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Ez az évfolyam  az 57 . számmal végződ ik .

TÁRGYMUTATÓ.

A Tárgymutató I. részében vezérszavak adnak tájékoztatást — néha utalás útján — a különböző tárgy
körökről.

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

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

I.

Adatgyűjtés — részletes statisztikai — a levél
postai küldemények forgalmáról 421.

----------statisztikai — a csekkforgalomról 423.
— — — a kézi, betét és sommás csomagok

ról 423.
— a külföldről érkező hírlapokról és 

folyóiratokról 424.
- a különleges postai szolgálatokról 462.

------— a postautalványokról 422.
---------- az értéklevelekről és értékdobozok
ról 423.

------ új hírlapstatisztikai — rendszeresítése
44.

A. 1. 2. és 3. Szabályzatokhoz a 6. számú, az A. 
1. Szab. II. kiadásához az 1. számú változás 
kiadása 393. '

Ajándékként való szállítása élemiszernek kül
földre 460.

Ajánlott kedvezményes díjú levélpostai külde
mények készpénzzel való bérmentesítése 51.

Ajánlott küldemények — Németalföldről érke
zők — díjának megváltozása 112.

A. 2. 3. Szab. új kiadása 479.
Albániába szóló árút tartalmazó csomagokhoz 

előzetes deviza beszerzési engedély 264.
Albániai utalványok és utánvételes küldemé

nyek értékhatárának megváltozása 393.
Albániával az utalvány — és utánvételi forga

lom felfüggesztése 108.
Albániával az utalvány — és utánvételi forga

lom újrafelvétele 211.
Állami hivatalok és más közintézmények elhe

lyezésére szolgáló helyiségek bérletének 
szabályozása 419.

„Általános munkaadói igazolvány“ című OTI 
nyomtatvány eladási árának mérséklése 5.

Aranyfrank pengő egyenértékének megválto
zása a nemzetközi posta-, távíró- és táv
beszélő forgalomban 500.

Arcképes igazolvány megújítása postakiadók 
részére 393.

Árusítása a magyar posta 1937. évi jelentésé
nek 5.

Átszervezés 313.
Átvétele kisközségek címére érkező pénz- és 

értékküldeményeknek 413.

Baleseti ügyeknek — a postai gépjárművekkel 
kapcsolatosaknak — a posta központi jár
műtelep hatáskörébe való utalása 499.

Bankjegyek be- és kivitelének tilalma Spanyol- 
országban 255.

Baromfikiállításra — Budapesti Nemzetközi - 
szánt csomagok súlyhatárának felemelése 
51, 420.

Befizetési lappal ellátott utánvételes postai szál
lítólevél rendszeresítése 282.

Belföldi tcherárú és gyorsárú fuvarlevélűrlapok 
újak — forgalombabocsátása 74.

Bélyegek:
— Arcképes bélyegek forgalomból való kivo

nása 402.
— Debreceni református kollégium fennállásá

nak 400. évfordulója alkalmával kiadott bé
lyegek árusítása 141.



— Debreceni református kollégium fennállásá
nak 400. évfordulója alkalmával kiadott bé
lyegek érvényességi idejének meghosszab
bítása 192.

— Előzetes tájékoztatás a Horthy Miklós 
Nemzeti Repülő Alap támogatására kiadan
dó feláras bélyegekről 469.

— I. Cserkészleány Világtáborozás alkalmával 
kiadásra kerülő emlékbélyegek forgalomba 
bocsátása 229.

— 1939. évi kibocsátású, általános forgalmú, 
filléres értékjelzésű postabélyegek forga
lomba bocsátása 153.

— Figyelmeztetés a légiposta-bélyegek beszol
gáltatása tárgyában 70.

— Figyelmeztetés az év végén forgalomból ki
kerülendő bélyegek felhasználására 470.

— Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap fel
áras bélyegek forgalomba bocsátása 489.

•— „Magyar a Magyarért“ bélyegek árusítása 
24.

— — — árusításának módosítása 155.
— ------— beszüntetése, érvényességi idejé

nek meghosszabbítása 182.
— — —• forgalomba bocsátása 2.
— „Országos Protestáns Napok“ bélyeg kiadá

sáról előzetes tájékoztatás 313.
— — — emlékbélyegblokk forgalomba bocsá

tása 390.
— — — emlékbélyegek árusításának beszünte

tése és a maradék készlet beszolgáltatására 
figyelmeztetés 471.

---------- emlékbélyegek forgalomba bocsátása
329.

Bélyegértékesítő iroda új árjegyzékének ki
adása 285.

Bélyegtartalmú küldemények fokozottabb ellen
őrzése 147.

Bélyegzők — alkalmi bélyegzők:
„A Nemzetközi Vásár Köszönti A Haza
térteket — Budapest“ 113.

„Az ellenforradalom és a Nemzeti Hadse
reg születésének 20. évfordulója — 1919— 
1939.“ 285.

„Bélyegkiállítás Szeged — Szabadtéri Játé
kok 1939“ 276.

Cserkészleány Világtáborozás alkalmi pos
tahivatala különleges bélyegzőinek kék bé

lyegzőfestékkel való használata 276. 
„Cserkész Repülőnap — Szentes — 1939. V. 
21.“ 158.

„I. Pax Ting — Gödöllő“ 257.

„Felvidéki Egyesületek Szövetsége — Bé
lyeg-Kiállítás — Budapest“ 291.

„Használja a Horthy Miklós Nemzeti Re
pülő Alap bélyegeket“ 501.

„Vl-e Congrés International Technique et 
Chimique Des Industries Agricoles Buda
pest 1939“ .199.

„40 éves a Hungária Magyar Bélyeggyűjtők 
Köre — 1899—1939. — XVI. 'Bélyegnap 
Budapest“ 165.

„Nemzeti Filmhét Lillafüred“ 165. 
„Nemzetközi Sakkmesterverseny — Pécs“ 
307.

„Országos Protestáns Napok“ 390.
„Szent Jobb Országjárása“ Veszprém 1, 
Zirc, Győrszentmárton 1939. ápr. 29. 113.

—-------- Komárom 1„ Érsekújvár 1. és 2„ Léva
1939. épr. 30. 113.

--------- Ipolyság, Balassagyarmat, Losonc,
Rimaszombat 1939. május 6-án 131.

----------- Rozsnyó, Salgótarján 1939. május
7-én 131.

------ — Sátoraljaújhely, Ungvár 1„ Munkács,
Beregszász 1939. május 14-én 131.

„X. Őszi Lakberendezési és Háztartási Vá
sár — 1939 — Budapest 72.“ 318.

Bélyegzők — hirdető bélyegzők:
„A magyar bor ünnepe Kecskeméten — 
1939. június 18—20.“ 156.

„Luxus Lóvásár — 1939. május 6—7. Kapos
vár“ 70.

„Nemzetközi Vásár — Messe — Főire — 
Budapest, 1939. április 28.—május 8.“ 52. 

„Nyaraljon Csillaghegyen“ 133.
„Országos Protestáns Napok, —- Budapest 

1939. október 28-31.“ 352, 363, 403.
„V. Nemzetközi Sporthét a Balatonon“ 292. 
„Szigetvár Töröktől Való Visszafoglalásá
nak 250. Évfordulója — Emlékünnepségek 
1939. szept. 6—7. — 1689—1939.“ 297.

„Téli Sport a Kassai Havasokban — Kassa... 
Sporthét 1939. XII. 26—1940. I. 5.“ 480. 

„XI. Szegedi Ipari Vásár 1939. június 3—11. 
Jöjjön Szegedre! Utazási kedvezmények!“ 
113.

„Üdüljünk Klotildligeten“ 292.
Berendezése a vámközvetítő szolgálatnak a 

munkácsi postahivatalnál 31.
Berendezése új délamerikai légijáratnak 444.
Bérlet szabályozása az állami hivatalok és más 

közintézmények elhelyezésére szolgáló he 
lyiségeknél 419.



t J

Betegségi biztosító intézet elnökének felmen
tése és új elnök kinevezése 275.

Beszüntetése tábori postai szervek működésé
nek 111.

Bevezetése kedvezményes levéldíjnak a Jugo
szláv királysággal való forgalomban 489.

Bevitele hús- és húskészítményeket tartalmazó 
küldeményeknek Svájcba 460.

Beviteli korlátozása cseh pénznek Németország
ba 211.

Beviteli tilalma spanyol bankjegyeknek Spa
nyolország területére 189.

Bevonása az 1938. évi január hó 15-i kelettel el
látott harmadik kibocsátású 5 pengős 
bankjegyeknek 30.

Bíróságok és ügyészségek által külföldre fel
adott közönséges levélpostai küldemények 
átvételének kettős elismerése 282.

Biztosítása postamesteri hivataloknak és posta
ügynökségeknek 181.

Biztosító magánvállalatok — a visszacsatolt fel
vidéki területen a visszacsatolás előtt már 
működők — címére érkező küldemények 
kézbesítése 50.

Bevonása az 1929. évi február hó 1-i kelettel el
látott második kibocsátású 10 P-s bank- j 
jegyeknek, illetve kibocsátása az 1936. évi 
december hó 22-i kelettel ellátott új 10 P-s 
bankjegyeknek 163.

Budapesti 72. számú postahivatalok közönséges 
levelezést feldolgozó munkahelyeinek vo
nalbeosztásában változás 6.

— 72. sz. hivatal közönséges levelezést feldol
gozó munkahelyeinek vonalbeosztásában 
60.

— Nemzetközi Baromfikiállításra szánt cso
magok súlyhatárának felemelése 51, 420.

— Nemzetközi Vásár plakátjainak a posta- 
hivatalokban való kifüggesztése 70.

„Budapest székesfőváros területének postakéz
besítési beosztása“ című segédkönyvben 
változások 266, 481.

„Budapest Télen“ című, az Országos Idegenfor
galmi Hivatal hirdetményének a postahiva
talokban való kifüggesztése 501.

Búzakészletek akadálytalan felvásárlására vo
natkozó s a Futura Rt. által megküldött hir
detménynek a postahivatalokban való kifüg
gesztése 421.

| Címzése a külföldi hírlaposztály kirendeltségé
nek szóló zárlatoknak és küldeményeknek 
403.

Címirat másolatának elhelyezése a csomagok
ban és a feladók címének felírása a csomag 

burkolatára 478.
Családi pótlék felemelése 14.
Családpénztári utalványok kezelésével kapcso

latban felszámítható munkaegységek meg 
állapítása 58.

Családpénztári utalványok kifizetése 41.
Cseh pénz beviteli korlátozása Németországba 

211.

Cseh-Szlovák bankjegyek és német birodalmi 
márka bankjegyek, továbbá ily váltópénzek 
és egyéb értékek beviteli korlátozása a 
Cseh-Morva védnökség területére 162. 

Cseh-Szlovák területtel az utalvány-, utánvételi, 
megbízási és díjjegyzékforgalom megszün
tetése 84.

Csekkbefizetési díj alól mentes csekkszámlák 
jegyzékének helyesbítése 20. 

Csekkbefizetési díj alóli mentesítése a m. kir. 
posta által egyes magánszemélyek vagy 
magánvállalkozások postatakarékpénztári 
csekkszámlái javára teljesített befizetések
nek 198.

Csekkfizetési utalványok sommás elszámolása 
457.

Csekkbefizetésként való elszámolása a posta
takarékpénztári csekkszámlán jóváírandó 
utánvételi és megbízási összegeknek 130. 

Csekkszámlatulajdonosok 42. sz. jegyzékéhez 
pótfüzet kiadása 182.

Csendőrőrsök címére érkező postaküldemények 
átvételénél változás 181.

Csíz és Kassa 3. postahivatalok szolgálatának 
szabályozása 76.

Csomag burkolatára a feladók címének felírása 
és a címirat másolatának elhelyezése a cso
magokban 478.

Csomagdíjszabás új kiadása 392.
— -ban változások 108, 133, 156, 307, 405. 

Csomagforgglom — francia-spanyol — ideigle
nes szünetelése 51.

Csomag-házhozkézbesítési átalány és a csomag- 
raktárbérlet díjának megállapítása 499. 

Csomagok felvétele és továbbítása a külföldi 
ellenségeskedések ideje alatt 325.

Csomagok — Kárpátaljára küldöttek — burko
latának hiányossága 445.

külföldre szólók — felvétele és díjazása 
351.



VI

—• — Lengyelországba és az azon túli orszá
gokba szólók — díjában változás 20.

—• — nyers nikotint tartalmazók — feladása 
83.

Csomagszállítás a Magyar Királyi Duna-Ten- 
gerhajózási Részvénytársaság hajóival 70.

Dániával az utánvétcli és megbízási forgalom 
felfüggesztése 318.

Danzigba szóló levélpostai küldemények díja
zása 492.

Danzig szabadvárossal való forgalomban ked
vezményes levéldíjszabás 69.

Debreceni és kassai postaigazgatóságok új te
rületi beosztása 74.

— postaigazgatóság alá rendelése Kárpátalja 
postahivatalainak 129.

— református kollégium jubileumi ünnepségé
vel kapcsolatos intézkedések 192.

Dél-Amerikába szóló, olasz hajókkal szállított 
értéklevelek kártérítése 492.

Délamerikai új légijárat berendezése 444.
Deviza beszerzési engedély — előzetes — az 

Albániába szóló árút tartalmazó csomagok
hoz 264.

Díjátalányozásra jogosultak névjegyzékének 
helyesbítése 6, 15, 25, 52, 142, 155, 178, 184, 
277, 298, 352, 363, 370, 376, 404, 425, 447, 480.

Díjátalány terhére feladott külföldre szóló le
vélpostai küldemények kezelésére figyel
meztetés 500.

— terhére való felvétele a visszacsatolt felvi
déken működő állami és törvényhatósági 
szervek levélpostai küldeményeinek 370.

Díjazása a Danzigba szóló levélpostai küldemé
nyeknek 492.

— az utalványtávirat címébe felvett törtszám 
inak 76.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 458.

Egyes kerekösszegű és nagytömegű csekkfize
tési utalványok sommás elszámolása 457.

Egyesült Államokba való bevitelének korláto
zása növényeknek, növényi termékeknek 
és magvaknak 57.

Éjjeli pénz és rendkívüli óradíj újabb szabályo

zása szakvizsgázott postaforgalmi díj- 
nokoknál 107.

Élelmiszer szállítása ajándékként külföldre 460.
Elfoglalt lengyel területekre postai küldemények 

továbbítása 384.
Elhalasztása a pécsi sakkmester versenynek 332.
— az 1939. évi nemzetközi levélátszállítási sta

tisztikának 393.
Ellenőrző postahivatalok és a postaügynökségek 

postatakarékpénztári számadásával kapcso
latos egyes rendelkezések 162.

Előfizetési felhívás a „L‘Union Postale“ című 
szaklapra 421.

Elsőfokon hozott határozatokban a jogorvos
lat lehetőségére való utalás 20.

Elszámolása a postatakarékpénztári csekkszám
lán jóváírandó utánvételi és megbízási ösz- 
szegeknek csekkbefizetésként 130.

— a szállítóiegyzékkel feladott utánvételes 
csomagok utánvételi összegének postataka
rékpénztári csekkbefizetésként 360.

Elveszett — hálózati igazolvánv 25, 47, 62, 151, 
214, 364.

------ munkásigazolvány 22, 311.
— — nyílt rendelet 414.
------ postabiztosi igazolvány 198.
------ postabiztosi pecsétnyomó 199.
------ - postakiadói igazolvány 12, 22, 135, 144,

185.
------vonalfelvigyázói bélyegző 8, 62, 396, 427,

495.
------ vonalfelvigyázói bélyegző megtalálása

465.
Értéklevelek értékhatára Norvégiával való for

galomban 393.
Értéktelen nyomtatványok — kézbesíthetetlen- 

né váltak — kezelése 75.
Északamerikai Egyesült-Államok és Francia- 

ország között közvetlen légiösszeköttetés 
177.

Észtországba karácsonyi és újévi ajándékok 
vámmentes bevitele 492.

Észtországból érkező levélpostai küldemények 
díjában változás 108.

Európánkívüli helyekre levélposta továbbítása 
1. Levélposta.

1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár plakát
jainak a postahivatalokban való kifüggesz
tése 70.

— évi nemzetközi levélátszállítási statisztika 
elhalasztása 393.

1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott harma



VII

dik kibocsátású 5 pengős bankjegyek be
vonása 30.

1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott második 
kibocsátású 10 P-s bankjegyek bevonása, 
illetve az 1936. évi december hó 22-i kelet

tel ellátott új 10 P-s bankjegyek kibocsátása
163.
évi február hó 1-i kelettel ellátott második 
kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevo
nási időtartamának meghosszabbítása 461.

1925. évi kibocsátású magyar járadékkölesön 
(kényszerkölcsön) kötvények 9. számú szel
vényeinek elévülése 198.

Feladása külföldre szóló küldeményeknek 444, 
491.
nyers nikotint tartalmazó csomagoknak S3.

Feladók címének felírása a csomag burkolatára 
és a címirat másolatának elhelyezése a cso
magokban 478.

Felekezeti főiskolák tanárainak távbeszélő díj- 
kedvezménye 178.
középfokú tanintézetek tanárainak távbe
szélő díjkedvezménye 102.

Felemelése a Budapesti Nemzetközi Baromfi
kiállításra szánt csomagok súlyhatárának 
420.

— a családi pótléknak 14. 
gyermeksegélynek postamestereknél 189.

Felfüggesztése a Francia-Marokkóba irányuló 
megbízási forgalomnak 493.

Felszabadult területek 1. Visszacsatolt területek 
alatt.

— területek m. kir. postaigazgatóságának meg
szüntetése s a kassai m. kir. postaigazgató
ság felállítása, működésének megkezdése 19.

Felszámítható munkaegységek megállapítása a 
családpénztári utalványok kezelésével kap
csolatban 58.

Felülvizsgálás megkönnyítése postautalvány
számadásoknál 65.

Felvétele és díjazása a külföldre szóló csoma
goknak 351.

— külföldre szóló csomagoknak 433. 
Németországba szóló húsneműt tartalmazó 
csomagoknak 443.

---- húsneműt és egyéb élelmiszert tar
talmazó csomagoknak 433.

Figyelmeztetés a díjátalány terhére feladott kül

földre szóló levélpostai küldemények keze
lésére 500.

Finnországgal az utalvány-, utánvételi és meg
bízási forgalom korlátozása 402.

Fokozottabb ellenőrzése bélyegtartalmú külde
ményeknek 147.

Forgalombabocsátása új marhalevélürlapoknak 
370.

Forgalomköri változások 265, 294.
Francia-Marokkóba irányuló megbízási forga

lom felfüggesztése 493.
Franciaország és az Északamerikai Egyesült- 

Államok között közvetlen légiösszekötte
tés 177.

Francia-spanyol csomagforgalom ideiglenes szíj 
netelése 51.

Futura Rt. által megküldött s a búzakészletek 
akadálytalan felvásárlására vonatkozó hir
detménynek a postahivatalokban való ki
függesztése 421.
— napraforgómag árhirdetményeinek a 
postahivatalokban való kifüggesztése 360.

Fuvarlevélürlapok — új belföldiek — forgalom
babocsátása 74.

Fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahiva
talok fürdőidény alatti, személyzeti megerő
sítése 132.

Füstnélküli vadászlőport tartalmazó csomagok 
mozgópostakocsiban való szállítása 4.

Gondos kezelése gyümölcsöt tartalmazó csoma
goknak 389.

Gyermeknevelési pótlék fizetésére kötelezett 
vállalatok jegyzéke 21.

Gyermeksegély felemelése postamestereknél 
189.

Gyüjtőpostahivatali teendőkkel való megbízása 
több postahivatalnak 51.

Gyümölcsöt tartalmazó csomagok gondos ke
zelése 389.

Háborús viszonyok alatt a csomagok felvétele 
és továbbítása 325.

Hatályon kívül helyezése a visszacsatolt felvi
déki területeken ideiglenesen érvényben 
tartott portómentességi szabályoknak 49.

sajtótermék postai szállítási tilalmá
nak 319.
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Határvadászőrsök címére érkező postai külde
mények kézbesítése 50, 101.

Hatáskör — postaigazgatóságoké — kiterjesz
tése 57.

Hatáskörváltozás a nemzeti munkavédelem 
(nmv.) szervezetében 282.

Helyesbítés a Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében 
201, 364.
a Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban és a Helységnévtárban 7, 11, 16, 25, 46, 
62, 78, 104, 143, 167, 179, 201, 233, 260, 265, 
286, 294, 298,308, 314, 337, 364, 396, 406, 414, 
426, 427, 438, 451, 473, 481, 494.

Helyesbítése a csekkbefizetési díj alól mentes 
csekkszámlák jegyzékének 20.

Helyesbítés, hirdető bélyegző használata tárgyá
ban 59.

Hiányos csomagolása a Németországba szóló 
kiscsomag és árúmintaküldeménveknek 23, 
162.

Hiányossága Kárpátaljára küldött csomagok 
burkolatának 445.

Hirdetmény. A Balatonföldvári Tisztviselői 
Üdülő igénybevételéről 173.

— A Galyatető Tisztviselői Üdülő igénybe- I 
vételéről 173.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
közgyűlési határozatai 82.

— a postaalkalmazottak üdüléséről a héviz- 
szentandrási és balatonföldvári üdülőtele
pen az 1939. évben 118.

Hivatalos levelezés díjátalanyozása 1. Díjátalány 
alatt.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1. Pályázati h ir
detmény alatt.

Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap köszöneté 
a repülő alap javára juttatott adományért 
161.

Hús és húskészítményeket tartalmazó küldemé
nyek bevitele Svájcba 460.

Húsneműt és egyéb élelmiszert tartalmazó cso
magok — Németországba szólók — felvé
tele 433.

— tartalmazó csomagok — Németországba 
szólók — felvétele 443.

Húst és húskészítményeket tartalmazó külde
mények Svájcba való bevitelének korláto
zása 83.

Ideiglenes szünetelése a francia-spanyol cso
magforgalomnak 51.

Időleges távbeszélő állomások készpénzbiztosí
téka 164.

Internált külföldi harcoló egyének postai díj 
mentessége 369.

Intézkedések a m. kir. postaigazgatóságok új 
területi beosztásával kapcsolatban 100.

Irányítási füzetben változások 16, 52, 87, 133, 
447, 463, 484.

------ újból való kiadása 421.

Járadékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 
— az 1925. évi kibocsátásuak — 9. számú 
szelvényeinek elévülése 198.

Járandóságok újraszabályozása postaügynökök
nél 460.

Járműtelep hatáskörébe való utalása a postai 
gépjárművekkel kapcsolatos baleseti ügyek
nek 499.

Jegyzéke a munkavállalók gyermeknevelési pót
lékának fizetésére kötelezett vállalatoknak 
21.

Jogorvoslat lehetőségére való utalás az elsőfo
kon hozott határozatokban 20.

Jugoszláv királysággal való forgalomban ked
vezményes levéldíj bevezetése 489.

Karácsonyi és újévi ajándékok vámmentes be
vitele Észtországba 492.

----------csomagforgalom lebonyolításának biz
tosítása 476.

----------rendkívüli forgalom lebonyolítása 477.
— ünnepek felvevő és kézbesítő szolgálatának 

szabályozása 475.
Kárpátaljai területek lakosai nevén a prágai 

(brünni) postatakarékpénztárnál fennálló 
követelések összeírása 254.

— területen a községnevek megállapítása 217.
Kárpátalján működő postahivatalok személyze

tének járó üzemi jutalék 101.
Kárpátalja postahivatalainak a debreceni posta- 

igazgatóság alá rendelése 129.
Kárpátaljára küldött csomagok burkolatának 

hiányossága 445.
Kárpátalja (Ruténföld) postaszolgálatának ellá

tásával kapcsolatos egyes kivételes intéz
kedések megszüntetése 129.
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Kártérítése a Dél-Amerikába, olasz hajókkal 
szállított értékleveleknek 492.

Kassa 3. és Csíz postahivatalok szolgálatának 
szabályozása 76.

Kassai és debreceni postaigazgatóságok új te
rületi beosztása 74.

— m. kir. postaigazgatóság felállítása, műkö
désének megkezdése, ezzel kapcsolatban a 
felszabadult területek m. kir. postaigazgató
ságának megszüntetése 19.

Kassa 2. számú postahivatalnál vámközvetítő 
szolgálat berendezése 197.

Kedvezményes díjú ajánlott levélpostai külde
ményeknek készpénzzel való bérmentesí
tése 51.

— levéldíj bevezetése a Jugoszláv Királyság
gal való forgalomban 489.

— levéldíjszabás Danzig szabadvárossal való 
forgalomban 69.

Kék színű bélyegzőfestékkel való használata a 
Cserkészleány Világtáborozás alkalmi pos
tahivatala különleges bélyegzőinek 276.

Keletbélyegzők 1. Bélyegzők alatt.
Kemenesmihályfa és Kemenessömjén községek 

végleges egyesítése 287.
Kényszerkölcsön (járadékkölcsön) kötvények 

— az 1925. évi kibocsátásuak — 9. számú 
szelvényeinek elévülése 198.

Kereskedelmi rendeltetésű libazsír, nyers és füs
tölt libahús kivitelének korlátozása 84.

Készpénzbiztosítéka időleges távbeszélő állo
másoknak 164.

„Készpénzzel bérmentesítve“ felírású, helynév 
nélküli pótkeletbélyegzők rendszeresítése 
178.

Készpénzzel való bérmentesítése ajánlott ked
vezményes díjú levélpostai küldeményeknek 

51.
Kettős elismerése a bíróságok és ügyészségek 

által külföldre feladott közönséges levélpos
tai küldemények átvételének 282.

Kézbesítése a határvadászőrsök címére érkező 
postai küldeményeknek 50, 101.

— a Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel 
vidéki területen a visszacsatolás előtt már 
működő biztosító magánvállalatok címére 
érkező küldeményeknek 50.

— kitiltott és postai szállításból kizárt hírla
poknak és egyéb sajtótermékeknek 291.

Kézbesített közönséges levélpostai küldemények 
után felszámítható munkaegységek rende
zése 147.

Kézbesíthetetlenné vált értéktelen nyomtatvá
nyok kezelése 75.

Kézbesíthetetlen postatakarékpénztári csekk
fizetési utalványok visszaküldése 478.

Kezelése a külföldről érkezett visszahajtott cím- 
lapú levelezőlapoknak 329.

— visszahajtott címlapú levelezőlapoknak 491.
Kézi Postadíjszabás új kiadása 182.
Kiadása a „Külterületi Kézbesítői Utasítás“-nak 

402.
Kiegészítése a szállítási korlátozásokra vonat

kozó rendeletnek 471.
Kifizetése a szakmai munkavállalók gyermek- 

nevelési pótlékának a posta útján 41.
— dohánybeváltási járandóságoknak 458.

Kifüggesztése a Futura Rt. által megküldött s a
búzakészletek akadálytalan felvásárlására 
vonatkozó hirdetménynek 421.

---------- — napraforgómag árhirdetményeinek
a postahivatalokban 360.

— az 1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
plakátjainak a postahivatalokban 70.

------ Országos Magyar Idegenforgalmi Hiva
tal „Budapest Télen“ c. hirdetményének a 
postahivatalokban 501.

Kihallgatások lebonyolításának szabályozása a 
posta vezérigazgatójánál 276.

Kisközségek címére érkező pénz- és értékkülde
mények átvétele 413.

Kiscsomag és árúmintakiildemények — Német
országba szólók — hiányos csomagolása 23, 
162.

Kisvaszar postahivatalnál közúti pótdíj rend
szeresítése 495.

Kiterjesztése a postaigazgatóságok hatásköré
nek 57, 293.

Kitiltott és postai szállításból kizárt hírlapok és 
egyéb sajtótermékek kézbesítése 291.

— lapok 1. Lapok alatt.
Kivonatos árjegyzék — a posta útján megren

delhető külföldi hírlapokra és folyóiratokra 
vonatkozó — kiadása 24.

Korlátozása a húst és húskészítményeket tartal
mazó küldemények Svájcba való bevitelé
nek 83.

— — légipostái csomagszállításnak 420.
— az utalvány-, utánvéted és megbízási forga

lomnak Norvégiával 352.
— kereskedelmi rendeltetésű libazsír, nyers és 

füstölt libahús kivitelének 84.
— növények, növényi termékek és magvaknak 

az Egyesült Államokba való bevitelének 57.
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Korpótléka a VIII—XI. fizetési osztályba tar
tozó közszolgálati tisztviselőknek 9.

Költözködése a m. kir. posta tudakozó irodájá
nak 258.

Köszöneté a Horthy Miklós Nemzeti Repülő 
Alapnak a repülő alap javára juttatott ado
mányért 161.

Közgyűlése a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetnek 17.

Községnevek megállapítása a visszatért kárpát
aljai területen 217.

Közszolgálati tisztviselők — VIII—XI. fizetési 
osztályba tartozók — korpótléka 9.

Közúti pótdíj rendszeresítése Kisvaszar posta- 
hivatalnál 495.

Közvetlen légiösszeköttetés Franciaország és az 
Északamerikai Egyesült Államok között 177.

Küldöncdíj kiszámításánál a megtett út hosszá
nak megállapítása 403.

„Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zetben változások 435.

Külföldi ellenségeskedések ideje alatt a csoma
gok felvétele és továbbítása 325.

— hírlapok és folyóiratok előfizetési árának 
kérése a külföldi hírlaposztálytól 479.

— — — — — — megváltoztatása 329.
-------------- kivonatos árjegyzékéhez az 1. szá

mú Változások kiadása 76.
--------------— posta útján megrendelhetők -y

kivonatos árjegyzékének kiadása 24.
— — ---------- vidéki kézbesítő postahivatalok

címére megrendeltek -— szállításában válto
zás 478.

— hírlaposztály kirendeltségének szóló zárla
tok és küldemények címzése 403.

— internált harcoló egyének postai díjmentes
sége 369.

— rendjelviselési engedély 49.
Külföldre ajándékként való szállítása élelmi

szernek 460.
— bíróságok és ügyészségek által feladott kö

zönséges levélpostai küldemények átvételé
nek kettős elismerése 282.

— szóló csomagok felvétele 433.
------ ------- és díjazása 351.
— — díjátalány terhére feladott levélpostai 

küldemények kezelésére figyelmeztetés 500.
— — küldemények feladása 444, 491.

Külföldről érkezett visszahajtott címlapú leve
lezőlapok kezelése 329.

„Külterületi Kézbesítői Utasítás“ kiadása 402.
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„Békés“ 39.
„Esti Kurír“ 363.
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„How they did it life stories, Mussolini“ 
424.
„Hölle im Paradies“ 435.
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(L’)‘‘ 394.
„Insanity Fair“ 424.
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„Judisza Togblatt (Dos)“ 424.
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„Roumania under King Carol“ 435. 
„Sathmarer Schwabenpost“ 377.
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„Slovak“ 142.
„Slovak Press“ 363.
„Slovak Tyzdennik“ 142.
„Slovakei, (Die)“ 463.
„Slovenská Obrana“ 308.
„Slovenská Politika“ 142.
„Slovenská Pravda“ 142.
„Slovenská Sloboda“ 265.
„Slovenské Kalvinské Hlasy“ 142. 
„Slovcnské Liga“ 363.
„Sozialistische Kampf, (Der) 463.
„Staline“ 435.
„Stiavnican“ 377.
„Story of the Jews, (The)“ 385.
„Telegraf“ 385.
„Uj Zrinyiász“ 377.
„Ukraine“ 394.

„Ungarische Nationalsozialismus hinter 
Gittern, (Der) 39.
„Veillée ä Benicarlo, (La)“ 377.
„Verbündet — Verraten“ 463.
„Világ Visszhang“ 363.
„Voix européennes“ 363.
„Vom totalen Krieg zur Totalen Niederla
ge Hitlers“ 480.
„Völker im Südosten, (Die)“ 104. 
„Warszawszky Radio“ 385.
„Welt, (Die)“ 463.
„Welt Spiegel“ 424.
„We shall Line Again“ 463.
„What Hitler Wants“ 394.
„Zukunft, (Die)“ 424.
„Zsidók Útja, (A) “ 463.

Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:
„Agence Telegraphique Juive-Juedische Te- 

Iegraphen-Agentur (Y. T. A.)“ 502. 
„Akasztani fogunk“ 471.
„Áttekintés“ 480.
„Benes“ 114.
„Egyek vagyunk? Nem! Nem! Soha! — Ne 

hagyjuk magunkat megtéveszteni!“ 285. 
„Egy éve“ 259.
„fiijen Szálasi“ 15.
„I. számú nyilt levél... Kitartás, Éljen Szá

lasi! Székely János, Budai József“ 413. 
„Erdélyi Testvérek, Székely Testvérek“ 480. 
„Esik eső“ 157.
„Evangélikus — filet“ 1939. febr. 11. VII. 

évf. 6. szám 46.
„Föld népe szól, (A)“ 87.---- 1
„Gondolkozz Testvér! Angliában az állam
férfiak . . .“ 385.
„Gondolkozz Testvér! Németországban 

akasztófa . . . “ 385.
„Gondolkozz Testvér! Tűzben és vér

ben . . 3 8 5 .
„Győzünk Nyilaskeresztes Párt“ 463. 
„Hitler danzigi beszédéből. . 3 8 5 .  
„Hodzsa Milán útja“ 114.
„Hungáristák! Nemzeti szocialisták! Ma

gyar Testvérek! Szabadságharcot vívunk“ 
424.

„20 Esztendős, (A)“ 39.
„Igazságot Szálasinak“ 502.
„Illustrierte' Zeitung“ 1939. szept. 14.

száma 405.
„Interpelláció“ 424.
„Katonaéletünk“ 21.
„Kitartás 9323“, „Éljen Szálasi 1939“, „Győ

zünk“ 149.
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„Köztársasági magyarok jubileumi könyve“ 
142.

„Magyar Élet“ 1939. szept. 1. IX. száma 319.
„Magyar Harc“ 1939. jan. 21. I. évf. 1. szám

21.
„Magyar igazság, (A). Elégtételt Szálasi

nak!“ 385.
„Magyar Nemzeti Szocializmus Ország

építő Programmja I. a nemzethez,“ 
„Testvérek új állomáshoz érkeztünk“ 
471.

„Magyar Testvéreim,“ „Magyar Testvé 
rem“, „Kedves Barátom“, „Kedves Test
vérem“ 463.

„Mi a helyzet?“ 424.
„Mónárnak jól megy dolga (A)“ 157.
„Munkásosztály a fasizmus ellen, (A)“ 132.
„Nationalsozialismus in Ungarn“ 200.
„Németország háborús esélyei a német 

szakirodalom tükrében“ 278.
„Nem tűrjük tovább! Körülhordozzuk a 

véres kardot!“ 424.
„Nemzeti Szocialista Hungarista Harco
sok“ 480.
„Nemzeti szociálista káté II. rész“ 293.
„Nők májusa 1939“ 142.
„Orpheus Széljegyzetek Casanovához“ 142.
„összetartás“ 1939. febr. 12. szám 46.
„Pirosán kel a nap“ 259.
„Slovák“ 1939. márc. 30. 75. száma 114.
„Slovenská Politika“ 1939. márc. 28., 29. és 

31-i 72., 74. és 75. számai 114.
„Slovenská Pravda“ 1939. márc. 28. és 30- i 

72. és 74. számai 114.
„Slovenská Pravda“ 220. sz. 10.
„Slovenská Sloboda“ 97. száma 149.
„Slovenská Pravda“ 1939. ápr. 28-i 98. szá

ma 149.
„Slovenská Sloboda“ 1939. máj. 6-i 105. 

száma 157.
„Slovenská Sloboda“ 1939. máj. 9-i 107. és 

1939. máj. 11-i 109. számai 166.
„Slovenská Sloboda“ 1939. máj. 25-i 120. 

száma 185.
„Slovenská Sloboda“ 1939. jún. 2-i 125.

száma 200.
„Slovenská Sloboda“ 1939. jún. 15-i 135. 

száma 212.
„Slovenská Sloboda“ 1939. jún. 23-i 142. 

száma 234.
„Slovenská Sloboda“ 1939. jún. 27-i 145.
száma 234.
„Slovenská Sloboda“ 1939. júl. 5., 7. és 11-i

151., 152. és 155. számai 278.
„Slovensky hlas“ 295., 296., 297. sz. 10. 
„Szabadcsapatosok! Egy év előtt Szálasi...“ 

385.
„Szlovák“ 295. sz. 10.
„Telegráf“ 1939. aug. 4-i 186. száma 297. 
„Teleki mondja: Nyugalmat teremtek pa

lotában és kunyhóban . . . “ 385. 
„Testvérem! A mai súlyos nemzetközi 

helyzetben a testvéri összefogás . . .  Ki
tartás! Győzünk! 413.

„Testvérek“, Gruber Lajos hozzászólása, 
„Tisztelt Pártközi értekezlet“ 435.

„The S. S. Athenia sunk by the British 
Destroyers“ 435.

„Tisztelt Cím!“ Ezúttal is közöljük önnel, 
hogy pártunk — a független kisgazda és 
polgári párt — az 1939. évi május hó 28. 
napján tartandó országgyűlési képviselő- 
választáson teljes erővel vesz részt“ 178. 

„Ut, (Az)“ 1939. szept. VII. évf. 9. száma 
377.

„Versek 1927—1937“ 385.
.Vezérünk Szálasi!“ 385.
„Világszemle“ 1937. nov. 7-i száma 132. 
„Volosin kanonok“ 234.
„Vu“ 1939. márc. 8-i 573. száma 96.
„Zöld könyv“ 166.
„Zsidó világuralom — kit válasszunk or

szággyűlési képviselőnek?“ 157.
Lapok lefoglalásának feloldása:

„Magyar Élet“ 1939. szept. IV. évf. IX. szám 
363.

Legfelsőbb dicséretben részesítése a m. kir. pos
ta intézményeinek és személyzetének 13.

Légipostái csomagszállítás korlátozása 420.
Légipostái díjszabásban változások 384.
— forgalom részleges megnyitása 328.
------ szünetelése 318.
— menetrendben változások 6, 52, 76, 87.
— Tájékoztatóban változások 156, 179, 213, 

277, 292, 375.
— Tájékoztató kiadása 141.
------ —új — kiadása 192, 360, 434.

Leírása a Magyar Nemzeti Bank 1936. évi 10 
pengős bankjegyeknek 163.

Lengyelországba és az azon túli országokba szó
ló csomagok díjában változás 20.

Létszámból törölt postakiadók 1. Postakiadók 
alatt.

Levélátszállítási statisztika — 1939. évi nemzet
közi — elhalasztása 393.
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Levélposta — Európán kívülre szóló — továb- í 
bításának adatai 5, 10, 20, 25, 33, 51, 59, 71, 
86, 103, 113, 132, 141, 148, 165, 183, 198, 212, 
230, 258, 265, 284, 292, 308.

Levélpostai küldemények — Észtországból ér
kezők —• díjában változás 108.

Levélpostadíjszabáshoz a 6. számú Változások 
kiadása 70.

— a 7. számú Változások kiadása 212.
— a 8. számú Változások kiadása 362.

Levélzárlatok lezárása Németországgal való
forgalomban 5.

Lezárása a levélzárlatoknak a Németországgal 
való forgalomban 5.

Libazsír, nyers és füstölt libahús — kereskedel
mi rendeltetésű — kivitelének korlátozása 
84.

„L'Union Postale“ című szaklapra előfizetési
felhívás 421.

Magánszemélyek vagy magánvállalkozások 
postatakarékpénztári csekkszámlái javára 
teljesített befizetéseknek a csekkbefizetési 
díj alóli mentesítése 198.

Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Részvény- 
társaság hajóival csomagszállítás 70.

— királyi posta személyzetéhez 207, 209.
— Nemzeti Bank 1936. évi 10 pengős bank

jegyeinek leírása 163.
Magyarország Helységnévtárához pótfüzet ki

adása 184.
— és Olaszország közti képtávírószolgálat 

megnyitása 420.
Magyar posta 1937. évi jelentésének árusítása 5.
— Statisztikai Zsebkönyv megjelenéséről tájé
koztató 15.

Marhalevélürlapok — újak — forgalombabocsá- 
tása 370.

Megállapítása a megtett út hosszának küldönc- 
díj kiszámításánál 403.

Megbízása több postahivatalnak gyűjtőpostn- 
hivatali teendőkkel 51.

Megbízási forgalom — Francia-Marokkóba irá
nyuló — felfüggesztése 493.

Meghívó a m. kir. posta állami személyzetének 
segélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1939. 
évi május 4-iki XXXIII. évi rendes közgyű
lésére 105.

— a m . kir. posta állami személyzetének se

gélyző és nyugdíj pótló egyesülete 1939. évi 
október 26-iki rendkívüli közgyűlésére 382.

— am . kir. postamesterek és postamesteri al
kalmazottak országos önsegélyző és nyug
díjegyesülete 1939. évi június 25-iki LXIX. 
évi rendes közgyűlésére 187.

— a m. kir. posta személyzetének országos 
méhészeti egyesülete 1939. évi november 
30-iki 1937—1938. évi rendes közgyűlésére 
442.

— a posta betegségi biztosító intézet 1939. évi 
március 5-i XIV. rendes évi közgyűlésére 40.

Meghosszabbítása az 1929. évi február hó 1-i ke
lettel ellátott második kibocsátású 10 pen
gős bankjegyek bevonási időtartamának 
461.

Megnyitása a Magyarország és Olaszország 
közti képtávírószolgálatnak 420.

Megrendelése az újévi postakönyvecskéknek 
474.

Megszüntetése a vámközvetítő szolgálatnak a 
Nagykanizsa 2. sz. postahivatalnál 31.

— — — — Szombathely 2. számú postahiva
talnál 257.

— a Kárpátalja (Ruténföld) postaszolgálatának 
ellátásával kapcsolatos egyes kivételes in
tézkedéseknek 129.
az utalvány-, utánvételi, megbízási és díj
jegyzékforgalomnak 84.

Megtalálása elveszett vonalfelvigyázói bélyeg
zőnek 465.

Megújítása a postakiadók arcképes igazolványá
nak 393.

Megváltozása a Németalföldről érkező ajánlott 
küldemények díjának 112. 
az Albániából érkező utalványok és utánvé- 
teles küldemények értékhatárának 393.

Megváltoztatása a külföldi hírlapok és folyóira
tok előfizetési árának 329.

Mérséklése az „Általános munkaadói igazol
vány“ című OTI nyomtatvány eladási árá
nak 5.

Miniszterelnök úr válasza kinevezése alkalmá
ból hozzá intézett üdvözlő táviratunkra 99.

,,M. kir. postahivatalok és postaügynökségek 
névsora“ című segédkönyv újból való ki
adása 231.

Módosítása a m. kir. postavezérigazgatóság 
ügykör-beosztásának és felülvizsgálati ha
táskörnek 263.

— a munkaegységkimutatásnak 29.
— a vadászati tilalmi időknek 283.
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Mozgóposták jegyzékében változások 7, 45, 59, 
71, 88, 103, 166, 185, 193, 200, 260, 286, 298, 
319, 332, 352, 373, 386, 405, 425, 437, 481, 494, 

— , jegyzékelőmenetek és postaszállításra fel
használt gépkocsi járatok jegyzéke 148.

Mozgópostakocsiban való szállítása füstnélkiili 
vadászlőport tartalmazó csomagoknak 4.

Munkácsi postahivatalnál vámközvetítő szolgá
lat berendezése 31.

Munkaegységek családpénztári utalványok 
kezelésével kapcsolatban felszámíthatok — 
megállapítása 58.
- kézbesített közönséges levélpostai külde

mények után felszámíthatok — rendezése 
147.

Munkaegységkimutatás módosítása 29.
Munkavállalók gyermeknevelési pótlékának fi

zetésére kötelezett vállalatok jegyzéke 21.

Nagykanizsa 2. sz. postahivatal vámközvetítő 
szolgálatának megszüntetése 31.

Napraforgómag árhirdetményeknek a postahi
vatalokban való kifüggesztése 360.

Németalföldről érkező ajánlott küldemények 
díjának megváltozása 112.

Német birodalmi márka bankjegyek és cseh
szlovák bankjegyek, továbbá ily váltópén
zek és egyéb értékek beviteli korlátozása a 
Cseh-Morva védnökség területére 162.

Németországba cseh pénz beviteli korlátozása
211.

szóló húsneműt és egyéh élelmiszert tartal
mazó csomagok felvétele 433.

------ — tartalmazó csomagok felvétele 443.
- kisüsomag és árumintaküldemények hiá

nyos csomagolása 23, 162.
Németországgal való forgalomban a levélzárla

tok lezárása 5.
Nemzeti munkavédelem (nmv.) szervezetében 

hatáskörváltozás 282.
Nemzetközi posta-, táviró- és távbeszélő forga

lomban a pengő egyenértékének megválto
zása 500.

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

Norvégiával az utalvány-, utánvéted és megbí
zási forgalom korlátozása 352.

- való forgalomban értéklevelek értékhatára 
393.

Növényegészségügyi körzetek új beosztása 182.

Növények, növényi termékek és magvaknak az 
Egyesült Államokba való bevitelének kor
látozása 57.

Nyers nikotint tartalmazó csomagok feladása 
83.

Nyilvános pályázat útján való betöltése posta- 
mesteri állásoknak 276.

VIII—XI. fizetési osztályba tartozó közszolgá
lati tisztviselők korpótléka 9.

Nyomtatványkezelési utasítás és nyomtatvány
jegyzék új kiadása 230.

Olasz hajókkal, Dél-Amerikába szállított érték
levelek kártérítése 492.

Olaszország és Magyarország közti képfáviró- 
szolgálat megnyitása 420.

Országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának 
postai befizetése 139.

Országos Idegenforgalmi Hivatal „Budapest 
Télen“ c. hirdetményének a postahivata
lokban való kifüggesztése 501.

összeírása a kárpátaljai területek lakosai nevén 
a prágai (brünni) postatakarékpénztárnál 
fennálló követeléseknek 254.

„OTI nyomtatvány“, „Általános munkaadói iga
zolvány“ című eladási árának mérséklése 5.

ötpengős bankjegyek — az 1938. évi január hó 
15-i kelettel ellátott, harmadik kibocsátá- 
suak — bevonása 30.

— ezüstérmék külalakjának szabályozása .84.

■ v;
Pályázati hirdetmény a balatonboglári szünidei 

gyermekotthon gondnoki állására 81.
------ a pécsi egyetemi Szent Mór kollégium

ban lévő alapítványi kedvezményre 117.
Budapesti Kereskedelmi Akadémia ke

leti kereskedelmi szaktanfolyamán rend
szeresített tandíjmentes helyekre 172.

hazai fiú felső kereskedelmi iskolák E 
évfolyamaiban rendszeresített tandíjmen
tes helyekre 171.
- hivatalvezetői állásra 136, 157, 261, 281, 

365, 407, 416, 440.
— középiskolát végzettek részére szerve
zett egyéves kereskedelmi szaktanfolya
mokon rendszeresített tandíjmentes he- 

lvekre 172.
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------ösztöndíjra 358, 400.
------ postaaltiszti, kocsikezelői, vonalfelvi

gyázói és havibéres kisegítőszolgai állások 
ra 379.

------ postamesteri állásra 204, 288, 294, 303,
304, 310, 315, 322, 339, 340, 356, 365, 381, 
387, 407, 416, 430, 452, 466, 473, 503.

------postaszállítás ellátására 159, 346. 366.
— — postaügynöki állásra 16, 22, 27, 56, 63, 

72, 80, 97, 105, 136, 145, 151, 158, 171, 1-79, 
J87, 195, 206, 215, 235, 262, 274, 278, 289,
305, 311, 316, 323, 346, 357, 366, 381, 399, 408, 
418, 431, 441, 453, 467, 473, 487, 497, 503.

tanoncok felvételére 202, 203.
Pénz- és értékküldemények — kisközségek cí

mére érkezők — átvétele 413.
Pécsi sakkmester verseny elhalasztása 332.
Portómentességi szabályok — visszacsatolt fel

vidéki területeken ideiglenesen érvényben 
tartottak — hatályon kívül helyezése 49.

Postaalkalmazottak gyermekeinek 1939. évi 
szünidei neveltetése 134.

Posta betegségi biztosító intézetének közgyű
lése 17.

Postaforgalmi díjnokok — szakvizsgázottak — 
éjjeli pénzének és rendkívüli óradíjának 
újabb szabályozása 107.

Postahivatalok és postaügynökségek névsora 
című segédkönyv újból való kiadása 231.

Postahivataloknak megbízása gyüjtőpostahiva- 
tali teendőkkel 51.

Postai befizetése országgyűlési képviselőjelölt 
biztosítékának 139.
díjmentessége külföldi internált harcoló 
egyéneknek 369.

Postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése 
57, 293.

— új területi beosztása 99.
------ beosztásával kapcsolatos intékedések
100.

Posta gépjárművekkel kapcsolatos baleseti 
ügyeknek a posta központi jerműtelep ha
táskörébe való utalása 499.

Postakezelési Utasítás új kiadása 479.
Postai küldemények továbbítása az elfoglalt 

lengyel területekre 384.
Posta intézményeinek és személyzetének legfel

sőbb dicséretben részesítése 13.
Postai szállításból kizárt és kitiltott hírlapok és 

egyéb sajtótermékek kézbesítése 291.
Postakiadói betöltendő állások 8, 12, 18, 22, 28. 

40, 48, 56, 64, 72, 82, 88, 98, 106, 110, 128, 138, 
146, 152, 160, 176, 180, 188, 196, 206, 216, 236,

262, 274, 280, 290, 296, 306, 312, 324, 350, 358,
368, 382, 388, 400, 408, 418, 432, 442, 454, 468,
474, 488, 498, 504.

Postakiadók — állást keresők — 18, 28, 48, 64, 
82, 106, 128, 146, 160, 180, 188, 196, 216, 236,
280, 290, 306, 312, 316, 350, 358, 368, 388, 400,
432, 442, 468, 498, 504.

létszámból töröltek — 27, 48, 63, 98, 137, 
152, 160, 180, 279, 296, 349, 367, 431, 467, 498, 
504.

— arcképes igazolványának megújítása 393.
Postamesterek gyermeksegélyének felemelése

189.
Postamesteri állások betöltésének újabb szabá 

lyozása 276.
— állásra pályázat 1. Pályázati hirdetmény 

alatt.
— hivatalok és postaügynökségek biztosítása 

181.
Postaszolgálat ellátásával kapcsolatos intézke

dések a Ruténföldön 89.
Postatakarékpénztár havi forgalma 17, 47, 81, 

109, 158, 195, 261, 305, 338, 397, 440, 488.
Postatakarékpénztári csekkbefizetésként való 

elszámolása a szállítójegyzékkel feladott 
utánvételes csomagok utánvételi összegé
nek 360.

— csekkszámlán jóváírandó utánvételi és meg
bízási összegeknek csekkbefizetésként való 
elszámolása 130.

— kereskedelmi csekkszámlatulajdonosok 42. 
sz. jegyzékéhez pótfüzet kiadása 182.

— kézbesíthetetlen csekkfizetési utalványok
nak visszaküldése 478.
napi sommázat vezetése a postaügynöksé
geknél 112.

„— napi sommázat vezetése“ című rendelet ki
egészítése 162.

Postautalványszámadások felülvizsgálásának 
megkönnyítésére irányuló rendelkezések 65.

Posta útján megrendelhető külföldi hírlapok és 
folyóiratok kivonatos árjegyzékének kia
dása 24.
— történő kifizetése a szakmai munkavál
lalók gyermeknevelési pótlékának 41.

Postaügynökök járandóságának újraszabályo
zása 460.

Postaügynökségeknél a postatakarékpénztári 
napi sommázat vezetése 112.

Posta vezérigazgatójánál kért kihallgatások le
bonyolításának szabályozása 276.
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Postavezérigazgatóság ügykör-beosztásának és 
a felülvizsgálati hatásköröknek módosítása 
263.

Pótfüzet kiadása Magyarország Helységnévtá
rához 184.

------ -a  postatakarékpénztár kereskedelmi
csekkszámlatulajdonosok 42. sz. jegyzéké
hez 182.

Pótkeletbélyegzök — „Készpénzzel bérmente
sítve“ felirású, helynév nélküliek — rend

szeresítése 178.
Prágai (brünni) postatakarékpénztárnál kárpát

aljai területek lakosai nevén fennálló köve
telések összeírása 254.

R ádió:

— Adréma-rendszerbe bevont postahivatalok
rádiónyugta - számadásainak beküldése 
303.

— „Általános Rádió“ Szabályzat és Pótsza
bályzat (Kairó 1938.) kiadása és megren
delése 140.

— Árvaházak rádió előfizetési díjának mér
séklése 190.

— Felállítása a m. kir. rádiódíjnyilvántartó hi-
hivatalnak 253.

— Iskolánkívüli népművelést szolgáló rádió
vevőberendezések után a rádió előfize
tési díj mérséklése 499.

— Külföldi gépkocsikba beszerelt szórakoz
tató rádió vevőberendezések 277.

M. kir. rádiódíjnyilvántartó hivatal felállí
tása 253.

— „Néprádió“ készülékek havi részletössze
geinek „Rádió postai megbízás“ útján 
való beszedése 383.

— Rádiódíjnyilvántartó hivatal felállítása 253. 
- Rádió előfizetési díj mérséklése árvaházak

részére 190.
----- --------mérséklése az iskolánkívüli nép

művelést szolgáló rádió vevőberendezé
sek után 499.

Rádiónyugta-számadások beküldése az Ad
réma-rendszerbe bevont postahivatalok
nál 303.

— „Rádió postai megbízás“ útján való besze
dése a „Néprádió“ készülékek havi rész
letösszegeinek 383.

— Szórakoztató rádióvevőberendezések kül
földi gépkocsikban 277.

Rendszeresítése befizetési lappal ellátott után- 
vételes postai szállítólevélnek 282.
Romániából érkező levélpostai küldemények 

. díjának változása 492.
Ruténföld postaszolgálatának ellátásával kap

csolatos intézkedések 89.

Sajtóhiba — helyesbítés 150, 231 259, 320.
Sajtótermék kitiltása
— lefoglalása
— lefoglalásának feloldása 1. Lapok alatt.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése 319.

Sakkmester verseny — pécsi — elhalasztása 332.
Sömjénmihályfa néven való végleges egyesítése 

Kemenesmihályfa és Kemenessömjén köz
ségeknek 287.

Sommás elszámolása egyes kerekösszegű és 
nagytömegű csekkfizetési utalványoknak 
457.

Spanyol bankjegyek beviteli tilalma Spanyol- 
ország területére 189.

Spanyol-francia csomagforgalom ideiglenes szü
netelése 51.

Spanyolországban bankjegyek be- és kivitelé
nek tilalma 255.

Statisztikai Adatgyűjtés 1. Adatgyűjtés alatt.
Súlyhatár felemelése a Budapesti Nemzetközi 

Baromfikiállításra szánt csomagoknál 51.
Svájcba hús és húskészítményeket tartalmazó 

küldemények bevitele 460.
— való bevitel korlátozása húst és húskészít

ményeket tartalmazó küldeményeknél 83.
Szabályozása a karácsonyi ünnepek felvevő és 

kézbesítő szolgálatnak 475.
— az állami hivatalok és más közintézmények 

elhelyezésére szolgáló helyiségek bérleté
nek 419.

— az ötpengős ezüstérmék külalakjának 84.
Szakmai Családpénztárak által utalványozott

gyermeknevelési járulékokról szóló csekk
fizetési utalványok sommás elszámolása 
457.
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— munkavállalók gyermeknevelési pótlékának 
a posta útján történő kifizetése 41.

Szakvizsgázott postaforgalmi díjnokok éjjeli 
pénzének és rendkívüli óradíjának újabb 
szabályozása 107.

Szállítási korlátozásokra vonatkozó rendelet ki
egészítése 471.

Szállítójegyzékkel feladott utánvételes csoma
gok utánvételi összegének postatakarék
pénztári csekkbefizetésként való elszámo
lása 360.

Személyzetiek:
— áthelyezések 26, 56, 96, 168, 194, 214, 273, 

295, 353, 398, 428, 495. •
— cím- és jellegadományozások 1, 229, 237, 

489.
— elbocsáttatások 26, 97, 194, 273, 429, 496.
— elismerés 49, 211, 291, 317.
— felmentések 2, 19, 23, 29, 73, 96, 97, 111, 140, 

147, 181, 189, 264, 273, 275, 281, 291, 325, 354, 
360, 369, 389, 398, 401, 469.

— halálozások, 26, 56, 97, 170, 194, 215, 273, 354, 
398, 429, 496.

- kinevezések 237, 239, 253, 275, 398, 409, 455.
- kitüntetések 29, 57, 73, 351, 359, 401, 455, 475.

— köszönetnyilvánítás 433.
— lemondások 97, 273, 354, 398.
— más ágazatból kineveztetett 398.
— más állami ágazatba kineveztetett 354, 398. 

megbízatások 2, 19, 23, 29, 65, 73, 96, 99, 111, 
140, 147,153,181, 189,153, 264, 275, 281. 297, 
317, 359, 360, 369, 389, 401, 413, 443, 469.

- névváltoztatások 26, 56, 170, 399, 429, 496.
— nyugdíjazások 26, 56, 97, 170, 194, 215, 273, 

295, 354, 398, 429, 496.
véglegesítések 26, 355, 399, 429, 497.

—■ egyéb változások 26, 56, 97, 170, 194, 215, 
273, 354, 399, 429.

Személyzeti megerősítése a fürdő és nyaraló
helyeken működő postahivataloknak a für
dőidény alatt 132.

Szombathely 2. számú postahivatal vámközve
títő szolgálatának megszüntetése 257.

Szünidei neveltetése postaalkalmazottak gyer
mekeinek az 1939. évben 134.

Tábori postahivatalok felállításával kapcsola
tos postai rendelkezések 94.

------forgalmában változás 107.
— postai szervek működésének beszüntetése

111.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megjelenéséről 15.

— a postaalkalmazottak üdüléséről a m. kir. 
postaszemélyzet jóléti alapítványának üdü
lőtelepein az 1939. évben 122.

Téves felszámítása a vámközvetítési díjnak a 
vámköteles tartalom gyanúja miatt vámke
zelt és csak statisztikai illetékkel terhelt le
vélpostai küldeményeknél 20.

10 pengős bankjegyek — 1929. évi február hó 
1-i kelettel ellátott második kibocsátásúak 
— bevonása, illetve az 1936. évi december 
hó 22-i kelettel ellátott új 10 pengős bank
jegyek kibocsátása 163.

Tíz pengős bankjegyek — az 1929. évi február 
hó 1-i kelettel ellátott második kibocsátá- 
suak —■ bevonási időtartamnak meghosz- 
bítása 461.

Törtszám — az utalványtávirat címébe felvett
nek díjazása 76.

Továbbítása postai küldeményeknek az elfog
lalt lengyel területekre 384.

Tudakozó iroda költözködése 258.

Távbeszélő:

— Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbe
szélő hálózatok helyi forgalmáról 434.

Állatorvosok távbeszélő kedvezménye 76.
— Aranyfrank pengő egyenértékének megvál

tozása a nemzetközi posta-, távíró- és táv
beszélő forgalomban 500.

— Átalányrendszerű távbeszélő hálózatok he
lyi forgalmáról adatgyűjtés 434.

— Balatonlelle távolsági beszélgetéseinek dí
jazása 373.
Belföldi távolsági távbeszélgetések díjának 
megváltoztatása 67.
Betűrendes távbeszélő névsora — 1939. 
évi — a budapesti egységes hálózatnak 190.

— Betűrendes távbeszélő névsor kiadása a vi
déki hálózatokhoz 45.

— Budapesti egységes hálózat 1939. évi betű
rendes távbeszélő névsora 190.

—  ----- * H"'— — — névsorát kiegészítő pót
füzet kiadása 479.

— Díjazása Balatonlelle távolsági beszélgeté
seinek 373.
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Távbeszélő:

— — a magyar-cseh-szlovák határszéli táv
beszélő forgalomban 15.

—• Eltörlése távbeszélő kötelezőnyilatkozat 
díjának 86.

— Engedélyezése gázálarcok szerelésének táv
beszélő készülékekhez 461.

— Erzsébet távbeszélő központ megnyitása 
469.

— Felszabadult területen megnyilt postahiva
talok távíró és távbeszélő szolgálatának 
szabályozása 10.

— Gázálarcok szerelésének engedélyezése 
távbeszélő készülékekhez 461.

— Határszéli — magyar-cseh-szlovák — táv
beszélő forgalomban váltott beszélgetések 
díjazása 15.

—1 „Hivott által fizetendő távbeszélgetések“
— a nemzetközi forgalomban rendszeresí

tettek — kezelése 403.
------ ----------- rendszeresítése a nemzetközi

forgalomban 361.
— Időleges távbeszélő állomások készpénz- : 

biztosítéka 164.
— Időszakos távbeszélő állomások üzemideje 

165.
— Interurbán távbeszélő áramkörökön és a 

táviró vezetékeken irányok szerinti for
galmi felvétel 255.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró
vezetékeken és interurbán távbeszélő
áramkörökön 255.

— Készpénzbiztosítéka időleges távbeszélő 
állomásoknak 164.

— Kezelése a nemzetközi forgalomban rend
szeresített „hívott által fizetendő távbeszél
getésekének 403.

— Kiadása a budapesti egységes hálózat 1939 
évi betűrendes távbeszélő névsorát kiegé
szítő pótfüzetnek 479.

— — a vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő 
névsorának 45, 445.

— Kiegészítés a táviró és távbeszélő hivata
lok névsorához 53, 269.

— Kötelezőnyilatkozat díjának eltörlése 86.
— Magyar-cseh-szlovák határszéli távbeszélő 

forgalomban váltott beszélgetések díjazása 
15.

— II. számú pótlék a m. kir. távíró és távbe-

Távbeszélő :

szélő hálózat vezetékeinek lajstromához 86.
— Megnyitása az Erzsébet távbeszélő köz

pontnak 469.
— Megváltoztatása belföldi távolsági távbe

szélgetések díjának 67.
— Nemzetközi forgalomban a hívott által fi

zetendő távbeszélgetések rendszeresítése 
361.

-— — — rendszeresített „hívott által fizetendő 
távbeszélgetések“ kezelése 403.

------ posta-, távíró- és távbeszélő forgalom
ban az aranyfrank pengő egyenértékének 
megváltoztatása 500.

— „— távbeszélgetések egyeztetése“ című új 
nyomtatvány rendszeresítése 413.

— Pótfüzet kiadása a budapesti egységes há
lózat 1939. évi betűrendes távbeszélő név
sorához 479.

------— a vidéki hálózatok betűrendes távbe
szélő névsorához 199.

— Rendszeresítése a hívott által fizetendő táv- 
beszélgetéseknek a nemzetközi forgalom
ban 361.

— — „Nemzetközi távbeszélgetések egyezte
tése“ című új nyomtatványnak 413.

— Szabályozása a felszabadult területen meg
nyilt postahivatalok távíró és távbeszélő 
szolgálatának 10.
Távbeszélő díjkedvezménye a felekezeti 
középfokú tanintézetek tanárainak 102.

------ — állatorvosoknak 76.
---------- felekezeti főiskolák tanárainak 178.
— — díjszabásban változások 21, 36, 61, 134, 

149, 167, 193, 232, 286, 308, 313, 352, 362, 
375, 395, 425, 446, 481, 494, 502.

----- - készülékekhez gázálarcok szerelésének
engedélyezése 461.

— — kötelezőnyilatkozat díjának eltörlése 86.
— — névsor — betűrendes — kiadása a vi

déki hálózatokhoz 45.
------Szabályzat (Kairó 1938.) kiadása és meg

rendelése 140.
— Távíró és távbeszélő hálózat vezetékeinek 

lajstromához II. számú pótlék 86.
— Távolsági távbeszélgetések — belföldiek - 

díjának megváltoztatása 67.
— Üzemideje az időszakos távbeszélő állomá

soknak 165.
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Távbeszélő :
Vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő 
névsorának kiadása 45, 445.

------------------névsor pótfüzetének kiadása
199.

rrí r  • r1 aviro :

Adatgyűjtés — statisztikai — a táviróforga- 
lomról 493.

— Aranyfrank pengő egyenértékének megvál
tozása a nemzetközi posta-, táviró- és táv
beszélő forgalomban 500.

— Díjazása az utalványtávirat címébe felvett 
törtszámnak 76.

— Díjváltozás ä magyar-olasz képtáviró-for- 
galomban 462.

— Éjjeli pénze a távirdamunkásoknak 318-
— Eljárás a külföldre szóló táviratok felvéte

lénél 332.
— Felszabadult területen megnyílt postahiva

talok táviró és távbeszélő szolgálatának 
szabályozása 10.

— „Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi táv 
irószolgálatra megnyílt táviróhivatalokról“ 
című segédkönyv 17-ik kiadása 394.
Hx (meghatározott napon kézbesítendő) 

• távirat 372.
— Interurbán távbeszélő áramkörökön és táv

iró vezetékeken irányok szerinti forgalmi 
felvétel 255.

— Irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró 
vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön 255.

— Kairói távirószabályzat rendelkezéseit élet
beléptető rendelethez kiegészítés 45, 183.

— Karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díj
táblázatának új kiadása 471.

— Képtáviró forgalomban — magyar-olasz vi
szonylatban díjváltozás 462.

— Képtávirószolgálat megnyitása Magyaror
szág és Németország között 371.

—  --------- Olaszország közt 420.
— Kiegészítés a kairói távirószabályzat ren

delkezéseit életbeléptető rendelethez 45, 
183.

------ a táviró és távbeszélő hivatalok névso
rához 53, 269.

rri '  ' íI aviro :
— Külföldre szóló táviratok felvételénél kö

vetendő eljárás 332.
— Levelezés megszakításának módja egyes 

táviratok azonnali továbbítása céljából 318.
— Magyar-olasz képtáviró forgalomban díj

változás 462.
— Magyarország és Németország közti kép

távíró szolgálat megnyitása 371.
— Magyarország és Olaszország közt képtáv- 

írószolgálat megnyitása 420.
— II. számú pótlék a m. kir. táviró és távbe

szélő hálózat vezetékeinek lajstromához 
86.

— Meghatározott napon kézbesítendő távirat 
372.

— Megnyitása a képtávirószolgálatnak Ma
gyarország és Olaszország közt 420.

— Megszakítás módja a levelezésnek egyes 
táviratok azonnali továbbítása céljából 318.

— Megszüntetése szelvényes táviratlapoknak 
284.

— Mérséklése a szelvényes táviratlapok árá
nak 60-

— Németország és Magyarország közti kép 
távirószolgálat megnyitása 371.

— Németországhoz visszacsatolt volt lengyel- 
országi területen levő hivatalokkal a táv- 
iróforgalom felvétele 493.

— Nemzetközi posta-, táviró- és távbeszélő 
forgalomban az aranyfrank pengő egyenér
tékének megváltozása 500.

— Névjegyzékben nem szereplő hajóállomás
hoz szóló rádiótáviratok címzése 148.

— Rádiótáviratok — névjegyzékben nem 
szereplő hajóállomáshoz szólók — címzése
148.

— Statisztikai adatgyűjtés a táviróforgalom- 
ról 493.
Szelvényes táviratlapok árának mérséklése
60.

------ - — megszüntetése 284.
Táviratok — egyes államiak — azonnali 
továbbítása céljából a levelezés megszakí
tásának módja 318.

— Távirdamunkások éjjeli pénze 318.
— Távíró Díjszabásban változások 11, 34, 87, 

108, 134, 143, 166, 185, 200, 259, 333, 360, 
394, 414, 436, 471, 493, 501.

— —• Díjszabás új kiadása 59.
— — és távbeszélő hálózat vezetékeinek laj-
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n i  r • r1 aviro :

stromához II. számú pótlék 86
—  -— szolgálat szabályozása a felszaba

dult területen megnyílt postahivataloknál 
10.

— Táviróforgalom felvétele a Németország
hoz visszacsatolt volt lengyelországi terü
leten levő hivatalokkal 493.

— Táviróforgalomról statisztikai adatgyűjtés 
493.

— Táviró kezelés és számadástétel szabályai
nak rövid összefoglalása című segédkönyv 
kiadása 284.

— „Táviró Szabályzat, a Távbeszélő Szabály
zat s az Általános Rádió Szabályzat és Pót
szabályzat (Kairó 1938.)“ kiadása és meg
rendelése 140.

----------(kairói) rendelkezéseit életbeléptető
rendelethez kiegészítés 48, 183.

— — vezetékeken és interurbán távbeszélő 
áramkörökön irányok szerinti forgalmi 
felvétel 255.

— 17-ik kiadása a „Hivatalos Névjegyzék a 
nemzetközi távirószolgálatra megnyílt táv-

iróhivatalokról“ című segédkönyvnek 394.
— Törtszám — az utalványtávirat címébe fel

vettnek — díjazása 76.
— Üj kiadása a karácsonyi és újévi üdvözlő

táviratok Díjtáblázatának 471-
— Utalványtávirat címébe felvett törtszám 

díjazása 76.

Üj belföldi fuvarlevélürlapok forgalombabocsá- 
tása 74.

— beosztása növényegeszségügyi körzeteknek 
182.

— délamerikai légi járat berendezése 444.
------ — üzembehelyezése 478.

Üjévi postakönyvecskék megrendelése 474.
Üj kiadása a Kézi Postadíjszabásnak 182.
— — a „Nyomtatványkezelési Utasítás és 

Nyomtatványjegyzék“ című füzetnek 230.
-— — a Postakezelési Utasításnak 479.

Üj marhalevélürlapok forgalombabocsátása 370.
Üjraszabályozása postaügynökök járandóságá

nak 460.
Üj területi beosztása a debreceni és kassai pos

taigazgatóságoknak 74.

— -------a postaigazgatóságoknak 100.
Utalvány- és utánvételi forgalom felfüggesz

tése Albániával 108.
----- -------- új rafelvétele Albániával 211.

Utalványok és utánvételes küldemények — Al
bániából érkezők — értékhatárának meg
változása 393.

Utalványtávirat címébe felvett törtszám díja
zása 76.

Utalvány-, utánvételi és megbízási forgalom 
korlátozása Finnországgal 402.

—  --------- -------Norvégiával 352.
— — megbízási és díjjegyzékforgalom meg

szüntetése a cseh-szlovák területtel 84.
Utánvételes csomagok — szállítójegyzékkel fel

adottak — utánvételi összegének postata
karékpénztári csekkbefizetésként való el
számolása 360.

— postai szállítólevél — befizetési lappal ellá
tott — rendszeresítése 282.

Utánvételi és megbízási forgalom felfüggesz
tése Dániával 318.

— ------ összegeknek — postatakarékpénztári
csekkszámlán jóváírandók — csekkbefize
tésként való elszámolása 130.

Üdvözlő táviratváltás a m. kir. posta vezérigaz
gatója és a lengyel postaminiszter között 
93.

Ügykör-beosztás és a felülvizsgálati hatáskörök 
módosítása a m. kir. postavezérigazgató
ságnál 263.

Üzembehelyezése új délamerikai légijáratnak 
478.

Üzemi jutaléka a Kárpátalján működő postahi
vatalok személyzetének 101.

Vadászati tilalmi idők módosítása 283.
Változása a Romániából érkező levélpostai kül

demények díjának 492.
Változás a budapesti 72. számú postahivatal 

közönséges levelezést feldolgozó munkahe
lyeinek vonalbeosztásában 6, 60.

— a „Budapest székesfőváros területének pos
takézbesítési beosztása“ című segédkönyv
ben 481.

— a csendőrörsök címére érkező postakülde
mények átvételénél 181.
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— a külföldről érkező levélpostai légiküldemé
nyek légipostái pótdíjban 44, 143.

— a Lengyelországba és az azon túli orszá
gokba szóló csomagok díjában 20.

— a magyar mozgóposták és jegyzékeid me
netek jegyzékében 7, 45, 59, 71, 88, 103, 166, 185,

193, 200, 260, 286, 298, 319, 332, 352, 373, 386, 
405, 425, 437, 481, 494.

— a megbízott pénzintézetek névsorában 362.
— a tábori postahivatalok forgalmában 107.
— a vidéki kézbesítő postahivatalok címére 

megrendelt külföldi hírlapok és folyóiratok 
szállításában 478.

----- - az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz 6.
számú és az A. 1. Szab. második kiadásá
hoz 1. számú — kiadása 393.

— az Észtországból érkező levélpostai külde
mények díjában 108.

Változások a „Budapest székesfőváros terüle
tének postakézbesítési beosztása“ cimü se
gédkönyvben 266.

— a Csomagdíjszabásban 108, 133, 156, 307, 
405.

— a Helységnévtárban 7, 11, 16, 25, 46, 62, 78, 
104, 143, 167, 179, 201, 233, 260, 265, 286, 298, 
308, 314, 337, 364, 396, 406, 414, 426, 427, 
438, 473, 481, 494.

— a Helységnévtár 1. számú pótfüzetében 
201, 364.

— a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben 435.

— a Külföldi hírlapok és folyóiratok kivona 
tos árjegyzékében 76, 232.

— a Légipostadíjszabásban 384.
— a Légipostái Menetrendben 6, 52, 76, 87.
— a Légipostái Tájékoztatóban 156, 179, 213, 

277, 292, 375, 447.
— a Levélpostadíjszabásban 70, 212, 362.
— az Irányítási Füzetben 16, 52, 87, 133, 447, 

463, 484.
------ forgalomköriek — 265.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030. JANUÁR. 7 . 1. szám .

T A R T

Címadományozás.
Horthy Miklósné Öfőméltósága köszöneté az ínsé

gesek céljaira felajánlott adományokért.
Felmentés és megbízatás.

A felvidéki postahivataloknál lévő hivatalvezetői meg
bízatások.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek forgalomba bo
csátása.

A füstnélküli vadászlőport tartalmazó csomagok 
mozgópostakocsiban való szállítása.

A levélzártatok lezárása Németországgal való for
galomban.

Az „Általános munkaadói igazolvány“ című OTI 
nyomtatvány eladási árának mérséklése.

A magyar posta 1937. évi jelentésének árusítása.
Európánkívülre szóló levéiposta továbbítása.
Változások a Légipostái Menetrendben.

• -  1 —  ............. ............................ ..................  —

Címadományozás.
138.010/1.—1938.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére a posta

forgalmi szakában: Oppel Ernő (Sopron) 
postafőfelügyelőnek a postahivatali igazgatói 
címet és jelleget; Szabó János (Debrecen), Se
tényi Gusztáv (Budapest), Metsnóber Károly 
(Budapest), dr. Kovács Kálmán (Budapest), 
Galantai János (Budapest) és Pálhegyi Rezső 
(Budapest) postafelügyelőknek a postafőfel
ügyelői címet és jelleget; Szabó Sándor (Bu
dapest), dr. Perédy Róbert (Budapest), Éber 
Imre (Budapest), Szebenyi Ferenc (Szeged), 
Szabó Mihály (Kőszeg), Hegedűs Sándor (Bu
dapest), Ács Sándor (Budapest), Somogyi Nán
dor (Kaposvár), Major Jenő (Budapest), dr. 
Szomolányi Árpád (Sopron), dr. Welter Antal 
(Sopron), Pribék Kálmán (Budapest), Horváth 
József (Budapest) és Szentirmai Ferenc (Buda
pest) postafőtiszteknek a postafelügyelői címet 
és jelleget;

üzemi férfitisztviselök szakában: Martinék

ALOI H:

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

A hivatalos levelezés díjátiailányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

Hivatalos levelezés díjáfcalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

Változás a budapesti 72. számú postahivatal közön
séges levelezést feldolgozó munkahelyeinek vonalbeosztá- 
sában. t

Változás a mozgóposták jegyzékében.
Változások a Helységnévtárban.
Ungvár 2. számú postamesteri hivatalnak kincstári 

kirendeltséggé való átalakítása.
Bolhás új postaügynökség megnyitása.
Balaton postaügynökség ellenőrző hivatalának és 

járati összeköttetésének megváltoztatása.
A kupái postaügynökség ideiglenes megszüntetése.
Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Betöltendő postakiadói állások.

Dezső (Győr), Jáross György (Zalaegerszeg), 
és Keresztes Antal (Debrecen) postaellenőrök
nek a postafőellenőri címet és jelleget; Kövesdi 
József (Pécs), Kocsis Ferenc (Budapest), Var
gha László (Kiskunhalas) é9 Rácz Imre (Pécs) 
postasegédellenőröknek a postaellenőri címet 
és jelleget;

üzemi nötisztviselök szakában: Vörös Vil- 
mosné (Budapest), Juretzki Gizella (Győr) és 
Meskó Józsa (Budapest) postaellenőrnőknek a 
postafőellenőrnői címet és jelleget; Rácz Erzsé
bet (Budapest), Barkóczy Izabella (Nyíregyhá
za), Festő Ida (Budapest), Húsz Róza (Buda
pest), Horváth Zoltánná (Debrecen), Láng Ste
fánia (Budapest), Szabó Erzsébet (Budapest), 
Balázsy Mária (Nyíregyháza) és özv. Pintér 
Lajosné (Szolnok) postasegédellenőrnőknek a 
postaellenőrnői címet és jelleget adományo
zom. líí ! f

Kelt Budapesten, 1938. évi december hó 
31. napján.

