
egyéb értékcikkekre előírt módon — közvetle
nül a m. kir. posta értékcikkraktárától rendel
jék meg annak a szem előtt tartásával, hogy a 
hivatalnál az erre vonatkozó megrendelés elkül
désekor másfélhavi tartalék-készlet legyen.

A rendelhető legkisebb mennyiséget a 20 
és 40 filléres OMBI-bélyegekből egy ívben, azaz 
100 darabban, az 1 pengős bélyegből 50 darab
ban, a 2 P 60 fillér értékű OMBI-bélyegből 
pedig 10 darabban állapítom meg.

2. Az eladott OMBI-bélyegek névértékének 
elszámolására „OMBI-bélvegnapló“ címmel és 
669. számmal új nyomtatványt rendszeresítet
tem. Ebbe kell a rovatoknak megfelelőleg az 
egyes eladási tételeket és az eladás napi össze
gét beírni.

3. A főpénztár a napi zárlatkor az OMBI- 
bélyegek eladásából befolyó napi összeget az 
OMBI bélyegnapló alapján a pénztárszámadás

12. bevételi tétele alatt „Eladott OMBI-bélye- 
gek névértéke“ címen számolja el.

4. Az OMBI-bélyegekről az egyéb értékcik
kekre előírt módon „OMBl-bélyeg-mérleg“ cí
men külön mérleget kell készíteni.

Addig, amíg a 651. sz. „Pénztárszámadás“, 
a 711. sz. „Értékcikk és mérlegösszesítés“, a 
712. sz. „Kezelési pénztárak vizsgálati eredmé
nye“ és a 713. sz. „Pénztárvizsgálati eredmény“ 
című nyomtatványokból — „OMBI-bélyegmér 
leg“-gel bővülve — új kiadás nem készül, ezt a 
mérleget külön lapon kell készíteni és azon kell 
az OMBI-bélvegkészletet címletek szerint rész
letezni.

A havi forgalomról készült OMBI-mérleg 
egy példányát az OMBI-bélyegnaplóval együtt 
a pénztárszámadáshoz kell csatolni.

5. Az újonnan rendszeresített 663. és 669. 
sz. nyomtatványokból az első szükségletet a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára a postahivataloknak hivatalból küldi meg. 
E nyomtatványokból a további szükségletet a 
hivatalok a szokásos módon kérjék.

6. Az eladott OMBI-bélyegek után a posta
személyzetet a pénzügyi értékcikkekre meg
állapított árusítási jutalék illeti meg.

Ezt az új postai szolgáltatást a postahiva
talok a Levélpostadíjszabás 2. §-ánál, az- új 
nyomtatványok rendszeresítését pedig a P. R. 
T. 1933. évi 54. sz.-ban közzétett nyomtatvány- 
jegyzékben jegyezzék elő.

Az Ld. vonatkozó szövegének helyesbítése 
iránt a legközelebbi Pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1938. évi december hó 13-án. /

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című 
szaklapra.
130.772/4.

A Nemzetközi Postairoda előfizetést hirdet 
a kiadásában havonként megjelenő „L’Union 
Postale“ című, hasábosán francia, német, angol 
és spanyol szövegű postai szaklap 1939. évi év
folyamára.

A lap előfizetési ára egy félévre postai al
kalmazottak részére 3 pengő 32 fillér. Az elő
fizetést az általános feltételek szerint a m. kir. 
posta külföldi hírlaposztálya közvetíti.

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

Budapest, 1938. évi december hó 7-én.

jy
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.

134.703/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72 számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F XII/24 — 7 ó, 
É 1/17; F XII/29 — 7 ó, É 1/24;

Brit-Indiába (Bombay): F XII/21 — 15 ó, É 
1/2; F XII/22 — 7 ó, É 1/5; F XII/29 — 7 ó, É 
1/12;

Dél-Afrikába (Capetown): F XII/20 — 15 
ó, É 1/9; F XII/27 — 15 ó, É 1/16;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F XII/27
— 12 ó, É 1/9; F XII/27 — 15 ó, É 1/10; F XII/31 
—15 ó, É 1/16;

Egyiptomba (Alexandria): F XII/18 — 22 
ó, É XII/22; F XII/19 — 22 ó, É XII/23; F XII/22
— 22 ó, É XII/26; F XII/23 — 15 ó, É XII/28; F 
XII/25 — 22 ó, É XII/29; F XII/26 — 22 ó, É XII/ 
31; F XII/28 — 22 ó, É 1/3; F XII/29 22 ó, É 
1/4; F XII/31 — 22 ó, É 1/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
XII/20 — 15 ó, É XII/29; F XII/22 — 15 ó, ÉVI;  
F XII/27 — 15 ó, É 1/4;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F XII/19
— 22 ó, É XII/24; F XII/21 — 22 ó, É XII/26; 
F XII/24 — 22 ó, É XII/29; F XII/28 — 22 ó, É 
Hu F XII/31 — 22 ó, É 1/4;

Iránba (Perzsia-Teherán): F XII/19 — 12 ó, 
É XII/27; F XII/23 — 12 ó, É XII/31; F XII/24
— 12 ó, É 1/1; F XII/26 — 12 ó, É 1/3; F XII/30
— 12 ó, JÉ 1/7; F XII/31 — 12 ó, É 1/8;

Japánba (Shimonoseki): F XII/19 — 22 ó, 
É 1/5; F XII/22 — 22 ó, É 1/10; F XII/26 — 22 ó, 
É 1/12; F XII/29 — 22 ó, É 1/15;

Németalföldi Indiába (Batávia): F XII/21 — 
15 ó, É 1/12; F XII/29 5 ó, É 1/23;

Palesztinába (Tel-Aviv): F XII/19 — 22 ó, 
É XII/23; F XII/21 — 22 ó, É XII/25; F XII/24
— 22ó , É  XII/28; F XII/26 — 22 ó, É XII/30; F 
XII/28 — 22 ó, É VI; F XII/29 — 22 ó, É 1/2; 
F XII/31 — 22 ó, É 1/4;

Szíriába (Alep): F XII/19 — 22 ó, É XII/22; 
F XII/21 — 2 2 ó , É  XII/24; F XII/24 — 22 ó, É

j

XW27; F XII/26 — 22 ó, É XII/29; F XII/28 — 
y  ó, É  XII/31; F XII/31 — 22 ó, É  1/2.

Budapest, 1938. évi december hó 13-án.

Karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok.
133.562/8.

A közeledő karácsonyi és újévi ünnepekre 
való tekintettel, ismételten felhívom a hivata
lok figyelmét a PRT 1936. évi 45. számában a 
124.455,8. számú rendeletemmel közzétett XLT 
és GTG jelzésű karácsonyi és újévi üdvözlő
táviratokra. Ezek a táviratok 1938. év december 
14 és 1939. január 6 közti időben az idézett ren- 
deletemben foglalt feltételekkel válthatók.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a PRT 1936. évi 45. számában megjelent 124.455,
8. számú rendelettel kiadott karácsonyi és új
évi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatát a felszaba
dított területek kincstári postahivatalainak egy
idejűleg megküldettem. A felszabadult területe
ken lévő postamesteri hivatalok szükség esetén 
kérjenek felvilágosítást a legközelebbi kincstári 
hivataltól.

Budapest, 1938. évi december hó 9-én.

Mozgópostái menetek közlekedése a karácsonyi 
és újévi rendkívüli forgalom idején.

134.191/3.

A közeledő karácsonyi és újévi ünnepeket 
megelőző rendkívüli forgalom ideje alatt egyes 
mozgópostákat és jegyzékelőmeneteket a rend
szeres közlekedési rendjüktől eltérően az aláb
biak szerint kell fenntartani:

A 29 sz. mozgóposták az 1050/1020/2447, il
letőleg a 2418/1019 sz. vonatokban Budapest— 
Üjdombovár—Nagykanizsa között közleked
nek. A mozgóposta először XII/19-én indul Bu
dapestről é.s ide utoljára XIlI/24-én érkezik.

Budapest nyugati pályaudvar—Érsekújvár 
között a 128/141 sz. vonatokban „Budapest— 
Érsekújvár 1“ és „Érsekújvár—Budapest 1“ el
nevezéssel mozgóposták rendeztetnek be a bu
dapesti 62 sz. hivatal ellátásában. A mozgópos
ták XII/21-tői XII/23-ig közlekednek. Ezen idő 
alatt az Érsekújvár—Szob 141 sz. jegyzékelőme- 
net szünetel.

A 40 sz. mozgóposták az 1350 b/4322/222 a 
sz. vonatokban Budapest—Komárom—Cseklész



406 51. szám.

között közlekednek. A menet először XII/ 19-én 
érkezik Budapestre és innen utoljára XII/23-án 
indul.

A Budapest—Szentgotthárd 53 sz. mozgó
posta és kezelő-mellékkocsija XII/17-től XII/24- 
ig a 20a/1320 sz. vonatai kerül továbbításra.

Az 54 sz. mozgóposták az 1350 <b/1322 és 
1313/11 sz. vonatokban Budapest—Győr— 
Szombathely között közlekednek. Az első me
net XII, 19-én érkezik Budapestre s innen XII/ 
24-én indul utoljára.

Érsekújvár—Léva között a 7832, Léva—-Ér
sekújvár között pedig a 7821 sz. vonatban a 62 
sz. mozgóposták kerülnék forgalomba. A moz
góposták az érsekújvári 1 sz. postahivatal ellá
tásában Xli; 20-tól Xll, 24-ig közlekednek.

Budapest—Szeged között a 702/701 sz. vo
natokban a Budapest—Szeged 76 és Szeged— 
Budapest 76 sz. mozgóposták rendezteinek be 
a budapesti 62 sz. hivatal ellátásában. A  mozgó
posták XIÍ/20-tól XII/24-ig közlekednek.

A 82. sz. mozgóposták az 1212/1822, illető
leg az 1821/1219 sz. vonatokban Budapest déli 
pályaudvar—Székesfehérvár—Celldömölk kö
zött közlekednek. Az első menet XII/ 19-én ér
kezik Budapestre, az utolsó pedig XII/24-én in
dul Budapestről.

A Baja—Budapest 135 sz. mozgóposta XII/ 
20 és 24-ike között az 5221/1051 sz. vonatok he
lyett az 5221/1004 sz. vonatokban közlekedik a 
keleti pályaudvari mozgópostafőnökség ellátá
sában.

Miskolc—Kassa között XII/20-tól XII/24-ig 
tartó közlekedéssel, a miskolci 2 sz. hivatal el
látásában, az 1512/1511 sz. vonatokban, a „Mis
kolc—Kassa 142“ és „Kassa—Miskolc 142“ sz. 
mozgóposták rendeztetnek be. E mozgóposták 
közlekedési ideje alatt az 1511 sz. vonat pogy- 
gyászkocsijában a postaszállítás szünetel.

A 161 sz. mozgóposták a 910:2117, illetőleg 
a 2132/911 sz. vonatokban Kiskunhalas postahi
vatal ellátásában Budapest nyugati, illetőleg ke
leti pályaudvar között közlekednek. A mozgó
posta kocsija a keleti pályaudvarról alkalmas 
vonattal állíttatik át a nyugati pályaudvarra. A 
menet először XII/20-án indul Budapestről és 
ide utoljára XII/24-én érkezik.

Budapest keleti pályaudvar—Gödöllő kö
zött, a keleti pályaudvari mozgópostafőnökség 
ellátásában, a 332ia/331 a sz. vonatokban a „Bu
dapest—Gödöllő 350“ és „Gödöllő—Budapest 
350“ sz. mozgóposták helyeztetnek forgalomba.

E mozgóposták XII 16-án és 17-én, továbbá 
XII/20-tól 24-ig közlekednek.

Budapest keleti pályaudvar—Győr—Szom
bathely között XII/20-tól 24-ig a 22/1302, és az 
1301/1359/29 sz. vonatokban Fa. kocsiban jegy- 
zékelőmenet közlekedik. A menetet a keleti pá
lyaudvari mozgópostafőnökség látja el. XII,23- 
án és azdkon a napokon, amikor az 1 sz. gyors
vonat megosztva közlekedik, a jegyzékelőme- 
net Győrből—Budapestre az 1301 b sz. gyors
vonattal kerül továbbításra.

Az 1038/5050, illetve 5051/1841 sz. vonatok
ban Budapest—Paks között a paksi hivatal el
látásában, Fac. kocsiban, XII/19-től XII/23-ig 
) egyzékelőmenet közlekedik.

Budapest—Nyíregyháza között az 1712/1719 
sz. vonatokban Fa. kocsiban jegyzékeiőmenet 
közlekedik. A meneteket a budapesti 62 sz. hi
vatal látja el és azok XII/20-tól 24-ig maradnak 
forgalomban.

December hó 19-től 23-ig a ceglédi 1 sz. hi
vatal a 733 sz. vonat poggyászkocsijában Ceg
léd—Budapest között jegyzékelőmenetet tart 
fenn.

Budapest nyugati pályaudvar—Vác között 
a 228 sz. vonat poggyászkocsijában a váci hiva
tal ellátásában XII/21-tői 23-ig jegyzékeiőmenet 
közlekedik.

Budapest—Losonc között XIF21-től XIF24- 
ig a 450/370/312 sz. vonatokban Fac. kocsiban 
jegyzékeiőmenet közlekedik. Ellátja a keleti 
pályaudvari mozgópostafőnökség.

A budapesti 72. sz. hivatal ellátásában a 
220/342, illetve 341 sz. vonatokban Budapest— 
Kerepes, a budapesti 62 sz. hivatal ellátásában 
pedig a 426, illetve 423 sz. vonatokban Buda
pest—Szentendre között, Fk. kocsiban, jegyzc- 
kelőmenet rendeztetett be. Mind a négy menet 
XII/20-tól XII/24-ig közlekedik.

Szombathely—Kőszeg között a 8324/8323 sz. 
vonatok poggyászkocsijában Szombathely 2 el
látásában, Ohat—Pusztakócs—Polgár között a 
6033 6034 sz.' vonatokban DFx. kocsiban, Deb
recen—Tiszátok között az 5624/5663 sz. vonatok 
poggyászkocsijában. Debrecen Nagyiéta—Vér
tés között az 5824,5827 sz. vonatok poggyász- 
kocsijában, a debreceni 2 sz. hivatal ellátásában, 
Püspökladány—Szeghalom között az 5324/5373 sz. 
vonatok poggyászkocsijában a karcagi hivatal 
ellátásában, Miskolc—Torna—Kassa között a 
9824 sz. vonat poggyászkocsijában, csak menet
irányban, a miskolci 2 sz. hivatal ellátásában,
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Érsekújvár—Zsitvaújfalu között a 4524 sz. vo
nat poggyászkocsijában, az érsekújvári 1 sz. hi
vatal ellátásában jegyzékélőmenetek rendeztet- 
nek be. E menetek XH'20-tól XII;24-ig közleked
nék. — XII/21-től 24-ig és XII/30-tól 31-ig a Me
zőtúr és Szarvas között a 7834/7835 sz. vonatok
ban berendezett jegyzékelőmenet DFx. kocsi
ban közlekedik.

A Sopron—Szombathely 1411/1430 sz. vo
natokban berendezett jegyzékelőmenet XII/20- 
tól 24-ig poggyászkocsi helyett Fk. kocsiban 
közlekedik.

Rendkívüli kezelő-mellékkocsik Fa, Fac, il
letve Fk. kocsiban az alábbi viszonylatokban 
közlekednek:

Budapest déli pályaudvar — Nagykanizsa 
között az 1212/1211, Budapest keleti pályaudvar 
—Pécs között az 1012/1912, illetve 1927/1015, vé
gül Szombathely—Szentgotthárd között az 1354/ 
1343 sz. vonatokban. A nagykanizsai és szent
gotthárdi kezelő-mellékkocsi XII/20-tŐl, a pécsi 
XII/21-től XII/24-ig közlekedik.

A rendkívüli csomagforgalom ideje alatt in
dokolt esetben közvetlen postamellékkocsik 
(Gp) a következő viszonylatokban közlekednek:

A budapesti 78 sz. hivataltól az 1350 b/12 
sz. vonatokkal Sopron 1, az 1350 b sz. vonattar 
Győr 2, az 1220 sz. vonattal Balatonszentgyörgy 
esetleg Nagykanizsa 2, az 548 ez. vonattal 
Szolnok 2, a 450 sz. vonattal Miskolc 2 
és Sátoraljaújhely, a 450/1512 sz. vonatok
kal Kassa 2, az 524/618 sz, vonatokkal Békéscsa
ba 2, az 1359/29 sz. vonatokkal Győrtől—Buda
pest 70, az 1811 sz. vonattal Székesfehérvár 2-től 
Budapest 78, az 1719 549 sz. vonatokkal Debre
cen 2-től Budapest 70 sz. postahivatal, végül a 
4332/5632 sz. vonatokkal Komárom 4-től Duna- 
szerdahely, az 5631/4331 sz. vonatokkal pedig 
Dunaszerdahelytől Komárom 4 sz. postahivatal 
részére.

A nem naponként és nem állandóan ugyan
azon menetrend szerint közlekedő mozgópostái 
meneteket a következőképen kell fenntartani:

XIII19-én Békéscsaba és Gyula között a 
8362 1637 sz. jegyzékd'őmenetek,

XII/25-én a mindkét irányú 77, 163 és 167,
XII/26-án a mindkét irányú 161 sz. mozgó

posták és a Bácsalmás és Katymár között a 
4830/4827 sz. vonatokban berendezett jegyzé
kei ómenetek,

1939. évi Hl-én a mindkét irányú 77 és 167 
sz. — egyébként szünetelő — mozgóposták köz
lekednek, végül

XIl\26-án a 158, 196 és 260 sz. mozgóposták 
a hétköznapokra előírt menetrendben térnek 
vissza.

A Budapesten reggel megjelenő napilapo
kat nem XII/25-ón reggél, hanem már XII/24-én 
este adják postára Budapesten. Ehhezképest a 
Budapestről XII/24-én induló 3, 5, 7, 9, 13, 17, 
19, 21, 29, 31, 33, 40, 51, 53 és 299 sz. mozgópos
tákkal, valamint a Budapest—Vác—Balassa
gyarmat 150/3930 és Budapest—Esztergom 3448 
sz. jegyzékelőmenettel kerülnék továbbításra.

Azok a postahivatalok, amelyeknek székhe
lyén külön hírlapkézbesítés van berendezve, 
XII/25-én a hírlapkézbesítésit a korábbi érkezés
nek megfelelő időpontban végezzék. A többi 
helyen a hivatalok (ügynökségek) a hírlapok 
korábbi érkezéséről az előfizetőket alkalmas 
módon (hdlyi sajtó útján) előre tájékoztassák.

A mozgópostái meneteket ellátó hivatalok a 
menet kezdő és végállomásának vasúti főnöksé
gével közöljék, hogy a rendestől eltérő menet
rendben közlekedő menet, melyik napon, mely 
vonatban közlekedik.

A pályaudvari járatokat fenntartó kincstári 
és postamesteri hivatalok a rendkívüli forgalom 

I ideje alatt a pályaudvari rakodó- és közvetítő
szolgálatot hatékonyan ellenőrizzék. E hivata
lok küldönceiket utasítsák, hogy a hosszabb 
szerelvényekre való figyelemmel az állomásfő
nökségnél a mozgóposták kocsijának megállási 
helye iránt, a kezelés késedelem nélkül való 
megkezdhetése érdekében, érdeklődjenek. A 
pályaudvari járatot ellátó postamesteri hivata
lok küldönceiket hívják fél, hogy a nagyobb 
csomagforgalom ideje alatt a pályaudvari szol
gálat ellátásánál, szükség esetéin, még ha az 
rendszeresítve nem is volna, kézikocsit, vagy 
targoncát használjanak.

Budapest, 1938. évi december hó 13-án.

Változások a Kivonatos Légipostadíjszabásban.

134.429/4.
A hivatalok a P. R. T. 1938 : 49. sz. mellék

leteként kiadott Légipostadíjszabásiban vezes
sék keresztül a következő változásokat:

Amerika: Gaum-sziget nevét helyesbítsék 
„Guam-sziget“-re. Guatemala után tegyenek *) 
jelet. A Hawai-szigetek után levő *) jelet tö
rüljék és a pótdíj hasábokban —.70 pengő he
lyett írják mindkétszer 1.10 pengő. Perunál a 
pótdíj hasábokban 3.30, illetőleg —.90 helyett
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mindkétszer írják 1.— pengő. Venezuelánál a ! 
pótdíj hasábban a —.90 mellett levő 7) jegyzet
számot töröljék.

Ausztrália és a szigetvilág: a rendeltetési 
ország feliratú hasábba az Ausztráliai Állam- 
szövetség és A szigetvilág közé írják be „Ma- 
rianna-szigetek“, a pótdíjhasábba pedig í 
be mindkétszer 1.70 pengő, a lap alján felsorolt 
ausztráliai szigetek közül pedig töröljék a Ma- 
rianna-szigeteket.

Budapest, 1938. évi december hó 14-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.

I.
131.880/3.

Bácsalmás és Csikéria -között a 2136, Csiké- 
ria és Bácsalmás között pedig a 2133 sz. vona
tok poggyászkocsijában, az új dombóvári pálya
udvari postahivatal ellátásában, j-e-gyzékelőme- 
net rendezitetett be.

A kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. Tárának ezévi 19. számában 99.683/3. 
sz. rendelettel közölt mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1938. december hó 9-én.

II.
134.777/3.

Globus nyomdai műintézet rt. nyomdájában elő
állított Magyarság című időszaki lap megjelené
sét és terjesztését 1938. 'évi december hó 12-től 
1939. évi január hó 8-ig megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
postára kerülő példányait a jelzett idő 

ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo- 
a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be. 
Budapest, 1938. évi december hó 15-én.

/
Lefoglalandó sajtótermék.

134.158/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1938. évi december hó 10-én kelt B. 
14195/1938. számú végzésével a Budapesten, a 
Held J. könyvnyomdájában előállított „1938— 
9323“ felírással kezdődő, Szá'asi Ferenc arcké
pét tartalmazó röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1938. évi december hó 12-én.
1 /

Borsodgeszt új postaügynökség megnyitása.

Bicske és Komárom között a 32 számú vo
nat poggyászkocsijában, a keleti pályaudvari 
mozgópostafőnökség ellátásában jegyzékelőme- 
net rendeztetett be. A jegyzékelőmenet első íz
ben f. évi december hó 14-én közlekedik. Ezzel 
egyidejűén Komárom—Bicske között a 27 szá
mú vonat poggyászkocsijában a jegyzék előme
net közlekedése megszűnik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a P. 
R. Tárának ezévi 19-ik számában 99.683/3. sz. 
rendelettel közölt mozgópostái jegyzékben ve
zessék keresztül.

Budapest, 1938. évi december hó 13-án.

Magyarság című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

134.820/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Hub-ay 

Kálmán felelős -szerkesztésében és ifj. Virtsologi 
Rupprecht Olivér dr. kiadásában megjelenő, a

132.697/3.
Borsod-Gomör-Kishont k. e. e. vm. mező

kövesdi járásában fekvő Borsodgeszt nagyköz
ségben folyó évi december hó 1-én új postaügy
nökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Sály, díjnógyszögszáma: 536, ellenőrző száma: 
2756.

Az ügynökség forgalmi köre Borsodgeszt 
nagyközségre és a hozzátartozó Fazekastanya 
lakotthelyre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 143. oldalon Borsod- 
gesztnél az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett
írják be: „S3 Eh. Sály, Hatvan ■■ « « - Mis
kolc Mezőkeresztes—Mezőnyárá-d ..........  536,
postáig. D. —

a 201. oldalon Fazekastanya ’o  Borsodgeszt 
u. p. ezentúl Borsodgeszt.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 20. oldalon Borsfa után írják be: „2756,
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536, —, Borsodgeszt ü. (Eh. Sály), Borsod-Gö- 
mör-Kishont, Debrecen, Hatvan t - -  Mis
kolc, Mezőkeresztes—Mezőnyárád . a 153. 
oldalon az 536. számnál írják be „Borsodgeszt“.

Végül az Irányítási Füzetben a 26. oldalon 
Borsfa után írják be: „Borssodgeszt, Ü, Borsod- 
Gömör-Kishont, D, I, Hatvan—Miskolc, Eh. 
Sály“.

Budapest, 1938. évi december hó 12-én.

Szentistvánbaksa új postaügynökség meg
nyitása.

132.698/3.

Abaúj-Torna vármegye abaújszántói járá
sában fekvő Szentistvánbaksa kisközségben fo
lyó évi december hó 1-én új postaügynökség 
nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Halmaj, díjnégyszögszáma: 848, ellenőrző szá
ma 2749.

Az ügynökség forgalmi köre Szentistván- 
bolksa kisközségre és a hozzátartozó Baksai ta
nya, Berzeviczytanya és Rakottyás (Illésytanya) 
lakotthelyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 495. oldalon Szent- 
istvánbaksánál az „u. p. és“ bejegyzés törlése 
mellett írják be: „S3 Eh. Halmaj, Miskolc
-  , — . Hidasnémeti, Halmaj__ _ 848, postá
ig. D.“;

41)9

a 113. oldalon Baksai tanya o  Szentistván
baksa u. p. ezentúl Szentistvánbaksa;

a 134. oldalon Berzeviczytanya o  Szentist
vánbaksa u. p. ezentúl Szentistvánbaksa;

a 449. oldalon Rakottyás. (Illéssytanya) <"*. 
Szentistvánbaksa u. p. ezentúl Szentistvánbaksa.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 112. oldalon Szentistván után írják be: 
„2749, 848, —•, Szentistvánbaksa ü. (Eh. Hal
maj), Abauj-Torna, Debrecen, Miskolc -  -  —
Hidasnémeti, Halmaj.......a 157. oldalon a
848 számnál még írják be Szentistvánbaksa.

Végül az Irányítási Füzetben a 152. oldalon 
Szentistván után írják be: „Szentistvánbaksa,
Ü, Abauj-Torna, D, I, Miskolc—Hidasnémeti, 
Eh. Halmaj“.

Budapest, 1938. évi december hó 13-án-^^-

Pusztagyimót postaügynökség behelyezése 
a pályaudvarról.

133.349/3.

Pusztagyimót postaügynökség a pályaud
varról a hasonló elnevezésű lakotthelyre helyez
tetett át.

A kir. hivatalok ehhezképest a Helységnév- 
tárban (440. o.), a Postahivatalok és Ügynöksé
gek névsorában (106. o.) és az Irányítási Füzet
ben (129. o.) Pusztagyimótnál a „pu.“ megjelö
lést töröljék.

Budapest, 1938. évi decemJber hó 12-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

133.728/3.
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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 december hó 31-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
t

Budapest, 1938. évi december hó 12-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Plachy Tekla kiadó Kassa 1915. Budapest 74. Állásáról lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Balatonkenese postahivatal egy férfi kiadót keres 

azonnali belépésre és igények megjelölésével, készpénzfi
zetés mellett.

Galyatető postahivatal mindenben jártas kiadót vagy 
kiadónőt keres IV. oszt. hivatalhoz.

Pusztagyenda III. oszt. postahivatal nőkiadót keres 
azonnalira vagy dec. 15-re, aki helyettesítést is vállal.

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

Fővárosi Nyomds Rt. Felelős v.: Duchon János.
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T A R T A L O M :
Címadományozás. j
Az egyes katonai parancsnokságok mellett működő 

postaigazgatósági kirendeltségeik működésének megszünte
tése.

A levelek és a levelezőlapok díjának változása Ro
mániával való forgalomban.

A közvetlen csomagforgalom felvétele Cseh-Szlová- 
kiával.

A Távközlés Nemzetközi Egyezményéhez csatolt 
távíró-szabályzat és távbeszélő-szabályzat 1938-ban Kairó
ban átvizsgált rendelkezéseinek életbelépésével kapcsolatos 
változások.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Újítások a távolsági távbeszélő forgalomban.
Távbeszélő kezelés, számadástétel és díjbeszedés 

szabályainak rövid összefoglalása.
Uj rádiónyomtatványok rendszeresítése.

Figyelmeztetés a díjátalány terhére feladott kül
földre szóló levélpostai küldemények kezelését illetőleg.

Előzetes tájékoztatás a „Magyar a magyarért“ bé
lyegek kiadásáról.

A felszabadult területeken megnyitott postahivata
lokra vonatkozó adatok kiegészítése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermék.
A „Népszava“ című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Tolmás postaügynökség behelyezése a pályaudvarról.
Sávoly postaügynölkség megnyitása.
Személyzetiek.
A m. kir. postatakarékpénztár 1938. évi november 

havi forgalma.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Címadományozás.
131.517/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére nyugalom
ba helyezésük alkalmából Kolozsvári Béla nyu
galmazott postafőfelügyelőnek a postahivatali 
igazgatói és Máj er Béla nyugalmazott postafel
ügyelőnek a postafőfelügyelői címet adományo
zom.