Horthy s. k.
Kunder s. k.
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Horthy Miklósné Öfőméltósága köszöneté az i 
ínségesek céljaira felajánlott adományokért.

139.459110.- 1938.

A felvidéki postahivataloknál lévő hivatalveze
tői megbízatások.

I. ad 137.987/1.—1938.
Horthy Miklósné Öfőméltósága által 1938. 

október havában az ínségesek céljaira megindí
tott adakozásban a m. kir. postaszemélyzete 
fokozott áldozatkészséggel vette ki részét és 
7785 P 70 fillér összegű adományt ajánlott fel.

A gyűjtés eredményével kapcsolatban a 
Főméltóságú Asszony az alábbi szövegű levelet 
intézte hozzám:

Méltőságos

Tersztyánszky Ákos államtitkár úrnak, 
a m. kir. posta vezérigazgatója

Budapest.

Igaz örömmel értesültem a m. kir. posta 
kötelékében ez évben is folytatott gyűjtés már 
eddig is kimagasló eredményéről.

A szegénysorsú magyar tömegek nagy há
lájával együtt, kérem fogadja s tolmácsolja a 
m. kir. posta minden adakozott tagjának támo
gatásukért meleg köszönetemet s kérésemet; 
segítsék a jövőben is ínségeseinket.

Budapest, 1938. évi december hó 22-én.
Horthy Miklósné.

Amidőn e levelet közlöm, a m. kir. posta 
egész személyzetének áldozatkészségéért a ma
gam részéről is őszinte köszönetemet fejezem 
ki.

Tersztyánszky s. k.,
államtitkár,

a m. kir. posta vezérigazgatója.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

Felmentés és megbízatás.

139.250/1.—1938.

Dr. Schoepflin Lajos postafőigazgatót a 
postavezérigazgatóság 3. (postaforgalmi és já
rati ügyek) ügyosztálya vezetőjének helyettesí
tése alól felmentettem és nevezett ügyosztály 
vezetőjének állandó helyettesítésével dr. Han
tái József postatanácsost bíztam meg.

Budapest, 1938. évi december hó 30-án.

1. A beregszászi postahivatal vezetésével 
Megyery Lajos postafelügyelői címmel és jel
leggel felruházott postafőtisztet,

2. a dunaszerdahelyi postahivatal vezetésé
vel Tóth Géza postafőtisztet,

3. az Érsekújvár 1. számú postahivatal ve
zetésével Jeszenszky József postafőfelügyelőt,

4. az Érsekújvár 2. számú postahivatal ve
zetésével dr. Cserhalmi Boldizsár postafőtisz
tet,

5. az ipolysági postahivatal vezetésével 
Bende István postafőtisztet,

6. a Kassa 1. számú postahivatal vezetésé
vel Maurer Géza postafőfelügyelőt,

7. a Kassa 2. számú postahivatal vezetésé
vel Perlaki József postafőfelügyelőt,

8. a Komárom 1. számú postahivatal veze
tésével Szegedi József postafőfelügyelőt,

9. a lévai postahivatal vezetésével dr. Ba
kos Tibor postafőtisztet,

10. a losonci postahivatal vezetésével 
Mayherr Rezső postafelügyelőt,

11. a munkácsi postahivatal vezetésével 
Bor Árpád postafelügyelőt,

12. a rimaszombati postahivatal vezetésé
vel Kun György postafőtisztet,

13. a rozsnyói postahivatal vezetésével 
Alexy Sándor postafőtisztet,

14. az Ungvár 1. számú postahivatal ve
zetésével Pintér János postafőfelügyelőt bíz
tam meg.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek forgalomba 
bocsátása.

85.002/3.
A P. R. T. 1938. évi 52. számában közzé

tett 131.281/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a „Ma
gyar a magyarért“ mozgalom céljára szolgáló 
50%-os felárral kiadásra kerülő 6, 10, 20, 39 és 
40 f-es emlékbélyegeket folyó évi január hó 
16-án bocsátom forgalomba.

A bélyegek fehérszínű vízjeles papíron ké-
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szültek (vízjelrajza az 1927. évi P. R. T. 49. 
számában).

A bélyegek az 5 értéknek megfelelően 5 
féle rajzzal állíttattak elő.

A bélyegek 26X37 mm nagyságú állótég- 
lányalakúak, maga a bélyegkép mérete 22X33 
mm. Mindenik bélyegen a bélyegkép felső szé
lén sötét mezőben, világos álló betűkkel „MA
GYAR A MAGYARÉRT“, az alsó szélén pe
dig lépcsőzetes formában, három sorban 
„MAGYAR

KIRÁLYI
POSTA“ szöveg, a bal al

só sarkában teljesen sötét mezőben fehér álló 
számmal és betűvel a megfelelő értékjelzés, az 
„f“ betű, azután a „ + “ jel, utána az értékjel
zésnél kisebb nagyságban, az 50%-os felárat 
jelző értékszám, valamint az „f“ betű látható. 
A bélyegkép alatt, a fehér bélyegszélzeten a 
tervező művész neve: — „PETTEN SÁN
DOR“ — olvasható.

1. A „6 f + 3 f“ értékjelzésű bélyegkép a 
budapesti Szabadság-tér-en elhelyezett, az el
szakított felvidéket jelképező „ÉSZAK“ szo
borcsoportot ábrázolja. A szoborcsoport a bé
lyeg szélei felé elhalványodó sötét háttérből 
plasztikus megvilágításban tűnik elő, a talpaza
tán pedig sötét álló betűkkel „ÉSZAK“ szó ol
vasható.

A bélyegkép jobb felső sarkában, a „MA
GYAR A MAGYARÉRT“ szöveg alatt, a hát
térnek világosabb színű, álló számokkal „1920“ 
évszám látható. A „6 f + 3 f“ értékjelzés a bé
lyegkép bal alsó sarkában van elhelyezve. A 
bélyeg színe szürkés zöld.

2. A „10 f + 5 f“ értékjelzésű bélyegkép 
Munkács várát ábrázolja. A bélyegkép bal fel
ső sarkában, a „MAGYAR A MAGYARÉRT“ 
szöveg alatt az egyenletesen világosan háttér
nél sötétebb színben „MUNKÁCS“ szó olvas
ható. A „10 f -F 5 f“ értékjelzés a bélyegkép 
bal alsó sarkában van elhelyezve. A bélyeg szí
ne barnás zöld.

3. A „2Ó f T  10 f“ értékjelzésű bélyegkép 
vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Ür ö  Főméltóságát almásszürke lovon ülve áb
rázolja. Oldalt és a háttérben a komáromi híd 
vasszerkezetű íveinek, valamint a bevonuló 
csapatoknak egy része látható. A bélyegkép bal 
felső sarkában, a „MAGYAR A MAGYAR
ÉRT“ szöveg alatt, a világos háttérnél söté
tebb színben, álló betűkkel „KOMÁROM“ 
szó olvasható. A „20 f + 10 f“ értékjelzés a bé

lyegkép bal alsó sarkában van elhelyezve. A 
bélyeg színe vörös.

4. A „30 f + 15 f“ érték jelzésű bélyegkép 
a kassai dómot éjszakai reflektoros megvilágí
tásban ábrázolja. A bélyegkép jobb felső sar
kában, a „MAGYAR A MAGYARÉRT“ szö
veg alatt, a sötét háttérben világos álló betűk
kel, „KASSA“ szó olvasható. A „30 f + 15 f‘‘ 
értékjelzés a bélyegkép bal alsó sarkában van 
elhelyezve. A bélyeg színe zöldeskék.

5. A „40 f t- 20 f“ értékjelzésű bélyegkép 
egy háttal álló, pártás magyar ruhás leányt áb
rázol, amint a vele szemben álló, rohamsisakos, 
felszabadító magyar katona mellére virágot 
tűz fel. A háttérben elmosódott katonai és női 
alakok láthatók. A bélyegkép jobb felső sarká
ban, a „MAGYAR A MAGYARÉRT“ szöveg 
alatt, a világos háttérnél sötétebb színben álló 
számokkal, „1938“ évszám látható. A bélyeg 
színe kék.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő mé- 
méretben alább közlöm.

Mint már elől — hivatkozott rendeletem- 
mel közöltem, e bélyegeket csakis sorozatok
ban árusíttatom. Az öt értéket magában fog
laló teljes sorozat eladási ára (névérték + fel
ár) 1 pengő 59 fillér, — a 10 és 20 filléres bélye
gekből álló kis sorozat eladási ára 45 fillér.

Első készlettel a m. kir. posta értékcikk
raktára látja el a postahivatalokat.

Az árusítás első két napján, vagyis január 
16-án és 17-én a postahivatalok egy-egy vásár
lónak legfeljebb csak 10 sorozatot szolgáltathat
nak ki. Folyó évi január hó 18-ától ez a korlá
tozás megszűnik és külön is kötelességévé te
tszem a postahivataloknak, hogy a nemzeti cél 
érdekében a készletükbe jutott „Magyar a ma
gyarért“ bélyegeket továbbra is csak soroza
tokban lehetőleg az utolsó sorozatig eladják.

A készlet kifogyása esetén a postahivata
lok az értékcikkraktártól soronkívüli megren
deléssel (bizonylat és ellenbizonylat) további 
mennyiséget rendelhetnek, minthogy azonban 
e bélyegekből csak 200.000 teljes és 100.000 kis 
sorozat készül, az értékcikkraktár ezeket az 
utólagos megrendeléseket csak készlete én jéig 
foganatosíthatja. Erre a körülményre a postahi
vatalok az érdeklődők figyelmét hívják fel.

Mint előlhivatkozott rendeletemben is kö
zöltem, e bélyegek a m. kir. posta bélyegérté
kesítő irodájánál is megrendelhetők, ebben az 
esetben azonban a megrendelt bélyegeket tar-

5
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talmazó ajánlott levél viteldíja a megrendelőt l 
terheli.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek a felár 
nélkül számított névértékűkben folyó évi ja
nuár hó 16-tól június hó 30-áig bezárólag bár
hová szóló postai küldemények bérmeníesíté- 
sére felhasználhatók.

A postahivatalok a m. ikir. posta értékcikk
raktárától ellátmányként kapott, valamint az 
esetleg oda beszolgáltatott „Magyar a magyar
ért“ emlékbélyegek értékét (névérték +  felár) 
az egyéb postai értékcikkekhez hasonlóan a 
pénztárszámadás postai értékcikkmérlegében 
tartsák nyilván. Az eladásból befolyó összeget 
a postai értékcikknaplóban számolják el. Az 
eladással foglalkoztatott személyzetnek az el
adási ár után (névérték + felár) a postai érték
cikkekre megállapított értékcikkárasítási juta
lék jár.

A  szóbanforgó emlékbélyegekből havonta 
eladott összeget a postahivatalok a postai ér
tékcikknapló havi lezárása után a névérték és 
felár együttes összegével külön tételben is tün-

l tessék fel s ezt az összeget kék ceruzával tör
ténő aláhúzással tegyék szembetűnővé. 

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

A füstnélküli vadászlőport tartalmazó csoma
gok mozgópostakocsiban való szállítása.

138.352/4.—1938.

Az A. 7. Szab. 17. §. 2. pont 4. bekezdésé
ben foglaltak szerint a személyszállító vonatba 
sorozott mozgópostakocsiban csappantyút, lő
port vagy nitrocellulózét tartalmazó csomagok
ból együttesen és egyidőben legfeljebb 10 da
rabot szabad szállítani.

E rendelkezést akként változtatom meg, 
hogy ha a gyúlékony vagy robbanó tartalmú 
csomagok közül a mozgópostakocsiban kizáró
lag csak füstnélküli vadászlőpor kerül szállí
tásra, akkor a mozgópostakocsiban 40 darab 
füstnélküli vadászlőport tartalmazó csórná 
szállítható. A csomagok egyenkint legfeljebb 
kg tisztasúlyban tartalmazhatnak ilyen lőport.

to
 la
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E csomagok burkolatán „Füstnélküli va
dászlőpor“ tartalom nyilvánítás kötelező. A hi
vatalok e rendeletemet a fentebb hivatkozott 
helyen jegyezzék elő. A szabályzat szövegének 
kiegészítéséről a legközelebbi Változásban 
gondoskodom.

Budapest, 1938. évi december hó 30-án.

A levélzárlatok lezárása Németországgal való 
forgalomban.

138.6584.— 1938.

1939. évi január hó 15-től a német postahi
vatalok részére készített levélzárlatok közül 
csak az ajánlott küldeményeket tartalmazó, te
hát piros zsákfüggvénnyel, ellátott zsákokat 
kell ólomzárral lezárni. A fehér, világoskék és 
zöld zsákfüggvénnyel felszerelt zsákok lezárá
sához elegendő zárpecsétjegy alkalmazása.

E rendelkezés a volt Ausztriába szóló zár
latokra is vonatkozik.

A fenti időponttól kezdve a Németország
ból eredő zárlatok lezárása is az említett mó
don történik.

Budapest, 1938. évi december hó 31-én.

Az „Általános munkaadói igazolvány“ című 
OTI nyomtatvány eladási árának mérséklése.

ad 85.938/4.
A m. kir. belügyminiszter úr az „Általános 

munkaadói igazolvány“ című OTI nyomtat
vány eladási árát tíz fillérről kettő fillérre 
mérsékelte.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. A postahivatalok és postaügynökségek 
folyó évi január hó 7-étől az „Általános mun
kaadói igazolvány“ című OTI nyomtatványt 
tíz fillér helyett kettő fillérért árusítsák.

2. A hivatalok a magánértékcikkárusok, 
valamint az ellenőrzésük alá tartozó postaügy
nökségek készletében levő ilyen értékcikket 
(nyomtatványt) vegyék számba és drb-ként 
nyolc fillért részükre postai értékcikkben té
rítsenek meg.

3. Folyó hó 6-án a napi zárlat után a hi
vatalok a magánértékcikkárusoknál és a pos
taügynökségeknél levő, valamint a főpénztár

ban és a kézipénztárakban megállapított ilyen 
készletet kimutatásba foglalva vegyék számba 
és e nyomtatványok darabonként nyolc fillér
rel számított értékkülönbözetét a folyó havi 
postaértékcikk-mérlegükben felmentésként ál
lítsák be. A számbavett készletet a hivatalok 
szolgálati levelezőlapon a m. kir. posta közpon
ti számvevőségének haladéktalanul jelentsék.

Hangsúlyozom, hogy a háztartási alkalma
zottak részére szolgáló munkaadói igazolvány 
ára változatlanul húsz fillér marad.

Ezt a változást a postahivatalok a Levél
posta Díjszabás 2. §. A), valamint a P. R. T. 
1933. évi 3. számában megjelent 70.8004. sz. 
rendelet Pb. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi január hó 6-án.

A magyar posta 1937. évi jelentésének árusítása.
139.282/2.—1938.

A magyar posta 1937. évi működéséről 
szóló jelentését az érdeklődők részére ebben az 
évben is hozzáférhetővé kívánom tenni és ezért 
a könyvet a postaalkalmazottak részére 1 
P-ért, a postán kívül állók részére pedig 2 P-ért 
árusítom. Ebben az összegben a kezelési költ
ség és a forgalmi adó benne van.

A könyveket a m. kir. posta tudakozó iro
dája árusítja. A postahivatalok tehát az igé
nyelt példányokat a köhyvek árának szolgálat’ 
postautalvánnyal történő egyidejű megküldése 
mellett, a m. kir. posta tudakozó irodájánál 
rendeljék meg .

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

Budapest, 1939. évi január hó 2-án.

Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.
85.304/3.

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 1/12—7 ó, É
11/7.
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Brit-lndiába (Bombay): F 1/11—15 ó, É
II/2.

Dél-Afrikába (Capetown): F 1/10—15 ó, É
1/30.

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/9— 
15 ó, É 1/23; F 1/12—12 ó, É 1/26; F 1/14—15 ó, 
É 1/30.

Egyiptomba (Alexandria): F 18—22 ó, É
1/12; F 1/9—22 ó, É 1/14; F 1/11—22 ó, É 1/17; 
F 1/13—15 ó, É 1/17.

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 1/9—15 ó, É 1/17; F 1/11—15 ó, É 1/20; F 1/12 
—15 ó, É 1/21.

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 1/9—22 
ó, É 1/14; F 1/11—22 ó, É 1/16; F 1/14—22 ó, É 
1/19.

Iránba (Perzsia-Teherán): F 1/9—12 ó, É 
1/17; F 1/13—12 ó, É 1/21; F 1/14—12 ó, É 1/22.

Japánba (Shimonoseki): F 1/8—22 ó, É 1/25; 
F 1/12—22 ó, É 1/29.

Németalföldi-lndiába (Batávia): F 1/11 — 
15 ó, É 1112.

Palesztinába (Tel-Aviv): F 1/8—22 ó, É
1/13; F 1/9—22 ó, É 1/14; F 1/11—22 ó, É 1/15; 
F 112—22 ó, É 1/16; F 1/14—22 ó, É 1/18.

Szíriába (Alep): F 1/9—22 ó, É 1/12; F 1/11 
—22 ó, É 1/14; F 1/14—22 ó, É 1/17.

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

Változások a Légipostái Menetrendben.
139.325/4.—1938.

A hivatalok a Légipostái Menetrendben 
vezessék keresztül a következő változásokat:

5. oldal, A) Európa, I. sz. menetrendtáblá
zat, Svájc, Zürichnél a „X. 30-tól“ megjegyzés
sel egysorban a 7., 14. és 23. sz. hasábban a b 
15.25 érkezési időpontot töröljék és helyette ír
ják be mindannyiszor 13.00.

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

136.993/4.—1938.
A tárcanélküli m. kir. minisztert a díjáta

lányozásban részvevő szervek sorába felvet
tem.

Ennélfogva a postahivatalok a Levélposta- 
díjszabás 67. §. X/a. szakaszaként írják be: 
„Tárcanélküli m. kir. miniszter“ és e szakasz 1. 
pontjaként „Miniszter“.

Budapest, 1938. évi december hó 28-án.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének módosítása.

I.
132.547/4.—1938.

Az alsócsallóközi és csilizközi ármentesítő 
és belvízlevezető társulatot a díjátalányozás
ban részvevő szervek sorába felvettem.

A hivatalok a Levélpostadíjszaibás 67. §. 
X/a. pontjának második tételeként írják be 
„Alsócsallóközi és csilizközi ármentesítő és bel- 
vízlevezető társulat Komárom“.

Budapest, 1938. évi december hó 28-án.

II.
139.288/4.—1938.

A postahivatalok a „Levélpostaidíjszabás“ 
67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) V. pont (M. kir. Pénzügyminisztérium) 
11. tétele alatti szervet (Nagyalföldi bányá
szati kutató kirendeltség, Debrecen) töröljék 
és a Vl/a. pont (M. kir. Iparügyi Minisztérium) 
17. tételeként írják be „Bányászati kutató ki
rendeltség, Budapest“.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

138.858/4.—1938.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer 
vek) XVI. pontjában (M. kir. Államvasutak) 21. 
tételénél (MÁV gépkocsiüzemfőnökség), a ki- 
rendeltségeknél „veszprémi“ szó után tegyenek 
vesszőt és utána írják „munkácsi, galántai, ko
máromi, balassagyarmati, kassai“.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

Változás a budapesti 72. számú postahivatal 
közönséges levelezést feldolgozó munkahelyei

nek vonalbeosztásában.
85.492/3.

A Felvidék egy részének a magyar szent 
koronához történt visszacsatolásával kapcso
latban a budapesti 72. számú postahivatal kö
zönséges levelezést feldolgozó munkahelyeinek 
vonalbeosztása az alábbiak szerint módosult.

A „I. számú vonal“ eddigi beosztásában 
megszűnt s helyette „I/a“ és „I/b“ számú mun-
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kahelyek létesültek a következő vonalbeosz
tással:

„Ha. számú vonal.
Budapest—Cseklész, Komárom—Somor j a, 

Komárom—'Guta, Komárom—Érsekújvár, Vág- 
seljye—Negyed, Érsekújvár—Nyitranagykér,
Nagysurány—Zsitvaújfalu, Zsitvafödémes—
Léva, Párkány-Nána—Léva, Csata—Drégelypa- 
lány, Ipolyság—Egeg—Szalatnya, Vác—Dré- 
gelypalánk, Diósjenő—Romhány, Drégelypa- 
lán'k—Losonc, Balassagyarmat—Aszód“.

„l\b. számú vonal.
Budapest—Losonc, LIatvan—Miskolc—Hi

dasnémeti—Kassa, Losonc—-Gács, Fülek—Bán
réve—Miskolc, Feled—Rimaszombat, Rima
szombat—Osgyán, Bánréve—Rozsnyó, Pelsőc— 
Jolsva, Pelsőc—JCuntapolca, Kisterenye—Kiskö
re, Mátramindszent—Mátranovák—Homoktere- 
nve, Vámosigyörk—Gyöngyös, Füzesabony— 
Eger—Putnok, Miskolc—Mezőcsát, Miskolc— 
Torna—Kassa, Barcika—Rudabánya—Bánréve
—Ózd, Kassa—-Garbócbogdány“.

A II. számú vonal kibővül az alábbi vona
lakkal:

„Sátoraljaújhely—Legenye—Alsómihályi, 
Sátoraljaújhely—Tiszaújlak Csapi—Ungvár,
Ungvár—Deregnyő, Bátyú—Munkács“.

A III—Vili. sz. belföldi és a XI. számú 
belföldi vonalak beosztása nem változik.

A IX. számú vonalról Ausztria a Német- 
birodalom kiegészítő részeként a X. számú vo
nalhoz csatoltatott.

A „Városok“ elnevezésű munkahelyen 
ezentúl az alábbi 48 város levelezése kerül fel
dolgozásra: „Baja, Balassagyarmat, Békéscsa
ba, Cegléd, Debrecen, Eger, Esztergom, Érsek
újvár, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hód
mezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 
Kassa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kispest, 
Komárom, Losonc, Makó, Miskolc, Mohács, 
Munkács, Nagykanizsa, Nagykőrös, Nyíregyhá
za, Orosháza, Pápa, Pécs, Pcstszenterzsébet, 
Rákospalota, Salgótarján, Sátoraljaújhely, Sop
ron, Szeged, Szekszárd, Szentes, Székesfehérvár, 
Szolnok, Szombathely, Újpest, Ungvár, Vác, 
Veszprém, Zalaegerszeg“.

Az „Irányítási Füzet“-tel ellátott postahiva
talok ezeket a változásokat említett segéd
könyvben (2. és 185. oldal) megfelelően vezes
sék keresztül.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

Változás a mozgóposták jegyzékében.
139.547/3.—1938.

A Szombathely—Kőszeg 146. számú moz
góposta 1938. évi december hó 31-től a 8320. 
számú vonat helyett a 8352. számú vonatban 
közlekedik.

A kir. hivatalok e változást jegyezzék elő 
a P. R. Tárának múlt évi 19. számában a 
99.683/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban.
138.465/3.—1938.

Alsódabas (94. o.) ezentúl ,*C“.
Alsósüt vény o  Uj dombóvár (99. o.) ezen

túl u. p. és u. t. Döbrököz.
Felsősütvény r% Üjdombóvár (209. o.) ezen

túl u. p. és u. t. Döbrököz.
Izsák (269. o.) ezentúl „C“.
Mélykút (365. o.) ezentúl „C/2.“
Ócsa (407. o.) ezentúl „C/2.“
Soltvadkert (471. o.) ezentúl „C“.
Túrkeve (535. o.) ezentúl „C“.
Üjkécske (539. o.) ezentúl „C“.
Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

Ungvár 2. számú postamesteri hivatalnak kincs
tári kirendeltséggé való átalakítása.

85.333/3.
Az ungvári 2. számú postamesteri hivatal 

az ungvári 1. számú postahivatal kirendeltsé
gévé alakíttatott át.

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

Bolhás új postaügynökség megnyitása.
139.271/3.—1938.

Somogy vármegye nagyatádi járásához tar
tozó Bolhás községben 1938. évi december hó 
16-án új postaügynökség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrző hivatala Nagy
kanizsa 2, díjnégyszögszáma: 785, ellenőrző- 
száma pedig 5428.

Az ügynökség forgalmi köre Bolhás köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Bör- 
decpuszta, Imremajor és Juliafalva lakott he
lyekre terjed ki.
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A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 141. oldalon Bolhás
nál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett írják 
be: Eh. Nagykanizsa 2, Üj dombóvár ■■ -  -
Gyékényes, 785, postáig. P.“,

a 146. oldalon Bördecpuszta c - Bolhás u. p. 
ezentúl Bolhás;

a 264. oldalon Imremajor o  Bolhás u. p. 
ezentúl Bolhás;

a 276. oldalon Juliafalva tA Bolhás u. p. 
ezentúl Bolhás.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 20. oldalon Boldva után írják be: „5428, 
785, —, Bolhás ii. (Eh. Nagykanizsa 2.), Somogy, 
Pécs, Üj dombóvár t -—- m. Gyékényes“, a 156. 
oldalon a 785. számnál „Szenta“ elé írják be: 
„Bolhás,“.

Végül az Irányítási Füzetben a 25. oldalon 
Boldva után írják be: „Bolhás, Ü., Somogy, P., 
V., Üjdombóvár—Gyékényes, Eh. Nagykani
zsa 2, 44.“

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

Balaton postaügynökség ellenőrző hivatalának 
és járati összeköttetésének megváltoztatása.

138.76313.—1938.
Balaton postaügynökséget folyó évi janu

ár hó 1-ével a bélapátfalvai postahivatal ellen
őrzése alá helyeztem.

Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék ke
resztül:

A Helységnévtárban a 114. oldalon Balaton 
ügynökségnél „Eh. Borsodnádasdi lemezgyár, 
Salgótarján = Ózd, Borsodnádasdi lemez
gyár . . .“ bejegyzéseket töröljék és írják be: 
„Eh. Bélapátfalva, Eger ». — .: Putnok, Bélapát 
falva . . .“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 12. oldalon Balaton ü.-nél a 4. hasábban 
„Eh. Borsodnádasdi lemezgyár“ helyett írják 
be: „Eh. Bélapátfalva“, a 7. hasábban pedig 
„Salgótarján = Ózd, Borsodnádasdi lemezgyár“ 
helyett „Eger — — ; Putnok. Bélapátfalva . ..“

Végül az Irányítási Füzetben a 16. oldalon 
Balaton -ü-nél a 6. hasábban „Salgótarján Ózd 
gk.“ helyett írják be „Eger-Putnok“, a 7. ha
sábban pedig az „Eh. Borsodnádasdi lemez
gyár“ bejegyzés törlése mellett: „Eh. Bélapát
falva +  144.“

Budapest, 1939. évi január hó 2-án.

A kupái postaügynökség ideiglenes megszün
tetése.

139.535/3.—1938.
A kupái postaügynökség 1938. évi decem

ber hó 15-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 

postaügynökség jelzése, illetve neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák, 
a Helységnévtárba pedig azt is írják be „u. p. 
Homrogd“.

Budapest, 1939. évi január hó 3-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
' 138.286/6.—4938.

Sasvári Mihály veszprémvarsányi II. oszt. 
posta vonalfelvigyázó „M. kir. távirdavonal- 
felvigyázó 292“ számú köriratú, fémből készült 
bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal 
terjesszék fel az illetékes postaigazgatóságok
nak.

Budapest, 1938. évi december hó 30-án.

N E M  H  I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások-
Csurgó I. oszt. postahivatal február 1-re gyakorlott 

férfiikiadót keres. Javadalmazás: teljes ellátás, készpénz, 
megegyezés szerint.

Ócsa postahivatal állandó alkalmazóéra január 
15-ére k é s z pénz jár an dós á g gall lehetőleg férfikiadót keres.

Páty (Pest m.) II. oszt. postahivatal nőkiadót! keres.
Pestszenterzsébet III. oszt. postahivatal mindenben 

jártas, perfekt pénztárkezelő kiadónőt keres azonnali, 
esetleg 15-ilki belépésre. Javadalmazás: teljes ellátás, mo-

sás, készpénz, megegyezés szerint.
Sármellék (Zalában) III. oszt. postahivatal szerény- 

igényű, szolid kiiiadónőt keres, önállóan kezelni' tudó. Ja 
vadalmazás: teljes ellátás, mosás, készpénz, megegyezés 
szerint. Esetleg árva, ki otthonra vágyik.

Szajol II. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
férfiikiadót keres azonnali belépésre.

Zalaapáti II. oszt. postahivatal mindenben jártas férfi 
vagy nőkiadót keres azonnalra. Fizetés 50 pengő üzemi
vel együtt és teljes ellátás, lakás.

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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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, »»3». JANUÁR 11. 2 .  szám.

T A R T A L O M :
A V ili—XI. fizetési osztályba tartozó közszolgálati 

tisztviselők ikorpótícka.
A felszabadult területen megnyilt postahivatalok táv

iró és távbeszélő szolgálatának szabályozása.
Európánkivülre szóló levélposta továbbítása. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.

A budapesti 58. számú táviró és távbeszélőhivatal 
nevének megváltoztatása.

Galyatető postaügynökségnek postahivatallá való át
alakítása.

Táp postaügynökségnek postahivatallá való átala
kítása.

Elveszett postakiadói igazolvány.
Betöltendő kiadói állások.

A VIII—XI. fizetési osztályba tartozó közszol
gálati tisztviselők korpótléka.

85.2561.
A VIII—XI. fizetési osztályba tartozó köz- 

szolgálati tisztviselők korpótlékáról szóló 1938. 
évi XXXVII. te. az Országos Törvénytárban az 
1938. évi december hó 30. napján kihirdetést 
nyervén, életbelépett.

A törvénnyel kapcsolatban az alábbiakra 
hívom fel a figyelmet:

1. A törvény hatálya alá tartoznak az álla
mi tisztviselők és az állammal az ellátás szem
pontjából viszonosságban álló nyugdíjintézetek, 
nyugdíjalapok, nyugbérpénztárak vagy más in
tézmények kötelékébe tartozó tisztviselők.

A törvény 1. §-ának 2. bekezdése értelmé
ben az 1939. évi január hó 1-től kezdődőleg az 
állami rendszerű VIII—XI. fizetési osztályba 
tartozó tényleges szolgálatban álló olyan köz- 
szolgálati tisztviselők részére, akik fizetési osz
tályuknak legmagasabb fizetési fokozatában 3 
évet eltöltöttek és fokozatos előléptetés útján 
nem kerülhetnek a következő magasabb fizetési 
osztály legalacsonyabb fizetési fokozatába, fi
zetés természetével bíró, nyugdíjba is beszámít
ható korpótlék jár. Az ellátás megállapításánál 
a korpótlékot csak olyan mértékben kell csök
kenteni, mint amilyen mértékben kell az ér
vényben álló jogszabályok szerint a fizetés alap
ján megállapított nyugdíjat csökkenteni.

A törvény 1. §-ának 3. bekezdése szerint 
korpótlék jár az előbb említett fizetési osztá
lyoknak B. fizetési csoportjába tartozó tisztvi
selők részére is.

2. A korpótlék összege
az állami VIII. fizetési osztályban havi 15, 

illetőleg évi 180 P;
az állami IX. fizetési osztályban havi 10, 

illetőleg évi 120 P:
az állami X. és XI. fizetési osztályokban 

havi 5, illetőleg évi 60 P.
A korpótlék megállapításánál a törvény 1. 

§~a szerint meghatározott 3 évi szolgálati idő
nek csak azt a szolgálati időt lehet számítani, 
amely az érvényes jogszabályok szerint a ma
gasabb fizetési fokozatba jutás szempontjából 
meghatározott szolgálati (várakozási) időbe be
számít.

Ha a tisztviselő magasabb fizetési osztályba 
kerül, az alacsonyabb fizetési osztállyal járó 
korpótlékát meg kell szüntetni.

Nem lehet a korpótlékot megállapítani az 
olyan tisztviselők részére, akik ugyan fizetési 
osztályuknak legmagasabb fizetési fokozatában 
3 évet eltöltöttek, fizetésük azonban a 7.0001925. 
M. E. számú rendelet 43. pontjának rendelke
zései alapján az említett fizetési fokozatra meg
állapított fizetésnél magasabb, és pedig azért, 
mert megelőzőleg a jelenleginél magasabb fize
tési osztályba tartoztak.

Az állásuktól és fizetésüktől felfüggesztett 
tisztviselők részére, amennyiben a feltételeknek 
megfelelnek, a korpótlékot meg kell állapítani, 
azt az élelmezési illetmény megállapításánál 
azonban csak olyan mértékben lehet figyelembe 
venni, mint a fizetést.

A korpótlék nyugdíjba beszámítható java
dalmazást képezvén, az ellátás megállapításánál

■
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a korpótlék után járó nyugdíjat a törvény 1. j 
§-ának 2. bekezdése szerint csak olyan mérték
ben kell csökkenteni, mint a fizetés alapján meg
állapított nyugdíjat. Ez azt jelenti, hogy a kor- 
pótlék után megállapított nyugdíjra nem vonat
kozik a 7.000/1931. M. E. számú rendelet 6. 
§-ának 5. bekezdésében meghatározott 50%-os 
csökkentés.

A korpótlók utalványozása iránt egyidejű
leg intézkedtem.

Budapest, 1939. évi január hó 7-én.

A felszabadult területen megnyílt postahivata
lok táviró és távbeszélő szolgálatának szabá

lyozása.
137.907/8.

A felszabadult területen megnyílt postahi
vatalok távíró és távbeszélő szolgálatát az aláb
biak szerint állapítom meg.

Kincstári hivatalok:
Beregszász, Érsekújvár 1., Kassa 1., Kassa 

2., Komárom 1., Léva, Losonc, Munkács, Rima
szombat és Ungvár 1. folytonos (N) távíró és 
távbeszélő szolgálatot tartanak.

Dunaszerdahely, Érsekújvár 2., Ipolyság, 
Kassa 3. és Rozsnyó teljes nappali (C) távíró és 
távbeszélő szolgálatot tartanak.

Postamesteri hivatalok:
Csap, Cseklész, C síz , Feketeradó, Fülek, 

Galánta, Királyhelmec, Párkány, Párkánynána 
pu., Somorja, Tiszaújlak, Tornaija és Vágsellye 
postahivatalok teljes nappali (C), Feled, Gács, 
Ipolvpásztó, Köbölkút, Nagysurány, Ógyalla, 
Pelsőc, Rimaszécs, Szene, Szepsi és Zseliz posta- 
hivatalok meghosszabbított korlátolt (C/2) táv
író és távbeszélő szolgálatot, a többi postames
teri hivatal pedig korlátolt nappali (L) távíró és 
távbeszélő szolgálatot tart.

A postahivatalok e rendeletemben foglalta
kat segédkönyveikben vezessék keresztül.

Budapest, 1939. évi január hó 9-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
86.550/3.

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 I/2T — 5 ó, É 
11/14; F 1/26 — 7 ó, É 11/21;

Brit Indiába (Bombay): F 1/19 — 7 ó, É II/2; 
F 1/24 — 15 ó, É II/6; F 1/26 — 7 ó, É II/9;

Dél-Afrikába (Capetown): F 1/17 — 15 ó, 
É II/6; F 1/24 — 15 ó, É 11/13;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/18 — 
15 ó, É II/1; F 1/21 — 15 ó, É II/7; F 1/25 — 22 ó, 
É 11/13;

Egyiptomba (Alexandria): F 1/15 — 22 ó, 
É 1/19; F 1/16 — 22 ó, É 1/20; F 1/19 — 22 ó, É 
1/23; F 1/20 — 15 ó, É 1/25; F 1/22 — 22 ó, É 1/26; 
F 1/23 — 22 ó, É 1/28; F 1/24 — 15 ó, É 1/29; F 
1/25 — 22 ó, fi 1/31; F 1/27 — 15 ó, É II/l;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 1/16 — 15 ó, fi 1/25; F 1/18 — 15 ó, fi 1/27; F 
1/19 — 15 ó, fi 1/29; F 1/26 — 15 ó, fi II/l;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 1/16 — 
22 ó, fi 1/21; F 1/18 — 22 ó, fi 1/23; F 1/21 — 22 ó,
fi 1/26; F 1/23 — 22 ó, fi 1/28; F 1/25 — 22 ó,
fi 1/30; F 1/28 — 22 ó, fi II/2;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 1/16 — 12 ó, 
fi 1/24; F 1/20 — 12 ó, fi 1/28; F 1/21 — 12 ó,
fi 1/29; F 1/23 — 12 ó, fi 1/31; F 1/27 — 12 ó,
fi II/4; F 1/28 — 12 ó, fi II/5;

Japánba (Shimonoséki): F 1/17 — 5 ó, fi 
II/2; F 1/20 — 5 ó, fi II/5; F 1/24 — 5 ó, fi II/9; 
F 1/27 — 5 ó, fi 11/12;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 1/19 — 
5 ó, fi 11/13; F 1/26 — 5 ó, fi 11/17;

Palesztinába (Tel-Aviv); F 1/16 — 22 ó, fi 
1/20; F 1/18 — 22 ó, fi 1/22; F 1/19 — 22 ó, fi 1/25; 
F 1/21 — 22 ó, fi 1/26; F 1/22 — 22 ó, fi 1/27; F 
1/23 — 22 ó, fi 1/28; F 1/25 — 22 ó, fi 1/30; F 1/26
— 22 ó, fi 1/31; F 1/28 — 22 ó, fi II/l;

Szíriába (Alep): F 1/16 — 22 ó, fi 1/19; F 1/18
— 22 ó, fi 1/21; F 1/21 — 22 ó, fi 1/24; F 1/23 — 
22 ó, fi 1/26; F 1/25 — 22 ó, fi 1/28; F 1/28 — 
22 ó, fi 1/31.

Budapest, 1939. évi január hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
85.937/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1939. évi január hó 5-én kelt B. I. 
192/2.—1939. számú végzésével a Pozsonyban 
1938. december 29-én megjelent „Szlovák“ című 
lap 295., ugyanott, ugyanakkor megjelent „Slo- 
venská Pravda“ című lap 220. és a Prágában 
1938. december 28., 29., 30.-án megjelent „Slo- 
vensky hlas“ című lap 295., 296., 297. számának 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál-
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lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi január hó 10-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
137.335/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

2. o. A Tudnivalók g) pont negyedik bekez
dés (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. sz.- 
hoz) harmadik sorában Cseh-Szlovákia után 
szúrják be: Chile.

8. o. II. Szomszédos forgalom (4. sz. fedőlap 
a P. R. T. 1938. évi 52. sz.-hoz) Lengyelország 
neve elé a rendeltetési ország hasábba tegye
nek •  jelet.

9. o. (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz.) Az oldal alján levő 9) jegyzet szövegét 
a következő mondattal egészítsék ki: „Via Ital- 
cable ÉLT táviratlevelek is küldhetők; szódíjuk 
0.253 a. fr.“.

10. o. (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz.) Svédország neve elé a rendeltetési or
szág hasábba tegyenek# jelet.

Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsék ki: „Marokkó 
spanyol hivatalaihoz Via Italcable BLT távirat
levelek is küldhetők; szódíjuk 0.208 a. fr.“.

Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegének 
kilencedik sorában a zárjelben levő (Ahol a tar
tományok . . . .  küldhetők táviratok) mondat 
után a következő új mondatot szúrják be: „A 
fent felsorolt helyekre via Italcable ÉLT távirat
levelek is küldhetők; szódíjuk 0.163 a. fr.“.

21. o. Kubánál a 6. hasábban levő „MP, 
TMx, Ouvert, FS“ megjelöléseket töröljék és 
helyükbe a következő új szöveget írják: „Cien- 
fuegos, La Havane, Manzanillo Cuba és Santia
go de Cubá-ba TMx, a többi hivatalhoz: MP, 
Ouvert, FS, TMx.“.

26. o. Kínánál a 6. hasábba, a jelenlegi szö
veg után írják be: „Makao-ba: MP, Ouvert“.

28. o. Cook- vagy Hervey-szigetek neve elé 
a rendeltetési ország hasábba tegyenek A  je- 
let.

29. o. Gilbert- és Ellice-szigeteknél a 6. ha
sábban levő összefoglaló jelet töröljék.

30. o. Marsall-szigetek, Nauru-nál a 6. ha
sábban az LC megjelölést töröljék.

31. o. Szamoa-szigeteknél a 6. hasábban levő 
„FS; Tutuilába LC“ szöveget töröljék és he
lyébe a következőket írják: „FS csak Tutuilába 
küldhető“.

32. o. Union-szigetek neve elé a rendelte
tési ország hasábba tegyenek A  jelet.

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 jegyezzék elő:

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Törökországnál a 0.198 a. fr. szódíjat 
és 1.98 a. fr. díjminimumot töröljék.

A felszabadult területeken levő postahiva
talok a részükre kiadott „Kivonatos távíró- és 
távbeszélő-díjszabás“-ban a következő változá
sokat jegyezzék elő:

2. o. (8. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz). A „Szomszédos forgalom“ c. táblázat
ban Lengyelország neve elé a rendeltetési or
szág hasábba tegyenek •  jelet.

4. o. (10. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Az oldal alján levő *) jegyzet szövegét 
a következő mondattal egészítsék ki: „Via Ital
cable ÉLT táviratlevelek is küldhetők; szódíjuk 
0.253 a. fr.“.

Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsék ki: „Marokkó 
spanyol hivatalaihoz Via Italcable ÉLT távirat
levelek is küldhetők; szódíjuk 0.208 a. fr.“.

5. o. (11. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz.) Svédország neve elé a rendeltetési or
szág hasábba tegyenek •  jelet.

Az oldal alján levő 4) jegyzet szövegének 
nyolcadik sorában a zárjelben levő (Ahol a tar
tományok ...........küldhetők táviratok) mondat
után a következő új mondatot szúrják be: „A 
fent felsorolt helyekre via Italcable ÉLT távirat
levelek is küldhetők; szódíjuk 0.163 a. fr.“.

Budapest, 1939. évi január hó 6-án.

Változások a Helységnévtárban.
8ó.256'3.

Baglyasipuszta o  Mátranovák (110. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Mátranovákbányatelep.

Bárnavölgy újbányatelep o  Mátranovák 
(123. o.) ezentúl u. p. és u. t. Mátranovákbánya
telep.

Mátranovák (362. o.) ezentúl u. t. Mátra
novákbányatelep.

Mátranovákbányatelep O Mátranovák (362. 
o.) ezentúl (D£s L, u. t. Homokterenye törlendő.

Nyirmegyipuszta r'* Mátranovák (405. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Mátranovákbányatelep.

Szépfapuszta o  Mátranovák (498. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Mátranovákbányatelep.
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Szoroslápapuszta íA Mátranovák (505. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Mátranovákbányatelep. 

Budapest, 1939. évi január hó 11-én.

A budapesti 58. számú táviró és távbeszélő- 
hivatal nevének megváltoztatása.

85.261/3.
A budapesti m. kir. távíró és távbeszélő 

igazgatóság alá tartozó, V. kér., Szabadság-tér 
17. sz. alatt a tőzsde-épületben működő „Buda
pest 58. számú távíró és távbeszélőhivatal“ neve 
„M. kir. postahivatal Budapest 58.“-ra változott. 
E hivatalhoz intézett iratokban vagy levelezés 
címzésénél tehát a „távíró és távbeszélő“ külön 
megjelölést feltüntetni nem kell.

Budapest, 1939. évi január hó 11-én.

Galyatető postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

85.706/3.
Galyatető távbeszélővel egyesített postaügy

nökség változatlan forgalmi körrel folyó évi ja
nuár hó 1-től távbeszélővel egyesített postahi
vatallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2325.
Ehhezképest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 222. oldalon Galya
tetőnél a Eh. Mátraháza“ bejegyzést töröl
jék és helyette jegyezzék be a postahivatal jel
zését: „ “

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 48. oldalon az első hasábba írják be: 
„2325“; a negyedik hasábban az „ü. (Eh. Mátra
háza)“ bejegyzést töröljék; a 172. oldalon a 
2325-ös ellenőrzőszámnál írják be: „Galyatető.“

Végül az Irányítási Füzetben az 52. oldalon 
Galyatetőnél a második hasábban az „Ü.“ be

jegyzést töröljék és helyette írják be: „IV.“; a 
hetedik hasábban pedig az „Eh. Mátraháza“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1939. évi január hó 10-én.

Táp postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

86.233/3.
Táp távbeszélővel egyesített postaügynök

ség f. évi január hó 1-én változatlan forgalmi 
körrel és rovatolási összeköttetéssel, távbeszélő
vel egyesített IV. osztályú postahivatallá alakít
tatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 6309.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban az 512. oldalon Táp
nál a Eh. Győr 2.“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 127. oldalon Tápnál az első hasábba ír
ják be: „6309“; a negyedik hasábban az „ü. (Eh. 
Győr 2.)“ bejegyzést töröljék, a 184. oldalon pe
dig a 6309-es ellenőrző szám mellé írják be: 
„Táp“.

Az Irányítási Füzetben a 159. oldalon Táp
nál a második hasábban az „Ü.“ bejegyzést tö
röljék és helyette jegyezzék be: „IV“; a hetedik 
hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1939. évi január hó 11-én.

Elveszett postakiadói igazolvány.
85.279/1.

Argényi Margit postakiadó a budapesti 
postaigazgatóság által 1936. június hó 19-én 
1—K—373 1936. szám alatt kiállított postakiadói
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1939. évi január hó 10-én.

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

Alpór (Pest m.) II. oszt. postahivatal nőkiadót keres 
azonnalra.

Dévsványa postahivatal mindhárom szakban gyakor
lott kiadónő ajánlkozását kéri, azonnalra vagy február 
1-re az igények megjelölésével. Alkalmazás állandó,

Kaba I. oszt. postahivatal perfekt férfikadót keres 
február 1, esetleg 15-re. Javadalmazás: teljes ellátás és

készpénzfizetés megegyezés szerint.
Pestszenterzsébet 3. postahivatal kiadójelöltet keres, 

csomag- és ajánlott-osztályhoz.
Sárospatak postahivatal a kezelés minden ágában tel

jesen jártas, gyors munkás férfi kiadót keres azonnalra.
Tápiószecső II. oszt. posta- és távbeszélőhivatal feb

ruár 1-re állandó alkalmazásra gyakorlott kiadót keres. 
Fizetés 60 pengő, teljes ellátással ágyneműn kívül.

\  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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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 3 » . J A N U Á R  2 0 . 3 . szám .

T A R T
A m. kir. posta intézményeinek és személyzetének 

legfelsőbb dicséretben részesítése.
Családi pótlék felemelése.
A magyar-cseh-szlovák határszéli távbeszélő forga

lomban váltott beszélgetések díjazása.
A hivatalos levelezés díj átalány ozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv meg-

A m. kir. posta intézményeinek és személyzeté
nek legfelsőbb dicséretben részesítése.

85.935/1.
A Honvédségi Közlöny január 1-i száma a 

Kormányzó Ür Ö Főméltóságának következő 
Hadparancsát közli:

Hadparancs. Ez év november havának 4. 
napján kelt Hadparancsommal útnak indítottam 
a magyar királyi honvédség csapatait, hogy ősi 
Felvidékünknek Trianon bilincsei alól felszaba
dult földjére vonuljanak be.

A bevonulás tervszerűen, tökéletes rendben 
és az idegen igát böldogan lerázó testvéreink 
örömujjongása közepette ment végbe. A vissza
csatolt országrész azóta már ismét szervesen be
kapcsolódott az Anyaország vérkeringésébe, a 
magyar királyi honvédségnek a békelétszámon 
felül fegyverbe hívott részei pedig leszereltek.

E nagyjelentőségű történelmi mozzanat be
fejezésekor a bevonulás és visszacsatolás előké
szítésében és végrehajtásában részt vett minden 
tisztnek, altisztnek és az egész legénységnek el
ismerésemet nyilvánítom. Az újjáéledt magyar 
fegyveres erő ez alkalommal is bizonyságot tett 
tökéletes szervezettségéről, korszerű kiképzett
ségi fokáról, szilárd fegyelméről és az évezredes 
hősi hagyományokban gyökerező, törhetetlen 
harci szelleméről.

De köszönet és dicséret illeti a magyar ki
rályi államvasutak, a posta és távirda intézmé
nyét és személyzetét, valamint a Felvidék kato

A L O H  :
jelenéséről.

Változások az Irányítási Füzetben.
Helyesbítés a Helységnévtárban.
Pályázat postaügynöki állásokra.
A Magyar királyi postatakarékpénztár 1938. évi de

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

gyűlése.
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

nai közigazgatásában közreműködött polgári 
tisztviselőket is, mert a bevonulás és a vissza
csatolás során igaz magyar testvéri együttműkö
déssel, kiváló eredménnyel támogatták honvéd
ségünket a közlekedés, szállítás és hírszolgálat 
valamint a közigazgatás munkájában.

Honvédek!
Büszkén és bizalommal tekintek rátok. 

Megmutattátok az egész világnak, hogy a ma
gyarral immár ismét számolni kell, mert van a 
Haza jussáért minden áldozatra kész hadserege. 
Előre tehát a megkezdett úton s Isten útán ön
erőnkbe vetett rendíthetetlen hitünk vezéreljen 
bennünket nemzetünk boldogabb jövője felé.

Kelt Budapesten, 1939. évi január hó 1. nap
ján.

Horthy s. k. 
vitéz Bartha s. k.

A főméltóságú Kormányzó Ür hadparancsá
ban foglaltakról a m. kir. posta személyzetét 
igaz örömmel értesítem azzal, hogy ez a legma
gasabb helyről jövő dicséret szolgáljon buzdí
tásul, hogy a személyzet hazafias és szolgálati 
kötelességét a jövőben is hasonló buzgalommal 
és önfeláldozó lelkesedéssel végezze.

Tersztyánszky Ákos s. k.
államtitkár,

a m. kir. posta vezérigazgatója.

Budapest, 1939. évi január hó 12-én.
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Családi pótlék felemelése.
85.072;'1.

A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíja
sok anyagi helyzetének családvédelmet szolgáló 
javításáról szóló 1938. évi XXXVIII. t. c. az Or
szágos Törvénytárban 1938. évi december hó 
30-án történt kihirdetéssel hatályba is lépett.

A törvény végrehajtásával kapcsolatban a 
következőkre hívom fel a figyelmet:

1. A törvény az 1912. évi XXXV. t. c. 3. 
§-ában meghatározott feltételeknek megfelelő 
gyermekek után járó családi pótlék összege te
kintetében a gyermekek száma szerint megkü
lönböztetést tesz.

A törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint 
az 1912. évi XXXV. t. c.-ben és az ezt kiegészítő 
vagy módosító rendelkezésekben meghatározott 
előfeltételeknek megfelelő első három gyermek 
után az idézett törvénycikknek és az ezt kiegé
szítő vagy módosító rendelkezéseknek a családi 
pótlék szempontjából meghatározott

első csoportba tartozó alkalmazottakat és 
nyugdíjasokat havi 18 P,

második csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 16 P 50 f,

harmadik csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 15 P,

negyedik csoportba tartozó alkalmazotta
kat és nyugdíjasokat havi 13 P 50 f 
családi pótlék illeti meg 1939. évi január hó 1-től 
kezdődőleg minden gyermek után.

A törvény 1. §-ának (2) bekezdése szerint 
a meghatározott feltételeknek megfelelő negye
dik és négyen felüli gyermekek után a családi 
pótlék szempontjából meghatározott

első csoportba tartozó alkalmazottakat és 
nyugdíjasokat havi 24 P,

második csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 22 P,

harmadik csoportba tartozó alkalmazotta
kat és nyugdíjasokat havi 20 P,

negyedik csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 18 P, 
családi pótlék illeti meg 1939. évi január hó 1-től 
kezdődőleg.

A törvény 1. §-ának (3) bekezdése alapján 
az (1) bekezdés szerint meghatározott, tehát ki
sebb összegű családi pótlék jár az után a gyer
mek után is — ideértve az örökbefogadott és 
nevelt gyermeket is, — aki után az alkalmazott, 
illetőleg nyugdíjas az 1912. évi XXXV. t. c. 8. 
vagy 9. §-a alapján részesült családi pótlékban

I Ha azonban az ilyen gyermek a negyedik, vagy 
négyen felüli gyermek, aki után az alkalmazott 
családi pótlókban részesül, úgy az ilyen gyer
mek után az 1. §. (2) bekezdésében meghatáro
zott, tehát nagyobb összegű családi pótlékot kell 
megállapítani.

A törvény 1. §. (4) bekezdése szerint a csa
ládi pótlékok számában bekövetkezett változás 
esetén a családi pótlék összegét újból kell meg
állapítani. Ha tehát az alkalmazott, illetőleg 
nyugdíjas gyermekeinek száma, akik után az 
1912. évi XXXV. t. c. 3., 8. vagy 9. §-a alapján 
családi pótlékban részesül, háromra csökken, a 
gyermekek mindegyike után egyenként az 1. §. 
(1) bekezdésében meghatározott, tehát kisebb 
összegű családi pótlékot kell megállapítani.

2. A közös háztartásban élő feleség után 
1939. évi január hó 1-től kezdődőleg az 1. §. (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó és a családi 
pótlék szempontjából meghatározott

első csoportba tartozó alkalmazottakat és 
nyugdíjasokat havi 12 P,

második csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 11 P,

harmadik csoportba tartozó alkalmazotta
kat és nyugdíjasokat havi 10 P,

negyedik csoportba tartozó alkalmazottakat 
és nyugdíjasokat havi 9 P 
családi pótlék illeti meg.

A 2. §. 2. bekezdése szerint a feleség után a 
családi pótlék csak abban az esetben jár, ha a 
feleség a férjével közös háztartásban él, ami 
alatt a közvetlen együttélést kell érteni. A külön- 
váltan élő feleség után a családi pótlók még ab
ban az esetben sem jár, ha a férj a feleség eltar
tásáról gondoskodik, vagy ha a férj tartásdíj 
fizetésére köteleztetett.

A törvény 2. §-ának 3. bekezdése kimondja, 
hogy ha az alkalmazott, illetőleg nyugdíjas fele
ségének a családi pótlék havi összegét elérő ke
resete, nyugdíja vagy más járandósága van, az 
alkalmazott, illetőleg a nyugdíjas részére a fele
ség után családi pótlék nem jár.

3. A 3. §. 1. bekezdése az 1912. évi XXXV. 
t. c. 9. §-a alapján az egyéb családtagok után, te
hát az alkalmazott atyja, anyja vagy szülötten 
unokája után engedélyezett családi pótlék ösz- 
szege tekintetében rendelkezik és kimondja, 
hogy az említett családtagok után a feleség ré
szére megállapított összegű családi pótlék jár, 
ezek után a családtagok után tehát a családi 
pótlék összege nem változik.
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Felhívom, hogy a személyzetet az említett 
rendelkezésekre, különösen pedig a törvénynek 
a feleség után járó családi pótlékra vonatkozó 
korlátozó rendelkezéseire megfelelően figyel
meztesse, hogy az erre vonatkozó bejelentések 
a m. kir. posta központi számvevőségéhez még 
a kellő időben eljuthassanak.

A magasabb összegű családi pótlékok folyó
sítása iránt egyidejűleg intézkedem.

Budapest, 1939. évi január hó 4-én.

A magyar-cseh-szlovák határszéli távbeszélő 
forgalomban váltott beszélgetések díjazása.

86.421/8.
A Magyarország és Cseh-Szlovákország 

közt a határmódosítás után még megmaradt ha
társzéli távbeszélő viszonylatokban a három 
percnél hosszabb beszélgetések három percen 
felüli időtartamát, a magyar-német határszéli 
távbeszélő forgalomhoz hasonlóan, ezentúl nem 
oszthatatlan hárompercenként, hanem percen
ként kell díjazni.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. 1938. 
évi 52. számában közzétett 134.854/8. sz. rende
let 52. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi január hó 14-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

I.
85.306/4.

A m. kir. Országos Közegészségügyi Inté
zet Szegedi Védőnőképző Intézetét a folyó évi 
február hó 1-től kezdődőleg a levélpostai díj
átalányozásban részvevő szervek közé felve
szem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-nak IV. pontjánál (M. kir. Belügymi
nisztérium) 88. tételként írják be: „Országos 
közegészségügyi intézet szegedi védőnőképző 
intézete.“

Budapest, 1939. évi január hó 11-én.

II.
85.920/4.

A Vágbalparti Ármentesítő és Belvízszabá
lyozó Társulatot a díjátalányozásban részvevő 
szervek sorába felvettem.

A hivatalok a Levélpostadíjszabás 67. §. X/a. 
pontjának 3. tételeként írják be: „Vágbalparti 
ármentesítő és belvízszabályozó társulat, Érsek
újvár.“

Budapest, 1939. évi január hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
87.831/4.

A budapesti ikir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi január hó 14-én kelt B. I. 
623/1939. számú végzésével a Budapesten, Szen
tes József nyomdájában előállított „Éljen Szá- 
lasi“ szövegű röplap 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, 1939. évi január hó 17-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
88.486/4.

A „Parade“ című angol folyóirattól, továb
bá a Párisban megjelenő „Paris Midi“ című na
pilaptól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi január hó 18-án.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megjelenéséről.
136.657/2—1938.

Magyarország és a külföldi államok leg
fontosabb demográfiái, szociális és gazdasági 
adatait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zseb
könyv“ VII. (1938. évi) évfolyama megjelent. 
A sokoldalú, könnyen áttekinthető és értékes 
segédeszközül használható nyolcadív nagyságú 
könyv 1 P-ért a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalnál (Budapest, II., Keleti Károly-u. 5—7., 
távbeszélőn: 150-020) rendelhető meg. A meg
rendelés akár hivatalonként csoportosan, akár 
egyénenként, írásban vagy távbeszélőn is tör
ténhetik.

Budapest, 1939. évi január hó 7-én. JP
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Változások az Irányítási Füzetben.
87.485'3.

Az „Irányítási Füzet‘ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

19. o. Bánhidánál 106 után írják be: 1, cs 16 
v. (h.);

24. o. Bodrogkeresztúrnál (V. Ü. ü.) és f33. 
törlendő;

28. o. Büknél 1411 v. után (k. ü.) helyett ír
ják be: (k.);

30. o. Centernél f42 helyett írják be f41;
32. o. Csepregnél 8033 helyett 8023 írandó;
33. o. Csikériánál a mostani adatok helyett 

írják be: 161 (H. U. ü. után nem) — 1 Baja 1 
(H. Ü. ü. után) /2142 b. v„ 1 143 (V. Ü. ü.) - 
143 (k.) [2136 v.;

36. o. Debrecen 9 összes adataival együtt 
törlendő;

47. o. Felsögallánál a jelenlegi adatok helyett 
írják be: 1 13 — 1 51 — 1 f51 (H. Ü. ü. után nem) 
— cs. /32 v., 14, 1 — cs 116 v. (k.), fl4;

50. o. Fürgédnél írják be 1 Bp. 72 (k. ü.) - 
es /6011 v.;

61. o. Hegyeshalomnál írják be 13 elé fl3, 
176 után 1 f52 (k.);

86. o. Kőszegnél 146 elé írják be: 1 Szombh. 
2 — 1 53/8327 v.; h. Sopr. 1/8352 v. (H). töröljék;

87. o. Kunbajánál 2136 v. után írják be: (V. 
Ü. ii.), 2138 v. helyett pedig 2136 v. (k.);

92. o. Lövőnél: 1 Sopr. 1/1427 v., 53/1430 v. 
helyett írják be 24; Ludasnál f34 (V. Ü. ü.) és 
(k) törlendő;

126. o. Pilisszántónál és Pilisszentkeresztnél
írják be: f 218;

143. o. Sopronkövesdnél 1 Sopr. 1/1427 v., 
53/1430 v. helyett írják be 24;

161. o. Tatánál fl4  elé írják be 1 — cs '16 
v. (k.);

162. o. Tatabányánál a mostani adatok he
lyett írják be: 1 13 — 1 f  13 1 cs 51 — 1 f  51/32 v„ 
14, 1 — cs /1(6 v. (k), fl4.

Budapest, 1939. évi január hó 13-án.

Helyesbítés a Helységnévtárban,
88.323/3.

Tárd nagyközségnél (514. old.) az „u. p. és 
u. t. Dédes“ bejegyzést a kir. hivatalok töröl
jék.

Budapest, 1939. évi január hó 17-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

87.877/3. — 87.878. -  87.654/3. sz.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et A
postaügynök*ég

neve f-/
13 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

- 
v é

ih
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.

So
pr

on Olaszfalu P. Veszprém 336 264 — Zirc postahivatal | 38 Gyalog

1 -
sz

er

So
pr

on Rábakecöl P. Sopron 408 288 Beled
postahivatal 5.19 Gyalog

1-
sz

er

So
pr

on Tápszentmiklós P. Győr 204 *) — Tápszentmiklós
pályaudvar 2.78 Gyalog

1-
sz

er

*) A postaszállítás és kézbesítés ellátásáról a közsé^^fondoskodik.
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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 4-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi január hó 17-én.

A Magyar királyi postatakarékpénztár 1938. 
évi december havi forgalma.

57/eln. ptakpt.
A takaréküzletágban a betétek 7,833.182 P 

76 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1938. december hó végén 
121,813.181 P 32 f volt. A különleges kamatozá
sú takarékbetétek álladéka a fenti álladókban 
23,391.774 P 52 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 553.531 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 16,369.799 

P 53 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A 
csekkbetétek állománya 1938. december hó vé 
gén 214,021.872 P 06 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 39.199 volt.

Az értékpapirüzletágban az intézet tulaj
donában levő különféle értékpapirok állomá
nya 1938. december hó végén névértékben 
126,563.879 P 40 f-t tett ki, az intézetnél levő 
idegen tulajdont képező értékpapirok és egyéb 
értékek pedig névértékben 151,659.744 P 40 f 
értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 103.723 volt.

A zálogüzletágban 221.697 drb új zálogfel
vétel 4,500.664 P kölcsönnel és 262.972 drb zá
logkiváltás 5,333.633 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1938. december hó 
végén 1,275.322 drb, a zálogkölcsöntőke álladé
ka pedig 25,786.258 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverés
re 2.919 drb, kényszerárverésre pedig 5.059 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
6.152 drb, a befolyt vételár 109.914 P 12 f-t 
tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1938. december hó folyamán 
3,783.480 tétel, s 2.249,201.956 P 23 f volt.

Az összes betétek állománya pedig i hó 
végén 335,835.053 P 38 f volt.

Budapest, 1939. évi január hó 9-én.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 
közgyűlése.
822/pbetbizt.

Az intézet választmánya az 1939. évi ja
nuár hó 13-án tartott ülésében az intézet XIV. 
évi rendes közgyűlésének napját az 1939. évi 
február hó 26-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 tárgysoroza
tát feltüntető meghívót az intézet az alapsza
bály rendelkezésének megfelelően a közgyűlés 
napját 15 nappal megelőzően a Posta Rendele
tek Tárában közzéteszi.

Budapest, 1939. évi január hó 13-án.

Szakkönyvtár

mmt ■ ■ i
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások-
A kéthelyi m. kir. posta-, táviró- és távbeszélő hivatal

június 1-től október 1-ig kiadó helyettesítésre kiadót ke
res. Javadalmazás, lakás és fix megegyezés szerint. Táv
írdához jól értők jelentkezését kérem.

Balmazújváros I. oszt. postahivatal február 1-re, vagy 
15-ére önálló kezelésre és helyettesítésre képes, jó táv- 
irász kiadót keres. Járandóság megegyezés szerint.

Középiszkáz III. osztályú postahivatal nőkiadót ke
res azonnalira és állandóra, aki helyettesítést is vállal. Fi
zetés megegyezés szerint.

Túra I. oszt. postahivatal február 1-re állandó alkal
mazásra kiadót keres. Fizetés 56 P kp, lakás, fűtés, vilá
gítás, reggeli és ebéd, vagy 80 P kp, lakás, fűtés, világítás 
és reggeli.

Alsógöd I. osztályú postahivatal azonnali belépésre 
távirda-, távbeszélőkezelésben jártas kiadót keres. Java
dalmazása megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Dóra József Pusztaföldvár azonnal Érettségizett.

Török István Feketeardó február 1-től Érettségizett. 
Helyettesítést is vállal.

Erdélyi Mária Győrtelek
febr. 1-től Hodász 10

•
1930. febr. 1. Helyettesítést is vállal.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK FARA
A MAGYAR K1R.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

KUIíArEST, 1939. JAJÍUÁR 27. 4. szám.

T A K T
A kassai m. kir. postaigazgatóság felállítása, működé

sének megkezdése, ezzel kapcsolatban a felszabadult te
rületek m. kir. postaigazgatóságának megszüntetése.

Felmentéseik és megbízások.
Elsőfokon hozott határozatokban a jogorvoslat lehe

tőségére való utalás.
A vámközvetítési díj téves felszámítása a vámköte

les tartalom gyanúja miatt vámkezelt és csak statisztikái 
illetékkel terhelt levélpostai küldeményeknél.

A csekkbefizeitési díj alól mentes csekkszámlák jegy
zékének helyesbítése.

Változás a Lengyelországba és az azon túli orszá
gokba szóló csomagok díjában.

A L O M :
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A füleki postahivatal megbízatása vasúti fuvarleve

lek árusításával.
Munkavállalók gyermeknevelési pótlékának fizetésé

re kötelezett vállalatok jegyzéke.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Jankovichtelepen postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Elveszett postakiadói igazolvány.
Munkás igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állások.

A kassai m. kir. postaigazgatóság felállítása, 
működésének megkezdése, ezzel kapcsolatban 
a felszabadult területek m. kir. postaigazgató

ságának megszüntetése.
85.239/1.

A felszabadult területen lévő összes posta- 
hivatalok és szervek postaigazgatását, mint első
fokú hatóság, ezideig a Budapesten működő 
„Felszabadult területek m. kir. postaigazgató
sága“ látta el.

Ennek a postaigazgatóságnak egyidejű meg
szüntetésével hasonló jog- és hatáskörrel Kas
sán „M. kir. postaigazgatóság“-ot, mint elsőfokú 
postai hatóságot létesítek.

A kassai m. kir. postaigazgatóság folyó évi 
február hó 1-én kezdi meg működését. Hatás
köre alá tartoznak a felszabadult területeken 
működő postai szervek.

A P. R. T. 1938. évi 52. számában közzétett 
137.040/1. számú rendelet értelmében teljes igaz
gatósági hatáskörrel működő felszabadult terüle
tek m. kir. postaigazgatóságának működése ez
zel egyidejűleg megszűnik és teljes hatáskörét a 
kassai m. kir. postaigazgatóság veszi át.

Budapest, 1939. évi január hó 18-án.

Felmentések és megbízások.
85.239/1.

1. Silhavy Aladár postafőigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaigazgatót a központi 
biztosi teendők és a felszabadult területek m. 
kir. postaigazgatóságának vezetése alól felmen
tem s egyidejűleg a kassai m. kir. postaigazgató 
ság vezetésével megbízom.

2. Dr. Bally István postaigazgatót a m. kir. 
posta utalványleszámoló hivatalnál lévő általá
nos osztály vezetői teendőinek ellátása alól fel
mentem s egyidejűleg a kassai m. kir. postaigaz
gatóság vezetőjének állandó helyettesítésével 
megbízom;

3. Rósás István postaműszaki tanácsost a 
debreceni m. kir. postaigazgatóság 6. (műszaki) 
ügyosztályában vezetői és az igazgatóságnál he
lyettesvezetői teendők ellátása -alól felmentem és 
a kassai m. kir. postaigazgatóság 6. (műszaki) 
ügyosztályának vezetésével és az igazgatóság ve
zetőjének helyettesítésével bízom meg;

4. Zimányi János postafőmérnököt a sze
gedi m. kir. postaigazgatóság 6. (műszaki) ügy
osztályában a helyettesi teendők ellátása alól 
felmentem és a kassai m. kir. postaigazgatóság 
6. (műszaki) ügyosztályában a helyettesi teen
dők ellátásával megbízom.

Budapest, 1939. évi január hó 18-án.
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Elsőfokon hozott határozatokban a jogorvoslat I 
lehetőségére való utalás.

131.041/5.—1938.
Több esetben tapasztaltam, hogy a m. kir. 

posta (távíró, távbeszélő, rádió) szolgálatainak 
igénybevétele során, vagy egyébként az igénybe
vétellel kapcsolatban felmerült ügyekben az első
fokú határozat hozatalára hivatott postai szer
vek az általuk hozott határozatban a fél figyel
mét felhívják a törvényes rendelkezés alapján 
igénybevehető jogorvoslatokra olyankor is, ami
kor annak helye nincs.

Ennek elkerülése céljából felhívom a figyel
met arra, hogy a határozatban a felet csak abban 
az esetben kell figyelmeztetni fellebbezési jo
gára, ha a határozat olyan ügyre vonatkozik, 
amelyet bírói vagy más hatósági eljárás útjára 
nem lehet terelni, vagyis, amikor az ügy végle
ges eldöntése a m. kir. postára tartozik, valamint 
ha bírói vagy más hatósági eljárást csak a postai 
közigazgatási eljárás kimerítése után lehet 
igénybe venni.

Egyéb esetekben a jogorvoslat igénybevehe
tőségére vonatkozó felhívást a határozatban 
mellőzni kell.

Budapest, 1939. évi január hó 21-én.

A vámközvetitési díj téves felszámítása a vám
köteles tartalom gyanúja miatt vámkezelt és 
csak statisztikai illetékkel terhelt levélpostai 

küldeményeknél.
86.740:4.

Felmerült esetből kifolyólag az egyöntetű 
eljárás biztosítása céljából figyelmeztetem a 
vámközvetítő postahivatalokat, hogy a vámkö
teles tartalom gyanúja miatt vámkezelt levél
postai küldemények és értéklevelek után a vám- 
közvetítési díjat nem szabad felszámítani akkor, 
ha a vonatkozó vámnyugtákból kivehetőleg a 
küldeményt csak statisztikai illeték terheli. A 
■vámjelző cédulával ellátott levélpostai küldemé
nyek és értéklevelek után azonban a vámközve
títési díj minden esetben jár.

Ezt a hivatalok az A. 1. Szab. 86. §. 8. pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi január hó 24-én.

A csekkbefizetési díj alól mentes csekkszám
lák jegyzékének helyesbítése.

88.182/4.
A m. kir. postatakarékpénztár az állami 

csekkszámlák céljaira 60.000—139.999-ig fenntar

tott keretben, a 70.000—79.999-ig terjedő szám
csoportot kereskedelmi jellegű csekkszámlák ré
szére vette igénybe.

Ennélfogva a 70.000—79.999-ig terjedő szám
csoporthoz tartozó csekkszámlákra történő be
fizetéseknél a jövőben a díjszabásszerű csekk
befizetési díjat kell szedni.

Ennek alapján a postahivatalok a Levél- 
postadíjszabás 33. §-ánál a „Csekkbefizetési díj 
alól mentes csekkszámlák“ jegyzékében a „60.000 
—139.999-ig Állami 6zámlák“ szöveget töröljék 
éá helyette „60.000—69.999-ig Állami számlák, 
80.000—139.999-ig Állami és teljesen állami jel
legű számlák“ szöveget írják.

A postahivatalok egyben az említett jegy
zékből az időközben megszüntetett 1.038, 14.097, 
14.111. és a 14.132. számú csekkszámlákat töröl
jék.

Budapest, 1939. évi január hó 20-án.

Változás a Lengyelországba és az azon túli or
szágokba szóló csomagok díjában.

88.813/4.
A Lengyelországba, valamint a lengyel 

posta közvetítésével Danzigba, Észtországba. 
Lettországba és Litvániába küldött csomagokat 
ezentúl Csehszlovákia közvetítésével lehet to- 

j vábbítani.
A hivatalok ennek következtében a P. R. T. 

1938. évi 43. számában megjelent I. ad. 122.195 4. 
sz. rendelet alapján a Csomagdíjszabásban Dan- 
zignál (88. oldal, 1. útirány), Észtországnál (102v 
oldal, 1. útirány), Lengyelországnál (141. oldal), 
Lettországnál (141. oldal, 1. útirány) és Litvániá
nál (143. oldal, 1. útirány) beírt ceruza jegyzetet 
töröljék. Lengyelországnál a fenthivatkozott 
rendelet alapján 2. útiránynak beírt német út
irány továbbra is megmarad.

Budapest, 1939. évi január hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
88.911/3.

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 II/4 -— 5 ó, É 
11/28;

Brit-lndiába: (Bombay): F 11/2 — 7 ó, £ 
11/16;

Dél-Afrikába (Capetown): F 1/31 — 15 ó, 
É 11/ 20;
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Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 1/29 — 
15 ó, É 11/13; F II/l — 15 6, É 11/20;

Egyiptomba (Alexandria): F 1/29 — 22 ó, 
É II/2; F 1/30 — 22 ó, É II/3; F 11/2 — 22 ó, É 
II/6; F II/3 — 15 ó, É II/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 1/30 — 15 ó, É II/8: F 1/31 — 12 ó, É II/9; F 
11/2 — 15 ó, É 11/10;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F 1/30 — 
22 ó, É II/4; F II/l — 22 ó, É II/6; F II/4 — 22 ó, 
É II/9;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 1/30 — 12 ó, 
É 11/7; F II/3 — 12 ó, É H/ll; F II/4 — 12 ó, É 
11/12;

Japánba (Shimonoseki): F 1/31 — 5 ó, É 11/17: 
F II/3 — 5 ó, É 11/20;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F II/l — 
15 ó, É 11/23;

Palesztinába (Tel-Aviv): F 1/29 — 22 ó, É 
II/3; F 1/30 — 22 ó, É II/4; F II/l — 22 ó, É II/5; 
F 11/2 — 22ó,É  II/8; F II/4 — 22 ó, É II/9;

Szíriába (Alep): F 1/30 — 22 ó, É 11/2; F II/l 
— 22 6, É II/4; F II/4 — 22 ó, É 11/7.

Budapest, 1939. évi január hó 20-án.

A füleki postahivatal megbízatása vasúti fu
varlevelek árusításával.

138.644/4.—1938.
A füleki postahivatalt megbíztam vasúti fu

varlevelek árusításával.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 

díjszabás 2. §. B) pontjánál.
Budapest, 1939. évi január hó 23-án.

Munkavállalók gyermeknevelési pótlékának 
fizetésére kötelezett vállalatok jegyzéke.

88.626/9.
Az 1938 : XXXVI. t.-c. hatálya alá tartozó 

vállalatok jegyzékének egy példányát egyidejű
leg azzal adom le, hogy azt további intézke
désig a postahivatalok és ügynökségek az érde
keltek tájékoztatása céljából hivatalos helyisé
geikben megfelelő módon tegyék közszemlére.

Budapest, 1939. évi január hó 23-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
133.223/8.—1938.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

18. o. Az „Általános tudnivalók“ 1. pont har
madik bekezdés első mondatában a „Cseh-Szlo- 
vákországgal és“ szavakat töröljék. A második

mondat elejét a következőképen helyesbítsék: 
,.Az egyrészről Magyarország, másrészről Cseh- 
Szlovákország és Németország (Ausztria) közti 
határszéli távbeszélő viszonylatokban . . . . “

24. o. A második díjtáblázatot követő má
sodik, „A Komárom—Komarno . . . . “ kezdetű 
bekezdés első mondatát töröljék.

Az oldal alján levő kiszámított díjak táblá
zatában a *) jelek helyébe a következő díjakat 
írják: I. hasáb első sor: — frs 17 cts, második 
sor: — frs 34 cts, harmadik sor: — frs 50 cts;
III. hasáb első sor: — frs 10 cts, második sor: 
— frs 20 cts, harmadik sor: — frs 30 cts. Az e 
táblázat alatti *) jelű jegyzetet teljes egészében 
törölj ék.

39. o. Litvániánál a kéthasábos részt követő 
bekezdés második sorában a beszélgetési díj va- 
lamenvi viszonylatban 11 frs 55 cts helyett 11 frs 
25 cts.

A Litvániához tartozó díjtáblázat I. hasáb
jában 3 frs 85 cts helyett 3 frs 75 cts, II. hasábjá
ban 6 frs 93 cts helyett 6 frs 75 cts, III. hasábjá
ban pedig 2 frs 31 cts helyett 2 frs 25 cts írandó.

Budapest, 1939. évi január hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

89.221/4.
A szombathelyi kir. törvényszék vizsgáló- 

bírája 1939. évi január hó 19-én kelt 191/1939. 
számú végzésével a Kámonban 1939. évben, a 
közelebbi kelet ideje szerint meg nem jelölt na
pon keltezett s a m. kir. 3. honvédhíradóoszíály 
Zörgőcsontú öreg Titá-sai által kibocsátott s a 
Gabriel A. utóda szombathelyi nyomda által ké
szített „Katonaéletünk“ elhunytára vonatkozó 
gyászjelentésnek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a szombathelyi 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi január hó 23-án.
II.

89.570/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi január hó 23-án kelt B. I. 
890/1939. számú végzésével a Budapesten, a Cen
trum kiadóvállalat nyomdájában előállított „Ma
gyar Harc“ -című, nem időszaki lap 1939. évi ja
nuár hó 21. napján megjelent I. évfolyam 1. szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.

Jankóvichtelep postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

88.403/3.
Az eddig évente június 1-től szeptember 

30-ig terjedő idő alatt időszaki postahivatalként 
működött jankovichtelepi postaügynökség folyó 
évi február hó 1-ével változatlan forgalmi kör
rel IV. osztályú postahivatallá alakul át.

Ehhezképest a kir. hivatalok az alább fel
sorolt segédkönyvekben a jankovichtelepi posta
ügynökségre, illetve időszaki postahivatalra vo
natkozó összes postai bejegyzések törlése mel
lett a következő új adatokat vegyék fel:

A Helységnévtárban @£3 L., Székesfe
hérvár — — — Nagykanizsa, 488, postáig. P.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában: „5292, 488, — Jankovichtelep, Somogy, 
Pécs, Székesfehérvár -  -  — Nagykanizsa.“

Az Irányítási Füzetben: „Jankovichtelep,

IV, Somogy, P., VI., Székesfehérvár—Nagykani
zsa, 8, f8, 35 (VI/26—IX/8.).“

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.

Elveszett postakiadói igazolvány.
87.402/1.

Debreczeni Józsefné született Nyireő Oli
via postakiadó a budapesti postaigazgatóság ál
tal 1929 december hó 18-án 1—K—823/1929. szám 
alatt kiállított postakiadói igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1939. évi január hó 18-án.

Munkásigazolvány elvesztése.
88.390/6.

Huszti Vince ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság ál
tal kiállított 59/1938. sz., a budapesti állami táv
beszélőhálózat vonalain végzendő munkálatokra 
jogosító arcképes igazolványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1939. évi január hó 21-én.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

88.406/3., 89.153/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

Az általános feltételek a P. R. T. 1936. év 
számában tétettek közzé.

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.

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

IFósgyőr I. oszt. postahivatal február 1 -tő! 28-ig 
való jelentkezéssel gyors munkás férfi vagy nő kiadót ke

res állandó alkalmazásra, fix fizetéssel megegyezés szerint, 
lehelek'g pénztárkezelésre.

Hidasnémeti postahivatal jó munkás, kezdő férfiú 
kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

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

Fővárosi Nyomda R észvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1039. FEBRUÁR 3. 5 . szám .

T A R T A L O M :

Megbízatás.
Felmentések és megbízások.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás. 
Németországba szóló kiscsomag és árumintaküldemé

nyek hiányos csomagolása.
A posta útján megrendelhető külföldi hírlapok és 

folyóiratok kivonatos árjegyzékének kiadása.
A  „Magyar a magyarért“ bélyegek árusítása. 

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak

névjegyzékének kiegészítése.
Változások a Helységnévtárban.
Mátraszőllős postaügynökség ellenőrzőhivatalánalír 

megváltoztatása.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmények postaügymöki állásra.

■ Létszámból törölt postakiadók.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Megbízatás.
I. ad 87.183/1.

Mészáros Lajos postaigazgatót a post a ve
zérigazgatóság 8. (távíró, távbeszélő, rádióüzleti 
és díjszabási ügyek) ügyosztálya vezetőjének He
lyettesítése alól felmentettem és megbíztam en
nek az ügyosztálynak a vezetésével.

Budapest, 1939. évi január hó 26-án.

Felmentések és megbízások.

90.401/1.

1. Szathmáry Ferenc m. kir. postafőigazga
tót a budapesti m. kir. postaigazgatóság vezető
jének helyettesítése alól,

2. dr. Kovács József m. kir. postaigazgatót a 
postavezérigazgatóság 4. ügyosztálya vezetőjé
nek helyettesítése alól, és

3. dr. Albrecht Gyula m. kir. postaigazgatót 
a postavezérigazgatóság 4. ügyosztálya kereté
ben felállított nemzetközi postacsoport vezetése 
alól 1939. évi január hó végével felmentem és 
1939. évi február hó elsejei hatállyal

1. Szathmáry Ferenc postafőigazgatót a köz
ponti biztosi teendőkkel,

2. dr. Kovács József postaigazgatót a buda

pesti postaigazgatóság vezetőjének helyettesíté
sével, és

3. dr. Albrecht Gyula postaigazgatót a pos- 
tavezérigazgatóság 4. ügyosztálya vezetőjének 
helyettesítésével bízom meg.

Budapest, 1939. évi január hó 29-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
89.872/1.

Dr. Gilly Gyula postasegédtitkár (62) a sze
gedi postaigazgatóság kerületében áthelyezés 
folytán a kerületi biztosi teendők alól felmente
tett és helyette dr. Hetényi Béla postasegédtit
kár (47) a kerületi biztosi teendőkkel megbíza
tott.

Budapest, 1939. évi január hó 31-én.

Németországba szóló kiscsomag és áruminta
küldemények hiányos csomagolása.

88.495/4.

A német postaigazgatás közli, hogy az 
utóbbi időben Magyarországból nagy számban 
érkeznek Németországba kolbászt, nyers húst, 
vajat, vagy ezekhez hasonló termékeket tártál-
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mazó, többnyire ajánlott kiscsomagok, amelyek | 
megfelelő csomagolás hiányában a velük együtt 
továbbított egyéb postaiküldeményeket bezsí
rozzák és azokban kárt tesznek. A  német posta 
ezért a rendeltetési helyre való továbbküldés 
előtt kénytelen ezeket a hiányosan csomagolt 
küldeményeket átcsomagolni, ami az ezzel járó 
költségen kívül jelentős többletmunkát is okoz.

Az ily hiányosan csomagolt küldemények 
továbbításának megakadályozása végett utasí
tom a hivatalokat, hogy a Németországba szóló 
húst, szalonnát, stb. tartalmazó kiscsomagokat 
és árumintaküldeményeket csak akkor fogadják 
el, illetve továbbítsák, ha a csomagolás tartós és 
meleg helyiségben hosszabb időn át való rak
tározás esetében is feltétlen védelmet nyújt az 
ellen, hogy más postaküldeményeket bezsíroz
zon, vagy azokban kárt tegyen.

Ellenkező esetben e küldeményeket a hiá
nyos csomagolás pótlása és kiegészítése végett 
a feladóknak vissza kell adni és fel kell hívni a 
figyelmüket arra, hogy a meg nem felelő csoma
golásból származó esetleges károkért a posta 
kártérítési igénye fennáll.

Budapest, 1939. évi január hó 30-án.

A posta útján megrendelhető külföldi hírlapok 
és folyóiratok kivonatos árjegyzékének 

kiadása.
89.761/4.

A m. kir. posta útján megrendelhető kül
földi hírlapok és folyóiratok kivonatos árjegy
zékét múlt évi december hó folyamán újból ki
adtam. A jegyzékből az összes kincstári és I. 
oszt. postamesteri hivatalokon kívül oly posta- 
mesteri hivatalokat is láttam el 1—1 példánnyal, 
amelyeknél külföldi hírlapokra jelenleg előfizet
nek.

Ez az árjegyzék az egyes külföldi országok 
hírlapárjegyzékeiből csak azokat a külföldi hír
lapokat tartalmazza, amelyekre a posta útján a 
legutóbbi időben tényleg előfizetések történtek.

Minthogy e jegyzék a lapok előfizetési árát 
is magában foglalja, felhívom a hivatalok figyel
mét, hogy hírlapelőfizetésekkel kapcsolatban 
ezentúl előzetesen csak azoknak a hivataloknak 
kell a szükséges felvilágosításért a külföldi hír
laposztályhoz fordulni, amelyek az árjegyzékek
ből példányt nem kaptak, míg az árjegyzéket

kézhez vett hivatalok csak akkor forduljanak a 
külföldi hírlaposztályhoz felvilágosításért, ha 
olyan lapokra kívánnak előfizetni, amelyek a 
jegyzékbe nincsenek felvéve.

A jegyzékben felsorolt lapok előfizetési árá
ban esetleg beálló változásokról az árjegyzéket 
kézhez vett hivatalok a szükséghez képest ki
adandó „Változás“ útján fognak értesülni.

Budapest, 1939. évi február hó 1-én.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek árusítása.
90.377/3.

A P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 
85.002/3. számú rendeletemmel bocsátottam a 
„Magyar a magyarért“ bélyegeket forgalomba.

A bélyegekkel együtt megküldött I. ad 
85.002.—1939. IV. 3. számú rendeletemben kü
lön is felhívtam a postahivatalokat, hogy a kész
letükbe jutott „Magyar a magyarért“ bélyege
ket az utolsó darabig igyekezzenek eladni, ha 
pedig a készlet elfogyott s a bélyegek iránt ér
deklődés mutatkozik, az eladható mennyiséget 
soronkívül rendeljék meg.

Különösen hangsúlyozva azt, hogy a ma
gyar nemzeti jótékonycélt szolgáló bélyegeknek 
minél nagyobb mennyiségben való eladása min
den postahivatalnak és minden postatisztviselő
nek hazafias kötelessége, most újból felhívom a 
postahivatalokat, hogy a bélyegekre a náluk 
megforduló felek figyelmét külön is hívják fel és 
hassanak oda, hogy azokat minél nagyobb meny- 
ny is égben vásárolják.

Felmerült esetekből tudomásom van arról, 
hogy egyes postahivatalok eddigi felhívásaim
nak egyáltalán nem igyekeztek eleget tenni, sőt 
a bélyegek iránt érdeklődőket elutasították az
zal, hogy készletük kifogyott.

Erre vonatkozóan utalok a bélyegekkel 
együtt megküldött I. ad 85.002/1938. IV. 3. számú 
rendetetem 4. pontjára, amely szerint a feltét
lenül eladható mennyiséget minden postahivatal 
megrendelheti.

Hivatkozott előbbi és fenti rendeleteimben 
foglaltak be nem tartása miatt a hibásnak talált 
postahivatalok ellen szigorúan eljárok.

Budapest, 1939. évi január hó 28-án.
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Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
90.501/3.

Az európánikívüli 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 II/9 — 7 ó, 
É III/7;

Brit-lndiába (Bombay): F II/7 — 15 ó, É
11/20; F II/9 — 7 ó, É 11/23;

Dél-Afrikába (Capetown): F II/7 — 15 ó,
É 11/27;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 11/8 — 
12 ó, É 11/22; F 11/11 — 15 ó, É 11/25;

Egyiptomba (Alexandria): F II/5 — 22 ó,
É 11/11; F 11/7 — 15 ó, É 11/12; F 11/8 — 22 ó, 
É 11/13; — F II/9 — 12 ó, É 11/14; F 11/11 — 22 ó, 
É 11/16;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 11/6 — 15 ó, É 11/15; F II/8 — 15 ó, É 11/17; 
F 11/10 — 15 ó, É II/19; F 11/11 — 15 ó, É 11/20;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F II/6 — 
22 ó, É II/11; F II/8 — 22 ó, É 11/13; F 11/11 — 
22 ó, É 11/16;

Iránba (Perzsia—Teherán): F II/6 — 12 ó, 
É 11/14; F 11/10 — 12 ó, É 11/18; F 11/11 — 12 ó, 
É 11/19;

Japánba (Shimonoseki): F II/7 — 5 ó, É 11/24; 
F 11/10 — 5 ó, É 11/27;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 11/9 — 
5 ó, É III/6;

Palesztinába (Tel-Aviv): F II/5 — 22 ó, 
É II/11; F II/6 — 22 ó, É 11/12; F 11/7 — 22 ó, 
É 11/13; F II/8 — 22 ó, É 11/14; F 11/10 — 22 ó, 
É 11/16; F 11/11 — 22 ó, É 11/17;

Szíriába (Alep): F II/6 — 22 ó, É II/9; F II/S 
— 22 ó, É 11/11; F 11/11 — 22 ó, É 11/14.

Budapest, 1939. évi január hó 27-én.

A hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

89.592/4.

A Magyar Szabványügyi Intézetet és az Or
szágos Ipari és Bányászati Családpénztárt azon

nali hatállyal felvettem a levélpostai díjátalá
nyozásban részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának VI. a) pontjánál (M. kár. Iparügyi 
Minisztérium) 18. és 19. tételként írják be:

„18. Magyar szabványügyi intézet.
19. Országos ipari és bányászati család

pénztár.“
Budapest, 1939. évi január hó 30-án.

Változások a Helységnévtárban.
89.171/3.

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

Hortobágy (259. o.) ezentúl „L.“ helyett „C.“
Mártély pu. ügynökség ezentúl L.; az 

„u. t. Hódmezővásárhely 1.“ bejegyzés törlendő.
Rákoscsaba (448. o.), Rákoskeresztúr és Rá

kosliget (449. o.) 1939. évi március hó 1-től a köz
ponti járásból a gödöllői járásba csatolhatnak át.

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.

Mátraszőllős postaügynökség ellenőrzőhivata
lának megváltoztatása.

89.171/3.

Mátraszőllős postaügynökség ellenőrzőhiva
tala ezentúl Hatvan 2. helyett Hatvan 1.

A kir. hivatalok ezt a változást a Helység- 
névtárban (362. o.), a Postahivatalok és Ügynök
ségek névsorában (81. o.) és az Irányítási Füzet
ben (96. o.) vezessék keresztül.

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
90.370/6. * .

Perge András ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság ál
tal kiállított 831/1938. sz. távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.
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Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1939. évi január hó 31-én.

Személyzetiek.
89.629/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. évi 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Mojzer Ignác dr. segédtit
kár 63 Pécsről Budapestre, Kiss János mérnök 
35 Pécsről Budapestre, Pusztay György segéd
mérnök 28 Sopronból Veszprémbe, Soós Zoltán 
segédmérnök 34 Budapestről Pécsre, Molnár Fe
renc hiv. igazgató 41 Miskolcról Budapestre, 
Egri Gyula felügyelő 170 Nagykanizsáról Buda
pestre, Schöll Károly felügyelő 255 Győrből Bu
dapestre, Borbély Gyula főtiszt 337 Pécsről Bu
dapestre, Udvardi Jenő I. oszt. tiszt 290 Egerből 
Sátoraljaújhelyre, Nicora László I. o. tiszt 318 
Budapestről Salgótarjánba, Holtzer László I. o. 
tiszt 424 Szolnokról Egerbe, Gyulai Sándor II.
o. tiszt 185 Szerencsről Kisváráéra, Sipos Ferenc
II. o. tiszt 392 Üj dombóvárról Budapestre, Joó 
Géza dr. forg. gyakornok 171 Debrecenből Sá
toraljaújhelyre, Szemereki Lajos ellenőr 302 
Mosonból Győrbe, Kajos Jenő dr. segédellenőr 
194 Szerencsről Sátoraljaújhelyre, Bokor Rózsa 
segédellenőrnő 378 Gyöngyösről Nyíregyházára, 
Kovács Lajos műszaki segédtiszt 101 Szegedről 
Budapestre, Takács Ferenc műszaki üzemi gya
kornok 67 Székesfehérvárról Budapestre, Fráter 
Eleonóra kezelőnő 182 Budapestről Balassagyar
matra, Nédermann Gizella kezelőnő 324 Egerből 
Sátoraljaújhelyre, Balkó Margit kezelőnő 467 
Salgótarjánból Budapestre, Kovács Irén buda
pesti kezelőnő 653 Mohácsról Barcsra, Gyön
gyösi Mihály I. oszt. altiszt 2/c Rakamazról Sze
rencsre, Jámbor Márton II. oszt. altiszt 1286 
Sopronból Komáromba, Nagy Károly dákai II.
o. altiszt 2066 Győrből Komáromba, Császár La
jos II. o. altiszt 2334 Kecskemétről Békéscsabára, 
Gyimesi Emil II. o. altiszt 2438 Szarvasról Sze
gedre, Katona Endre II. o. altiszt 2783 Győrből 
Komáromba, Bakos János II. o. altiszt 3117

Orosházáról Békéscsabára, Bodrogi Albert II.
o. altiszt 3181 Karcagról Sátoraljaújhelyre, 
Szabó Mátyás dombegyházi II. o. altiszt 3218 
Szegedről Makóra, Nyuiász Antal II. o. altiszt 
3434 Budapestről Sopronba, Orbán Páll II. o. al
tiszt 3438 Pécsről Budapestre, Csák János II. o. 
altiszt 3454 Makóról Szegedre, Csáki János 
hegyhátsáli II. o. altiszt 3565 Tatáról Komárom
ba, Sepa Miklós II. o. altiszt 3569 Szerencsről 
Sátoraljaújhelyre, Ecsedi János I. o. vonalfelvi
gyázó 247 Komádiból Debrecenbe, Nagy Mihály 
gáborjáni II. o. vonalfelvigyázó 397 Nyíregy
házáról Komádiba.

Nyugdíj azt attak: Jurcsó Róza segédellenőr
nő 202, Várkonyi Jánosné -segédtisztnő 345, Si
mon Mihály tápiógyörgyei II. o. szakaltiszt 162, 
Biró Benjamin 2/b, Fehér Ferenc kápolnásnyéki 
47, Nagy Ignác csengeri 92, Csengődi Gyula 230, 
Gerecs Lajos 277, Kanozsai András kürti 442/a, 
Vágó Zsigmond 473, Fekete Lajos csütörtöki 
513, Gurmai István 686, Rédl Károly 762, Patkó 
István 971 és Takács György abai 1464 I. o. al
tisztek, Pénzes Ferenc II. oszt. altiszt 2019.

Meghaltak: Haury Gyula titkár 55, özv. Hid- 
véghy Ferencné segédellenőrnő 413, Bölcsházy 
Mária segédellenőrnő 652, Wisztt Vilmosné ke
zelőnő 622, Biró Ernő I. o. altiszt 561, Bakos Sán
dor II. o. altiszt 3445.

Elbocsáttattak: Kovács Márton békéscsabai 
798 és Kővári Mihály 1825 II. o. altisztek, Nagy 
Antal kiskunfélegyházi II. o. vonalfelvigyázó 377.

Névváltozás: Reményi (Reznák) István 1. o. 
vonalfelvigyázó 205.

Véglegesíttettek: 1938 november hó 1-től: 
Mizser Nagy András kábelszerelő 349, Lőcsei 
Lajos I. o. vonalfelvigyázó 350, Horváth György 
aradi I. o. csoportvezető 351.

Egyéb változások: Fejes József számellenőr 
25 helyett Fejes József dr., Bérczy Lajos fel
ügyelő 365/c helyett Bérezi Lajos, Laux József
II. o. tiszt id. 113 helyett Laux József dr., özv. 
Kanovich Lászlóné segédtisztnő 219 helyett 
Rácz Istvánné, Kerecmann Rezsőné segédtiszt- 
nő 528 helyett Keszthelyi Rezsőné írandó.

Budapest, 1939. évi január hó 28-án.
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Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

102.886/3.—1938., 90.356/3., 90.578/3.
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*) A szállítási és kézbesítési költségekhez az érdekeltség hozzájárul. **) A  postaszállítás és kézbesítés ellátásáról 
a község gondoskodik. ■

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi február hó 18-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936 évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi január hó 31-én.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
CD
00'O4-i

A létszámból törölt egyén
cdoc A létszámból való
cdOJD̂O)
‘5 3 n e v e állása születési helye állomáshelye, 

hol utoljára törlés oka

ojj és éve alkalmazva volt
o.

O-cd"O
Miskolczi Béláné 

sz. Kobilják Margit kiadó Nagyzsám 1902. Budapest 99.
Hat hónapnál hosz- 
szabb ideig alkalma

zás nélkül állott.
0Q

Pé
cs

Bőd László kiadó Zilah 1895. Harkány Meghalt.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

■ eve állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

Pé
cs

Feuerstahler Ilona kiadó Pécs 1912. Hidas Bizalomvesztés.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások»
„Baja 2. postahivatal helyettest! (keres 1—2 hónapra. 

Fizetés megegyezés szerint“.
A kéthelyi m. kir. posta-, távíró- és távbeszélőhiva- 

tal június 1-től október 1-ig kiadó helyettesítésre kiadót 
keres. Javadalmazás lakás és fix megegyezés szerint. Táv
írdához jól értők jelentkezését kérem.

Nyulfalu III. os:t. postahivatal, február 15-re vagy 
március 1-re szerény, megbízható nő vagy férfi kiadót ke 
rés állandó alkalmazásra. Javadalmazás — fizetés meg
egyezés szerinti.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegjzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Farkas Jolánka Heves, Almos-u. 20. azonnal 4 középiskola

Török Dezső Békéscsaba, Reviczky-u. 50. febr. 15-től.

Szabó József Diósgyőr 2 1939. febr. 1. 
vagy 15-től

Érettségizett. 
Csak a 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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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103». FEBRUÁR lO. O. siám.

T A R T A L O M :

Kitüntetés.
Felmentés és megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
A munkaegységkimutatás módosítása.
Az 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott harma

dik kibocsátású 5 pengős bankjegyek bevonása.
A munkácsi postahivatalnál vámközvetítő szolgálat 

berendezése.
Nagykanizsa 2. számú postahivatal vámközvetítő szol

gálatának megszüntetése.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
„Békés“ című időszaki lap megjelenésének és terjesz

tésének megtiltása.
„8 Örai Újság“ című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
„Magyarság“ című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Kiskirályság új postaügynökség megnyitása.
Lentikápolna szünetelő postaügynökség megnyitása.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.

Kitüntetés.
91,377/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten, 1938. évi december hó 7. napján 
kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni mél- 
tóztatott, hogy a vitézi rend érdekében és egy
ben a haza javára kifejtett értékes és eredmé
nyes munkásságáért vitéz Vajthó Tivadar m. 
kir. postafelügyelőnek elismerése tudtul adas
sák.

Budapest, 1939. évi február hó 5-én.

Felmentés és megbízatás.
90.961/1.

Dr. György József postaigazgatót a köz
ponti biztosi teendők alól felmentettem és egy
idejűleg a kassai m. kir. postaigazgatóság veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.

.1  ■ __________

Hivatalvezetői megbízatás.
87.467/1.

Harasztos Ferenc postafelügyelőt (268) a 
Nagykanizsa 1. számú postahivatal vezetésével 
megbíztam.

Budapest, 1939. évi február hó 4-én.

A munkaegységkimutatás módosítása.
110.000/2.—1938.

A P. R. T. 1924. évi 60. számában megjelent 
20.020. sz. rendelettel rendszeresített munkaegy
ségkimutatást és a P. R. T. 1935. évi 50. számá
ban közzétett 140.756/2. sz. rendelettel rendsze
resített összesítő forgalmi kimutatást 1939: évi 
február hó 1-től kezdődő hatállyal módosítva új
ból kiadtam.

Ezzel kapcsolatban a munkaegységkimuta- 
tás és az összesítő forgalmi kimutatás kitölté
sére vonatkozó eddigi összes rendeiLeteket hatá
lyon kívül helyezem. A módosított munkaegy- 
ségkimutatás és összesítő forgalmi kimutatás 
vezetésére és felterjesztésére vonatkozó rendel
kezéseket a P. R. T. jelen számához csatolt 
„Utasítás a munkaegységkimutatás vezetésére“
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(rövidítve: „Mekut“) tartalmazza. Ennek he
lyesbítéséről a P. R. T.-ben megjelenő „Változá
sok“ útján fogok gondoskodni.

1939. évi február hó 1-től kizárólag csak az 
új kiadású munkaegységkimutatás és összesítő 
forgalmi kimutatás nyomtatványt szabad hasz
nálni.

Az érdekelt postai szervek az utasítást gon
dosan tanulmányozzák át. Kételyek esetén a 
postahivatalok forduljanak előttes igazgatósá
gukhoz, az igazgatóságok pedig — szükség ese
tén —■ tegyenek hozzám jelentést.

A munkaegységkirnutatásbani egyelőre szor
zószám nélkül felvett küldemények és teljesít
mények munkaegységeit később fogom megálla
pítani.

Az új munkaegységkimutatásban a követ
kező- szorzószám-változásokat léptettem életbe:

1. A felvett szolgálati ajánlott küldemények 
után felszámítható munkaegységet az eddigi 0-8 
helyett, a végzett munkának megfelelően külde
ményenként 0-6 egységre szállítottam le.

2. Az új Postaügynöki Utasítással kapcso
latos új kezelési rendre való áttérés napjától 
kezdve az új rendszer szerint kezelő postaügy
nökségek ellenőrző hivatalai által felszámítható 
munkaegységeket a következőkben állapítottam 
meg:

a) Az ellenőrző hivatalok az ellenőrzésük 
alá tartozó postaügynökség által felvett, kézbe
sített, vissza- vagy utánküldött postautalványok, 
takarékbetétek és betétvissziafizetések, csekk 
be- és kifizetések darabszámát és összegét sa
ját munkaegységkimutatásuk felvételi, kézbesí
tési, illetőleg vissza- és utánküldési részében 
nem mutathatják ki. A felvételi és kézbesítési 
adatokat az új munkaegységkimutatás Posta (P) 
X. részében kell feltüntetni. A darabszámok 
után küldeményenkint 0-7 egységet, az összeg 
után pedig 1000 pengőnkint 2-5 egységet állapí
tottam meg.

Az ellenőrző hivatalok az ügynökség emlí
tett forgalma után a közönséges levélpostai kül
demények feldolgozása címén munkaegységet 
nem számíthatnak fel.

b) A  postaügynökség ellenőrzéséért ügy- 
nökségenkint és havonkint járó 50 munkaegysé
get a fokozott ellenőrzési és oktatási munkák 
ellenértékeként az 1939. év végéig ügynökségen- 
kint havi 100 egységben állapítottam meg.

3. A  más hivatal részére beszedett díjnyug
ták után felszámítható 20 munkaegységet mind 
a postánál, mind a távírónál és távbeszélőnél

I egyformán nyugtánkint 1-0 egységre szállítot
tam le. Ennek megfelelően a nyugtát beszedés 
végett más postahivatal (ü) részére megküldő hi
vatal nyugtánkint 1 -0 munkaegységet tartozik 
saját munkaegységeiből levonni.

Olyan városokban és községekben, ame
lyekben több postahivatal dolgozza fel a közön
séges levélpostai küldeményeket — úgy, mint 
eddig is — az érdekelt igazgatóság állapítja meg, 
hogy az e címen felszámítható munkaegységek
ből az egyes postahivatalok milyen arányban ré
szesülnek. Az igazgatóságok a vonatkozó ren
delkezésekről 3 hónapon belül tegyenek össze
foglaló jelentést és a jövőben ezeket az adato
kat minden év februárjában jelentsék.

A munkaegységkimutatásokból hivatalon
ként és ügynökségenként szükséges 13—13 pél
dányt, valamint az összesítő forgalmi kimuta
tásból szükséges 2—2 példányt a m. kir. posta 
központi készülékjavító műhelye és anyagszer
tára a postahivataloknak (ü) minden év decem
ber hónapjában hivatalból, vagyis külön meg
rendelés nélkül küldje meg. Ugyanakkor a köz
ponti készülékjuvító műhely és anyagszertár a 
postaigazgatóságokat e nyomtatványok 20—20, 
a budapesti távíró- és távbeszélő igazgatóságot 
pedig 3—3 példányával is lássa el.

Abból a célból, hogy a szükséges adatok az 
új munkaegységkiimutatásban előírt részletezés
sel már a teljes 1939. évre rendelkezésre állja
nak, elrendelem, hogy az új munkaegységkimu- 
tatás-nyomtatványt az érdekelt hivatalok és 
ügynökségek pótlólag f. évi január hónapra is 
töltsék ki. Ezt a munkaegységkimutatást f. évi 
február hó 18-áig kell az előttes igazgatósághoz 
felterjeszteni. Az igazgatóság a munkaegység- 
kimutatások helyes kitöltését teljes részletesség
gel vizsgálja felül, az esetleges hibákat, eltérése
ket, stb. rendezze, majd f. évi március hó 6-ig 
a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jessze fel.

Budapest, 1939. évi január hó 24-én.

Az 1938. évi január hó 15.-i kelettel ellátott 
harmadik kibocsátású 5 pengős bankjegyek be

vonása.
91.128/2.

A Budapesti Közlöny folyó évi 25. számá
ban az 5 pengős bankjegyek bevonása tárgyában 
a Magyar Nemzeti Bank alábbi hirdetménye je
lent meg:
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A Magyar Nemzeti Bánik a forgalomban | 
levő, 1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 3 
pengős címletű bankjegyeket 1939. évi február 
hó 1-étől kezdődőleg a forgalomból bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar 
kir. kormány hozzájárulásával 1939. évi július hó 
31-éig terjed, mely időpontig a behívott bankje
gyeket, úgy mint eddig, fdzotéskép el keli fo
gadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank fő- 
intézete és fiókintézetei a behívott bankjegye
ket ugyancsak 1939. évi július hó 31-éig fizetés- 
képen vagy kicserélés végett elfogadják. Ezen 
időpont után az említett bankjegyeket a Magyar 
Nemzeti Bank intézetei már csak kicserélés vé
gett fogadják el.

1942. évi július hó 31-ével a Magyar Nemzeti 
Bank beváltási kötelezettsége a fentemlített 
bankjegyekre vonatkozólag a Bank alapszabá
lyainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1939. évi január hó 30-án.

Magyar Nemzeti Bank 

Baranyai s. k.
elnök.

Waldbott s. k. Mádai s. k.
főtanácsos. vezérigazgató-helyettes,

igazgató.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevo
nás alatt álló 5 pengős bankjegyeket kifizetésre 
ne használják fel, hanem szolgáltassák be. Az 
1939. év július hó 31-ike után pedig ezeket a 
bankjegyeket fizetéskép se fogadják el, hanem 
az ilyen bankjegyekkel fizetni szándékozó fe
lekkel közöljék, hogy ezeket a bankjegyeket a 
Magyar nemzeti Bank intézeteinél becserélhetik.

Budapest, 1939. évi február hó J-én.

A munkácsi postahivatalnál vámközvetítő- 
szolgáiat berendezése.

90.283/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértő- 
leg a munkácsi postahivatalnál folyó évi február 
hó 3-tól kezdődőleg átmenetileg vámközvetítő
szolgálatot rendeztem be.

E vámközvetítő postahivatal vámkörzetébe 
Munkács városát és Barkaszó, Bátyú, Bótrágy, 
Beregsom, Beregszász, Feketeardo, Gát, Ma- 
csola, Mezőkaszony, Nagybereg, Nagybégány, 
Nagydobrony, Nagypalád, Nagymuzsaly, Orosz- 
vég, bálánk, 1 iszap éterf alva, Tiszaújlak, Vári és 
Várpalánka községeket osztottam be.

A kicserélő és a vámközvetítő postahivata
lokat utasítom, hogy a felsorolt helyekre szóló 
vámcsomagokat vámközvetítés céljából a mun
kácsi postahivatalhoz irányítsák. A vámutalási 
rágj egyet az érdekelt hivatalok valamelyik meg
szűnt vámutalási rágj egy felhasználásával házi
lag állítsák elő.

E rendeletemet jegyezzék elő a hivatalok a 
Csomagdíjszabás 85. §-ánál.

Budapest, 1939. évi-február hó 3-án.

Nagykanizsa 2. számú postahivatal vámközve
títő szolgálatának megszüntetése.

87.358/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértő- 
leg a Nagykanizsa 2. sz. postahivatal vámközve
títő szolgálatát folyó évi február hó 14-ével meg
szüntetem.

A kicserélő és vámközvetítő postahivatalok, 
valamint a mozgóposták ettől az időtől kezdve 
a Nagykanizsa 2. sz. postahivatal vámkörzetébe 
szóló vámküldeményeket az alábbi kimutatás 
szerint irányítsák.
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K I M U T A T Á S
a külföldről érkező, vámköteles árut tartalmazó postai küldemények irányításában beállott
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Ádánd ................................
Alsópáhok ........................
Alsósegesd pu. ü................
Alsózsid ü.............................
Andocs ................................
Babócsa ............................
Babódpuszta ü....................
Bábonymegyer ................
Balatonberény ................
Balatonboglár ....................
Balatonodé rics ................
Balatonendréd ..................
Balatonfenyves ................
Balatonföldvár ..............
Balatongyörök ................
Balatonkiliti ......................
Balatonlelle ......................
Balatonmagyaród ...........
Balatonmáriafürdö ...........
Balatonszabadi ..............
Balatonszabadi fürdőtelep
Balatonszárszó ............
Balatonszemes ..............
Balatonszentgyörgy pu. .
Balatonujhely ..................
Balatonvilágos ..................
Balatonzamárdi ..............
Bálványos ..........................
Bánokszentgyörgy ...........
Baranyai enő ..................
Barcs ..................................
Bárdibükk pu.....................
Becsehely ............. ...........
Bedeg ..................................
Belcsapuszta pu. ...........
Beleg ..................................
Belezna ............................
Berzence ..........................
Bagdása ü...........................
Bókaháza ü.........................
Bonny a ü...........................
Borsfa ü..............................
Böhönye .........................
Buzsák ............................
Csabrendek ......................
Csákány ü..........................
Csányoszró ......................
Csököly ..........................
Csurgó ..............................
Czinderybogád ü...............

Bp,

P
Bp.

Bp.

Bp.

Daránypuszta ü. . . .
Dióskál ...................
Dömötöri ...............
Drávacsepely pu. .
Drávafok ...............
Drávatamási ü.
Duka ü. . . .  1...........
Egeraracsa ü ...........
Erdőcsokonya ........
Eszteregnye ...........
Felsőmocsolád ........
Felsőrajk ...............
Felsősegesd ...........
Felsőszentmárton 
Fonyódfürdőtelep .
Fonyód ...................
Galambok ...........
Gamás ...................
Garabonc ...............
GeLse .......................
G eszti ...................
Gige .......................
Gógánfa ...............
Gödre ...................
Gödreszentmárton .
Görgeteg ...............
Gyékényes 1...........
Gyékényes 2............
Gyenesdiás ...........
Gyöngyösmellék . . .
Hahót ...................
Háromfa ...............
Hedrehely ...........
Hencse ü. ...............
Hetes .......................
Hévizfürdő ...........
Hévizszentandrás 
Homokszentgyörgy 
Hosszuvölgy ........
Igái ..........................
Iharosberény .......
Inke .......................
Jákó .....................
Jankovichtelep ü.
Jánosháza .............
Jut ü.......................
Kadarkút .............
Kálmáncsa .........
Kánya ...................
Kapoly .................

Bp.
Szh

P.

Szh.

P.
Bp.

Szh.
Bp
P.
Bp.

Szh.
P.
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P.

Bp.
P.
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Bp.
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Szh,
Bp.
P.

Bp.

Kaposfüred pu. ü. ........
Kaposmérő ...................
Kaposvár .......................
Karád ..........................
Karmacs ......................
Kastélyosdombó ...........
Kehida ..........................
Kémes ..........................
Kereki ü..........................
Keszthely ......................
Kéthely ..........................
Kisbárapáti ...................
Kisgörbő ......................
Kiskomárom ...............
Kiskorpád ...................
Kissomlyó ü..................
Komárváros .................
Komlósd ü.......................
Kovácshida ü. .............
Kőröshegy .................
Kötcse ........................
Kötcse-Csiosalpta pu. ü.
Középrigóc pu. ü.........
Kutas ............................

Lábod ............................
Lakócsa .........................
Látrány ........................
Légrád pu. ü.................
Lengyeltóti .................
Lesencetomaj ..............
Letenye .........................
Lipótfa pu. ü.................
Magyaratád .................
Magyarszerdahely ü. . .
Marcali .........................
Mernye .........................
Mesztegnyő .................
Mezőcsokonya ü...........
Miháld ............. ..........
Mihálvfa .....................
Mike ............................
Miklósi ü......... ..............
Molnári ü.......................
Murakeresztur ..............
Muraszemenye ..........
Nágocs .........................
Nagyatád .....................
Nagybajom .................
Nagybakónak ü............

Bp.

P.
Bp.
P.
Bp.

P.
Szh.
Bp.
P.

Bp.

Bp.
P.
Bp.

P.

Szh.
Bp.
P.
Bp.
P.
Bp.

P.
Bp.
P.

Bp.

P.

Bp.

1
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Nagyberény ................................ BP . Sámod ........................................ P Bp.
Nagycsepely ü............................. Sármellék .................................... Rn Szom a jóm .............................
Nagykanizsa ............................ Sávoly ............... .................

Kp,
Szöllősgyörök ............................. Bp.

PNagykapornak ........................ Szh. Siófok .................................... Szülök ........................................
Nagykorpád ................................ P. Siófokfürdő ................................ Bp.
Na.gyrada ü ......... Bp. Som ü................................. Tapsony .................................
N agy récse .................... Somodor-Somogyaszaló pu. ü. Ta rany .................................... P.
Nagyszakácsi ............. Somogyacsa ............................ Teklafalu ü...................................
Nemes ded ........... Somogyaszaló ü...................... Bp.
Nemeskeresztur . . . . Szh. Somogy fájsz ............................ Torvaj ü .................................
Nemesvid ..................... Bp. Somogyjád ............................ Tótszentmárton ..................... P.
Nemesvita ü................................ Somogysámson ........................ Tótszerdahely
Németiad ................. P. Somogysárd ................................ P Szh.
Németu jfalu-Szentmihálvf a- Somogyszentmiklós ................. Bp. Ukk ............................................

puszta pu. ü............................ Somogyszentpál ........................ Vajszló .................................... -P.
Niki a ü.................... Bp. Somogyszil ............................ P
Öhid ü.................................. Somogyszob ................................ Vese ..................................  . . . . Bp,
Orosztony .................................... Somogytarnóca ü........................ P,
Osztopán ........................ Bp. Somogytur ............................ Bp.
öreglak ................... Somogyudvarhely ü ................. P
ötvöskónyi ü............................ P Somogyvár ............................ Rn p
Pacsa ........................................... Somogyvisonta ü.........................

13 P* 
P

Palin ü......................................... Bp. Sormás ....................................... Bp. Bp.
Pa műk ü................. Surd ........................................... P

Sümeg ....................................... Bp.
Porrog ....................................... P Szabás ....................................... P.
Pölöske .................................... Szántód .......................................

Bp. Szenna ....................................... P. Szh.
Pusztakovácsi ............................ Szenta pu. ü................................ Bp.
Répáspuszta pu ü....................... P Szentgáloskér ü................  ........

Szcntpéterur ................................ Szh. Szh.
P Szcnyér ü. ................................ P. Bp.
Bp. Szcpetnek ................................... Bp.

A hivatalok az „Utasítás a külföldről érkező, 
vámköteles tartalmú postai küldemények irányí
tására“ című segédkönyvet a fenti kimutatás 
alapján helyesbítsék és a Nagykanizsa 2. sz. 
postahivatalit a Csomagdíjszabás 85. §-ban tö
röljék.

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
92.11413.

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 11/18 — 5 ó, 
É III/14; F 11/23 — 7 ó, É III/21;

Brit-lndiába (Bombay): F II/ló — 7 ó, É 
III/2; F 11/22 — 15 ó, É III/6; F 11/23 — 7 ó, É LII/9;

Dél-Afrikába (Capetown): F 11/14 — 15 ó, 
É III/6; F 11/21 — 15 ó, É III/13;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 11/14 — 
12 ó, É 11/28; F 11/15 — 15 ó, É 11/19; F 11/20 -  
15 ó, É III/6; F 11/25 — 15 ó, É 111/13;

Egyiptomba (Alexandria): F 11/12 — 22 ó, 
É 11/17; F 11/15 — 22 ó, É 11/20; F 11/17 — 15 ó,
É 11/22; F 11/18 — 22 ó, É 11/23; F 11/19 — 22 ó,
É 11/25; F 11/22 — 22 ó, É 11/27; F 11/24 — 15 ó,
É 11/28; F 11/25 — 22 ó, É III/2;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 11/13 — 15 ó, É 11/21; F 11/15 — 15 ó, É 11/24;
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F 11/16 — 15ó, É  11/25; F 11/20 — 15 ó, É III/2; 
F 11/23 — 15 ó, JÉ III/3;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F 11/13 — 
22 ó, É 11/18; F 11/15 — 22 ó, É 11/20; F 11/18 — 
22 ó, É 11/23; F 11/20 — 22 ó, É 11/25; F 11/22 — 
22 ó, É 11/27; F 11/25 — 22 ó, É III/2;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 11/13 — 12 ó, 
É 11/21; F 11/17 — 12 ó, É 11/25; F 11/18 -  12 ó, 
É 11/26; F 11/20 — 12 ó, É 11/28; F 11/24 — 12 ó, 
É m /4; F 11/25 — 12 ó, É III/5;

Japánba (Shimonoseki): F 11/14 — 5 ó, É 
III/3; F 11/17 — 5 ó, É III/6; F 11/21 — 5 ó, É 
III/10; F 11/24 — 5 ó, É III/13;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F 11/16 — 
5 ó, É III/9; F 11/22 — 15 ó, É III/16;

Palesztinába (Tel-Aviv): F 11/12 — 22 ó,
É 11/18; F 11/14 — 22 ó, É 11/19; F 11/15 — 22 ó, 
É 11/21; F 11/17 — 22 ó, É 11/23; F 11/18 — 22 ó, 
É 11/24; F 11/19 — 22 ó, É 11/25; F 11/20 — 22 ó, 
É 11/26; F 11/21 — 22 ó, É 11/27; F 11/22 — 22 ó, 
É 11/28; F 11/24 — 22 ó, É 111/2; F 11/25 — 22 ó, 
É III/3;

Szíriába (Alep): F 11/13 — 22 ó, É 11/16; F 
11/15 — 22 ó, É 11/18; F 11/18 — 22 6, É 11/21; 
F 11/20 — 22 ó, F 11/23; F 11/22 — 22 ó, É 11/25; 
F 11/25 — 22 ó, É 11/28.

Budapest, 1939. évi február hó 8-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

88.852/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban az alábbi 
változásokat jegyezzék elő:

11. o. Ascension és Szt. Ilona-szigeteknél a 
6. hasábba tegyenek 4) jegyzet jelölést; Belga- 
Kongónál a 6. hasábba tegyenek 5) jegyzet jelö
lést; Brit-Nyugat-Afrikánál a 6. hasábba, az ösz- 
szefoglaló jel után következő 3) jegyzet jelölés 
után tegyenek 6) jegyzet jelölést. Az oldal aljára 
a következő új jegyzeteket írják: ,,4) Via Eastern 
— DLT =  távirat is küldhető, szódíja 0.924 a. 
fr. — ,,6) Via Eastern—Banana =  DLT =  táv
irat is küldhető, szódíja 0.794 a. fr.“ — ,,6) Via 
Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, a követ
kező szódíjakkal: Aranypart Accra, Gambia 
Többi hivatal és Nigeria Lagosba 1.285 a. fr.; 
Aranypart Többi hivatal és Nigeria Többi hi
vatalhoz: 1.352 a. fr.; Gambia, Bathurst és Sierra

Leone, Freetownba: 1.077 a. fr.; Sierra Leone 
Többi hivatalhoz: 1.144 a. fr.“

12. o. Cap Verde-szigeteknél a 6. hasábba 
tegyenek mindhárom alcímet összefoglaló jelet 
és melléje írjanak 10) jegyzet jelölést, az oldal 
aljára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,10) 
Via Trieste—Eastern — NLT =  távirat is küld
hető, a következő szódíjakkal: Sao Thiago és 
St. Vincent-be 0.974 a. fr., Többi szigetre 1.107
а. fr.“

13. o. Francia-Nyugat-Afrikánál a 6. ha
sábba tegyenek mindhárom alcímet összefog
laló jelet és melléje írjanak 8) jegyzetjelölést; 
Kamerunnál a 6. hasábba tegyenek 9) jegyzet- 
jelölést; Kenyánál a 6. hasábba tegyenek 10) 
jegyzet jelölést; Madagaszkár-szigetnéil a 6. ha
sábba tegyenek n) jegyzet jelölést. Az oldal al
jára a következő új jegyzeteket írják: ,,8) Via 
Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, a követ
kező szódíjakkal: Dahomey és Elefántcsont
partra: 1.15 a. fr.; Francia-Egyenlítői-Afrika I. és
II. díjövébe: 1.284 a. fr.; III. díjövébe: 1.417 a. 
fr.; Francia-Guineába: 0.934 a. fr.“ — ,,9) Via 
Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, szódíja
1.234 a. fr.“ — ,,10) Via Eastern =  DLT =  táv
irat is küldhető, szódíja 1.057 a. fr.“ -— ,,41) Via 
Eastern == DLT =  távirat is küldhető, szódíja
1.04 a. fr.“

14. o. Mauritius- és Rodriguez-szigeteknél a
б. hasábba tegyenek 14) jegyzetjelölést; Pembá- 
nál a 6. hasábba tegyenek 15) jegyzetjelölést; 
Portugál-Kelet-Afrikánál a 6. hasábba tegyenek 
mindkét alcímet összefoglaló jelet és melléje ír
janak 16) jegyzet jelölést; Portugál-Nyugat-Afri- 
kánál (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 22. sz.-hoz) 
a 6. hasábba tegyenek mindhárom alcímet ösz- 
szefoglaló jelet és melléje írjanak 17) jegyzetje
lölést; Réunión-szigetnél a 6. hasábba tegyenek 
18) jegyzet jelölést. Az oldal aljára a következő 
új jegyzeteket írják: ,,14) Via Eastern =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja 0.924 a. fr.“ — ,,15) 
Via Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, szó
díja 1.07 a. fr.“ — ,,16) Via Eastern és via Empi- 
radio — DLT =  távirat is küldhető, a követ
kező szódíjakkal: Lourenco Marques és Inham- 
baneba: 0.792 a. fr., összes többi hivatalhoz:
0.925 a. fr.“ — ,,17) Via Eastern =  DLT =  táv
irat is küldhető, a következő szódíjakkal: Ango
lába: 1.664 a. fr.; Guineába: 1.274 a. fr.; Principe 
és St. Thomé-szigetekre: 1.497 a. fr.“ — 18) Via 
Eastern — DLT =  távirat is küldhető, szódíja
1.007 a. fr.“

15. o. Seychelles-szigeteknál a 6. hasábba te-
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ilyenek 7) jegyzet jelölést; Szomáliföld (angol
nál a 6. hasábba tegyenek 8) jegyzetjelölést; Szó
rnál! partvidék (francia) nél a 6. hasábba tegye
nek 9) jegyzetjelölést; Tanganyika-területnél a
6. hasábba tegyenek mindkét alcímet összefog
laló jelet és melléje írjanak 10) jegyzetjelölést; 
Tógánál a 6. hasábba tegyenek u) jegyzetjelö
lést; Ugandánál a 6. hasábba tegyenek 12) jegy
zetjelölést; Zanzibárnál a 6. hasábba tegyenek 
1S) jegyzet jelölést. Az oldal aljára a következő 
új jegyzeteket írják: ,,7) Via Eastern =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja 0.924 a. fr.“ — 8) Via 
Eastern—Aden =  DLT =  távirat is küldhető, 
szódíja 1.165 a. fr.“ — ,,9) Via Eastern =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja 0.897 a. fr.“ — ,,10) 
Via Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, a kö
vetkező szódíjakkal: Dar-es-Saalamba: 1.107 a. 
fr.; Többi hivatalhoz: 1.124 a. fr.“ — u) Via 
Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, szódíja
1.15 a. fr.“ — ,,12) Via Eastern =  DLT =  távirat 
is küldhető, szódíja 1.057 a. fr.“ — 13) Via 
Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, szódíja
0.924 a .fr.“

19. o. Kanada, Nordwest-Territories-hez és 
Yukon-hoz az 1. hasábba tegyenek 3) jegyzet- 
jelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,3) Nordwest-Territories és Yu- 
konba =  NLT =  távirat csak via Imperial küld
hető, 1.11 a. fr. szódíjjal.“

24. o. Guyana (brit), 2. Akyma, Apoteri, 
stb.-nél a 6. hasábba tegyenek u) jegyzet jelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják: ,,n) =  NLT =  távirat csak via Imperial 
küldhető, 1.64 a. fr. szódíjjal.“

27. o. Transjordániiánál a 6. hasábba tegye
nek 6) jegyzet jelölést. Az oldal aljára a követ
kező új jegyzetet írják: ,,6) Via Eastern =DLT— 
távirat is küldhető, szódíja: 0.517 a. fr.“

28. o. Bruneinól, a 6. hasábba tegyenek s) 
jegyzetjelölést; Christmas Islandnál (3. sz. fedő
lap a P. R. T. 1938. évi 31. sz.-hoz) a 6. hasábba 
tegyenek 9) jegyzetjelölést-; Cocos (Keeling)- 
szigeteknél a 6. hasábba tegyenek 10) jegyzet je
lölést; Cook- vagy Hervey-szigeteknél a 6. ha
sábban, a mindhárom alcímet összefoglaló jel 
mellé írjanak n) jegyzet jelölést; Fanning-szigct- 
nél a 6. hasábba tegyenek 12) jegyzet jelölést Az 
oldal aljára a következő új jegyzeteket írják: 
,,8) Via Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, 
szódíja 1.367 a. fr.“ — ,,9) Via Eastern =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja: 1.615 a. fr.“ — ,,10) 
Via Eastern — DLT =  távirat is küldhető, szó
díja: 0.924 a. fr.“ — ,,n) Via Empiradio, illetőleg

via Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, a kö
vetkező szódíjakkal: Rarotongába: 1.357 a. fr.; 
Niueba és a Többi hivatalhoz: 1.462 a. fr.“ — 
,,12) Via Empiradio és via Eastern =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja 1.042 a. fr.“

29. o. Gilbert- és EUice-szigetek, Butaritaii- 
nál a 6. hasábba tegyenek 7) jegyzetjelölést; Ka- 
rolina-szigeteknél a 6. hasábba tegyenek 8) jegy- 
zetjelölést. Az oldal aljára a következő új jegy
zeteket írják: ,,7) Via Empiradio, via Eastern és 
via Imperial =? DLT =  távirat is küldhető, szó
díja: 1.462 a. fr.“ — ,,8) Via Eastern és via Lon
don Marconi =  DLT =  távirat is küldhető, szó
díja 1.15 a. fr.“

30. o. Labuan-szigetnéil a 6. hasábba tegye
nek 7) jegyzet jelölést; Marianna-szigetek, Sai- 
pan-szigetnél a 6. hasábba tegyenek 8) jegyzet- 
jelölést; Marquisesné'l a ' 6. hasábba tegyenek 9) 
jegyzet jelölést; Marsall-szigetek, Jaluitnál a 6. 
hasábba tegyenek 10) jegyzet jelölést; Midway- 
szigetnél a 6. hasábba tegyenek u) jegyzetj dő
lést; Norfolk-szigetnél a 6. hasábba tegyenek 12) 
jegyzetjelölést; Papua-területnél a 6. hasábba 
tegyenek 13) jegyzetj el ölest. Az oldal aljára a 
következő új jegyzeteket írják: ,,7) Via Eastern 
és via Imperial =  DLT =  távirat is küldhető, 
szódíja 1. 167 a. fr.“ — ,,8) Via London.—Marconi 
és via Eastern =  DLT =  távirat is küldhető, 
szódíja: 1.15 a. fr.“ — ,,9) Via Empiradio, via 
Eastern és via Imperial =  DLT =  távirat is 
küldhető, szódíja: 1.602 a. fr.“ — ,,10) Via Eastern 
=  DLT =  távirat is küldhető, szódíja: 1.15 a. 
fr.“ — n) Via Empiradio és via London—Mar
coni =  DLT =  távirat is küldhető, szódíja 1.272 
a. fr.“ — ,,12) Via Empiradio, via Eastern és via 
Imperial — DLT =  távirat is küldhető, szódíja:
1.042 a. fr.“ — ,,13) Via Empiradio =  DLT =  
távirat is küldhető, szódíja: 1.114 a. fr.; =DLT— 
távirat via Eastern és via Imperial is küldhető, 
szódíja: 1.217 a. fr.“

31. o. Pomotou-szigeteknél a 6. hasábba te
gyenek ®) jegyzetjelölést; Raiatea-sizigetnél a 6. 
hasábba tegyenek 7) jegyzet jelölést; Szamoa- 
szigetek 1. Apia, stb.nél a =  DLT =  távirat szó
díja az 5. hasábban 1.357 a. fr.; 2. Aleipata, stb.
nél a =  DLT =  távirat szódíja az 5. hasábban
1.462 a. fr. Sarawaknál (2. sz. fedőlap a P. R. T.
1938. évi 15. sz.-hoz) a 6. hasábba tegyenek 8) 
jegyzetjelölést; Tahiti szigetnél a 6. hasábba te
gyenek 9) jegyzet jelölést; Ti mór-.szigetnél a 6. 
hasábba tegyenek 10) jegyzet jelölést. Az oldal 
aljára a következő új jegyzeteket írják: ,,6) Via 
Empiradio, via Eastern és via Imperial =D L T =
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távirat is [küldhető, szódíja: 1.602 a. fr.“ — ,,7) 
Via Empiradio, via Eastern és via Imperial 
=  DLT =  távirat is küldhető, szódíja: 1.602 a. 
fr.“ — ,,8) Via Eastern =  DLT =  távirat is küld
hető, szódíja: 1.462 a. fr.“ — ,,9) Via Empiradio, 
via Eastern és via Imperial =  DLT =  távirat is 
küldhető, szódíja: 1.532 a. fr.“ —- ,,10) Via Eastern 
=  DLT — távirat is küldhető, szódíja: 1.55 
a. fr.“

32. o. Union-sziget éknél a 6. hasábba tegye
nek 5) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,3) Via Empiradio, 
via Eastern és via Imperial =  DLT =  távirat is 
küldhető, szódíja 1.462 a. fr.“

Budapest, 1939. évi február hó 3-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
85.37618.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

53. o. Algír és Tunisznál a háromperces be
szélgetés díja a) Algír távbeszélő központjaival:
8—19 óra közt 41 frs 20 cts helyett 40 frs — ctm, 
19—8 óra közt 24 frs 72 cts helyett 24 frs — ctm. 
A három percnél hosszabb beszélgetésekért per
cenként [számítandó: 8—19 óra közt 13 frs 74 cts 
helyett 13 frs 34 cts, 19—8 óra közt 8 frs 24 cts 
helyett 8 frs — ctm. A háromperces beszélgetés 
díja b) Tunisz távbeszélő központjaival: 8—19 
óra közt 44 frs 20 cts helyett 43 frs — ctm, 19—8 
óra közt 26 frs 52 cts helyett 25 frs 80 cts. A 
három percnél hosszabb beszélgetéseknél per
cenként számítandó: 8—19 óra közt 14 frs 74 cts 
helyett 14 frs 34 cts, 19—8 óra közt 8 frs 84 cts 
helyett 8 frs 60 cts. A meghívás és külön meg
hívás díja Algírral 7 frs 43 cts helyett 7 frs 03 
cts, Tunisszal 7 frs 73 tcs helyett 7 frs 33 cts.

54. o. Délafrikai-Uiniionál (1. sz. fedőlap a 
P. R. T. 1937. évi 23. sz.-hoz) a háromperces be
szélgetés díja hétfőtől1—péntekig 9—15 óra közt 
105 frs 46 cts helyett 104 frs 21 cts, 15—18 óra 
közt és szombaton 78 frs 22 cts helyett 76 frs 
97 cts, minden további percért hétfőtől—pénte
kig 35 frs 16 cts helyett 34 frs 74 cts, szombaton 
26 frs 08 cts helyett 25 frs 65 cts fizetendő. Az 
előkészítési díj (faxe de preparation) 18 frs 81 
cts helyett 18 frs 39 cts.

Egyiptomnál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 
vasárnaptól)—péntekig 90 frs — ctm helyett 79

frs — ctm, minden további percért 30 frs — ctm 
helyett 26 frs 34 cts számítandó; szombaton: 
65 frs — ctm helyett 54 frs — ctm, minden to
vábbi percért 21 frs 67 cts helyett 18 frs — ctm 
számítandó-. Az előkészítési díj (taxe de prepa
ration) 17 frs 50 cts helyett 13 frs 83 cts.

Francia-Marokkó és Tangernél a háromper
ces beszélgetés díja 8—19 óra közt 41 frs 20 cts 
helyett 40 frs — ctm, 19—8 óra közt 24 frs 72 cts 
helyett 24 frs — ctm. A három percnél hosszabb 
beszélgetéseknél percenként számítandó: 8—19 
óra közt 13 frs 74 cts helyett 13 frs 34 cts, 19—8 
óra közt 8 frs 24 cts helyett 8 fris — ctm. A meg
hívás és külön meghívás díja 7 frs 43 cts helyett 
7 frs 03 cts.

55. o. Kenyánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1937. évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés 
díja hétfőtől—péntekig 105 frs 46 cts helyett 
104 frs 21 cts, szombaton 78 frs 22 cts helyett 
76 frs 97 cts, minden további percért hétfőtől— 
péntekig 35 frs 16 cts helyett 34 frs 74 cts, szom
baton 26 frs 08 cts helyett 25 frs 66 cts fize
tendő. Az előkészítési díj (taxe de preparation) 
18 frs 81 cts helyett 18 frs 39 cts.

Rhodesiánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. 
évi 23. sz.-hoz) a) Eszak-Rhodesiánál a három
perces beszélgetés díja hétfőtől—péntekig 9—15 
óra közt 119 frs 07 cts helyett 117 frs 82 cts, 
15—18 óra közt, továbbá szombaton 91 frs 84 
cts helyett 90 frs 59 cts, minden további percért 
hétfőtől péntekig 9—15 óra közt 39 frs 69 cts 
helyett 39 frs 24 cts, 15—18 óra közt, továbbá 
szombaton 30 frs 62 cts helyett 30 frs 20 cts fi
zetendő. Az előkészítési díj (taxe de prepara
tion) 22 frs 44 cts helyett 22 frs 02 cts.

b) Dél-Rhodesiánál a háromperces beszélge
tés díja hétfőtől—péntekig9—15 óra közt 113 frs 
63 cts helyett 112 frs 38 cts, 15—18 óra közt, to
vábbá szombaton 86 frs 39 cts helyett 85 frs 14 
cts, minden további percért hétfőtől—péntekig
9—15 óra közt 37 frs 88 cts helyett 37 frs 46 cts, 
15—18 óra közt, továbbá szombaton 28 frs 80 
cts helyett 28 frs 38 cts fizetendő. Az előkészí
tési díj (taxe de preparation) 21 frs 53 cts he
lyett 21 fris 11 cts.

56. o. Amerikai Egyesült-Álilamok és Kubá
nál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) 
az összes jelenlegi díjtételeket töröljek és he
lyükbe sorrendben a következő új díjakat írják:

Egyesült-Államok I. díjöv: 98.76, 32.92, 76.97, 
25.66, 76.97, 25.66; II. díjöv: 106.93, 35.65, 82.42, 
27.48, 82.42, 27.48; III. díjöv: 115.10, 38,37, 87.87,
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29.29, 87.87, 29.29; IV. díjöv: 123.27, 41.09, 93.31,
31.11, 93.31, 31.11.

Kuba: 131.44, 43,82, 109.65, 36.55, 109.65,
36.55.

Az előkészítési díj (taxe de preparation) 15 
frs 18 cts helyett 14 frs 76 cts.

57. o. Bahama-, Bermuda- és Hawai-szige- 
teknél a beszélgetési díjak a következők: Ba- 
hama-szigetek: a háromperces beszélgetés díja 
110 frs 90 cts helyett 109 frs 65 cts, minden to
vábbi percért 36 frs 97 cts helyett 36 frs 55 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de prépara- 
tion) 16 frs 99 cts helyett 16 frs 57 cts. Bermuda- 
szigetek: (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 40. 
sz.-hoz) az összes jelenlegi adatot töröljék és 
helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot. 
Hawai-szigetek: a háromperces beszélgetés díja: 
I. zóna: 143 frs 58 cts helyett 142 frs 33 cts, min
den további percért 47 frs 86 cts helyett 47 frs 
45 cts fizetendő; II. zóna: 154 frs 48 cts helyett 
153 frs 23 cts, minden további percért 51 frs 50 
cts helyett 51 frs 08 cts fizetendő. Az előkészítési 
díj (taxe de preparation) 18 frs 81 cts helyett 18 
frs 39 cts.

Costa Rica, Guatemala, Nikaragua és Pana
mánál a háromperces beszélgetés díja 110 frs 
90 cts helyett 109 frs 65 cts, minden további per
cért 36 frs 97 cts helyett 36 frs 55 cts fizetendő. 
Az előkészítési díj (taxe de preparation) 16 frs 
99 cts helyett 16 frs 57 cts.

58. o. Kanadánál (2. sz. fedőlap a P. R. T.
1936. évi 24. sz.-hoz) az összes jelenlegi díjtéte
leket töröljék és helyükbe sorrendben a követ
kező új díjakat írják: 1. díjöv: 98.76, 32.92, 76.97, 
25.66, 76.97, 25.66; II. díjöv: 106.93, 35.65, 82.42,
27.48, 82.42, 27.48; III. díjöv: 115.10, 38.37, 87.87,
29.29, 87.87, 29.29; IV. díjöv: 123.27, 41.09, 93.31,
31.11, 93.31, 31.11. Az előkészítési díj (taxe de
preparation) 15 frs 18 cts helyett 14 frs 76 cts.

Mexikónál (3. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. 
évi 24. sz.-hoz) az összes jelenlegi díjtételeket 
töröljék és helyükbe sorrendben a következő új 
díjakat írják: 131.44, 109.65, 109.65, 43.82, 36.55,
36.55. Az előkészítési díj (taxe de preparation) 
15 frs 18 cts helyett 14 frs 76 cts.

59. o. Jamaiikánáli (Fedőlap a P. R. 1. 193<. 
évi 30. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 
132 frs 69 cts helyett 131 frs 44 cts, minden to
vábbi percért 44 frs 23 cts helyett 43 frs 82 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de prepara
tion) 18 frs 81 cts helyett 18 frs 39 cts.

Dominikánus köztársaságnál a háromperces 
beszélgetés díja 110 frs 90 cts helyett 109 frs 65

1 cts, miniden további percért 36 frs 97 cts helyett 
36 frs 55 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe 
de preparation) 16 frs 99 cts helyett 16 frs 57 cts.

Haitinál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 5. sz.- 
hoz) a háromperces beszélgetés díja 110 frs 90 
cts helyett 109 frs 65 cts, minden további per
cért 36 frs 97 helyett 36 frs 55 cts fizetendő. Az 
előkészítési díj (taxe de preparation) 16 frs 99 
cts helyett 16 frs 57 cts.

Honduras köztársaságnál a háromperces be
szélgetés díja 110 frs 90 cts helyett 109 frs 65 cts, 
minden további percért 36 frs 97 cts helyett 
36 frs 55 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe 
de preparation) 16 frs 99 cts helyet 16 frs 
57 cts.

Porto Riconál (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi
35. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 110 
frs 90 cts helyett 109 frs 65 cts, minden további 
percért 36 fris 97 cts helyett 36 frs 55 cts fize
tendő. Az előkészítési díj (taxe de preparation) 
16 frs 99 cts helyett 16 frs 57 cts.

Salvadornál (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi
43. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 110 
frs 90 cts helyett 109 frs 65 cts, minden további 
percért 36 frs 97 cts helyett 36 frs 55 cts fize
tendő. Az előkészítési díj (taxe de preparation) 
16 frs 99 cts helyett 16 frs 57 cts.

61. o. Délamerika, Argentina, Chile, Peru és 
Uruguaynál a három oldalon levő összes adatot 
töröljék és helyébe ragasszák be a csatolt 2. sz. 
fedőlapot.

A 64. oldalon felülről a második bekezdés
ben az előkészítési díj összege 14 frs 73 cts-ról 
11 frs 33 ots-ra javítandó.

64. o. Braziliánál a beszélgetési díjakra vo
natkozó jelenlegi adatokat (1. sz. fedőlap a P.
R. T. 1938. évi 10. sz.-hoz) töröljék és helyébe 
ragasszák be a csatolt 3. sz. fedőlapot.

65. o. Columbiánál a háromperces beszélge
tési díjak a következők: I. díjöv 121 frs 80 cts 
helyett 120 frs 55 cts, minden további percért 
40 frs 60 cts helyett 40 frs 19 cts fizetendő. II. 
díjöv: 132 frs 69 cts helyett 131 frs 44 cts, min
den további percért 44 frs 23 cts helyett 43 frs 
82 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de 
préparation) via London 16 frs 99 cts helyett 
16 frs 57 cts.

Paraguaynál a beszélgetési díjakra vonat
kozó jelenlegi adatokat (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1938. évi 10. sz.-hoz) töröljék és helyébe ragasz
szák be a csatolt 4. sz. fedőlapot. Az előkészí
tési díj (taxe de préparation) 14 frs 73 cts he
lyett 11 frs 33 cts.
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Venezuelánál a háromperces beszélgetés 
díja 8-1 frs — ctm helyett 70 frs — ctm, minden 
további peréért 27 frs — ctm helyett 23 frs 34 
cts számítandó. Az előkészítési díj (taxe de pre
paration) 14 frs 75 cts helyett 11 frs 33 cts.

66. o. Brit-Indiánál (4. sz. fedőlap a P. R. T.
1937. évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés 
díja 78 frs 22 cts helyett 76 frs 97 cts, minden to
vábbi percért 26 frs 08 cts helyett 25 frs 66 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de prepara
tion) 15 frs 18 cts helyett 14 frs 76 cts.

Ceylonnál (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. évi
II. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 83 
frs 67 cts helyett 82 frs 42 cts, minden további 
percért 27 frs 89 cts helyett 27 frs 48 cts fize
tendő. Az előkészítési díj (taxe de preparation) 
15 frs 18 cts helyett 14 frs 76 cts.

Francia-Indokínánál a háromperces beszél
getés díja 105 frs 70 cts helyett 104 frs 50 cts, 
minden további percért 35 frs 24 cts helyett 34 
frs 84 cts számítandó. Az előkészítési díj (taxe 
de preparation) 19 frs 73 cts helyett 19 frs 33 cts.

67. o. Fülöp-szigeteknél (4. sz. fedőlap a P.
R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) a háromperces beszél
getés díja az I. díjövben hétfőtől—szombatig 
120 frs — ctm helyett 109 frs — ctm, vasárnap 
90 frs — ctm helyett 79 frs — ctm. Minden to
vábbi percért hétfőtől—szombatig 40 frs — ctm 
helyett 36 frs 34 cts, vasárnap 30 frs — ctm he
lyett 26 frs 34 cts fizetendő. A  II. díjövben hét
főtől—szombatig 123 frs 60 cts helyett 112 frs 
60 cts, vasárnap 93 frs 60 cts helyett 82 frs 60 
cts, minden további percért hétfőtől—szomba
tig 41 frs 20 cts helyett 37 frs 54 cts, vasárnap 
31 frs 20 cts helyett 27 frs 54 cts fizetendő. A
III. díjövben hétfőtől—szombatig 129 frs — ctm 
helyett 118 frs — ctm, vasárnap 99 frs — ctm 
helyett 88 frs — ctm, minden további percért 
hétfőtől—szombatig 43 frs — ctm helyett 39 frs 
34 ctm, vasárnap 33 frs — ctm helyett 29 frs 
34 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de pre
paration) 15 frs — ctm helyett 11 frs 33 cts.

Iraknál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi
11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja va
sárnaptól—péntekig 104 frs — ctm helyett 93 
frs — ctm, minden további percért 34 frs 67 cts 
helyett 31 frs :— ctm számítandó; szombaton 
79 frs — ctm helyett 68 frs — ctm, minden to
vábbi percért 26 frs 34 cts helyett 22 frs 67 cts 
számítandó. Az előkészítési díj (taxe de prepa
ration) 20 frs 50 cts helyett 16 frs 83 cts.

Japánnál a háromperces beszélgetés díja 
hétfőtől—péntekig és vasárnap 95 fris — ctm he

lyett 84 frs — ctm, szombaton 55 frs — ctm he
lyett 44 frs — ctm, minden további percért hét
főtől—péntekig és vasárnap 31 frs 67 cts helyett 
28 frs — ctm, szombaton 18 frs 34 cts helyett 
14 frs 67 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe 
de preparation) 17 frs — ctm helyett 13 frs 
33 cts.

68. o. Palesztinánál (3. sz. fedőlap a P. R. T.
1938. évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés 
díja vasárnaptól—péntekig 96 frs — ctm helyett 
85 frs — ctm, minden további percért 32 frs 
—- ctm helyett 28 frs 34 ctm számítandó; szom
baton 71 frs —■ ctm helyett 60 frs — ctm, min
den további percért 23 frs 67 cts helyett 20 frs
— ctm számítandó. Az előkészítési díj (taxe de 

. preparation) 12 frs 50 cts helyett 15 frs 83 cts.
69. o. Sziámnál a háromperces beszélgetés 

díja hétfőtől—péntekig 95 frs — ctm helyett 
84 frs — ctm, minden további percért 31 frs 
67 cts helyett 28 frs — ctm számítandó; szom
baton 55 frs — ctm helyett 44 frs — ctm, min
den további percért 18 frs 34 cts helyett 14 frs 
67 cts számítandó. Az előkészítési díj (taxe de 
preparation) 20 frs — ctm helyett 11 frs 33 cts.

Szíriánál (4. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi
11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja va
sárnaptól péntekig 99 frs — ctm helyett 88 frs
— ctm, minden további percért 33 frs — ctm 
helyett 29 frs 34 cts; szombaton 74 frs — ctm 
helyett 63 frs — ctm, minden további percért 
24 frs 67 cts helyett 21 frs — ctm számítandó. 
Az előkészítési díj (taxe de preparation) 20 frs 
50 cts helyett 16 frs 83 cts.

Ausztráliai Államszövetségnél (6. sz. fedő
lap a P. R. T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a háromper
ces beszélgetés díja hétfőtől—péntekig 105 frs 
46 cts helyett 104 frs 21 cts, szombaton 78 frs 
22 cts helyett 76 frs 97 cts, minden további per
cért hétfőtől—péntekig 35 frs 16 cts helyett 34 
frs 74 cts, szombaton 26 frs 08 cts helyett 25 frs 
66 cts fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de 
preparation) 18 frs 81 cts helyett 18 frs 39 cts.

70. o. Üj-Zélandnál (7. sz. fedőlap a P. R. T.
1937. évi 11. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés 
díja 105 frs 46 cts helyett 104 frs 21 cts, minden 
további percért 35 frs 16 cts helyett 34 frs 74 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de prepara
tion) 18 frs 81 cts helyett 18 frs 39 cts.

Budapest, 1939. évi február hó 2-án.
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Postai szállításból kizárt sajtótermék.
91.101/4.

A Berlinben megjelenő „Der ungarische Na
tionalsozialismus hinter Gittern“ című röpirat- 
tól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi február hó 3-án.

„Békés“ című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

91.050/4.
A belügyminiszter úr a Gyulán, Dobay Jenő 

kiadásában és felelős szerkesztés ében megje
lenő és Dobay János nyomdájában előállított 
„Békés“ című időszaki lap további megjelené
sét és terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat az illetékes kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi február hó 3-án.

„8 Órai Újság“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

91.987/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, dr. Ha

lász Sándor kiadásában és felelős szerkesztésé
ben megjelenő, a Pallas irodalmi és nyomdai rt. 
nyomdájában előállított „8 Órai Újság“ című 
időszaki lap megjelenését és terjesztését 1939. 
évi február hó 6-tól 1939. évi március hó 7-ig be
zárólag 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, 1939. évi február hó 7-én.

„Magyarság“ című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

91.988/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Hubay 

Kálmán felelős szerkesztésében és a Magyarság 
lapkiadó rt. kiadásában megjelenő és a Glóbus 
nyomdai műintézet rt. nyomdájában előállított 
„Magyarság“ című időszaki lap megjelenését és 
terjesztését 2 hónapra, azaz 1939. évi április hó 
4-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 küldj ék be. 

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
91.780/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi február hó 4-én kelt B. I. 
1365/1939 számú végzésével a Budapesten, a 
Szentes-nyomdában előállított „A 20 Eszten
dős“ kezdetű röpirat, az ugyanakkor kelt B. I. 
1366/1939. sz. végzésével pedig a Rákospalotán, 
a Bocskay-nyomdában előállított „5 vers dr. Olt
ványi Ferenctől“ című füzet lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.

Kiskirályság új postaügynökség megnyitása.
90.975/3.

Csongrád vármegye mindszenti járásához 
tartozó Kiskirályság községben 1939. évi február 
hó 1-én új postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Gádoros, 
díj négyszögszáma: 550, ellenőrzőszáma pedig 
4392.

Az ügynökség forgalmi köre Kiskirályság 
nagyközségre és a közigazgatásilag hozzátar
tozó Cserebökény, Csereszentlászló, Györgyki- 
rályság, Istvánhegyes, Józsefszállás, Kisúj város, 
Lajoshalom, La jós vizesráta (Disznóhalom), 
Nagyújváros, Terehalom nevű törzskönyvezett 
lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 306. oldalon Kiski- 
rályságnál az „u. p ..és“ bejegyzés törlése mel
lett beírandó: Eh. Gádoros, Orosháza — —
Kiskúnfélegyháza, G ádoros..........  550, postáig.
Sz.“

Cserebökény (160. o.), Csereszentlászló
(161. o.), Györgykirályság (237. o.), Istvánhe
gyes (267. o.), Józsefszállás (276. o.), Kisújváros 
(315. o.), Lajoshalom (337. o.), Lajosvizesráta 
(Disznóhalom) (337. o.), Nagyúj város (394. o.), 
Terehalom (519. o.) és Újváros v. mh. (543. o.) 
valamennyi Kiskirályság u. p. ezentúl Kis
királyság.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora-
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ban a 67. oldalion Kiskamond ü. (Eh. Boba) után 
beírandó: „4392, 550, —, Kisikirályság ü. (Eh. 
Gádoros), Gsongrád, Szeged, Kiskúnf élegyháza 
— — Orosháza, Gádoros...........a 154. ol
dalon az 550. számnál „Nagyszénás“ elé be
írandó : „Kisikirályság“.

Végül az Irányítási Füzetben a 79. oldalon 
Kiskamond után beírandó: „Kiskirályság, Ü,
Gsongrád, Sz., III., Orosháza—Kiskunfélegy
háza, Eh. Gádoros, 174.“

Budapest, 1939. évi február hó 8-án.

Lentikápolna szünetelő postaügynökség 
megnyitása.

91.041/3.
Zala vármegye alsólendvai járásához tar

tozó Lentikápolna községben, az 1919. évi július 
hó 20-ika óta szünetelő postaügynökség f. évi 
január hó 16-án újból megnyílt.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Lenti.
Ellenőrző száma: 5677.

Díj négyszögszáma: 1455.
Az ügynökség forgalomköre Lentikápolna 

községre és „Lentikápolnai major“-ra terjed.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben a követ

kező változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban: a 343. oldalon Lenti- 

kápolnánál a ISI melletti csillagot, valamint „u. 
p. és“ bejegyzést töröljék, Rédics után
pedig írják be: „Lenti . . . “

Ugyanazon oldalon Lentikápolnai majornál 
u. p. után írják be: „Lentikápolna“, és az „és“ 
bejegyzést pedig töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 76. oldalon Lentikápolnánál az 
„ü.“ utáni csillagot töröljék, az 1. hasábba írják 
be: „5677“; a 8. hasábba pedig Rédics után „Len
ti . . . .  “

Az Irányítási Füzetben a 91. oldalon Lenti 
után írják be: „Lentikápolna, Ü., Zala, P. VI., 
Zalaegerszeg—Rédics, Eh. Lenti.“

Budapest, 1939. évi február hó 3-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

választmánya az 1939. évi február hó 7-én tar
tott ülésében az 1939. évi február hó 26-ára ki
tűzött rendes évi közgyűlés megtartását közbe
jött akadályok miatt március hó 5-ére halasz
totta.

Ennek megfelelően az intézet 1939. évi már
cius hó 5-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor a m. 
kir. postaveZénigazgatóság tanácstermében. Bu
dapesten, L, Krisztina-körút 12. sz. alatt tartja

XIV. rendes évi közgyűlését, 

amelyre a közgyűlés t. tagjiait meghívom.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1937/

1938. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az 1937/

1938. évi zárszámadások megvizsgálásáról, és ez
zel kapcsolatban határozás a felmentvény meg
adása, valamint a kezelési felesleg elszámolása 
tárgyában.

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.
Elnök.

B e tö lte n d ő  k iad ó i állások-.
Árpádföldi II. o. postahivatal március 1-re, vagy 15-ére 

állandó alkalmazásra gyakorlatit kiadónőt keres. Fizetés 
havi 40 P és teljes ellátás.

Madocsa III. o. postahivatal március hónnapra helyet
tesítésre nőkiadót keres.

Mecsekszabolcs II. oszt posta, távb. hivatal kiadónőt 
keres állandó alkalmazásra. Fizetés megegyezés szerint.

Rétság I. oszt. postahivatal gyakorlott, helyettesítésre 
is képes nőkiadót keres, állandó alkalmazásra, mielőbb, f-x 
fizetéssel, lakással.

Várpalota I. oszt. postahivatal március hó 1-től ál
landó alkalmazásra, mindhárom szakban jártas kiadót ke
res. Havi járandóság üzemivel 120 P fix.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérieazgatóság, 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  ALOI H:

A szakmai munkavállalók gyermeknevelési pótlékának 
a posta útján történő kifizetése.

Változás a külföldről érkező levélpostai légi
küldemények légipostái pótdíjában.

Üj hírlapstatisztikai adatgyűjtés rendszeresítése.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Kiegészítés a kairói távírószabályzat rendelkezéseit 

életbeléptető rendelethez.
A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsorának 

kiadása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.