Költ Budapesten, 1938. évi november hó 19. 
napján.

Horthy s. k.
Kunder s. k.

Az egyes katonai parancsnokságok mellett mű
ködő postaigazgatósági kirendeltségek műkö

désének megszüntetése.
137.040/1.

A felszabadult területen a katonai igazga
tás 1938. évi december hó 21-én 24 órak meg
szűnik. ;

Ezzel kapcsolatban a P. R. T. 1938. évi 44. 
számában közzétett 121.400/1. számú rendelettel 
a felszabadult területek m. kir. postaigazgatósá
gának az egyes katonai parancsnokságok mel
lett működő négy kirendeltségét 1938. évi de
cember hó 22-én déli 12 órával megszüntetem.

A katonai igazgatás megszüntetése folytán 
a felszabadult terület postai igazgatásának ösz- 
szes teendőit, mint elsőfokú postai hatóság, a 
felszabadult területek m. kir. postaigazgatósága 
lájíja el.

Budapest, 1938. évi december hó 21-én.

A levelek és a levelezőlapok díjának változása 
Romániával való forgalomban.

J 131.240/4.
A román postaigazgatás az 1938. év végé

vel felmondotta a levelek és a levelezőlapok 
kedvezményes bérmentesítési díjára vonatkozó 
megállapodást.

Ennélfogva 1939. évi január hó 1-től a Ro-
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mániába szóló levelek díja 20 grammig az eddigi 
32 fillér helyett 40 fillér; minden további 20 
gramm — mint eddig — 20 fillér. A levelező
lapok díja az eddigi 16 fillér helyett 20 fillér.

A Romániából érkező levelek díja 20 gram
mig 12 leu lesz, minden további 20 gramm 7 leu. 
A levelezőlapok díja 7 leu.

A Ld. javítása iránt a legközelebbi Válto- 
zás-ban intézkedem.

Budapest, 1938. évi december hó 10-én.

A közvetlen csomagforgalom felvétele 
Cseh-Szlovákiával.

136.80814.
A közvetlen magyar-csehszlovák csomag

forgalom újból megnyílt. A hivatalok ennek kö
vetkeztében a P. R. T. 1938. évi 48. számában 
megjelent II. ad. 128.563/4. sz. rendelet alapján 
a Csomagdíjszabásban Cseh-Szlovákországnál 
beírt „Közvetlen forgalom egyelőre szünetel“ 
megjegyzést töröljék. Egyidejűleg a hivatko
zott rendelet alapján beírt német útirányt is tö
rölni kell.

Budapest, 1938. évi december hó 17-én.

A Távközlés Nemzetközi Egyezményéhez csa
tolt távíró-szabályzat és távbeszélő-szabályzat 
1938-ban Kairóban átvizsgált rendelkezéseinek 

életbelépésével kapcsolatos változások.

134.854/8.

Az 1938-ban Kairóban tartott nemzetközi 
távíró- és távbeszélő értekezlet a Távközlés 
Nemzetközi Egyezményhez csatolt távírósza
bályzat és távbeszélő-szabályzat egyes rendel
kezéseit módosította. E módosított rendelkezé
seknek 1939. január 1-én történő életbelépésé
vel kapcsolatban ugyanettől az időponttól kezd
ve a távíró- és távbeszélő-szolgálatban az alábbi 
fontosabb változások lépnek életbe.

A változások, hacsak természetüknél fogva 
nem kizárólag a külföldi forgalomra vonatkoz
nak, vagy ha az illető rendelkezésnél nincs kü
lön kimondva, hogy az csak a külföldi forga
lomra vonatkozik, az említett naptól kezdve 
mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalomra 
egyaránt érvényesek.

I. Távíró-szolgálat.
A táviratok szerkesztése és feladása.

1. A közéítelmű nyelven szerkesztett táv
iratok szövegében meteorológiai megíigyelése- 
ket és jóslatokat jelentő csoportok, tőzsdei és 
piaci áríolyamok, továbbá kereskedelmi és gyári 
jelzések, árumegjelölések, gépek vagy gépreszek 
megjelölésére szolgáló szokásos szakkifejezések 
es azonos természetű más kifejezések is előfor
dulhatnak, feltéve, hogy ezek a jelzések, megje
lölések, szakkifejezések és kifejezések a nyilvá
nosság rendelkezésére álló valamilyen jegyzék
ben, árjegyzékben, áruszámlában, fuvarlevélben 
vagy hasonló okiratban fel vannak sorolva. Eze
ket a jelzéseket, szakkifejezéseket és kifejezé
seket kivételesen betűkből és számokból lehet 
képezni.

2. A Kínából eredő vagy oda szóló táviratok 
szövegét teljes egészében a kínai igazgatás hi
vatalos távírószótárából vett négyjegyű szám
csoportokból lehet szerkeszteni.

3. Az összebeszéltnyelvű távirat új fogalom
meghatározása a következő:
/  Összebeszéltnyelvű távirat az a távirat, 

amelynek szövegében egy vagy több ehhez a 
nyelvhez tartozó szó van.

4. Az összebeszéltnyelvű táviratokat az 
európai díjrendszerű forgalomban teljes díjjal 
kell díjazni. E táviratok bevezető részében tehát 
az európai díjrendszerű forgalomban az eddigi 
=  CDE == szolgálati megjelölést nem szabad 
többé feltüntetni.

Az európánkívüli díj rendszerű forgalomban 
az összebeszéltnyelvű táviratok megjelölése 
változatlanul =  CDE =  és díjuk, úgy mint ed
dig, a teljes díj 6/10-ed része.

5. Az összebeszéltnyelvű, vagy vegyes-ösz- 
szebeszéltnyelvű távirat feladójától a felvevő 
hivatal a távirat szövegének vagy a szöveg egy 
részének szerkesztésénél használt code bemuta
tását csak magántávirat feladása esetén kíván
hatja meg, az állami távirat feladójától azonban 
nem.

6. A szám- és betűjegyes nyelvű táviratok 
szövegében a titkos értelmű számok és betűk, 
illetőleg titkos értelmű számok vagy betűk és 
pontozási jelek vegyesen ugyanabban a csoport
ban nem használhatók.

7. A számokból és betűkből képzett rend
számokat, mint 30mo, 25th, 40ik stb. a következő 
alakban kell továbbítani: 30me, 25th, 40ik stb.

8. A táviratok kezelésére vonatkozó díjkö
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teles szolgálati megjelölések a következő meg
jelölésekkel bővültek, illetőleg azok a követke
zőképen módosultak:

örvendetes esemény alkalmával dísztávirat- 
lapon kézbesítendő távirat (a belföldi forgalom
ban ezek jelzése változatlanul LXi_8, 10) =LX—

Gyász alkalmával dísztáviratlapon kézbesí
tendő távirat (a belföldi forgalomban ezek jel
zése változatlanul LXy marad) =  LXDEUIL --

Utánküldendő........... -ról (egy vagy több
helyről) =  FS de x =

A címzett által kért utánküldésnél (után- 
küldve..........-ról) =Réexpedié de x =

Az Amerikával való forgalomban eddig 
rendszeresített részben-sürgős (PU) távirat-faj 
megszűnik s az ennek megjelölésére használt 
=  PU =  díjköteles szolgálati megjelölés szintén 
töröltetett.

9. A Szabályzatban felsorolt minden díjkö
teles szolgálati megjelölést, amely valamely fel
adó által igénybevenni kívánt különleges szol
gálatra vonatkozik, magára a táviratra, még
pedig közvetlenül a cím elé kell írni. Ha ugyan
abban a táviratban több díjköteles szolgálati 
megjelölés fordul elő, a =  D = , — Sem , 
=  Presse = , =  LX = , =  ÉLT = , = NLT =, 
=  DLT és =  XLT =  megjelöléseket a cím előtt 
az első helyen kell feltüntetni. Ha sürgős sze
mafor-táviratról vagy sürgős hírlaptáviratról 
van szó, a =  D =  megjelölést a — Sem =, 
illetőleg a =  Presse =  megjelölés elé kell írni.

A cím szerkesztése.

10. Az utalvány-táviratok és pénzátutaló 
táviratok kivételével, a címnek, hogy elfogad
ható legyen, legalább két szóból kell állnia; az 
első a címzettet, a második a rendeltetési hely 
távíró hivatalát jelöli meg.

11. A cím adatait a rendeltetési ország nyel
vén vagy franciául kell írni; a területi alfelosz
tást vagy az ország nevét a táviróhivatalok név
jegyzékének (Nomenclature) adatai szerint, 
vagy egyéb elnevezésüknek megfelelően úgy kell 
írni, ahogyan ez a névjegyzék előszavában sze
repel.

12. Külföldre szóló táviratokat vonatok uta
sainak is lehet címezni, még pedig oly orszá
gokba, amelyek a táviratoknak vonatokon való 
kézbesítését rendszeresítették. Arra nézve, hogy 
mely országokba küldhetők ilyen táviratok, a 
Távíró-Díjszabás ad felvilágosítást, ily távira
toknál a feladónak a címzett nevén és a rendel

tetési távíróhivatal nevén kívül fel kell tüntetnie
1° a vasúti állomás nevét, ahol a vonat meg

áll,
2° a vonat számát vagy nevét, vagy ennek 

hiányában a vonat indulásának és megérkezésé
nek pontos idejét, valamint kiinduló és1 végállo
másának nevét.

Az ilyen címzésű táviratoknál csak a = D =  
fizetett szolgálati megjelölést lehet alkalmazni. 
A vonatokon kézbesítendő táviratokat csak a 
feladó felelősségére és veszélyére lehet elfo
gadni. E táviratoknál a szószámítás szempont
jából a vonat neve egy szóba összevonható.

A cím szavainak számítása.
13. Mind a belföldi, mind a nemzetközi for

galomban a rendeltetési távíróhivatal neve ab
ban az esetben is egy szónak számít, ha az oly 
megjelölésekkel van kiegészítve, amelyek e hi
vatalnak a rendeltetési hely többi hivatalától 
való megkülönböztetésére szolgálnak. Pl.: Bor- 
deaux-Saint Projet, Berlin W66.

A szöveg szavainak számítása.
14. A közértelmű nyelven szerkesztett táv

iratok szövegének szószámítására vonatkozó ál
talános szabály nem változott. A kereskedelmi 
jelzések és az e rendelet 1. pontjában említett 
betűcsoportból vagy betű- és számcsoportból 
képezett egyéb megjelölések annyi szónak szá
mítanak, ahányszor öt jegyből állanak; a fenn
maradó többlet újabb szót alkot. Ha e jelzések 
vagy megjelölések egyike valódi szó, azt a szó
számítás szempontjából közértelmű szónak kell 
tekinteni. A szorzás jele X , amely a továbbítás 
folyamán x betűvel helyettesítendő, abban a 
csoportban, amelyben szerepel, egy jegynek szá
mít.

15. A B. 1. Szab. 31. §. 6. pontjában említett 
vegyesnyelvű táviratban (közértelmű szám
vagy betűjegyes) mind a közértelmű szavak, 
mind a szám- és betűjegyes szavak annyi szó
nak számítanak, ahányszor öt jegyből állanaK; 
a fennmaradó rész szintén egy szónak számít.

Az aláírás szavainak számítása.

16. Ha a távirat aláírásában olyan összebe
szélt szó fordul elő, amely nem rövidített táv
irati cím, ezt a szót öt jegyenkint kell díjazni, 
az ezt meghaladó töredék szintén egy díj szó
nak számít.



414 52. szám .

Szószámítási példák.
17. Az 1927. évi kiadású T. Ü. Sz. 24. §-ban 

közölt szószámítási példák közül egyesek meg
változtak, másrészt e példák újakkal bővültek. 
A megváltozott és új szószámítási példák a kö
vetkezők:

Hány szónak számítandó 
a sző-

írásban
Emmingen Kr. Fallingbostel-Soltau 

(a díjazó ezt a címben összevonja) 1 4
Emmingenkrfallingbostelsoltau

(29 betű) .....................................  1 2
Emmingen Wuertt (a díjazó a cím

ben összevonja) .......................  1 2
Emmingenwuertt .......................  1 1
Abescot (L. a fenti 16. p o n to t)__ — 2
=  TF Passy 5074 =  .......................  1 —

Hány szó
dlrs ........................................................... 1
dols ........................................................... 1
dols 50 ....................................................... 2
L 10 ........................................................... 2
£ 10 (továbbítandó: L 10) .......................  2
tenpounds (szabálytalan szóösszevonás).. 2
threeandsix ............................................  1
stlg ........................................................... 1
dixcinquante ............................................  1
troispointquarante (3.40) (18 betű) ......... 2
15x6 (betűköz nélkül) .............................  1
Ghfquarantecinq (kereskedelmi jelzés)

(15 betű) ............................................  3
21070A1 (7 jegy) .....................................  2
D/12 vagy D12 (vonat-megjelölés) .........  1

A díjszabás összeállítása.

18. A z  európai díjrendszerű forgalomban a 
táviratlevelek és az üdvözlő táviratok kivételé
vel, a táviratokért öt szó díjának megfelelő díj
minimumot kell szedni. Az európánkívüli díj
rendszerű forgalomban a CDE táviratoknál 
és a féldíjas tengerentúli táviratoknál (=  LC = ) 
a legkisebb díj öt -szó kedvezményes díjával 
egyenlő.

Távírási jelek.
19. A többszörös és Hughes távírókészülé- 

kéken két szó, két szám vagy egy szó és egy 
szám közt a távolságot egy „fehér“-rel kell je
lezni. Egy számot a hozzá nem tartozó írásjel
től hasonlóképen egy „fehér“-rel kell elválasz

tani. A számokból és betűkből alkotott csopor
tot, a számokat és betűket összekötő kettős 
kötőjellel kelt továbbítani. Pi: 3=B, AG=25.
Oly számot, amelyben tört fordul elő, az eg ész 
számot és törtszámot összekötő kettős kötőjel
lel keli továbbítani. PL: 1=3/4 és nem 13/4; 
3/4=8 és nem 3/48; 363=1/2 4 5642 és nem 
363 1/2 4 5642.