A Népszava című időszaki lap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
A m. kir. postatakarékpénztár 1939. évi január havi 

forgalma.
Kimutatás létszámból törölt posta kiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A szakmai munkavállalók gyermeknevelési pót- l 
lékának a posta útján történő kifizetése,

92.60514.
A m. kir. iparügyi miniszterrel egyetértőleg 

a m. kir. posta elvállalta a szakmai munkaválla
lók gyermeknevelési pótlékának a kifizetését.

A kifizetés az erre a célra szolgáló család- 
pénztári utalvány (röviden: cspu.) ellenében 
történik.

Ezeket az utalványokat a havonta esedékes 
gyermeknevelési pótlékról az egyes szakmai 
munkavállalók címére a szakmák szerint szerve
zett szakmai családpénztárak állítják ki.

A gyermeknevelési pótlók havonta és gyer
mekenként 5 P. A családpénztári utalványok te
hát 5 P-ről, vagy ennek többszöröséről szólnak.

A családpénztári utalványon a cím felett 
„Szakmai Családpénztár utalványa“ nyomtatott 
felírás van, amely előtt nyomtatott római szám 
jelzi a szakmai családpcnztár sorszámát. Nyolc 
szakmai családpénztár működik, ezek jelzése te
hát I—VIII.

A családpénztári utalványok méretre, alak
ra, beosztásra és a papírminőségre általában a 
rendes postautalványoknak felelnek meg, de 
nincs rajtuk feladóvevényszelvóny.

A 40 P-t meg nem haladó családpénztári 
utalványokon az összeg számokban és betűkben 
nyomtatva van feltüntetve. A 40 P-t meghaladó

utalványokon az összeg beírása kézírással, író
géppel vagy egyéb, az Üzletszabályban megen
gedett módon történik.

A családpénztári utalványok színe 40 P-ig 
az összeg szerint különböző és pedig: az 5 pen
gősé fehér, a 10 pengősé szürke, a 15 pengősé vi
lágoskék, a 20 pengősé élénk rózsa, a 25 pen
gősé világosbarna, a 30 pengősé citromsárga, a 
35 pengősé élénkzöld, a 40 pengősé pedig na
rancssárga.

A 40 P-n felüli összegről szóló családpénz
tári utalványok színe — az összegre való tekin
tet nélkül — mogyorósárga.

Az egyes családpénztárak az általuk kiállí
tott családpénztári utalványokat azonos összeg 
szerint csoportosítva és azon belül 100 darabon
ként kötegelve, 3 példányban kiállított feladási 
jegyzékkel, készpénz és díjlerovás nélkül külön- 
külön adják fel az erre kijelölt Budapest 72. sz. 
postahivatalnál. A feladási jegyzékbe az utalvá
nyokat a csoportosításnak megfelelően csak da 
rabszám és összeg szerint írják be, és a feladási 
jegyzék záradékában az azzal feladott utalvá
nyok összdarabszámát és azok együttes össze
gét, valamint az utalványok fedezésére, a m. kir. 
postavezérigazgatóság 65.501. sz. csekkszámlá
jára átutalt összeget feltüntetik.

Az utalványok után járó díj elszámolása 
központilag történik.

Ezeket az utalványokat az egyes családpénz
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tárak rendszerint a hó 10-e és 20-a közti időkben I 
adjak postára.

A csaiádpénztári utalványok kifizetése al
kalmával a posta a díjszabásszerű utalványkéz
besítési, illetve kifizetési díjat szedi.

A végrehajtást illetően a családpénztári 
utalványokat általában a rendes postautalvá
nyok módjára kell kezelni és kifizetni. Az ettől 
eltérő eljárásra nézve a következőket rendelem 
el.

Eljárás a felvételnél.
1. A családpénztári utalványok felvételére 

kijelölt Budapest 72. sz. postahivatal, illetőleg a 
felvevő posíaalkalmazott a felvétel alkalmával 
elsősorban arról köteles meggyőződni, hogy a 
családpénztári utalványok az ahhoz kiállított 
feladójegyzékbe az előírt csoportosításnak meg
felelően helyes adatokkal és összeggel vannak-e 
felvéve és a megolvasott darabszám egyezik-e a 
feladási jegyzékbe írt adatokkal. Ezután a fel
adási jegyzék egyik példányán a feladásra ho
zott utalványok átvételét a hivatal keletbélyegző 
lenyomatának és aláírásának alkalmazásával el
ismeri és ezt a példányt az átvétel elismeréséül a 
feladással megbízottnak visszaadja. A feladási 
jegyzék második példányát a Budapest 72. sz. 
hivatal tartozik — ugyancsak a hivatal keletbé
lyegzőlenyomatával és a felvevő tisztviselő alá
írásával ellátva — a feladás napján közönséges 
postaszolgálati levélként a m. kir. posta központi 
számvevőségének megküldeni. A harmadik pél
dányt a hivatal a kezelési okiratai között őrzi 
meg.

A felvett utalványokat az előoldalon az erre 
a célra szolgáló két helyen a hivatal keletbé
lyegzőlenyomatával kell ellátni és azután ezeket 
az utalványokat a rendes utalványok módjára 
továbbítani.

Ezeket az utalványokat sem a felvevő hiva
tal ellenőrzőszám-bélyegzőjének lenyomatával, 
sem pedig a felvevő postaalkalmazott aláírásá
val ellátni nem kell.

A családpénztári utalványok bélyegzésére 
erre a célra kijelölt bélyegzőt kell használni és 
e bélyegző használatáról az erre előírt általános 
■rendelkezéseknek megfelelően külön előjegyzést 
kell vezetni.

Eljárás a rendeltetési postahivataloknál.

2. Az utailványérkezési-naplóba — a rendes 
postautalványokra előírt esetekben — csak a 40 
P-t meghaladó csaiádpénztári utalványokat kell 
beírni.

3. A 40 P-t meg nem haladó családpénztári 
utalványoknál értesítő gyanánt nemcsak a bel
területen, hanem a külterületen is magát az utal
ványt kell használni.

4. A kézbesítőknek kifizetésre átadott csa
ládpénztári utalványok darabszámát a kézbesítő
ív záradékába, illetőleg az e helyett vezetett 
házielőjegyzésben külön kell feltüntetni.

5. A kézbesítésre sommásan kiadott külde
ményekről vezetett mérlegben a családpénztári 
utalványokra vonatkozó adatokat is külön kell 
felvenni.

6. A kézbesítő, illetőleg a leadási osztály le
számolásában a kifizetett családpénztári utalvá
nyok darabszámát és összegét külön tété.ként 
kell beállítani.

7. A kifizetett családpénztári utalványokat 
„Családpénztári utalványok“ felírással ellátott 
külön belföldi utalványkifizetési naplóban kell 
elszámolni. Ezt a külön naplót az összes postahi
vatalok, közte tehát az utalványösszeget háznál 
kifizető postahivatalok is, havonta vezetik. Ebbe 
a naponta kifizetett utalványokat azonos össze
gek szerint csoportosítva csak darabszám és ösz- 
szeg szerint kell beírni és az egy csoporthoz tar
tozó utalványok kézbesítési, illetőleg kifizetési 
díját is csak egy összegben kell bejegyezni.

Ezt a külön naplót — a hasábok megfelelő 
helyesbítésével —- az alábbi minta szerint kell 
vezetni:

Családpénztári utalványok kifizetési naplója.

Kifizetés
napja

Kifizetett cspu-ok Kifizetett összeg Kifizetési, illetve 
kézbesítési díj Napi záradék

darabszáma összege P P f

111/12. 85 5 P-ős 425 8 50 1 111 darab 715, azaz 
hétszáztizenöt pengő

•• 20 10 „ 200 2 és 11, azaz tizenegy P 
10 f.

» 6 15 „ 00 60 ) Kovács Péter
f ő p é n z t á r o s .
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1

A főpénztár a napi zárlatakor a kifizetett 
családpénztári utalványok napi összegét a pénz
társzámadás még üres 18. kiadási tétele alatt „ki
fizetett családpénztári utalványok“ címen, a ki
fizetés alkalmával szedett kézbesítési, illetve ki
fizetési díj napi összegét pedig a rendes posta- 
utalványok ilyen díjával együtt egy összegben 
kell a pénztárszámadás 18/a. bevételi tétel alatt 
elszámolni.

A kifizetett családpénztári utalványokról 
vezetett külön naplót a hó végén le kell zárni és 
a záradékban fel kell tüntetni a naplóban a hó 
folyamán elszámolt családpénztári utalványok 
darabszámát, azok összegét és a beszedett kéz
besítési, illetve a kifizetési díj havi összegét.

Ezután a kifizetett családpénztári utalvá
nyokat azonos összegek szerint kell csoportosí
tani és erről a napló végén az alábbi minta sze
rint összesítést kell készíteni:

összesítés:
200 drb 5 P-ős =  1.000 P
100 „ 10 „ =  1.000 „
30 „ 15 „ =  750 „
4 „ 30 „ II o

2 „ 45 „ =  90 „
356 drb 2.960 P.

Helyes elszámolás esetében az összesítés
ben feltüntetett darabszámnak és összegnek 
egyeznie kell a napló havi záradékában feltünte
tett darabszámmal és összeggel, továbbá a pénz
társzámadás hóvégi rovancsábain a 18. kiadási 
tétel alatt elszámolt összeggel.

A kifizető postahivatalok kötelesek a hó vé
gén az azonos összegről szóló családpénztári 
utalványokat külön-ikülön fedőlappal (235. sz. 
ny.) e'látni és ezen belül azokat 100 darabonként 
kötegelni. Ezután az összes családpénztári utal
ványokat egy közös kötegbe foglalva, a hozzá
tartozó naplókkal együtt a hó legutolsó napján 
a pénztárzárlat utáni legelső indítással értékkül- 
dcményként a m. kir. posta utalványleszámoló 
hivatalához megküldeni.

Az értékküldemény borítékán fel kell tün
tetni „Családpénztári utalványok“ jelzéssel a 
tartalmat, valamint értéknyilvánításként az ab
ban elhelyezett utalványok darabszámát és azok 
együttes összegét.

A postahivatalok egyben kötelesek a tárgy
hónapban kifizetett családpénztári utalványok 
havi összegét és az azok után beszedett kézbesí

tési, illetve kifizetési díj havi összegét a kül
földi postautalványsommázat felső részén fel
tüntetni.

Eljárás a postaügynökségeknél.
10. A postaügynökségek az oda kifizetésre 

érkező családpénztári utalványok közül a meg- 
terhelő-naplóba, a felvevőnapló II., IV. és VIII. 
részeibe, az egyes hasáboknak megfelelő adatok
kal csak a 40 P-n felülieket írják be, a 40 P-t meg 
nem haladókat viszont oda csak darabszám sze
rint jegyzik be. A felvevőnapló anyagmérlegé
ben, valamint a megterhelő-napló havi összesíté
sében a családpénztári utalványokra vonatkozó 
adatokat külön-külön kell feltüntetni.

A postaügynökségek — miként a postahiva
talok — a kifizetett családpénztári utalványo
kat külön kifizetési naplóban számolják el, és 
azt a postahivatalokra előírt módon, de napon
ként vezetik. Ezt a külön kifizetési naplót a 
hozzátartozó utalványokkal együtt a készpénz- 
beszolgáltatásra szolgáló zacskóban elhelyezve 
a napi leszámolás 'mellékleteként kell az ellen
őrző postahivatalnak megküldeni.

A kifizetett családpénztári utalványok napi 
összegét a napi leszámolás felmentési oldalán az 
üres 7. kiadási tétele alatt „családpénztári utal
ványkifizetés“ jelzéssel kell beállítani. A család
pénztári utalványok után beszedett kézbesítési 
díj napi összegét pedig a rendes postautalvá
nyok után beszedett kézbesítési díjjal együtt egy 
összegben kell a napi leszámolásba felvenni.

Után- vagy visszaküldött családpénztári 
utalványok.

11. A családpénztári utalványok a belföldön 
utánküldhetők.

A kézbesíthetetlen családpénztári utalvá
nyokat megfelelő elintézéssel a Budapest 72. sz. 
postahivatalhoz kell visszaküldeni. A továbbító 
postahivatalok tehát az ilyen utalványokat irá
nyítsak az előbb említett hivatalhoz.

Után- vagy visszaküldés esetében az utal
ványérkezési naplóba, illetve az után- és vissza
küldött küldemények nyilvántartásába csak a 
40 P-t meghaladó családpénztári utalványokat 
kell bejegyezni.

A kézbesíthetetlen családpénztári utalványok
kezelése a Bp. 72. sz. postahivatalnál.

12. A Budapest 72. sz. postahivatal köteles 
az oda visszaküldött kézbesíthetetlen család-
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pénztári utalványokat csadádpénztárak szerint 
szétosztani és ezeket az utalványokat az egyes 
családpénztáraknak átvételi elismervényre ese
tenként átadni. Ezt az elismervényt két példány
ban kell készíteni és abba a visszaadott utalvá
nyokat csak az azonos öszegek szerint csopor
tosítva, darabszámmal és összeggel kell beírni. 
Az elismervénynek azt a példányát, amelyen a 
családpénztár az átvételt nyugtázta, esetenként 
a m. kir. posta központi számvevőségének kell 
közönséges postaszolgálati levélként megkül
deni, a másik példányt a visszaadott családpénz
tári utalványokkal együtt a csadádpénztárnak 
kell átadni.

Felszólalás.
13. A családpénztári utalványokra vonatko

zólag felszólalást a Budapest 72. sz. postahivatal 
egyáltalán nem fogad el, a rendeltetési postahi
vatalok is csak addig, amíg az utalvány még ná
luk van. Egyéb esetekben az érdeklődő felet fel 
kell kérni, hogy felszólalásával közvetlenül az 
illető szakmai családpénztárhoz forduljon.

14. Egyben hangsúlyozom, hogy a család
pénztári utaványok is — miként a rendes posta- 
utalványok — a feladást követő hó végéig érvé
nyesek, továbbá azok kifizetése érvényességi ha
táridőhöz kötve nincs, tehát azokat a beérkezé
sük után késedelem nélkül kell kifizetni. Az ösz- 
szeg átvételére nemcsak a címzett jogosult, ha
nem mindazok is, akik a rendes postautalványok 
átvételére jogosultak.

Munkaegység-számítás.
15. A családpénztári utalványok kezelésével 

kapcsolatban a postahivatalok (postaügynöksé
gek) által felszámítható munkaegységeket külön 
rendeletben fogom megállapítani.

*
Felhívom a postahivatalokat, hogy a család- 

pénztári utalványok kezelésére és kifizetésére 
fokozott gondot fordítsanak és 6 hónap eltelté
vel az e téren szerzett tapasztalataikat előttes 
igazgatóságuknak jelentsék.

Az igazgatóságok pedig e jelentések alap
ján az észrevételekről, saját tapasztalataikkal ki
egészítve, ide tegyenek jelentést.

A Szabályzatok vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebbi pótlékokban in
tézkedem.

Budapest, 1939. évi február hó ló-án.

Változás a külföldről érkező levélpostai 
légiküldemények légipostái pótdijában.

93.309/4.
A hivatalok a P. R. T. 1936. évi 3. számában 

a 133.992/4. sz. rendelet mellékleteként megje
lent „Kimutatás a külföldről érkező levélpostai 
légiküldemények és postautalványok légipostái 
pótdíjáról“ című táblázat 1. oldalán, Cseh-Szlo- 
vákországnál, a 3. és 5. hasábban „20 g-ként . . . .  
1“ helyett írják: „10 g-ként 0.50“; a 4. és 6. ha
sábban pedig „1“ helyett írják: „0.50“.

Budapest, 1939. évi február hó 15-én.

Űj hírlapstatisztikai adatgyűjtés rendszere
sítése.

91.741/2.
A P. R. T. 1932. évi 40. számában megjelent 

96.164/2. sz. rendelettel 1932, november hó 1-tol 
rendszeresített és évről-évre megismételt statisz
tikai adatgyűjtést a belföldön feladott hír’apok- 
ról, folyóiratokról és egyéb időszaki sajtótermé
kekről folyó évi január hó 31-óvel megszüntetem. 
Folyó évi február hó 1-től a belföldön feladott 
hírlapokról, folyóiratokról és egyéb időszaki 
sajtótermékekről új statisztikai adatgyűjtést 
rendszeresítek, amelyet külön intézkedés nélkül 
minden évben végre kell hajtani. Az adatokat 
csak az igazgatóságok által hírlapfelvételre ki
jelölt postahivatalok gyűjtik.

Az adatgyűjtésre az új 1507. sz. nyomtat
vány (Gyüjtőív a belföldön feladott hírlapokról) 
szolgál, míg az 1511. sz. nyomtatványt (Kimuta
tás a belföldön feladott hírlapok havi forgalmá
nak megállapítására) végleg megszüntetem.

A gyüjtőív kitöltésére és felterjesztésére vo
natkozó utasítást maga a gyüjtőív tartalmazza. 
Abból a célból, hogy az új gyüjtőívben a teljes
1939. év adatai meglegyenek, az eddigi rendszer 
szerint vezetett, folyó évi január havi adatokat 
a régi gyüjtőívből az új gyüjtőívbe át kell má
solni.

Az 1939. évi adatok gyűjtésére szükséges 
nyomtatványokkal az érdekelt hírlapfelvevő hi
vatalokat a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tálya hivatalból fogja ellátni, míg a következő 
években a nyomtatványokat az érdekelt hivata
lok a m. kir. posta központi készülékjavító mű
helye és anyagszertárától az előírt módon ren
deljék meg.

Budapest, 1939 évi február hó 8-án.
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Változás a mozgópostái jegyzékben.
92.418/3.

F. évi február hó 9-től a kassai 2. számú 
postahivatal ellátásában a 4012/4013. sz. vonat
párban kéttengelyű postakocsiban „Kassa—Sá
toraljaújhely 105“ és „Sátoraljaújhely—'Kassa
105.“ elnevezéssel altiszti mozgóposta közleke
dik.

Ezzel kapcsolatban a Kassai—Garbócbog- 
dány 4012/4027. és 4014 4013., illetve a Sátoralja
újhely—Legenyealsómihályi 4027/1622. és a 4013/ 
4018. sz. vonatokban fenntartott postai jegyzé- 
kelőmenetek megszűnnek.

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
P. R. Tárának 1938. évi 19. számában 99.683/3. 
számú rendelettel közzétett mozgópostái jegy
zékben.

Budapest, 1939. évi február hó 8-án.

Kiegészítés a kairói távírószabályzat rendelke
zéseit életbeléptető rendelethez.

93.064/8.
A kairói távírószabályzat rendelkezéseit 

életbeléptető 134.8154/8. sz. és a P. R. T. 1938. évi
52. számában közzétett rendeletben a 46. pont 
után a következőket kell pótlólag beszúrni:

46\a. A közértelmű nyelven szerkesztett táv
irat teljes díját kell visszatéríteni, ha továbbítási 
hibák, illetőleg egy vagy több szó kihagyása kö
vetkeztében a távirat értelme megváltozott vagy 
a távirat e hiba következtében érthetetlenné 
vált.

Budapest, 1939. évi február hó 13-án.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő név
sorának kiadása.

91.660/8.
A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő 

névsorának 1938. évi kiadása 1939. február 23-án 
kerül szétosztásra. Az előfizetők részére, vala
mint a szolgálati célokra szükséges példányszá
mot az érdekelt postahivatalok az előttes igaz
gatóságuktól kapják meg.

A névsor ára példányonként 3 P 50 f lesz.
A régi trianoni határon belül fekvő vidéki 

postahivatalok a távbeszélő névsor szétosztását,

árusítását és a bevont régi névsorok beküldését, 
a budapesti postahivatalok pedig a névsor áru
sítását az 1937. évi P. R. T. 47. számában megje
lent 122.893/8. sz. rendeletben foglaltaknak meg
felelően végezzék.

A felszabadult területen lévő postahivatalo
kat ezzel kapcsolatban a következőkre figyel
meztetem:

A C. 1. Szab. 16. §-a értelmében a vidéki há
lózat minden előfizetője a vidéki névsort díjta
lanul annyi példányban kapja, ahány állomása 
(fővonala) van. A mellékállomás után névsor 
nem jár. Eszerint tehát új állomás bekapcsolása
kor a hivatal az előfizetőnek átvételi elismer- 
yényre díjtalanul távbeszélő-névsort is köteles 
kézbesíteni. Az ilyen első elismervényeket a hi
vatal külön kötegben köteles megőrizni.

A díjtalanul kiadott névsor a posta tulaj
dona marad, tehát a kilépőtől azt be kell vonni, 
vagy ha azt visszaadni nem tudja, az árát kell 
tőle beszedni.

Ebben az esetben a felszabadult terü’eten 
lévő valamennyi előfizetőt új előfizetőnek kell 
tekinteni és a fentiek értelmében el kell látni 
díjtalan névsorral.

Ha valamelyik hivatal esetleg kevés névsort 
kapna és az előfizetők valamennyijét ellátni nem 
tudná, a még szükséges példányszámot előttes 
igazgatóságától haladéktalanul kérni köteles.

A kapott példányszámok szétosztásáról a 
hivatalok az igazgatóságnak leszámo'ni és az 
esetleges feles példányokat oda bejelenteni tar
toznak. kötelesek egyben a szolgálati célokra ka
pott 1937. évi kiadású vidéki névsort bizonylat- 
párral „A m. kir. posta központi iavítóműhelye 
és amvagszertára Budapest“ címre beszolgáltatni.

Vidéki névsort a postahivatalnál bárki vá
sárolhat. Ha a hivatalnak tartalék-készlete van, 
a vevőt abból kell kielégíteni. Ha tartalék-készlet 
nincs, vevő jelentkezése esetén a postahivatal az 
igazgatóságától kérje a szükséges példányszám 
megküldését.

A vidéki névsor befolyt árát minden eset
ben a pénztárszámadás 27. rovatán kell elszá
molni olvképen, hogy ez a rovat vízszintes irány
ban ketté osztandó és a vidéki névsorok árát az 
alsó, b) jelzésű rovatba kell beírni. (A felső a) 
jelzésű rovatrészbe az eladott budapesti névso
rok ára számolandó el.)

Az igazgatóság a nagyobb hivatalokat tar
talék-névsorokkal is ellátja. Az ilyen tartalék
példányok felhasználásáról a hivatalok pontos 
előjegyzést kötelesek vezetni. Az előjegyzésbe
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Lefoglalandó sajtótermékek.

I .

93.038/4.
A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány

sága 1939. évi február hó 10-én kelt 40/1939. közp. 
ügy. számú végzésével a Budapesten, a Centrum 
kiadóvállalat rt. nyomdájában előállított és 
Fiala Ferenc kiadásában és felelős szerkesztésé
vel megjelent, 1939. február hó 12-ércl keltezett 
„összetartás“ című időszaki lap azon példány
számainak, amelyen a címlapon „Lakat alatt . . “ 
vezércikk cím felett közvetlenül „A pápa péntek 
hajnali 5 óra 31 perckor meghalt“ kitétel, illetve 

1 címszalag van rányomva és amely lapban „1939. 
február 12. összetartás“ szövegű fejléccel ellá
tott, oldalszámozás nélkül, „Két hónapra betil
tották a Magyarságot“ című cikkel kezdődő, két 
oldalra terjedő, impresszum nélküli, az Össze
tartás lapjaival azonos nagyságú betét van el
helyezve, lefogalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi február hó 15-én.

elsősorban a megterhelést kell feltüntetni. Majd 
fel kell sorolni a később belépett új előfizetők
nek elismervényre díjmentesen kiadott, továbbá 
az eladott példányokat is.

Az előjegyzésnek ez a második része a kö
vetkező hasábokkal készül: 1. folyószám, 2. ki
adás napja, 3. az új előfizető kapcsolási száma, 
illetőleg eladás esetén a vevő pontos neve és 
címe. 4. az eladott névsor ára, 5. megjegyzés. A 
negyedik hasábot csak eladás esetén kell kitöl
teni. Az 5. hasábban ismeri el a pénztáros az el
adási ár átvételét.

Az előjegyzést a postahivatalok a következő 
évi névsor megjelenéséig vezetik és az akkor 
esedékes leszámolással együtt az előttes igazga
tósághoz terjesztik fel.

Az 1939. év júliusában megjelenő névsor- 
pótfüzetet majd az előjegyzés alapján kell a 
névsor vásárlóinak kézbesíteni.

Budapest, 1939. évi február ihó 10-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
93.039/4.

A Berlinben megjelent „Kalender der deut
schen Arbeit 1939.“ című naptártól a postai szál
lítás jogát megvontam.

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

Budapesten, 1939. évi február hó 15-én.

A Népszava című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

93.065/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, a Vilá

gosság Könyvnyomda rt. nyomdájában előállí
tott, Esztergályos János kiadásában és felelős 
szerkesztésében megjelenő Népszava című idő
szaki lap megjelenését és terjesztését egy hétre,
1939. február hó 18-ig 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, 1939. évi február hó 15-én.

II.
93.240/4.

A kecskeméti kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája 1939. évi február hó 11-én kelt 839/1939. 
számú végzésével a Budapesten, 1939. évi feb
ruár hó 11. napján megjelent „Evangélikus-Élet“ 
című lap VII. évfolyam 6. számának lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi február hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban.
I .

91.711/3.
Álmosdnál (93. o.) a — — - — jelzés után 

„Nyírábrány“-t a hivatalok töröljék,
Bakonyjákónál (112 o.) »-»■■■■ ■ helyett 

' jelzést írjanak.

■
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Becske (126. o.) Balassagyarmat ; Ácsa 
helyett Aszód ■■■■■ Balassagyarmat, Nógrád- 
kövesd . . . .

Bucsatelep (147. o.) Szolnok 1 ■ Püspök
ladány helyett Szolnok — Püspökladány,
Karcag . . .

Budakeszi (148. o.) Budapest 114 helyett Bu
dapest 114 : M- •’ Zsámbék.

Csernely (162. o.) Miskolc -  — ■« Ózd . . . 
helyett ezentúl Eger — — — Putnok, Neké- 
zseny—Sáta . . .

Dunakeszi műhelytelepnél (185. o.) a posta 
leadóállomás Dunakeszi—Alag.

Máj saj akab száll ás (354. o.) ezentúl @£3 L., 
u. t. Kiskunfélegyháza törlendő.

Budapest, 1939. évii február hó 7-én.

II.
92.663/3.

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

Andortanya rv Istenmezeje (101. o.) u. t. 
ezentúl Istenmezeje:

Darabkútpuszta rv Istenmezeje (172. o.) u.
t. ezentúl Istenmezeje;

Istenmezeje kk. (267. o.) ezentúl L., az 
„u. t. Pétervására“ bejegyzés törlendő;

Lászlótanya (Rákospuszta) r> Istenmezeje
u. t. ezentúl Istenmezeje.

Budapest, 1939. évi február hó 13-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
92.129/6.

Bálint János ób. távirdamunkás a budapesti
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 790/1938. számú, távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elveszett igazolvány érvényessé
gét ezennel megszüntetem.

Budapest, 1939. évi február hó 10-én.

A m. kir. postatakarékpénztár 1939. évi 
január havi forgalma.

1.077/ptak. sz.
A takaréküzletágban a betétek 2,984.099 P 

09 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
teik állománya 1939. január hó végén 124,797.280 
P 41 f volt. A különleges kamatozású takarékbe
tétek álladéka a fenti álladókban 21,527.571 P 
70 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 563.221 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 407.376 P 

70 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekkbe
tétek állománya 1939. január végén 213,614.495 
P 36 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 39.517 volt.

Az értókpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya
1939. január hó végén névértékben 126,520.017 P 
60 f-t tett ki, az intézetnél levő idegen tu.ajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
névértékben 159,903.322 P 92 f értéket képvisel
tek. ,

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 103.837 volt.

A zálogüzletágban 247.100 drb új zálogfel
vétel 4,847.450 P kölcsönnel és 251.763 drb zálog
kiváltás 5,434.609 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. január hó vé
gén 1,270.659 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 25,199.099 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.459 drb, kényszerárverésre pedig 9.817 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 10.209 
drb, a befolyt vételár 224.145 P 37 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939. január hó folyamán 3,777.167 
tétel, s 2.040,718.472 P 03 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 338,411.775 P 77 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi február hó 7-én.



48 7. szám.

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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Dávid Sándorné 
sz. Csépe Ilona kiadó Csongrád 1905. Vámosmikola Meghalt.

Banjaluka
<Z>o

Lang Istvánná kiadó (Bosznia) 1909. Szólád Lemondott.

p-1

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
A  veresegyházi postahivatalnál a kezelés m in

den szakában teljes jártassággal b író  kiadónő állan
dó alkalm azást nyerhet, azonnali belépésre. Já ran 
dóság megegyezés szerint.

C sepreg posta, t. távb. hivatal m indhárom  szakban 
já rta s  k iadót keres február 15-iki vagy azonnali be
lépésre. Javadalm azás: fix fizetés.

D évaványa postahivatal m indhárom  szakban já r 
tas k iadónőt keres március 1-re, állandó alkalm azás
ra. T eljes ellátás és fizetés megegyezés szerint.

Felsőgalla I. oszt. postahivatal azonnalra, de leg

később március 1-re k iadót keres. Fizetés megegye
zés szerint.

Gesztelyi III. oszt. kényelmes hivatalom hoz
március közepétől helyettesítésre kiadót keresek.

Kápolnásnyék II. o. postahivatal március 1-re ál
landó alkalm azásra gyakorlott kiadónőt keres. Fize
tés megegyezés szerint.

R átót III. o. postahivatal, március hó 1-ére, a 
szolgálat m inden ágában jártas nőkiadót keres, ál
landóalkalm azásra. Járandóság: teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint.

Tóváros postahivatal, gyakorlott pénztárkezelő 
férfi- vagy nőkiadót keres, állandó alkalmazásra, 
március 15-től. F izetés: 100 P fix és üzemi, lakással.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária Vörösházy fogházgondnok 
a címén Budapest, Fő-utca. 7 azonnal

Boldog Ferencné
Baja 2. postahivatal 

fobr. 25-ig. 10 Férje érettségivel 
kisegítőnek ajánlkozik.

Farkas Jolánka Heves, Almos-u. 20. azonnal 4 középiskola 
kisegítőnek ajánlkozik.

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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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030. FEBR U Á R  21. 8 . szám .

T A R T A L O M :

Külföldi rendjelviselési engedély.
Elismerés.
Hivatalvezetői megbízás.
Kerületi biztosi megbízás.
A visszacsatolt felvidéki területeken ideiglenesen ér

vényben tartott portómentességi szabályok hatályon kívül 
helyezése.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki te
rületen a visszacsatolás előtt már működő biztosító magán- 
vállalatok címére érkező küldemények kézbesítése.

A határvadászőrsök címére érkező postai küldemé
nyek kézbesítése.

Ajánlott kedvezményes díjú levélpostai küldemények 
készpénzzel való bérmentesítése.

A Budapesti Nemzetközi Baromfikiáliításra szánt 
csomagok súlyhatárának felemelése.

Több postahivatalnak gyüjtőpostahivatali teendőkkel 
való megbízása.

A francia-spanyol csomagforgalom ideiglenes szü
netelése.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Az 1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető

bélyegzőinek használatba vételé.
Hivatalos levelezés dijátalányozására jogosultak név

jegyzékének módosítása.
Üj Fehérvár című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.
Változás a Légipostái Menetrendben.

Változások az Irányítási Füzetben.
Kiegészítés a távíró és távbeszélő hivatalok névso

rához.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.

Külföldi rendjelviselési engedély.
93.691/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója
1938. évi december hó. 22-én kelt legfelsőbb el
határozásával megengedni mcltóztatott, hogy 
Somhegyi Ferenc m. kir. postamérnök gyakor
nok a német Sas-rend III. osztályát elfogadja és 
viselje.

Budapest, 1939. évi február hó 16-án.

Elismerés.
91.051/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója Blaskó Aranka 
postakiadó, nagygejőci helyettes postamester
nek a folyó évi január hó 8-án Nagygejőce ellen 
intézett fegyveres támadás alkalmával tanúsí
tott bátor és kötelességtudó magatartásáért el
ismerését és köszönetét fejezte ki és ötven (50) 
pengő pénzjutalomban részesítette.

Budapest, 1939. évi február hó 13-án.

Hivatalvezetői megbízás.
93.060/1.

Muzikár Gyula postafőtisztet (204) az új- 
dombóvári postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1939. évi február hó 16-án.

Kerületi biztosi megbízás.
93.335/1.

Dr. Szikszay Kálmán postatitkár (82), Vi- 
sinszky József postatitkár (85) és dr. Kovácsy 
Pál postasegédtitkár (26) a kassai postaigazga
tóság kerületében a kerületi biztosi teendők el
látásával bízatott meg.

Budapest, 1939. évi február hó 16-án.

A visszacsatolt felvidéki területeken ideigle
nesen érvényben tartott portómentességi sza

bályok hatályon kívül helyezése.
93.981/4.

„A felszabadult területeken eddig érvény
ben volt portómentességi szabályok ideiglenes
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hatályban tartása“ tárgyában kiadott és a P. R. 
T. 1938. évi 51. számában megjelent 128.492/4. 
sz. rendeletet 1939. évi március hó 31. napjával 
hatályon kívül helyezem.

E rendeletem végrehajtásaik épen közlöm a 
postahivatalokkal, hogy a visszacsatolt felvi
déki területeken levő közületi szervek 1939. áp
rilis hó 1-től postai küldeményeiket az anya
országi közületi szervekhez hasonló módon ad
hatják postára. Vagyis az állami és törvényha
tósági szervek levélpostai küldeményeiket a dí
jak esetenkénti lerovása helyett havi díjátalány
összeggel róhatják le. (A. 1. Szab. 19. §.); a me
gyei városok és községek, valamint az egyházi 
szervek pedig levélpostai küldeményeiket a fel
adáskor esetenként bérmentesíteni tartoznak. 
A megyei városok és községek azonban a m. kir. 
Központi Statisztikai Hivatal címére e hivatal 
által kiadott és „Hivatalos felszólításra“ zára
dékkal ellátott borítékban feladott leveleiket 
bérmentesíteni nem tartoznak. (A. 1. Szab.
40. §.9. p.)

Természetesen a visszacsatolt felvidéki te
rületeken levő állami, törvényhatósági, megyei 
városi, községi, továbbá az egyházi hatóságokat 
és hivatalokat is megilleti az a jog, hogy a ma
gánfelek érdekében feladott közönséges, aján
lott, úgyszintén expressz és tértivevényes levél
postai küldeményeiket „Hivatalból portóköte
les“ záradékkal ellátva, bérmentesítés nélkül ad
hatják postára. Ezeknek a küldeményeknek a 
díjszabás szerinti egyszeres díját a címzett fi
zeti. (A. 1. Szab. 40. §. 8. p.)

A hivatalok e rendeletemet az elől hivatko
zott rendeletemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi február hó 18-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területen a visszacsatolás előtt már mű
ködő biztosító magánvállalatok címére érkező 

küldemények kézbesítése.
93.854/4.

A Magyar Szent Koronához vissizacsatolt 
felvidéki területen a biztosítási szerződéseken 
alapuló jogviszonyokra és a biztosító magán- 
vállalatok állami felügyeletére alkalmazandó jog
szabályok tárgyában a m. kir. minisztérium 
9.000/1938. M. E. szám alatt (Budapesti Közlöny
1938. évi december hó 11-ikén megjelent 278. 
száma) rendeletet adott ki.

E rendeletben foglaltak szerint azok a biz
tosító magánvállalatok, amelyek a visszacsatolt 
felvidéki területen már a visszacsatolás előtt 
működtek, köteleseik a visszacsatolt felvidéki 
területen lakó személyt, vagy olyan jogi sze
mélyt képviselőül a biztosító magánvállalatok
m. kir. állami felügyelő hatóságának bejelenteni, 
amelynek székhelye az említett területen van; a 
bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselő ne
vét és lakóhelyét, illetőleg székhelyét. A fel
ügyelő hatóság a bejelentett képviselőkről laj
stromot vezet és azt a Budapesti Közlönyben 
közzéteszi. (Idézett rendelet 2. §.)

Az említett képviselő a vállalat cégét oly- 
képen jegyzi, hogy a vállalat cégéhez a „felvi
déki képviselet“ toldatot fűzi. (Idézett rendelet
4- §•)

A képviselő a többek között a vállalat ré
szére beérkező postai- és pénzküldemények át
vételére jogosult. (Idézett rendelet 5. §.)

A fentebb idézettek alapján elrendelem, 
hogy a visszacsatolt felvidéki postahivatalok a 
visszacsatolás előtt a Felvidéken már működött 
biztosító magánvállalatok címére érkező összes 
postaküldeményeket a kirendelt képviselő lakó
helyére (székhelyére) küldjék utána; a székhe
lyen levő postahivatalok pedig a küldeményeket 
a képviselőnek kézbesítsék. Arról, hogy szóban- 
forgó biztosító magánvállalatokhoz képviselőül 
ki és hova rendeltetett ki, a postahivatalok előt- 
tes igazgatóságuktól kapnak értesítést. Éppen 
ezért, ha valamelyik biztosító magánvállalat 
képviselője kirendelését a lakóhelyén lévő 
postahivatalnak bejelenti, ez a postahivatal er
ről felettes igazgatóságának azonnal jelentést 
tesz.

Budapest, 1939. évi február hó 17-én.

A határvadászörsök címére érkező postai kül
demények kézbesítése.

94.439/4.

A Postaüzleti Szabályzat 92. §. 1. pontjá
ban foglaltak szerint a m. kir. honvédség és szer
vei címére szóló postaküldemények átvételére 
a postai átvevőkönyvet felmutató tiszt vagy ha- 
sonállású (havidíjas) jogosult.

A Postaüzleti Szabályzat ezt a rendelkezé
sét a határvadászörsök címére érkező küldemé
nyek kézbesítését illetőleg akként módosítom,
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hogy a határvadászörsök címere érkező összes 
küldemények —• tehát köztük az értéklevelek, 
értékdobozok, postautalványok, postatakarék
pénztári csekkfizetési utalványok — átvételére 
az örsparancsnok, vagy távollétóben annak he
lyettese még akkor is jogosult, ha altiszti rend
fokozatot visel.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
hivatkozott pontjainál jegyezzék elő. Az Üzlet
szabályzat szövegének kiegészítéséről a legkö
zelebbi változásban gondoskodom.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

Ajánlott kedvezményes díjú levélpostai külde
mények készpénzzel való bérmentesítése.

87.408/4.
Azok a feladók, akik a készpénzzel bérmen

tesített levélpostai küldemények felvételére ki
jelölt postahivataloknál egyszerre legalább 100 
drb belföldre szóló, ajánlott üzleti papírt, nyom
tatványt, árumintát és egybecsomagolt külde
ményt adnák fel, ezeknek díját készpénzzel is 
leróhat j ák.

A hivatalok jegyezzék elő e rendeletemet az 
A. 1. Szab. 11. §. 1. c) és az A. 2. Szab. 21. §. 8. 
pontjánál. A Szabályzatok helyesbítése iránt a 
legközelebbi Változásban intézkedem.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

 ̂ A Budapesti Nemzetközi Baromfikiállításra 
szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

94.109/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi március hó 22-től ugyanezen hó 27-ig 
Budapesten, az Országos Tenyész- és Haszon- 
állatvásártelepen nemzetközi baromfikiállítást 
rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1939. évi 
március hó 20-án és 21-én „Baromfikiállítás Bu
dapest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszin
tén a kiállítás rendezősége által 1939. évi már
cius hó 25-től ugyanezen hó 29-ig a tenyésztők 
és gyárosok részére Budapesten feladásra ke
rülő, élőállatokat vagy gépeket tartalmazó cso
magok súlyhatárát a belföldi forgalomban ki
vételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban 50 kg-ig

terjedő hivatalos csomagokra megállapított dí
jak járnak.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

Több postahivatalnak gyüjtőpostahivatali 
teendőkkel való megbízása.

88.378/2.
Értesítem a postahivatalokat, hogy Kassa 1. 

sz. postahivatalt folyó évi február hó 4-től, to
vábbá Érsekújvár 1. sz., Ungvár 1. sz. és Mun
kács postahivatalokat folyó évi március hó 1-től 
kezdődően gyüjtőpostahivatali teendőkkel bíz
tam meg.

Budapest, 1939. évi február hó 16-án.

A francia—spanyol csomagforgalom ideiglenes 
szünetelése.

94.231/4.
A francia postaigazgatás közlése szerint a 

francia posta közvetítésével Spanyolországba 
egyelőre nem lehet csomagot küldeni.

Ennek megfelelően a hivatalok a Csomag
díjszabásban Spanyolországnál (a felvidéki hi
vatalok a Kivonatos Csomagdíjszabásban is) az 
a) 2. útiránynál (köztársasági Spanyolország) a 
2. hasábba ceruzával tegyenek 0 jelet és a 9. ha
sábba ugyancsak ceruzával írják be: ,,J) A for
galom egyelőre szünetel“ megjegyzést.

A többi útirányon a Spanyolországgal való 
csomagforgalom továbbra is fennáll.

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
94.430/3.

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 III/ 4— 5 ó, 
É III/28;

Brit-lndiába (Bombay): F III/2 — 7 ó, É 
III/16;

Dél-Afrikába (Capetown): F 11/28 — 15 ó, 
É III/20;
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Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F 11/28 — 
12 ó, É III/14;

Egyiptomba (Alexandria): F 11/26 — 22 ó, 
É II1/3; F III/2 — 22 ó, É III/6; F III/3 — 13 ó, 
É III/8;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F 11/27 — 15 ó, É IÍI/8; F III/2 — 15 ó, É III/9;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F 11/27
— 22 ó, É IíII/4; F III/l — 22 ó, É III/6; F III/4
— 22 ó, É III/9;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 11/27 — 12 ó 
É III/7; F III/3 — 12 ó, É III/l 1; F III/4 — 12 ó, 
É III/12;

Japánba (Shimonoseki): F II/28 — 5 ó, É 
III/17; F III/3 — 5 ó, É III/20;

Németalföldi Indiába (Batávia): F III/2 --  
5 ó, É III/30;

Palesztinába (Tel-Aviv): F II 26 — 22 ó,
É III/4; F III/l — 22 ó, É III/5; F III/2 — 22 ó, 
É III/7; F III/4 — 22 ó É III/8;

Szíriába (Alep): F 11/27 — 22 ó, É III/2;
F III/l — 2 2 ó ,É  III/4; F III/4 — 22 ó, É III/7.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

Az 1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hir
detőbélyegzőinek használatba vétele.

I. ad 94.183/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1939. 

évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdetése cél
jából a budapesti 4. és 72, számú postahivatalok 
Standard-rendszerű bélyegzőgépükbe helyezett 
„Nemzetközi Vásár — Messe — Főire — Buda
pest, 1939. április 28 — május 8.“ feliratú hirdető 
betétet, — a budapesti 5. számú postahivatal 
Frankotyp-rendszerű bérmentesítő gépében, a 
budapesti 62., 72. számú postahivatalok, vala
mint a budapesti 741. számú postahivatal Krag- 
rendszerű bélyegzőgépükben ugyanilyen fel
iratú hirdető-hengert használnak a náluk folyó 
évi február hó 28-tól május 8-áig feladott, illetve 
a 741. számú postahivatalhoz kézbesítés végett 
beérkezett küldemények egy részének lebélyeg
zéséhez.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

Hivatalos levelzés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

93.981/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§. X. A. pontjának (Tárcanélküli m. kir. minisz
ter) 2. és 3. tétele alatt felvett szerveket („Alsó
csallóközi és csilizközi ármentesítő és belvízle

vezető társulat Komárom“, valamint „Vágbal- 
parti ármentesítő és belvízszabályozó társulat 
Érsekújvár“) 1939. április 1-i érvénnyel töröljék.

A. hivatalok jegyezzék elő ezt a rendelete- 
met a P. R. T. 1939. évi 1. számában megjelent 
132.547/1938. sz„ illetőleg a P. R. T. 1939. évi 3. 
számában megjelent 85.920 1939. sz. rendeletnél.

Budapest, 1939. évi február hó 18-án.

Üj Fehérvár című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

94.541/4.
A belügyminiszter úr a Székesfehérváron, 

Neményi Lajos felelős szerkesztésében és Kéri 
Nándor kiadásában megjelenő és a Vörösmarty- 
nyomdában Székesfehérváron megjelenő „Üj 
Fehérvár“ című időszaki lap további megjelené
sét és terjesztését 1 hétre, azaz a f. évi február 
hó 21-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. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.

Változás a Légipostái Menetrendben.
94.646/4.

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

8. oldal, VI. sz. menetrendtáblázat, 14. 
Ausztráliai Államszövetség, az 1. sz. hasábban 
Brisbane-től Sydney-ig az összes adatokat töröl
jék. A 6. sz hasábban Brisbane-nál „b hé“ he
lyett írják: „b va“; Melbourne-nál „b ke“ he
lyett „b hé“ és Sydney-nél „b hé“ helyett „b va“.

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
94.494/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

12. o. Árpádföldnél 352 v. után írják be: 
1. Bp 72/220 v. (k.). —

14. o. Badacsonynál 48 után írják be 1. Bp 
72/1114 v.

24. o. Bocskaykertnél 19 után írják be f299.
38. o. Dombóvárnál f226-t töröljék.
46. o. Fábiánházánál 116 helyett 240 írjanak.
60. o. Hajduhadháznál 1 Nyh 2 — cs/1713 v. 

helyett írják be f299.



81. o. Kisteleknél 1 Bp 62. törlendő.
97. o. Mérknél lló helyett 240-t írjanak.
106. o. Nagyecsednél 116 helyett 240-t írja

nak.
114. o. Nyírcsaholynál 116 helyett 240-t ír

janak.
116. o. Nyírtadnál 115 helyett 19, 20, f20-t 

írjanak.
163. o. Tiborszállásnál 146 helyett 240-t írja

nak. Tiszabezdédnél a jelenlegi adatok helyett 
írják be: 19, 20, f20, fl9.

170. o. Üjfehcrtónál Nyh. 2 — cs/1713 v. he
lyett írják be: f299.

173. o. Vállajnál 116 helyett írják be: 240.
175. o. Vásár osnaménynél 116 után írják be: 

f  116.
180. o. Záhonynál a jelenlegi adatok helyett 

írják be: 19, f20, f i  16, 20, f  19.
Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
90.000/8.

I. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.
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II. Egyéb változások.
Bekapcsoltattak:

Ágfalva vasúti táv. a 8884, 8885—, Ape a 2617—, Bajna a 6057, 6060—, Bak az 5573—, 
Balatonalmádi a 6900—, Balatonendréd az 5421—, Balatonfüredifürdő a 7400—, Balatonkenese 
a 7400—, Baranyajenő az 5044—, Barcs 1. az 1166—-, Bátaapáti az 5145—, Berettyószentmárton 
a 3404—, Berettyóújfalu a 3404—-, Berzence az 5463—, Bodajk az 5375—, Böhönye az 1166—, 
Budapest K. az 1545—, Budapest H. a 6881, 73S1—■, Csökmő a 3403—-, Csörötnek az 5938—, 
Csősz az 5376—, Dejtár a 2577—, Diósjenő a 2574, 2575, 2576—, Dióskál az 5560—, Drégelypa- 
lánk a 2576—, Döbrököz az 1130—, Érd 1. a 6831—•, Erdőcsokonya az 1166—, Érsekvadkert a 
2577—, Fegyvernek 1. a 3323—-, Fegyvernek 2. a 3323—, Felsőnyék az 5040—, Felsősegesd az 
1166—, Fonyódfürdőtelep az 1204—, Gödre az 5044—, Görömbölytapolca a 3404, 6665, 6667—, 
Gyékényes 2. a (220), (438)—, Fiatvan 1. a (2235), (2239)—, Heves a 3745—, Hévízfürdő a 6893—, 
Hódoscsépány a 3132—■, Hőgyész az 1130—, Jankóvich-telep az 5441—, Jánoshalma a 4596—, 
Jászapáti a 3772—, Jászjákóhalma a 3772—•, Jászszentandrás a 3770—, Jobbágyi a 2617—, Ka
locsa a 4575—, Kaposvár 1. az 5185—, Káptalanfa az 5541—■, Kárász az 5146—, Kékestető a 
30H—‘, Kemence a 2575—, Keszthely a 6893—, Kisláng az 5393—, Kóspallag a 2528—, Kőszeg 
vasúti táv. a 8880—, Lábod az 1166—, Lengyel az 1130—-, Letkés a 2564—, Marcali az 1166— 
Máriabesnyő a 2920—, Márianosztra a 2564—, Máza az 5043—, Miskolc 1. a 3104, 6665, 6667—, 
Muesi az 5016—, Nagyatád az 5185—', Nagybörzsöny a 2528—, Nagykanizsa 1. az 1166—, Nagy
láng az 5367—, 5376—, Nógrádverőce a 2528, 2543—■, Nyergesújfalu a 6057—, Orosztony az 
5481—, Ozora az 5040—, Pécs 1. az 1166, 5100, 5120, 5140—, Pincehely az 5400—, Pusztama- 
gyaród az 5485—, Rétság a 2529, 2574—, Sajószöged a 3165—-, Sárospatak a 3098—, Sátoralja
újhely a 3098—, Siófok a 7381—-, Somogyszob a (2394), (2399), 5185—, Sopron máv. vasúti táv. 
a 8884—, Szatymaz a 4243'—, Székesfehérvár 1. az 5375, 5376—, Szekszárd az 1130—, Szentes 
a 4308—, Szentlőrine az 1160, 5100—, Tab az 5022—*, Tác az 5367—, Taksony a 4507—, Üj- 
dombóvár az 1131—, Vác a 2529, 2543—, Vásárhelykutas a 4295—, Zalaapáti az 5482—, Zomba 
az 1130—, Zsámbék a 6060. számú távíróvezetékbe, illetőleg távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Aba az 1100—, Adony az 1101—, Ágfalva vasúti táv. a 8868—, Alag az 510—, Albertiirsa 

a 904—-, Alcsut az 1310—, Alsódabas a 915—, Alsógöd az 510—, Apostag az 1010—, Aszód a 
6071—■, Bak az 5571—, Balatonalmádi a 6901—, Balatonboglár az 5443—, Balatonendréd az 
5430—, Balatonzamárdi az 5430—, Bánokszentgyörgv az 5486—, Baranyajenő az 5101—, Barcs 1. 
az 1173—, Bátaapáti az 5151—, Berzence az 5221—■, Bicske az 1310—, Böhönye az 1173—-, 
Budafok 1. az 1220—, Budakeszi az 1516—, Budipest K. az 1515, 1518, 1524, 1530, 1566, 1575, 
1576, .1579, 1592, 1594, 1595, 1603, 1613, 1703—, Budapest 14. az 1511—, Budapest 15. az 1515—, 
Budapest 16. az 1516—, Budapest 18. az 1518—, Budapest 24. az 1534—, Budapest 30. az 1530—,
Budapest 66. az 1566—, Budapest 73. az 1576—, Budapest 75. az 1575—, Budapest 76. az 1576—,
Budapest 79. az 1579—-, Budapest 91. az 1592—, Budapest 92. az 1592—, Budapest 93. az 1594—,
Budapest 94. az 1594—-, Budapest 95. az 1595—, Budapest 103. az 1603—, Budapest 111. az
1515—•, Budapest 113. az 1613—, Budapest 703. az 1703—■, Cinkota a 600—, Gsabrendek az 
5542—, Csákvár az 1310—, Csepel 1. az 1001—, Csömör a 600—, Csősz az 5367—, Csurgó az 
5221—, Dióskál az 5561—, Dombóvár az 1120—, Döbrököz az 1120—, Dömsöd az 1007—, Duna- 
bogdány az 1371—, Dunaföldvár az 1101—, Dunakeszi az 510—, Dunapentele az 1101—, Duna- 
vecse az 1010—, Érd 1. az 1100—, Erdőcsokonya az 1173—, Felsőnyék az 5004—, Felsősegesd az 
1173—■, Fonyódfürdőtelep az 1210—, Fülöpszáll is az 1015—, Gödre az 5101—, Gyékényes 2. az 
(1180)—, Gyömrő a 800—, Györnk az 1112—, Heves a 3770—, Hőgyész az 1120—-, Jankovich- 
telep az 54431—, Jászszentandrás a 3745—, Kákics a 915—, Kálóz az 1100—, Káptalanfa az 
5542—, Kárász az 5061—-, Keszőhidegkút az 1112—, Kisláng az 5367—■, Kispest 1. a 900—, Kún- 
szentmiklós az 1007—, Lábod az 1173—. Lengyel az 1120—, Lovasberény az 1310—, Marcali 
az 1173—, Mátyásföld a 600—, Máza az 5153—, Monor a 904—, Mórágy az 5151—, Muesi az 
5017—, Nádasdladány az 1220—, Nagyatád az 5178—, Nagycsákány az 1357—, Nagykanizsa 1. 
az 1173—, Nagykáta a 800—, Nagyláng az 1100—, Nagytétény az 1220—, Ócsa a 915—, Orosz
tony az 5482—, Ozora az 5004—, Paosa az 5561—■, Pécel a 608—, Pécs 1. a 6873—, Pestszent-
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erzsébet 1. az 1000—, Pestszenterzsébet 3. az 1000, Pestszentlőrinc 1. a 902—, Pestújhely az 
505—, Pilis a 904—, Pincehely az 1112, 5004—, Pócsmegyerleányfalu az 1371—, Pomáz az 
1370—, Pusztamagyaród az 5486—, Pusztaszabolcs az 1100—, Rácalmás az 1101—, Ráckeve az 
1003—, Rákoscsaba a 607—, Rákosliget a 608—, Rákospalota 1. az 505—, Rákospalota 2. az 
505—, Rákosszentmihály 1. a 600—, Sárospatak a 3180—, Sashalom a 600—, Sátoraljaújhely a 
3180—, Seregélyes az 1100—, Soroksár az 1003—, Szabadbattyán az 5394—, Szabadszállás az 
1015—, Szászvár az 5061, 5153—, Szekszárd az 1120—, Szentendre az 1370—, Szentlőrimc az 
1130, 5045, 6873—, Szerencs a 3180—, Tác az 5394—, Tahitótfalu az 1371—, Tamási az 5004—, 
Tápióbicske a 800—, Tápiósáp a 800—, Tápiószentmárton a 800—, Tass az 1010—, Tevel az 
5017—■, Tolnanémedi az 1112—, Túra a 607—, Üjdombóvár az 1130—, Üllő a 9(M—, Vál az 
1310—, Vecsés a 904—, Veszprém 1. a 6901—/Visegrád az 1371—, Zalaszabar az 5482—, 
Zomba az 1120—, Zsámbék az 1310—, Zsámbok a 607. számú távíróvezetékből, illetőleg táv
beszélő áramkörből.

Szolgálati jellegváltozások:
A távírónál és távbeszélőnél ezentúl: Alsódabas C—, Érd 1. C—, Izsák C—, Mélykút 

C12— Mezőkovácsháza C—, Ócsa C/2—, Rákoscsaba C/2—, Soltvadkert C—, Túrkeve C—, 
Üjkécske C—.

Más változások:
Budapest 14, Budapest 15, Budapest 16, Budapest 18, Budapest 24, Budapest 30, Buda

pest 66, Budapest 73, Budapest 75, Budapest 76, Budapest 79, Budapest 91, Budapest 92, Buda
pest 93, Budapest 94, Budapest 95, Budapest 103, Budapest 111, Budapest 113, Budapest 703 és 
Kispest 2-nél a Morse berendezést leszerelték, ennek következtében ezeknél a hivataloknál a
9-ik hasábban levő jelzéseket töröljék és a 10-ik hasábba „Mikrofon-zümmögő“ jelzést írjanak.

Aba, Adony Alag, Albertiirsa, Alcsut, Alsódabas, Alsógöd, Apostag, Bicske, Budafok 1., 
Budakeszi, Cinkota, Osákvár, Csépi i 1., Csömör, Dömsöd, Dunabogdány, Dunakeszi, Duna- 
pentele, Dunavecse, Érd 1., Gyömrő Gyönk, Kakucs, Kálóz, Keszőhidegkút, Kispest 1., Kún- 
szentmiklós, Lovasberény, Mátyásföld, Mopor, Nádasdladány, Nagycsákány, Nagyláng, Nagy
tétény, Ócsa, Pécel, Pestszenterzsébet 1., Pestszenterzsébet 3., Pestszentlőrinc 1., Pestújhely, 
Pilis, Pincehely, Pócsmegyer-Leányfslu, Pomáz, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeve, Rákos
csaba, Rákosliget, Rákospalota 1., Rákospalota 2., Rákosszentmihály 1., Sashalom, Seregélyes, 
Soroksár, Szabadszállás, Szentendre, Tahitótfalu, Tápióbicske, Tápiósáp, Tápiószentmárton, 
Tass, Tolnanémedi, Túra, Üllő, Vál, Vecsés Visegrád, Zsámbék és Zsámbok-nál a Morse-táv- 
íróberendezést leszerelték, ezeknél a hivataloknál az 5-ik és 9-ik hasábban feltüntetett jelzése
ket töröljék.

Ceglédbercel—Cserő vasúti táv.-nál a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba 
írják. Érd-nél az 1. hasábba „Érd l.“-et írjanak, Fábiánsebestyénnél vasúti táv.-nál az 1. hasábba 
„K“ jelzést írjanak, a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba írják. Gárdony-nál a 
6-ik hasábba a szolgálati jelleget feltüntető jelzés fölé ^es jegyzetszámot, az oldal alján 1-es jegy
zetszám alatt „Falurendszerű félig gépi kapcsalású távbeszélő központ. Az előfizetők Budapest H. 
útján éjjel-nappal hívhatók.“ jegyzetszöveget írjanak. Győrszentiván vasúti táv.-nál az 1. ha
sábba „K“ jelzést írjanak, a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba írják. 
Kékestetőnél az 1. hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Kisrozvágy-ot összes adataival töröljék. 
Kondoros-nál az 5-ik és 6-ik hasábba a szolgálati jelleget feltüntető jelzés fölé s)-as jegyzet
számot, az oldal alján 3)-as jegyzetszám alatt „V/l-től X/31-ig 7 és 8 óra között is tart szolgá
latot.“ jegyzetszöveget írjanak. Kőrösszegapáti-nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Mária- 
besnyő-nél az 1. hasábban az „Ny“ jelzést töröljék, a 11-ik hasábba Gödöllő helyett „Budapest 
K.“ közvetítő hivatalt írjanak. Nagyláng-nál az 1. hasábban az „Ny“ jelzést töröljék, a 11-ik 
hasábba „Székesfehérvár 1.“ közvetítő hivatalt írjanak. Pusztagyenda-nál az 1. hasábban az 
»Ny“ jelzést töröljék. Tác-nál a 11-ik hasábba Szabadbattyán helyett „Székesfehérvár 1.“ köz
vetítő hivatalt írjanak. Tiszakerecseny-nél az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Tiszakóród- 
nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Vonyarcvashegy vasúti táv.-nál az 1. hasábba „K“ 
jelzést írjanak.

Budapest, 1939. évi január hó 25-én.
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Személyzetiek.
94.075] 1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1938. évi 
december havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Balás Árpád mérnökgyakor- 
nok 11 Budapestről Debrecenbe, Udvardi Jenő
I. oszt. tiszt 290 Sátoraljaújhelyről Egerbe, Hor
váth Lajos I. oszt. tiszt 368 Budapestről Tatára, 
Gyulai Sándor II. oszt. tiszt 185 Kisvárdáról 
Szerencsre, Joó Géza dr. gyakornok 171 Sátor
aljaújhelyről Debrecenbe, Egressy Péter ellenőr 
317 Tatáról Budapestre, Kajos Jenő dr. segéd
ellenőr 194 Sátoraljaújhelyről Szerencsre, Bo- 
vári Sándor II. oszt. altiszt 1606 Keszthelyről 
Budapestre, Bocskay Kálmán II. oszt altiszt 
2625 Szegedről Budapestre.

Nyugdíj azt attak: Dániel Károly műszaki 
ellenőr 43, Moharos Józsefné kezelőnő 133, Ga

lambos István 4 és Boros Lajos 99 I. oszt. szak- 
altisztek, Horváth Imre kishegyesi II. oszt. szak- 
altiszt 194, Simon János lajoskomáromi 239, 
Jászi Péter 531, Halász János zalaerdődi 543, 
Lukács János dunabogdányi 1037 és Fehér Sán
dor hajdúböszörményi 1241 I. oszt. altisztek.

Meghaltak: Bereutes Sándor dr. igazgatói 
cím- és jelleggel felruházott tanácsos 32, Gyula- 
fia Géza felügyelő 3051a, Ősze Ferenc II. oszt. 
szakaltiszt 193, Iharos! György 180, Csőre Mi
hály 537 és Tóth Kálmán 2000 I. oszt. altisztek, 
Sipos László 2887, Novoszák József 3154 és 
Papp Mihály 3548 II. oszt. altisztek.

Névváltozás: Zobori (Wagner) János fő
tiszt 292.

Egyéb változás: Zsögön Rácz Egon II. oszt. 
tiszt id. 109. helyett Zsögön Rácz Egon dr. 
írandó.

Budapest, 1939. évi február hó 20-án.

Pályázati hirdetmény.
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

93.537/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi március hó 11-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936 évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi február hó 16-án.

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

Földes II. oszt. postahivatal (Hajdú megye) helyet
tesítésre is képes nőkiadót keres, állandó alkalmazásra, fix 
fizetéssel.

Hercegszántó II. oszt. postahivatal március 1-re 
állandó alkalmazásra gyakorlott kiadónőit keres. Fizetés 
40 pengő és ellátás.

Hidasnémeti postahivatal azonnali belépésre keres 
sürgősen jómunkás kezdő férfikiadót. Fizetés: készpénz- 
fizetés és lakás.

Kemecse I. oszt. postahivatal (Szabolcs megye) min
denben jártas kiadót keres állandó alkalmazásra.

Kunmadaras I. oszt. postahivatal keres azonnalra,

de legkésőbb március hó 15-ikérc egy pénztárkezelésben 
teljesen jártas, és egy kezdő nőkiadót. Fizetés és teljes 
ellátás melleit. Ajánlatokat a fizetési igény megjelölésével 
kérem.

Mosonszentjános postá-táv. távb. hivatal mindhárom 
szakban jártas kiadónőt keres állandó alkalmazásra. Java
dalmazás: készpénzfizetés.

Pilis I. oszt postahivatal férfi- vagy nőkiadót ke
res fix fizetéssel.

Sárospataki postahivatal a kezelés minden ágában 
teljesen jártas, gyors munkás férfikiadót keres azonnalra.

Szikszó I. oszt. postahivatal gyakorlott férfikiadót al
kalmaz fix fizetéssel, lakás, fűtés, világítás és reggeli.

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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POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1939. MÁRCIUS 3. 9. szám.

T A R T A L O M :

Kitüntetés.
A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
Növények, növényi termékek és magvaknak az Egye

sült-Államokba való bevitelének korlátozása.
A családpénztári utalványok kezelésével kapcsolatban 

felszámítható munkaegységek megállapítása.
A Távíró-Díjszabás új kiadása.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Helyesbítés, hirdető bélyegző használata tárgyában.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változás a budapesti 72. sz. hivatal közönséges leve 

lezést feldolgozó munkahelyeinek vonalbeosztásában.

A szelvényes táviratlapok árának mérséklése. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Békéscsaba—Felsőnyomás postaügynökség megnyitása. 
Tarnabod postaügynökség megnyitása.
Sarród postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázatok postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Kitüntetés.
93.351/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
Budapesten, 1938. évi december hó 3. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz- 
tatott, hogy -a polgári lövészegyesületek meg
szervezése és fejlesztése körül szerzett érdemei
kért dr. Kiss Kornél postaigazgatónak és Kende- 
ressy Kálmán postaszámvevőségi főtanácsosnak 
elismerése tudtul adassák.

Budapest, 1939. évi február hó 25-én.

A postaigazgatóságok hatáskörének ki- 
terjesztése.

93.588/3.
A fürdő- és nyaralóhelyeken működő posta- 

hivatalok fürdő- vagy nyaralási idény alatti 
szolgálatának ellátását, illetőleg megerősítését az 
igazgatóságok hatáskörébe utalom.

A szóbanforgó hivatalok fürdő- vagy nya
ralási idény alatti szolgálatának ellátásánál az 
igazgatóságok a jövőben csak akkor tegyenek 
előterjesztést, amikor valamely hivatalnál a szol
gálat ellátása vagy megerősítése az előző évvel 
szemben olyan változtatást igényel, amely az 
igazgatóság hatáskörét meghaladja.

A P. R. Tárában közzéteendő „Hirdetmény“ 
tervezet adatai azonban az előző évi hirdetmény 
módosítása útján továbbra is oly időben beje- 
lentendők, hogy a közzététel késedelem nélkül 
megtörténhessék.

E változást a P. R. Tára 1937. évi 5. számá
ban közölt 117.898/3.—1936. számú rendeletnél 
elő kell jegyezni.

Budapest, 1939. évi február hó 23-án.

Növények, növényi termékek és magvaknak az 
Egyesült-Államokba való bevitelének korláto

zása.
92.017/4.

Növényi betegségek és növényi élősdiek be- 
hurcolásának megakadályozása végett iaz Egye
sült-Államokba növényt, növényi termékeket, 
magvakat csak előzetes beviteli engedély alap
ján lehet bevinni. Ezt az engedélyt a feladó a 
Washingtonban székelő „Department of Agri
culture“ (Földmívelésügyi minisztérium) útján 
köteles beszerezni. Utóbbi hatóság a beviteli en
gedély megadása esetén a feladónak zöld és 
sárga szinű függvényt küld, amelyet a külde
ményhez kell tartósan erősíteni. A függvényen 
az amerikai inöványkisérleti és vizsgálati állomás
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címe van (Bureau of Entomology and Plant Qua
rantine, United States Department of Agricul
ture), ahová a csomagot a címzettnek való kéz
besítés előtt, tartalmának megvizsgálása végett 
irányítják.

Az engedély, illetve függvény nélkül továb
bított csomagokat az amerikai vámhatóságok el
kobozzák, vagy a feladónak visszaküldik.

A hivatalok adott esetben a fentiekre hív
ják fel a feladók figyelmét és jegyezzék elő a 
Csomagdíjszabásban az Egyesült-Államoknál 
közölt „Szállítási korlátozások“ című részben.

Budapest, 1939. évi február hó 21-én.

A családpénztári utalványok kezelésével kap
csolatban felszámítható munkaegységek meg

állapítása.
94.91212.

A Posta Rendeletek Tára 1939. évi 7. számá
ban megjelent 92.605/4. sz. rendelettel rendszere
sített családpénztári utalványok kezelésével 
kapcsolatban felszámítható munkaegységeket a 
következőkben állapítom meg:

1. Felvétel. A családpénztári utalványok fel
vétele címén kizárólag a Budapest 72. számú 
postahivatal számíthat fel munkaegységet. A fel
számítható munkaegységet családpénztári utal
vány onkint 0T. egységben állapítom meg, míg a 
családpénztári utalványok összege után munka
egység felszámításának nincs helye. A felvett 
családpénztári utalványok darabszámát és ösz- 
szegét a munkaegységkimutatás P. I. 6. b) folyó
száma alatt, a szolgálati postautalványoktól el
különítve, színes tintával kell feltüntetni.

2. Kézbesítés. A hivatalban kézbesített (ki
fizetett) családpénztári utalványok után dara
bonként 0-4, az utalványok összege után pedig 
1000 P-ként 3*7 egységet állapítok meg. A ház
hoz kézbesített (kifizetett) családpénztári utalvá
nyok után darabonként 0‘6, az utalványok ösz- 
szege után pedig 1000 pengőnként 3-7 egységet 
lehet felszámítani.

A hivatalban kézbesített családpénztári utal
ványok darabszámát a munkaegységkimutatás 
P. II. 7. b) folyószáma alatt, a folyószám felső 
részében, a többi postautalványoktól elkülö
nítve, az öszeget azonban a 7. b) folyószám alatt 
feltüntetett többi postautalványok összegével

együtt kell feltüntetni. A házhoz kifizetett csa
ládpénztári utalványok darabszámát a postahi
vatalok >(ü) a munkaegységkimutatás P. II. 7. e) 
folyószáma alatt, iá folyószám felső részében, a 
többi postautalványoktól elkülönítve, az össze
get pedig a 7. e) alatt kimutatott többi postautal
ványok összegével együtt tüntessék fel.

3. Után- és visszaküldés. A  vissza- vagy 
utánküldött családpénztári utalványok után da
rabonként 0 4 egységet állapítok meg. Ezeknek 
a családpénztári utalványoknak a darabszámát 
a munkaegységkimutatás P. IV. 7. folyószáma 
alatt, a foiyószám felső részében, a többi után- 
vagy visszaküldött postautalványok darabszá
mától elkülönítve, kell feltüntetni.

A Budapest 72. sz. postahivatal az általa az 
illetékes családpénztámknak átvételi elismer
vény ellenében visszaadott, kézbesíthetetlen 
családpónztári utalványok darabszámát ugyan
csak a munkaegységkimutatás P. IV. 7. folyó
száma alatt, a folyószám felső részében, a többi 
postautalványok darabszámától elkülönítve mu
tassa ki. E családpénztári utalványok után a Bu
dapest 72. sz. postahivatal darabonként 0 2 mun
kaegységet számíthat fel.

4. Postaügynökségek ellenőrzése.
A  postaügynökség által kézbesített család- 

pénztári utalványok után az ellenőrzéssel meg
bízott postahivatal darabonként 0-3, az összeg 
után pedig 1000 P-ként 2-5 munkaegységet szá
míthat fel. Az ellenőrző hivatalok az ellenőrzé
sük alá tartozó postaügynökség által kézbesített 
családpénztári utalványok darabszámát a mun
kaegységkimutatás P. X. 3. folyószám alatt, az 
„együttesen darab“ rovat felső részében, az ösz- 
szeget pedig a 3. folyószám „postautalvány pen
gő“ rovatának felső részében és ezen kívül a 3. 
folyószám „együttesen pengő“ rovatában a 
többi kézbesített postautalványok, postataka- 
rék-kifizetések és csekk-kifizetések összegével 
együtt tüntessék fel.

5. A munkaegységkimutatás kiegészítéséről 
a jelenlegi készlet elfogyta után, a Mekut kiegé
szítéséről pedig „Változások“ útján fogok gon
doskodni.

Budapest, 1939. évi február hó 24-én.
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A Távíró-Díjszabás új kiadása.

94.956/8.

A Távíró-Díjszabást újból kiadtam és azt a 
hivatalok a posta tudakozó irodája külföldi hír
laposztálya útján megkapják.

A Távíró-Díjszabás régi kiadását a hivata
lok 1939. március 9-vel tegyék félre és március
10-étől az új kiadást vegyék használatba.

A visszacsatolt felvidéki területen levő azok 
a hivatalok, amelyeknek csak kivonatos távíró- 
és távbeszélő díjszabásuk van, e díjszabásnak a 
távíróra vonatkozó 1—5. oldalain levő adatokat
1939. március 9-ón a szolgálat befejeztével töröl
jék s ezek helyett március 10-től szintén a Táv
író-Díjszabás új kiadását vegyék használatba. .

A magántávíróhivatalok és magánfelek az 
új Díjszabás egyes példányait Budapesten a 
központi távíróhivatal táviratfeladási osztályá
nál, vidéken pedig a helybeli postahivatal útján 
a posta tudakozó irodája külföldi hírlaposztá
lyánál rendelhetik meg. Ára 50 fillér.

Budapest, 1939. évi február hó 24-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

95.767/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendelte
tési helyre való érkezés időpontja (É):

Ausztráliába (Fremantle): F III/9 — l ó ,  
É IV/4;

Brit-lndiába (Bombay): F III/7 — 15 ó, É 
II1/20; F III/9 — 7 ó, É III/23;

Dél-Afrikába (Capetown): F III/7 15 ó, 
É II1/27;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F III/5 — 
15 ó, É III/22; F III/9 — 12 ó, É III/23; F 111/11 
— 15 ó, É III/26;

Egyiptomba (Alexandria): F III/5 — 22 ó, 
É III/ll; F III/7 — 15 ó, É III/12; F III/8 — 22 ó, 
É 111/13; F III/10 — 15 ó, É IH/14;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F III/6 — 15 ó, É III/14; F II1/8 — 15 ó, É III/17; 
F  111/10 — 15 ó, É III/19; F III/ll — 15 ó, É III/21;

lrak—Mezopotámiába (Baghdad): F III/6
— 22 ó, É III/ll; F II1/8 — 22 ó, É III/13; F III/ll
— 22 ó, É III/16;

Iránba (Perzsia—Teherán): F III/6 — 12 ó, 
É III/14; F 111/10 — 12 ó, É III/18; F III/ll — 12 ó, 
É 111/19;

Japánba (Shimonoseki): F III/7 — 5 ó, É 
III/24; F III/10 — 5 ó , É  III/27;

Németalföldi Indiába (Batávia): F III/9 — 
5 ó, É III/30;

Palesztinába (Tel-Aviv): F III/5 — 22 ó, É 
III/10; F III/6 — 22 ó, É III/12; F III/? — 22 ó, 
É III/13; F III/8 — 22ó,É III/14; F III/10 — 22 ó, 
É III/15; F III/ll — 22 ó, É III/17;

Szíriába (Alep): F III/6 — 22 ó, É III/9; F 
III/8 — 22 ó, É III/ll; F III/ll — 22 ó, É III/14.

Budapest, 1939. évi február hó 28-án.

Helyesbítés, hirdető bélyegző használata tár
gyában.

III. ad 94.183/3.
A Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető bé

lyegzőinek használatba vételére vonatkozóan a 
! P. R. T. 1939 : 8. számában közzétett I. ad 

94.183/3. számú rendelet harmadik sorában „a 
budapesti 4. és 72. számú postahivatalok“ szö
vegrész „a budapesti 4. és 2. számú postahivata
lok“ szövegre helyesbítendő.

Budapest, 1939. évi március hó 1-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
94.675/3.

Folyó évi február hó 15-től kezdve az alábbi 
mozgóposták menetrendje módosult:

A Budapest—Beregszász 33. sz. mozgóposta 
a 420/4012. sz. vonat helyett az 1520/430/4020/ 
4012. sz. vonatokban közlekedik. Indul 0.10-kor, 
érkezik 11.55-kor.

A Cseklész—Érsekújvár 40. sz. mozgóposta 
a 133 a /133. sz. vonatok helyett a 133. sz. vonat
ban közlekedik. Ind. 11.40, érk. 13.32-kor.

A Párkány-Nána—Ipolyság 46. sz. mozgó
posta az 5732. sz. vonat helyett a 6132/5732, az
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Ipolyság—Párkány-Nána 46. sz. mozgóposta pe
dig az 5721. sz. vonat helyett az 5721/6131. sz. 
vonatokban közlekedik. Menet ind. 10.08-kor, 
érk. 12.27-kor, vissza ind. 17.31, érk. 19.16-kor.

A Miskolc—Ózd 41. sz. mozgóposta a 9522. 
sz. vonat helyett a 9522/9722, az Ózd—Miskolc
41. sz. mozgóposta pedig a 9521. sz. vonat he
lyett a 9721/9521. sz. vonatokban közlekedik. E 
mozgóposták indulási, illetve érkezési ideje nem 
változott.

A Miskolc—Ózd 42. sz. mozgóposta a 9512. 
sz. vonat helyett a 9512/9712, az Ózd—Miskolc
42. sz. mozgóposta pedig a 9511. sz. vonat he
lyett a 9511/9711 sz. vonatokban közlekedik. Me
net indul 7.38, érk. 9.35-kor, vissza ind. 20.46-kor, 
érk. 22.56-kor.

A Párkány-Nána—Léva 88. sz. mozgóposta 
az 5732/6132. sz. vonatok helyett a 6132, a Léva— 
Párkány-Nána 88. sz. mozgóposta pedig a 6131' 
5721. sz. vonatok helyett a 6131. sz. vonatban 
közlekedik. Menet ind. 10.08-kor, érk. 12.06-kor, 
vissza ind. 17.28, érk. 19.16-kor.

A Rozsnyó—'Fülek 89. sz. mozgóposta ind. 
19.29-kor, érk. 22.31-kor, a Fülek—Rozsnyó 89. 
sz. mozgóposta pedig ind. 11.30, érk. 1502-kor.

A Rozsnyó—Fülek 90. sz. mozgóposta ind. 
13.57, érk 17.01-kor, a Fülek—'Rozsnyó 90. sz. 
mozgóposta pedig ind. 6.43, érk. 10.40-kor.

Az Érsekújvár—Zsitvaújíalu 202. sz. mozgó
posta ind. 7.25-kor, érk. 9.11-kor; a Zsitvaújfalu 
—Érsekújvár 202. sz. mozgóposta pedig ind. 
16.05, érk. 17.53-kor.

Folyó évi február hó 34-től a Miskolc—Tor
na—Kassa 166. sz. mozgóposta a 9822. sz. vonat 
helyett a 9830. sz. vonatban közlekedik. Ind. 5.21- 
kor, érk. 9.36-kor.

Ipolyság és Drégelypalánk között az 5702/ 
5737. sz. vonatokban naponkinti, az 5704/5705. 
sz. vonatokban csak vasárnapokon és ünnepna
pokon, az 5708’5701. sz. vonatokban pedig csak 
köznapokon való közlekedés mellett, Ipolyság 
postahivatal ellátásában jegyzékelő menetek 
rendeztettek be. Az 5710 5711. és 5706/5707. sz. 
vonatokban fenntartott jegyzókelőmenetek meg
szűntek.

Ipolyság—Egeg—Szalatnya között a jegyzé- 
kelőmenet iá 6634. sz. vonatból a 6636. sz. vonat
ba helyeztetett át.

Bátyú—Munkács között a 4434/4411. sz. vo
natokban Sátoraljaújhely, Munkács és Csap kö
zött pedig a 2313/4024/4444. sz. vonatokban Mun

kács ellátásában jegyzékelőmenet közlekedik. 
Ezzel kapcsolatban Barkaszó és Bátyú között a 
4427/4424. és 4411/4418. sz. vonatokban, a barka- 
szói hivatal által fenntartott közvetítőmenetek 
megszűntek.

Ungvár és Csap között a 4737/4732. sz. vo
natok helyett a 4727/4722. sz. vonatokban ren- 
deztetett be jegyzékelőmenet.

Rimaszombat és Feled között a 8121/8128. 
sz. vonatok helyett a 8131/8138. sz., a 8129. sz. 
vonat helyett pedig a 8117. sz. vonatban közle
kedik postaalkalmazott ellátásában jegyzékelő- 
menet.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyezzék 
elő a P. R. Tárának 1938. évi 19. számában 
99.683/3. számú rendelettel közzétett mozgópos
tái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.

Változás a budapesti 72. sz. hivatal közönséges 
levelezést feldolgozó munkahelyeinek vonal 

beosztásában.

94.796/3.
Kassa és Sátoraljaújhely között a közvetlen 

vasúti forgalom megindulásával kapcsolatban a 
kassa—garbócbogdányi vonalszakasz menten 
fekvő hivatalok a budapesti 72. sz. hivatal I. b) 
sz. munkahelyéről a II. sz. munkahelyére helyez
tettek át.

Ehhez képest az „Irányítási Füzet“-tel el
látott postahivatalok az említett segédkönyv 
2-ik oldalán a „I. b)“ sz. vonalnál „Kassa—Gar- 
bócbogdány“ bejegyzést töröljék, a „II.“ sz. vo
nalnál pedig „Sátoraljaújhely—Legenye—Alsó- 
mihályi“ helyett írják be „Kassa—Sátoraljaúj
hely“.

Budapest, 1939. évi március hó 1-én.

A szelvényes táviratlapok árának mérséklése.
96.036/8.

A szelvényes táviratlapok árát az 1939. évi 
március hó 10-től kezdődő érvénnyel az eddigi 
4 fillér helyett 2 fillérben állapítom meg.

A postahivatalok a magánértékcikkárusok, 
valamint az ellenőrzésük alá tartozó postaügy
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nökségek készletében levő ilyen értékcikket 
(szelvényes táviratlapokat) vegyék számba és 
darabonként kettő fillért részükre postai érték
cikkben térítsenek meg.

A f. évi március hó 9-én a napi zárlat után 
a hivatalok a magánértékcikkárusoknál és a 
postaügynökségeknél levő, valamint a főpénz
tárban és a kézipénztárakban megállapított ilyen 
készletet foglalják kimutatásba és e nyomtat
ványok darabonként kettő fillérrel számított 
értékkülönbözetét a folyó havi postaértékcikk- 
mérlegükben felmentésként állítsák be. A kimu
tatást csatolják a pénztárszámadáshoz.

E rendelkezésemmel kapcsolatban a f. évi 
március hó 10-től kezdődőleg a távbeszélőn fel
adott táviratoknál a hivatalok a felhasznált táv
iratlap ára fejében az eddigi 4 fillér helyett 
csak 2 fillért számítsanak fel az előfizetők ter
hére.

Budapest, 1939. évi március hó 2-án. .

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

95.298/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

39. o. Litvániánál a kéthasábos részt követő 
bekezdés második sorában a beszélgetési díj va
lamennyi viszonylatban 11 frs 25 cts helyett 10 
frs 95 cts.

A Litvániához tartozó díjtáblázat I. hasáb
jában 3 frs 75 cts helyett 3 frs 65 cts, II. hasáb
jában 6 frs 75 cts helyett 6 frs 57 cts, III. hasáb
jában pedig 2 frs 25 cts helyett 2 frs 19 cts 
írandó.

64. o. Az oldal felső részétől számított má
sodik bekezdés második sorában az előkészítési 
díj (taxe de preparation) a Lima-val való forga
lomban 24 frs 73 cts helyett 12 frs 43 cts.

70. o. Az A) Óceángőzösök címnél az a) al
cím a következőképen módosítandó: ,,a) Olasz, 
angol és amerikai tengeri hajók.“

Az alcím első bekezdésének harmadik sorá
ban, valamint a negyedik bekezdés első sorában 
törlendő: a „Berengaria“ hajó neve.

Az első bekezdés negyedik sorában, a „Tran
sylvania angol óceángőzösök“ szavak után be
szúrandó: „valamint a Manhattan és Washing
ton amerikai óceángőzösök“.

A negyedik bekezdés második sorában a 
„Transylvania“ szó után szúrják be: „valamint 
a Manhattan és Washington“.

Budapest, 1939. évi február hó 27-én.

Békéscsaba—Felsőnyomás postaügynökség 
megnyitása.

94.332/3.
Békéscsaba megyei város külterületén fekvő 

gerendási Máv. pályaudvaron az ideiglenesen 
megszüntetett „Békéscsaba—Felsőnyomás pu.“ 
elnevezésű postaügynökség folyó évi február hó 
20-án újból megnyílt. Egyidejűén a gerendási 
vasúti levélfelvevő állomás megszűnt.

Az ügynökség ellenőrző hivatala Békés
csaba 2„ ellenőrző száma 4.259, díjnégyszög- 
száma pedig 752.

Az ügynökség forgalmi köre Fürjes, Felső
nyomás, Nagymegyer és Soprony elnevezésű la
kott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 208. oldalon Felső
nyomás Békéscsaba bejegyzésnél „u. p. és u. 
t. Békéscsaba 1.“ törlése mellett írják be 
(Békéscsaba—Felsőnyomás), (Gerendás pu.-on 
működik), Eh. Békéscsaba 2, Szeged —- — — - Bé
késcsaba, Gerendás, 752, postáig. Sz„ u. t. Bé
késcsaba 1.“

Fürjes (része Kisgerendás) O  Békéscsaba 
(218. o.) ezentúl u. p. Békéscsaba—Felsőnyomás.

Nagymegyer o  Békéscsaba (389. o.) ezen
túl u. p. Békéscsaba-^Felsőnyomás.

Soprony O Békéscsaba (475. o.) ezentúl u. 
p. Békéscsaba—Felsőnyomás.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 16. oldalon Békéscsaba 3. után írják be: 
,.4.259, 752, —, Békéscsaba—Felsőnyomás pu. ü. 
(Eh. Békéscsaba 2.), Békés, Szeged, Szeged 
Békéscsaba (Gerendás pu.-on működik)“, a 156. 
oldalon pedig a 752. szám után „Békéscsaba— 
Felsőnyomás“.

Az Irányítási Füzetben a 21. oldalon Békés
csaba 2. után írják be „Békéscsaba—Felsőnyo
más pu., Ü. Békés, Sz„ III, Szeged—Békéscsaba, 
28, Eh. (Békéscsaba 2) f28.“

Budapest, 1939. évi március hó Gén.



62 9. szám.

Tarnabod postaügynökség megnyitása.

93.926/3.

Heves vármegye hevesi járáshoz tartozó 
Tarnabod községben folyó évi február hó 1-től 
új postaügynöbség nyílt meg.

Az új ügynökség ellenőrzőhivatala: Kél, díj
négy szögszáma: 296, ellenőrző száma: 2755.

Az új ügynökség forgalmi köre Tarnabod 
nagyközségre*és a közigazgatásilag hozzátartozó 
Pusztabáb lakotthelyre terjed ki.

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

A Helységnévtárban az 514. oldalon Tarna- 
bodnál az „up. és“ bejegyzés törlése mellett be
írandó: „S3 Eh. Kál, Hatvan -  -  — Miskolc, 
Kál-Kápolna....... , 296, postáig. D. A 439. ol
dalon Pusztabáb r'i Tarnabod up. ezentúl Tarna
bod.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 128. oldalon Tárkány után beírandó: „2755, 
296, ----- , Tarnabod ü. (Eh. Kál), Heves, Debre
cen, Hatvan ■« » — Miskolc, Kál-Kápolna . . . .“ 
A 151. oldalon a 296. számnál Erdőtelek után be
írandó: „Tarnabod“.

Végül az Irányítási Füzetben a 161. oldalon 
Tárkány után beírandó: „Tarnabod, Ü, Heves, 
D„ I. b), Hatvan—Miskolc, Eh. Kál.“

Budapest, 1939. évi február hó 23-án.

Sarród postaügynökség megnyitása.
94.331/3.

Sopron vármegye, kapuvári járáshoz tartozó 
Sarród községben 1939. évi február hó 1-én új 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Észter- 
háza, díjnégyszögszáma: 1042, ellenőrzőszáma 
pedig: 6384.

Az ügynökség forgalmi köre Sarród köz
ségre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 465. oldalon Sarród- 
nál az „up. és“ bejegyzés törlése mellett be
írandó: Eh. Eszterháza, Sopron — ■ . Győr,
Eszterháza.........  1042, postáig. S.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 113. oldalon Sárrétudvari után beírandó: 
„6384, 1042, —, Sarród ü. (Eh. Eszterháza) Sop
ron, Sopron, Sopron -  — — Győr, Eszterháza
..........a 159. oldalon az 1042. számnál Siittőr
elé beírandó: „Sarród“.

Végül az Irányítási Füzetben a 139. oldalon 
Sárrétudvari után beírandó: „Sarród, U. Sopron,
S., VII, Sopron—'Győr, Eh. Eszterháza“.

Budapest, 1939. évi február hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.
94.323/3.

Egyházasharaszti (189. o.) ezentúl u. t. Sik
lós.

Köcsknél (324. o.) az u. t. Egyházashetye 
után a hivatalok írják be „knytb.“

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
95.500/6.

Kiss János órabéres távirdamunkás a m. kir. 
távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállított 
201 1930. számú, — távbeszélő berendezések fe
lülvizsgálására és a távbeszélő készülékeken 
munkák végzésére jogosító igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1939. évi február hó 28-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése,
94.319/6.

Ferenczy László galántai posta vonalfelvi
gyázó „M. kir. posta vonalfelvigyázó F. 16.“ 
számú koriratú, gumimból készült bélyegzőjét 
elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatóságukhoz.

Budapest, 1939. évi február hó 22-én.
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Pályázati hirdetmény.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi március hó 18-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi március hó 1-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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Schmidt Géza kiadó Dunakeszi 1913. Alag
Hat hónapnál hosszabb 
idő óta alkalmazás nél

kül állott.
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Dr. Bogya And-ás kiadó Dévaványa 1913. Dévaványa Lemondás.
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Komány Béláné
♦

kiadó Debrecen 1908. Gsenger Több mint félévig nem 
vállalt alkalmazást.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

A  sárbogárdi postahivatal, március 15-től, gya 
k o rlo tt nőkiadót keres. F ixfizetés megegyezés szerint.

Balatonlelle postahivatalnál három nőkiadó a 
nyári hónapokra állást kaphat.

E ncs I. oszt. postah ivatal pénztárkezelő nőki
ad ó t keres azonnalra. Á llás állandó. Járandóság 60 
P üzem ivel együtt és teljes ellátás.

K óny  (Győr megye) II. oszt. postahivatal állan
dó alkalm azásra nőkiadót keres teljes ellátással. Fi
zetés megállapodás szerint.

N yírbogdány II. oszt. postahivatal április 1-re 
m indenben  jártas nőkiadót keres.

N yúlfalu III. oszt. postah ivatal szerény, m egbíz
h a tó , állandó nő vagy férfi kiadót, esetleg kiudóje- 
lö lte t keres, bármikori belépéssel.

R étság I. oszt. postah ivata l gyakorlott, he lye tte 
sítésre  képes kiadónőt keres lakással és fix fizetéssel 
m árc ius 15-re. ____

S ö jtö r II. oszt. posta- és távbeszélőhivatal hosz- 
szabb  helyettesítésre is képes nőkiadót keres állan
dó alkalmazásra. F izetés üzemivel együtt havi 60 P, 
te ljes  ellátás, mosás.

Szeghalom postahivatal kezelés minden ágában 
já r ta s , gyakorlott k iadó t keres. Járandóság készpénz- 
fizetés.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k i a d ó

Jegyzet
n e v e

c ím e
( je le n le g i t a r t ó z k o d á s i  

h e ly e )

s z o lg á la t i
é v e in e k
sz á m a

m e ly  id ő p o n t tó l  
k e z d v e  v á lla l  

á l lá s t

ifj. Benczúr Pál Kunmadaras március 15-re Érettségizett, 
Helyettesítést is vállal.

Posgay Vilma Párád (Heves megye) azonnal Helyettesítést is vállal.

Török Dezső Békéscsaba, 
Reviczky-u. 50. márc. 1-től. Helyettesítést is vállal.

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

Fővárosi N yom da Részvénytársaság (Felelős v .: Duchor J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103». MÁRCIUS 8. ÍO. szám.

T A R T A L O M :

Hivatalvezetői megbízatás.
A postautalványszámadások felülvizsgálásának meg

könnyítésére irányuló rendelkezések.
Belföldi távolsági távbeszélgetések díjának megváltoz

tatása.
Kedvezményes levéldíjszabás Danzig szabadvárossal 

való forgalomban.
Csomagszállítás a Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási 

Részvénytársaság hajóival.
Alkalmi postahivatal felállítása az Országos Mezőgaz

dasági Kiállítás és Vásár színhelyén.
Figyelmeztetés a légiposta-bélyegek beszolgáltatása tár

gyában.
Az 1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár plakátjainak 

a postahivatalokban való kifüggesztése.
Hirdető bélyegző használatának engedélyezése a kapos

vári 1. számú postahivatalnál.
A Levélpostadíjszabáshoz a 6. számú Változások ki

adása.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Békéscsaba—Soprony postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmények postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások

Hivatalvezetői megbízatás.
94.089/1.

Dr. Bartovics Vilmos postafőtisztet (453) a. 
kisújszállási postahivatal vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1939. évi március hó 1-én.

A postautalványszámadások felülvizsgálásának 
megkönnyítésére irányuló rendelkezések.

ad 89.Ó89/4.
A m. kir. posta utalványleszáimolóhivatala 

teendődnek egyszerűsítése céljából a következő
ket rendelem el:

A hó első napján kifizetett utalványok aznapi 
elszámolása.

2. Az utalványösszegeket háznál kifizető 
-postahivatalok a hó első napján kifizetett utal
ványokat még aznap számolják el. A hó első 
munkanapján tehát a kézbesítőkkel, illetőleg a 
leszámolóknak a főpénztárral való leszámolása 
másnapra nem maradhat. Ezért e napon a fő
pénztárnak szükség esetében meghosszabbított 
szolgálatot kell tartania.

A nem naponta leszámoló külterületi kézbe
sítők szolgálatát pedig lehetőleg olymódon kell 
megállapítani, hogy azok a kifizetett utalvá
nyokról a hó első munkanapján számoljanak le. 
Ettől csak indokolt esetben (nagy távolság, ké
sedelmes kifizetés, stb.) lehet eltekinteni.

Az ügynökségek által a hó első munkanapjáról 
vezetett utalványkifizetési naplók beküldése.

1. Az ellenőrző postahivatalok szükség ese
tében a havi postautalványszámadásukat csak 
akkor küldjék be, amikor már az ellenőrzésük 
alá tartozó összes ügynökségtől a hó első mun
kanapjáról vezetett belföldi utalványkifizetési 
naplók a hozzátartozó utalványokkal együtt oda 
beérkeztek és ekkor ezeket a naplókat és utal
ványokat is csatolják havi utalványszámadásuk
hoz.

A hó első munkanapján a kézbesítők mentesí
tése a különböző díjak beszedése alól.
3. Az utalványösszegeket háznál kifizető hi

vataloknál, ha a hó utolsó és első munkanapján 
az utalványok kifizetésénél nagy torlódás mu
tatkozik, a kézbesítőket e napon mentesíteni 
kell a különböző díjnyugták beszedése alól.

. Több önálló naplót vezető hivataloknál 
havi előjegyzés vezetése.

4. Azok a postahivatalok, amelyek több ön
álló bevételi vagy kifizetési utalványnaplót ve-
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zetnek, tartoznak minden egyes önálló napló 
napi zárlatadatairól külön 'havi előjegyzést ve
zetni. Ebben az egyes önálló bevételi és kifize
tési naplók (beleértve az ellenőrzésük alá tar
tozó ügynökségek naplóit is) napi zárlatadatait 
naponta összesíteni kell és ezt az együttes napi 
összeget kell a sommázatba beírni. Jövőben te
hát a sommázatba — a P. R. T. 1925. évi 11. szá
mában közölt 5.383. sz. rendeletben foglaltaktól 
eltérően — az egyes naplók napi összegeit nem 
kell egyenlkint bevezetni, hanem csak e naplók 
együttes napi összegeit. A hó végén a havi elő
jegyzésbe írt egyes napi adatokat összegezni 
kell és ennek alapján kell az egyes önálló nap
lókban a havi záradékot elkészíteni. E havi zá
radékban fel kell tüntetni a hó folyamán elszá
molt utalványok havi darabszámát, havi összegét 
és a készpénzben szedett díjak havi összegét.

Egyben a legkisebb ellenőrző számmal ve
zetett napló utolsó ívén, a hóvégi záradék után 
összesítést kell készíteni az egyes naplók havi 
záradékairól, amelynek helyes elszámolás eseté
ben egyeznie kell az utalványsommázat hóvégi 
adataival.

A háznál kifizető postahivatalok ezen kívül 
az egyes kifizetési naplók napi összegeiről külön 
papírlapon készítsenek összesítést és azt is csa
tolják a naponta beküldendő utalványszámadá
sukhoz.

A havi számadáshoz külön- tartalomjegyzék 
csatolása.

5. Azok a postahivatalok, amelyek több ön
álló bevételi vagy kifizetési naplót vezetnek, tar
toznak a havi utalványszámadásukhoz külön tar
talomjegyzéket csatolni. Ebben fel kell tüntetni

a) az egyes ellenőrzőszámokat és minden 
egyes ellenőrzőszámnál a beküldött összefűzött 
bevételi naplókötegek számát, és

b) ugyanígy ellenőrzőszámonként a kifize
tési naplókötegeket és az ezekhez tartozó kifi
zetett utalvánvkötegek számát.

Ezt a tartalomjegyzéket a legkisebb ellen
őrzőszámmal biró bevételi napló első ívéhez kell 
tűzni.

Minden egyes önálló napló első ívén a leg
kisebb ellenőrzöszámbélyegzö lenyomatának 

alkalmazása.
6. A több ellenőrző számmal működő posta 

hivatalok kötelesek minden egyes önálló bevé
teli és kifizetési napló (beleértve az ügynöksé

gek naplóit is) első ívének felső jobb sarkán az 
illető munkahely (vagy ügynökség) ellenőrző- 
számbélyegzője lenyomatán kívül a hivatal sa
ját legkisebb ellenőrzőszámbélyegzője lenyoma
tát is alkalmazni.

Az utalványtávirat címében az ellenörzöszám 
feltüntetése.

7. A belföldre szóló távirati utalványok fel
vételénél a jövőben az utalványtávirat címében, 
közvetlenül az utalványbevételi szám után, tört
jei alkalmazásával, a törtszám nevezőjeként az 
ellenőrzőszámot is fel kell tüntetni (pl. Utalvány 
125/30 Baja).

Időntúli utalványok.
8. Az időntúli postautalványok felvételével 

megbízott postahivatalok az utalványbevételi 
számok megismétlődésének elkerülése céljából 
— szükség esetében — az időszaki utalványokra 
a számsor elejéről a havi forgalomnak megfelelő 
számcsoportot tartsanak fel és ezt a körülményt 
a rendes utalványbevételi napló első ívén az első 
sorban tüntessék fel, (pl. 1—100-ig az időntúli 
utalványokon fenntartva).

Postaügynökségi utalvány naplók.
9. Azok a postaügynökségek, amelyeknek 

napi leszámolása az ellenőrző postahivatalhoz a 
leszámolást követő napon érkezik be, az utal
ványbevételi- és kifizetési naplók havi folyószá
mozását jövőben ne a hó első, hanem az előző 
hó utolsó munkanapján kezdjék meg és azt a 
hó utolsóelőtti munkanapján fejezzék be. Ezek 
az ügynökségek a hó utolsó napjáról vezetett 
bevételi és kifizetési naplók első ívén felül tün
tessék fel a következő hónapnak a nevét annak 
a jelzésére, hogy az azokban elszámolt összegek 
az ellenőrző postahivatal következő havi szám
adásában és utalványsommázatában szerepel
nek.

Az ellenőrző postahivatalok az ilyen fel
írással ellátott ügynökségi utalvány bevételi nap
lókat ne a tárgyhavi, hanem a következő havi 
utalványszámadásukhoz csatolják. Az ügynök
ségi utalványkifizetési naplókat azonban az el
számolástól függetlenül kell beküldeni, (1. e ren
delet 1. pontját).

Az ellenőrző postahivatalok a hozzájuk tar
tozó ügynökségek közül azokat, amelyeket ez a 
rendelkezés érint, az e pontban előírt eljárásra



10. szám. 67

levelező'könyv útján külön is oktassák ki és 
annak betartását ellenőrizzék.

Ezzel kapcsolatban az ellenőrző postahivatal 
az oda beküldött ügynökségi utalványbevételi és 
kifizetési naplókat saját keletbélyegzőlenyoima- 
tával is mindenkor lássa el, amely kelet azt tün
teti fel, hogy az ellenőrzőhivatal az ügynökségi 
naplóban elszámolt tételeket mely napon vette 
fel utalványsommázatába és pénztárszámadá
sába.

Az utalványszolgálatban észlelt rendellenes
ségek.

10. Az utalványleszámoló hivatal munkáját 
nagymérvben hátráltatja az, hogy egyes hiva
talok az utalványszolgálat ellátásánál az előírt 
rendelkezéseket nem mindenben tartják be.

Ennek kapcsán figyelmeztetem a hivatalo
kat (ügynökségeket), hogy

a) a felvett postautalványokat ne tartsák 
vissza, hanem azokat a legelső alkalmas zárlat
ban továbbítsák;

b) a beérkező utalványokat késedelem nél
kül kézbesítsék, illetve fizessék ki. Különös gon
dot kell fordítani arra, hogy a hó utolsó, avagy 
a hó első munkanapján esedékes utalványok ki
fizetése a hó első munkanapjáig lehetőleg meg
történjék;

c) az utalványbevételi naplókon közvetlenül 
kiadás előtt az ellenőrzőszámbélyegző lenyoma
tát kell alkalmazni, és az ellenjegyző az ellen- 
jegyzésnél ügyeljen arra, hogy azt az ellenőrző- 
számibélyegzőt használja, amely a naplón szere
pel;

d) az utalványbevételi- és kifizetési naplók, 
valamint az azokhoz tartozó jegyzékek másola
taiban, — ha az eredetiek nincsenek már a hi
vatalnál, — az adatokat, összegeket, stb. utólag 
módosítani nem szabad, hanem az esetleges el
térések összegét pénztári hiányként, illetve több
letként kell kezelni;

e) az utalványszámadás mellől a kifizetett 
utalványt visszatartani nem szabad. Ha rende
letre vagy más fontos okból (pl. bűnjel) a kifi
zetési naplóban elszámolt utalványt a számadás 
mellől ki kell emelni, ezt a kifizető hivatal által 
hitelesített másolattal kell pótolni, amelyen az 
A. 2. Szab. 14. §. 19. pontjában előírtakon kívül 
az, aki a kifizetett utalványt átvette, az átvételt 
szabályszerűen elismerni és a hivatalvezető azt 
aláírásával és keletbélyegző-lenyomatával iga
zolni tartozik, és ebben az esetben az utalvány
számadáshoz — ha az eredeti utalványra még

szükség van, — ezt a másolatot kell csatolni. A 
kifizetett utalványokon netán észlelt szabályelle
nességeket pedig a belföldi forgalomban távbe
szélőn, táviratilag vagy iratváltás útján, de lehe
tőleg a kifizetett utalvány elküldése nélkül kell 
rendezni;

f) abban az esetben, ha a hivatal (ügynök
ség) a címzettet az utalvány érkezéséről az ere
deti utalvány kézbesítése útján értesíti és a cím
zett az összeget az A. 1. Szab. 72. §-ban előírt 
idő alatt nem veszi át, erre a címzett figyelmét 
külön is fel kell hívni és ha az összeget ezután 
sem veszi át, az utalványt tőle vissza kell sze
rezni és azt kézbcsíthetetlcnként kell kezelni.

Az utalványszámadások pontos felülvizsgá
lásához és a belföldi utalványforgalmi mérleg 
megbízható elkészítéséhez fűződő fontos érde
kekre való tekintettel felhívom a postahivata
lokat (ügynökségeket), hogy az utalványszolgá
lat ellátásánál az ebben a rendeletben foglaltak
hoz, valamint a fennálló rendelkezésekhez szi
gorúan alkalmazkodjanak. Az igazgatóságok pe
dig a helyszíni szemlék során e rendelkezések 
betartását ellenőrizzék.

A Szabályzatok vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebbi pótlékban intéz
kedem.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

Belföldi távolsági távbeszélgetések díjának 
megváltoztatása.

95.555/8.
1939. március 1-től kezdve a belföldi távol

sági távbeszélgetésekre az ország egész terüle
tén az alábbi kimutatásban közölt díjszabást 
léptetem életbe.

Ezzel kapcsolatban külön is figyelmeztetem 
a hivatalokat, hogy a VT. és VII. díjövbe szóló 
beszélgetéseket az V. díjövre megállapított díj
tételek szerint kell díjazni.

A távolsági beszélgetések díjának változá
sával kapcsolatban a különböző központokhoz 
kapcsolt előfizetői állomások távbeszélő szolgá
lat szünetelése alatti összeköttetéséért járó be
szélgetési díjátalányt az T. díjövben havi 15P-re, 
a II. díjövben havi 33 P-re, a TIT. díjövben havi 
45 P-re, a TV. díjövben havi 54 P-re és az V - 
VTIT. díjövben havi 60 P-re szállítom le, de az 
állomásonként esedékes havi 8 P kapcsolási díj 
továbbra is jár.

A belföldi távolsági beszélgetéseket 1939. 
március 1 -tői kezdve tehát az alábbi kimutatás
ban foglaltak szerint díjazzák.
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Belföldi távolsági távbeszélgetések díjtáblázata. 
Érvényes 1939 március 1-től.

A szolgálat megnevezése

I. 11. III. IV V—VII.

'

d í j ö v b e n

0-“-25 25—50 50—100 100—150 150-cn felül

km hozzávetőleges távolságra a- díj pengőben

Közönséges beszél
getés és üzenet- 
közvetítés díja

3 percre,
illetőleg ugyanazon körzetbeli 
falurendszerű hálózatok egymás

közti forgalmában 5 percre

erős forgalmú időben 
• (8-tól 19 óráig)

0-50 110 1-50 1 ’80 2’_

1 percre,
illetőleg előfizető neve vagy 
száma utáni tudakozódásért, ha 
a tudakozódást beszélgetés nem 

követi

0‘20 037 050 0‘60 0-67

Meghívás és különmeghívás díja 0-50 060 0-60 0-60 0-60

Törlési díj, kettős előjegyzés díja 0T0 0-22 0-30 036 0-40

Közönséges beszél
getés és üzenet- 
közvetítés díja

3 percre,
illetőleg ugyanazon körzetbeli 
falurendszerű hálózatok egymás- 

közti forgalmában 5 percre

Gyenge forgalmú időben 
(19-től 8 óráig)

0-50 0-66 0-90 1 OS T20

1 percre,
illetőleg előfizető neve '.'agy 
száma utáni tudakozódásért, ha 
a tudakozódást beszélgetés nem 

követi

020 0.22 0-30 0-36 0'40

Meghívás és különmeghívás díja 0-50 060 0-60 0-60 0-60

Törlési díj, kettős előjegyzés díja o-io 0 14 0 18 0-22 0.24

Kedvezményes
hírlapbeszélgetés

díja

3 percre,
illetőleg ugyanazon körzetbeli 
falurendszerű hálózatok egymás

közti forgalmában 5 percre

18 óráiéi 9 óráig

0-25 0-28 0-38 0-45 0-50

1 percre 0‘09 o-io 0-13 0*15 0T7
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A szolgálat megnevezése

I. II. III. IV V—VII.

d í j ö v b e n

0—25 25—50 50—100 100—150 150-cn felül

km hozzávetőleges távolságra a díj pengőben

Vidéki hírlapok 
által köznapokon 
a korlátolt szol
gálatú vármegyé
jükben központok 
forgalmában vál
tott hírlapbeszél

getések díja

3 percre,
illetőleg ugyanazon körzetbeli 
falurendszerű hálózatok egymás

közti forgalmában 5 percre

17—18 óra közt

0'50 0-84 1-14 1-35 1'50

1 percre 0-20 0-28 038 ü'45 050

- y*_r- *

Egyrészt a Bala- 
tonvidéki és Mátra- 
vidéki hivatalok, 
valamint Lilla

füred, másrészt az 
ország többi köz

pontja között 
20%-os díjkedvez
ménnyel váltott

közönséges 
beszélgeté

sek és üze
netközve
títések díja

3 percre, 
illetőleg ugyan
azon körzetbeli 
falürendszeru 

hálózatok egymás- 
közti forgalmában 

5 percre

Május 16-tól szeptember 15-ig erős forgalmú időbért 
(8-tól 19 óráig)

050 0-88 1-20 L44 1-60

1 percre, 
illetőleg az elő
fizető neve és 
száma utáni 

tudakozódásért

0-20 0-30 0'40 0'48 ü'54

meghívásért és külön meghívásért 0-50 0-60 O’óO O'óO O'óO

törlésért, kettős előjegyzésért 010 0‘18 0'24 029 0-32

Budapest, 1939. évi február hó 27-én.

Kedvezményes levéldíjszabás Danzig szabad
várossal való forgalomban.

96.435/4.
Danzig 'szabadvárossal való forgalomban 

ezentúl az alábbi kedvezményes díjszabás lép 
érvénybe:

a) Magyarországban feladott Danzig sza
badvárosba szóló küldeményekre:

Levél 20 g-ig 32 fillér
Levelezőlap, egyszerű 16 ,r 

„ , válaszos 32 „
Vakok írása 1000 g-ként 1

A többi díjak változatlanul maradnak.

b) Danzig szabadvárosban feladott Ma
gyarországba szóló küldemények:

Levél 20g-ig 35 Gulden-pfennig
Levelezőlap, egyszerű 20 „

„ , válaszos 40 „
Vakok írása 5 kg-ig 5 „

A többi díjak változatlanul maradnak.
E díjváltozással kapcsolatban a Danzigból 

eredő hiányosan bérmentesített levélpostai kül
deményeknél minden hiányzó egységért az ed
digi 2 fillér helyett 1.8 fillért kell portóként be
szedni.

Jegyezzék elő ezeket a hivatalok a Levél 
postadíjszabás 30—32., 36. és 74. oldalán.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.
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Csomagszállítás a Magyar Királyi Duna-Ten- 
gerhajózási Részvénytársaság hajóival.

94.614/4.
Hivatkozással a P. R. T. 1907. évi 41. számá

ban megjelent 147.232/4. sz. rendel etemre, az 
alábbiakban közlöm a D. T. R. T. Tisza nevű ha
jójának menetrendjét.

Budapest ind. márc. 18.
Istanbul érk. il 25.
Beyrouth „ 11 27.
Jaffa n ápr. 1.
Haifa 11 a 3.
Port-Said ii a 5.
Alexandria ii a 6.
Pireeus ii a 10.
Izmir ii a 13.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Csomagdíj
szabásban Egyiptomnál, Iraknál, Iránnál, Palesz
tinánál és Szíriánál a 9. hasábban és a vonatkozó 
jegyzet szövegében a P. R. T. számát javítsák 
1937 : 41-ről 1939 : 10-re.

Budapest, 1939. évi március hó 3-án.

Alkalmi postahivatal felállítása az Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár színhelyén.

94.999/3.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendezésében tartandó Országos Mezőgazda- 
sági Kiállítás és Vásár színhelyén (X., Pongrác - 
úti állami tenyészállatvásártelepen) folyó évi 
március hó 16. és március hó 31. közötti időben, 
naponta reggel 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig, a Budapest 72. sz. postahivatal kirendelt
ségeként távbeszélővel egyesített alkalmi posta- 
hivatal működik.

A hivatalnál feladott belföldi táviratok díjá
ból 20%-os mérséklést engedélyezek.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt nem használ.

A helyközi vonal kapcsolási száma: 139-568, 
a szolgálati állomás hívó-száma pedig: 135-127.

A hivatal ellenőrző száma: 389.
Budapest, 1939. évi március hó 4-én.

Figyelmeztetés a légiposta-bélyegek beszolgál
tatása tárgyában.

94.781/3.
A Posta Rendeletek Tára 1938. évi 49. szá

mában közzétett 130.118/3. számú rendelet kap
csán felhívom a postahivatalokat, hogy folyó évi 
március hó végéig fel nem használt légiposta bé

lyegeket április hó 5-éig — bizonylat és ellen- 
bizonylat kíséretében — am . kir. posta érték
cikkraktárába szolgáltassák be.

Külön is figyelmeztetem a postahivatalokat, 
hogy április 1-étől a légiposta-bélyegeket sem 
küldemények bérmentesítésére, sem pedig for
galomban lévő bélyegekre való becserélés végett 
elfogadni nem szabad.

Budapest, 1939. évi február hó 4-én.

Az 1939. évi Budapesti Nemzetközi Vásár pla
kátjainak a postahivatalokban való kifüggesz

tése.
II. ad 94.183/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1939. 
évi Budapesti Nemzetközi Vásár plakátjainak 
a postahivatalokban való kifüggesztését meg
engedtem.

A plakátokat a vásár rendezősége közvetle
nül fogja az egyes postahivataloknak megkül
deni. *

Felhívom ehhez képest a postahivatalokat, 
hogy e plakátokat megérkezésük után a közön
ség részére fenntartott helyen azonnal függesz- 
szék ki s a vásár bezárása után, vagyis folyó évi 
május hó 9-én, távolítsák el.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

Hirdető bélyegző használatának engedélyezése 
a kaposvári 1. számú postahivatalnál.

94.485/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a kapos

vári 1. számú postahivatal a bélyegző elkészülé
sétől bezárólag folyó évi május hó 7-éig „Luxus 
Lóvásár — 1939. május 6—7. Kaposvár“ feliratú 
kézi-henger hirdetőbélyegzőt fog használni a 
nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

A Levélpostadíjszabáshoz a 6. számú Változá
sok kiadása.

96.693/4.
A Levélpostadíjszabáshoz az időközi módo

sításokat tartalmazó 6. számú Változások című 
összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
tudakozó osztálya küldi szét.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.
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Változások a mozgópostái jegyzékben.
95.843/3.

Folyó évi március hó 1-től a Kassa—Buda
pest 9. és a Budapest—'Kassa 10. számú mozgó
posták altiszti, a Nyíregyháza—Budapest 299. 
sz. mozgóposta pedig tiszti mozgópostaként 
közlekedik.

A Baja—Sárbogárd—Budapest 135. számú 
mozgóposta ezentúl vasárnapokon és munka- 
szünetes ünnepnapokon csak Baja és Sárbogárd 
között közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tárának 1938. évi 19. számá
ban 99.683/3. számú rendelettel közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
96.748/3.

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 111/18 — 5 ó, 
É IV/11; F 111/23 — 7 ó, É IV/18;

Brit-Indiába (Bombay): F III/15 — 7 ó, É 
III/30; F III/16 — 7 ó, É III/31; F 111/23 — 7 ó, 
É IV/6:

Dél-Afrikába (Capetown): F III/14 — 15 ó, 
É IV/3; F III/21 — 15 ó, É IV/10;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F III/13
— 15 ó, É 111/27; F 111/19 — 12 ó, É IV/4; F III/25
— 6 ó, É IV/10;

Egyiptomba (Alexandria): F 111/12 — 22 ó, 
É III/18; F III/15 — 22 ó, É 11(1/20; F 111/17 
15 ó, É III/22; F III/18 — 22 ó, É III/23; F III/19
— 22 ó, É 111125; F 111/22 — 22 ó, É III/27; F 
III/25 — 22 ó, F III/30;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F HI/13 — 15 ó, É 111/20; F III/16 — 15 ó, É III/23; 
F III/21 — 15 ó, É 111/30; F III/23 — 15 ó, É III/3il; 

Irak—Mezopotámiába (Baghdad) F III/13.
— 22ó,É  III/18; F III/15 — 22 ó, É 111/20; F 111/18
— 22 ó, É 111/23; F 111/20 — 22 ó, É 111/25; F 111/22 
22 ó, É 111/27; F 111/25 — 22ó,É  111/30;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 111/13 12 ó,
É HI/21; F III/17 — 12 ó, É II1/25; F 111/18 — 12 ó, 
É 111/26; F III/20 — 12 ó, É 111/28; F II1/24 — 12 ó, 
É IV/1; F III/25 — 12 ó, É IV/2;

Japánba (Shimonoseki): F III/14 — 5 ó, É

III/30; F III/17 — 5 ó, É IV/2; F III/21 — 5 ó, É 
IV/6; F III/24 — 5 ó, É IV/10;

Németalföldi Indiába (Batávia): F 111/15 — 
15 ó, É IV/6;

Palesztinába (Tel-Aviv): F 111/12 — 22 ó, 
É III/18; F 111/14 — 22 ó, É III/20; F IiII/15 — 22 ó,
É III/21; F III/17 — 22 ó, É III/23; F 111/18 — 22 ó,
É III/24; F III/19 — 22 ó, É III/25; F HI/21 —  22 ó,
É II1/26; F 111/22 —  22 ó, É 111/28; F 111/24 —  22 ó,
Ií II1/30; F 111/25 — 22 ó, É III/31;

Szíriába (Alep): F 111/13 — 212 ó, É III/ló; 
F II1/15 — 22ó,É  III/18; F III/18 — 22 ó, É III/21; 
F III/20 — 22ó,É  111/23; F III/22 — 22 ó, É 111/25; 
F II1/25 — 22 ó, É II1/28.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

Békéscsaba—Soprony postaügynökség 
megnyitása.

95.873/3.
Békéscsaba megyei város külterületén fekvő 

Soprony elnevezésű lakotthelyen „Békéscsaba— 
Soprony“ elnevezéssel folyó évi március hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Békéscsaba 1., díj négyszögszáma: 753, ellenőrző- 
száma pedig: 4393.

Az ügynökség forgalmi köre Békéscsaba 
megyei város külterületén fekvő Soprony elne
vezésű törzskönyvezett lakott helynek egy ré
szére terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 475. oldalon Sop
rony r\ Békéscsaba bejegyzésnél az „u. p. és“ 
törlése mellett írják be: (Békéscsaba—Sop
rony), Eh. Békéscsaba 1., Békéscsaba —
Szarvas, Sopronyi tanyák mh . . . .  753, postáig. 
Sz.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 16. oldalon Békéscsaba—Eelsőnyomás 
pu. ü. után írják be: „4393, 753, —, Békéscsaba 
—Soprony ii. (Eh. Békéscsaba 1.), „ , „ , Bé
késcsaba 11 • Szarvas, Sopronyi tanyák mh,
..........“, a 156. oldalon pedig 753. számnál írják
be: „Békéscsaba—Soprony“.

Végül az Irányítási Füzetben a 21. oldalon 
Békéscsaba—Felsőnyomás után írják be: „Bé
késcsaba—Soprony, Ü„ „ , Sz., III. Szolnok— 
Lökösháza, Eh. Békéscsaba 1.“

Budapest, 1939. évi március hó 4-én.
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Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

96.647/3., 96.017/3., 96.261/3., 95.372/3.
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Selyeb P. Abauj;
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Bonyhádvarasd P. Tolna 204 — — Kisdorog 3-49 Gyalog |
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on Dunaszeg P. Győr 336 172'80 — Dunaszeg gép
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ed Móricgát P. Pest-Pilis
Solt-Kiskun 204 -* * ) — Bugac mh. 2-6 Kerékpáros

*2
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*) A szállításról és a kézbesítésről az érdekeltség gondoskodik. 
**) A szállítás és kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi március hó 23-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R T I93ö évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi március hó 6-án.

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

A jk a  I. oszt. postahivatal azonnali belépésre ke
res nőkiadót, fix fizetéssel. Lehet kezdő is.

A z alsódabasi I. oszt. h ivatal mindenben teljes 
gyakorlattal bíró kiadót keres állandó  alkalmazásra 
azonnali belépéssel. Járandóság: üzemivel cirka havi 
125 pengő.

K istarcsa II. oszt. pestkö rnyék i postahivatal
m indenben jártas postam ester helyettesítésére is ké
pes nőkiadót keres állandó alkalm azásra. Fizetés 
üzemivel együtt havi 50 pengő készpénz és teljes 
ellátás mosással együtt.

2— 16-ig helyettest keres. Fizetési igény megjelölését 
kéri.

Nagyigm ánd II. oszt. postahivatal a kezelés min 
ben ágában és szám adástételben is teljesen jártas 
nőkiadót keres március 15-re. A ján la tokat fizetési 
igény megjelölésével kérem.

Tótkom lós postahivatal m indhárom  szakban 
já rtas kiadónőt keres március hó 15-re vagy április 
hó 1-re. ’Esetleg lehet fiatal kiadó vagy kiadójelölt. 
Lakás, fűtés és világítást kap. Fizetés megegyezés 
szerint.

Vajszló I. oszt. postahivatal állandó alkalma
zásra, önálló kezelésre is képes, nőkiadót keres, havi 
120 P fixfizetés mellett, esetleg teljes ellátás (mosás 
és ágynemű nélkül) havi 80 P üzemivel.M ikóháza III. osztályú postahivatal április

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1039. MÁRCIUS 17. 11. szám.

T A R T A L O M :

Kitüntetés.
Kerületi biztosítási felmentések és megbízatások.

A debreceni és kassai postaigazgatóságok új területi be
osztása.

Üj belfödi fuvarlevélürlapok forgalombabocsátása.
Kézbesíthetetlenné vált értéktelen nyom tatványok ke

zelése.
A  Szent István-bélyegek és a „Hazatérés 1938“ felill- 

nyomású bélyegek forgalomból való kivonása.
Az utalvány távirat címébe felvett törtszám díjazása.
Állatorvosok távbeszélő díjkedvezménye.
Kassa 3. és Csíz postahivatalok szolgálatának szabá

lyozása.
Külföldi hírlapok és folyóiratok kivonatos árjegyzéke-

Kitüntetés.

95.796] 1.
Magyarország Főméltóságú Kormányzója 

folyó évi január hó 25-én Budapesten kelt leg
felsőbb elhatározásával megengedni méltózta- 
tott, hogy a m. kir. honvédség részére teljesített 
értékes szolgálataikért Gyarmathy Béla és Gia- 
none Ottó postaműszaki igazgatóknak és Hüt- 
ter Gyula postaműszaki tanácsosnak elismerése 
tudtul adassék.

Budapest, 1939. évi március hó 9-én.

Kerületi biztosítási felmentések 
és megbízatások.

L
96.660/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Dénes 
Károly postatitkárt a kerületi biztosi teendők

hez az 1. számú „Változások“ kiadása.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Változások a Helységnévtárban.
Sopron 4. sz. kincstári kirendeltségének postamesteri 

hivatallá való átalakítása.
Márkáz postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1939. évi feb

ruár havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Pályázati hirdetmény a balatonboglári szünidei gyer

mekotthon gondnoki állására.
Hirdetmény,
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

I ellátása alól felmentette és e teendők ellátásával
1939. évi április hó 1-től dr. Harsányi György m. 
kiT. postasegédtitkárt bízta meg.

Budapest, 1939. évi március hó 9-én.

II.

96.827/1.

Dr. Stroné Béla postatitkár a soproni posta- 
igazgatóság kerületében a kerületi biztosi teen
dők ellátása alól felmentetett és helyette e teen
dők elvégzésével dr. Czápos Ferenc postasegéd- 
titkár bízatott meg.

Budapest, 1939. évi március hó 8-án.
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A debreceni és kassai új postaigazgatóságok 
új területi beosztása.

98.437/C. fő.

A kassai m. kir. postaigazgatóság területi 
beosztására vonatkozó és a folyó évi P. R. T. 4. 
számában közzétett 85.239/1. számú rendelet 
részbeni megváltoztatásával a folyó évi március 
hó 15-étől kezdődő hatállyal a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság illetékességébe utalom Ung 
vármegye, Bereg és Ugocsa vármegyék és Szat- 
már vármegye visszacsatolt területeit, úgyhogy 
ezeknek a vármegyéknek összes postai szervei a 
debreceni m. kir. postaigazgatóság illetékessége 
alá fognak tartozni. E vármegyék közigazgatási 
beosztása a következő:

1. Ung vármegyéhez tartoznak:
a) Ung vármegyének visszacsatolt része 

(Ungvár megyei várossal);
b) Zemplén vármegye visszacsatolt részéből 

Abara, Deregnyő, Hegyi, Kisráska és Nagy- 
ráska községek;

c) Szabolcs vármegye visszacsatolt területe;
d) Bereg vármegye visszacsatolt területéből 

Kisdobrony és Nagydobrony községek.
2. Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egye

lőre egyesített vármegyékhez tartoznak:
a) Bereg és Ugocsa vármegyék visszacsatolt 

területe (Munkács megyei várossal) Kisdobrony 
és Nagydobrony községek kivételével;

b) Bereg és Ugocsa vármegyéknek Szatmár 
vármegyével közigazgatásilag egyelőre egyesí
tett része;

c) Bereg vármegyének ideiglenesen Szabolcs 
vármegyéhez tartozó része, vagyis Lónya, Má- 
tyus és Tiszakerecsény községek;

d) Szatmár vármegye visszaosatolt területé
ből Nagypalád község.

3. Szatmár vármegyéhez tartozik Szatmár 
vármegyének az a része, amely Bereg és Ugocsa 
vármegyékkel volt eddig közigazgatásilag egye
lőre egyesítve, továbbá Szatmár vármegye visz- 
szacsatolt része Nagypalád kivételével.

Figyelmeztetem mindazon kincstári és posta- 
mesteri hivatalokat és postai ügynökségeket,

amelyek az átszervezés folytán a debreceni pos
taigazgatósági kerületbe kerülnek, hogy jelen
téseiket, kimutatásaikat és egyéb felterjesztései
ket a folyó évi március hó 15-étől a debreceni 
postaigazgatósághoz intézzék.

Az érdekelt hivatalok azonban a folyó évi 
március havi távíró-, távbeszélő- és rádió- 
számadásukat április 1-én még a kassai m. kir. 
postaigazgatósághoz kötelesek felterjeszteni, 
ugyancsak a kassai igazgatóságnak tartoznak a 
folyó évi május hó 1-én beküldeni a március havi 
távírószámadásukhoz tartozó táviratokat, a 
március havi távbeszélőszámadásukhoz tartozó 
előfizetői táv beszélő j egy eket a hozzá tartozó 
nyugták másodpéldányaivail, továbbá a március 
havi érkezett és átmenő távolsági beszélgetések 
esetleges távbeszélőjegyeit. A beszélgetésekénti 
díjszabás alá tartozó érdekelt vidéki központok 
hasonlókép járjanak el, vagyis a február hó 
16-tól március hó 15-éig terjedő számlálási idő
szak alatt folytatott hitelezett távolsági beszél
getések jegyeit a vonatkozó nyugták másod- 
példányaival és az ugyanazon időszak alatt ér
kezett és átmenő távolsági beszélgetések eset
leges jegyeit május hó 1-én a kassai postaigaz
gatósághoz terjesszék fel.

A kassai postaigazgatóság területe egyéb 
vonatkozásban egyelőre változatlan marad.

Budapest, 1939. évi március hó 1'5-én.

Üj belföldi fuvarlevélürlapok 
forgalombabocsátása.

97.964/4.
Az 1939. évi április hó 1. napjával 10 filléres 

és 1 pengő 50 filléres pénzügyi bélyegnyomattal 
és egybefüggő másodpéldánnyal ellátott új, bel
földi fehéráru és gyorsáru fuvarlevélürlapok ke
rülnek forgalomba.

A 10 filléres pénzügyi bélyegnyomattal ellá
tott fuvarlevélürlap eladási ára az egybefüggő 
másodpéldánnyal darabonként 30 fillér, az 1 pen
gő 50 filléres pénzügyi bélyegnyomattal ellátott 
fuvarlevélürlap eladási ára pedig az egybefüggő 
másodpéldánnyal darabonként 1 pengő 70 fillér.

A jelenleg forgalomban levő belföldi teher-
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áru és gyorsáru fuvarlevélürlapokat, valamint 
belföldi fuvarlevél-másodpéldányokat csak 1939. 
évi március hó 31. napjáig lehet érvényesen 
felhasználni és így azok e nappal a forgalomból 
kivonatnak.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem el:

1. Az új fuvarlevelekből az első készletet a 
vasúti fuvarleveleket árusító postahivataloknak 
a m. kir. posta értékcikkraktára hivatalból küldi 
meg.

2. A postahivatalok a régi 10 fillér és 1 pengő 
50 fillér értékjelzésű, valamint az érték jelzés nél
küli belföldi teheráru és gyorsáru fuvarlevélür- 
lapok és másodpéldányok árusítását folyó évi 
március hó 31. napjával szüntessék be és ezek 
helyett április hó 1. napjától csak az új fuvar
leveleket árusítsák.

3. A postahivatalok a magánértékcikkáru- 
soknak kiadott, de azok által még el nem adott 
régi fuvarleveleket és másodpéldányokat — ha 
azok sérületlenek és egyébként is teljesen ag
gálytalanok — f. évi április hó 1-én vonják be, 
illetve megfelelő .értékben új fuvarlevelekre cse
réljék be és azokat a készletükben lévőkkel 
együtt április hó 15-ig szolgáltassák be az érték
cikkraktárnak.

4. Magánosoknak a forgalomból kivont fu
varlevélürlapokat és másodpéldányokat a m. kir. 
állami nyomda 1939. évi május hó 1-től augusz
tus hó végéiig cseréli be. A becserélésnél a m. kir. 
állami nyomda a beszolgáltatott fuvarlevéfürla- 
pok és másodpéldányok eladási árának megfe
lelő értékben új fuvarlevélürlapot szolgáltat ki.

A postahivatalok magánosoktól régi fuvar
leveleket és másodpéldányokat becserélésre nem 
fogadhatnak el.

A hivatalok a fentieket jegyezzék elő a P.
R. T. 1931. évi 55. számában megjelent 99.729/4., 
az 1936. évi 11. számában megjelent 88.180/4., az
1937. évi 15. számában megjelent 98.579/4. számú 
rendeleteknél és végül a Levélpos hadijszabás 2. 
§ B) pontjánál.

Budapest, 1939. évi március hó 11-én.

Kézbesíthetetlenné vált 
értéktelen nyomtatványok kezelése.

93.894/4.
A palesztinai postaigazgatás értesítése sze

rint egyes magyar postahivatalok a kézbesíthe-

tetlennó vált értéktelen nyomtatványküldemé
nyeket feladási helyükre küldik vissza.

Ezzel kapcsolatban felhívom a hivatalok fi
gyelmét, hogy az A. 3. Szab. 132. §. 3. pontjában 
foglaltak értelmében a kézbesíthetetlenné vált 
értéktelen közönséges nyomtatványküldeménye
ket csak abban az esetben kell feladási helyükre 
visszaküldeni, ha a visszaküldést a feladó a kül
deményre írt megjegyzéssel kéri.

Az ily megjegyzéssel el nem látott értékte
len közönséges nyomtatványokat a rendeltetési 
hivataloknak a posta tudakozó irodájához kell 
felterjeszteniük.

Budapest, 1939. évi március hó 8-án.

A Szent István-bélyegek és a „Hazatérés 1938“ 
felülnyomású bélyegek forgalomból való 

kivonása.
96.836/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R.
T. 1937. évi 46. számában közzétett 124.000/3. 
számú rendelettel 1938. évi január hó 1-én for
galomba bocsátott általános forgalmú Szent Ist- 
ván-bélyegeket, valamint ezek 20 és 70 f-es érté
keinek rajzaival készült, s a P. R. T. 1938. évi 47.

I számában közzétett 127.029/3. számú rendelettel
1938. évi december hó 1-én forgalomba bocsátott 
„Hazatérés 1938“ felülnyomású bélyegeket folyó 
évi június hó 30-ával a forgalomból kivonom.

Felhívom ehhez képest a postahivatalokat, 
hogy elsősorban a készletükben levő, esetleg az 
értékcikkraktár által ezután hozzájuk küldendő 
Szent István- és „Hazatérés 1938“ felülnyomású 
bélyegeket használják fel.

Ha azonban ezekből a bélyegekből június 
végéig fel nem használható készlettel rendelkez
nek, a felesleges készletet, elsősorban azonban 
az 1 és 5 filléres Szent István-bélyegek teljes és 
féllapokban levő készletét, bizonylat és ellenbi
zonylat kíséretében és gondos csomagolással 
már most szolgáltassák be a m. kir. posta érték
cikkraktárába.

A Szent István és „Hazatérés 1938“ felül
nyomású bélyegek forgalomból való kivonásáról 
a postahivatalok a hozzájuk beosztott magán- 
értékcikkárusokat is értesítsék.

Budapest, 1939. évi március hó 9-én.
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Az utalványtávirat címébe felvett törtszám 
díjazása.
98.319/4.

A P. R. T. f. évi 10. számában megjelent ad 
89.689/4. sz. rendelet 7. pontjában foglaltak kap
csán értesítem a postahivatalokat, hogy az utal
ványtávirat címébe az utalványbevételi szám és 
az ellenőrzőszám jelzésére felvett törtszámot a 
számjegyek számára tekintet nélkül mindenkor 
egy díj szónak kell díjazni.

Ezt a hivatalok a hivatkozott rendelkezés
nél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi március hó 14-én.

Állatorvosok távbeszélő díjkedvezménye
95.954/8.

Az 50%-os távbeszélő alap- és előfizetési 
díjkedvezményt a C. 1. Szab. 22. §-ában az állami 
és köztisztviselőkre, valamint a gyakorló orvo
sokra megállapított feltételek mellett a tényle
ges szolgálatot teljesítő községi és körállatorvo
sokra, valamint a tényleges gyakorlatot folytató 
magánállatorvosokra is kiterjesztem.

A díjkedvezményre való jogosultságot a 
községi és körállatorvosok a felettes közigazga
tási hatóság által, a gyakorlatot folytató magán
állatorvosok pedig a törvényhatósági m. kir. 
állatorvos által kiállított bizonyítvánnyal köte
lesek igazolni.

Budapest, 1939. évi március hó 3-án.

Kassa 3 . és C s íz  postahivatalok szolgálatának 
szabályozása.

95.612/8.
A P. R. T. 1939. évi 2. számában közzétett 

137.907/8. sz. rendeletem módosításaképein érte
sítem a postahivatalokat, hogy Kassa 3. tévesen 
vétetett fel a kincstári postahivatalok közé, mert 
e hivatal postamesteri kezelésben van.

Közlöm egyúttal, hogy Kassa 3. postahiva
talnál az említett rendeletemben megállapított 
teljes nappali (C) távíró- és távbeszélő szolgálat 
helyett, korlátolt nappali (L) távíró- és távbe
szélő szolgálatot rendszeresítek.

Csíz postahivatalnál a jelenlegi teljes nap
pali (C) távíró- és távbeszélőszolgálat helyett, a

nyári idényre, azaz május hó 16-tól szeptember 
hó 15-ig terjedő időre teljes nappali (C), az év 
többi részében pedig korlátolt nappali (L) távíró- 
és távbeszélőszolgálatot rendszeresítek. Ez a 
rendelkezésem a megjelenés napján lép életbe.

A hivatalok e változást segédkönyveikben 
jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi március hó 8-án.

Külföldi hírlapok és folyóiratok kivonatos 
árjegyzékéhez az 1. számú „Változások“ 

kiadása.
97.235/4.

A m. kir. posta útján megrendelhető hírla
pok és folyóiratok kivonatos árjegyzéke című 
hivatalos kiadmányhoz az 1. számú „Változá- 
sok“-at kiadtam.

E „Változásokkal a külföldi hírlaposztály az 
érdekelt postai szerveknek hivatalból küldi meg. 
Az esetleg be nem érkező példányokat a külföldi 
hírlaposztálynál kell szorgalmazni.

A hivatalok az 1939. évi április hó l'-ével 
kezdődő előfizetéseket már e változások figye
lembe vételével vegyék fel.

Budapest, 1939. évi március hó 11-én.

Változások a Légipostái Menetrendben.
95.018/4.

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

2. oldal, A) Európa, I. sz. menetrendtáblázat, 
az összes adatokat töröljék és helyette ragasz- 
szák be a mellékelt fedőlapot.

3. oldal, Lettország, az 1. és a 8. sz. hasábban 
a „X. 31-ig és III. 1-től“ megjegyzéssel egy sor
ban töröljék mindkétszer a „b 12.55“ érkezési 
időpontot. A 8. sz. hasábba a törölt adat helyett 
írják be „15.25“; a 15. sz. hasábba pedig új érke
zési időpontnak ugyancsak „15.25“.

Litvániánál a fentiekhez hasonló módon tö
röljék az 1. és a 8. sz. hasábban a „b 10.30“, ille
tőleg „a 10.30“ érkezési adatokat és a 8., illető
leg a 15. sz. hasábba írják be „13.00“.

Málta, Nagybritannia, Németalföld és Né
metország, a 2., 14. és 23. sz. hasábban a meglevő 
adatokat úgy egészítsék ki, illetőleg úgy javít
sák, hogy az alábbiaknak megfeleljenek:
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Málta
London
Amsterdam
Rotterdam
Bécs

2. 14. 23.
b 12.50

16.15 b 15.30 b 15.30
15.15 —
14.40 —
10.00 —

Németország, Köln-niél a „X—31-ig és III—
1-től“ megjegyzéssel egysorban a 21. sz. hasáb
ban „b 22.39“ helyett írják „b 13.50“.

A 2. oldal alján jegyzetként írják be a kö
vetkezőket: *) feladási határidő 9.40.

4. oldal, a menetrendtáblázat fejében levő 
feladási, illetőleg indulási adatokat javítsák ki 
úgy, hogy azok a 2. oldalhoz adott fedőlap fejé
ben levő feladási, illetőleg indulási adatokkal 
megegyezzenek.

Németország, Nürnbergnél a 7., a 14. és a
23. sz. hasábban az J) jegyzetet és a lap alján a 
vonatkozó szöveget töröljék.

Olaszország, az alább felsorolt városoknál a
2. sz. hasábban új érkezési adatokként írják be a 
következőket:

Fiume
Milano
Pola
Róma
T orino
Trieste
Velence
Cagliari
Tripoli

15.45 
19.12 
14.55 
15.40 
22.10 
15.50 
13.20 

b 15.15 
b 15.30

Ugyancsak a fenti városoknál a 14. és 23. 
sz. hasábban az összes adatokat töröljék. Azon
kívül Tripoli-nál a 9. és a 21. sz. hasábban a 
„13.20“ érkezési időpontot töröljék és helyette 
írják „11.05“.

Rhodosz-sziget, a 21. és a 23. sz. hasábban 
levő érkezési adatokat töröljék.

5. oldal, I. sz. menetrendtáblázat, Spanyol- 
ország, a 2. és a 16. sz. hasábban új érkezési 
adatként írják be „b 7.55“; a 14. és a 23. sz. ha
sábban levő két adatot töröljék. A 21. hasábban 
„e 7.55“ helyett írják „c 7.55“.

Svájc, 5. hasábban, az alábbi városoknál a 
,,X. 30-tól“ megjegyzéssel egysorban írják be az 
alábbi új érkezési adatokat:

Basel b 5.00
Bern b 9.27
Genf b 12.23
Zürich b 9.08

Bern, a 7., 14. és 23. sz. hasábban „b 20.42“ 
helyett írják „b 13.55“.

Svédország, Göteborg, a „XI. Utol“ meg
jegyzéssel egysorban az 5. sz. hasábban új érke
zési adatként írják be „b 2.24“. Malmő-nél, a 6,,
13. és 20. sz. hasábban levő adatokat töröljék.

5. oldal, II. sz. menetrendtáblázat, a táblázat 
fejében mindkét részben az 1., 3., 5. sz. hasábnál 
a „7.15“ feladási határidőt javítsák „7.40“-re. A
2. sz hasábban pedig töröljék a „XI. 1.—II. 20-ig“ 
megjegyzést (megmarad „nem közi.“).

Ugyancsak a II. sz. menetrendtáblázatban, 
Albániánál, Tiranával egysorban, az 1. sz. ha
sábban „c 9.322 “ helyett írják „b 9.30“; a 3. és az
5. sz. hasábban levő adatokat töröljék.

A lap alján a 2) sz. jegyzet szövegét töröl
jék.

7. oldal, III. sz. menetrendtáblázat, a táblá
zat fejében a 3. és 5. sz. hasábnál a feladási idő 
„7.15“ helyett írják „7.40“. A 8. sz. hasáb fejé
ben pedig töröljék a „he, sze, pé XI. 1—II. 28“ 
megjegyzést (megmarad „nem közi.“).

Ugyancsak ebben a táblázatban Egyiptom
nál, Kairóval egysorban az 1. és 4. sz. hasábban 
„ke“, illetőleg „pé“ helyett írják „sze“, illetőleg 
„szó“. Szíria és Libanon-nál pedig Beyrouth-al 
egysorban a 2. és a 6. sz. hasábban „csü“ és „he“ 
helyett írják „sze“ és „va“; a 8. hasábban levő 
„sze“ érkezési napot töröljék. A lap alján az 1) 
jegyzet szövegében a záridőt javítsák 7.15-ről 
7.40-re.

8. oldal, IV. sz. menetrendtáblázat, a 2. sz. 
hasábra vonatkozó összes adatokat töröljék. Az
1. sz. hasáb fejében a feladási határidő „ke, csü 
és szó 8.00“ helyett „naponta va kiv. 7.40“. A
3. sz. hasábban a feladási határidő „va“ helyett 
„szó“. Ugyancsak a 3. sz. hasábban Algír és Tu- 
nisz-szal egysorban az érkezési időadat mellé te
gyenek *) jegyzetet. Tanger-rel egysorban pedig 
c 6.10 helyett írják d 6.10.

V. sz. menetrendtáblázat, az 1. és 2. hasáb 
fejében, valamint a táblázat alján levő *) sz. 
jegyzetben a feladási határidőt javítsák „7.15“- 
ről „7.40“-re.

VI. sz. menetrendtáblázat, a 2. és 5. sz. ha
sáb fejében, valamint az *) sz. jegyzet szövegé
ben a „7.15“ feladási időt javítsák „7.40“-re 
Ugyancsak ebben a táblázatban Teherán-nál az
1. sz. hasábban „pé“ töröljék, a 6. sz. hasábban 
pedig új érkezési napként írják be „ke“.

9. oldal, VII. sz. menetrendtáblázat, a táb
lázat fejében, az 1. hasábban a feladási, illetőleg 
indulási adatok „ke 23.00 — 23.35“ helyett írják 
„sze 7.40 — 9.00“. A 3. és 4. sz. hasábban pedig 
a „7.15“, illetőleg „8.00“ feladási határidőt javít-
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sák mindkét esetben „7.40“-re. A táblázat alján 
az *) jegyzet szövegében a záridőt javítsák 
„l!2.45“-ről „12.35“-re.

VIII. sz. menetrendtáblázat, a 2. sz. hasáb 
fejében a „8.00“ feladási határidőt javítsák 
„7.40“-re.

10. oldal, IX. sz. menctrendtáblázat, az 5. 
sz. hasábban a feladási határidő „10.55“ helyett 
„12.35“, az indulási idő „12.15“ helyett „14.00“. 
A 6. sz. hasábban pedig a feladási határidő „8.00“ 
helyett „7.40“ óra.

Budapest, 1939. évi március hó 7-én.

Változások a Helységnévtárban.
96.0311/3.

Alsótelekesmajof r\ Telek es (100. o.) összes 
adataival együtt törlendő.

Annamajor (102. o.) r\ Táplánfa helyett 
ezentúl .A Táplánszentkereszt.

Bajánháza után (111. o.) a hivatalok írják be: 
Bajánsenye kk, Vas vm„ szentgotthárd—mura
szombati j, ^  (Senyeháza),(§ö L, Körmend, 
f  WT Dávidháza—Kotormány, 1613, postáig.
S.

Balatoncsehi és Orda kisközségek Ordacsehi 
ideiglenes néven egyesültek. Bailatoticsehinél i  

(114. o.) „kk“ helyett írják be o  Ordacsehi.
Balatonkilitinél (115. o.) a )-( jelzés után tö

röljék Baiatonújhely, Balatonszéplak és Foki
hegy lakott helyeket.

Balatonszéplak (116. o.) rr  Balatonkiliti he
lyett ezentúl o  Baiatonújhely.

Balatonújhelynél (116. o.) , ,o  Balatonkiliti“ 
helyett írják be „nk“ és )-( jel után Balatonszép
lak, Fokihegy.

Bélatelep .o Rákoskeresztúr (128. o.) a köz
ponti járás helyett ezentúl a gödöllői járáshoz 
tartozik.

Belsőmajor (130. o.) o  Peremarton helyett 
ezentúl rv Berhida.

Berhida (133. o.) és Peremarton nagyközség 
Berhida ideiglenes néven nagyközséggé egyesült. 
Ehhez képest Berhidánál a )-( jel után a hivata
lok írják be Belsőmajor, Külsőmajor, Peremar
ton.

Bugaszegpuszta (148. o.) C\ Balatoncsehi 
helyett ezentúl r \  Ordacsehi.

Osákánygyür elé (154. o.) a hivatalok írják 
be: Csákánydoroszló kk, Vas vm„ könnend— 
németújvári j., (Nagycsákány) L,#£3 L,

Szombathely 1 Eta Szentgotthárd, Nagycsá
kány 1458, postáig. S.

Cserfásmajor (161. o.) o  Kemenessömjén 
helyett ezentúl Sömjónmihályfa.

Dávidháza és Kotormány kisközségek Dá
vidháza ideiglenes néven egyesíttettek. Dávidhá- 
zánál (173. o.) )-( jelzés után beírandó Kotor
mány.

Dombimajor (180. o.) Gi Nagy csákány he
lyett ezentúl r> Csákánydoroszló.

Edeházapuszta (187. o.) Gyöngyösszent- 
kereszt helyett ezentúl o  Táplánszentkereszt.

Erdészlak (192. o.) r\ Rákoskeresztúr, köz
ponti j. helyett ezentúl gödöllői j.

Felsőmezeimajor (207. o.) O Nagycsákány 
helyett ezentúl rv Csákánydoroszló.

Fokihegy (214. o.) .A Balatonkiliti helyett 
ezentúl o  Baiatonújhely.

Gergelyi és Ugornya kisközségek Gergelyi- 
ugornya ideiglenes néven egyesíttettek. Gerge- 
lyinél tehát (225. o.) Gergelyi helyett írják be 
Gergelyiugornya.

Gézamajor (226. o.) r .  Sorokújfalu helyett 
ezentúl Ok Sorokpolány.

Gyöngyösszentkereszt és Táplánfa kisköz
ségek Táplánszentkereszt ideiglenes néven egye
síttettek. Gyöngyösszentkeresztnél (236. o.) „kk“ 
helyett írják be Táplánszentkereszt.

Homokiszőllő (257. o.) o  Rákoskeresztúr, 
központi j. helyett ezentúl gödöllői j.

Jankoviohtelep (271. o.) Ok Balatoncsehi he
lyett ezentúl Ordacsehi.

Karolinamajor (285. o.) o  Sorkipolány he
lyett ezentúl <0 Sorokpolány.

Kemenesmihályfa és Kemenessömjén kis
községek Sömjénmihályfa ideiglenes néven egye
síttettek. Kemenesmihályfánál és Kemenessöm- 
jénnél (291. o.) „kk“ helyett írják be ni Sömjén
mihályfa.

Kemesmál és Taródfa kisközségek Kemes- 
taródfa ideiglenes néven egyesíttettek. Kemes- 
málnál (291. o.) „kk“ helyett írják be „r\ Kemes- 
taródfa“ és Kemse elé új tételként (291. o.) Ke- 
mestaródfa kk, Vas vm„ könnend—németúj vári 
j, (szil. Körmend), up. Horvátnádalja, u. t. Nagy
csákány , )-( jel után pedig Kemesmál, Taródfa.

Kendetanya (Komjátbíanya) (292. o.) n  
Ugornya helyett ezentúl n  Gergelyiugornya.

Kiscsákánypuszta (301. o.) Gk Nagycsákány 
helyett ezentúl Gk Csákánydoroszló.

Kismajor (308. o.) n  Nagy csákány helyett 
ezentúl Gk Csákánydoroszló.
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Kotormány (323. o.) „kik“ helyett írják be 
Dávidháza.
Külsőmajor (335. o.) o  Peremarton helyett 

ezentúl O Berhida.
Lujzamajor (349. o.) ^  Gyöngyösszentke- 

reszt helyett ezentúl Tápián szén tkereszt.
Magyarbükstelep (351. o.) íA Nagycsákány 

helyett ezentúl r \  Csákánydoroszló.
Molnárházimajor (374. o.) o  Nagycsákány 

helyett ezentúl (A Csákánydoroszló.
Nagyosákány és Rábador oszló községek 

Csákánydoroszló ideiglenes néven egyesítettek. 
Nagycsákánynál (381. o.) „kk“ helyett írják be 

Csákánydoroszló.
Omsós (409. o.) o  Gergelyi helyett ezentúl 

n  Gergelyiugornya.
Orda kisközségnél (410. o.) Orda helyett ír

ják be Ordacsehi, )-( jel után pedig Balatoncsehi.
Orgoványiszőllő (410. o.) o  Rákoskeresztúr, 

központi j. helyett ezentúl gödöllői j.
Örbajánháza (414. o.) „kk“ helyett ezentúl 

rv Bajánsenye.
Peremarton (428. o.) „nlk“ helyett ezentúl 

r% Berhida. A )-( jelzés után Belsőmajor, Külső- 
major, Peremartongyártelep törlendő.

Peremartongyártelep (428. o.) r\ Peremar
ton helyett ezentúl Berhida.

Podmaniczkytelep (434. o.) rv Rákoskeresz
túr, központi j. helyett ezentúl gödöllői j.

Pusztaottlaka kisközség (442. o.) ezentúl „ak. 
Medgyesegyháza“.

Rábadoroszló (445. o.) „kk“ helyett ezentúl 
C\ Csákánydoroszló.'

Rákoscsaba (448. o.) központi j. helyett 
ezentúl gödöllői j.

Rákoskeresztúr és Rákosliget (449. o.) köz
ponti j. helyett ezentúl gödöllői j.

Rangkút (449. o.) o  Táplánfa helyett ezen
túl rs Táplánszentkereszt.

Rétimajor (453. o.) Nagycsákány helyett 
ezentúl ^  Csákánydoroszló.

Sándormajor (Cseripuszta) (462. o.) rv Ke- 
mcnesmihályfa helyett ezentúl Sömjénmihályfa.

Senyeháza és Örbajánháza kisközségek Ba
jánsenye ideiglenes néven egyesittettek. Senye- 
házánál (468. o.) „kk“ helyett írják be íA Baján
senye.

Sorkipolány és Sorokújfalu kisközségek So- 
rokpolány ideiglenes néven egyesítettek. Sorki- 
polánynál (475. o.) „kk“ helyett írják be O Sorok- 
polány.

Sorokújfalu (476. o.) „kk“ helyett ezentúl 
r\ Sorokpolány.

Sorokpuszta elé (476. o.) írják be Sorokpo
lány kk, Vas vm., szombathelyi j., u. p. és u. t. 
Kisunyom.

Somién y elé (477. o.) írják be Sömj émmihály- 
fa kk, Vas vm, celldömölki j., ^  (Kemenesmi- 
hályfa) ©teL., Mezőlak pu. Celldömölk
pu. 797, postáig. S.

Szilas (502. o.) O Ugomya helyett ezentúl 
Gergelyiugornya.

Táplárfa helyett (513. o.) írják be Táplán
szentkereszt, a T  L. K. elé pedig ^  (Gyön- 
gyösszentkereszt) L., Szombathely g WB' Rum, 
1312, postáig. S. Az u. p. és u. t. Gyöngyösszent- 
kereszt törlendő. A )-( jelzésnél Annamajor után 
írják be Gyöngyösszentkereszt.

Taródfa (515. o.) „kk“ helyett ezentúl Ke- 
mestaródfa.

Telekes községnél (518. o.) a ü( jelzés után 
Alsótelekesmajor törlendő.

Tómajor (528. o.) o  Kemiemessömjén he
lyett ezentúl Sömjénmihályfa.

Ugornya (537. o.) „kk“ helyett ezentúl n  
Gergelyiugornya.

Üjmajor (541. o.) r\ Rákoskeresztúr köz
ponti j. helyett ezentúl gödöllői j.

Vidosmajor (561. o.) r\ Kernenesimihályfalva 
helyett ezentúl O  Sömjénmihályfa.

Zsuzsannatelep (577. o.) r í  Rákoskeresztúr, 
központi j. helyett ezentúl gödöllői j.

Budapest, 1939. évi március hó 8-án.

Sopron 4. sz. kincstári kirendeltségének 
postamesteri hivatallá való átalakítása.

96.667/3.
A Sopron 1. számú postahivatal kirendelt

ségeként működött Sopron 4. számú kincstári 
fiókpostahivatal folyó évi március hó 1-én nyil
vános távbeszélőállomással felszerelt postames
teri hivatallá alakíttatott át.

Ehhez képest a Postahivatalok és Ügynök
ségek Névsorában a 116. oldalon Sopron 4. után 
,(Sopron 1. kirendeltsége)“ bejegyzés törlése 
mellett jegyezzék fel, hogy „postamesteri hiva
tallá alakíttatott át.“

Budapest, 1939. évi március hó 7-én.

Márkáz postaügynökségnek 
postahivatallá való átalakítása.

97.207/3.
Márkáz távbeszélővel egyesített postaügy

nökség változatlan forgalmi körrel folyó évi már-
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cius hó Intői távbeszélővel egyesített postahiva
tallá alakíttatott át.

Az új postahivatal ellenőrző száma: 2530.
Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny

vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül :

A Helységnévtárban a 359. oldalon Márkáz
nál a Eh. Abaisár“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják be a postahivatal jelzését „W “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá

ban a 80. oldalon Márkáznál az első hasábba ír
ják be „2530“, a negyedik hasábban az „ü. (Eh. 
Abasár)“ bejegyzést töröljék.

Végül az Irányítási Füzetben a 95. oldalon 
Márkáznál a második hasábban az „U“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: „IV.“, a hete
dik hasábba pedig Abasár előtt az „Eh.“ jelzést 
törölj ék.

Budapest, 1939. évi március hó 9-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

97.037/3., 97.038/3., 97.981/3.
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*) A szállítási átalányhoz Babót község évi 190 pengővel hozájárul. 
**) A szállítás éis kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi március hó 31-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi március hó 13-án.
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A Magyar Királyi Postatakarékpénztár
1939. évi február havi forgalma.

1829/eln. Ptpt.

A takaréküzletágban a betétek 6,563.263 P 
68 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1939. február hó végén 131,360.544 
P 09 f. volt. A különleges kamatozású takarék
betétek álladéka a fenti álladókban 22,540.046 P 
51 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 572.666 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 2.208 P 10 

f-rel múlták felül a megterhelések. A csekkbeté
tek állománya 1939. február hó végén 213,612.287 
P 26 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 39.485 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1939. február hó végén névértékben 126,521.001 
P 51 f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig névértékben 160,924.206 P 42 f. értéket kép
viseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny- 
vek és letéti jegyek száma 103.744 volt.

A zálogüzletágban 214.918 drb új zálogfel
vétel 4,266.207 P kölcsönnel és 231.739 drb zálog- 
kiváltás 4,770.866 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel.

A zálogtárgyak álladóka 1939. február hó 
végén 1,253.838 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 24,694.440 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2767 drb, kényszerárverésre pedig 6905 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.825 
drb, a befolyt vételár 170.786 P 12 f-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1939. február hó folyamán 3,477.297 
tétel, s 1.865,010.962 P 80 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 344,972.831 P 35 U  tett ki.

Budapest, 1939. évi március hó 7-én.

Pályázati hirdetmény a balatonboglári szünidei 
gyermekotthon gondnoki állására.

153'Nyj.
A postás nyugdíj járulék alap intéző bizott

sága pályázatot hirdet az 1939. évi május hó 1- 
től szeptember hó 15-ig terjedő időre, illetve az 
egész évre az alap tulajdonában lévő balaton
boglári szünidei gyermekotthonban betöltésre 
kerülő gondnoki állásra az alábbi feltételek mel
lett:

A pályázatban részt vehet a m. kir. postának 
tényleges alkalmazásban álló, valamint nyugdí
jas tisztviselője.