20. Azok a szabályok, a melyek a többszö
rös és Hughes távírókészülék-rendszereken a 
szavak, az egész számok, a törtszámok, az alá
húzott szavak és mondatrészek és az é és é be
tűk továbbítására vonatkoznak, egyúttal a táv
gépíró készülékekre is érvényesek. A számok
ból és betűkből alkotott csoportot távgépíró ké
szüléken jelköz nélkül kell továbbítani; a cso
portot az őt megelőző és őt követő kifejezéstől 
(szó vagy szám) csak egy „fehér“-rel kell elkü
löníteni. Továbbítási hiba jelzésére a „jelköz'-t 
és az X betűt kell néhányszor felváltva adni.

21. Változások a Morse-code jeleinél:
pont: ■ —-------
vessző: ------------
A oh (—--------- ) a nemzetközi forgalom

ban mint kötelező betű megszűnt; a belföldi és 
oly országokkal való forgalomban, amelyek ezt 
megengedik, továbbra is használható.

Az elválasztó jelet ( ------ - ) nemcsak a
törtszámoknál, a közönséges tört és az egész 
szám közt, hanem a számokból és betűkből ala
kított csoportoknál a szám- és betűcsoportok 
közt is alkalmazni kell.

A táviratok továbbítása.
22. A távirati vételjelentések a továbbítási 

sorrend szempontjából a nem sürgős szolgálati 
táviratok és szolgálati értesítések után továbbí- 
tandók.

Hivatalból való ismétlés, összeolvasás.
23. Az  egészben vagy részben titkos nyel

ven szerkesztett állami és szolgálati táviratok
nál a teljes ismétlés kötelező.

24. Oly számok ismétlésénél, amelyekben 
tört is fordul elő, vagy számokból és betűkből 
képzett csoport ismétlésénél a törtet az egész 
számmal és a számcsoportot a betűcsoporttal,
Morse-készüléknél a külön jellel ( --------- ),
betűnyomós készülékeknél kettős kötőjellel 
( —) kell összekötni. PL: 1 1/16 így adandó:
] --------1/16, vagy 1—1/16, nehogy 11/16-nak
olvassák; 3/4 8 így adandó: 3 /4 ----•— 8 vagy
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3/4=8, nehogy 3/48-nak olvassák; 2 1/2 2 így
adandó: 2 ------— 1/2 -------- 2, vagy 2=l/2=2,
nehogy 21/22-nek olvassák; AG25 így adandó: 
AG —  -—25, vagy AG=25.

A hivatalból való ismétlést semmiféle 
ürüggyel nem szabad késleltetni, sem félbeszakí
tani, kivéve azt az esetet, amikor egy feltétlenül 
sürgős, magasabb rendű közlemény vár továbbí
tásra.

A táviratok irányítása.
25. Külföldről „Fii“, vagy „Anten“ jelzéssel 

érkezett s belföldre szóló táviratnál a „Fii“ vagy 
„Anten“ jelzést a belföldi útszakaszon nem kell 
továbbítani.

A táviratok feltartóztatása.
26. A felvevő hivatal azonnali értesítésének 

kötelezettsége mellett a rendeltetési hivatalnak 
fel kell tartóztatnia az olyan távirati ügynöksé
geknek címzett táviratokat, amely ügynöksé
gek, tudomás szerint, oly célból foglalkoznak 
táviratok továbbküldésével, hogy ezáltal harma
dik személynek szóló s különben a felvevő és a 
végleges rendeltetési hivatal közt ily közvetítés 
nélkül váltandó táviratokat a teljes szállítási díj 
fizetése alól kivonják. Az ilyen ügynökség által 
tovább küldött táviratokat a végleges rendelte
tési hivatal is feltartóztathatja. A felvevő hiva
talnak a továbbküldéssel foglalkozó ügynökség
hez címzett táviratokat vissza kell utasítania, 
ha az illető ügynökség létezéséről értesítést ka
pott. A hivatalok az ilyen eseteket haladéktala
nul jelentsék előttes igazgatóságuknak.

Kézbesíthetetlenség és elhalasztott kézbesítés.
27. Ha a címzett részére szállodának, klub

nak, hajózási vagy turista ügynökségnek stb. 
kézbesítendő táviratot a címzett nem kereste és 
azt 15 nap alatt a távíróhivatalhoz visszajuttat
ják, a rendeltetési hivatalnak a kézbesíthetet- 
lenségről a felvevő hivatalt haladéktalanul érte
sítenie kell. Ha a táviratot a fenti határidő le
járta után juttatják vissza a távíróhivatalhoz, a 
rendeltetési hivatal megítélésére van bízva, 
hogy küldi ön-e a nemkézbesítésről értesítést (pl. 
ha a távirat távoli országból ered).

28. A kézbesíthetetlenségről szóló értesítést 
táviratként kell utánküldeni, ha az eredeti táv
irat feladója táviratainak távirati úton való 
utánküldését kérte. Minden más esetben, ha a 
feladó ismeretes, postán bérmentesített levél- |

ként kell azt utánküldeni, vagy távirati úton, ha 
ez látszik kívánatosnak.

Táviratok vételjelentéssel.
29. Ha a feladó azt kívánja, hogy a vételje- 

lentés postai úton történjék, ezért harmincöt 
centimest (0 fr 35) díjat kell fizetni és a cím 
elé „Accusé de réception postai“ (vételjelentés 
postán) vagy =  PCP =  díjköteles szolgálati 
megjelölést kell írnia.

A feladó rendelkezésére utánküldendö 
táviratok.

30. Ha olyan táviratot kell a címzett után 
küldeni, amelynek címe előtt az =  RPx = , 
=  PC vagy =  PCP =  fizetett szolgálati megje
lölés fordul elő, az utánküldő hivatalnak az 
alábbi 32. pontban foglaltak szerint kell eljárnia.

31. A táviratok utánküldése esetén a címzet
től beszedendő díj megállapításánál, minden 
egyes utánküldésnél az utánküldendö távirattal 
azonos fajtájú távirat • díjszabását kell alkal
mazni, ha a kérdéses táviratfajta az utárikül- 
dendő ország és az új rendeltetési ország közt 
rendszeresítve van; ellenkező esetben a teljes 
díjszabás alkalmazandó.

32. A feladó, a távirat feladása után utólag, 
vagy a nemkézbesítésről szóló értesítés kézhez
vétele után kérheti, hogy a rendeltetési hivatal 
a táviratra vezesse rá az =  FS =  megjelölést. 
Ezt az új cím feltüntetése mellett fizetett szol
gálati értesítés útján kell kérni; a szolgálati ér
tesítést a következőképen kell szerkeszteni: „St 
Bruxelles Rome 154 8 3 =  212 deux Antoine lire 
=  FS =  35 Bditaliens Paris“ [ St. Bruxelles Ro
ma 154 (a fizetett szolgálati értesítés száma) 8 
(a szavak száma) 3 (kelt) =  212 kettő Antoine 
(az eredeti távirat címzettjének neve) olvasd 
=  FS =  35 Bditaliens Paris].

A címzett rendelkezésére utánküldendö 
táviratok.

33. Ha valamely rendeltetési hivatalnak oly 
táviratot kell táviratilag utánküldenie, amelyért 
a választ megfizették, a távirat címe elé írt 
=  RPx =  megjelölést úgy hagyja, amint azt 
kapta, a válaszutalványt azonban, ha ilyent ki
állított, megsemmisíti. Ha a rendeltetési hivatal 
valamely válaszfizetéssel feladott táviratot pos
tán utánküld, a válaszutalványt a távirathoz 
csatolja. Ha valamely rendeltetési hivatalnak
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távirati vagy postai vétel jelent és-jelzéssel el
látott táviratot kell távirati úton utánküldeni, a 
cím előtt levő — PC =  vagy — PCP =  megjelö
lést meghagyja. Ez esetben a vételjelentést az 
utolsó rendeltetési hivatal fogja adni a követ
kező alakban: „CR Madrid Londres =  524 onze 
Regei Paris réexpédié Londres remis douze 
0840“ (CR Madrid London =  524 tizenegy Re
gei Paris utánküldve Londonba kézbesítve ti
zenkettő 0.840).

Többszörös táviratok.
34. A többszörös távirat minden egyes pél

dányát csak egy-egy címmel kell ellátni és ez 
elé szükség esetén és az adott eset szerint az 
alábbi díjköteles szolgálati megjelölések egyike 
írandó: =  D = , =  Sem = , =  Presse =, = LC —, 
=  ÉLT = , =  NLT =  vagy =  DLT = . A 
=  TMx =  fizetett szolgálati megjelölést a kéz
besítendő táviratokon nem kell kitenni, hacsak 
a feladó az ellenkezőjét nem kívánta; e kíván
ságát — CTA =  díjköteles megjelöléssel kell 
kifejezni, amely a díjszavak számába beleszá
mít. Ebben az esetben, a többszörös távirat 
mindegyik példányán a vonatkozó címen kívül 
valamennyi többi címet is fel kell tüntetni, még
pedig az aláírás után, vagy aláírás hiányában a 
szöveg után, a következő módon: ............. cím
mel véve“.

Külön küldönccel vagy postával kézbesítendő 
táviratok.

35. Ha =  Express =  díjköteles szolgálati 
megjelöléssel ellátott távirat címzettje a kül
döncdíj megfizetését megtagadja, a táviratot 
ennek ellenére is kézbesíteni kell. A rende'te- 
tési hivatal erről a feladó hivatalt a következő 
módon értesíti „425 quinze exprés Durand remis, 
frais d’exprés non acquittés percevoir XP“ 
[425 tizenöt (szám, kelt betűkkel kiírva) kül
dönccel Durand (a címzett neve) kézbesítve, 
küldöncdíj nincs fizetve, beszedendő XP (az ér
dekelt ország által közzétett küldöncdíj határo
zott Összege].

36. Azért a táviratért, amelyet a rendelte
tési távíróhivatalnak más országba kell küldenie 
és

1° ha az =  Postával =. (Poste) díjköteles 
szolgálati megjelöléssel van ellátva, harmincöt 
centime (0 fr. 35),

2° ha az =  PR =  díjköteles szolgálati meg
jelöléssel van ellátva, hetvenöt centime (0 fr 75),

3° ha az =  PAV =  díjköteles szolgálati 
megjelöléssel van ellátva, harmincöt centime 
(0 fr. 35) és a közönséges levél légi szállításáért 
járó pótdíj,

4° ha az — PR — és = PAV =  szolgálati 
megjelöléssel van ellátva, hetvenöt centime 
(0 fr. 75) és a közönséges levél légi szállításáért 
járó díj fizetendő.

Szemafor-táviratok.
37. Szemafor-táviratként a B. 1. Szab. 60. §.

10. pontjában felsorolt táviratokon kívül, hírlap
távirat sem küldhető.

Hírlap-táviratok.
38. Díjkedvezményes hírlaptáviratként kell 

elfogadni azokat a táviratokat, amelyeknek szö
vege akár hírlapokban és más folyóiratokban, 
akár rádióműsorszóró útján való közzétételre 
szánt politikai, kereskedelmi, stb. tudósítások
ból és hírekből áll. Az ilyen táviratnál a cím elé 
a feladónak kötelezően =Presse =  díjköteles 
szolgálati megjelölést kell írnia. Hírlaptáviratot 
csak a feladóhelyre illetékes igazgatás által ki
állított és hírlapok, folyóiratok, hírügynökségek 
és rádiómüsorszóró állomások jogosított tudósí
tóinak kiadott külön igazolvány felmutatása 
ellenében lehet felvenni.

39. A tőzsdék és piacok árai, sporteredmé
nyek, meteorológiai megfigyelések és jóslatok, 
magyarázó szöveggel vagy anélkül, a mérsékelt 
díjazás alá eső hírlaptáviratban elfogadhatók.

Féldíjas tengerentúli táviratok.
40. Ha a szövegben számjegyekkel kiírt szá

mok, rövidített kifejezések, betűkből vagy be
tűkből és számokból képzett olyan csoportok 
fordulnak elő, amelyek akár kereskedelmi vagy 
gyári megjelölésekre, akár árujelzésre vonat
koznak, továbbá gépek vagy géprészek megjelö
lésére szolgáló összebeszélt műszaki kifejezések 
vagy más hasonló kifejezések fordulnak elő, e 
csoportoknak a díjszámítás szabályai szerint 
megállapított száma nem haladhatja meg a szö
veg és aláírás díjazás alá eső szószámának egy- 
harmad részét. Ha a harmadrész-számítás tört
számot ad, azt felfelé a legközelebbi egész 
számra kell kikerekíteni.

41. Féldíjas tengerentúli táviratok (=  LC = )  
feladása alkalmával, a feladónak a B. 1. Szab. 
68. §. 7. pontjában előírt nyilatkozatot nem kell 
többé kiállítaniok. Mivel a táviratleve’ek szer
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kesztésére ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint az =  LC =  táviratokra, ezt a nyilatkozatot 
a táviratlevelek (ELT, NLT, DLT) feladásánál 
sem kell többé kiállíttatni. .

Meteorológiai táviratok.
42. A meteorológiai táviratokban az 

=  OBS =  megjelölésen kívül más fizetett szol
gálati megjelölést alkalmazni nem szabad.

Szolgálati táviratok és szolgálati értesítések.
43. Az európai állami igazgatások közti vi

szonylatokban, ezek az igazgatások, feltétlen 
szükségesség esetén, megengedték a távbeszélő 
ingyenes igénybevételét szolgálati táviratok és 
szolgálat, a viszonosság alapján, ingyen veheti 
a nemzetközi távírószolgálat ellátására vonat
kozó távbeszélgetések részére is; e beszélgeté
sek ilyen esetben szolgálati beszélgetéseknek te
kintendők.

Ugyanezekben a viszonylatokban s ugyan
csak feltétlen szükségesség esetén a távbeszélő
szolgálat, a viszonosság alapján, ingyen veheti 
igénybe az európai állami igazgatások által ellá
tott táviró-szolgálatot, a nemzetközi távbeszélő
szolgálat ellátására vonatkozó táviratok részére; 
e táviratok ilyen esetben szintén szolgálati táv
iratoknak tekintendők.

44. Ha a távirat címzettje szóismétlésre vo
natkozó, vagy más különleges kérésével kapcso
latban kéri, hogy a felvevő hivatal lépjen a táv
irat feladójával érintkezésbe, a felvevő hivatal
hoz intézendő szolgálati értesítés szövegében 
ezt „consultez expéditeur“ (feladó megkérde
zendő) szavakkal kell jelezni. Nemzetközi for
galomban ily értesítésért a kérést előterjesztő 
két frank (2 fr.) pótdíjat tartozik fizetni. Bel
földi forgalomban ez a pótdíj 1 pengő.