Tényleges alkalmazottnál a megbízatás szol
gálati beosztást képez.

A gondnok munkakörébe tartozik általában 
az állandó felügyelet, ellenőrzés, továbbá mind
ama teendők, melyek az otthon fenntartásával, 
az üzem vitelével és az ezzel kapcsolatos ügyke
zeléssel járnak. Megbízatása keretében a gond
nok eszközli a beutalt gyermekek és a személy
zet ellátására az otthonban fenntartott konyha 
részére szükséges beszerzéseket, felügyel a kony
hára, ellenőrzi az élelmezést és végzi az ezzel 
járó számadásokat.

A részletes teendőket és feltételeket az in
téző bizottság a megbízás alkalmával közli.

A gondnok javadalmazása — az állásával 
járó illetményein felül — havi 50 pengő díjazás. 
Az otthonban lévő gondnoki természetbeni la
kás (2 szoba mellékhelyiségekkel, berendezés 
nélkül) használatának díját s amennyiben az 
élelmezést az otthon konyhájából igénybe veszi, 
ennek megállapított értékét megtéríteni tartozik.

Nyugdíjas alkalmazott pályázata esetén a 
feltételek a következőképen módosulnak: A 
megbízás egész évre szól, havi 80 pengő fizetés
sel, amelyhez még természetbeni lakás járul fű
téssel és világítással.

A pályázati kérvényeket a postás nyugdíj- 
járulék alap intéző bizottságához (Budapest, I., 
Krisztina-körút 12. sz.) 1939. évi március hó 25-ig 
kell benyújtani.

Budapest, 1939. évi március hó 6-án.
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
Csanádapáca II oszt. postah ivatal április 1-re, vagy 

15-re nőkiadót keres. Járandóság: lakás, élelmezés, 25 P fi
zetés és kb. 10 P jutalék.

Diósgyőri I. oszt. postahivatalnál pénztárkezelői ál
lás postamesterré való kinevezés folytán megüresedett, 
azonnal belépésre gyorsmunkás kiadót keres állandó alkal
mazásra havi 140 pengő fixre.

Encs I. osztályú postah ivatal jómodorú, gyakorlott ki
adónőt keres pénzkezeléshez, állandó alkalmazásra. Járan
dóság: 60 pengő üzemivel együtt és teljes ellátás.

H arta  II. oszt. postah ivatal azonnali belépésre nőki
adót keres fixfizetéssel. — 20—21. óra közti szolgálatté
telt nem kívánok. Fizetés megegyezés szerint.

Kapuvári postah iva ta l április 1-rc kiadót keres. Járan
dóság: 90 P +  üzemijutalék és férfi kiadónak lakás, vilá
gítás.

Pusztagyenda III. oszt. postahivatal nőkiadót keres 
május 1-re, ki a helyettesítést is vállalná. Lehet kezdő is. 
Teljes ellátás, készpénzfizetés megegyezés szerint.

Szakony postah ivatal április 15-re kiadót keres 1 hó
napra, esetleg 6 hétre, fizetés megegyezés szerint.

Szikszó postahivatal a kezelés minden ágában teljesen 
jártas férfikiadót keres. Fizetés havi 120 pengő fix, lakás, 
fűtés, világítás és reggeli.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k i a d ó
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s z o lg á la t i
é v e in e k
s z á m a

m e ly  id ő p o n t t ó l  
k e z d v e  v á l l a l  

á l l á s t

özv. Varga Ferencné Csepel 1. 18 április 15-étől Kizárólag Budapesten. 
Helyettesítést is vállal.

Suborits Ilona Rábamolnári Azonnalra.

Hirdetmény.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

közgyűlési határozatai.
Az intézet 1939. évi március hó 5-én tartott 

XIV. évi rendes közgyűlése az intézet 1937/38. 
évi zárszámadásait elfogadta és mind a választ
mánynak, mind :a felügyelőbizottságnak a fel
mentvényt megadta.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az 
1937/38. évi zárszámadásokban mutatkozó 
5.093-81 P kezelési felesleg felerészben a tartalék- 
alaphoz csatoltassék, felerészben pedig a keze
lési feleslegek számlája javára számoltassák el.

Budapest, 1939. évi március hó 11-én.
A  m. kir. posta betegségi biztosító 

intézete.

Betöltendő kiadói állások.
Á rpádfö ld  II. osztályú hivatal egy hónapra azonnal, 

vagy április hó 1-től helyettest és utána állandó alkalma
zásra kiadónőt keres. Fizetés: fix, reggeli és lakás.

A  s z e r k e s z tő s é g n e k  s z á n t  k ü ld e m é n y e k  c ím z é s e :  P o s ta v e z é r ig a z g a tó s á g ,  4 . ü g y o s z tá ly ,  B u d a p e s t  114. 
A  k i a d ó h iv a ta ln a k  s z á n t  k ü ld e m é n y e k  c ím z é s e :  K ü lfö ld i  h i r l a p o s z t á ly ,  B u d a p e s t  4.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | | j |  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 0 » ö . M Á R C IU S 24 , 42. szám .

T A R T A L O M :
Nyers nikotint tartalmazó csomagok feladása.
Húst és húskészítményeket tartalmazó küldemények 

Svájcba való bevitelének korlátozása.
Kereskedelmi rendeltetésű libazsír, nyers és füstölt 

libahús kivitelének korlátozása.
Cseh-Szlovák területtel az utalvány-, utánvétcli, meg

bízási és díjjegyzékforgalom megszüntetése.
Ötpengős ezüstérmék külalakjának szabályozása. 
Felszabadult területeken új postahivatalok megnyitása. 
A felszabadított Ruténföldön megnyílt postahivatalok.

Távbeszélő kötelezőnyilatkozatok díjának eltörlése. 
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A m. kir. távíró és távbeszélőhálózat vezetékeinek lajs

tromához II. számú pótlék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Légipostái Menetrendben.
Változások az Irányítási Füzetben.
Változások a mozgópostái jegyzékben.- 
Betöltendő kiadói állások.

Nyers nikotint tartalmazó csomagok feladása. |
99.05614.

A P. R. T. 1935. évi 22. számában azonos 
cím alatt megjelent 120.327/4. számú rendeletem, 
valamint a Levélpostadíjszabás 69. §. „Nyers 
nikotin1- oldalcím alatti rendelkezésének kiegé
szítése végett értesítem a postahivatalokat, 
hogy a növényvédelmi célokat szolgáló kedvez
ményes áru nikotin (gazdanikotin) kiszolgálta
tására felhatalmazott alábbi dohánygyárak és 
dohánybeváltó hivatalok is adhatnak fel nyers 
nikotint tartalmazó csomagokat:

M. kir. dohánygyár: Kassa, Munkács.
M. kir. dohánybeváltó hivatal: Beregszász, 

Érsekújvár, Komárom, Léva, Losonc, Nagytár- 
kány, Rimaszombat.

Jegyezzék ezt elő a postahivatalok az idé
zett rendeletnél és a Levélpostadíjszabás idé
zett szakaszánál, valamint a P. R. T. 1930. évi 
5. számában megjelent 61.537. számú rendelet
nél.

Budapest, 1939. évi március hó 21-én.

Húst és húskészítményeket tartalmazó külde
mények Svájcba való bevitelének korlátozása.

96.627/4.
Húst, valamint bárminemű húskészítményt 

Svájcba csak a szövetségi állatorvosi hivatal en
gedélyével lehet bevinni. Ezt az engedélyt a

I címzett köteles az illetékes kiantoni hatóságnál 
megszerezni.

Állatorvosi engedély nem szükséges:
a) ha a húst vagy húsneműt tartalmazó kül

demény súlya nem haladja meg a 2 kg-ot és azt 
nem kereskedelmi célból, magánfél adja fel ma
gánfélnek;

b) sózott és levegőn szárított belek bevite
léhez.

A fenti állatorvosi engedélyen kívül az ösz- 
szes húsküldeményekhez — tehát a 2 kg-on alu
liakhoz is — amelyek marha-, juh-, kecske-, ser
téshúst, vagy húskészítményt (szalámit, kol
bászt) tartalmaznak, még külön a feladási hely 
hatósági állatorvosa által kiállított származási és 
egészségvizsgálati bizonyítványt is kell csatolni. 
A bizonyítványt német, francia vagy olasz nyel
ven kell kiállítani s annak a következő adato
kat kell tartalmaznia:

„Felvevő ország és származási hely megne
vezése.

A feladó neve.
A küldemény részletes és pontos leírása 

(súly, minőség, csomagolás).
Rendeltetési hely (város és kanton).
A címzett pontos címe.
Ezek után azt kell igazolni, hogy a küldött 

hús vagy húskészítmény egészséges és fogyasz
tásra alkalmas, ragályos és fertőző betegségtől 
mentes.

■
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Hatósági állatorvos aláírása és pecsétje.“
A hivatalok a fentiekre adott esetben hív

ják fel a feladók figyelmét és közöljék velük, 
hogy Svájciban a húsneimlűök (bevitelével kapcso
latban még több korlátozás, illetőleg előírás van 
és ezért ajánlatos a svájci beviteli lehetőségek 
felől a kereskedelmi kamaráknál tájékozódni.

Az előírásoknak meg nem felelő húskülde
ményeket a svájci posta visszaküldi, vagy meg
semmisíti.

Budapest, 1939. évi március hó 11-én.

Kereskedelmi rendeltetésű libazsír, nyers és 
füstölt libahús kivitelének korlátozása.

, I. ad. 98.410/4.
A kereskedelmi rendeltetésű, külföldre 

szóló libazsír, nyers és füstölt libahús tartalmú 
küldemények a jövőben 100 pengő értékhatáron 
alul is csak a Magyar Nemzeti Bank „Tanusít- 
vány“-áv>al adhatók fel postai szállítás céljából.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T.
1937. évi 21. számában megjelent 102.209/4. sz. 
rendelet 4. §. 2. a) pontjánál.

Budapest, 1939. évi március hó 16-án.

Cseh-Szlovák területtel az utalvány-, utánvételi, 
megbízási és díjjegyzékforgaíom megszüntetése.

I. ad. 99.664/4.
Cseh-Szlovák területtel való viszonylatban 

az utalvány-, utánvételi, megbízási és díjjegy
zékforgalom mindkét irányban megszűnt.

A hivatalok az 1939. március 18-a után Cseh- 
Szlovák területen feladott, Magyarországra szóló 
bármiljyfajta utalványokat ne kézbesítsék, ha
nem küldjék vissza a felvevőhivatalihoz.

E változást jegyezzék elő a Ld. 47., 88., 120.,
146., 157. és 167., valamint a Csd. 85. oldalán 
Cseh-Szlovákországnál.

Budapest, 1939. évi március hó 22-én.

ötpengős ezüstérmék külalakjának 
szabályozása.

92.730/2.
A Budapesti Közlöny f. évi 27. és 61. szá

maiban a pénzügyminiszter úrnak az alábbi ren
deleté és hirdetménye jelenít meg:

A m. kir. pénzügyminiszter 32.51211939. P. M. 
számú rendelete az 1929: XXVI.  törvénycikk, 
illetőleg a 7.51011938. M. E. számú rendelet alap
ján verendő öt pengős ezüstérmék külalakjának 

szabályozása tárgyában.
Az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről 

szóló 1929 : XXVI. te. 3. §-ának negyedik bekez
désében, valamint az ezüstből és a nem nemes
fémből vethető pénzérmék mennyiség ének 
újabb megállapítása tárgyában kiadott 7.510/
1938. M. E. számú rendelet 5. §-ában foglalt fel
hatalmazás alapján a következőket rendélem:

Az 1929 : XXVI. törvénycikk, illetőleg a 
7.510' 1938. M. E. számú rendelet alapján verendő 
ötpengős ezüstérmék külalakja a következő:

Az érme egyik lapján Horthy Miklós Kor
mányzó Ür domborművű mellképe van. Arca 
balra néz, ruházata: kitüntetésekkel ékesített 
tengernagyi egyenruha, vállán köpennyel.

E lap körirata: „ • VITÉZ • NAGYBÁ
NYAI • HORTHY • MIKLÓS • MAGYAROR
SZÁG ■ KORMÁNYZÓJA • “. A kép alján a 
köpenyen;, az érme kerületével párhuzamosan, 
apró betűkkel a tervező művész neve: „ • BE- 
RÁN • L • “ van feltüntetve.

Az érme másik lapján párkányszerű talap
zaton álló angyalok tartják a magyar címert, 
amelyen glóriával övezetien a Miagyar Szent Ko
rona nyugszik. A talapzatot jelző két vízszintes 
vonal a címerpajzs alátámasztási helyén felfelé, 
két végén pedig lefelé hajlik.

E lap felső részén körív alakban: „MA
GYAR KIRÁLYSÁG“ felirat, a párkány alatt 
pedig vízszintes sorban az értékjelzés: „PEN
GŐ“, és ez alatt a m. kir. Állami Pénzverő „BP.“ 
jelzése foglaltatik. A címerpajzs alsó részén a 
párkány felett, megszakítva „19 39“ veretési év
szám van feltüntetve.

Mindkét lap pereme sima, kissé emelkedett. 
Az érme sima széle bemélyített ékítménnyel van 
ellátva.

2. §•

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1939. évi február hó J. napján.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

I.
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II.

Hirdetmény

az 1929: XXVI.  törvénycikk, illetőleg a 7.5101 
1938. M. E. számú rendelet alapján vert ötpen-

gős ezüstérmék kibocsátása tárgyában.

Az 1929: XXVI. törvénycikk, illetőleg a 
7.310; 1938. M. E. számú rendelet alapján vert 
ötpengős ezüstérmék f o rg a 1 omb aihqza t a.l á t a 
Magyar Nemzeti Bank 1939. évi március hó lő. 
napján kezdi meg.

Az említett érme mindkét lapjának ábráját 
az alábbi melléklet tartalmazza.

Az érme külalakja a következő:
Az érme egyik lapján Horthy Miklós Kor

mányzó Ür domborművű mellképe van. Arca 
balra néz, ruházata: kitüntetésekkel ékesített 
tengeroagyi egyenruha, vállán köpennyel.

E lap körirata: „ • VITÉZ • NAGYBÁNYAI 
• HORTHY MIKLÓS • MAGYARORSZÁG • 
KORMÁNYZÓJA.“ A kép alján a köpenyen, 
az érme kerületével párhuzamosain, apró betűk
kel a tervező művész neve: Berán • L.“ van
feltüntetve.

Az érme másik lapján párkányszerű talap
zaton álló angyalok tartják a magyar címert, 
amelyen glóriával övezetien a Magyar Szent Ko
rona nyugszik. A talapzatot jelző két vízszintes 
vonal a címerpajzs alátámasztási helyén felfelé, 
két végén pedig lefelé hajlik.

E lap felsőrészén körív alakjában: „MA
GYAR KIRÁLYSÁG“ felirat, a párkány alatt 
pedig vízszintes sorban az értékjelzés: „5 PEN
GŐ“ és ez alatt a m. kir. Állami Pénzverő „BP.“ 
jelzése foglaltatik. A címerpajzs alsó részén a 
párkány felett megszakítva ,,19 39“ veretési év- 
szám van feltüntetve.

Mindkét lap pereme sima, kissé emelkedett. 
Az érme sima széle bemélyített ékítménnyel 
van ellátva.

Az érme átmérője 36 milliméter, súlya 25 
gramm.

Az érméket az állami és egyéb közpénztá
rak korlátlanul, a magánosok pedig 250 pengő 
összegig kötelesek fizetésként elfogadni.
■ Budapest, 1939. évi március hó 13-án.

Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
*•'. m. kir. pénzügyminiszter.

Melléklet a 48.85811939. P. M. IV. b) számhoz.

Az 1929: XXVI. törvénycikk, illetőleg a 
7.5101938. M. E. számú rendelet alapján vert 
ötpengős ezüstérmék ábrája a következő:

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezeket 
az ötpengős ezüstérméket fizetésként fogadják 
el.

Budapest, 1939. évi március hó 17-én.

Felszabadult területeken új postahivatalok 
megnyitása.

98.650/3.
A felszabadult felvidéki területeken f. évi 

március hó 14-én az alábbi postahivatalok nyíl
tak meg:

Hévmagyarád posta-, távíró-, távbeszélő- 
hivatal, ellenőrző száma 1384, díj négyszögszá
ma 216, Hont van., Ipolyság =  Deménd ===== 
Hévmagyarád; Jászó posta-, távíró-, távbeszélő
hivatal, ellenőrzőszáma 1112, díj négyszögszáma 
730, Abaúj-Torna vm., Kassa = =  Semse = — 
Jászó; Nagycétény postahivatal, ellenőrző szá
ma 1385, díj négyszögszáma 275, Nyitra vm., 
Érsekújvár aa i Nyitra nagykor, Kornját ...

Cseklész, Zsitvaújfalu és Velejte községek
nek Szlovákiához történt visszacsatolásával 
kapcsolatban e községekben működött postahi
vatalok nevét a hivatalok a m. kir. postahivata
lok és ügynökségek névsorából töröljék.

Budapest, 1939. évi március hó 21>-ién.

A felszabadított Ruténföldön megnyílt posta- 
hivatalok.
99.825/3.

Az anyaországhoz visszacsatolt Ruténföl
dön az alábbi postahivatalok kezdették meg mű
ködésüket:
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1939. évi március hó 18-án:
Chust (Huszt), díjnégyszögszáma 3993, Krá- 

lovo nad Tisou (Királyháza), díjsz. 3504, Nagy- 
szőllős, díjsz. 3504.

1939. évi március hó 19-én:
Cinad’ovo (Szenfcmiklós) díjsz. 3042, Strabi- 

covo (Mezőterebes) díjsz. 2617, Veliká Kopana 
(Felsőveresmart), díjsz. 3503, Veliké Komnaty 
(Magyarhoniját), díjsz. 3270.

1939. évi március hó 20-án: 
írsava (Ilosva) díjsz. 3502, Perecin (Pere- 

cseny), díjsz. 2412, Svalava (Szolyva), díjsz. 
3266.

A még hiányzó járati adatok később közöl
téinek.

Budapest, 11939. évi március hó 22-én.

Távbeszélő kötelezőnyilatkozat díjának el
törlése.
96.729/8.

A Távbeszélődíjszabás I. Táblázat E) pont
jában és a C. 1. Szab. 14. §. 4. és 5. pontjában 
foglaltakat úgy módosítom, hogy a posta a táv
beszélő kötelezőnyilatkozatot díjtalanul bo
csátja az előfizető rendelkezésére.

A kötelezőnyilatkozat kiállításakor tehát 
ezentúl a 30 fillér díjat beszedni és a kötelező
nyilatkozatra postabélyegben felragasztani nem 
kell. i : i

A pénzügyi bélyegilletékre vonatkozó sza
bályok változatlanok.

A Távbeszélődíjszabás és a C. 1. Szab. fent 
hivatkozott pontjainál a változást elő kell je
gyezni.

Budapest, 1939. évi március hó 17-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

99.503/3.

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 IV/1 — 5 ó,
É IV/25; F IV/6 — 7 ó, É V/2;

Brit-lndiába (Bombay): F III/28 — 15 ó, 
É IV /10; F III/30 — 7 ó, É IV/13; F IV/6 — 7 ó, 
£  IV/20;

Dél-Afrikába (Capetown): F 111/28* — 15 ó, 
É IV/17; F IV/4 — 15 ó, É IV/24;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F ILI/29 — 
15 ó, É IV/116 (csak Brazília); F IV/3 — 15 ó, 
É IV/17; F IV/4 — 12 ó, É IV/10; F IV/8 — 15 ó, 
£ IV/24;

Egyiptomba (Alexandria): F 111/28 — 15 ó, 
£ IV/2; F 111/29 — 22 ó, £ IV/3; F 111/31 — 15 ó, 
£ IV/5; F IV/1 — 22 ó, £ IV/6; F IV/2 — 22 ó, 
£ IV/8; F IV/5 — 22 ó, £ IV/10; F IV/7 — 15 ó, 
£ IV/12; F IV/8 — 22 ó, £ IV/13;

£szak- és Középamerikába (New-York): 
F III/30 — 15 ó, É IV/6; F IV/6 — 15 ó, £  IV/13; 
F IV/8 — 15 6, É IV/15;
l Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F 111/27
— 22 ó, £ IV/1; F III/29 — 22 ó, £  IV/3; F IV/1
— 2 2 ó , £  IV/6; F IV/3 — 22 ó, £  IV/8; F IV/5
— 2 2 ó , £  IV/10; F IV/8 — 22 ó, £  IV/13;

Iránba (Perzsia—Teherán): F 111/27 — 12 ó, 
£ IV/4; F III/31 — 12 ó, £ IV/8; F IV/1 — 12 ó, 
£  IV/9; F IV/3 — 12 ó, £ IV/12; F IV/7 — 12 ó, 
£ IV/15; F IV/8 — 12 ó, £  IV/16;

Japánba (Shimonoseki): F III/28 — 5 ó, £ 
IV/14; F III/31 — 5 ó, £ IV/16; F IV/4 — 5 ó, 
£ IV/21; F IV/7 — 5 ó, £  IV/24;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F /II/30 — 
5 ó, £  IV/20; F IV/5 — 15 ó, £  IV/27;

Palesztinába (Tel-Aviv): F III/2.8 — 22 ó,
£ IV/2; F III/29 — 22 ó, £ IV/4; F 111/31 — 22 ó, 
£ IV/5; F IV/2 — 2 2 ó , £  IV/7; F IV/3 — 22 ó, 
£ IV/9; F IV/4 — 22 ó, £ IV/9 (d. u.); F IV/5 — 
22 ó, £ IV/11; F IV/7 -  22 ó, £  IV/12; F IV/8
— 22 ó, £  IV/14;

Szíriába (Alep): F III/27 — 22 ó, £  III/30; 
F III/29 — 22 ó, £  IV/1; F IV/1 — 22 ó, £  IV/4; 
F IV/3 — 22 ó, £  IV/6; F IV/5 — 22 ó, £  IV/8; 
F IV/8 — 22 ó ,£  IV/11.

Budapest, 1939. évi március hó 21-én.

A m. kir. táviró és távbeszélő hálózat vezetékei
nek lajstromához II. számú pótlék.

98.843/6.

A m. kir. távíró és távbeszélő hálózat veze
tékeinek lajstroma időközi változásait a II. sz. 
pótlékban kiadtam.

A pótlékot az illetékes szerveknek megkül- 
döttem.

Budapest, 1939. évi mároius hó 16-án.
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Lefoglalandó sajtótermék.
98.868/4.

A budapesti 'kir. büntető törvényszék mint 
különbíróság 1939 .évi március hó 16-án kelt B. 
2.772 1939—5. számú végzésével a Budapesten, a 
Világosság könyvnyomda r.-t. nyomdájában 
előállított „A föld népe szól“ cím alatt a Szociál
demokrata párt agrárbizottsága kiadásában 
megjelent, nem időszaki sajtótermék lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi március hó 17-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
96.724/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Grönland, c) Többi hivatalnál a kö
zönséges távirat szódíja a 2. hasábban 0.97 a. fr., 
az BLT, illetőleg a hírlaptávirat szódíja a 3., 
illetőleg 4. hasábban 0.485 a. fr.

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

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Grönland, c) Többi hivatalnál a szódíj 
a 2. hasábban 0.485 a. fr., a díjminimum a 3. ha
sábban 4.85 a. fr.

Budapest, 1939. évii március hó 14-tén.

Változások a Légipostái Menetrendben.
96.775/4.

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

10. oldal, IX. sz. menetrendtáblázat, az 5. 
hasábban Antigua-szigettől (1.) Salvador köz
társaságig (24.) — a Guyana- (Németalf.) (10.) 
és a Honduras-köztársaságra (13.) vonatkozó 
adatok kivételével — töröljék az összes adato
kat. Ugyancsak ebben a hasábban töröljék a 
Virginia-szigetekre (27.) vonatkozó „b csü“ ér
kezési napot.

Ugyanebben a táblázatban a 6. sz. hasábban 
töröljék az érkezési adatokat az alább felsorolt 
országoknál: Antigua-sziget (1.), Dominikánus- 
kötársaság (5.), Haiti-köztársaság (1111.), Porto- 
Rico (23.), Virginia-szigetek (27.).

Budapest, 1939. évi március hó 14-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
99.720/3.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek.

11. o. Alsózsolcáná! 142 helyett 33 írandó, 
(34 után (V. Ü. ü.) törlendő.

21. o. Békéscsaba 2-nél 28 után írják be 1 
Gyula /1637 v. (H. U. után nem), 1 Orosháza 
/1622; v., 604 elé 1 Bp 62 — 1 Szarvas; Békéscsaba 
—Felsőnyomásnál f28 törlendő.

24. o. Bodrogkeresztúrnál t34 helyett írják 
be (33.

44. o. Erdőbényénél (X/l—VI/30) után „k“ 
törlendő.

46. o. Fábiánházánál 240 után írják be 1 115 
/6581 v.

49. o. Felsőzsolcánál 142 helyett 33 írandó, 
(34 után (V. U. ü.) törlendő.

54. o. Göncnél 1 34/9923. v. helyett írják be 
1 10/9925. v.

60. o. Halmajnál a jelenlegi adatok helyett 
írják be 9, 10, (10.

69. o. Jászberénynél (38 helyett (34 írandó, 
(K) törlendő.

77. o. Kétbodonynál Romhány helyett írják 
be 192, (192.

85. o. Kőrösnagyharsánvnál a jelenlegi ada
tok helyett írják be 292, 1 (164 /8243 v., (292.

91. o. Lillafürednél 33 helyett 9, 1 38 után 
Miskolc 2. írandó.

92. o. Mádnál 1 (34 törlendő.
99. o. Mezőzomlbornál (34 (V. Ü. ü., 411. 

után pedig (k.) törlendő.
110. o. Nagyszakácsinál Nemesvid, 8 helyett 

írják be 244, (244 /gk.
112. o. Nicknlél 264 után írják be 1 So 1 — 

1 Bp 72 1213 v.
118. o. Olaszliszkánál (34 (V. Ü. ü.) tör

lendő.
133. o. Recsknél a jelenlegi adatok helyett 

írják be 19/8927 v., (68, 68.
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134. o. Ref onmátitókovácsház árnál „13.“ tör
lendő.

137. o. Sajószentpéternél a jelenlegi adatok 
helyett írják be 42, 41, f 41, f42.

139. o. Sárospatakinál 1 Misik 2 [430. v. tör
lendő, 1 172 után írják be 1 Saújhely Í411. v„ f34 
törlendő, 212 a 34 után írandó, 412 v. után be
írandó f  34.

140. o. Sátoraljaújhelyinél 1 M 2 után írják be
1 Bp 72, 430. helyett 428 írandó; 33 után írják 
be 105, 1 Munkács — 1 Ungvár /4027 v., 412 v. 
után írják be f  34, 404 v. után pedig f33.

142. o. Somogysámsonnál 8 helyett írják be 
244, f244 / gk.

149. o. Szeginéi (V. U. ü.) és f33 törlendő.
153. o. Szerencsnél a jelenlegi adatok he

lyett írják be 33, 12, 34, 1 Saújh /41ili v., 1 Misk.
2 í|412 v., Nyh. 2. i(k. ü.) — 1. Nyh 2 (V. Ü.) 
f i 712 v„ f  34, 1 Bp 72 — 1 Misk. 2/404. v., f33, 
f  150.

160. o. Tapsonynál Nemesvid, 8 helyett ír
ják 'be 244, f244 /gk.

161. o. Tassnál 1 Bp 72 /904 v. törlendő.
166. o. Toílcsvánál f34 (V. Ü. ü.) törlendő.
178. o. Vokánynál 121 elé írják be 122.
Budapest, 1939. évi március hó 22-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
97.860/3.

Folyó évi február hó 25-től Munkács és 
Bátyú között a 4417/4418. sz. vonatokban Mun
kács postahivatal ellátásálban jegyzékelőmenet 
közlekedik. Az ugyanott a 4411/4434. sz. vona
tokban berendezett jegyzékelőmenetet Sátor
aljaújhely postahivatal helyett Munkács posta- 
hivatal látja el.

Folyó évi március hó 15-ével Losonc és 
Gács között berendezett 6312/6317 és 6334. 6343. 
sz. postai jegyzék élőm enefcek megszűntek.

Folyó évi március hó 16-tól Losonc és Gács 
között a 6332/6315. sz. vonatok podgyászkocsdjá- 
ban Losonc postahivatal ellátásában jegyzékelő
menet közlekedik.

Folyó évi március hó 14-től Beregszász és 
Nagyberek között a 3534/3533. sz. vonatok pod- 
gyászkocsijában Beregszász postahivatal ellátá
sában jegyzékelőmenet rendeztetett be. Ez a 
jegyzékelőmenet vasárnap és ünnepnap nem 
közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tárának 1938. évi 19. és 47. 
számában 99.683,3., illetve 128.216/3. számú ren
delettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi március hó 17-én.

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

A derecskéi m. kir. postahivatalnál kinevezés folytán 
egy állandó kiadói állás meg fog üresedni. Járandóság: fix 
vagy ellátással.

Foktő III. oszt. hivatal nőkiadót keres — lehet 
azonnalra is —■ kezdő vagy kiadójelölt is lehet. Fizetés meg
egyezés szerint.

Kistarcsa II. oszt. pestkörnyéki postahivatal a ke
zelés minden ágában, számadástételben is teljesen jártas és 
postamesterhelyettesítésre is képes nőkiadót keres, állandó 
alkalmazásra. Járandóság üzemivel együtt havi 50 pengő 
készpénz és teljes ellátás mosással.

Kondoros I. o. hivatal gyakorlott kiadót keres állandó 
alkalmazásra április 1-től. Járandósága megegyezés szerinti 
fix fizetés és üzemi jutalék. Ajánlatokat az eddigi működés 
megjelölésével kér.

Pestszenterzsébet I. sz. postahivatal azonnali belé
pésre önálló kezelésre és esetleg a postamester helyettesíté
sére alkalmas, jómodorú, jó megjelenésű, lehetőleg németül 
is tudó, érettségizett posta-fcrfikiadót keres. Ajánlathoz arc
képes igazolvány is csatolandó.

Magyarszentiván III. oszt. postahivatal április 15-től 
esetleg május 1-től június 15-ig helyettest keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

Nagyszénási I. oszt. postahivatal azonnali belépéssel 
a postakezelés minden ágában jártas kiadónőt keres. Felté
telek szíves közlését kéri. Ellátás, lakás helyben.

Regöly III oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
önálló kezelésre is képeis nőkiadót keres; fizetés megegye
zés szerint, teljes ellátás, mosás és ágynemű nélkül, az állás 
azonnal is elfoglalható.

Tát III. oszt. postahivatal .nőkiadót keres azonnalra,
ki a helyettesítést is vállalná; fizetés megegyezés szerint.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.; Duchop. J.)
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T A R T A T O M :

A Kutónfökl postaszolgálatának ellátásával kapcsolatos intézkedések.

A Ruténföld postaszolgálatának ellátásával 
kapcsolatos intézkedések.

99.827/4.

A Ruténföld postaszolgálatának ellátásával 
kapcsolatban a következő rendelkezések lépnek 
életbe:

I.

A Ruténföldön a magyar posta díjszabásai
nak és szabályzatainak életbeléptetése.

A Ruténföldön a magyar posta összes díj
szabásai, üzletszabályzatai, kezelési- és egyéb 
utasításai életbelépnek attól a naptól kezdve, 
amikor az egyes felszabadult helységekben a 
magyar postaszolgálat újból megnyílik.

Az újonnan megnyíló magyar postahivata
lok névsorát folytatólagosan a központi köröz- 
vény fogja közölni.

Az átmenetileg szükséges különleges díj
szabási, üzletszabályzati és egyéb intézkedések 
életbeléptetése iránt külön történik rendelkezés.

így ezzel egyidejűleg már most a következő 
díjszabási változások lépnek hatályba:

1. A Ruténföldről bérmentesítés nélkül 
vagy elégtelen bérmentesítéssel érkező közön
séges és ajánlott levélpostai küldeményeket to
vábbi intézkedésig pótdíj nélkül, vagyis csak az 
egyszeres bérmentesítési díj, illetőleg díjkülön
bözet beszedése ellenében kell kézbesíteni.

Bérmentetlennek kell tekinteni azokat a 
levélpostai küldeményeket is, amelyeket cseh
szlovák bélyeggel bérmentesítettek. Ezeket a 
bélyegeket ugyanis bérmentesítésre felhasz
nálni, vagy valamely fizetési eszközre, illetve 
magyar bélyegre beváltani nem szabad.

2. Addig, amíg a Ruténföldön működő pos
tahivatalok távolsági díjövszáma nincs megálla
pítva, a Ruténföld és az ország többi része kö
zötti kölcsönös, azaz mindkét irányú forgalom
ban, valamint a Ruténföld postahivatalainak 
egymásközti forgalmában a csomagok csak 5 kg 
súlyig vehetők fel és e csomagok súly díj a a tá
volságra való tekintet nélkül egységesen 1 kg 
súlyig 30 fillér, 5 kg súlyig 40 fillér.

11.

A Ruténföldön működő postahivataloknál 
a cseh szlovák pénzekben történő kifizetések 
elszámolása.

Mindaddig, amíg a Ruténföldön a magyar 
pénz (pengő érték) mellett a cseh-szlovák pénz 
is törvényes fizetési eszköz marad, a postahiva
talok ebben a pénznemben is elfogadnak befize
téseket és ebben is teljesítenek kifizetéseket.

Azt, hogy mely határidőig és milyen címle
tekben marad törvényes fizetési eszköz a cseh
szlovák pénz, továbbá, hogy a kétféle pénz közt
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mi az átszámítási kulcs, a Ruténföldön közzé
teendő hivatalos hirdetmény fogja szabályozni.

Ezzel kapcsolatban a posta pénzkezelése és 
számadástétele szempontjából a következő ren
delkezések lépnek életbe:

1. A Ruténföldön működő postahivatalok 
értékcikkek vásárlásánál és bármilyen postai 
díjnak készpénzzel történő lerovásánál, továbbá 
egyéb befizetéseknél a pengő értékben kifeje
zett összegeket a hivatalosan megállapított és 
érvényben levő átszámítási kulcs alapján cseh
szlovák pénzben is tartoznak 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-szlo- 
vák pénzben is fizetheti és ezt a postahivatalok 
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 ki
fejezett összegét. Ebben a cseh-szlovák haler- 
összegeket — minthogy a legkisebb cseh-szlovák 
pénz az 5 haleres — adott esetben 5-tel osztható 
számra kell felfelé kikerekíteni.

A pengő cseh-szlovák pénzben történő át
számításának megkönnyítésére a hivatalok át
számítási táblázatot kapnak.

4. A cseh-szlpvák pénzben befizetett, illető 
leg beszedett összegeket a vonatkozó számadási 
okiratokban pengőben kell elszámolni, mert a 
hivatalok számadásukat csak pengőben vezet
hetik.

Az utalványbevételi napló, — a postataka
rékpénztári közvetítő szolgálatban a csekk, - 
illetőleg a takaréküzleti aljegyzék 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.

Ugyanígy a kézbesítő okiratokon is jelezni kell 
az előbbi rövidítésekkel, ha az esedékes össze
get cseh-szlovák pénzben szedték be.

5. A kezelőosztályok a napi leszámolás al
kalmával az általuk elfogadott cseh-szlovák 
pénzeket a főpénztárba naponta beszolgáltatják. 
A beszolgáltatásnál a cseh-szlovák pénzek da
rabszámát pénznemenként kell megadni, de 
azok pengő értékét csak egy összegben kell fel
tüntetni. A leszámolásba a beszolgáltatott cseh
szlovák pénzek pengőértékét — egy összegben 
— szintén külön kell beállítani. A cseh-szlovák 
pénzeknek pengőértékre történő átszámításánál 
a cseh-szlovák összeget az érvényben levő át
számítási kulcsszámmal kell elosztani és az osz
tás eredménye adja a cseh-szlovák pénzek pen
gőértékét. Az osztásnál esetleg jelentkező tö
redékfilléreket nem kell a leszámolásba beállí
tani, hanem a pénzrészletezés alsó részén a tö
redékfilléreknek megfelelő maradékhálereket 
külön kell feltüntetni.

A cseh-szlovák pénzek pengő-értékre tör
ténő átszámításának megkönnyítésére is a hiva
talok átszámítási táblázatot kapnak.

A kezelőosztályok leszámolásában eltérés, 
illetőleg pénztártöbblet merülhet fel a 3. pont
ban említett kikerekítésekből, ezt az eltérést az 
osztály leszámolásába megterhelésként kell be
állítani.

6. A főpénztár az általa elfogadott és a keze
lőosztályok által oda beszolgáltatott cseh-szlo
vák pénzeket — ha eziránt egyéb rendelkezés 
nincs, — az előző pontban említett módon kész
pénzrészletezésében szerepelteti és azokat az 
előttes igazgatósága által kijelölt postahivatal
hoz 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, valamint 
a pengő bankjegyek illetve érmék együttes pen-
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főösszegét egy tételben kell elszámolni, a pénz- 1 
társzámadás előlapján a beszolgáltatások elő
jegyzésére szolgáló részben azonban azokat 
külön-külön törtalakban kell feltüntetni s 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 
kikerekítésből, valamint az 5. pontban említett 
maradékhalerek összeadásából előálló pénztári 
eltérést a pénztárszámadásban pénztári több
letként számolja el.

ni.

A Ruténföldre szóló postaküldemények 
kézbesítése.

A Ruténföldön működő postahivataloknál 
a postaküldemények kézbesítésére vonatkozóan 
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, illetőleg a 
rutén hatóságok által a személyazonosság iga
zolására kiadott 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 (eset
leg rutén) bíróságok által annak idején kiállí
tott cégbejegyzési okiratokat el kell fogadni; 
a cégbejegyzésre nem kötelezett vállalatoknál 
pedig helyhatósági bizonyítványt, esetleg ipar
igazolványt vagy annak hiteles másolatát kell 
megkövetelni.

b) Ha a nem egyéni névre szóló küldemé

nyeknél az átvételi jogosultságot az előbb emlí
tett okiratokkal igazolni nem tudják, akkor

ha a hivatal megítélése szerint nyilvánvaló, 
azaz nem merült fel aggály aziránt, hogy az át
vételre jelentkező egyén a vállalat nevében el
járni 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 kártérítési 
felelősséget vállal és a kézbesítő okiratot „Kár
térítési felelősséget vállalok“ jelzéssel maga is 
aláírja.

A b) pontban felsorolt esetekben a címzet
tet fel kell hívni, hogy az átvételre való jogo
sultságot igazoló okiratot legkésőbb egy hóna
pon belül a hivatalnál mutassa be, mert ellen- 

I kező esetben a m. kir. posta a címére érkező 
küldeményeket kézbesíthetetlennek fogja te
kinteni és azokat az eljárási szabályokat fogja 
alkalmazni, amelyek a kézbesíthetetlen külde
ményekre nézve fennállanak.

3. A hivatalnál maradt meghatalmazások 
(akár természetes személyektől, akár jogi sze
mélyektől eredjenek) a további intézkedésig 
érvényesek és a kézbesítés ezek alapján tör
ténhetik.

Ha a címzett újabb meghatalmazást ad, e 
meghatalmazásért a naptári évenként fizetendő 
díjszabásszerű díjat meg kell fizetni.

IV.
A Ruténföldön működő postahivatalok for

galmának szabályozása.
A Ruténföldön berendezett postahivatalok 

a megnyitással egyidejűleg a levélpostai felvé
teli szolgálatot azonnal felveszik. E postahiva
talok az odaérkező1 összes postai küldeménye
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két (tehát a csomagokat, utalványokat, köztük 
a postatakarékpénztár! fizetési utalványokat is), 
továbbá a táviratokat kézbesítik.

Az egyéb postai, távíró, továbbá a mindkét 
irányú távbeszélő magánforgalom felvételének 
mértékéről külön történik intézkedés.

Az említett korlátozások a katonai és az 
állami szervekre nem vonatkoznak. Csomago
kat azonban az utóbb említettektől is csak ak
kor lehet felvenni, ha ezek szállítása megfelelő 
berendezéssel biztosítható.

Budapest, 1939. évi március hó 24-én.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R é s z v é n y t á r s a s á g  ( F e l e l ő s  v . :  D u c h o n  J . )
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Üdvözlő táviratváltás a m. kir. posta vezérigazgatója és a lengyel postaminiszter között.

100.054/4.

A közös magyar-lengyel határ megvalósulásakor a magyar és lengyel postaigazgatás ve
zetői között a következő távirat váltás történt;

Amikor a lengyel cs a magyar hadseregek 
parancsnokai a közös magyar-lengyel határon 
testvériesen üdvözölhették egymást, mint a m. 
kir. posta vezérigazgatója, ezt a történelmi pil
lanatot arra használom fel, hogy úgy a magam, 
mint a magyar posta egész személyzetének me
leg, baráti és kartársi hazafias üdvözletét küld- 
jem Excellenciádnak, valamint a testvéri len
gyel nemzet egész postaszemélyzetének.

Kívánom, hogy a közvetlen szomszédsá
gunk a jövőben még szorosabbra fűzze azokat 
a baráti kötelékeket, amelyek a két postaigaz
gatás között eddig is fennállottak.

Tersztyánszky Ákos,
áll am titkár,

a m. kir. posta vezérigazgatója.

Szívélyesen megköszönve üdvözletét és 
szeretetreméltó jókívánságait, örömmel bizto
sítom Vezérigazgató Urat, valamint a magyar 
posta egész személyzetét arról, hogy a lengyel 
posta és távíróigazgatás vezetői és összes tiszt

viselői minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, 
hogy a Kárpátok gerincén helyreállított közös 
határ hozzájáruljon országaink felvirágoztatá

sához.
Kalinski Emil,

a Lengyel köztársaság posta- és 
táviróügyi minisztere,

Ezt a postaszemélyzettel tudomásulvétel végett közlöm.

Budapest, 1939. évi március hó 27-én.
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Tábori postahivatalok felállításával kapcsolatos 
postai rendelkezések.

100.400/4.

A tábori posták felállításával kapcsolatban 
a következőket rendelem:

A tábori posták forgalmi köre.
1. A tábori posták útján hivatalos és posta- 

szolgálati, valamint magánküldemények szállít
hatók.

Hivatalos és postaszolgálati küldemények.
2. Hivatalos és postaszolgálati küldemények 

alatt a különféle katonai és polgári hivatalos 
szervektől és intézetektől származó, vagy ezek 
címére bárhol feladott postai küldemények, 
beleértve a posta-, távíró-, távbeszélő- és rádió- 
szolgálat érdekében váltott postaszolgálat! kül
deményéket kell érteni. E hivatalos küldemé
nyek lehetnek

a) közönséges, vagy ajánlott levélpostai kül
demények 500 gramm súlyhatárig;

b) értéklevelek 500 gramm súlyig és érték
korlátozás nélkül;

c) csomagok (kézi-, betét- és sommáscso
magok értéknyilvánításs-al is). Az egyes hivata
los csomagok súlya 10 fcg-ot, kiterjedése a 75 
cm-t egyirányúan sem haladhatja meg. Katonai 
személyek holmiját tartalmazó és a különböző 
parancsnokságok által tábori posta útján a pót- 
testek részére feladott csomagok súlya egyen
ként és általában 15 kg-ig terjedhet. Az önkén
tes ápolótestület szolgálatával kapcsolatos som
máscsomagok is hivatalos katonai csomagok
ként számítanak.

A tábori postákhoz küldhető magánküldemé
nyek.

3. Magánfelek általi a tábori postákhoz az 
ország területén bármely polgári postahivatal
nál feladhatók:

a) közönséges, tehát nem ajánlott, 100 
grammnál nem nehezebb, nyitott vagy zárt le
velek, tábori levelezőlapok, vagy a posta, eset
leg a magánosok által kiadott levelezőlapok, 
nyomtatványok, hírlapok, áruminták és üzleti- 
papírok;

b) értéklevelek 1000 pengő érték és 100 gr. 
súlyhatárig;

c) sommáscsomagok, beleértve az értéknyil- 
vánítással ellátott csomagokat is, 5 kg súlyhatá
rig.
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Tábori postáknál feladható magánküldemé
nyek.

4. A tábori postáknál katonai személyek ál
tal feladhatók:

a) tábori levelezőlapok;
b) a posta vagy a magánipar által kiadott 

egyéb levelezői apók;
c) közönséges, tehát nem ajánlott, nyitott 

levelek 100 gramm súlyhatárig;
d) értéklevelek 1000 pengő értékhatárig és 

100 gramm súlyig, de csak a feladóra illetékes 
katonai parancsnokság írásbeli engedélye alap
ján; végül

e) sommiáscsomagok, értéknyilvánítással is, 
5 kg súlyhatárig.

Különleges kikötések.
5. A tábori postákhoz címzett katonai és 

postaszolgálati hivatalos küldemények feladásá
nál az aj ánlás, a tértivevény és a saját kézhez 
kézbesítés kiköthető. Express kézbesítés kikö
tése, továbbá e küldeményeknek utánvétellel 
való terhelése ezeknél a küldeményeknél nincs 
megengedve.

A magánlevélpostai küldeményeknél külön
leges kikötést alkalmazni egyáltalán nem lehet.

Megbízási-, utalvány- és csekkforgalom.
6. Postautalvány, postamegbízási és posta- 

takarékpénztári közvetítő szolgálatot tábori 
postahivatalok nem teljesítenek, és ilyen külde
ményeket kezelésre el sem fogadnak.

Tábori levelezőlapok és szállítólevelek.
7. Kétféle tábori levelezőlap kerül forgalom

ba, rózsaszínű 'és zöldesszürke színű. A rózsa
színű levelezőlapok, amelyeket a polgári posta- 
hivatalok 1 fillérért árusítanak, a tábori posták 
felé irányuló levelezés céljait szolgálják. A zöl- 
desszürkeszinű tábori levelezőlapok a tábori 
postahivataloknál adhatók fel és e levelezőla
pokkal a csapattestek tagjait a katonai hatósá
gok látják el.

A rózsaszínű tábori levelezőlapok első kész
letével a m. kir. posta éttékcikkraktára hiva
talból látja el a postahivatalokat.

A tábori postáknál feladásra kerülő hivata
los és magáncsomagokhoz egyenként az e célra 
rendszeresített és a tábori postahivataloknál 
kapható ragszámszölvényes szállítólevelet hasz
nálják. A polgári postahivataloknál tábori pos- 
ák címére feladott hivatalos és magáncsoma-
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gokhoz a posta által kiadott rendes szállítóleve
leket kell használni.

Díjazás.
8. A tábori posták forgalmában váltott 

postaküldemények díjazása a következő:
a) levélpostai küldemények:
A tábori postai címmel ellátott és postaszoi- 

gálati küldemények, továbbá a katonai szervek 
és személyek, nemkülönben a magánszemélyek 
által a hadsereg bármely alakulata vagy sze
mélye részére feladott és valamely tábori pos
tához címzett levélpostai küldemények feladá
sánál semmi féle címen díjat leróni nem kell.

Hasonlóképen nem kell postai díjat leróni 
tábori postai szerveknél feladott és tábori pos
tai szervekhez, vagy a mögöttes országrész pol
gári postahivatalaihoz címzett levélpostai kül
demények után sem.

b) értéklevelek:
A tábori postához címzett vagy ott feladott 

értéklevelekért (hivatalos vagy magánértékle
velekért) a felvevő hivatalok ajánlási díj címén 
darabonkint egységesen 50 fillért és 100 pengőn
ként 6 fillér biztosítási díjat szednek.

c) Csomagok:
Csomagokért (hivatalos vagy magáncsoma

gokért) 5 kg súlyhatárig, a föladás és rendelte
tési helynek egymástól való távolságára tekin
tet nélkül darabonként egységesen 60 fillért, min
den további kilogrammért további 10 fillért, és

értéknyilvánítás esetében 100 pengőnként 6 fil
lér biztosítási díjat kell a feladáskor fizetni.

Küldemények címzése.
9. A tábori postai szállításra szánt külde

mények címzését illetően a postahivatalok az ér
deklődők figyelmét az alábbiakra hívják fel:

a) a küldemények címiratában annak, hogy 
tábori postával szállítandó, ki kell tűnni;

b) a címirat közepén a címzett nevét lehető 
pontossággal kell megadni. Parancsnokság, hi
vatal, szerv, vagy intézet részére címzett külde
ményeknél a hivatalok elnevezését, a magánsze
mélyeiknél a vezeték- és kereszthéven kívül a 
címzett rangját, szolgálati, illetőleg katonai be
osztását, közembereknél lehetőleg az albeosztást 
(a század megnevezését) is, mindig fel kell tün
tetni;

c) a címben csak azt a parancsnokságot, ha
tóságot, csapatot vagy intézetet szabad, a kö
zelebbi beosztás megjelölése nélkül jelezni, ahol 
a címzett tényleg szolgálatot teljesít;

d) tábori postához be nem osztott katonai 
parancsnokságok, csapatok, vagy ezeknél szol
gálatot teljesítő katonai vagy egyéb személyek 
részére szóló küldeményeknél a tényleges állo
máshelyet kell rendeltetési helyként megne
vezni;

e) a címirat alsó bal szegletében a feladó 
nevét, foglalkozását, és közelebbi címadatait fel 
kell jegyezni;

<*r
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f) a hiányosan vagy nem megfelelően cím
zett tábori postai ‘küldemények feladói annak 
teszik ki magukat, hogy küldeményeik kézbesít- 
hetetlenek lesznek;

g) a tábori postaküldemények helyes cím
zésére a túloldalon közlöm egy tábori leve
lezőlap helyesen kiállított címoldalát.

Irányítás.
10. A postahivatalok további értesítésig a 

tábori postai címre feladott összes levélpostai 
küldeményeiket és értékleveleket a Budapest 72. 
számú postahivatalnál felállított tábori főposta
hivatalhoz, a csomagokat pedig a Budapest ke
leti pályaudvari mozgóposta hivatalhoz irá
nyítsák.

Budapest, 1939. évi március hó 27-én.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
99.405/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Kovácsy Pál postasegédtitkárt a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette és dr. Makk 
József postasegédtitkárt, helyi biztosi megbíza
tása alól való egyidejű felmentésével, a kerületi 
biztosi teendők ellátásával 1939. évi április hó 
1-től kezdődőleg megbízta.

Budapest, 1939. évi március hó 24-én.

A felszabadított Ruténföldön megnyílt posta- 
hivatalok.
100.616/3.

Az anyaországhoz visszacsatolt Ruténföl
dön az alábbi postahivatalok kezdették meg mű
ködésüket:

1939. március 21-én:
Dovhé í(Dolha), Horincovo (Herincse), Velk^ 

Berezny (Nagyberezna), Voiiovec (Volóc);
1939. március 22-én:

Dubrinice (Bercsényifalva) ptb., Bustinovo 
(Bustvaháza) pttb., Polana i(Poléna) pttb., Ta- 
covo i(Tócső) pttb., Túri Remety (Turjaremete) 
ptb., Vyskovo nad Tisou (Visk) ptb.;

1939. március 23-án:
Aknaszlatina pttb., Teresva (TarackÖz) 

pttb., Seredné (Szerednye) pttb., Novy Kleno-

vec (Frigyesfalva) ptb., Rákosin (Beregrákos) 
ptb., Kalnik (Beregsárrét) ptb., Antalovce (An- 
talóc) ptb.;

1939. március 24-én:
Veliky Bocfcov (Nagybocskó) pttb., Koby- 

lecká Polana (Gyertyánliget) ptb.;
1939. március 25-én:

Raohov (Rahó) pttb., Trebusany (Terebes- 
fejérpatak) ptb., Záluz (Beregkisalmás) ptb., 
Lalovo (Beregilleányfalva) p., Jasina (Kőrösmező) 
pttb.;

1939. március 26-án:
Volové i(Ökörmező) pttb., Bilky (Bilke) 

pttb., Kvasy (Tiszaborkút) ptb., Bohdan (Tisza- 
bogdány) ptb., Neresnice (Nyéresiháza) ptb., 
Dubové (Dombó) ptb., Majdan (Máj dánka) 
ptb., Záhaty (Hátmeg) pt.

A még hiányzó adatok később közöltéinek.
Budapest, 1939. évi március hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
100.115/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi március hó 14-én kelt 3.015/ 
1939. számú végzésével a Párisban, az E. Des- 
fosses Neogrovere nyomdájában előállított 
,Vu“ című képeslap 4939. évi március hó 8-án 

kiadott 573. 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, 1939. évi március hó 23-án.

Személyzetiek.
99.739/1.

A m. kir. postaszemólyzet körében 1939. évi 
január havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Gilly Gyula dr. segédtitkár 
62 Szegedről Budapestre, Hollán Miklós segéd
mérnök 50 Budapestről Sopronba, Ballogh Pál 
mémökgyakornok 10 Budapestről Szegedre, 
Szegedi József főfelügyelő 64 Komárom 4-ből 
Komárom 1-be, Jeszenszky József főfelügyelő 
104 Kisújszállásról Érsekújvárra, Maurer Géza
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főfelügyelő 139 Miskolcról Kassára, Perlaki Jó- ! 
zscf főfelügyelő 180 Üjdombóvárról Kassára, [ 
Pintér János főfelügyelő (213 Szombathelyről 
Ungvárra, Bor Árpád felügyelő 346 Bajáról Mun
kácsra, Mayherr Rezső felügyelő 365 b. Buda
pestről Losoncra, Megyery Lajos felügyelő 407 
Debrecenből Beregszászra, Alexy Sándor fő
tiszt 154 Miskolcról Rozsnyóra, Bende István 
főtiszt 208 Budapestről Ipolyságra, Kun György 
főtiszt 233 Budapestről Rimaszombatba, Bakos 
Tibor dr. főtiszt 266 Budapestről Lévára, Cser
halmi Boldizsár dr. főtiszt 301 Budapestről Ér
sekújvárra, Tóth Géza főtiszt 324 Körmendről 
Dunaszerdahélyre, Zsögön Rácz Egon dr. II. 
oszt. tiszt id. 109 Kiskunfélegyházáról Szegedre, 
Völgyes Lajos ellenőr 47 Kispestről Budapestre, 
Nédermann Gizella kezelőnő 324 Sátoraljaúj
helyről Egerbe, Sülé Margit kezelőnő 446 Buda
pestről Debrecenbe, Kalocsai Ferenc II. oszt. al
tiszt 1032 Bajáról Budapestre, Sabáli Károly II. 
oszt. altiszt 1380 Miskolcról Szerencsre, Székelyi 
István II. oszt. altiszt 1623 Pécsről Budapestre, 
Bogdányi Bertálan III. oszt. altiszt 11743 Nyíregy
házáról Budapestre, Harhály Ferenc II. oszt al
tiszt 2029 Budapestről Beregszászra, Fias Imre
II. oszt. altiszt 2172 Pécsről Marcaliba, Törcs- 
vári István II. oszt. altiszt 2196 Szegedről Buda
pestre, Tímár Ferenc II. oszt. altiszt 2599 Buda
pestről Beregszászra, Forgó János II. oszt. al
tiszt 2708 Gyöngyösről Jászberénybe, Kékesi 
Lajos II. oszt. vonalfelvigyázó 407 Jászberény
ből Gyöngyösre.

Nyugdíjaztattak:■ Horák Gábriella segéd-

1 ellenőrnő 122, Gutay Innia segédtisztnő 547,
I Pesti Benjámin műszaki ellenőr 20, Kasza Bálint 

I. oszt. szakaltiszt 51, Horváth Pál viszneki 282 
és vitéz Német Pál 368 II. oszt. szakaltisztek, 
Bartha József bonyhai 175, Nagy János gyön
gyöspüspöki 226, Szunyogh István 314, Benczédi 
Mózes 570, Jókai Pál 904, Nagyhegyes! Dániel 
1063 és Piros József 1466 1. oszt. altisztek, Do
bóki István II. oszt. altiszt 1472, Somogyi Jó
zsef I. oszt. csoportvezető 199.

Meghaltak: Silhavy Aladár 14 és Lőrinc 
Sándor 48 főigazgatói címmel és jelleggel felru
házott igazgatók, Nyárády József számvizsgáló 
33, Greguss József segédellenőr 430, özv. Bischof 
Ödönné segédellenőrnő 271, Horváth Sándor 
tkáldi 674 és Héger György 1134 I. oszt. altisz
tek, Matyó Sándor II. oszt. altiszt 1726, Virágh 
János magyarbánhegyesi II. oszt. vonalfelvi
gyázó 433.

Felmentetett: Bánki György II. oszt. altiszt 
3198.

Elbocsáttattak: Várfalvi Sándor 4675 és 
Orosz Vince 2255 II. oszt. altisztek.

Lemondtak: Czirbusz Imre számellenőr 33, 
j Éber László forg. gyakornok 211.

Egyéb változások: Szőke János ill. oszt. tiszt 
id. 102 helyett Szőke János dr., Päsold István 
műszaki üzemi gyakornok 74 helyett Paesold 
István, Schenk Antalné kezelőnő 555 helyett 
Selimcci Antalné írandó.

Budapest, 1939. évi március hó 23-án.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

99.974/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

ívi április hó 14-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi március hó 27-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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Mcdák Teréz kiadó Sárbogárd, 1876. Sárosd Meghalt.
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Simon Mária kiadó
Ncmetcscrnye

1912, Kápolnásnyék Bizalom vesztés.

K
as

sa Milasovszky Jolán kiadó Diósgyőr 1906. Nagvgéres Állásáról lemondott.

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

Abaujszántó I. o. postahivatal azonnali belépésre ki
adót keres. Fix fizetésre ajánlatot kér.

A kiskunmajsai postahivatal állandó alkalmazásra a 
kezelés minden ágában jártas férfi, vagy nőkiadót keres. 
Járandóság az utalványosztálynál 110 P fix üzemijutalék, 
a levélpostánál 100 P fix +  üzemi és értékcikkárusítói ju
talék.

Csepel l.Jpostahivatal állandó alkalmazásra kiadót ke
res azonnalra, fix fizetés mellett.

Kárpátaljára való kirendelés folytán az Alsódabas 
I. osztály hivatal mindenben teljes gyakorlattal biró ki
adót keres állandó alkalmazásra azonnali belépéssel. Járandó
ság üzemivel körülbelül 125 P.

Répcelak I. o. postahivatal mindhárom szakban ön
álló kezelésre képes kiadók ajánlatát kéri. Javadalmazás: mo
sás és ágyneműn kívül teljes ellátás, lakás, fűtés, világítás 
és üzemijutalékkal együtt 50 P készpénz.

Tótkomlós I. osztály hivatal állandó alkalmazásra ke
res egy nő kiadót, lehet kezdő is. Fizetése: 85 P +  10.88 P 
üzemi =  95 P 88 fillér, lakás, fűtés és világítás. Az állás 
azonnal, esetleg április 1-én elfoglalandó. Esetleg lehet 
férfi is.

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

Fővárosi Nyomda R észvénytársaság (Felelős v.: D uchor J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | A |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- i j g P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUWAPEST, 103». ÁPRILIS 7.

T A R T
A miniszterelnök úr válasza kinevezése alkalmából 

hozzá intézett üdvözlő táviratunkra.
Megbízatás.
A postaigazgatóságok új területi beosztása.
A m. kir. postaigazgatóságok új területi beosztásával 

kapcsolatos) intézkedések.
A Kárpátalján működő postahivatalok személyzetének 

járó üzemi jutaléka.
A határvadászőrsök címére érkező postai küldemé

nye kézbesítése.
Felekezeti középfokú tanintézetek tanárainak távbeszé

lő díjkedvezménye.
A felszabadult Ruténföldön megnyílt postahivatalok.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

15. szám.

A L O M :

Változások a mozgópostái jegyzékben.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Virradat című időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
„Budapest-Lóversenytér“ időleges postahivatal meg

nyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Kálmánháza új postaügynökseg megnyitása.
Szászfa postaügynökség ideiglenes megszüntetése. 
Pályázati hirdetmények.
Meghívó.
Kiadói állást keresnek.
Betöltendő kiadói állások.

A miniszterelnök úr válasza kinevezése alkalmá
ból hozzá intézett üdvözlő táviratunkra.

101.38011.
Gróf Teleki Pál Önagyméltóságához minisz 

terelnökké történt kinevezése alkalmából úgy a 
magam, mint a m. kir. posta személyzete nevé
ben üdvözlő táviratot intéztem.

A miniszterelnök úr Önagyméltósága az üd
vözlésre a következő levélben válaszolt-

„Méltóságos Ür!
A jóleső üdvözletért, melyet miniszter- 

elnökké történt kinevezésem alkalmából Méltó
ságod a m. kir. posta egész személyzete nevében 
hozzám intézett, szívből jövő köszönetemet nyil
vánítom és kérem Méltóságodat, tolmácsolja ezt 
a köszönetét a m. kir. posta személyzetének is.

Budapest, 1939. március 18.
Teleki s. k.

Erről a m. kir. posta személyzetét örömmel 
értesítem.

Budapest, 1939. évi április hó 1-én.
Tersztyánszky Ákos,

államtitkár,
a m. kir. posta vezérigazgatója.

Megbízatás.
I. ad 90.896/1.

Dr. Kirilly Dezső postaigazgatót a posta
vezérigazgatóság 1. (személyzeti és szervezési 
ügyek) ügyosztálya vezetőjének állandó helyet
tesítésével bíztam meg.

Budapest, 1939. évi április hó 2-án.

A postaigazgatóságok új területi beosztása.
96.919/IV.—C. fő.

Hivatali elődeimnek a m. kir. postaigazga
tóságok területi beosztására vonatkozó és a 
Posta Rendeletek Tára 1926. évi 9. számában 
közzétett 1.547/1926. sz. és 1929. évi 17. számá
ban közzétett 20.863/1929. sz. rendeletéit hatá 
lyon kívül helyezem és az új területi beosztást 
1939. évi május hó 1-től kezdődő hatállyal az 
alábbiakban állapítom meg:

A) Budapesti m. kir. postaigazgatóság terü
lete kiterjed: Bars és Hont közigazgatásilag egye
lőre egyesített vármegyékre; Fejér vármegyére 
(Székesfehérvér törvényhatósági jogú várossal); 
Heves vármegye gyöngyösi és hatvani járására
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(Gyöngyös megyei várossal); Jász-Nagykun- 
Szolnok vármegye jászsági alsó és jászsági felső 
járására (Jászberény megyei várossal); Eszter
gom vármegyére (Esztergom megyei várossal); 
Nógrád vármegyére- (Balassagyarmat és Salgó
tarján megyei városokkal); Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kün vármegye alsódabasi, aszódi, budakörnyéki, 
gödöllői, gyömrői, központi, monori, nagykátai, 
pomázi, ráckevei, váci járására, továbbá Budapest 
székesfőváros és Budafok, Kispest, Pestszent- 
erzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szent
endre, Üjpest és Vác megyei városokra.

B) A debreceni m. kir postaigazgatóság te
rülete kiterjed: Bihar vármegyére; Hajdú vár
megyére (Debrecen törvényhatósági jogú és 
Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló 
megyei városokkal); Jász-Nagykun-Szolnok vár
megye központi, tiszai felső és tiszai közép járá
sára (Karcag, Kisújszállás, Szolnok megyei váro
sokkal); Szabolcs vármegyére (Nyíregyháza me
gyei várossal); kivéve annak dadai alsó járását; 
Ung vármegyére (Ungvár megyei várossal); Bc- 
reg és Ugocsa vármegyékre (Munkács megyei 
várossal) és Szatmár vármegyére.

C) A kassai m. kir postaigazgatóság területe 
kiterjed: Abaúj-Torna vármegyének a vissza
csatolt résszel kiegészített területére (Kassa tör
vényhatósági jogú várossal); Borsod vármegyére 
(Miskolc törvényhatósági jogú várossal); Gö- 
mör és Kishont vármegyére; Heves vármegye 
egri hevesi, pétervásári és tiszafüredi járására 
(Eger megyei várossal); Szabolcs vármegye dadai 
alsó járására; Zemplén vármegyének a vissza
csatolt résszel kiegészített területére (Sátoralja
újhely megyei várossal).

D) A pécsi m. kir. postaigazgatóság területe 
kiterjed- Baranya vármegyére. (Pécs törvényha
tósági jogú és Mohács megyei városokkal); So
mogy vármegyére (Kaposvár megyei várossal); 
Tolna vármegyére (Szekszárd megyei várossal); 
Veszprém vármegye enyingi járására; Zala vár
megyére (Nagykanizsa és Zalaegerszeg megyei 
városokkal).

E) A soproni m. kir. postaigazgatóság terü
lete kiterjed: Győr, Moson és Pozsony közigaz
gatásilag egyelőre egyesített vármegyékre (Győr 
törvényhatósági jogú és Magyaróvár megyei vá
rosokkal); Komárom vármegyére (Komárom 
megyei várossal); Nyitra és Pozsony közigazga
tásilag egyelőre egyesített vármegyékre; Sopron 
vármegyére (Sopron törvényhatósági jogú vá

rossal); Vas vármegyére (Kőszeg és Szombat
hely megyei városoKkal); Veszprém vármegye 
úevecseri, pápai, veszprémi és zirci járásara 
(Pápa és Veszprém megyei városokkal).

P) A szegedi m. kir postaigazgatóság terü
lete kiterjed: Bács-Bodrog vármegyére (Baja tör
vényhatósági jogú várossal); BéKés vármegyére 
(Békéscsaba és Gyula megyei városokkal)/ Csa- 
nád, Arad és Torontál közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyékre (Makó megyei várossal); 
Csongrád vármegyére (Szeged és Hódmezővá
sárhely törvényhatósági jogú és Gsongrád és 
Szentes megyei városokkal); Jász-Nagykun- 
Szolnok vármegye tiszai alsó járására (Mezőtúr 
és Túrkeve megyei városokkal); Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegye abonyi, dunavecsei, kalocsai, 
kiskőrösi, kiskunfélegyházai és kunszentmiklósi 
járásaira (Cegléd, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas, Nagykőrös megyei városokkal).

A területi változás a visszacsatolt felvidéki 
területek új közigazgatási beosztásáról szóló 
9.33011938. M. E. és a 2.870/1939. M. E. sz. ren
deletek figyelembevételével történt. (1. a Buda
pesti Közlöny 1938. évi 284. sz. és 1939. évi 61. 
sz.)

Budapest, 1939. évi április hó 3-án.

A m. kir. postaigazgatóságok új területi beosz
tásával kapcsolatos intézkedések.

I. ad 96.919/IV. C. fő.

A m. kir. postaigazgatóságoknak a 96.919; IV. 
—C. fő. sz. rendelettel mégállapított új területi 
beosztásával kapcsolatban a következőket ren
delem el:

Az igazgatóságok az átszervezés folytán 
újonnan illetékességükbe utalt területek hivatalai 
felett a felügyeleti, ellenőrzési és igazgatási teen
dőket a f. évi május hó 1-ével kezdik meg.

Figyelmeztetem mindazon kincstári s posta- 
mesteri postahivatalokat és postai ügynöksége
ket, amelyek az átszervezés folytán más igazga
tási kerületbe kerülnek, hogy számadásaikat, je
lentéseiket kimutatásaikat és egyéb felterjeszté
seiket a folyó évi május hó 1-től az új beosztás 
szerint illetékes postaigazgatóságukhoz intézzék, 
illetve terjesszék fel.

Az érdekelt postahivatalok a f. évi április 
havi távíró, távbeszélő és rádió számadásukat 
azonban május hó 1-én még a régi igazgatósé-
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gukhoz kötelesek felterjeszteni, ugyancsak a régi 
igazgatóságuknak tartoznak a f. évi június hó 
1-én beküldeni az április havi távírószámadásuk
hoz tartozó táviratokat, az április havi távbe
szélőszámadásukhoz tartozó előfizetői távbe
szélőjegyeket a hozzátartozó nyugták másodpél
dányaival, továbbá az április havi érkezett és át
menő távolsági beszélgetések esetleges jegyeit. 
A beszélgetésenként díjszabás alá tartozó érde
kelt vidéki központok hasonlókép járjanak el, 
vagyis a március hő 16-tól április hó 15-éig ter
jedő számlálási időszak alatt folytatott hitelezett 
távolsági beszélgetések jegyeit a vonatkozó 
nyugták másodpéldányaival és az ugyanazon idő
szak alatt érkezett és átmenő távolsági beszélge
tések esetleges jegyeit június hó 1-én a régi 
igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Az Ung vármegyében, Bereg és Ugocsa vár
megyékben és Szatmár vármegyében fekvő posta- 
hivatalokra természetesen a f. évi P. R. T. 11. 
számában közzétett 98.437 IV. C. fő. sz. ren
delet határozmányai maradnak érvényben.

Gondoskodjanak az igazgatóságok arról, 
hogy az átszervezés folytán saját hatáskörükből 
elvont hivatalok személyzetének névsora, illetve 
a hivatalok legutolsó létszámkimutatásainak má
solatai, továbbá a személyzet személyi, szolgá
lati, stb. okmányai az illetékes új társigazgató
sághoz oly időben küldessenek át, hogy a sze
mélyzet személyi ügyeinek folytatólagos intézé
sében fennakadás ne legyen. Az igazgatóságok 
az átcsatolt postai szervekre vonatkozó összes 
egyéb okmányokat, nvilvántartásokat, előjegVzé- 
scket, stb. is cseréljék ki idejében egymás közt 
és a tárgyalás alatt lévő ügyiratokat is küldjék 
el az illetékes társigazgatóságoknak.

Egyébként a „Postahivatalok és Ügynöksé
gek névsora“, mely a közel jövőben megjelenik, 
már az új területi beosztást tartalmazza.

Budapest, 1939. évi április hó 4-én.

A Kárpátalján működő postahivatalok személy 
zetének járó üzemi jutaléka.

100.844.12.
A Kárpátalján működő postahivatalok sze

mélyzetének az Üzemi Jutalék Szabályzat alap
ján különféle címeken járó üzemi jutalékra igé
nye van. Ezzel kapcsolatban a következőket 
rendelem:

A kárpátaljai postahivatalokhoz szolgálat
tételre kirendelt kincstári alkalmazottaknak a 
debreceni postaigazgatóság ad üzemi jutalékot. 
A havonként általuk kiérdemelt munkajutalék - 
összegnek rendelkezésre bocsátása céljából tehát 
az igazgatóság az érdekelt alkalmazottak része
sedési egységéről az előírt kimutatást a posta
vezérigazgatósághoz terjessze fel. Figyelmeztetem 
az igazgatóságot, hogy a Felvidéken visszamaradt 
kincstári alkalmazottaknak, akik még nincsenek 
a magyar állami alkalmazottakra érvényes fize
tési osztályba (csoportba) sorozva, kárpátaljai 
postahivatalhoz való kirendelés esetén is csak az 
1938. október hó 25-én kelt 123.652IV. 2. 1938. 
sz. rendeletben megjelölt mérvű (10%-os) kiegé
szítő jutalék jár.

Valamennyi kárpátaljai postahivatal egyéb 
személyzetének az általuk tényleg feldolgozott 
munkaegységek után járó üzemi jutalékot a 
postavezérigazgatóság havonként fogja kiszámí
tani és foyósítani. 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. sz. rendeletekben foglaltak 
szerint részesednek.

A kárpátaljai postahivatalok a havi munka
egységkimutatásokat a debreceni m. kir. posta- 

! igazgatósághoz terjesszék fel.
A debreceni m. kir. postaigazgatóság kiren

deltségénél szolgálatot teljesítő alkalmazottak
nak — az általuk legutóbb kiérdemelt részese
dési egységek alapján további intézkedésig az 
a szerv adjon üzemi jutalékot, ahol kirendelésük 
előtt munkát végeztek.

Budapest, 1939. évi március hó 31-én.

A határvadászőrsök címére érkező postai kül
demények kézbesítése.

101.324/4.
A határvadászőrsök címére érkező külde

mények kézbesítése tárgyában a P. R. T. folyó 
évi 8. számában közzétett 94.439/4. sz. rendele- 
temet akként egészítem ki, hogy a határvadász
őrsök címére érkező összes küldemények átvé
telére az őrsparancsnok, illetőleg távollétében 
annak helyettese még akkor is jogosult, ha nem 
altiszti, hanem tisztesi (szakaszvezetői, tizedesi 
vagy őrvezetői) rendfokozatot visel.
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A hivatalok ezt a fentebb idézett rendele
té mn él jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi április hó 1-én.

Felekezeti középfokú tanintézetek tanárainak 
távbeszélő díjkedvezménye.

97.441/8.
A törvényesen bevett vallásfelekezetek ál

tal fenntartott középfokú tanintézetek (gimná
ziumok, tanító-, tanítónő- és óvónőképző intéze
tek, mezőgazdasági és kereskedelmi középisko
lák, nőipariskolák, polgári iskolák) egyetemi 
vagy főiskolai képesítésű, rendszeresített állásra 
véglegesen kinevezett, illetőleg megválasztott és a 
tanintézetnél ténylegesen működő (rendes) ta
nárai részére ugyanazt a távbeszélő-díjkedvez
ményt engedélyezem, amelyet a C. 1. Szab. 22. 
§-a az ott felsorolt tisztviselők és tanárok részére 
megállapít.

A díjkedvezmény a vallásfelekezeti közép
fokú tanintézetek nyugdíjas tanárait nem illeti 
meg.

A díjkedvezmény engedélyezésénél, az 
alábbi eltérések figyelembevételével, az állami és 
törvényhatósági tisztviselők és tanerők díjked
vezményére vonatkozó szabályokat kell alkal
mazni.

Az igény jogosultságot a vallásfelekezeti kö
zépfokú tanintézetek tanárainál az illetékes egy
házi főhatóság (püspök), illetőleg az izraelita tan
intézetek tanárainál a tankerületi kir. főigazgató 
írásban igazolja. Az igazolást az érdekelt szerzi 
be és a m. kir. postának átadja.

A díjkedvezményt élvező tanár elhalálozá
sát, nyugdíjazását, vagy a díjkedvezményre való 
jogosultság egyébként való megszűnését az egy
házi főhatóság, illetőleg a tankerületi kir. főigaz
gató az illetékes távbeszélőközponttal írásban 
közölni tartozik.

Budapest, 1939. évi március hó 28-án.

A felszabadult Ruténföldön megnyílt posta- 
hivatalok.

I.
ad 100.616/3.

Az anyaországhoz visszacsatolt Ruténföldön 
1939. évi március hó 27-én az alábbi postahivata
lok kezdették meg működésüket:

Drahovo (Kövesliget) posta-, távbeszélőhiva
tal, díjnégyszögszáma 4250; Ilnice (Ilonca), ptb., 
díjnsz. 3501; Izky (Iszka) ptb., díjnsz. 3988; 
Kevjazd (Beregkövesd) ptb., díjnsz. 3269; Polana 
Sinovirská (Alsószinevér) ptb., díjnsz. 4512; To
ru n  (Toronya) ptb., díjnsz. 4510; Ust’corna (Ki
rálymező) ptb., díjnsz. 5068.

Az egyéb adatok később közöltéinek.
Budapest, 1939. évi március hó 30-án.

II.

102.030/3.
Az anyaországhoz visszacsatolt Ruténföldön 

az alábbi postahivatalok kezdették meg működé
süket-

1939 évi március hó 27-én:
Brod nad Irsavou (Boród), Bereg vm., ellen

őrzőszáma 1190, díjnégyszögszáma 3268; Kerecky 
(Kerecke) Máramaros vm., ellsz. 1321, díjsz. 
3741; Lipca (Lipcse) Máramaros vm., ellsz. 1391, 
díjsz. 3992; Sekernice (Szeklence) Máramaros 
vm., ellsz. 2764, díjsz. 3994; Terebla (Talabor- 
falu) Máramaros vm., ellsz. 2768, díjsz. 4516; 
Trnovo nad Teresvou (Kökényes) Máramaros 
vm., ellsz. 1388, díjsz. 4789.

1939. évi március 28-án:
Vulchovce (Irhóc) Máramaros vm., ellsz. 

1317, díjsz. 4789.
1939 évi március hó 29-én:

Nizni Verecky (Alsóverecke) Bereg vm., 
ellsz. 1146, díjsz. 3497; Poroskov (Poroskő) Ung 
vm., ellsz. 1398, díjsz. 2823'; Sobrance (Szobránc) 
Ung vm., ellsz. 2777, díjsz. 2034; Tu?y Bystry 
(Turjasebes) Ung vm., ellsz. 2771, díjsz. 3040.

1939 évi március hó 30-án:
dernohlava (Sóhát) Ung vm., ellsz. 2761, díj

sz. 2612; Stavné (Fenyvesvölgy) Ung vm., ellsz. 
1212, díjsz. 2819; Stfedni Apsa (Középapsa) Má
ramaros vm., ellsz. 1390, díjsz. 5072; zdénovo 
(Szarvasháza) Bereg vm., ellsz. 2763, díjsz. 3264; 
Bezovce (Bező) Ung vm., ellsz. 1183, díjsz. 2035; 
Ljutá (Havasköz) Ung vm., ellsz. 1295, díjsz. 
3037; Veliké Loucky (Nagylucska) Bereg vm., 
ellsz. 1119, díjsz. 2617; Volosianka (Hajasd) Ung 
v̂ m., ellsz. 1236, díjsz. 3036;

1939 évi április hó 1-én:
Ubla (Ugar) Zemplén vm., ellsz. 2772, díj

sz. 2410; Ulic (Utcás) Zemplén vm., ellsz. 2773, 
díjsz. 2410;
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1939. évi április hó 2-án:
Maly Berezny (Kisbcrezna) Ung vm., ellsz. 

1386. díjsz. 2411.
Budapest, 1939. évi április hó 5-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
101.950/3.

Az curópánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (fi):

Ausztráliába (Fremantle) F IV/13 — 7 ó,
É V/9; F IV/20 — 7 ó, É V/16;

Brit-lndiába (Bombay): F IV/10 — 7 ó, É 
IV/24; F IV/11 — 15 ó, É IV/25; F IV/13 — 7 ó, 
fi IV/27; F IV/20 — 7 ó, É V/4;

Dél-Afrikába (Capetown): F IV/11 — 15 ó,
É V/l; F IV/18 — 15 ó, É V/8;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IV/14 — 
15 ó, É V/3; F /V/16 — 12 ó, fi V/6; F IV/22 — 
15 ó, fi V/12;

Egyiptomba (Alexandria): F IV/9 — 22 ó,
É IV/14; F IV/11 — 15 ó, É IV/16; F IV/12 — 22 ó,
É IV/l7; F IV/14 — 15 ó, fi IV/19; F IV/15 — 22 ó, 
fi IV/20; F IV/16 — 22 ó, fi IV/22; F IV/19 -  
22 ó, fi IV/24; F IV/21 — 15 ó, fi IV/25; F IV/22
— 22 ó, fi IV/27;

fiszak- és Középamerikába (New-York):
F IV/10 — 15 ó, fi IV/18; F IV/13 — 15 ó, 
fi IV/20; F IV/17 — 15 ó, fi IV/24; F IV/18 — 
15 ó, fi IV/27; F IV/19 — 15 ó. fi IV/28;

Irak—Mezopotámiába (Baghdad): F IV/10 
22 ó, fi IV/15; F IV/12 — 22 ó, fi IV/17;

F IV/15 — 22 ó, fi IV/20; F IV/17 — 22 ó, fi 
TV/22; F IV/19 — 22 ó, fi IV/24; F IV/22 — 22 ó, 
fi IV/27;

Iránba (Perzsia—Teherán): F IV/10 — 12 ó, 
fi IV/19; F IV/14 —12 ó, fi IV/23; F IV/15 — 
12 ő. fi IV/24: F IV/17 — 12 ó, fi IV/26: F IV/21
— 12 ó, fi IV/30; F IV/22 — 12 ó, fi V/l:

Japánba (Sbimonoseki): F IV/11 — 5 ó 30 p,
F IV/28; F IV/14 — 5 ó 30 p, fi V/l; F IV/18 —
5 ó 30 p. fi V/5; F IV/21 — 5 ó 30 p. fi V/8:

Németalföldi-Indiába (Batávia): F IV/13 —
5 ó, fi V/8; F IV/20 — 5 ó, fi V/12;

Palesztinába (Tel-Aviv): F IV/19 — 22 ó,
fi IV/14: F IV/11 — 22 ó. fi IV/16; F IV/12 - 
22 ó. fi IV/18; F IV/14 — 22 ó, fi IV/19; F IV/16
— 22 ó, fi IV/21; F IV/18 — 22 ó, fi IV/23; F 1

I V /1 9  _  22 ó, fi IV/25; F IV/21 — 22 ó, fi IV/26;
? IV/22 — 22 ó, fi IV/28;

Szíriába (Alep)- F IV/10 — 22 ó, fi IV/13; 
7 IV/12 — 22 ó, fi IV/15; F IV/15 — 22 ó, fi 
V/18; F IV/17 — 22 ó, fi IV/20; F IV/19 — 22 ó,
• IV/22; F IV/22 — 22 ó, fi IV/25.

Budapest, 1939 évi április hó 3-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
102.322/3.

A 20. számú mozgóposták folyó évi március 
hó 27-től az 1702/2314/4716., illetve a 4715/2313/ 
1701. sz. vonatokban Budapest ny. pu.—Bereg- 
zász helyett Budapest ny. pu. és Ungvár között 

közlekednek.
A 33 .sz. mozgóposták folyó évi április hó 

5-től az 1520/430/4020/4012/4214.  ̂ illetve 4223/4011 / 
419. sz. vonatokban Budapest k. pu. és Teresva 
(Taracköz) között közlekednek.

Folyó évi március hó 27-től a 34. sz. mozgó
posták "a 402/432/4024., illetve a 4013/431/401. sz. 
vonatokban Budapest k. pu.—Ungvár helyett 
Budapest k. pu. és Kralovo nad Tisou (Király
háza) között közlekednek.

Munkács és Volovec (Volóc) között folyó 
évi március hó 30-tól a 4444., illetve 4431. sz. vo
natokban, a munkácsi postahivatal ellátásában a
61. sz. mozgóposta közlekedik. Menet ind. 
15.15, érk. 17.00, vissza ind. 20.07. érk. 21.46.

Folyó évi március hó 30-tól Ungvár és 
Sianki között a 4720., illetve 4723. sz. vonatok
ban, az ungvári 1. sz. hivatal ellátásában a 72. 
számú mozgóposták rendeztettek be. Menet ind. 
5.55, érk 9.32, vissza ind. 15.10, érk. 18.20.

Folyó évi március hó 28-tól Beregszász 
postahivatal ellátásában Kralovo nad Tisou (Ki
rályháza) és Teresva (Taracköz) között a 4222., 
illetve 4215. sz. vonatokban a 209. sz. mozgópos
ták helyeztettek forgalomba. Menet ind. 8.42, 
érk. 10.11, vissza ind. 11.36, érk. 13.10.

Munkács és Csap között f. évi március 27- 
től a jegyzékelőmenet a 2313. sz. vonat helyett a 
4423. sz. vonatban közlekedik. Ind. 14.03, érk. 
14.44.

Folyó évi március hó 28-tól az ungvári 1. sz. 
hivatal ellátásában Csap és Ungvár között a 
4714. sz. vonat poggyászkocsijában jegyzékelő
menet rendeztetett be. Ind. 13.50, érk. 14.20.

A beregszászi postahivatal ellátásában a
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3524/3523. sz. vonatokban berendezett jegyzé- 
kelőmenet folyó évi március hó 23-tól Nagybereg 
helyett Kusnice (Kovácsrét) állomásig közleke
dik. Menet ind. 13.03, érk. 16.16, vissza ind.
18.00, érk. 21.06.

Ungvár és Antalovce (Antalóc) között a 
3727/3744. sz. vonatokban az antalóci postames
ter ellátásában folyó évi március hó 29-től köz
vetítő-menet rendeztetett be. Menet ind. 5.30, 
érk. 7.28, vissza ind. 13.45, érk. 15.21.

A hivatalok ezeket a változásokat a P. R. 
Tárának 1938. évi 19. számában 99.683 3. számú 
rendelettel közzétett mozgópostái jegyzékben 
jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi április hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
101.086/4.

Hermann Ullmann: „Die Völker im Süd- 
osten“ című könyvétől a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1939. évi március hó 30-án.

Virradat című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

101.181/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Hajós 

Jenő felelős szerkesztésében és a Virradat ki
adóvállalat kft. budapesti cég kiadásában meg
jelenő Virradat című időszaki lap megjelenését 
és terjesztését 1939. évi április hó 4-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, 1939. évi március hó 30-án.

„Budapest—Lóversenytér“ időleges postahivatal 
megnyitása.

101.653/3.
Budapest X. kerületében az Üjlóverseny- 

téren 1939. április hó 22-től október hó 15-ig a

Magyar Lovaregylet által rendezett versenyna
pokon a lóversenyek tartama alatt a budapesti
72. számú postahivatal kirendeltségeként távbe
szélővel egyesített postahivatal fog működni.

Az időleges postahivatal közönséges és 
ajánlott küldeményeket, táviratokat vesz fel, 
valamint helyi és helyközi távbeszélgetéseket bo 
nyolít le. Távbeszélő hívó száma: *138- 444.

Az időleges postahivatal „Budapest—Lóver
senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt hasz
nál.

Budapest, 1939. évi április hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban.
99.976/3.

Nemesbük (396. o.) ezentúl IföL ., u. t. Kar- 
macs törlendő.

Szeteharaszt r . Kemence (499. o.) ezentúl u. 
p. és u. t. Ipolyvisk.

Zalaköveskút (570. o.) ezentúl u. t. Nemes
bük.

Budapest, 1939. évi március hó 29-én.

Kálmánháza új postaügynökség megnyitása.
99.526/3.

Szabolcs vm. nagvkállói járásában fekvő 
Kálmánháza tanyán folyó évi március hó 16-án 
új postaügynökség nyílt meg.

Az új postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Nyíregyháza 1. Díjnégyszögszáma: 1384, ellen
őrzőszáma: 2376.

Az ügynökség forgalmi köre Kálmánháza 
tanyára és a közigazgatásilag Üjfehértóhoz tar
tozó Biiglertanya, Csengery Mihályné-tanva, 
Geigertanya, Győri Elekné-tanya, László Imre- 
tanya, Lővy-tanva, Pukkantó, Reformátusegy- 
háztanya, Stern Péter tanyája, valamint a Nyír
egyházához tartozó Messzelátó és Nagylapos- 
tanyákra terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 280. oldalon: kál- 
mánházánál az „u. p. és“ bejegyzést töröljék, he
lyette írják be: Eh. Nyíregyháza 1., Debre
cen 8 1  Szerencs, 1384., postáig. D.“
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A 150. oldalon Büglertanya O Üjfehértó; a 
159. oldalon Csengery Mihályné-tanya t . Üj
fehértó; a 224. oldalon Geigertanya .A Üjfehértó; 
a 237. oldalon Győri Elekné-tanya r'i Üjfehértó; 
a 339. oldalon László Imre-tanya .A Üjfehértó; a 
348. oldalon Lővytanya Üjfehértó; a 438. ol
dalon Pukkantó C\ Üjfehértó; a 451. oldalon Re- 
formátusegyháztanya r\ Üjfehértó; a 478. olda
lon Stern Péter-tanya A Üjfehértó; a 367. olda
lon Messzelátó r Nyíregyháza és a 387. oldalon 
Nagylapos íA Nyíregyháza u. p. ezentúl Kál- 
mánháza.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 62. oldalon Kálmáncsa után írják be: „2376.,
1384., Kálmánháza ü. (Eh. Nyíregyháza 1.), Sza
bolcs, Debrecen, Debrecen 59 WT Szerencs.

I
A 160. oldalon az 1384. számhoz írják be: 

„Kálmánháza“, végül az
Irányítási Füzetben: a 72. oldalon Kálmán

csa után írják be: „Kálmánháza“, Ü„ Szabolcs, 
D„ II., Debrecen—Szerencs, Eh. Nyíregyháza 1. 

Budapest, 1939. évi március hó 28-án.

Szászfa postaügynökség ideiglenes megszünte
tése.

101.394/3.
Szászfa postaügynökség működése f. évi 

március hó 16-tól ideiglenesen szünetel. Szászfa 
(487. o.) u. p. ezentúl Krasznokvajda.

Budapest, 1939. évi április hó 4-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

100.997/3., 101.400/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

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

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi április hó 3-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Meghívó.

A m. kir. posta állami személyzetének se- Otthonában (Budapest, VI., Benczur-utca 27.) 
gélyző és nyugdíj pótló egyesülete 1939. évi má- í tartja a
jus hó 4-én délután 5 órakor a Postatisztviselők j XXXlll. évi rendes közgyűlését.
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Tárgysorozat.
1. Az egyesület 1938. évi működéséről szóló 

jelentés, a zárószámadások és a íeiügyelőbizott- 
ságnak e számadások felülvizsgálásáról szóló je
lentésének az előterjesztése és a felmentés iránt 
való határozathozatal.

2. az 1939. évi költségelőirányzat előterjesz
tése.

3. Fellebbezések tárgyalása.
4. A választmány javaslatainak a tárgyalása.
5. A választmány, a tisztikar egy részének 

és a felügyelőbizottságnak a megválasztása.
6. Indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
1939. április hó 25-ig bezárólag az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, 
az alapszabály 19. §-ának 11. pontja értelmében 
1939. május hó 15-én délután 5 órakor ugyanott 
megtartandó újabb közgyűlés a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül határoz mindazok
ban az ügyekben, amelyek a tárgysorozatban 
szerepelnek.

Budapest, 1939. évi március hó 29-én.
Dr. Bényi Károly s. k.

postafőigazgató, elnök.

Betöltendő kiadói állások.
Alberti-Irsa I. oszt. postahivatal gyakorlott, száma

dástételre képes, pénztárkezelő kiadónőt keres.
Bánhida I. o. postahivatal mindenben jártas pénztár

kezelőkiadók ajánlatát kéri. Járandóság: Készpénz meg
egyezés szerint, 12 P. 75 üzemi és teljes ellátás lakással 
(mosás és ágyneműn kívül).

Budapest 93. postahivatal gyakorlott férfi kiadót
alkalmaz április 16-átó'í a csomagfelvétel! osztálynál. Va
sár- és ünnepnap szolgálat nincs. Fizetés megegyezés sze
rinti készpénz.

Dunaharaszti I. o. postahivatal állandó alkalmazásra 
fix fizetésűd! kiadót keres.

Géderlak és Üsződ III. oszt. postahivatalok június 
1-től szeptemberig nőkiadót keresnek, kik helyettesítést 
ig vállalnak, lehetnek kezdők is. Fizetés Géderlakon fix, 
lakás, mosás, kiszolgálás, Üsződön megegyezés szerint és 
teljes ellátás. Ajánlatok a géderlaki postahivatalhoz kül
dendők.

Hajdúböszörményi postahivatal állandó alkalma
zásra április 1-től nő vagy férfi kiadót keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

Hajdúszoboszlói postahivatal pénztár és váltott osz
tály kezelésre gyakorlott kiadókat keres állandó alkal
mazásira. Ajánlatokat fix megjelölésével kérem.

Isztimér (Fejér m.) III. o. postahivatal önálló keze
lésre és számadáisitéteíre képes kiadót keres azonnalira 
helyettesnek április hóra. Fizetés megegyezés szerint.

Kistelek postahivatal április 15-ére, vagy azonnalra 
képzett kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Medgyesegyháza I. o. postahivatal a kezelés minden 
ágában gyakorlott kiadót keres május 1-i belépéssel’. Já
randóság megegyezés szerinti fix.

Mátraházái postahivatal kezdő férfi kiadót azonnalra 
alkalmaz. Fizetés megegyezés szerint.

Nagyhalász II. oszt. postahivatalhoz kiadónő aján
latát kérik, ki önálló kezelésre képes. Feltételek közlen
dők.

Nagyigmánd II. oszt. postahivatal mind a három 
szakban teljesen jártas nőkiadót keres azonnalra, vagy 
április 15-i belépésre. Javadalmazás: teljes ellátási, lakás, 
mosás, 60 pengő készpénz üzemivel együtt.

Pestszenterzsébet I. számú postahivatal két nőkiadót 
keres azonnali belépésre. Kezdő is lehet. Fizetés meg
egyezés szerint.

Rácalmás postahivatal állandó alkalmazásra a keze
lés minden ágában jártas férfi vagy női kiadót keres. Az 
állás április 15-én elfoglalandó. Járandóság üzemivel 
együtt 110 P. készpénz, és értékcikk árusítási jutalék.

Rakamaz I. o. postahivatal május 1-ére keres női 
kiadót, lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

Tatabánya I. o. postahivatal április 15-cre kiadót 
keres. Fix fizetés és lakás.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

cime
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária
Bpest, Gyorskocsi u. 24. 
Vörösházy fogházgondnok 
címén

április 15-étől Jó pénztárkezelő

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 y o m d a  R é s z v é n y t á r s a s á g  (Felelős v . r  D u c h o r  J . )
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T A R T
Szakvizsgázott postaforgalmi díjnokok éjjeli-pónzcnek 

és rendkivüii óradíjának újabb szabályozása.
Változás a tábori postahivatalok forgalmában.
A  felszabadult Kárpátalján megnyílt postahivatalok.
Az utalvány- és utánvételi forgalom felfüggesztése Al

bániával.
Változás az Észtországból érkező levélpostai küldemé

nyek díjában.

Szakvizsgázott postaforgalmi díjnokok éjjeli
pénzének és rendkívüli óradíjának újabb szabá

lyozása.
102.162/3.

A szakvizsgázott postaforgalmi díjnokok 
éjjeli pénzét folyó évi április hó 1-től kezdődő 
hatállyal

a) Budapesten az eddigi 1 pengő 50 fillér he
lyett 2 pengőben;

h) vidéken az eddigi 1 pengő 10 fillér helyett 
1 pengő 60 fillérben;

a hivatalos órákon túl végzett munka után 
felszámítható óradíjat pedig ugyancsak a jelzett 
naptól járóan az eddigi 48 fillér helyett 56 fillér
ben állapítom meg.

A nem szakvizsgázott forgalmi díjnokokra 
vonatkozólag továbbra is az eddigi rendelkezé
sek a mértékadók.

A kir. hivatalok ezt a rendeletemet jegyez
zék elő a P. R. Tára 1926. évi 64. és az 1931. évi
3. számában közzétett 135.361., illetve 70.698. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1939. évi április hó 5-én.

Változás a tábori postahivatalok forgalmában.
103.034/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a 13., 14.,
16., 31. és 19. számú tábori postahivatalok ré
szére 1939. évi április hó 15-étől kezdve posta

A L O M :
Változás a Csomagdíjszabásban.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Tiszavid postaügynökség megnyitása.
A szuhogyi postaügynökség ideiglenes megszüntetése. 
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. évi március 

havi forgalma.
Betöltendő kiadói állások.

küldeményeket többé felvenni nem lehet. A 
postahivatalok a jelzett naptól kezdve a közön
ség által esetleg levélszekrény útján feladott szó- 
banforgó küldeményeket a feladóknak kézbesít
sék vissza, vagy ha ez nem lehetséges, térti kül
deményekként kezeljék.

Egyben figyelmeztetem a hivatalokat, hogy 
a tábori postahivatalokhoz címzett, de valamely 
okból ott nem kézbesíthető és kézbesítés végett 
hozzájuk után- vagy visszaküldött tábori posta- 
küldemények kézbesítésénél — beleértve a tá
bori postacsomagokat is — portót kivetni, illető
leg a tévedésből kivetett portót beszedni nem 
szabad.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. f. é. 
14. számában közzétett 100.400/4. sz. rendeletem- 
nél jegyezzék élő.

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

A felszabadult Kárpátalján megnyílt posta- 
hivatalok.

103.046/3.
Az anyaországhoz visszacsatolt Kárpátalján 

újabban az alábbi postahivatalok kezdették meg 
működésüket:

1939 április hó 4-én:
Kostrina (Csontos) posta-távbeszélőhivatal 

(Ung vm.), ellenőrzőszáma 1194, díjnégyszög- 
száma 2611, Ung vár m ™ Sianki.
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1939, április hó 5-én:
Dusina (Zajgó) posta-távbeszélőhivatal (Be- 

reg vm.), ellsz. 2776, díjsz. 3500, Munkács — — 
Lawoczne, Slavava (Szolyva).

1939. április hó 7-én:
Remetské Hámry (Remetevasgyár) (XJng 

vm.), díjsz. 2033, Stakcin (Takcsány) (Zemplén 
vm.), díjsz. 2216, posta-távíró-távbeszélőhivata- 
lok és Velká Polána (Nagypolány) (Zemplén 
vm.), díjsz. 2215, postatávbeszélőhivatal.

Budapest, 1939. évi április hp 12-én.

Az utalvány- és utánvételi forgalom felfüggesz
tése Albániával,

102.965/4.
Albániával való viszonylatban az utalvány 

és utánvételi forgalom, további intézkedésig, 
mindkét irányban szünetel.

A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
Levéldíjszabás 119. és 145. oldalán, valamint a 
Csomagdíjszabás 62. oldalán Albániánál.

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

Változás az Észtországból érkező levélpostai 
küldemények díjában.

102.966/4.
Az Észtországból érkező levélpostai külde

mények díja megváltozott. A hivatalok ennél
fogva a Levéldíjszabásban a következő változást 
jegyezzék elő:

74. oldal, 25. fsz. Észtország: a 3—5., 7—12. 
és 14. hasábban „25, 15, 15“; „3'2; 513), 3, 10, 50, 
25“ és „50“ helyett írják „30, 18, 18“; „2:67; 6, 4, 
12, 60, 20“ és „60“; a lap alján levő 1S) jegyzetet 
töröljék.

A kincstári és az I. osztályú postamesteri hi
vatalok egyúttal a P. R. T. 1935. évi 44. számá
ban közzétett 124.534/4. sz. rendeletemmel ki
adott díjtáblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

Változás a Csomagdíjszabásban.
103.012/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban (a felvi
déki hivatalok a Kivonatos Csomagdíjszabásban 
is) Spanyolországnál a „I. A spanyol vasút út
ján“ cím alatt, az 1—8. hasábban a meglevő ada
tokat az alábbiak szerint helyesbítsék:

1 2 3 4 5 6 7 8

Spanyolország

Valamennyi útirányon i feladó ves zélyére

I. A spanyol vasút
útján

a) a kontinensre Jugoszl. V. 1 3 25 1 ) 1
Német, 5 4 90 150 f * - 5 sp. f
Olasz 10 8 80 ( \

b) Baleárok Jugoszl. V. 1 3 10 ) )
Német, 5 4 60 150 * - 5 sp, f
Olasz 10 8 40 1 \ )

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
101.454/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

8. o A „II. Díjkedvezményes táviratok“ c.

fejezet 5. pontjának (Üdvözlő- és részvéttávirat) 
első mondatát a következőképen helyesbítsék: 
„A belföldi, valamint a Cseh-morva védnökség
gel és a Szlovákországgal való forgalomban

9. o. II. Szomszédos forgalom, Cseh-Szlovák- 
országnál az 1—5. hasábban levő összes adatot
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töröljék és helyükbe, a hasábbeosztásnak meg
felelően, a következő új adatokat írják:

o* Cseh-morva védnökség (Protectorat de 
Bohémé et Moravie) *) 0213, 0 108, 0-108, 0708.

Románia után új tételként, az 1—6. hasáb
beosztásnak megfelelően, a következő adatokat 
írják be: o* Szlovákország (Slovaquie) *) 0-15. 
0 075, 0-075, 0 075, =  XP =  0 97 a. fr.

10 o. Grönland, c) Többi hivatalnál a kö
zönséges távirat szódíja a 2. hasábban 0-978 a. fr., 
az ÉLT, illetőleg hírlaptávirat szódíja a 3., ille
tőleg 4. hasábban 0-489 a. fr.

A Táviró-Díjszabás mellékletét képező és a P. 
R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 124.455/8. 
sz. rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

1. o. II. Európai forgalom, Cseh-Szlovák- 
országnál (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) az 1—3. hasábban levő összes adatot tö
röljék és helyükbe, a hasábbeosztásnak megfele
lően, a következő új adatokat írják:

Cseh-morva védnökség (Protectorat de Bo
hémé et Moravie) *) 0 108, 1 08,.

A „Megjegyzés“ rovatban lévő *) jegyzet 
szövegét a következőképen helyesbítsék: „A 
Cseh-morva védnökséggel . “

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Grönland, c) Többi hivatalnál a szódíj 
a 2. hasábban 0-489 a. fr., a díjminimum a 3. ha
sábban 4-89 a. fr.

Svédország után új tételként, az 1—3. hasáb
beosztásnak megfelelően, a következő adatokat 
írják be:

Szlovákország (Slovaquie) **) 0-075, 075.
A „Megjegyzés“ rovatba, a Jugoszláviára vo

natkozó jegyzet alá, a következő új jegyzetet ír
ják: „**) Szlovákországgal =  XLT =  táviratok 
egész éven át válthatók.“

Budapest, 1939. évi április hó 5-én.

Tiszavid postaügynökség megnyitása.
102.240/3.

Szatmár vármegye vásárosnaménvi járásá
ban fekvő Tiszavid kisközségben folyó évi ápri
lis hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Tisza- 
szalka; díjnégvszögszáma: 2225, ellenőrző száma: 
2759.

Az ügynökség forgalmi köre Tiszavid kis

községre és a közigazgatásilag hozzátartozó Gát
őrház és Lózertanya lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban az 527. oldalon Tisza- 
vidnél az „u. p. és“ bejegyzést töröljék, helyette 
írják be Eh. Tiszaszalka. Nyíregyháza -  
Vásárosnamény, 2225, postáig. D.“,

a 223. oldalon Gátőrház O  Tiszavid, u. p. 
ezentúl Tiszavid,

a 347. oldalon Lózertanya r\ Tiszavid, u. p. 
zentúl Tiszavid.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 132. oldalon Tiszavárkonyi szőllők ü. után 
írják be: „2759, 2225, Tiszavid ü. (Eh. Tisza
szalka), Szatmár, Debrecen, Nyíregyháza -  
Vásárosnamény,“

a 162. oldalon a 2225. számnál Tiszaszalka 
után írják be „Tiszavid“.

Végül az Irányítási Füzetben a 166. oldalon 
Tiszavárkonyi szőllők után írják be: „Tiszavid, 
U„ Szatmár, D„ II., Nyíregyháza—Vásárosna
mény, Eh. Tiszaszalka, Vásárosnamény.“ 

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

A szuhogyi postaügynökség ideiglenes meg
szüntetése.
102.250/3.

A szuhogyi postaügynökség folyó évi április 
hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 
postaügynökség jelzése, vagy neve után az ideig
lenes szünetelés jelzését ( * ) alkalmazzák, a Hely
ségnévtárban pedig azt is írják be: „u. p. 
Szendrő.“

Budapest, 1939. évi április hó 12-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. évi 
március havi forgalma.

2.658/eln. ptkp.

A takaréküzletágban a betétek 682.762.69 P- 
vel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek 
állománya 1939. március hó végén 132,043.306.78 
P volt. A különleges kamatozású takarékbetétek 
álladéka a fenti álladókban 23,294.619.09 P-vel 
szerepel.

A betevők száma a hó végén 578.567. volt.
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A csekküzletágban a jóváírások 20,103.956.60 
P-vel múlták felül a megterheléseket. A csekk
betétek állománya 1939. március hó végén 
233,716.243.86 P volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 39.453 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában levő különféle értékpapírok állománya 
1939. március hó végén névértékben 126,399.159 
P 91 f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig névértékben 158,403.891.93 P értéket képvi
seltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 103.906 volt.

A zálogüzletágban 226.984 drb új zálogfel

vétel 4,639.208 P kölcsönnel és 244.934 drb zálog
kiváltás 4,888.267 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. március hó vé
gén 1,235.888 drb, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 24,445.381 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.261 drb, kényszerárverésre pedig 7.259 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 8.748 
drb, a befolyt vételár 183.588.76 P-t tett ki.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1939. március hó folyamán 3,590.488 
tétel és 1.959,329.560.15 P volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 365,759.550.64 P-t tett ki.

Budapest, 1939. évi április hó 8-án.

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

A pásztói I. oszt. postahivatal táv. távb. kezeléshez 
egy gyakorlott férfi vagy nőkiadót keres, lehetőleg azon
nali, vagy május elsejei belépésre. Fixfizetéses feltételek 
közlését kéri.

A sárbogárdi postahivatal állandó alkalmazásra, fix- 
fizetésre nőkiadót keres.

Balatonlellei postahivatal kiadónőket keres alkalma
zásra.

Bicske I. oszt. postahivatal gyakorlott pénztárkezelő 
postakiadót keres. Járandóság készpénzfizetés.

Budapest 97. postahivatal, erős pénztárhoz gyakorlott 
kiadónőt keres, havi 130 pengő fizetéssel. Május elsejére.

Csákvár postahivatal április 15, vagy május 1-re, 
gyakorlott és gyorskezű kiadót keres. Járandóság kész
pénzben megegyezés szerint. Állás állandó.

Csorna postahivatal állandó alkalmazásra, a kezelés 
minden ágában gyakorlott, nőkiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

Gödöllőalvég gyenge II. oszt. postahivatal önálló ke
zelésre és számadástételre képes kiadónőt keres június 
1-re. Az állás állandó. Fizetés megegyezés szerint.

Kistarcsa II. oszt. pestkörnyéki postahivatal a kezelés 
minden ágában, számadástételben is jártas, postamester- 
helyettesítésre is képes nőkiadót keres áUandó alkalma
zásra. Fizetés megegyezés szerint.

Kspolnásnyék II. oszt. postahivatal azonnali belé
pésre szerény igényű nőkiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

Mecsekszabolcs II. oszt. postahivatal kiadónő aján
latát kéri, ki önálló kezelésre képes. Feltételek közlendők. 
Az állás állandó.

Pusztagyenda III. oszt. postahivatal nők'adót keres, 
ki a helyettesítést is vállalná, azonnalra, vagy május 1-re. 
Fizetés megegyezés szerint.

Pusztaszabolcs pu. hivatalnál kirendelés miatt egyik 
kiadói állás üres, mindenben jártas kiadók ajánlatát ké
rem. Állás azonnal elfoglalható. Fizetés fix és üzemi.

Püspökladány I. oszt. postahivatal idősebb nőkiadót 
keres.

Rédics III. oszt. postahivatal nőkiadót keres június 
1-től egy hónapra helyettesnek. Fizetés teljes ellátás és 
megegyezés szerinti készpénz.

Rétság I. osztályú hivatal gyakorlott kiadónőt keres 
azonnali kelépésre. 100 P fix és lakás.

Sárosd postahivatal azonnalra, állandó alkalmazásra, 
alapos felkészültségű rend, csin és hivatásszerető komoly 
tudású férfi, vagy nőkiadót keres. Járandósága 100 pengő 
készpénz és üzemi jutalék.

Szentgotthárd postahivatal két-három hónapra jó 
távíró és távb. kezelő, lehetőleg férfikiadót keres. Lehet 
kezdő is. Fixfizetés.

A  s z e r k e s z tő s é g n e k  s z á n t  k ü ld e m é n y e k  c ím z é s e :  P o s t a v e z é r ig a z g a tó s á g ,  4 . ü g y o s z tá ly ,  B u d a p e s t  114 
A  k ia d ó h i v a ta l n a k  s z á n t  k ü ld e m é n y e k  c ím z é s e :  K ü lfö ld i  h i r la p o s z t á ly ,  B u d a p e s t  4.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchop J.)
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 103». ÁPRILIS 31. 17. szám.

T A R T
Megbízatások.
Hivatalvezetői felmentés cs megbízatások.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
A tábori postai szervek működésének beszüntetése.
A postatakarékpénztári napi sommázat vezetése a 

postaügynökségeknél.
Németalföldről érkező ajánlott küldemények díjának 

megváltozása.
A Budapesti Nemzetközi Vásár területén alkalmi 

postahivatal felállítása.
Különleges keletbélyegzők használata a veszprémi 1. 

számú, a zirci, győrszentmártoni, komáromi 1., érsekújvári 1. 
és 2. számú, valamint a lévai postahivatalnál.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. számú 
postahivataloknál.

Különleges keletbélyegzők használata a Budapesti 
Nemzetközi Vásár alkalmi postahivatalánál.

Kurópánkfvülre szóló levélposta továbbítása.

A L O M :

Magyarság című időszaki lap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Taródfa postaügynökség megnyitása.
Az ideiglenesen szünetelő simonfai postaügynökség 

megnyitása.
A felsősimái pastaügynökség ideiglenes megszüntetése.
Pályázatok postaügynöki állásra.
Pályázati hirdetmény a pécsi egyetemi Szent Mór kol

légiumban lévő alapítványi kedvezményre.
Hirdetmény a postaalkalmazottak hévízszentandrási és 

balatonföldvári üdülőtelepi üdüléséről.
Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről a m. 

kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein 
az 1939. évben.

Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Megbízatások.
100.345/1.

1. Gazdag Pál postafőmérnököt a debre
ceni postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosztálya 
vezetőjének állandó helyettesítésével,

2. Gál Sándor postafőmérnököt pedig a sze
gedi postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosztálya 
vezetőjének állandó helyettesítésével 1939. évi 
május hó elsejei hatállyal megbíztam.

Budapest, 1939. évi április hó 13-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatások.
102.223/1.

Kattauer Jenő postafelügyelőt (183) a Pécs
2. számú postahivatal vezetése alól felmentet
tem és a Pécs 1. számú postahivatal vezetésével 
megbíztam.

Szerdahelyi László postafőfelügyelőt (42) a 
Pécs 2. számú postahivatal vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1939. évi április hó 13-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
102.975/1.

Dr. Csűri István postafelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafőtisztet (160.) az esz
tergomi postahivatal vezetése alól felmentettem 
és a Hódmezővásárhely 1. számú postahivatal 
vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi április hó 13-án.

A tábori postai szervek működésének be
szüntetése.
104.624/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a tábori 
postai szervek működésüket 1939. évi április hó 
20-ával végleg beszüntetik. E naptól kezdve te
hát a postahivatalok tábori postai cimre külde
ményeket nem fogadhatnak el.

Egyben újból figyelmeztetem a hivatalokat, 
hogy a tábori postahivatalokhoz címzett, de 
valamely okból ott nem kézbesíthető és kézbe
sítés végett hozzájuk után- vagy visszaküldött 
tábori postaküldemények kézbesítésénél — bele-
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értve tábori postacsomagokat is — portót ki
vetni, illetőleg a tévedésből kirótt portót be
szedni nem szabad.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő a 
P. R. T. folyó évi 14. számában közzétett 
100.400/4. sz. rendeletemnél.

Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

A postatakarékpénztári napi sommázat veze
tése a postaiigynökségeknél.

99.320/4.
E rendeletem vételétől kezdve azok a posta

ügynökségek, amelyeknek a napi leszámolása az 
ellenőrzőpostahivatalhoz az ügynökségi elszá
molást követő napon érkezik be, az általuk ve
zetett postatakarékpénztári napi sommázatba 
csak azokat a napi eredményeket írják be, ame
lyeket az ellenőrzőpostahivatal még ugyanabban 
a hónapban a sommázatba felvesz, illetve a 
pénztárszámadásban elszámol. Ennek megfele
lően azok az ügynökségek, amelyeknek napi le- i 
számolása az ellenőrzőpostahivatalhoz csak a 
befizetést követő első vagy második napon te 
hát egy, esetleg két napi eltolódással érkezik be, 
a hó utolsó, illetve a hó utolsó 2 munkanapjá
ról vezetett postatakarékpénztári és csekküzleti 
aljegyzékekben elszámolt összegek napi ered
ményeit a tárgyhónapot követő hónapban ve
szik fel a postatakarékpénztári sommázatukba. 
Azt, hogy az ilyen aljegyzékekben elszámolt 
összegek csak a következő havi sommázatban 
szerepelnek, az aljegyzők felső részén a tárgy
hónapot követő hó nevének feltüntetésével kell 
jelezni. (Pl. az 1939. évi április hó utolsó vagy 
utolsó két munkanapról vezetett aljegyzékeken 
fel kell tüntetni „1939. év május hó“).

Az ellenőrzőpostahivatalok a hozzájuk tar
tozó postaügynökségek napi leszámolásának be
érkeztét ebből a szempontból is vizsgálják meg 
és az érdekelt postaügynökségeket az előző 
pontban előírt eljárásra a levelezőkönyv útján 
is oktassák ki.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok és 
postaügynökségek jegyezzék elő az A. 5. Szab.
43. §. 1. pont 3. bekezdésénél.

Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

Németalföldről érkező ajánlott küldemények 
díjának megváltozása.

103.648/4.
A Németalföldről érkező ajánlott küldemé

nyek díja megváltozott. A hivatalok a Levél
díjszabásban a következő változást vezessék 
keresztül:

79. oldal, 108. fsz. Németalföld: a 12. hasáb 
ban „15“ helyett írják „10“.

Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén al
kalmi postahivatal felállítása.

104.402/3.
A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ terüle

tén (Budapest, XIV., Városliget) a posta-, táv
író- és távbeszélő-szolgálat ellátására a buda 
pesti 72. sz. postahivatal kirendeltségeként folyó 
évi április hó 24-től május hó 11-ig alkalmi 
postahivatal nyílik meg.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- és 
ünnepnap is) 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig tart szolgálatot. Működési köre kiterjed 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények, belföldre szóló postautalványok, 
értéklevelek, csomagok, utánvételes postai kül
demények, postai megbízások felvételére és a 
vásár területén való kézbesítésére, továbbá táv
iratok felvételére és a vásár területén való kéz
besítésére, helyi- és helyközi (interurbán) táv- 
beszélgetések lebonyolítására, postatakarék
pénztári és vámközvetítő szolgálat ellátására, 
valamint postai, pénzügyi bélyegek és értékcik
kek árusítására.

Helyközi állomásainak hívószáma: 120—999 
és 127—112, a szolgálati távbeszélő állomásának 
hívószáma pedig 120—900.

Az alkalmi postahivatalnál feladásra kerülő, 
belföldre szóló (nem helyi) közönséges távira
tok 20%-os díjmérséklésben részesülnek.

Az alkalmi postahivatal folyó évi április hó 
28-tól május hó 8-ig bezárólag a nála feladott le
vélpostai küldemények egyrészének lebélyegzé
sére különleges bélyegzőt is használ.

A hivatal ellenőrzőszáma: 389.
Budapest, 1939. évi április hó 19-én.
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Különleges keletbélyegzők használata a vesz
prémi 1. számú, a zirci, győrszentmártoni, ko
máromi 1., érsekújvári 1. és 2. számú, valamint 

a lévai postahivatalnál.
104.192/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 
Aranyvonat folyó évi útjaival kapcsolatban 
folyó évi április hó 29-én a veszprémi 1. számú, 
a zirci és győrszentmártoni, április hó 30-án pe
dig a komáromi 1., az érsekújvári 1. és 2. számú, 
valamint a lévai postahivatal „A SZENT JOBB 
ORSZÁGJÁRÁSA“ feliratú, a hivatal nevével 
és kelettel ellátott különleges keletbélyegzőt fog 
használni a nála feladott levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi április hó 18-án.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. 
számú postahivataloknál.

102.780/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok a bélyegzők 
elkészültétől bezárólag folyó évi június hó
11-éig „XI. Szegedi Ipari Vásár. 1939. június 
3—11. Jöjjön Szegedre! Utazási kedvezmények.' 
feliratú hirdető bélyegzőt használnak a náluk 
feladott levélpostai küldemények egy részének 
lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi április hó 17-én.

Különleges keletbélyegzők használata a Buda
pesti Nemzetközi Vásár alkalmi postahivatalá

nál.
103.655/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Buda
pesti Nemzetközi Vásár alkalmi postahivatala 
folyó évi április hó 28-tól május hó 8-ig „A 
NEMZETKÖZI VASÁR KÖSZÖNTI A 
HAZATÉRTEKET. — BUDAPEST.“ feliratú, 
rajzos, különleges keletbélyegzőket is fog hasz
nálni.

Budapest, 1939. évi április hó 17-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

103.948/3.

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 IV/29 — 5 ó, 
É V/23;

Brit-lndiába (Bombay): F IV/26 — 15 ó, 
É V/8; F IV/27 — 7 ó, É V /ll;

Dél-Afrikába (Capetown): F LV/25 — 15 ó, 
É V/15;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F IV/25 
- 15 ó, É V/9; F IV/28 — 15 ó, É V/13; F IV/29

— 15 ó, É V/17;
Egyiptomba (Alexandria): F IV/23 — 22 ó, 

É IV/28; F IV/26 — 22 ó, É V/l; F IV/27 — 15 ó, 
É V/2; F IV/29 — 22 ó, É V/4;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F IV/24 -  15 ó, É V/l; F IV/27 — 15 ó, É V/4; 
F IV/29 — 15 ó, É V/8;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F IV/24 — 
22 ó, É IV/29; F IV/26 — 22 ó, É V/l; F IV/29
— 22 ó, É V/4;

Iránba (Perzsia-Teherán): F IV/24 — 12 ó, 
É V/2; F IV/28 — 12 ó, É V/6; F IV/29 — 12 ó, 
É V/7;

Japánba (Shimonoseki): F IV/25 — 6 ó, 
É V/12; F IV/28 — 6 ó, É V/l5;

Németalföldi-lndiába (Batávia): F IV/26 — 
15 ó, É V/18;

Palesztinába (Tel-Aviv): F IV/23 — 22 ó, 
É IV/28; F IV/25 — 22 ó, É IV/30; F IV/26 — 
22 ó, É V/2; F IV/28 — 22 ó, É V/4; F IV/29 — 
22 ó, É VI5;

Szíriába (Alep): F IV/24 — 22 ó, É IV/27; 
F IV/26 — 22 ó, É IV/29; F IV/29 — 22 ó, É V/2. 

Budapest, 1939. évi április hó 17-én.

Magyarság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

103.353/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten, Hubay 
Kálmán felelős szerkesztésében és a Magyarság 
lapkiadó r. t. kiadásában megjelenő, a Globus 
nyomdai műintézet rt. nyomdájában előállított 
Magyarság című időszaki lap további megjele 
nését és terjesztését 3 hónapra, azaz folyó évi
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július hó 12-ig bezárólag, azonnali hatállyal meg
tiltotta.

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, 1939. évi április hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
103.539/4.

A komáromi kir. törvényszék 1939. évi áp
rilis hó 11-én kelt B. 864/1939. számú végzésével 
a Pozsonyban, Andrej r. t. nyomdájában elő
állított „Slovák“ című politikai napilap 1939, évi 
március hó 30. napján kiadott 75. számának, az 
ugyanott, ugyanabban a nyomdában előállított 
„Slovenská Pravda“ című politikai napilap 1939. 
évi március hó 28. és 30. napján kiadott 72. és 
74. számának; a Pozsonyban előállított „Slo
venská Politika“ című politikai napilap 1939. 
évi március hó 28., 30. és 31. napján kiadott 72., 
74. és 75. számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a komáromi kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi április hó 18-án.

II.

103.949/4.
A komáromi kir. törvényszék 1939. évi ápri

lis hó 13-án kelt B. 701/3/1939. számú végzésével 
a Pozsonyban, Sekey Vicktor, illetve Slovenská 
Grafia nyomdájában előállított „Hodzsa Milán 
útja“ és „Benes“ című, 1938., illetve 1934. évek
ben kiadott könyvek lefoglalását rendelte cl.

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

Budapest, 1939. évi április hó 18-án.

Taródfa postaügynökség megnyitása.
102.629/3.

Vas vm. könnend—németújvári járásában 
fekvő Taródfa községben folyó évi április hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Nagy
csákány. Díjnégyszögszáma: 1458, ellenőrző-

! száma: 6413.
Az ügynökség forgalmi köre Taródfa kk, 

! Kemesmál kk. és Besfapusztára terjed ki.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban az 515. oldalon: Taród- 

fánál az „u. p. Vasalja“ bejegyzést töröljék, he
lyette írják be: „ESI Eh. Nagycsákány, Szom
bathely- i-T  Szentgotthárd, 1458., postáig.
S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Nésorá- 
ban a 128. oldalon Tárnoki rádióállomás után 
írják be: „6413., 1458., Taródfa ii. (Eh. Nagy
csákány), Vas, Sopron, Szombathely -  — — 
Szentgotthárd.“

A 161. oldalon az 1458. számhoz Nagycsá
kány után írják be: „Taródfa“, végül

az Irányítási Füzetben: a 161. oldalon Tár
nok után írják be: „Taródfa,“ U„ Vas, S, VII., 
Szombathely—Szentgotthárd, Nagycsákány.

Budapest, 1939. évi április hó 13-án.

Az ideiglenesen szünetelő simonfai postaügy
nökség megnyitása.

103.277/3.
Somogy vármegye kaposvári járásában fek

vő Simonfa kisközségben az ideiglenesen szüne
telő postaügynökség f. évi március hó 16-án új
ból megnyílt.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Ka
posvár 1., díjnégyszögszáma: 780, ellenőrző
száma: 5276.

Az ügynökség forgalmi köre Simonfa, Tö- 
röcske, Zselickislak, Zselicszentpál kisközsé
gekre, Ropolpuszta, Ürhegypuszta és Zselic- 
szentpáli pusztákra terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 470. oldalon Simon
iénál a ^  melletti csillag, továbbá az „u. p. és“ 
bejegyzés törlése mellett írják be:

Ropolpuszta 456. oldal, Töröcske 533. oldal, 
Zselickislak 575. oldal, Zselicszentpál 575, oldal,
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Zselicszentpáli puszta 575. oldal, Ürhegypuszta 
544. oldal, ezentúl u. p. Simonfa.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 114. oldalon Simontornya előtt írják be:
„5276, 780, ---------- , Simonfa (Eh. Kaposvár 1.),
Somogy, Pécs, Üjdombóvár=™=™=- Gyékényes, 
Kaposvár“, a 156. oldalon 780. számnál Gálosfa 
után írják be: „Simonfa“.

Végül az Irányítási Füzetben a 140. oldalon 
Simontornya előtt írják be: „Simonfa, Ü. So
mogy. P., V., Üjdombóvár- -Gyékényes. Eh. Ka
posvár 1 . “

Budapest, 1039. évi április hó 18-án.

A felsősimái postaügynökség ideiglenes meg
szüntetése.

103.928/3.

A felsősimái postaügynökség folyó évi áp
rilis hó 16-tól ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben a nevezett 
postaügynökség jelzése vagy neve után az ideig 
lenes szünetelés jelzését ( *) alkalmazzák, a 
Helységnévtárban pedig azt is írják be: „u. p 
Nyíregyháza 1.“

Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett.

103.927/3., 103.027/3., 103.725/3., 103.032/3., 103.290/3., 103.763/3., 103.509/3.
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| Tiszakanyár P. Szabolcs 204 336 — Domb rád 4.27 gyalog
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r

K
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sa j Gömörhosszúszó P. Gömör és 
Kishont 204

•  -

312 Pelsőc
postahivatal 68 gyalog
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r

K
as

sa 1 Jánosi P. Gömör ts 
Kishont 336 276 — Jánosi m. h. 1-3 gyalog

ké
ts
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r

K
as

sa Kisida P. Abaúj-
torna 276 *1

Kisida 
Pollák- 

vendéglő 
Mávaut m. h.

o-i gyalog

ké
ts

ze
r

K
as

sa Vajk Ptb. Bars és 
Hont 492 180 Vajk m. h. 004 gyalog ,

ké
ts
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r

K
as

sa Hontfiizesgyarmat P. Bars és 
Hont k. e. e. 276 480 — Nemesoroszi

postahivatal 6 gyalog
t-iQ
S3Cfi
UO<Ú

K
as

sa Ipolybély Ptb. Bars és 
Hont k. e. e.

■*0* ~

492 180 — Ipolybél 
p. u. 0-5 gyalog
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r

K
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sa Ipolyhídvég P. Bars és 
Hont k. e. e. 276 180

-

Ipolyhídvég 
útkeresztezés 
Mávaut m. h.

0-25 gyalog

r ké
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r

K
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sa Komáromfüss Ptb. Komárom 492 120**) —
A szállítást a csi- 
csói postahivatal 

látja el
— — 1

K
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sa Vámosladány P. Bars és 
Hont k. e. e. 204 480 — Léva

postahivatal 87 gyalog
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r
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cs

Szentdienes P. Baranya 408 144 180 Szentlőrinc 74 gyalog

eg
ys

ze
r
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Lapáncsa P. Baranya 204 144 — Magyarboly 378 gyalog

eg
ys

ze
r

Pé
cs

Hercegszabar P. Baranya 336 — — Mohács***) 12 gyalog

eg
ys

ze
r

So
pr

on Kisfalud P. Sopron 204 — — i

*) A kisidai Mávaut m. h.-től a szállítást, továbbá a kézbesítést a község látja el.
* *) Kézbesítési átalány.

***) A szállítást a himesházad postahivatal látja el.
***♦) ^  postaszállítást a mihályi postahivatal által fenntartott Kapuvár—Mihályi közúti kocsijárat látja el. 

A kézbesítésről 3 éven át 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 1939.

évi május hó 6-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Pályázati hirdetmény a pécsi egyetemi Szent 
Mór kollégiumban lévő alapítványi kedvez

ményre.
A m. kir. posta személyzetének jóléti alapít 

vánva pályázatot hirdet a pécsi egyetemi Szent 
Mór kollégiumban betöltendő alapítványi hely 
elnyerésére. Az alapítvány jövedelméből az 
1939/40. iskolai évre 400 pengő áll rendelkezésre, 
ezt az összeget a jóléti alapítvány 200 pengővel 
600 pengőre kiegészíti oly célból, hogy a ked
vezményt elnyerő egyetemi hallgatónak a kollé
giumban teljesen ingyenes elhelyezést biztosít
son többágyas szobában való lakással és menza- 
szerű élelmezéssel.

A pályázat feltételei a következők:
A kedvezmény az 1939/1940. iskolai évre 

szól.
A kedvezmény elnyerésére pályázhatik 

minden tényleges és nyugállományú postaalkal
mazott római katholikus vallású fiúgyermeke, 
aki a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 
jogi-, bölcsészeti-, vagy orvosi karának az 1939' 
1940. iskolai évben rendes halgatója kíván lenni.

A pályázati kérvényhez születési anya
könyvi kivonatot, érettségi bizonyítványt (in 
dex-másolatot) és orvosi bizonyítványt kell csa
tolni.

A pályázatok elbírálásánál a rászorultság 
mellett a jobb tanulmányi eredményt felmuta
tók előnyben részesülnek.

A kellően felszerelt s a m. kir. postasze
mélyzet jóléti alapítványának kezelési bizott
ságához (Budapest, I., Krisztina-körút 12.) cím
zett kérvényeket, amennyiben a szülő tényleges 
szolgálatban áll, annak szolgálati főnökségénél, 
ha pedig nyugdíjas, annak lakóhelyén lévő 
postahivatal vezetőjénél kell benyújtani.

A szolgálati főnökségek, illetve hivatalveze
tők a kérvényeket véleményes jelentéssel (szülő 
szolgálati beosztása, vagyoni helyzete, a rászo
rultság mérve, stb.) 1939. évi július hó 15-ig a jó 
léti alapítvány kezelési bizottságához terjesszék 
fel.

Budapest, 1939. évi április hó 14-én.
A m. kir. postaszemélyzet jóléti ala

pítványának kezelési bizottsága.
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Hirdetmény
a postaalkalmazottak üdüléséről a hévízszentandrási 

és balaton föld vári üdülőtelepen az 1939. évben.
I. Hévízszentandrási üdülőtelep.

A „Postás nyugdíj járulók alap“ tulajdonát 
képező hévízszentandrási üdülőtelep, amely fő
leg a reumatikus betegségben szenvedő posta- 
alkalmazottak gyógyulására szolgál, de üdülésre 
is kiválóan alkalmas, a folyó évben is május hó
10-én nyílik mieg.

Az üdülőtelepen kizárólag tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak cs azok család
tagjai üdülhetnek.

Üdülési időszakok.
A fürdőidény a következő hét időszakra 

oszlik:
í. időszak: május 10-től május 30-ig,

II. időszak: június 1-től június 21-ig,
III. időszak: június 23-tól július 13-i'g,
IV. időszak: július 15-től augusztus 4-ig,
V. időszak: augusztus 6-tól augusztus 26-ig,

VI. időszak: augusztus 28-tól szept. 17-ig.
VII. időszak: szeptember 18-tól szept. 30-ig.

Elő- és utóidény.
Az előidény május hó 10-től június hó 30-ig, 

az utóidény pedig szeptember hó 1-től az idény 
végéig tart.

Az üdülési díjak.
Az egy személy után 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 egy 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 díjak a tisztviselőknél 40 fillérrel, 
1 10 éven aluli gyermekeknél 20 fillérrel olcsóbbak.

Kik részesülhetnek kedvezményes üdülésben?
A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 

díjazás mellett kizárólag tényleges és nyugdíjas 
postaalkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, ellátatlan gyermek) üdülhetnek. Más hoz
zátartozók a megállapított rendes szobadíjakat, 
élelmezési díjakat és a gyógydíjat tartoznak 
megfizetni.

Az ú. n. családtag-hivatali kisegítők közül 
a postamester keresetnólküli 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.

Külön kedvezmény a nyugdíjasok részére.
A IV—IX. fizetési osztályokba tartozott 

nyugdíjas tisztviselők, kegy díjasok, 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 díjcso
port szerinti díjakat fizetik.

A X—XI. fizetési osztályokba tartozott 
íyugdíjas tisztviselők, kezelők, díjnokok, IV. 
oszt. postamesterek, kiadók, hivatali kisegítők, 
valamint ezek özvegyei (árvái) az egész üdülési 
idény alatt a legalacsonyabb (IV-ik) díjcsoport 
szerinti díjakat fizetik.

özvegyek külön kedvezménye.
özvegyek, akik maguk is postaalkalmazot

tak (ténylegesek vagy nyugdíjasok), saját ma
guk, valamint ellátatlan gyermekeik részére a 
rájuknézve kedvezőbb (özvegyi jogon, vagy sa-
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ját állásuknak megfelelő) dijcsoport szerinti be
utalást kérhetik.

Gyermekek kivételes elhelyezése.
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 dijak 50%-át, 10 
éven felül a teljes díjat kell fizetni.

Szobadíjak.
A főépület homlokzati oldalán külön szobá

ban 2 pengő, többágyas szobában 1 pengő 50 fil
lér, a nyugati oldalon külön szobában 1 pengő 
50 fillér, többágyas szobában 1 pengő, az altiszti 
épületben külön szobában 1 pengő'20 fillér, több
ágyas szobában 80 fillér, altiszti 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 elhelyezés esetén a megállapított 
rendes szobadíjat és élelmezési díjat fizetik.

A kedvezményes beutalás időtartama.
A kedvezményes üdülési díjak csak a ren

des beutalást időszakra, vagyis háromheti idő
tartamra érvényesek. Szakorvosi vélemény 
alapján és ha üres hely van, az intézőbizottság 
a kedvezményes díjakat további 3 hétre is en
gedélyezheti.

Kiszolgálási díjak.
Kiszolgálási díj címén a megállapított üdü

lési díjaik 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.
Közös medencefürdő díja 40 fillér, a külön 

kádfürdő díja 60 fillér.
A VIII. fizetési osztálytól lefelé a beutalt

postaalkalmazottak, II—IV. oszt. postamesterek, 
kiadók és hivatali kisegítők és azok családi pót
lékra igényjogosult családtagjai a közös me
dencefürdőt díjtalanul használhatják, a külön 
kádfürdő díjából pedig 50%-os kedvezményt él- 

! veznek.
A IV—VII. fizetési osztályba tartozó tiszt

viselők (I. oszt. postamesterek) és azok családi 
pótlékra igényjogosult családtagjai mindkét für
dődíjból 50%-os kedvezményt kapnak.

Az üdülés engedélyezése.
Az üdülés engedélyezését a Postás nyugdíj

járulék alap intézőbizottságától (Budapest, I., 
Krisztina-körút 12., VI. emelet 662., telefon:

| 156—819) bélyegmentes kérvényben kell kérni 
és ezeket a kérvényeket, ha az I. és II. időszakra 
kér elhelyezést, a folyó évi április 30-ig, a többi 
időszakra pedig június hó 1-ig kell beküldeni. 
Később beérkező kérvényeket csak úgy lehet 
figyelembe venni, ha még üres helyek állnak 
rendelkezésre.

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 esetleg 
több, a kérvényben megnevezett családtagjára 
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 szolgálat

ban 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.

Foglaló.
Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap

pal, tisztviselőknek foglaló fejében 20 pengőt, 
altiszteknek 10 pengőt kell a Postás nyugdíj
járulék-alap 58.345. számú postatakarékpénztári 
csekkszámlájára befizetniük.
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Az üdülési díjak befizetése.
Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 

üdülőtelep gondnoki irodájában kell befizetni. 
A foglalót — melynek elismervényét a gond
noki irodában kell beszolgáltatni — az első 
számlába beszámítják.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik, a foglalót elveszti. A gondnokságnak be
jelentett haláleset, betegség vagy más elhárít
hatatlan esemény miatt azonban a foglalót ki
vételesen visszatérít j ük.

1 2 0

Az üdülőtelepek 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 később foglalja el, vagy előbb hagyja el, 
a szobadíjak 50%-át az ott nem töltött napokra 
is tartozik megfizetni, kivéve, ha elmaradását: 
5 nappal előzetesen bejelenti, illetve korábbi el
távozását kellően indokolja.

K I M U T A T Á S
a Postás nyugdíjjárulék alap hévízszentandrási üdülőtelepén az 1939. évre megállapított üdülési 

díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést és gyógydíjat.

A) T i s z t v i s e l ő k  r é s z é r e
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Fizetési osztály, 

állás

Főépü’e ben 
homlokzati 

oldalon 
különszoba

Főépületben 
homlokzati 

oldalon több 
ágyas szoba 

vagy nyugati 
oldalon külön 

szoba

F őépületben 
nyugati oldalon 

többágyas 
szoba

Az altiszti 
épületben 

emeleti külön
szoba

Az altiszti 
épületben 

emeleti több
ágyas szoba

Jegyzet
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Elő- és 
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idény
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idén v

Fő-
idény
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Fő

idény
Elő- és 

utó
idény
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Elő- és 
utó

idény
Fő-

ídény

o P P P P P P P P P P

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 . 2 0 3.—

III. IX—X.
I I I .  é s  I V .  o .  p o s t á m .

3.40 4.40 3.— 4.— 2.60 3.60 2.40 3.20 2.— 2.80

IV XI.
k e z e l ő ,  dijn., k i a d ó  s t b .

3.20 4.20 2 80 3.80 2.40 3.40 2 . 2 0 3.— 1.80 2.60
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Fizetési osztály, 

állás

Altiszti 
üdülőben 

emeleti szoba

Altiszti 
üdülőben 

földszinti szoba

Altiszti 
üdülőben 

közös szoba
Jegyzet

Elő- és 
utó

idény
Főidény

Elő- és 
utó

id ny
Főidény

Elő- és 
utó- 

idénv
Főidény

P P P P P P

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 nyugdíj járulék-alap bérbe vette a 

magyar posta üzemi és műszaki üzemi keze
lési tisztviselők országos egyesületének Balaton- 
földváron lévő, 12 szobából álló „Varga István* 
üdülőházát. Ebben az üdülőházban a posta
alkalmazottak a következő feltételek mellett 
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 után fizetendő üdülési dí

jakat az alábbi kimutatás tünteti fel. A díjak 
magukban foglalják a szoba árát és a napi há
romszori étkezést.

A napi élelmezés díja 3 pengő 40 fillér (reg

geli 50 fillér, ebéd 1 pengő 60 fillér, vacsora 
1 pengő 30 fillér).

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) a VIII. 
fizetési osztályig bezárólag az alap fizeti, a VII. 
fizetési osztályon felül 50%-ot az üdülő vendég, 
50%-ot pedig az alap fizet.

Kiszolgálási díjak.
Kiszolgálási díj címén a megállapított üdü

lési díjak 10%-át kell fizetni.
Fürdődíj.

A telepfelügyelő útján beszerezhető, névre 
szóló igazolvány alapján a strandfürdő pénz
táránál 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 1939. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban 

foglalják a napi szobaárat és napi háromszori étkezést.

Üdülési
díj

csoport

1

Fizetési osztály, állás

Családfő
(féri)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 
kórig

Elő
li tó- 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 3.30 2.40 2.80 1.40 1.80

ü. VII—VIII.,
I cs 11. o. postamester

3.20 3.60 2.20 2.60 1.20 1.60

III. IX—X.
111. és IV. o. postamester

3.— 3.40 2,_ 2.40 1 — 1.40

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó sth.

2.80 3.20 1.80 2.20 —.Sü 1.20

Egyebekben a hévízszentandrási üdülő
telepre nézve megállapított rendelkezések érvé
nyesek.

Budapest, 1939 évi március hó.
A postás nyugdíj járulék-alap 

intéző bizottsága.
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Tájékoztató
a postaalkalmazottak üdüléséről a m. kir. posta

személyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein
az 1939. évben.

Általános tudnivalók.
Demény Károly üdülőtelep, Horány.

Az üdülőtelep a Szentendrei szigeten, a 
Nagy-Dunu-ág jobb partján, Szigetmonostor 
község határában, erdő szélén fekszik. A vil
lany- és vízvezetékkel ellátott telepen tekepálya, 
tornaszerek, játszótér és külön nyári fedett csar
nok áll az üdülők rendelkezésére.
Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré
szén, a Széchenyi-sétány és- az Erzsébet királyné 
út között 3Vz hold területen fekszik.

A területen két új épület: egy 35 szobából 
álló, kétemeletes, szállodaszerű főépület és egy 
négy szoba-konyha, kamra és verandából álló, 
külön háztartásra alkalmas, földszintes üdülő- 
ház és ezenkívül az öt szobából álló régi felső 
villa szolgál az üdülők elhelyezésiére.
Postás erdei ház, Zirc.

Az erdei ház a zirci apátság bakonyi erdő
birtokán, Zirc közvetlen közelében, a tenger 
színe felett 400 méter magasságban épült.

Az erdei házban 12 vendégszoba, éspedig 
2 egyágyas, 9 kétágyas és 1 háromágyas szoba 
áll rendelkezésre, villanyvilágítással és vízveze
tékkel. Ezenkívül az erdei házban mérsékelt 
áron fürdőszobát és a községben strandfürdőt 
vehetnek igénybe a vendégek,
Balatonfüredfürdő.

Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak 
és családtagjaik a Balatoni Szövetség Üdülőház 
Szövetkezet teljesen korszerű, vízvezetékkel, 
villannyal, központi fűtéssel és csatornával fel
szerelt üdülőházában lévő négy örökszobában 
üdülhetnek.
Lillafüred.

Lillafüreden a posbaalkalmazottak az ottani 
postamesteri hivatal épületében levő két szobát 
(4—5 férőhely) használhatják üdülésre.
Üdülési időszakok.

A fürdőidényt általában háromhetes idő
szakokra osztottuk.

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-pyáron nyitva van, ezért a postaalikalmazot- 
tak az öröikszobákban az üdülési idényen kívül 
bármikor 3 hétnél hosszabb ideig is kaphatnak 
elhelyezést.

A zirci erdei házban és a lillafüredi üdülő
szobákban a postaalkalmazottak ugyancsak 
egész éven át kaphatnak elhelyezést.

Kellőszámú jelentkező esetén a hórányi 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 üdülő
szobáiban a kérelmezőket a következő sorrend
ben helyezzük el:

a) tényleges és nyugdíjas postaalka'lmazot- 
tak, ezek feleségei és ellátatlan gyermekei, to
vábbá tényleges vagy nyugdíjas postaalkalma
zottak özvegyei és azok ellátatlan gyermekei;

b) átvonuló, vagy látogató tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak, ezek családtagjai, 
valamint fel- és lemenő, továbbá első oldalági 
hozzátartozók (szülők, ellátott gyermek és test
vérek), 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. s I ,
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„Családtag-hivatali kisegítők“ által fizetendő 
üdülési díjak.

Az ú. ói. családtag hivatali kisegítőik közül 
a postamester keresetnélküli házastársa cs 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.

Az alább közölt kedvezményes üdülésre 
való jogosultságot a tényleges szolgálatban állók 
a közvetlen hivatali főnöknek a kérvényre ve
zetett záradékával, a nyugdíjasok és özvegyek 
pedig az utolsó havi nyugdíjutalvány szelvényé
nek a kérvényhez való csatolásával igazolják. 
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 
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 30-ig, a többi 
időszakra pedig június hó 1-ig „A m. kir. posta 
személyzetének jóléti alapítványa“ címére (Buda
pest, I., Krisztina-körút 12.) kell beküldeni.

A később beérkező kérvényeket csak akkor 
lehet figyelembe venni, ha még üres helyek áll
nak 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, vagy felesége, avagy 
még más, megnevezendő családtagja részére is 
kéri.

Az üdülésről az érdekeltek az alapítvány 
kezelési irodájától (telefon 156—819) idejekorán 
értesítést kapnak.

Foglaló.
Minden érdekeltnek az üdülés megkezdése 

előtt legalább 8 nappal, az értesítésben feltün
tetett foglalót vagy szobadíjat az alapítvány

42.669. számú postatakarékpénztári csekkszám
lájára kell befizetni. A foglalót az erről szóló el
ismervény átadása ellenében az első számlába 
beszámítják.

A foglaló a horányi, balatonalmádi üdülő
telepeknél és a zirci erdei háznál személyenkint 
20 pengő.

A balatonalmádi szoba-konyhás lakásoknál 
és a lillafüredi üdülőszobáknlál a teljes lakás-, 
illetve szobadíjat előre kell a csekkszámlára be
fizetni.

Az üdülőtelepek kihasználása.
Az üdülőtelepek szobáit egyrészt az ott 

üdülést kereső postaalkalimazottak és család
tagjaik, másrészt az alapítvány anyagi érdekei
nek szempontjából a lehetőséghez képest ki kell 
használni. Aki tehát a részére kijelölt szobát 
később foglalja el, vagy előbb hagyja el, a szoba
díjak 50%-át az ott nem töltött napokra is tar
tozik megfizetni, kivéve, ha elmaradását 5 nap 
pal előzetesen bejelenti, illetve korábbi eltávo
zását kellően indokolja.

A kedvezményes üdülés időtartama.
A postaalkalmazobtak és jogosult család

tagjaik az alapítvány üdülőtelepein egy idény
ben kedvezményes üdülési díjak mellett legfel
jebb 6 hétig üdülhetnek. Ebibe 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 fizetniük.

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. osztályú postamesterek;
III. csoport a IX—X. fizetési osztályúak és 

III. és IV. osztályú postamesterek;
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IV. csoport a XI. fizetési osztályúak, keze
lők, díjnokok, kiadók stb.

Könnyebb étkezés a horányi, balatonalmádi 
üdülőtelepeken és a zirci erdei házban.

Ha az üdülő könnyebb reggelit (kávé vagy 
tea 1 darab 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, kegy díj ások, nyug- és kegy
díjas özvegyek (árvák), I—Ilii. osztályú nyug
díjas postamesterek és ezek özvegyei (árvái) az 
elő- és utóidényben, a X. fizetési osztályba tarto- 
zottak és IV. osztályú postamesterek az egész 
idényben nem az állásuknak megfelelő, hanem 
a következő alacsonyabb díj csoport szerinti dí
jakat fizetik.

Azok az özvegyék, akik maguk is posta
alkalmazottak (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 darab 
sütemény, ebédre 3 tál, vacsorára 2 tál étel.

Az el nem fogyasztott ételek után vissza
térítés csak egész napi távolmaradás esetén igé
nyelhető, de csak akkor, ha az üdülővendég az 
elmaradását legalább egy nappal előbb bejelenti. 
A bejelentés alapján a gondnokság a befizetett 

! üdülési díjból az esedékes szobadíjat és az 
üdülőhelyi díjat (gyógydíj) levonja s a fenn
maradó összeget visszatéríti.

Kiszolgálási díj.
A kiszolgálási díj fejében a megállapított 

üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Üdülési díjak befizetése.
Az üdülési díjakat tíznaponkint előre a 

gondnoknál kell befizetni.

K I M U T A T Á S
a horányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1939. évre megállapított üdülési díjakról, 

amelyek magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Ü
dü

lé
si

 d
ijc

so
po

rt

Fizetési osztály, 

állás

Dunára néző I. emeleti szobákban A többi szobákban

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 
10 éven 

felüli 
gyermek

Gyermek 
10 éves 

korig
Családfő

(féri)

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 2.60 1.60

11. VII—VIII.
I. és II. oszt postamester

3.ö0 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

in. 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.—

j
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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-straindon díjtalan.

K I M U T A T Á S
a balatonalmádi üdülőtelepen 1939. évre megállapított üdülési díjakról, melyek magukban 

foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Ü
dü

lé
si

 d
íjc

so
po

rt

Fizetési osztály, 

állá-

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

(tér)

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

1. IV—'VI. 4.40 3.40 2.40 4.20 3.20 2.20

II. VII—VIII.
I, és 11. oszt. postamester

4.20 3.20 2.20 4.— 3.— 2.—

111. IX—X.
III. és IV. oszt. postamester

4 — 3 — 2.— 3.80 2.80 1 80

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadé> stb.

3.80 2.80 1.80 3.60 2.60 1.60

B) Az elő- iés utóidényben: június és szeptember hónapokban

1. IV—VI. 3.60 2.60 1.60 3 40 ' 2.40 1.40

II. VII—Vilii.
I. és II. oszt postamester

3.40 240 1.40 3 20 2.20 1.20

III. IX—X.
III, és IV. oszt. postamester

3.20 2.20 1.20 3.— 2,— 1.—

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadé> stb.

3.— 2._ 1.— 2.80 1.80 —.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 penziódíjat fizet
nek. Ezeknek 10 éven aluli gyermekei után 
2 pengő 80 fillér penziódíjat kell fizetni.

Az idegenek az illetékes hatóságok által jóvá
hagyott s minden szobában kifüggesztett táblán 
olvasható penziódíjat fizetik. 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 utóidlényben heti 8 pengő, a főidény-
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ben pedig 12 pengő bért kell fizetni. Ezenkívül 
a be- és kijelentőlapok 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 
fizetnek. Ha ide nem kisgyermekes családok 
utaltatnak be, úgy ezek nem heti bért, hanem 
naponként és személyenként 1 pengő 60 fillér 
szobadíjat tartoznak fizetni. (Cselédek után 
szobadíjat nem kell fizetni.)

A szoba-konyhás lakásokban üdülők az 
élelmezésről maguk gondoskodnak. E lakások
hoz az alapítvány konyhai felszerelést (edénye
ket, evőeszközöket, tányérokat stb.) nem ad, 
csupán mosogatóedény, 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 szobá
ban 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 80, 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 60 fillér, vacsora 
1 pengő 30 fillér).

Fürdődíj: a nagy strandon 42 fillér, a Buda- 
taván 20 fillér. A nagy strandon 25 fürdőkabin 
díjtalanul áll az üdülők rendelkezésére.

Az üdülőtelep fürdőszobáinak használati 
díja postaalkalmazottnak és azok hozzátarto
zóinak (feleség és ellátatlan gyermek) 60 fillér, 
másoknak 1 pengő.

Az üdülőtelepen levő tekepályát és a fürdő
igazgatóság tenniszpályáit az üdülők kedvezmé
nyes díjak mellett vehetik igénybe. Az üdülő
telep gondnoksága az erről szóló díjtáblázatokat 
alkalmas helyen (társalgó, étterem) kifüggeszti.

Gyógydíj.
A vármegye alispánja által megállapított 

gyógydíjat az üdülők fizetik.

K I M U T A T Á S
a zirci postás erdei-házban 1939. évre megállapított üdülési díjakról, amelyek magukban foglal

ják a napi szobaárat és háromszori étkezést.

Üdülési
díj

csoport
Fizetési osztály, állás

Családíő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 
10 éven 

felüli 
gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

P P ' P

I. IV—VI. 3.40 2.40 1.40

II. VII—VIII.
I és II. o. postamester

3.20 2.20 1.20

III. IX—X.
III. és IV. o. postamester

3.— 2.— 1.—

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

2.80 1.80 —.80
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Más hozzátartozók a megállapított szoba
díjat (1 pengő) és az élelmezési díjat fizetik.

Az idegenek 1 pengő 50 fillér szobadíjat és 
az élelmezési díjat fizetik.

Élelmezés díja Zircen.
A postás hozzátartozók és látogatók a napi 

élelmezésért 3 pengő 20 fillért (10 éven aluli 
gyermekeik 2 pengő 30 fillért), idegenek pedig 
3 pengő 50 fillért (10 éven aluli gyermekeik 
2 pengő 50 fillért) fizetnek.

Gyógydíj Zircen.
Gyógydíjat az erdei házban az üdülők nem 

fizetnek.

Üdülési díjak Balatonfüreden.
A balatonfüredi örökszobákban az üdülés 

engedélyezésénél elsőbbségük van azoknak, akik 
orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy az ottani 
szénsavas gyógyfürdő használatára szükségük 
van.

A napi teljes ellátás díja 5 pengő 50 fillér, 
ugyanabban a szobában a második személy után 
5 pengő 20 fillér, a harmadik személy után 4 
pengő 50 fillér. A gyermekek után fizetendő 
napi ellátási díj 3 pengő 60 fillér.

A napi ellátáson felül gyógydíjat és még a 
szabályszerű forgalmi adót kell megfizetni.

Az összes díjakat a Balatoni Szövetség 
Üdülőház Szövetkezet igazgatóságánál kell be
fizetni.

Foglaló a balatonfüredi örökszobáknál.
A balatonfüredi örökszobákban üdülők az 

üdülés megkezdése előtt legalább 8 nappal fog
laló fejében 10 pengőt tartoznak a Balatoni Szö

vetség Üdülöház Szövetkezet Balatonfüred 2.824 
számú postatakarékpénztári csekkszámlájára 
befizetni.

Ha a kérvényező üdülésre nem jelentkezik, 
a foglalót elveszti. A gondnokságnak bejelen
tett haláleset, betegség vagy más elháríthatatlan 
esemény miatt azonban a foglalót kivételesen 
a Szövetkezet visszatéríti.

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) 
személyenként napi 1 pengő, egyéb hozzátarto
zóknak 1 pengő 20 fillér, idegeneknek pedig 
1 pengő 50 fillér.

Az étkezés a szomszédos Katholi'kus Nő- 
tisztviselők penziójában, a Lilla-szállóban és a 
Palota-szálló polgári éttermében mérsékelt áron 
biztosítható.

Budapest, 1939. évi március hó.

A jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága.



128 17. szám.

Betöltendő kiadói állások.
Badacsonytomaj postahivatal jó táviráse kiadót keres 

július és augusztus hónapokra, fizetés megegyezéiS szerint.
Balatonföldvár egyesitett postahivatal gyakorlott 

női kiadókat keres június 15-től szeptember 15-ig egy% 
július és augusztus hónapokra kettőt. Járandóság: teljes 
ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Bácsalmás postahivatal azonnali belépésre keres 
gyorskezű, gyakorlott férfikiadót 140 P +  üzemivel.

Jászkisér postahivatal állandó állásra kiadót keres, 
lehet kezdő is. Fizetés: teljes ellátás és készpénz meg
egyezés szerint.

Ráckeve postahivatalnál pénztárt is kezelni tudó 
postakiadó, azonnali belépéssel, felvétetik. Fizetés meg
egyezés szerint.

Rákcsliget postahivatal postakiadót keres. Járan
dóság 130 pengő fix. Május 1-re.

Sárospatak postahivatal férfi vagy női1 kiadót ke
res lehetőleg azonnali belépésre.

Szentgotthárd postahivatal 2—3 hónapra jó távíró 
és távbeszélő kezelő, lehetőleg férfi kiadót keres. Lehet 
kezdő is. Fizetés fix.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Gondá Antal Szegi
.

azonnal Érettségizett

Vinczc Borbála Szegi azonnal

■ , , . . .  » 
Horváth Ibolyka Pécs, Kürt u. 15.

Káldy János C sahi mindszent
'

május 1-től

E számhoz van mellékelve a P. R. T. 1938. évfolyamának tárgymutatója.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Ducbor J.)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g Í | t a  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- í g f j l r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1930. ÁPRILIS 39. 18. szám.

T A R T A L O M :
Kárpátalja postahivatalainak a debreceni postaigaz

gatóság alá rendelése.
A Kárpátalja (Ruténföld) postaszolgálatának ellátá

sával kapcsolatos egyes kivételes intézkedések megszűn
tetése.

A postatakarékpénztári csekkszámlán jóváírandó 
utánvétek és megbízási összegeknek csekkbefizetésként 
való elszámolása.

A postahivatalok külső kézbesítési területére szóló 
postaküldemények átvételi határidejének meghosszab
bítása.

Különleges keletbélyegzők használata az Ipolysági, 
balassagyarmati, losonci, rimaszombati, rozsnyói, salgótar
jáni, sátoraljaújhelyi, ungvári, munkácsi és beregszászi 
postahivatalnál.

Győr 2. számú postahivatal helyett Győr I. számú 
postahivatal megbízása vasúti fuvarlevelek árusításával.

A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahivatalok 
fürdőidény alatti személyzeti megerősítése.

Európánkívülre srzóló levélposta továbbítása.

Lefoglalandó sajtótermék.
„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető bcyegző 

használata a csillaghegyi: postahivatalnál.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Irányítási Füzetben.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A postaalkalmazottak gyermekeinek 1939. évi szün

idei neveltetése. »
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Budapest-Zugliget időszaki postahivatal megnyitása. 
Kakasszékfürdő időszaki postaügynökség megnyitása. 
Vilonya postaügynökség ellenőrző hivatalának meg

változtatása,
Klábertelep postaügynökség ellen őrzőhivatalának

m c g vál toz t a tá s a.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázatok postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.

Kárpátalja postahivatalainak a debreceni pos
taigazgatóság alá rendelése.

1. ad 104.315/C. fő.
A visszacsatolt Kárpátaljának egyelőre 

meg katonai közigazgatás alatt állt) területén 
lévő postahivatalai igazgatás szempontjából to
vábbi intézkedésig a debreceni postaigazgató
sághoz tartoznak.