Fizetett szolgálati értesítések.
45. Ha a feladó azt kívánja, hogy a fizetett 

szolgálati értesítésre adandó választ postán 
küldjék, a szolgálati értesítésben =  RPx =  he
lyett =  Lettre =  díjköteles szolgálati megjelö
lést kell alkalmazni. A válaszért ebben az eset
ben harmincöt (35) centime-ot kell beszedni. Ha 
a feladó azt kívánja, hogy a választ ajánlott le
vélben küldjék, a válaszért hetvenöt (75) cen- 
time-ot kell fizetni. Ebben az esetben a fizetett 
szolgálati értesítésbe =  Lettre RCM =  díjköte
les szolgálati megjelölést kell felvenni.

A díjvisszatérítés esetei.
46. A díj térítésre vonatkozó szabályok rész

ben megváltoztak. A megváltozott szabályok a 
következők:

Díj térítés igénylése esetén visszatérítendő 
teljese díja annak a táviratnak, amely távíró
szolgálati hiba miatt később érkezett meg, mint 
ahogy postával megérkezhetett volna (légi posta 
nem jön tekintetbe), vagy minden esetben, ha a 
távirat a címzettnek a feladástól számítva csak 
késéssel volt kézbesíthető, nevezetesen

1° 8 óra múlva, ha szomszédos, vagy egy
mással közvetlen közlekedési úttal (tehát nem
csak vezetékes, hanem rádió-útján is) összekö
tött két európai ország közt váltott táviratról 
van szó;

2° 18 óra múlva, ha Európában lévő más két 
ország közt váltott táviratról van szó, ideértve 
Algírt és azokat a területeket, amelyek az euró
pai díjrendszerhez tartozó országok közé soroz
tainak, valamint, ha két európánkívüli szomszé
dos vagy egymással közvetlen közlekedési úttal 
(tehát nemcsak vezetékes, hanem rádió útján is) 
összekötött országok közt, végül, ha európai és 
európánkívüli egymással közvetlen közlekedési 
úttal (tehát nemcsak vezetékes, hanem rádió 
útján is) összekötött országok közt váltott tel
jes díjú táviratról van szó, a CDE táviratokat és 
hírlaptáviratokat is ideértve;

3° 36 óra múlva minden más esetben.
Ha a távirat késése a feladó rossz írásának 

a következménye, díjtérítés nem jár.
47. Díjtérítés jár a titkos-nyelvű táviratnál, 

ha az összeolvasás ki volt kötve, vagy a közér
telmű nyelven szerkesztett minden táviratnál 
annak a szövegrésznek a díja, amely továbbítási 
hibák vagy szavak kihagyása miatt céljának 
nyilvánvalóan nem felelhetett meg, amennyiben 
e díj két frank vagy ennél több, és feltéve, hogy 
a hibát vagy kihagyást fizetett vagy nem fize
tett szolgálati értesítéssel nem javították.

48. A fizetett szolgálati értesítéssel meg
semmisített szavak díja egyetlen egy esetben 
sem téríthető vissza. Ügyszintén nem téríthető 
vissza egy esetben sem a fenti 44. pontban emlí
tett 2 frank pótdíj sem.

49. A válaszutalvány fel nem használása 
esetén a felvevő hivatal előzetes tárgyalás nél
kül visszatéríti a válaszért előre fizetett díjat 
nemcsak abban az esetben, ha a feladó a szó- 
b'arilévő utalványt felmutatja, hanem akkor is, 
ha a feladó bemutatja a szolgálati értesítést,
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amelyben hivatalosan értesítették, hogy fizetett 
válaszos táviratát nem lehetett kézbesíteni.

II. Távbeszélő-szolgálat.
Beszélgetések külön meghívással.

(Conversations avec préavis.)
50. A külön-meghívással kért beszélgetési 

bejelentések érvényessége az alábbi 51. pontban 
előírt határidők letelte után megszűnik, mind
azonáltal valamely külön-meghívással kért be
szélgetési bejelentés érvényességét a hívó kérel
mére huszonnégy órával meg lehet hosszabbí
tani. Ez a meghosszabbítás attól a pillanattól 
s?:ámít, amelyben a bejelentés érvényessége az 
alábbi 51. pont szerint egyébként megszűnnék.

A bejelentések érvényessége.
51. A külön-meghívásos és meghívásos be

szélgetésekre vonatkozó különleges rendelkezé
sektől eltekintve, a valamely napra előjegyzett., 
de nem foganatosított beszélgetési bejelentések 
érvényessége megszűnik:

a) azoknál a hivataloknál, amelyeknek nincs 
állandó szolgálatuk, az illető napon, a szolgálat 
befejeztével;

b) az állandó szolgálatot tartó hivataloknál 
éjfélkor, ha a beszélgetéseket ugyanazon a na
pon 22 óra előtt kérték;

c) az állandó szolgálatot tartó hivataloknál 
másnap reggel 8 órakor, ha a beszélgetést az 
előző napon 22 óra és 24 óra közt kérték.

Díjegység.
52. A Magyarország és Németország (Ausz

tria) közti határszéli távbeszélő viszonylatok
ban a három percnél hosszabb beszélgetések há
rom percen felüli időtartamát többé nem osztha
tatlan három percenként, hanem percenként kell 
díjazni.

A Magyarország és Románia közti, vala
mint a még megmaradt néhány magyar-cseh
szlovák határszéli viszonylatban a három perc
nél hosszabb beszélgetések díjazása továbbra is 
oszthatatlan három percenként történik.

Sürgős repülő-beszélgetések díjazása.
53. A  sürgős repülő-beszélgetések díja két

szerese annak a díjnak, amely ugyanolyan tar
tamú, közönséges magánbeszélgetés után ugyan
abban a díjazási időszakban jár. Azokban a 
nemzetközi távbeszélő viszonylatokban, ame

lyekben a sürgős magánbeszélgetések nincsenek 
rendszeresítve, a sürgős repülő-beszélgetés díja 
a közönséges magánbeszélgetés díjával azonos.

Igen sürgős beszélgetések (conversations 
éclaires) díjazása.

54. Az igen sürgős beszélgetés díja ötszö
röse annak a díjnak, amely ugyanolyan tartamú 
közönséges magánbeszélgetés után ugyanabban 
a díjazási időben jár.

A külön-meghívásos beszélgetések (conver
sations avec préavis), meghívásos beszélgetések 
(conversations avec avis d’ appel), meghatáro
zott időre esetenként kért beszélgetések (con
versations fortuite ä heure fixe) és tudakozódá
sok (demandes de renseignements) díjazása.

55. A külön-meghívásos és meghívásos be
szélgetéseknél, a meghatározott időre eseten
ként kért beszélgetéseknél és a távbeszélő elő
fizető neve vagy állomásának száma utáni tuda
kozódásnál a nemzetközi forgalomban eddig ér
vényben volt 0.50 aranyfrank legkisebb díj (díj
minimum) megszűnt, vagyis az egy percnyi díj 
tényleges összege szedendő be.

..  ’’CT

Kétszeres pót díjak.
56. Ha valamely beszélgetést, amely után 

egy bizonyos pótdíj fizetendő (pl. ha a megha
tározott időre esetenként kért beszélgetésekről 
van szó), külön-meghívással vagy meghívással 
jelentenek be, a beszélgetés után csak egy pót
díjat szabad felszámítani, mégpedig a külön
meghív ás vagy meghívás pótdíját.

Különleges díjazási esetek.
57. Ha a meghívásos beszélgetési bejelen

tésnél a hívó azt kívánja, hogy a címzettet a 
törlésről a lakásán értesítsék, a meghívás pót- 
díját és az esetleges küldöncdíjat újból be kell 
szedni.

Ha a meghívással és fizetett küldönccel be- 
ic'entett beszélgetést törlik és a küldönc még 
nem indult el akkor, amidőn a törlésre vonat
kozó értesítést a rendeltetési hivatal megkapja, 
a küldöncdíjat nem kell beszedni.

58. Ha a bérelt beszélgetés a távibeszélő
szolgálat hibájából nem volt lebonyolítható, 
vagy ugyanezen okból nem tartott a megállapo-

I dásszerű időtartamig, azt pótolni keÜ olyan be- 
I szélgetéssel, amelynek tartama a fel nem hasz-
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nált időnek megfelel. Ezt a beszélgetést a meg- 
állapodásszerü időpont után azonnal, az ugyan
olyan osztályú egyéb beszélgetéseket megelőzve 
kell lebonyolítani.

59. A nemzetközi távbeszélőforgalomban 
mindazokban az esetekben, amikor a bejelentett 
beszélgetés elmaradása alkalmával egy perces 
beszélgetési díjat 'kell beszedni (L. C. 1. Szab. 
67. §. 3.), az eddig érvényben volt 0.50 arany
frank legkisebb díj megszűnt.

A hivatalok a fenti változásokat gondosan 
tanulmányozzák és azokhoz pontosan alkalmaz
kodjanak, mert a változások elnézéséért, külö
nösen, ha az díjkülönbözettel jár, a hibás alkal
mazott a felelős.

Ha a nemkincstári hivataloknak valamely 
változással kapcsolatban kételyeik volnának, 
felvilágosításért a legközelebbi kincstári hiva
talhoz forduljanak.

A fenti változásokat a hivataloknak a B. 1. 
Szab., illetőleg a C. 1. Szab.-ban elő jegyezniük 
nem kell, mert eziránt külön intézkedem.

Budapest, 1938. évi december hó 17-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
132.940/8.

Az 1938. évi kairói nemzetközi távíró- és 
távbeszélő értekezlet által hozott határozatok 
következtében az európai díjrendszerben az 
1939. évi január hó 1-én új távíró díjtételek lép
nek életbe. A hivatalok ennélfogva az új szó
dijakat, valamint az értekezlet határozatai kö
vetkeztében 1939. január 1-én életbelépő egyéb 
változásokat a Távíró-Díjszabásban 1938 évi 
december hó 31-én a hivatalos órák után akként 
jegyezzék elő, hogy január hó elsején már az új 
díjtételek alapján díjazzanak.

Az előjegyzendő változások a következők:
1. o. A „Tudnivalók“ c. fejezet b) pontja 

második bekezdésének első sorában a „feltét
lenül“ szó törlendő. Ugyanitt a második sorban 
a — T F . . . =  megjelölés helyett =  TFx = , a 
nyolcadik sorban „5076“ helyett „5074“ írandó, 
az utolsóelőtti sorban pedig a „boite“ szó után 
„(ou case)“ szavak szúrandók be. A b) pont ne
gyedik bekezdés első mondata után (a „feltün
teti“ szó után) a következő új mondatot szúr
ják be: „Ezt a nevet azonban ki lehet egészíteni

oly megjelölésekkel, amelyek a rendeltetési hi
vatalnak ugyanazon helység többi hivatalától 
való megkülönböztetésére szolgálnak. Pl.: Ber
lin W 66.“

A c) pont első bekezdése után a következő 
új bekezdést szúrják be: „A Kínából eredő vagy 
oda szóló táviratok szövegét teljes egészében a 
kínai igazgatás hivatalos távírószótárából vett 
négyjegyű számcsoportokból lehet szerkesz
teni.“

A c) pont második bekezdés első sorában 
a „távirat feladója“ szavak helyett „magántáv
irat feladója“ szavak írandók.

2. o. Az e) pont második, harmadik, negye
dik és ötödik (apróbetűs) bekezdését teljes 
egészében töröljék és helyébe ragasszák a csa
tolt 1. sz. fedőlapot.

A g) pont harmadik (apróbetűs) bekezdé
sének első sorában az „Ausztriába“, harmadik 
sorában pedig az „Ausztriába 3 P 20 f“ szavak 
törlendők.

A g) pont harmadik (apróbetűs) bekezdése 
után ragasszák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

3. o. A k) pontnak a „=  PU =  részben sür
gős távirat“-ra vonatkozó második bekezdése 
teljes egészében törlendő.

A k) pont hetedik bekezdés első sorában a 
=  TF . .. =  megjelölés helyett mindkét esetben 
=  TFx =  írandó.

4. o. A k) pontnál az oldal felülről számított 
ötödik sorában a 0.40 aranyfrank helyett 0.35' 
aranyfrank, hatodik sorában pedig a 0.80 arany
frank helyett 0.75 aranyfrank, a 0.40 aranyfrank 
helyett 0.35 aranyfrank írandó.

A „=  PC =  távirati vételjelentés“-re vo
natkozó bekezdés negyedik sorában a 0.40 
aranyfrank helyett 0.35 aranyfrank írandó.

Az „=  LX =  dísztáviratára vonatkozó be
kezdésben „kilencféle mintájú dísztáviratlap“ 
helyett „tízféle mintájú dísztáviratlap“ írandó. 
„Az LX 1—8 és 10.........részvétnyilvánít is cél
jára szolgálnak.“ mondat után a következő 
mondatot szúrják be: „A nemzetközi forgalom
ban a gyászeset alkalmával feladott dísztávira
toknál a cím elé =  LXDELTL =  díjköteles szol
gálati megjelölést kell írni. =  LXDEUIL =  
dísztávirat azokkal a külföldi országokkal való 
forgalomban van rendszeresítve, amelyeknek 
neve előtt a rendeltetési ország hasábban •  jel 
van feltüntetve.“

Az oldal aljától számított harmadik bekez
dés utolsó sorában a „héttizede, illetőleg“ sza
vakat töröljék.
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5. o. Az oldal felső részétől számított hete
dik bekezdés (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 34. 
sz.-hoz, 5. bekezdés) első és harmadik sorában 
„Mátyásföld Aeradio“ helyett „Budapest Aera- 
dio“ írandó.

Az 1) pont harmadik bekezdésének harma
dik sorában a zárjelben levő PU megjelölés 
törlendő. Az ötödik bekezdés harmadik, illető
leg negyedik sorában a 0.40, illetőleg 0.80 arany
frank helyett 0.35, illetőleg 0.75 aranyfrank 
írandó.

6. o. Az oldal felső részétől számított má
sodik bekezdésben (3. Féldíjas tengerentúli táv
irat) az utolsó mondat után a következő új mon
datot írják: „Legkisebb díj 5 szó kedvezményes 
díja.“ ' \

A 3. pont harmadik (apróbetűs) bekezdését 
teljes egészében töröljék és helyébe ragasszák 
a csatolt 3. sz. fedőlapot.

A 3. pont hatodik (apróbetűs) bekezdésének
első mondata (A feladónak......... szerkesztette)
törlendő. Ugyancsak törlendők a második mon
dat „s ilyen esetben a nyilatkozat mellőzhető“ 
szavai is.

A 3. pont nyolcadik (apróbetűs) bekezdésé
nek első sorában az „és részben sürgős“ szava
kat töröljék.

Az 5. pont első sorában az „Üdvözlő 
és részvéttávirat“ cím után beszúrandó az 
=  XLT =  megjelölés.

7. o. Az oldal felső részétől számított má
sodik mondatot a következőképen módosítsák: 
„Ezeknek jelzését, feltételeit és díjait 1. a külön 
díjtáblázatban.“

8. o. A „II. Szomszédos forgalom“ c. díj
táblázatot és a hozzátartozó jegyzeteket teljes 
egészében töröljék és helyébe ragasszák a csa
tolt 4. sz. fedőlapot.

A „III. Egvéb külföld“ c. fejezet első mon
datát (Az egyéb......... nincs) töröljék és helyé
be a következő új mondatot írják: „Az euró- 
pánkívüli díjrendszerben díjminimum nincs. Az 
európai díjrendszerű forgalomban a legkisebb 
díj 5 szó díja.“

A 9. és 10. oldalon (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 25. sz.-hoz) levő összes adatot töröljék és he
lyébe ragasszák a csatolt 5. sz. fedőlapot.

16. o. Az oldal felső részén a 2. pont teljes 
egészében törlendő.

Ennek megfelelően a 3. pontot 2-re javítsák.
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, ugyancsak 1939. január 1-i érvénnyel, a 
következő változásokat jegyezzék elő:

1. o. A „II. Európai forgalom“ c. díjtábláza
tot teljes egészében töröljék és helyébe ragasz
szák a csatolt 6. sz. fedőlapot.

2. o. Az oldalon levő összes adatot töröljék 
és helyébe ragasszák a csatolt 7. sz. fedőlapot.

A felszabadult területeken levő hivatalok a 
részükre kiadott „Kivonatos távíró- és távbe
szélő-díjszabásiban 1939. évi január hó elsejei 
hatállyal a következő változásokat jegyezzék 
elő:

2. o. A „Szomszédos forgalom“ c. díjtáblá
zatot és a hozzátartozó jegyzeteket teljes egé- 

f szében töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
8. sz. fedőlapot.

Az „Egyéb külföld“ c. fejezet első monda
tát (Az egyéb.........nincs.) töröljék és helyébe
a következő új mondatot írják: „Az európán- 
kívüli díjrendszerben díjminimum nincs. Az 
európai díjrendszerű forgalomban a legkisebb 
díj 5 szó díja.“

A 3., 4. és 5. oldalon levő összes adatot tö
röljék és helyükbe ragasszák a csatolt 9„ 10., 
illetőleg 11. sz. fedőlapot.

Budapest, 1938. évi december hó 20-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
132.940/8-

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban az 
1939. évi január hó elsejei hatállyal a következő 
változásokat jegyezzék elő:

18. o. Az „Általános tudnivalók“ 1 pont har
madik bekezdését teljes egészében töröljék és 
helyébe a következő új szöveget írják:

„A szomszédos országok közül Cseh-Szlo- 
vákországgal és Romániával a határszéli hálóza
tok közt való viszonylatokban a díjazás osztha
tatlan három percenként történik. A Magyar- 
ország és Németország (Ausztria) közti határ
széli távbeszélő viszonylatokban a három perc
nél hosszabb beszélgetések három percen felüli 
időtartamát nem oszthatatlan három percen
ként, hanem percenként kell díjazni. (Hogy 
mely viszonylatok tekintendők határszélieknek, 
1. az illető országoknál.)“ ' \ sj '

A 2. pont második sorában a „tízszerese“ 
szó törlendő és helyébe „ötszöröse“ írandó. A 
mondat után a következő új mondatot írják: „A
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sürgős repülőjbeszélgetés díja a közönséges be
szélgetés díjának kétszerese. Amely viszonylat
ban sürgős beszélgetés nincs rendszeresítve, ott 
a sürgős repülő-beszélgetés díja a közönséges 
beszélgetés díjával azonos.“

A 4. pont harmadik sorában a ,,de legalább 
0.50 aranyfrankot“ szavak törlendők. Ugyanitt 
az ötödik sorban a „díjminimum nélkül“ szavak 
törlendők.

A 6. pont harmadik sorában a „de legalább 
0.50 aranyfrank“ szavakat töröljék.

A 7. pont harmadik sorában a „de legalább 
0.50 aranyfrank“ szavak törlendők.

A 8. pontban „az 1 percnyi beszélgetési díj 
legkisebb összege 50 centimes“ szavakat török 
jék.

19. o. A 10. pont ll—8. bekezdését („A ten
gerentúli ..........visszautasítják“ közti részt) tö
röljék és helyébe ragasszák a csatolt 12. sz. 
fedőlapot.

20. o. Ausztriánál a kéthasábos rész jobb
oldali hasábjának első bekezdésében (16—19 óra 
közt 4/5 díjas bérelt beszélgetés) a „folytathat^ 
szó elé „nem“ szó írandó.

21. o. Az oldal alján levő díjtáblázatban a 
*) jelek helyébe a következőket írják: I. hasáb 
első sor: — frs 34 cts; második sor: — frs 50 
cts; III. hasáb első sor: — frs 20 cts, második 
sor: — frs 30 cts.

Az oldal alján levő *) jelű jegyzet szövegét 
teljes egészében töröljék.

Budapest, 1938. évi december hó 20-án.

Újítások a távolsági távbeszélő forgalomban.
134.835/8.

A távolsági távbeszélő forgalomban 1939 
január 1-én az alábbi változások lépnek életbe.

Több állomást magába foglaló előfizetői táv
beszélő berendezéssel kért beszélgetések.

A több állomást magába foglaló előfizetői 
átbeszélő berendezéssel (soros, alközpontos) 

külön-meghívás nélkül kért beszélgetéseknél a 
díjazandó időt attól a pillanattól kell számítani, 
amikor a hívó és a hívott előfizetői berendezés 

őzt az összeköttetés létrejötte után egyrészről 
a hívó állomás, másrészről a hívott előfizetői be
rendezés bármelyik állomása jelentkezett.

Az előkészítési díj esedékessége a tengerentúli 
forgalomban.

A) Meghatározott személvek közti beszélge
téseknél.

A tengerentúli távbeszélő viszonylatokban 
rendszeresített előkészítési díj (taxe de prépara- 
tion) általában csak akkor válik esedékessé, 
amikor a bejelentett beszélgetés a hívó vagy a 
hívott fél hibájából nem jön létre.

Az előkészítési díj felszámításának tehát a 
«Vetkező esetekben V an helye:

1° ha a hívott távbeszélő-állomás jelentke
zett ugyan, de a hívott fél a beszélgetést vissza
utasítja, vagy pedig a hívott személyt többszöri 
kisérletezés ellenére sem sikerült megkapni;

2° ha az összeköttetés létesítésekor a hívó 
jelentkezett, de a beszélgetést visszautasítja, 
vagy ha a hívó az összeköttetés létesítésekor 

^többszöri kisérletezés ellenére nem jelentkezik, 
vagy nem volt elérhető;

3° ha az összeköttetés létesítését bizonyos 
időre el kell halasztani, a hívottat a beszélgetési 
bejelentésről értesítették s felkérték, hogy a be
szélgetésre legven készen, mégis a jelzett idő
ben nem jelentkezik;

4° ha a hívott nem távbeszélő előfizető s 
bár értesítése érdekében minden lehetőt elkö
vettek, az azonban a kért beszélgetésre nem je
lenik meg a távbeszélőnél.

Külön-meghívással kért beszélgetések.

Ha a külön-meghívással kért beszélgetés be
jelentésekor a távbeszélő-kezelő elbírálása sze
rint nyilvánvaló, hogy a hívottat újabb felvilá
gosítás-kérés nélkül nem lehet feltalálni, fel kell 
hívnia a hívó figyelmét arra, hogy a külön-meg
hívás díját meg kell fizetnie, ha a beszélgetés 
azért fog elmaradni, mert a hívott állomáson a 
hívott személyt a bejelentés alapján nem lehe
tett azonosítani.

B) Előfizetői állomások közti beszélgetéseknél.
Azokban az európánkívüli rádiótávbeszélő 

viszonylatokban, amelyekben az előfizetői állo
mások közti beszélgetéseket rendszeresítették, 
e beszélgetéseknél előkészítési díj nincs (vagyis 
az előkészítési díj felszámításának csak a meg
határozott személyek közti beszélgetéseknél le
het helye).

A hivatalok a rendeletnek a külön-meghí- 
vásos beszélgetésekre vonatkozó részét a P. R.
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T. 1929. évi 37. számában megjelent 39.176. sz. 
rendelet 47. pontjánál, az előkészítési díjra vo
natkozó részét pedig a P. R. T. 1935. évi 19. szá
mában megjelent 117.452/5. sz. rendelet 5. pont
jánál jegyezzék elő. A Távbeszélő-Díjszabás 
megfelelő helyesbítése iránt külön intézkedem.

Budapest, 1938. évi december hó 17-én.

Távbeszélőkezelés, számadástétel és dí jbe
szedés szabályainak rövid összefoglalása.

131.319/8.
A „Távbeszélőkezelés, számadástétel és díj

beszedés szabályainak rövid összefoglalásá“-t 
nyomtatásban kiadtam és intézkedtem, hogy a 
távbeszélővel egyesített postahivatalok és ügy
nökségek azt hivatalos használatra a szükséges 
példányszámban mielőbb megkapják.

Ha valamely távbeszélővel egyesített hiva
tal vagy ügynökség a segédkönyvet nem kapná 
meg, erről előttes igazgatóságának tegyen je
lentést.

Azoknak a postai alkalmazottaknak, akik a 
segédkönyvet meg akarják venni, azt 60 filléres 
árban bocsátom rendelkezésükre. Az árban a 
forgalmi adó és a szállítási díj is benne van. Az 
esetleges rendeléseket a postahivatalok gyűjt
sék össze, azok árát a m. kir. posta tudakozó 
iroda, külföldi hírlaposztály címére küldjék be 
és a szolgálati utalvány szelvényén a megren
delt példányszámot jelezzék.

Budapest, 1938. évi december hó 8-án.

g) kimutatás saját kézbesítő körzetben vál
tozó rádióengedélyesekről, 1134. számú,

h) kimutatás az áthelyezett és a megszűnt 
rádióengedélyekről, 1135. számú,

i) kimutatás az előrefizető rádióelőfizetők
ről, 1136. számú,

j) fedőlap rádióengedélyszelvényekhez 1137. 
számú, és

k) jegyzék az Adrema-géppel nyomtatott 
rádiónyugtákról, 1138. számú nyomtatványokat 
rendszeresítettem.

Az 1128—1132. számú új nyomtatványok
ból első készlettel a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagszertára külön igénylés 
nélkül látja el a hivatalokat.

Az 1133—1138. számú új nyomtatványokat 
csak a Budapest 741. sz. hivatal rendelheti meg.

Az új nyomtatványok kitöltésére a rovatok 
megfelelő útbaigazítást adnak.

A hivatalok az új nyomtatványokat a P. R. 
T. 1933. évi 54. számában közzétett nyomtat
ványjegyzékben jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi december hó 16-án.

Üj rádiónyomtatványok rendszeresítése.
I. ad. 122.642/8.

A rádiókezeléssel járó teendők egységesí
tése érdekében

a) értesítés rádióengedély nyilvántartásba 
vételéről, 1128. számú,

b) értesítés kényszerbehajtás visszavoná
sára, 1129. számú,

c) figyelmeztetés rádiókészülék sorsának 
igazolására, 1130. számú,

d) lemondás rádió üzembentartásáról, 1131. 
számú,

e) nyilatkozat rádióengedély elvesztéséről, 
1132. számú,

f) mérleg Adrema-géppel nyomtatott rádió
nyugtákhoz, 1133. számú,

Figyelmeztetés a díjátalány terhére '-feladott 
külföldre szóló levéloostai küldemények kezelé

sét illetőleg.
131.855/4.

Egyes közigazgatási hatóságok tévedésből a 
/frianoni szerződés folytán elcsatolt területeken 
K fekvő helyekre is adnak fel díjátalány terhére 

levélpostai küldeményeket. Egyes postahivata
lok ezeket a levélpostai küldeményeket aka
dálytalanul elfogadták, illetőleg a kicserélő 
postahivatalok (mozgóposták) azokat külföldre 
továbbították.

Az A. 1. Szab. 19. §. 2. pontjában foglaltak 
értelmében díjátalány terhére csakis belföldre 
szó’ó levélpostai küldeményeket lehet feladni 
és az ilyen záj-adékkal ellátott külföldre szóló 
levélpostai küldeményeket külföldre küldeni 
nem szabad. (A. 3. Szab. 132. §. 10. p. — 542. sz. 
fedőlap.)

Figyelmeztetem tehát a hivatalokat, hogy az 
idézett rendelkezésekhez szigorúan alka'maz- 
kodjanak és, ha valamelyik dí iátalányos ható
ság külföldre szóló levélpostai küldeményt akar 
a díjátalány terhére feladni, azt megfelelő fel
világosítás mel'ett a feladó hatóságnak adják 
issza, a kicserélő hivatalok (mozgóposták) pe

dig a tévedésből felvett ilyen levélpostai külde-
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ményeket külföldre ne továbbítsák, hanem mint 
szabályelleneseket, feladási helyükre küldjék 
vissza.

Budapest, 1938. évi december hó 15-én.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ma
gyar a magyarért“ mozgalom céljára szolgáló 
30%-os felárral 6, 10, 20, 30 és 40 filléres emlék
bélyegeket fogok — később közlendő időpont
ban — forgalomba bocsátani.

E bélyegeket csakis sorozatokban árusítta- 
tom.

Az öt értéket magában foglaló teljes soro
zat eladási ára (névérték ,.+ felár) 1 pengő 59 
fillér, — a 10 és 20 filléres bélyegekből álló kis 
sorozat eladási ára 45 fillér.

Első készlettel a m. kir. posta értékcikkrak
tára látja el a postahivatalokat.

E bélyegekből 200.000 teljes és 100.000 kis 
sorozat készül, így további rendeléseket az ér
tékcikkraktár csak készlete erejéig foganatosít
hat.

Magánfelek a m. kir. posta ibélyegértékesítő 
irodájánál is megrendelhetik e bélyegeket, eb
ben az esetben azonban a megrendelt bélyege
ket tartalmazó ajánlott levelek viteldíja a meg
rendelőket terheli. A bélyegértékesítő iroda is 
csak készlete arányában foganatosíthatja a 
hozzá beérkező megrendeléseket.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek a felár 
nélkül számított névértékűk erejéig bárhová 
szóló postai küldemények bérmentesítésére 
1939. évi június hó 30-áig bezárólag használha-

A felszabadult területeken megnyitott posta- 
hivatalokra vonatkozó adatok kiegészítése.

134.999/3.
Ajnácskő ellenőrző száma 1237, Alsópél-é 

1012, Alsóvárad-é 1245, Barsbaracská-é 1230, 
Barsbesé-é 1032, Barsfüss-é 1018, Bart-é 1225,

Bátká-é 1228, Beregsom-é 1104, díjnégyszög- 
száma 2417, Bodrogszerdahely ellenőrző száma 
1159, Bussá-é 1206, Csáb-é 1049, Csatá-é 1210, 
Csiffár-é 1008, Csiz-é 1205, Deménd-é 1239, 

unaszerdahely-é 1054, Egeg-é 1232, Érsekkéty-é 
1028, Farnad-é 1013, Feled-é 1249, Felsőbalog-é 
1226, Felsőszemeréd-é 1005, Fülek-é 1040, Gács-é 
1037, Garamkövesd-é 1217, Garamlök-é 1240, 
Garamsalló-é 1039, Ipolybél-é 1035, Ipolynagy- 
falu-é 1021, Ipolynyék-é 1216, Ipolypásztó-é 
1223, Ipolyszakállos-é 1011, Ipolyszalká-é 1233, 
Ipoly visk-é 1050, Jolsvá-é 1034, Kassa 1-é 1151, 
Kassa 2-é 1152, Kassa 3-é 1153, Lekér-é 1004, 
Lévá-é 1041, Losonc-é 1015 és 1202, Lukanényé-é 
1025, Macsolá-é 1122, Málas-é 1023, Megyercs-é 
1291, Mezőkaszony-é 1105, Nádszeg-é 1290, 
Nagycsalomjá-é 1235, Nagykálná-é 1030, Nagy- 
mányá-é 1207, Nagymegyer-é 1061, Nagyölved-é 
1234, Nagysalló-é 1010, Nagysáró-é 1033, Nasz- 
vad-é 1263, Nemesoroszi-é 1029, Ógyallá-é 1060, 
Ohaj-é 1204, Oroszká-é 1241, Osgyán-é 1238, 
Palást-é 1048, Ragyolc-é 1213, Rapp-é 1027, 
Rimasimonyi-é 1244, Rimaszécs-é 1231, Rima- 
szombat-é 1214, 1247, Szomotor-é 1296, Terge- 
nyé-é 1009, Tótgyarmat-é 1220, Üjbars-é 1042, 
Üjlót-é 1221, Vajk-é 1352, Várgedé-é 1224, Ve- 
rebély-é 1036, Vilké-é 1229, Zalabá-é 1227, Zse- 
liz-é 1019, Zsély-é 1242, Zsitvagyarmat-é 1022 
és Zsitvaújfalu-é 1038.

Ezeket az adatokat a kir. hivatalok a P. R. 
Tárának ezévi 46., 47., 48. és 49. számában kö
zölt és a felszabadult területeken megnyitott 
postahivatalokra vonatkozó rendeleteknel je
gyezzék elő.

Budapest, 1938. évi december hey 14-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
137.367/4.

A sátorosi m. kir. állami kőbánya és kő
zúzótelepet (u. p. Ragyolc) az 1939. évi január 
hó 1-től kezdődőleg felvettem a levélpostai díj
átalányozásban részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának VI/b. pontjánál (M. kir. Keres
kedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium), a 6. 
tétel alatt felvett szervnél, „Hosszúhetény“ szó 
után tegyenek vesszőt és írják be: „Sátoros (u.
p. Ragyolc)“.

Budapest, 1938. évi december hó 21-én.

Előzetes tájékoztatás a „Magyar a magyarért“ 
bélyegek kiadásáról.

131.281/3.

tók fel.
A postahivatalok a csatolt hirdetményt a 

közönség részére fenntartott helyen azonnal 
függesszék ki.

Budapest, 1938. évi december hó 16-án.
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134.882/4.
Veszprém vármegye központi forgalmi 

adóhivatalát az 1939. évi január hó 1-től kez
dődő érvénnyel a levélpostai díjátalányozásban 
részvevő szervek sorába felveszem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-nak V. pontjában (M. kir. Pénzügymi
nisztérium) 34. tétel alatt felvett szervnél (Vár
megyei központi forgalmiadóhivatal) a mondat 
végén levő pontot változtassák át vesszőre és 
utána írják: „Veszprém“.

Budapest, 1938. éci december hó 20;

II.

Lefoglalandó sajtótermék.

134.821/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1938. évi december hó 13-án kelt B. 
I. 14.259/1938. 2. számú végzésével a Budapes
ten, a Budai-Bernwallner József nyomdájában 
Gombos Domokos felelős kiadásában előállított 
„Gyermekek“ című nem időszaki sajtótermék 
1938. évi december 11. napján megjelent példá
nyainak lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál; 
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti k; 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi december hó 15-éi

A „Népszava“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

137.487/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Eszter

gályos János felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő és a Világosság Könyvnyomda 
r. t. nyomdájában (Conti-u. 4.) előállított „Nép
szava“ című időszaki lap megjelenését és ter
jesztését 1938. évi december hó 20-tól 1939. ja
nuár 18-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat a budapesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi december hó 22-én.

Tolmás postaügynökség behelyezése a pálya
udvarról.
134.572/3.

A tolmácsi postaügynökség a pályaudvar
ról a községbe helyeztetett át. A kir. hivatalok 
ehhez képest a Helységnévtárban (528. o.), a 
Postahivatalok és Ügynökségek névsorában 
(133. o.) és az Irányítási Füzetben (166. o.) Tol
mácsnál a „pu.“ megjelölést töröljék.

Budapest, 1938. évi december hó 15-én.

Sávoly postaügynökség megnyitása.
134.879/3.

Somogy vármegye marcali járásában fekvő 
Sávoly községben folyó évi december hó 1-én 
új postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző száma: 
5657, díj négyszögszáma: 680. Ellenőrző hivatala 
Nagykanizsa 2.

Az ügynökség forgalmi köre Sávoly köz
ségre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 467. oldalon Sávoly
nál az „u. p. és“ bejegyzést töröljék és helyette 
írják be: Eh. Nagykanizsa 2, Székesfehér
vár ■ =  Nagykanizsa, 680, postáig. P.“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 113. oldalon Sátoraljaújhely után írják 
be a következőket: „5657, 680, —, Sávoly ü. (Eh. 
Nagykanizsa 2.), Somogy, Pécs, Székesfehérvár 
"• — • «■ ■ Nagykanizsa“;

a 155. oldalon a 680. díjnégyszögszámnál 
„Sávoly pu.“ elé beírandó: „Sávoly“.

Végül az Irányítási Füzetben a 140. oldalon 
Sátoraljaújhely után írják be: „Sávoly, U, So
mogy, P., VI., Székesfehérvár—Nagykanizsa, 
Eh. Nagykanizsa 2, 8.“

Budapest, 1938. évi december hó 15-én.

Személyzetiek.
134.711/1.

A m. kir. postaszemélyzetkörében 1938. ok
tóber havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Norgauer János dr. fogal
mazó 64 Budapestről Pécsre, Kalocsa Mihály
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főtiszt 245 Dombóvárról Mohácsra, Ottófi Jó
zsef I. o. tiszt 420 Üjdombóvárról Dombóvárra, 
Friedrich Árpád forg. gyakornok 212 Szolnok

A m. kir. postatakarékpénztár 1938. évi 
november havi forgalma.

ról Budapestre, Görög Eszter segédellenornő 9.316/ptk. ein.
394 Kisvárdáról Debrecenbe, özv. Postási Ká- 
rolyné segédtisztnő 101 Balassagyarmatról Bu
dapestre, Görög Ella segédtisztnő 171 Kisvárdá
ról Debrecenbe, Kovács Dezsőné kezelőnő 331 
Szentesről Budapestre, Szabó Zsigmondné ke
zelőnő 579 Nagykanizsáról Budapestre, Türóczi 
Antal 11. o. altiszt 797 Nyíregyházáról Buda
pestre, Kuti Imre 11. o. altiszt 2662 Budapestről 
Szentesre, Tihanyi János II. o. vonalmester 115 
Sopronból Veszprémbe, Csondor János I. o. vo
nalfelvigyázó 292 Paksról Mohácsra, Fábián Gá
bor I. o. vonalfelvigyázó 334 Hódmezővásár
helyről Bajára, Virág János II. o. vonalfelvi
gyázó 133 Dombóvárról Paksra, Benedek Ernő 
kocsikezelő 158 Budapestről Pécsre, Bódis Jó
zsef II. o. vonalfelvigyázó 399 Makóról Hód
mezővásárhelyre.

Nyugdíjaztalak: Fehér Alfréd hiv. igaz
gató 21/a, Petry Jenő 60 és Szabó Kálmán 202 
felügyelők, Gyurkovits János segédellenőr 148, 
Nagy István stubnyai I. oszt. szakaltiszt 94, 
Tolnai József 303 és Huszár Gyula 327 11. oszt. 
szakaltisztek, Honti Mihály 462 és Dabi And
rás 572 I. oszt altisztek, Márkus Zoltán 1738 és 
Pákozdi János 3575 II. oszt. altisztek, Kardos 
Pál 13 és Szamosfalvi György 113 I. oszt. vonal
felvigyázók.

Meghaltak: Szelényi Gabriella segédellenőr- 
nő 239, Nagy Lajos véneki 10 és Sziklai István 
1954 I. oszt. altisztek, Bujdák Gergely II. oszt. 
altiszt 2034.

Véglegesítettek: Tóth József kötegyáni 2979 
és vitéz Papp Gyula 2980 II. o. altisztek 1938. 
december 1-től.

Egyéb változások: Kindzierszky Emil I. o. 
tiszt 372 helyett Kindzierszky Emil dr., Lévai 
Szabó János II. o. tiszt 412 helyett Szabó János, 
Szabó Júlia kezelőnő 224 helyett Keresik Gyu- 
láné, Léránt Gizella kezelőnő 584 helyett dr. 
Kindzierszky Emilné, Fábián Mária kezelőnő' 
667 helyett Florváth Pálné írandó. /

A takaréküzletágban a betétek 6,655.505.70 
P-vel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1938. évi november hó végén 
113,979.998.56 P volt. A különleges kamatozású 
takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
24,207.037.63 P-vel szerepel.

A betevők száma a hó végén 549.397 volt.
A csekk-üzletágban a jóváírások 23,998.270 

P 82 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A 
csekkbetétek állománya 1938 november hó vé
gén 197,652.072.53 P volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 38.291 volt.

Az értékpapír-üzletágban az intézet tulaj
donában lévő különféle értékpapírok állománya 
1938. november végén névértékben 106,293.299 
P 42 f-t tett ki, az intézetnél lévő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig névértékben 142,600.334.45 P értéket képvi
seltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 85.010 volt.

A zálog-üzletágban 231.987 drb új zálogfel
vétel 4,712.146 P kölcsönnel és 261.534 drb zá
logkiváltás 5,269.372 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1938. november vé
gén 1,316.597 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 26,619.227 P volt. .

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.562 drb, kényszerárverésre pedig 8.957 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
10.083 drb, a befolyt vételár 209.708.14 P-t 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
log-üzletágban 1938. november hó folyamán 
3,612.513 tétel és 2.323,633.523.56 P. Az összes 

^betétek állománya pedig a hó végén 311,632.071 
P 09 f volt.

Budapest, 1938. évi december hó 21-én/ Budapest, 1938. é/i december hó 5-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások«
Győrszemere III. oszt. postahivatal január 1-re vagy 

15-re szerényigényű, szolid kiadónöt keres (lehet kezdő 
is). Javadalmazás: teljes ellátás, mosás, készpénz meg
egyezés szerint.

Kemecse I. oszt. postahivatal mindenben jártas 
férfi- vagy nőkiadót keres azonnali belépésre. Az igények 
megjelölésével, készpénzfizetés mellett.

Rácalmás postahivatalnál a kezelés minden szakában 
teljes jártassággal bíró kiadó állandó alkalmazást nyer
het azonnali belépéssel. Járandóság: havi 110 pengő kész- 
pénzfizetés üzemivel együtt.

Szikszó postahivatal egy férfikiadót alkalmaz, havi 
60 pengő készpénzfizetés és teljes ellátás mellett.

Vajszló I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
azonnali belépésre (vagy amint lehet), olyan férfikiadót 
keres, aki helyettesítést is vállal. Havi fix 110 pengő üze
mivel.

Állást kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Nagy Ernő Hidasnémeti 8

Zilahi Szőcs Tivadar Nyíregyháza (Árpád u. 51.) 1939. január 1. Helyettesítés is/vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. B u d d ies/114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Főrárosi Nyomd* Rt. Felelői v.: Duchon János.
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A létszámból törölt egyén

A  létszám ból való 

törlés oka
D  C  V C állása születési helye 

és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Csirszka Ibolya kiadó Bezdán 1911. Budapest 502. Állásáról lemondott.
i



RENDELETEK
A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E ST , 103$ . D E C E M B E R  2 7 .  5 » . szám .

T A R T A T Ó  M :

Elismerés és köszönet a ni. kir. posta személyzetének

/v  v/. r  '' '  4. ' , C

Elismerés és köszönet a m. kir. posta személyzetének.

136.401/1.

Nagy megelégedéssel és örömmel állapítom meg, hogy a Felvidék visszacsatolásá

val járó nagy munkából a m. kir. posta személyzete is ugyancsak dicséretesen kivette a 

maga részét. A Felvidék katonai megszállása után a m. kir. posta működését mindenütt 

nyomban megkezdte, a megrongált berendezéseket a legrövidebb idő alatt helyreállította 

és lehetővé tette a posta, táviró és távbeszélő forgalom azonnali felvételét. A m. kir. 

posta egész személyzete úgy a felvidéken, mint az anyaországban önfeláldozó munkát 

fejtett ki és a szolgálat kifogástalan ellátását mindenütt biztosította.

Ezért a hazafias érzéstől áthatott eredményes és önfeláldozó munkáért a m. kir. 

posta minden egyes tagjának teljes elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 1938. évi december hó 23-án.

Kunder s. k.

Fővárosi N yom da R észvénytársaság  (Felelős v .: D uchon J.)





RENDELETEK TAR
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B Ú D  A P E S T , 1 9 3 8 . D E C E M B E R  31. 54. sí ám

T A R T A L O M :

Postán külföldre kivitt áruk igazolása az általános 
forgalmi adó megtérítése céljából.

Figyelmeztetés a visszahajtott címlapéi levelezőla
pok kezelése tárgyában.

Sajtóhiba kiigazítás.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag lofoglalt 

sajtótermékek jegyzékének új kiadása.
E u r ó p á n k í v ü l r e  s z ó l ó  l e v é l p o s t a  t o v á b b í t á s a .
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának 1938. 

évi árjegyzékéhez az I. sz. pótlék életbeléptetése.

Budapesti egységes hálózat 1938. évi betűrendes táv
beszélő névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása.

A felszabadult területeken megnyílt postahivatalok 
adatainak kiegészítése.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Az „Üj Kor“ fő- és „Harc“ alcímű időszaki lap, 

megjelenésének és terjesztésének megtiltása.
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás állástkereső postakiadóról.

Postán külföldre kivitt áruk igazolása az álta
lános forgalmi adó megtérítése céljából.

138.923 4.
A m. kir. pénzügyminiszter úr a Budapesti 

Közlöny 1938. évi december 23-iki 288. számában 
megjelent 155.800,1938. sz. rendeletével az álta
lános forgalmiadó megtérítését újra szabá
lyozta. Ennek értelmében a feladónak 1939. évi 
január 1-től a bejelentési íveket 4 példányban, 
még pedig az első és második példányt fehér, a 
harmadik példányt piros, a negyedik példányt 
pedig kéksziníí nyomtatványon kell kiállítani és 
a szállítólevélhez csatolni.

A kiviteli vámkezelés során a vámhivatal a 
vámkezelés megtörténtét a bejelentési íveken 
igazolja, és a bejelentési ív első példányát meg
őrzi, a második, harmadik és negyedik példányt 
pedig átadja a kiléptető kicserélő vámközvetítő 
postahivatalnak, mely azokat portóköteles aján
lott levélben, vagy ha a fél közönséges levélben 
kéri, úgy a fél veszélyére közönséges levélben 
közvetlenül a feladónak ‘küldi meg.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. 1926. 
évi 37. számában közölt 31.875. sz. és a P. R. T. 
1929. évi 4. számában megjelent 4.787. sz. ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi december hó 29-én.

Figyelmeztetés a visszahajtott címlapú levelező
lapok kezelése tárgyában.

133.819/4.

A P. R. T. 1938. évi 8. számában közölt 
90.449/4. sz. rendelet szerint a postahivatalok 
azokat a viszahajtott címlapú levelezőlapokat, 
amelyek visszahajtott része ugyanakkora, mint 
a levelezőlap törzslapja, ha a visszahajtott cím
lap teljes egészében a levelezőlap törzslapjára 
van ragasztva, a belföldi forgalomban 1938. évi 
december hó 31-ig bezárólag levelezőlapként 
fogadják el postai szállításra.

Az anyaországhoz visszacsatolt területeken 
szintén forgalomban vannak ilyen visszahajtott 
címlapú levelezőlapok, sőt e levelezőlapoknál a 
visszahajtott címlap nincs minden esetben tel
jes egészében a levelezőlap törzslapjára ra
gasztva, hanem — a csehszlovák posta belföldi 
szabályai értelmében —• csak részben — a két 
oldalélen, esetleg az alsó vagy a felső hosszélen.

Minthogy ezekből a levelezőlapokból a kö
zönségnek nagyobb készlete van, méltányosság
ból megengedem, hogy a levelezőlap törzslapjá
val azonos nagyságú visszahajtott címlapú le
velezőlapokat — akár teljes egészében, akár 
részben van is a visszahajtott címlap a levelező
lap törzsére ragasztva, — a feladók bármely 
belföldi postahivatalnál, kizárólag a belföldi for
galomban, 1939. évi december hó 31-éig bezáró
lag levelezőlap díjszabással adhassák postára.
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A postahivatalok tehát az említett időpon
tig e levelezőlapokat, ha a levelezőlap díjszabá
sának megfelelően vannak bérmentesítve, ne 
portózzák meg.

A hivatalok e rendeletemet a fentebb hivat
kozott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1938. évi december hó 22-én. /

Sajtóhiba kiigazítás.
II. ad. 134.854/8.

A hivatalok a P. R. T. 1938. évi 52. számá
ban közzétett 134.854/8. sz. rendelet 43. pont 
első bekezdésének szövegét a következőképen [ 
helyesbítsék:

43. Az európai állami igazgatások közti 
viszonylatokban, ezek az igazgatások, feltétlen 
szükségesség esetén, megengedték a távbeszélő 
ingyenes igénybevételét szolgálati táviratok és 
szolgálati értesítések továbbítására, úgyszintén 
a nemzetközi távírószolgálat ellátására vonat
kozó távbeszélgetések részére is; e beszélgeté
sek ilyen esetben szolgálati beszélgetéseknek te
kintendők.

Budapest, 1938. évi december hó 28-án.

A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag le
foglalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása.

136.907/4.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag 

lefoglalt sajtótermékek jegyzékét újból ki
adtam. A jegyzék a P. R. T. 1938. évi 42. számá
val van lezárva.

A postahivatalokat és ügynökségeket, vala
mint a mozgópostákat e jegyzékkel igazgató
ságuk látja el.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy e jegyzék lezárása óta a P. R. T.-ban 
megjelent s a jövőben megjelenő rendeletek 
alapján a változásokat a jegyzékben pontosan 
vezessék keresztül, a kitiltott vagy lefoglalt 
sajtótermékeket gondosan figyeljék s azokat 
szabályszerűen kezeljék. A hivatalok működé
sét e tekintetben állandóan ellenőriztetem. /

Budapest, 1938. évi december hó 29-én. /

] Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

138.576/3.
Az európánkívüli fontosabb országokba 

s^óló levélposta feladásának határideje a buda
p e s ti  72. számú postahivatalnál (F) és a rendel

tetési helyre való érkezés időpontja (É):
Ausztráliába (Fremantle): F 1/7 — 5 ó,

É 1/31;
Brit-Indiába (Bombay): F 1/3 — 15 ó, É I/ló; 

F 1/5 — 7 ó , É  1/19;
Dél-Afrikába (Capetown): F 1/3 — 15 ó, 

É 1/23;
Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/5 — 

12 ó, É 1/20;
- Egyiptomba (Alexandria): F 1/1 — 22 ó. 

É 1/5; F 1/2 — 22 ó, É 1/6; F 1/3 — 15 ó, É 1/8; 
F 1/5 — 22 ó, É 1/9; F 1/6 — 15 ó, É 1/11;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 1/2 — 15 ó, É 1/11; F 1/4 — 15 ó, É 1/13;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F 1/2 — 
22 ó, É 1/7; F 1/4 — 22 ó, É 1/9; F 1/7 — 22 ó, 
É 1/12;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 1/2 — 12 ó, 
É im ; F 1/6 — 12 ó, É 1/14; F 1/7 — 12 ó, É 1/15; 

/  Japánba (Shimonoseki): F 1/2 — 22 ó, É 1/19;
/1 /5  — 22 ó, É 1/22;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 1/5 —  5 6 , 

É 1/19;
Palesztinába (Tel-Aviv): F 1/1 — 22 ó, É 

1/6; F 1/2 — 22 ó, É 1/7; F 1/4 — 22 ó, É 1/8; 
F 1/5 — 22 6, É 1/11; F 1/7 — 22 ó, É 1/12;

Szíriába (Alep): F 1/2 — 22 ó, É 1/5; F 1/4 
— 22 ó, É 1/7; F 1/7 — 22 ó, É 1/10.

Budapest, 1938. évi december hó 27-én.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának 
1938. évi árjegyzékéhez az I. sz. pótlék életbe

léptetése. •
137.432/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodája részére kiadott 
és a P. R. T. folyó évi 5. számában közzétett I. 
ad 86.165/3.—1938. sz. rendelettel életbeléptetett 
árjegyzékhez 1939. január hó 1-ei érvényesség
gel I. számú pótlékot adtam ki.

E pótlékot az árjegyzékkel együttesen való 
kifüggesztés végett az összes budapesti posta- 
hivataloknak, továbbá a vidéki kincstári és I. 
oszt. postamesteri hivataloknak — a felszaba-
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dúlt területek összes postahivatalainak pedig 1 
ezenkívül még az árjegyzéket is — meg fogom 
küldeni.

Külön is felhívom az időszaki postahivata
lok szerelvényeit őrző postahivatalokat, hogy 
az időszaki postahivatalok megnyitása előtt 
ezek részére szolgálati levelezőlapon közvetle
nül a bélyegértékesítő irodától igényeljenek ár
jegyzéket és pótlékot.

Ugyanígy járjanak el azok a postahivatalok 
is, amelyeknek több pótlékra, illetőleg árjegy
zékre volna szükségük.

Budapest, 1938. évi december hó 20-án.

Budapesti egységes hálózat 1938. évi betűrendes 
távbeszélő névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása.

134.637/8.
A budapesti egységes hálózat 1938. évi 

betűrendes távbeszélő névsorának lezárása óta 
az előfizetők sorában beállott változásokról 
1938 december 27. táján pótfüzet jelenik meg.

A pótfüzetet a budapesti egységes hálózat 
előfizetői a távbeszélő díjbeszedő hivatal útján 
díjmentesen annyi példányban kapják meg, 
ahány távbeszélő állomásuk (fővonaluk) van. 
Ugyancsak díjmentesen kapják a pótfüzetet 
azok is, akik az 1938. évi budapesti névsort meg
vásárolták.

A budapesti névsorok árusításával megbí
zott budapesti és környékbeli hivatalok az 1938. 
évi budapesti névsor vásárlóinak kimutatását 
1938. december 20-ig a m. kir. posta központi 
javítóműhelye és anyagszertára címére küldjék 
be, mert a vásárlók címére a pótfüzetet az köz
vetlenül fogja kiküldeni. Ugyanezek a hivata
lok és a budapesti központok a náluk lévő tar
talék névsorok kiegészítésére szükséges pótfüze
teket az említett szervtől bizonylatpárral igé
nyeljék.

A vidéki postahivatalok az általuk eladott 
1938. évi budapesti névsorok számának megfe
lelő pótfüzetet a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertárától igénylés nélkül 
kapják és azt kötelesek a névsor vásárlóinak 
megküldeni.

A pótfüzet megjelenése után az 1938. évi 
budapesti névsort csak pótfüzettel együtt sza
bad kiadni, illetve eladni.

A szolgálati célokra szükséges pótfüzeteket 
a postahivatalok általában előttes igazgatósá

guktól, a felszabadult területen lévő hivatalok 
pedig a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertárától kapják.

A felszabadult területen lévő postahivata
loknál a budapesti névsort ugyancsak bárki 
megrendelheti. A rendeléskor a hivatal beszedi 
annak árát (öt pengőt) és a pénztárszámadás 
27/a. rovatán bevételezi. Egyidejűleg a névsort 
a m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertáránál bizonylatpárral megrendeli. A bi
zonylatpáron feltünteti, hogy a névsor árát a 
pénztárszámadásban mikor számolta el. A vá
sárlók nevéről, lakcíméről és a vásárolt példány
számról a hivatal pontos előjegyzést vezet és az 
előjegyzés alapján a névsor és a hozzátartozó 
pótfüzet kézbesítéséről gondoskodik.

Budapest, 1938. évi december hó 16-án.

A felszabadult területeken megnyílt postahiva
talok adataiiiak kiegészítése.

138.792/3.
Barkaszó ellenőrző száma 1114, Bátyúé 

1111, Beregszászé 1103, Dunaszerdahely másod
ellenőrző száma 1016, Éberhárd ellenőrző száma 
1276. Fakóvezekényé 1218, Kassa 1. másod-ellen
őrző száma 1024 és 1026, Kassa 2 másod-ellen
őrző száma 1314, Kassa 4. ellenőrző száma 1158, 
Korláthelmecé 1114 helyett 1148, Kürté 1263 he
lyett 1260, Léva másod-ellenőrző száma 1044, 
Munkácsé 1046, Nagydobrony ellenőrző száma 
1117, Rozsnyó másod-ellenőrző száma 1047, 
Szádalmás ellenőrző száma 1324, Tótgyarmat 
postahivatal neve 1938. december hó 15-től Ba
lassagyarmat 2., Ungvár 1. másod-ellenőrző szá
ma 1108, Vári ellenőrző száma 1123, Zsitva- 
besenyőé 1003.

Budapest, 1938. évi december hó 28-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
138.680/3.

A Szombathely—-Sopron 1430. sz. postai 
jegyzékelőmenet közlekedése ez évi december 
hó 26-ával megszűnt. Ezzel kapcsolatban ez évi 
december hó 27-től a Sopron—Szombathely 
1411. sz. vonatban — kizárólag köznap — köz
lekedő postai jegyzékelőmenetet a soproni 2. sz. 
postahivatal helyett, a nagykanizsai 2. sz. posta- 
hivatal altisztje látja el.



432 54. szám-

A kir. hivatalok e változást jegyezzék elő j 
a P. R. Tárának ez évi 19. számában a 99.683/3. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1938. évi december hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
138.994/4.

A „Der Deutsche Weg“ című német nyelvű 
hollandiai sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1938. évi december hó 28-án.

„Az Üj Kor“ fő- és „Harc“ alcímű időszaki lap 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

138.223/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Kenéz- 
lői Tibor kiadásában és felelős szerkesztésében' 
megjelenő, a Centrum kiadóvállalat nyomdájá
ban előállított „Uj Kor“ fő- és „Harc“ alcímű 
időszaki lap további megjelenését és terjeszté
sét azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1938. évi december hó 27-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bicske I. oszt. postahivatal azonnalra, vagy január 

15-re önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandóság: 
készpénzfizetés.

Püspökladány I. oszt. postahivatal idősebb kiadót 
keres.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jeg> zst
neve

elme
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Hajdú Magda Budapest (XIV., Kassai 
utca 131.) azonnal Lehetőleg Budapest 

vagy környéke

E számmal a Rendeletek Tára 1938. évi évfolyama lezárult.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 1 1 4  

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hiriaposztály, Budapest 4 .

Főráro*i N yom d» R t. Felelő* v.: Duchon Jáno*
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