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

A Kárpátalja (Ruíénföld) postaszolgálatának 
ellátásával kapcsolatos egyes kivételes intézke

dések megszüntetése.
104.904 4.

A Kárpátalja (Ruténföld) postaszolgálata 
nak ellátásával kapcsolatos intézkedések tár 
gyában a P. R. T. f. évi 13. számában közzé
tett 99.827/4. sz. rendelet 1. rész 1. pont első be

kezdésében, valamint a 2. pontjában foglaltak 
szerint életbeléptetett kivételes intézkedéseket 
ezennel hatályon kívül helyezem.

Ennélfogva:
1. A postahivatalok Kárpátalja területéről 

bérmentesítés nélkül vagy elégtelen bérmente
sítéssel érkező közönséges és ajánlott levélpos
tai küldeményeket a jövőben az általános sza
bályok szerint portózzák meg. (Levélpostadí.i- 
szabás 22. §.)

2. Kárpátalja és az ország többi része kö
zötti kölcsönös, azaz mindkét irányú forga
lomban, valamint Kárpátalja postahivatalainak 
egymásközti forgalmában 5 kg súlyhatárig ér
vényes kedvezményes csomagdíjszabás meg
szűnt. E forgalomban a csomagokat jövőben a 
Postaüzleti Szabályzat 43. §. 1. pontjában előírt 
legnagyobb súlyig a rendes csomagdíjszabással 
kell postai szállításra elfogadni.

A postahivatalok ezt a fentebb idézett ren
delet hivatkozott pontjainál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi április hó 21-én.
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A postatakarékpénztári csekkszámlán jóvá
írandó utánvétek és megbízási összegeknek 

csekkbefizetésként való elszámolása.
94.444/4.

Folyó ávi május hó 1-től kezdve a belföldi 
forgalomban mindazok a feladók, akik az után
vétek, avagy a megbízási összeget a m. kir. pos
tatakarékpénztárnál vezetett csekkszámla ja 
vára kívánják átutaltatni, tartoznak az ilyen 
rendelkezéssel postára adott utánvételes külde 
ményhez, postai megbízáshoz utánvétek lap he
lyett, illetve annak pótlásául az átutalás céljá
ra befizetési lapot csatolni.

Ebben az esetben az utánvételes szállítóle
vél, illetve a megbízási lap mellől az utánvétek 
lapot le kell választani.

Ezekhez a küldeményekhez általában a 
csekkszámlatulajdonos nevét és a csekkszámla 
számát feltüntető befizetési lapot kell csatolni. 
Kivételesen bianco befizetési lap csatolása, is 
meg van engedve. Ebben az esetben azonban 
a befizetési lap erre a célra szolgáló részein a 
csekszámlatulajdonos nevét és a csekkszámla 1 

számát kézírással kell feltüntetni.

A befizetési lap csatolásának módja.
Az utánvételes küldeményekhez (utánvéte

les szállítólevélhez, szállítójegyzékhez), vala
mint a megbízási laphoz a befizetési lapot az 
arról leválasztandó elismervény rész nélkül 
kétrétre összehajtva kapoccsal vagy egyéb mó
don kell tartósan hozzáerősíteni.

A jegyzékes megbízásoknál a befizetési la
pot az elismervényrésszel együtt az eddigi mó
don kell a megbízást tartalmazó ajánlott külde
ménybe a megbízási jegyzék mellékleteként el
helyezni.

A befizetési lap kitöltése.
Az utánvételes küldeményhez csatolt befi

zetési lapot a feladónak az utánvételi összegről 
kell kiállítani; ezenkívül az „Értesítőlap“ hát 
lapján fel kell tüntetni a küldemény ragszámát 
és rendeltetési helyét.

A postai megbízásokhoz (jegyzékes megbí
zás, megbízási lap) a befizetési lapot az összeg 
kitöltése nélkül kell csatolni.

Mind az utánvételes küldeményekhez, mind 
a megbízásokhoz csatolt befizetési lap „Értesítő
lap“ részének elő oldalán felül, a feladó saiát 
könyvelésére vonatkozó feljegyzéseket írhat.

A végrehajtást illetőleg a következőket ren
delem el:

Postai felvétel.
1. Azoknál az utánvételes küldeményeknél, 

amelyeknél a feladó a beszedett utánvételi ösz- 
szegnek a postatakarékpénztári csekkszámlán 
történő jóváírása iránt rendelkezik, a felvétel
nél a felvevő tisztviselő tartozik meggyőződni 
arról, vájjon a feladó csatolt-e befizetési lapot 
és azt helyesen állította-e ki. Ennek igazolásául 
a felvevő tisztviselő köteles a befizetési lap 
„Értesítő lap“ részének hátoldalán a hivatal ke
letbélyegzőjének lenyomatát és kézjegyét al
kalmazni.

Átmenetileg, folyó évi május hó végéig a 
felvevő postahivatalok az előbb említett külde
ményeknél a befizetési lap hiányát ne kifogá
solják, a feladót azonban az előírt rendelkezé
sekre való hivatkozással figyelmeztessék, hogy 
jövőben az ilyen utánvételes küldeményekhez 
csekkbefizetési lapot kell csatolni.

Az említett határidő lejártával a postataka- 
1 rékpénztári csekkszámlán jóváírandó rendelke

zéssel feladni kívánt utánvételes postaküldemé
nyeket a feladónak megfelelő felvilágosítással 
vissza kell adni, ha azokhoz a feladó szabály
szerűen kiállított befizetési lapot nem csatolt.

Kézbesítés.
a) Utánvételes küldemények.
2. A befizetési lappal ellátott utánvételes 

postaküldemények kézbesítése alkalmával be
szedett utánvételi összeget a küldeményhez 
csatolt befizetési lappal kell csekkbefizetésként 
a csekkbefizetési díj felszámítása nélkül a 
csekküzleti aljegyzőkben elszámolni. E tételek 
könyvelésénél a csekküzleti aljegyzők „befizető 
neve“ hasábjába a küldemény ragszámát kell 
beírni, a csekkbefizetési díj hasábjába vízszin
tes vonást húzni és a megjegyzések hasábjába 
„uv.“ jelzést kell írni.

Ha az utánvételes küldemény befizetési lap 
nélkül telepítési záradékkal ellátott utánvételi 
lappal érkezik, avagy a feladó az utánvételes 
szállítólevél utánvételi lapját állította ki, a be
szedett utánvételi összeget a telepítési záradék
kal ellátott utánvételi lap alapján kell — az 
eddigi módon — utalványbefizetésként elszá
molni és az utánvételi utalványt a jóváírás közve
títése végett a Budapest 70. sz. postahivatalhoz 
irányítani. Ugyanezt az eljárást kell követni az
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1. pontban említett átmeneti határidő lejárta 
után is, de a befizetési lap hiányát, mint sza
bályellenességet a felvevőpostahivatalnak visz- 
sza kell jelenteni.

Ha a befizetési lap a postai szállítás köz
ben elkallódott, akkor a beszedett utánvételi 
összeget bianco befizetési lappal kell elszámol
ni és a bianco befizetési lap árát a levonóívben 
elszámolni.

b) Megbízások.
A befizetési lappal felszerelve érkezett pos

tai megbízások kézbesítése alkalmával besze
dett megbízási összegből az előírt levonások 
után a feladónak, illetve a hitelezőnek járó ösz- 
szeget a megbízáshoz csatolt befizetési lappal 
kell csekkbefizetésként elszámolni. Az ilyen 
befizetések után a díjszabásszerű csekkbefize
tési díjat fel kell számítani és azt a csekküzleti 
aljegyzékben elszámolni. Ezt a csekkbefizetési 
díjat a beszedett megbízási összegből kell le
vonni.

Ha a feladó befizetési lapot nem csatolt, 
akkor a beszedett megbízási összegből a fel
adónak járó összeget ugyancsak bianco befize
tési lappal kell elszámolni és a bianco befizetési 
lapnak az árát is le kell vonni a beszedett meg
bízási összegből.

A megbízási lapoknál a beszedett megbí
zási összegről való leszámolást a befizetési lap 
„Értesítő lap“ részének hátoldalán kell elkészí
teni.

A jegyzékes megbízásoknál az eddigi eljá
rás nem változik.

Egyebekben az utánvételes küldemények 
és postai megbízások kezelésére vonatkozólag 
fennálló rendelkezésekhez kell alkalmazkodni.

Ezt a rendeletemet a postahivatalok je
gyezzék elő az A. 1. Szab. 50., 52. és 53., az A.
2. Szab. 41. és az A. 3. Szab. 93. és 94. §§-ainak 
megfelelő pontjainál.

A Szabályzatok vonatkozó szövegének he- 
lyesbbítése iránt a legközelebb megjelenő Vál
tozásokban intézkedem.

Budapest, 1939. évi április hó 27-én.

A postahivatalok külső kézbesítési területére 
szóló postaküldemények átvételi határidejének 

meghosszabbítása.
104.828/4.

Felhatalmazom az igazgatóságokat, hogy az 
A. 1. Szab. 72. §. 1. b) pontjában előírt átvételi

| határidőt két hétről négy hétre felemelhessék 
azoknál a küldeményeknél, amelyeknek nagy 
kiterjedésű külső kézbesítő kerületbe, illetőleg 
a postahivataltól távolfekvő oly helyekre is 
szólnak, ahová a postahivatal külső kézbesítő- 
szolgálatot nem tart fenn.

Azok a hivatalok tehát, ahol az átvételi ha
táridő kiterjesztését a helyi viszonyok indokol
ják, a határidő meghosszabbításának engedé
lyezését előttes igazgatóságuktól kérjék.

A hivatalok e rendeletemet az A. 1. Szab. 
72. § 1. b) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi április hó 24-én.

Különleges keletbélyegzők használata az ipoly 
sági, balassagyarmati, losonci, rimaszombati, 
rozsnyói, salgótarjáni, sártoraljaújhelyi, ung
vári, munkácsi és beregszászi p ostahivatalnál.

I. ad 106023/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 

Aranyvonat folyó évi útjaival kapcsolatban fo
lyó évi május hó 6-án az ipolysági, balassagyar
mati, losonci és rimaszombati, május hó 7-én 
a rozsnyói és salgótarjáni, május hó 14-én pe
dig a sátoraljaújhelyi, ungvári 1. számú, mun
kácsi és beregszászi postahivatal „A SZENT 
JOBB ORSZÁGJÁRÁSA“ feliratú, a hivatal 
nevével és kelettel ellátott különleges keletbé
lyegzőt fog használni a nála feladott levélpostai 
küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi április hó 27-én.

Győr 2. számú postahivatal helyett Győr 1. 
számú postahivatal megbízása vasúti fuvarleve

lek árusításával.
101.007/4.

A Győr 2. számú postahivatalt a vasúti fu
varlevelek árusítása alól felmentem és egyide
jűleg a Győr 1. számú poshivatalt bízom meg a 
vasúti fuvarlevelek árusításával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 2. §. B. pontjánál.

Budapest, 1939. évi április hó 18-án.
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A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahi
vatalok fürdőidény alatti személyzeti megerő

sítése.

101.845/3.

Az 1939. évi fürdőidény tartamára a csa
tolt „Hirdetmény “A. részében felsorolt posta- 
hivatalokhoz kincstári személyzet kiküldését, a 
B. részben foglalt postahivataloknál pedig tisz- 
tisegéderő alkalmazását engedélyezem.

A kiküldendő, 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 azzal, 
hogy a hévízfürdői és a siófokfürdői időszaki 
postahivatalok vezetésére közigazgatási tiszt
viselők is pályázhatnak.

A postamesteri személyzet félfogadásáról 
az illetékes postaigazgatóságok ellenőrzése mel
lett az érdekelt postamesterek gondoskodnak.

Kiküldetésre, illetőleg alkalmazásra első
sorban olyanokat lehet figyelembe venni, akik 
a nagyobb igényű közönséggel való érintkezésre 
alkalmasak, a fokozottabb munkateljesítményt 
és munkabírást kívánó szolgálat ellátására úgy 
egészségi, mint szaktudás szempontjából meg
felelnek s a megkívánt nyelvismerettel is leg
alább a szolgálat követelményeinek megfele
lően rendelkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton ter
jesszék elő. Az igazgatóságok az írásbeli jelent
kezéseket illetékes tárgyalás céljából a kikülde
tésre, illetve a kijelölésre hivatott igazgatóság
nak esetenként azonnal küldjék meg.

Pályázni a hirdetmény megjelenésétől szá
mított 2 héten helül lehet. A hivatalok a hirdet
ményt a személyzet részéről könnyen hozzáfér
hető helyen függesszék ki.

Budapest, 1939. évi április hó 25-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbitása.

105.614/3.

Az európánkíviili 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 V/5 — 7 ó, É
V/30;

Brit-Indiába (Bombay) F V/4 — 7 ó, É 
V/18;

Dél-Afrikába (Capetown): F V/2 — 15 ó, 
É V/22;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F V/6 
15 ó, É V/22;

F/gyiptomba (Alexandria): F IV/30 — 22 ó. 
É V/6; F V/2 — 22 ó, É V/7; F V/5 — 15 ó, É 
V/9; F V/6 — 22 ó; É V/ll;

Észak- és Középamerikába (New-York): F 
V/l — 15 ó, É V/8; F V/4 — 15 ó, É V/H;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F V/l — 
22 ó, É V/6; F V/3 — 22 ó, É V/8; F V/6 — 22 ó, 
É V 11;

Iránba (Perzsia-Teherán): F V/l — 12 ó, É
V/9; F V/5 — 12 ó, É V /l3; F V/6 — 12 ó, É 
V/l 4;

Japánba (Shimonoseki): F V/2 — 5 ó. É 
V/19; F V/5 — 5 ó, É V/22;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F V/4 — 5 
ó, É V/29;

Palesztinába (Tel-Aviv): F 1V/30 — 22 ó, É 
V/5; F V/2 — 22 ó, É V/7; F V/5 — 22 ó, É V/10;

Szíriába (Alep): F V/l — 22 ó, É V/4; F V/3 
— 22 ó, É V/6; F V/6 — 22 ó, É V/9.

Budapest, 1939. évi április hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
105.321/4.

A komáromi kir. törvényszék 1939. évi áp
rilis hó 20-án kelt B 950/2/1939. számú végzésé
vel a prágai Globus könyvnyomdában előállí
tott Dimitrov „A munkásosztály a fasizmus el
len“ című könyv, továbbá a prágai Hoffmann 
Gar. cég nyomdájában előállított „Világszem
le“ című politikai időszaki lap 1937. évi novem
ber hó 7. napján kiadott számának lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.
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„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető bé
lyegző használata a csillaghegyi postahivatal

nál.
104.579/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a csil
laghegyi postahivatal — amint ez az utóbbi 
években is történt — folyó évi május hó 1-től 
augusztus hó 31-ig bezárólag „Nyaraljon Csil
laghegyen“ feliratú hirdető bélyegzőt használ a 
nála feladott levélpostai küldemények egy ré
szének a lebélyegzésére.

Budapest, 1939. évi április hó 22-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
105.855/4.

A hivatalok a Csomagdíjszabásban (Kivo
natos Csomagdíjszabással rendelkező hivatalok 
e díjszabásban is) vezessék keresztül a követ
kező változásokat:

140. o. Lengyelország: Az 1. útirányt a 2—8. 
hasábban (Cseh-Szl.) teljes egészében és a 2. 
útirány számozását töröljék.

162. o. Németország: a 2. útirányt a 2—8. 
hasábban teljes egészében töröljék.

85. o. Cseh-Szlovákország: az 1. (közvetlen) 
útirányon ezentúl csak Szlovákiába, a 2. (Né
met) útirányon csak a Cseh-Morva Protektorá
tusba lehet csomagot küldeni. Ennek következ
tében az 1. hasábban az 1. útiránnyal egy sor
ban írják: ,,a) Szlovákország“; a 2. útirány
nyal egysorba pedig ,,b) Cseh-Morva Protekto
rátus“. — A 2. hasábban az útirányok számo
zását töröljék.

Danzig, az. első útirányra vonatkozó összes 
adatokat (a 2—8. hasábban) és a 2. útirány szá
mozását töröljék.

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
105.346/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
az alábbi változásokat a kir. hivatalok vezessék 
keresztül és a helyes irányítás iránt intézkedje
nek:

8. o. Adácsnál (k), f34 (V. Ü. ü.) törlendő, 
— Alapnál Sárbogárd helyett 32 Írandó.

9. o. Alsóábránvnál a jelenlegi adatok he
lyett 38, f38 Írandó.

31. o. Csánynál a jelenlegi adatok helyett 38, 
f38 írandó.

37. o. Detknél a jelenlegi adatok helyett 38, 
+38 Írandó.

41. o. Ecsédnél a jelenlegi adatok helyett 
38, +38 írandó.

47. o. Felsőalapnál Sárbogárd helyett 32 
írandó.

56. o. Gyöngyösnél a jelenlegi adatok he
lyett írják be 33 — +33 — 9 — +9 — +34/8840 v., 
34 — 158 — 1 M 2/8832 v., 1 38 (V. Ü. ü.) — 
38/8842 v., 1 Bp 72 —  +38/8826 v„ 1 Bp 72/8836 v.

63. o. Hevesnél 1 33 helyett 1 9, 1 +33 helyett 
1 +9 írandó.

65. o. Hortnál a jelenlegi adatok helyett 38, 
+38 írandó.

69. o. Jászárokszállásnál 1 33 helyett 1 9 
írandó.

72 o. Kálnál 1 cs 33, les +33 helyett, 9, +9, 
+33 írandó, +38 után a (k) törlendő.

73. o. Karácsondnál a jelenlegi adatok he
lyett 38, +38 írandó.

81. o. Kisterenyénél 21 után (H. U. ii. után 
nem) törlendő, 306 v. után (k) Írandó.

83. o. Kompoknál a jelenlegi adatok he
lyett 34, +38 Írandó.

98. o. Mezőkeresztesnél a jelenlegi adatok 
helyett 9, 38, +38 írandó.

98. o. Mezőkövesdnél 33 h 9, 38 után +38, 
utolsó tételnek +34 írandó, +38 (k) pedig tör
lendő. Mezőnyárádnál a jelenlegi adatok he
lyett 38, +38 írandó.

114. o. Nyékládházánál 33 helyett 9 Írandó, 
+38 után a (k) törlendő .

137. o. Salgótarjánnál a jelenlegi adatok he
lyett +21, 21, 1 Hatvan 2/370 v., 22, 1 Hatv. 2 — 

Bp 72/314 v„ 1. Bp. 72/306 v„ +22.
139 o. Sárszentmiklósnál Sárbogárd helyett 

32 írandó.
142. o. Somoskőújfalunál a jelenlegi adatok 

helyett 21, 22, 1 Bp 72/314 v. (k), +22 Írandó.
154. o. Szihalomnál (k), +34 (V. U. ü.) tör

endő.
162. o. Tengődnél Szekszárd — Nagyszo- 

kolv gk helyett Kaposvár — Siófok, Felsőireg 
helyett pedig Tab írandó.

763. o. Tibolddarócnál a jelenlegi adatok 
helyett 38, +38 Írandó.
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174 o. Vasaljánál a jelenlegi adatok helyett j 
1 53/8572 v., Eh Körmend — 1 Szbh 2/8574 v. 
írandó.

179. o. Zagyvapálfalvánál a jelenlegi adatok 
helyett 1 Hatv. 2/370 v., 22, f22 írandó.

Budapest, 1939. évi április hó 24-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
101.903/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

2. o. Az általános tudnivalók g) pontjának 
ötödik (apróbetüs) bekezdésében Brazília és 
Ceylon közé írják be: Brit-India.

10. o. Albánia neve mellé áz 1. hasábban te
gyenek 13) jegyzetjelöltést, az oldal aljára pe
dig a következő új jegyzetet írják: ,,13) Távira
tok csak a feladó veszélyére és felelősségére 
küldhetők.“

14. o. Francia-Nyugat-Afrika, c) Francia 
Guineánál a 7. hasábban az „ =  XP =. 1.00 a. 
fr.“ megjelölést töröljék.

27. o. Japánnál, Kína mindkét alcíménél és 
Palesztinánál a 2. hasábba a II. útirány után ír
ják be: III.

28. o. Szíria és Libanon köztársaságnál, va
lamint Transjordániánál a 2. hasábba az I. út
irány után írják be: II.

30. o. Fiilöp-szigetek mindhárom alcíménél 
a 2. hasábba a II. útirány után írják be: IV.

32. o. Az oldal fejrovatában, az „Útirá
nyokénál új útirányként beiktatandó: VII. via 
Italo Radio.

Timor-szigetnél a 2. hasábba az I. útirány 
elé írják be: VII.

Budapest, 1939. évi április hó 20-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
102.216/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

50. o. Svájcnál a cím utáni kéthasábos rész 
baloldali hasábjának második sorát a követke
zőképpen helyesbítsék: „Igen sürgős (éclair) 
beszélgetés: váltható.“

72. o. A ,,d) németalföldi tengeri hajókkal“ 
alcímű részben (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi

19. sz.-hoz), az első bekezdés második sorában 
a „Nieuw Amsterdam“ hajó neve után írják be: 
és „Statendam“.

Budapest, 1939. évi április hó 19-én.

A postaalkalmazottak gyermekeinek 1939. évi 
szünidei neveltetése.

393. Nyj.
A postás nyugdíj járulék alap intéző bizott

sága elhatározta, hogy az arra rászoruló postás 
gyermekek szünidei neveltetéséről az 1939. év 
nyarán is gondoskodik.

A neveltetésben a posta összes alkalmazot
tainak, tehát mind a kincstári és postamesteri 
tényleges, mind a nyugdíjas alkalmazottainak 
gyermekei részesülhetnek, éspedig azok a 6—12 
éves fiú- és leánygyermekek, akik, bár egészsé
gesek, de gyenge szervezetük miatt az orvos 
véleménye szerint erre rászorulnak.

A neveltetésre kijelölt gyermekeket részben 
a postás nyugdíj járulék alap balatonboglári 
szünidei gyermekotthonában, részben a m. kir. 
postaszemélyzet jóléti alapítványának Szent- 
endre-szigeti Demény Károly üdülőtelepén, 
részben az Országos Gyermekvédő Liga gyer
meküdülőtelepein, éspedig elsősorban a Ba
konyban lévő farkasgyepüi üdülőtelepén he
lyezzük el.

A jelentkezők összeírása törzslapok útján 
történik. Ebből a célból minden jelentkező egy 
negyedív papírszelvényre a következő adatokat 
jegyezze fel: a szülő nevét, állását, állomáshe
lyét (hivatalát), lakáscímét, a neveltetésben ré
szesülni kért gyermek nevét, születési adatait, 
(év, hó, nap) vallását, továbbá a többi gyerme
kének nevét, születési adatait, annak feltünte
tésével, hogy a gyermekek közül melyik ellá
tatlan.

A törzslapokat a hivatalvezető javaslatá
val látja el. A szolgálati főnökségek véleménye 
főleg a jelentkező alkalmazott családi, anyagi 
stb. viszonyaira s a rászorultság mérvére ter
jedjen ki és tüntesse fel azt, hogy a hivatalve
zető a bejelentett gyermeket első-, másod- vagy 
harmadsorban ajánlja-e neveltetésre.

A nyugdíjasok és özvegyek a jogosultság 
igazolására az utolsó havi nyugdíj utalvány 
szelvényét csatoljak a törzslaphoz.

A postás nyugdíj járulék alap abból a cél-
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hói, hogy ti 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 Bala
ton mellé és kik a Duna melletti üdülőtelepre, a 
gyermekeket orvossal megvizsgáltatja.

A budapesti orvosi vizsgálat helyéről és 
időpontjáról az érdekelt szülőket a postás 
nyugdíj járulék alap értesíti.

A vidéki gyermekeket ott, ahol posta be
tegségi biztosító intézeti orvos van ezzel, ahol 
ilyen nincs, más orvossal kell megvizsgáltatni.

Az orvosnak a törzslap megfelelő helyén 
igazolnia kell, hogy a gyermek fertőző beteg
ségben nem szenved és véleményt kell nyilvá
nítania arra nézve, hogy a gyermeknek első
vagy másodsorban van-e szüksége a nevelte
tésre, s hogy részére melyik üdülőtelepet 
ajánlja.

A vidéken lakó tényleges kincstári és pos
tamesteri személyzet a kiállított törzslapokat 
orvosi véleménnyel ellátva szolgálati főnöksé
génél adja be, a vidéken lakó nyugdíjasok pe
dig annál a hivatalnál, amely lakásukhoz legkö
zelebb esik, még pedig oly időben, hogy a fő
nökségek a törzslapokat javaslatuk rájegyzése 
után legkésöbbb folyó évi május hó 16-áig köz
vetlenül a postás nyugdíj járulék alaphoz (I., 
Krisztina-körút 12, VI. em. 665. sz.) megküld- 
hessék.

A fővárosban lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet a törzslapokat orvosi 
vélemény nélkül ugyancsak szolgálati főnöksé
génél május hó 14-éig adja be, a főnökség pedig 
a törzslapokat — véleménnyel ellátva — május 
hó 16-áig a postás nyugdíj járulék alaphoz küld
je be.

A fővárosi nyugdíjasok a törzslapokat leg
később szintén május hó 16-áig közvetlenül a 
postás nyugdíj járulék alap címére küldjék be.

A postás gyermekek szünidei neveltetése 
június hó második felében kezdődik és csopor
tonként 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 ikapnak.

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, 1939. évi április hó 26-án.

A postás nyugdíj járulék alap 
intéző bizottsága.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.
103.485/1.

Szemerédi Lajos dolhai postakiadó a buda
pesti m. kir. postaigazgatóság által 1936. évi áp
rilis hó 2-án 28/1937. szám alatt kiállított posta
kiadói személyazonossági igazolványát elvesz
tette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1939. évi április hó 20-án.

Budapest-Zugliget időszaki postahivatal meg
nyitása.
105.793/3.

Budapest—Zugliget időszaki posta és táv
beszélő hivatal működését folyó évi május hó 
1-vel Zugligeti-út 20/a sz. alatti helyiségben is
mét megkezdi és folytatja — mint az elmúlt 
évben is — folyó évi október hó 15-ig.

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

Kakasszékfürdő időszaki postaügynökség 
megnyitása.

105.328/3.

Kakasszékfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki postaügynökség működését folyó évi 
május hó 1-én ismét megkezdi. A postaügynök
ség ez évben május hó 1-től október hó 31-ig 
fog működni.

Budapest, 1939. évi április hó 25-én.
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Vilonya postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

104.714/3.
Vilonya postaügynökség ellenőrző hivatala 

Lepsény helyett ezentúl Veszprém 1. A kir. hi
vatalok a fenti változást a Helységnévtárban 
(562. oldal) a m. kir. Postahivatalok és Ügynök
ségek Névsorában (141. oldal), valamint az Irá
nyítási Füzetben (177. oldal) vezessék keresz
tül.

Budapest, 1939. évi április hó 25-én.

Klábertelep postaügynökség ellenőrzőhivatalá
nak megváltoztatása.

105.577/3.
A klábertelepi postaügynökség ellenőrző

hivatala f. évi május hó 1-től Lajosmizse he
lyett Kecskemét.

A kir. hivatalok ehhezképest a Helység- 
névtárt (316. o.) a Postahivatalok és Ügynök
ségek Névsorát (70. o.) és az Irányítási Füzetet 
(82. o.) megfelelően helyesbítsék.

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
103.081/1.

Az esztergomi postahivatalnál a hivatalve
zetői állás áthelyezés folytán megüresedett.

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 budapesti m. 
kir. postaigazgatósághoz intézendő folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési tábláza
tának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással együtt jár a hiva
tal épületében lévő természetbeni lakás haszná
lata.

Budapest, 1939. évi április hó 21-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

104.701/3. — 105.33 F3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi május hó 13-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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nak vétetett fel.



138 18. szám.

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés okan e ▼ c illái« születési helye 

és éve
állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Beregszászi József kiadó Nagyvárad 1913. Kál Postaforgalmi díjnokká 
vétetett fel.
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Evetovics Elemér kiadó Mohaly 1918. Szeghalom Forgalmi díjnokká vé
tetett fel.

D
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n

oJ c*> N Er “í kiadó Tiszadob 1918. Eger 1. j Postaforgalmi díjnok- 
nak vétetett fel.

Sz
eg

ed Csüllög Zsigmondné kiadó Dunaföldvár 1911 Vésztő
6 hónapnál hosszabb 
ideje nem vállalt alkal

mazást.

Sz
eg

ed Joó Istvánná kiadó Kunágota 1909. Kakues
6 hónapnál hosszabb 
ideje nem vállalt al

kalmazást.

Sz
eg

ed Balázs Péterné 
szül. Olasz Etelka kiadó Kunágota 1907. Kunágota

6 hónapnál hosszabb 
ideje nem vállalt al

kalmazást.

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

Balaton postaügynökség, távbeszélővel egyesített pos
tahivatallá történő átalakításához keres azonnalra, lehető
leg női kiadót, de lehet férfi is, ki az ügynökszakvizsga 
letételéiig a hivatalt vezeti. Járandóság: lakás, teljes1 ellátás, 
esetleg mosás, is, és készpénz megegyezés szerint.

Csőinek postahivatal keres egy kiadónőt azonnalra 
két-három hónapra, esetleg állapdióra. Fizetés 86 P +  7.50 
üzemi, és bélyegjutalék. Lakás, világítás, fűtés.

Kecel I. oszt. postahivatal azonnali belépésre, esetleg 
május 1-re gyakorlott nőkiadót keres. Fizetési feltételek 
közlését kéri.

Kisterenye I. osztályú postahivatal állandó alkalma
zásra május 1-re gyakorlott kiadót keres. Fizetés fix és 
. . .  * üzemi.

Mátrafüred postahivatal távbeszélő kezelésben jártas 
kiadónőket keres alkalmazásra.

Oroszvár postahivatal lehetőleg azonnali belépésre

keres férfikiadót. Lehet kezdő is. Az állás állandó. Fizetés 
megegyezés szerint.

Simontornya postahivatal két kiadót keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

Szentgotthárd postahivatal két-három hónapra jó 
távíró és távb. kezelő, lehetőleg férfi kiadót keres. Lehet 
kezdő is. Pixfizetés'.

Szécsisziget (Zala m.) III. oszt. postahivatal május 
hónapra helyettest keres. Lakás, ellátás, fizetés megegye
zés szerint.

Tóváros postahivatalhoz állandó alkalmazásra mi
előbb pénztárkezelésre kiadót keresek. Fizetés 110 pengő 
fix és egyszobás lakás.

Törökszentmiklós I. oszt. postahivatalhoz egy kiadónő 
kerestetik. Fizetés osztályonként változik, a legkevesebb 
havonta 115 pengő fix és a legmagasabb utalvány osztály
nál havonta' 140 pengő, üzemivel együtt.

Gércze III. o. posta- és távbeszélőhivatal június 1-től 
háromheti helyettesítésre kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: D uchor J.)
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T A R T A L O M :
Az országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának pos

tai befizetése.
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
A „Távíró Szabályzat, a Távbeszélő Szabályzat s az 

Általános Rádió Szabályzat és Pótszabályzat (Kairó, 1938.)" 
kiadása és megrendelése.

A debreceni református kollégium fennállásának 490. 
évfordulója alkalmával kiadott bélyegek árusítása.

Légipostái Tájékoztató kiadása.
Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változás a „Kimutatás a külföldről érkező levélpostai 

lcgiküldemények légipostái pótdíjáról“ című táblázatban. 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése. 
Pályázatok postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek

Az országgyűlési képviselőjelölt biztosítékának j 
postai befizetése

106.996/4.

Az országgyűlési képviselők választásáról 
szóló 1938:XIX. te. rendelkezéseinek végrehaj
tása tárgyában a Budapesti Közlöny 1939. évi
V. hó 5. számában megjelent 245.000/1939 B. M. 
számú m. kir. belügyminiszteri rendelet 5. §-a 
értelmében mind az egyéni, mind a lajstromos 
választókerületekben a hivatkozott törvényben 
(78. § 2. bekezdés) megállapított biztosítékot a 
64.101. számú „Belügyminisztérium: letéti
számla, Budapest“ elnevezésű postatakarék
pénztári számlára, és pedig külön erre a célra 
készült és Budapesten a belügyminisztérium
ban, egyéb helyeken pedig a kir. járásbíróság
nál beszerezhető postatakarékpénztári befize
tési lappal kell befizetni.

A postatakarékpénztári befizetési lap t- 
lapján a befizető magánközleményei s mára 
fenntartott helyen a befizető köteles teltün
tetni, hogy a befizetett összeg

a) egyéni választókerületi választásnál me
lyik képviselőjelöltnek,

b) lajstromos választókerületi választásnál 
melyik párt lajstromába felvett képviselőjelöl
teknek,

melyik választókerületben, mely napra ki
tűzött országgyűlési képviselőválasztásnál le
tett biztosítéka.

Ugyanezeket az adatokat, ezenfelül a befi
zető nevét és lakcímét is, a befizetési lap elis- 
mervény-szelvényének hátlapjára a befizetés 
alkalmával a felvevő postaalkalmazott köteles 
rávezetni. Ezt a záradékot a postaalkalmazott 
aláírásával és a postahivatal bélyegzőjével 
látja el.

E rendelkezések végrehajtásával kapcso
latban a következőket közlöm és rendelem el:

1. Az országgyűlési képviselőjelölt, illetve 
jelöltek biztosítékának befizetésére szolgáló, 
külön befizetési lapok kétfélék. Az egyiket az 
egyéni, a másikat a lajstromos választókerületi 
választásnál használják.

Ezek a befizetési lapok a rendes befizetési 
lapoktól abban különböznek, hogy az előolda- 
lon felül teljes szélességben „Kizárólag ország
gyűlési képviselőjelölt biztosítékának befizeté
sére használható“ szövegű nyomtatott felírás
sal, továbbá „Kincstári szolgálat“ felülnyomás
sal, az „Értesítőlap“ és az „Elismervény“ hát
lapján pedig a kívánt adatok bejegyzésének 
megfelelő szövegnyomással vannak ellátva.

A kétféle befizetési lap egymástól annyi
ban tér el, hogy az egyéni választókerületi vá-
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lasztásnál használható befizetési lap megfelelő 
részein a biztosíték összege számokkal és be
tűkkel szintén nyomdai úton van feltűntetve. 
A másikon — amelyet a lajstromos választóke
rületi választásnál kell használni — ilyen ösz- 
szegbenyomás nincs, e befizetési lap megfelelő 
részein tehát a biztosíték összegét a befizető 
tartozik beírni.

2. A külön befizetési lappal történő befize
tések elszámolása előtt a felvevő postaalkalma
zott köteles meggyőződni arról, hogy a be
fizető az értesítőlap hátlapján levő nyomtatott 
szöveget a kívánt adatokkal kiegészítette-e. 
Azután a felvevő postaalkalmazott tartozik 
a befizetési lap értesítő-részének hátlapján a 
befizető által beírt adatokat az elismervény 
hátlapján levő nyomtatott szövegbe bejegyezni 
és ugyanott a befizető nevét és lakcímét is fel
tűntetni, a bejegyzést aláírni és a hivatal kelet
bélyegzőlenyomatával ellátni.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy a lajstromos kerületi választásoknál 
a befizetési lap hátlapján az előnyomott szö
vegnek megfelelően egyebek közt nem a kép
viselőjelöltnek a nevét, hanem a lajstromba 
felvett képviselőjelöltek pártjának és a lajstro
mos választókerületnek nevét kell beírni.

A befizetett összegek elszámolása egyéb
ként a rendes csekkbefizetések módjára tör
ténik.

3. A postahivatalok a jövőben a képviselő- 
jelölti biztosíték befizetésére szolgáló, külön 
befizetési lapokkal ellátva nem lesznek. Ennél
fogva az eziránt érdeklődő feleket hívják fel, 
hogy erre vonatkozó igénylésükkel forduljanak 
Budapesten a m. kir. belügyminisztériumhoz, 
vidéken pedig a kir. járásbírósághoz.

A postahivatalokat nyomatékosan felhí
vom, hogy a képviselőjelölti biztosíték-befize
tések elfogadásánál az e rendeletben foglaltak
hoz szigorúan alkalmazkodjanak.

Ezzel egyidejűleg az azonos tárgyban a 
P. R. T. 1937. évi 19. számában megjelent 
102.277/4. sz. rendeletemet teljes egészében ha
tályon kívül helyezem.

Budapest, 1939. május 2-án.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

105.790/1.

A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Szőke 
László postasegédtitkárt (36) a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette és e teendők 
ellátásával 1939. évi május hó 1-től dr. Móró 
Vilmos postafogalmazót (30) bízta meg.

Budapest, 1939. évi május hó 2-án.

A „Távíró Szabályzat, a Távbeszélő Szabályzat 
s az Általános Rádió Szabályzat és Pótszabály

zat (Kairó, 1938.)“ kiadása és megrendelése.

II. ad 92908/8.

Az 1932. évi madridi Nemzetközi Távköz
lési Egyezményhez tartozó, az 1938. évben Kai
róban átvizsgált és az 1939. évi január hó 1-én 
életbelépett „Táviró Szabályzat“-ot, „Távbe
szélő Szabályzat“-ot és „Általános Rádió Sza
bályzat és Pótszabályzat“-ot az eredeti francia 
szöveggel és hivatalos magyar fordítással ki
adtam.

E segédkönyvek szétosztása iránt külön 
intézkedem.

Postaalkalmazottak és magánosok a ki 
vány okát a m. kir. posta tudakozó irodájánál 
(Külföldi hirlaposztály,' Budapest IV., Város
ház-utca 18.) vehetik, illetve rendelhetik meg.

A könyvek ára a következő.
Távíró Szabályzat (B. 4.) 10 P;
Távbeszélő Szabályzat (C. 3.) 3 P;
Általános Rádió Szabályzat és Pótszabály

zat (D. 3.) 11 P.
Ezekbe az összegekbe a 10% kezelési költ 

ség, a 3% forgalmi adó, valamint a csomagolási 
díj már bele van számítva.

A megrendelt könyvek árát portóköteles 
postautalványon kell megküldeni a m. kir. posta 
tudakozó irodájának.

Budapes t, 1939. évi május hó 1-én.



19. szám. 141

A debreceni református kollégium fennállásá
nak 400. évfordulója alkalmával kiadott bélye

gek árusítása.

I. ad. 104.156/3.

A. R. T. 1938. cvi 47. számában közzétett 
125.755/3. számú rendeletemmel figyelmeztet
tem a postahivatalokat, hogy ha náluk a debre
ceni bélyegek iránt kereslet mutatkozik, akkor 
e bélyegekből kötelesek megfelelő mennyiséget 
készletben tartani.

Panasz merült fel, hogy e rendelkezést a 
hivatalok figyelmen kívül hagyják, a debreceni 
bélyegekből készletről nem gondoskodnak s így 
a mutatkozó érdeklődést nem tudják kielégí
teni.

Erre való tekintettel ismételten felhívom a 
postahivatalokat, hogy a náluk mutatkozó ér
deklődés kielégítésére szükséges debreceni bé
lyegmennyiséget haladéktalanúl rendeljék meg 
a m. kir. posta értékcikkraktárától.

A hivatalok az arcképes bélyegszükségle
tük egyrésze helyett is rendelhetik és használ
hatják a megfelelő értékjelzésü debreceni bé
lyegeket.

Budapest, 1939. évi május hó*3-án.

Légipostái Tájékoztató kiadása.

106.787/4.

A nyári légipostái menetrendváltozásokkal 
kapcsolatban a légipostái menetrendet ,,Légi
postái Tájékoztató“ címen e rendelet mellék
leteként újból kiadtam. A hivatalok a P. R. T. 
1938. évi 43. számának mellékleteként kiadott 
Légipostái Menetrend helyett ezentúl az uj Lé
gipostái tájékoztatót használják.

A tájékoztatóból a posta tudokozó irodá
jának külföldi hirlaposztályánál korlátolt pél
dányszámban különlenyomat áll rendelkezésre, 
amelyből a légipostát gyakrabban igénybevevő 
felek között való díjmentes szétosztás céljából 
szükséges példányokat szolgálati levelezőlapon 
lehet rendelni.

Budapest, 1939. évi május hó 1-én.

Európán kívülre szóló levélposta továbbítása.

106.612/3.

Az európán kívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72 számú postahivatalánál (E) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (E):

Ausztráliába (Fremantle) F V /ll—7 ó, I:
VI/6;

Brit-Indiába (Bombay) F V/9—15 ó, E V/22; 
F V /ll—7 ó, É V/25;

Délafrikába (Capetown) F V/9—15 ó, E 
V/29;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro) F V/9—12 
ó, E V/27; F V /ll 15 ó; E V/29; F V/13-15 ó, 
E V/31;

Egyiptomba (Alexandria) F V/7—22 ó, E 
V/22; F V/9—22 ó, E V/14, /•’ V/10—
22 ó, E V/16; F V/12—15 ó, E V/18, F V/13—22 
ó, E V/19;

Észak- és Középamerikába (New-York) F 
V/8—15 ó, E V/15, F V/10—15 ó, E V/17; F V/13 
-15  ó, E V/20;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad) F V/8—22
ó, /•; V/13, F V/10—22 ó, E V/15; F V/13—22 ó, 
E V/18;

Iránba (Perzsia-Teherán) F V/8—12 ó, E 
V/16; F V/12—12 ó, E V/20; F V/13—12 ó, E 
V/21;

Japánba (Shimonoseki) F V/9—5 ó, É V/26; 
F V/12—5 ó, E V/29;

Németatföldi-Indiába (Batávia) F V /ll—5
ó, E VI/1;

Palesztinába (Tel-Aviv) F V/7—22 ó, E 
V/12; F V/9—22 ó, É V/14; F V/10—22 ó, E 
V/16; F V/12—22 ó, E V/17;

Szíriába (Alep) F V/8—22 ó, E V /ll, F 
V/10—22 ó, E V/13; F V/13—22 ó, E V/15.

Budapest, 1939. évi április hó 29-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul- | 
tak névjegyzékének kiegészítése.

104.911/4.

A Budapesti nemzeti és szabadkikötő ve
zetése alatt álló „Komáromi kikötő“-t és .„Pár
kányi rakodó“-t a f. é. június hó 1-étől kezdő- 
dőleg a levélpostai díj átalány ozásban részvevő 
szervek sorába felveszem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának Vl/b pontjánál (M. kir. Kereske
delem- és Közlekedésügyi Minisztérium) a 28. 
tétel alatt felvett szervhez (Budapesti nemzeti 
és szabadkikötő) folytatólag írják „és a veze
tése alatt álló Komáromi kikötő, valamint Pár
kányi rakodó“.

Budapest, 1939. évi április hó 26-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
106.487/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi április hó 28-án kelt B. I. 
4870/1939. számú végzésével a Budapesten, a 
Világosság r. t. nyomdájában előállított „Nők 
májusa 1939“ című politikai, nem időszaki saj
tótermék 1939. évi április hó 27. napján bemu
tatott számának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi május hó 2-án.

Posta szállításból kizárt sajtótermék .
I.

107.327/4.

A Pittsburgban megjelenő „Vistnik Mes
senger“ című laptól és a New-Yorkban megje
lenő „Magyar Jövő“ című hetilaptól a postai 
szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi május hó 4-én.

107.003/4.

A Szlovákiában megjelenő „Slovák“, „Slo- 
venská Politika“, „Slovenská Pravda“ és a 
„Národnie Noviny“ című napilapoktól, to
vábbá a „Slovák Tyzdennik“ című hetilaptól és 
a „Slovenské Kalvinské Hlasy“ című havonta 
megjelenő folyóirattól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1939. évi május hó 3-án.

II.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

107.395/4.

A komáromi kir. törvényszék 1939. évi áp
rilis hó 30-án kelt B. 1147/2-1939. számú végzé
sével a Könyvnyomda r. t. pozsonyi fiókja 
nyomdájában előállított „Köztársasági magya
rok jubileumi könyve“ című könyv lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi- május hó 4-én.

II.

107.403/4.

A kecskeméti kir. törvényszék vizsgálóbí- 
rája 1939. évi május hó 2-án kelt 2185/1939. 
számú végzésével az 1939. évben, az Első Kecs
keméti Hírlapkiadó Nyomda r. t. kiadásában 
megjelenő „Orpheus Széljegyzetek Casanová
hoz“ című 1. számú könyvnek lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1939. évi május hó 4-én.
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Változás a „Kimutatás a külföldről érkező levél
postai légiküldemények légipostái pótdíjáról“ 

című táblázatban.

107.168/4.

A hivatalok a P. R. T. 1936. évi 2. számában 
a 133.992/4. sz. rendelet mellékleteként kiadott 
„Kimutatás a külföldről érkező levélpostai lé
giküldemények és postautalványok légipostái 
pótdíjáról“ című táblázatban vezessék keresztül 
a következő változást:

4. oldal, 63. Németország, a 3-—6-ik hasáb
ban „15“ helyett mindannyiszor írják „10“.

A kimutatás első oldalán a 4. Ausztria alatt 
felsorolt összes adatokat az 1—6. hasábban tö
röljék.

Budapest, 1939. évi május hó 3-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

104.838/8.

A hivatalok a Távíró-Díj szabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

15: o. Portugál-Nyugat-Afrika, a) Angolá
nál a 2. hasábba VII. helyett írjanak VIII-at.

19. o. New-Jersey államnál az 1. hasábban 
Jersey City után írják be: North Bergen; Union 
City után írják be: Weehawken, West New 
York.

26. o. Arábia, 1. Adennél a 2. hasábban az I. 
útirányt, a 3. hasábban a 2.77 aranyfrank szó
díját töröljék. A 2. hasábba a VIII. útirány elé 
pedig írják be:. I.

30. o. Karolina-szigetnél a 2. hasábba az V. 
útirány elé írják be: II.

31. o. Labuan-szigetnél a 2. hasábba a II. 
útirány elé írják be: I.

Marshall-szigetek, Jalouit-nál a 2. hasábba 
a III. útirány elé írják be: I.

32. o. Az oldal fej rovatában az „Útirá

nyokénál új útirányként beiktatandó: VIII. 
via Radio-Orient.

Sarawaknál a 2. hasábba az V. útirány elé 
írják be: Vili.

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1936. évi 45. számában megjelent 
124455/8 sz. rendelettel kiadott karácsonyi cs 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hiva
talok a következő változásokat jegyezzék elő:

4. o. New-Jersey államnál az 1. hasábban 
lersey City után írják be: North Bergen; Union 
City után írják be: Weehawken, West New 
York.

Budapest, 1939. évi április hó 27-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.

105.807/3.

Etes nk. (197. o.) ezentúl u. t. Karancsság.
Etesi akna (Amália telep) rs Etes (197 o.) 

ezentúl u. t. Karancsság.
Fertőszéplak (213. o.) ezentúl L., u.

t. Eszterháza törlendő.
Katinka puszta .A Etes (287. o.) ezentúl u. 

t. Karancsság.
Kotrócó puszta .A Etes (323. o.) ezentúl u. 

t. Karancsság.
Rautelep r\ Etes (450. o.) ezentúl u. t. Ka

rancsság.

Budapest, 1939. évi május hó 2-án.

II.

105.161/3.

Alsóhangony (95. o.) és Felsőhangony (706. 
o.) Hangony ideiglenes néven egyesíttettek.

Babodpuszta a Somogytúr községhez tar
tozott Kisbabod, Nagybabod, Babodráki, Szil



144 19. szám.

váspuszta és Vörösihegy néven ismert lakott 
helyekből Somogybabod ideiglenes néven kis
községgé alakúit, amely a látrányi körjegyző
séghez tartozik. Babodpusztánál a kir. hivata
lok írják be: „Új elnevezése Somogybabod“.

Bugacmonostornál (148. o.) a „v. á.“ törlése 
mellett a mozdonyjel elé írják be: „ak. és cs. 
h. S3 (Monostorfalva) Eh. Kecskemét, Kecske
mét — — — Kiskunmajsa, 311 postáig. Sz.“ u. 
p. Monostorfalva bejegyzést pedig töröljék.

Diósviszlónál (178. o.) nk. helyett írják be: 
„kk.“ és utána „kj. h.“

Gergelyinél (225. o.) írják be: „Új elneve
zése Gergelyiugornya“.

Hangonyánál (244. o.) írják be: Alsóhan- 
gonyból és Felsőhangonyból Hangony ideigle
nes néven alakult kisközség. U. p. és u. t. Felső- 
Ír angony.

Kemenessönrjénnél (291. o.) kk. helyett ír
ják be: Sömjénmihályfa“.

Kenrestaródfánál (291. o.) írják be: „kj. 
Gsákánydoroszló“.

Monostorfalvánál (375. o.) írják be: „Üj 
elnevezése Bugacmonostor.“

Omsósnál (409. o.) O Gergelyi helyett G> 
Gergelyiugornya Írandó.

Somogyaszaló után (473. o.) írják be: „So
mogybabod kk. Somogy vm. Lengyeltóti i, ^  
(Babodpuszta) Eh. Balatonlelle, Székesfehérvár

■1—1 - Nagykanizsa 2, Balatonlelle . . ., 402, u. t. 
Somogytúr postáig P.“

Sorokpolánynál (475. o.) írják be: „kj. Kisu
nyom“.

Sömlény r\ Siklós elé (477. o.) írják be: 
„Sömjénmihályfa kk. Vas vm. celldömüki já
rás, (Kemenesmihályfa) @£9 L., Mezőlak 
pu. ....Celldömölk pu., 797, postáig S.“

Szava kisközségnél (488. o.) írják be: „ki. 
Diósviszló.“

Szilváspusztánál (502. o.) írják be: 5io-
mogytúr helyett ezentúl rr Somogybabod.

Vörösihegy (566. o.) ezentúl C\ Somogytúr 
helyett r\ Somogybabod.

Budapest, 1939. évi május hó 2-án.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.

105.545/1.

Nagy Ernő a volóci postahivatalnál alkal
mazásban álló postakiadó a debreceni nr. kir. 
postaigazgatóság által 1931. évi július hó 2-án 
l-D-433/931. szám alatt kiállított postakiadói 
személyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1939. évi április hó 27-én.
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P á ly á z a ti h ird e tm é n y e k
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

106.060/3., 106.740/3. * **
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** A szállítást és kézbesítést a község küldöncével végezteti.

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 1939.

évi május hó 20-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936, évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi május hó 3-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Balatonfüredfürdő postahivatal keres két férfi- vagy 
nő-kiadót azonnali állandó és július—augusztus hónapokra 
további két kiadót, nyári alkalmazásra. Járandóság: termé
szetbeni lakás, világítás, kiszolgálás (ágynemű nélkül) és 
fix fizetés. Azonnali jelentkezéseket kér.

Balatongyörök postahivatal július és augusztus hóna
pokra kiadót keres, lehet kezdő is. Fizetés m'egegyezés sze
rint.

Bánréve postahivatal kezdő kiadónőt keres azonnali 
belépésre. Fizetés: teljes ellátás és készpénz megegyezés 
szerint.

Bölcske (Tolna m.) posta, táv irda , távbeszélő hivatal
három hónapra helyettest keres. Fizetése havi 70 P üzemi 
jutalékkal együtt. Mosás és ágynemű nélkül.

Cinkota I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
gyakorlott kiadót keres. Fizetés: fix és az üzemi.

Gödöllő-alvég gyenge II. oszt. postahivatal keres nő
kiadót azonnalra; állás állandó. Fizetés megegyezés szerint.

Hugyag (Nógrád m.) III. oszt. postahivatal június hó 
lü-étől helyettest keres 5 hónapi időtartamra; havi fix meg
egyezés szerint.

Körösszakái postahivatal azonnal belépésre, helyette
sítésre is képes kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Miskolc 3. sz. postahivatal azonnali belépésre kiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

Rakamaz I. postahivatal keres állandó alkalmazásra 
azonnalra kiadót; lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

Soroksár postahivatal kettő kiadót, azonnal belépésre 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

Szentgotthárd postahivatal két-három hónapra jó táv
író és távbeszélő kezelő kiadót keres. Lehet kezdő is. Fix 
fizetés.

Tét (Győr m.) postahivatal állandó alkalmazásra keres 
kiadónőt; fizetés megegyezés szerint, fix lakással vagy el
látással.

Tornanádaska postahivatal nyári hónapokra egy ügyes 
kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

Velence postahivatal július hónapra helyettest keres. 
Lakás, ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Zalaszentiván III. oszt. postahivatal állandó állásra ke
res május 15. vagy június 1-re mindenben jártas, esetleg ön
álló kezelésre is képes kiadónőt vagy kiadót. Fizetés, el
látás, lakás, készpénz megegyezés szerint.

Zebegény postahivatal július, augusztus hónapokra ki
adót keres. Járandósága 80 P, lakás reggelivel és üzemi ju* 
talék.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bejczy Mária Zalaszentiván azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Horváth Ibolya Pécs, Kürt-u. 15. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Horváth Margit Inke (Somogy megye) azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szán t küldemények cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak  szánt küldem ények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest 4.

Fővárosi Nyomda Részvény társasáé (Felelős v.: D uchor J.)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g | g |  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 9 3 » . M Á JU S  13. 3 « .  szám .

T A R T

Kerületi és helyi biztosi megbízatás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
A bélyegtartalmú küldemények fokozottabb ellen

őrzése.
A kézbesített közönséges levélpostai küldemények 

után felszámítható munkaegységek rendezése.
A magyar mozgóposták jegyzékelőmenetek és posta

szállításra felhasznált gépkocsi járatok jegyzéke.
Névjegyzékben nem szereplő hajóállomáshoz szóló 

rádiótáviratok címzése.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
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Kerületi és helyi biztosi megbízatás.

107.930/1.
A budapesti m. kir. postaigazgatóság kerü

letében 1939. évi május hó 1-től dr. Diósdi Fe
renc postasegédtitkár (68) a kerületi, dr. Tárnái 
Albert postasegédtitkár (81) pedig a helyi biz
tosi teendők ellátásával megbízatott.

Budapest, 1939. évi május hó 9-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
1021974/1.

Török Miklós postafőfelügyelőt (186) a 
nagykőrösi postahivatal vezetése alól felmen
tettem és a Békéscsaba 1. számú postahivatal 
vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi május hó 5-én.

A bélyegtartalmú küldemények fokozottabb 
ellenőrzése.

104.191/4.
Felhívom a hivatalokat arra, hogy a kül

földre szóló 100 pengőn aluli értékű és így 
barna- vagy violaszínű nyilatkozattal feladásra

hozott bélyegtartalmú küldemények tartalmát 
minden esetben gondosan ellenőrizzék. Abban 
az esetben, ha a felvevőhivatal nem tudja két
ségtelenül megállapítani, hogy a feladni szán
dékolt küldemény kereskedelmi értéke nem ha
ladja meg a feladó által feltüntetett értéket, a 
küldeményt ellenőrzés végett a bélyegértékc- 
sítő irodához kell felterjeszteni. A felülvizsgálat 
megtörténte jeléül a felvevő alkalmazott mind 
a küldeményen, mind a nyilatkozaton a kelei- 
bélyegzőlenyomatot és kézjegyét köteles alkal
mazni.

A rendelet ellen vétő hivatalok ellen szigo
rúan fogok eljárni.

A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
P. R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 
102.209/4. sz. rendelet 4. §. 5. pontjánál, vala
mint az 1937. évi 45. számában megjelent 
117.313/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1939. évi május hó 9-én.

A kézbesített közönséges levélpostai küldemé
nyek után felszámítható munkaegységek ren

dezése.
103.177/2.

A közönséges levélpostai küldeményeket 
vagy azok többségét házhoz kézbesítő posta
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hivatalok (ügynökségek) a munkaegységkimu- 1 
tatás P. II. 1—12. folyószámai alatt feltüntetett 
könyvelt küldemények munkaegységeinek 
együttes számát, vagyis a darabszámokból 
(összegekből) és a szorzószámokból alakult 
szorzatok összegét — a könyvelt küldemények 
kézbesítési módjára való tekintet nélkül — Bu
dapesten a P. II. 13/b., vidéken pedig a 13/c. 
folyószám alatt tüntessék fel. E folyószámokat 
havonta csak a kincstári postahivatalok töltik 
ki.

Olyan városokban és községekben, ame
lyekben több postahivatal (ügynökség) kézbe
síti a közönséges levélpostai küldeményeket, 
továbbá azoknál a hivataloknál (ügynökségek
nél), amelyek a közönséges levélpostai külde
mények többségét nem házhoz, hanem a hiva
talban kézbesítik, az igazgatóság állapítsa meg, 
hogy az e címen felszámítható munkaegységek
ből az egyes hivatalok (ügynökségek) milyen 
arányban részesülnek. Az igazgatóságok e mun
kaegységek megosztására vonatkozó rendelke
zésekről 3 hónapon belül tegyenek összefog 
laló jelentést és a jövőben ezeket az adatokat 
minden év februárjában jelentsék.

Postamesteri járandóság szempontjából a 
P. R. T. 1926. évi 25. számában megjelent 
17.661. sz. rendelet 4. bekezdésében foglaltakat 
változatlanul fenntartom, tehát a postamesteri 
hivatalok járandósága szempontjából jövőben 
is csak a hivatalban történő kézbesítésre meg
állapított szorzószámok vehetők figyelembe.

A „Mekut“ helvesbítéséről a legközelebbi 
„Változások“ útján fogok gondoskodni.

Budapest, 1939. évi május hó 5-én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.

107.255/3.

Magyarország területén folyó évi május hó 
15-től közlekedő mozgópostákat, jegvzékelő- 
meneteket és postaszállításra felhasznált köz
úti gépkocsi járatokat a mellékelt külön jegy
zékben közlöm.

Budapest, 1939. évi május hó 5-én.

Névjegyzékben nem szereplő hajóállomáshoz 
szóló rádiótáviratok címzése.

94.935/8.
é

Az olyan hajóra címzett rádiótáviratot, 
amelynek hajóállomása a parti és hajóállomá
sok névjegyzékébe (Nomenclature des stations 
cőtiéres et de navire) még nincs felvéve, de 
amely állomás a Távközlés Nemzetközi Egye
sületének berni irodájánál már be van jelentve, 
a hajó nevét a távirat címében a hajóállomás 
hívójelével — amennyiben ez lehetséges — ki 
kell egészíteni. A hajó neve és hívójele ebben 
az esetben a címben egy szónak számít.

Budapest, 1939. évi május hó 3-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
108.081/3.

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 V/18 — 7 ó, 
É V/13; F V/27 — 5 ó, É VI/20;

Brit-lndiába (Bombay) F V/18 —- 7 ó, É 
VI/1; F V/25 — 7 ó, É VI/8;

Dél-A.frikába (Capetown) F V/16 — 15 ó. 
É VI/5; F V/23 — 15 ó, É VI/12;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro) F V/15 — 
15 ó, É V/29; F V/20 — 12 ó, É VI/3; F V/21 - 
15 ó, É VI/10 (csak Brazilja); F V/25 — 15 ó, 
É VI/13;

Egyiptomba (Alexandria) F V/14 — 22 ó, 
É V/18; F V/15 — 22 ó, É V/20; F V/17 — 22 ó,
É V/21; F V/19 — 15 ó. É V/23; F V/21 — 22 ó,
É V/25; F V/22 — 22 ó. É V/26; F V/24 — 22 ó,
É V/28; F V/25 — 22 ó, É V/30; F V/26 — 15 ó,
É V/31;

Észak- és Középamerikába (New-York) 
F V/15 — 15 ó, É V/22; F V/18 — 15 ó, É V/25;
F V/22 — 15 ó, É V/29; F V/25 — 15 ó, É VI/1:

Irak-Mezopotámiába (Baghdad F V/15 — 
22 ó, É V/20; F V/17 — 22 ó, É V 122, F V/20
— 22 ó. É V/25; F V/22 — 22 ó, É V/27; F V/24
— 22 ó, É V/29; F V/27 — 22 ó, É VI/1;

Iránba (Perzsia-Teherán) F V/15 — 12 ó, 
É V23; F V/19 — 12 ó, É V/27; F V/20 — 12 ó,
É V/28; F V/22 — 12 ó, É V/30; F V/26 — 12 ó,
É VI/3; F V/27 — 12 ó, É VI/4;
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Japánba (Shimonoseki): F V/ló — 5 ó, E 
VI/2; F  V/19 — 5 ó, É VI/5; F  V/23 — 3 ó, É 
V1/9; F  V/26 — 5 ó, É VI/12;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F V/17 — 
15 ó, É VI/8; F V/25 — 5 ó, É VI/19;

Palesztinába (Tel-Aviv): F V/15 — 22 ó, E 
V/19; F  V/17 — 22 ó, É V/21; F V/20 — 22 ó, 
É V/24; F V/22 — 22 ó, É V/26; F V724 — 22 o, 
E V/28; F V/25- — 22 ó, É V/30; F V/27 — 22 ó, 
F V/31;

Szíriába (Alep): F V/15 — 22 ó, É V/18; F 
V/17 — 22 ó, £ V/20; F V/20 — 22 ó, É V/23; 
F V/22 — 22 ó, É V/25; F V/24 — 22 6, É V/27; 
F V/27 — 22 ó, É V/30.

Budapest, 1959. évi május hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

107.795/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi április 
hó 29-én kelt 1939. B. 2694/1. számú határozatá
val az Eperjesen, 1939. április hó 27-én megje
lent „Slovenská Sloboda“ című napilap 97. szá
mának; a május hó 3-án kelt 1939. B. 2756/1. 
számú határozatával pedig ugyanennek a lapnak 
1959. évi május hó 3'-án megjelent 102. számá
nak; az április hó 29-én kelt 1939. B. 2695/1. 
számú határozatával viszont a Pozsonyban 
megjelenő „Slovenská Pravda“ című napilap 
1939. április hó 28-iki 98. számának lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

I I .

108.466/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1959. évi május hó 4-én kelt B. I. 
5404/1939. számú végzésével a Budapesten 
nyomtatott „Kitartás, 9323“, „Éljen Szálasi“, 
„1939“, „Győzünk“ feliratú érme lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
érme postán szétküldött példányait ne szállít-

I sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
105.752/8.

A volt Cseh-Szlovák köztársaság megszű
nése és a Gseh-morva védnökség, valamint 
Szlovákország megalakulása következtében a 
Useh-morva védnökség területéhez tartozó táv
beszélő központokkal lebonyolított távbeszélő
forgalomban 1939. évi május hó 15-től kezdve 
részben új díjak lépnek életbe. E díjváltozással 
kapcsolatban a volt magyar-csehszlovák ked
vezményes díjú, ú. n. határszéli távbeszélő for
galmat a magyar-szlovák viszonylatban is 
ugyancsak a fenti időponttól kezdve esetleges 
újabb intézkedésig megszüntetem..

Az azelőtt Litvániához tartozott Memel- 
területnek a német birodalomhoz történt visz- 
szacsatolása következtében, a volt Memel-terü- 
leten levő központokkal lebonyolított beszélge
tések 1939. évi május hó 15-től kezdődőleg a 
Németországra megállapított díjszabás szerint, 
mint a II. csoport 3. díjövébe tartozó német hi
vatalokkal váltott beszélgetések díjazandók. 
Az e területhez tartozó távbeszélő központok
kal váltott beszélgetések díja tehát a német- 
országi díjszabásnak megfelelően 8.00 arany
frank.

A hivatalok ennélfogva a f. évi május hó 
15-iki érvénnyel a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

17. o. A nemzetközi távbeszélő forgalom
ban részvevő országok jegyzékében a „Cseh- 
Szlovákország“ kitételt „Cseh-morva védnök- 
ségre"-re javítsák. Svédország után pedig írják 
be;

Szlovákország...................  52
18. o. Az Általános tudnivalók 1. pont har

madik bekezdésének második mondatában a 
„Cseh-Szlovákország“ kitételt töröljék.

23. o. Cseh-Szlovákországnál az összes je
lenlegi adatot töröljék és helyükbe ragasszák a 
csatolt 1. sz. fedőlapot.
, 52. o. Svédország és Törökország közé ra

gasszák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.
A hivatalok az alábbi változást a rendelet 

megjelenésének napján jegyezzék elő és attól 
kezdve alkalmazzák.
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41. o. Németalföldnél a kéthasábos részt 
követő első bekezdésben a beszélgetési díj va
lamennyi viszonylatban 8 frs 90 cts helyett 8 
frs 60 cts. Az oldal alján levő kiszámított díjak 
táblázatát a következőképen helyesbítsék: 
I. 2 frs. 97 cts helyett 2 frs. 87 cts; II. 5 frs. 34 
cts. helyett 5 frs. 16 cts.; III. 1 frs. 78 cts. he
lyett 1 frs. 72 cts.

Budapest, 1939. évi május hó 4-én.

Sajtóhiba helyesbítés.

ad. 106.060/3., 106.740/3.

A P. R. T. folyó évi 19. számában nyomda
hiba folytán hiányos szöveggel megjelent Pá
lyázati Hirdetmény helyesbítése végett a 4. ha
sáb 5. sorában Nyitra és Poszony k. c. e. he
lyett Nyitra és Pozsony k. e. e., a 9. hasáb 3. so
rába 7 helyett 7.—, a 2. hasáb 6. sorába Telek
falu helyett Teklafalu, a 3. hasábba P., a 9. ha
sáb 6. sorába 1,35 helyett 1.35 írandó.

Budapest, 1939. évi május hó 9-én.

Rákoscsaba 2. sz. postahivatal megnyitása.

108.411/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői 
járásában fekvő Rákoscsaba nagyközségben 
folyó évi május hó 15-én Rákoscsaba 2. elneve
zéssel távbeszélővel egyesített felvevő postahi
vatal nyílik meg. A hivatal ellenőrzőszáma: 434, 
díjnégyszögszáma: 11, szolgálati jellege: L.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorában a 109. oldalon Rákos
csaba után a következőket jegyezzék be: 434, 
11, — — — Rákoscsaba 2, Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun, Budapest, Budapest — — . Hatvan.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

Kovácsréten távbeszélővel egyesített posta- 
hivatal megnyitása.

108.183/3..
Kárpátalján Kovácsrét községben folyó évi 

május hó 8-án távbeszélővel egyesített posta
hivatal nyílt meg.

A kir. postahivatalok a Kárpátalján meg

nyílt postahivatalok jegyzékébe írják be: „KuS- 
nice (Kovácsrét), ellenőrzőszám 2287, díjnégy- 
szögszám 3741, Máramaros vm., Beregszász 
« — w  Kusnice (Kovácsrét), postaigazga
tóság D.“

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

Tiszaadony postaügynökség megnyitása.
107.369/3.

Szatmár vármegye vásárosnaményi járásá
hoz tartozó Tiszaadony községben folyó évi 
május hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Tisza- 
szalka, díjnégyszögszáma 2225, ellenőrző sza
ma 2330.

A postaügynökség forgalmi köre Tisia- 
adony községre és a közigazgatásilag hozzá
tartozó Szidó tanyára terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtárban az 522. oldalon 1 isza- 
adonynál az „up. és“ bejegyzést töröljék, he
lyette írják be Eh. Tiszaszalka; Nyíregy
háza Vásárosnamény, 2225, postáig.
D.“ A 499. oldalon Szidó Tiszaadony u. p. 
ezentúl Tiszaadony.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 130. oldalon Tinnye után írják
be: „2330, 2225,------——, Tiszaadony ü. (Eh.
Tiszaszalka), Szatmár, Debrecen, Nyíregyháza 

m Vásárosnamény.“ A 162. oldalon a 
2225. számnál írják be Tiszavid után „Tisza
adony“.

Végül az Irányítási Füzetben a 163. oldalon 
Tinnye után írják be „Tiszaadony, Ü, Szatmár, 
D, II., Nyíregyháza—Vásárosnamény; Eh. Ti
szaszalka“.

Budapest, 1939. évi május hó 9-én.

Pestszentlőrinc postaügynökség megnyitása.
107.848/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye központi 
járásához tartozó Pestszentlőrinc megyei vá
rosban folyó évi május hó 8-án Pestszentlőrinc 
elnevezéssel távbeszélővel egyesített, csak fel
vétellel megbízott postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző száma: 419, 
díjnégyszögszáma: 3.
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A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változást vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 430. oldalon Pest 
szentlőrincnél a ^  után írják be: „S3 Eh. Bu
dapest 72.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 103. oldalon Pestszentlőrinc 2. után ír
ják be: „419. .3, --------, Pestszentlőrinc ü. (Eh.
Budapest 72.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Budapest 
72, Ganz-telcp.“

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

Horány időszaki postaügynökség megnyitása. 
108.410/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pomázi já
rásában fekvő Szigetmonostor községhez tar
tozó Demény Károly postás üdülőtelep terüle

tén működő, távbeszélővel egyesített Horány 
időszaki postaügynökség működését f. évi má
jus hó 15-én ismét megkezdi.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.

t i

Hálózati igazolvány elvesztése.

107.412/6.

Müller Ernő napidíjas műszerész a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság ál
tal kiállított 420/1935. sz. távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készüléke
ken munkák elvégzésére jogosító igazolványát 
elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1939. évi május hó 8-án.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

107.986/., 107.987/3.
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*) A szállítást és kézbesítést a község küldönce látja el.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi május hó 27-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi május hó 10-én.
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Betöltendő kiadói állások.
Abaújszántó postahivatal azonnali belépésre 2 kiadót 

keres fix fizetésre.
Aszód postahivatal állandó alkalmazásra mindenben 

jártas kiadót keres mielőbbi belépésre. Fizetés 130 P fix.
Csenger postahivatal pénztárkezelő nőkiadót keres 

azonnalra, vagy június 1. után. Fizetés, üzemivel együtt: 
72 pengő és teljes ellátás; mosás, ágynemű nélkül.

Enyingi postahivatal június 1-től pénztárkezelő férfi- 
kiadót keres. Járandóság üzemivel együtt havi 104 pengő, 
reggeli, lakás, fűtés, világítás, továbbá a betegs., rokkan is. 
díj és az adó teljes térítése.

Földes (ffajdu megye) II. oszt. postahivatal helyette
sítésre is képes nőkiadót keres állandó alkalmazásra, fix 
fizetéssel.

Legenyealsómihályi II. oszt. postahivatal azonnali be
lépésre, állandó alkalmazásra, kiadót keres. Lehet kezdő is. 
Fizetés 80 P, +  üzemi jutalék.

Medgyesegyháza postahivatal azonnali belépésre kiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

Nagytétényi postahivatal a kezelés minden ágában 
gyakorlott posta kiadó vagy kiadónő szíves ajánlatát kéri.

Rétság I. osztályú új postahivatal gyakorlott nőkiadót 
keres állandó alkalmazásra, azonnali belépéssel. 100 P fix, 
lakással.

Zákány III. o. posta- és távbeszélőhivatal július 1-től 
két hónapra helyettest keres, teljes ellátás, havi 50 P fize
téssel.

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.}
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Megbízatás.
Az 1939. évi kibocsátású, általános forgalmú, filléres 

értékjclzésű postabélyegek forgalomba bocsátása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
A „Magyar a magyarért“ bélyegek árusításának módo

sítása.
Hirdető bélyegző használata a kecskeméti postahiva

talnál.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Margitsziget és Parádfürdő időszaki postahivatalok

A T O M :

megnyitása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Különleges bélyegző használata a szentesi, postahiva

talnál.
Pályázatok postaügynöki állásra.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939 április 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Kimutatás a létszámból törölt kiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek

Megbízatás.
109.038/1.

Dr. Havas Ferenc postaigazgató a posta
vezérigazgatóság 8. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítésével megbizatott.

Budapest, 1939. évi május hó 12-én.

Az 1939. évi kibocsátású, általános forgalmú, 
filléres értékjelzésű postabélyegek forgalomba 

bocsátása.
108.874/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 
évi június hó 21-én 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 30, 
32, 40, 50 és 70 fillér értékjelzésű, általános for 
galmú postabélyegeket bocsátók forgalomba.

E bélyegek folyó évi június hó 21-étől bár
hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére felhasználhatók.

A raszteres mélynyomással, egy színben 
előállított bélyegek vízjeles (vízjel rajza az 
1927. évi P. R. T. 49. számában) fehér papíron, 
álló-téglány alakban, 8 féle rajzzal készülnek.

A 14 értékből álló bélyegsorozat közül 9 
értéknek (az 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 20 és 25 fillére
sek) bélyegképe 18X22 mm, perforált bélyeg
nagysága pedig 22—26 mm. méretű, míg a többi

5 értéknek (30, 32, 40, 50 és 70 filléresek) bélyeg
képe 22X29 mm, perforált bélyegnagysága pe
dig 26X33 mm méretű.

Az összes bélyegképen az alsó szélen sötét 
mezőben fehér dűlt betűkkel „MAGYAR KIR. 
POSTA“ szöveg látható, alatta pedig jobbra, 
a perforált fehér mezőben, sötét, dűlt betűkkel 
a tervező neve: „LÉGRÁDY SÁNDOR“ olvas
ható, az értékjelzés mindegyik bélyegképen, a 
háttérnél sötétebb, fehér élezésű dűlt számmal, 
mellette pedig az értékszámnál kisebb „f“ betű
vel van jelezve.

1. Az 1, 2, 4, 5, 6, 10 és 16 filléres értékjel
zésű bélyegképen, a bélyeg szélei felé enyhén 
világosodó háttérből kiemelkedő Szent Korona 
látható. A Szent Korona körül, a háttérből ki
emelkedően, köralakban, világos betűkkel 
„SACRA CORONA“ felírás olvasható. A 
Szent Korona alatt mindegyik bélyegképen kö
zépen (Centrikusán) van elhelyezve a megfelelő 
„1 f“, „2 f“, „4 f“, „5 f“, „6 f“, „10 f“ és a „16 f“ 
értékjelzés.

2. A 20 filléres értékjelzésű bélyegképen a 
bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből 
kiemelkedve Szent István alakja álló helyzet
ben, fején a Szent Korona, feje körül a dics
fény, balkezében az ország alma, jobbkezében 
pedig az egyes kereszt látható. A bélyegkép 
balszélén, sötét háttérből kiemelkedve, világos



álló régies betűkkel, felülről lefelé haladó függő
leges sorban „ST STEPHANUS“, a bélyegkép 
jobb felső szélén pedig „REX“ szöveg olvas
ható. A „20 f“ értékjelzés a „MAGYAR KIR. 
POSTA“ szöveg fölött, a bélyegkép jobb alsó 
sarkában van elhelyezve.

3. A  25 filléres értékjelzésű bélyegképen a 
bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből 
kiemelkedve, ülő helyzetben — karjában a dics
fényes és ország almát tartó gyermek Jézus
sal — szűz Mária képe látható, fején a Szent 
Koronával, feje körül dicsfénnyel, jobbkezében 
pedig a jogarral. A bélyegkép balszélén, felül
ről lefelé haladó függőleges sorban, a háttérből 
kiemelkedő világos, régies álló betűkkel 
„PATRONA“, jobb szélén pedig „HUNGÁ
RIÁÉ“ szöveg olvasható. A  „25 f“ értékjelzés 
a „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg fölött, a 
bélyegkép jobb alsó sarkában van elhelyezve.

4. A 30 filléres értékjelzésű bélyegképen, 
a bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttér
ből kiemelkedve, a budavári koronázó főtemp
lom képe látható. A templom képe fölött a hát
térben az ősi koronázási jelvények (a dics

fényes Szent Korona, az ország alma, a jogar 
és a kard) láthatók. A templom képe alatt vilá 
gos mezőben, sötét dűlt betűkkel „KORO- 
NÁZÓ-FÖTEMPLOM“ szöveg olvasható. A 
„30 f“ értékjelzés a bélyegkép jobb felső sar
kában van elhelyezve.

5. A 32 filléres értékjelzésű bélyegképen a 
bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből 
kiemelkedve a debreceni református nagy
templom képe, a templom képe fölött a háttér
ben az egyetemes református egyház címere 
látható, alatta pedig sötét mezőben, dűlt vilá
gos betűkkel „AZ ISTEN VELÜNK“ szöveg 
olvasható. A templom képe alatt világos mező
ben sötét dűlt betűkkel „DEBRECENI-NAGY
TEMPLOM“ szöveg olvasható. A  „32 f“ érték- 
jelzés a bélyegkép jobb felső sarkában van el
helyezve.

6. A 40 filléres értékjelzésű bélyegképen a 
bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttérből 
kiemelkedve az esztergomi bazilika képe, a 
templom képe fölött a háttérben Szent István 
esküre emelt jobbkeze feje, az árpádházi címer 
és az apostoli kettős kereszt látható, a templom
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képe alatt pedig világos mezőben, sötét dűlt 
betűkkel „ESZTERGOMI-BAZILIKA“ szöveg 
olvasható. A „40 f“ értékjelzés a bélyegkép 
jobb felső sarkában van elhelyezve.

7. Az 50 filléres értékjelzésű bélyegképen
a bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttér
ből kiemelkedve, a budapesti Deák-téri evan
gélikus templom képe, háttérben a kereszt, a 
biblia, szőlőfürt és búzakalász látható, a temp
lom képe alatt pedig világos mezőben, sötét, 
dűlt betűkkel „DEÁK TÉRI EVANG. TEMP
LOM“ szöveg olvasható. Az „50 f“ értékjelzés 
a bélyegkép jobb felső sarkában van elhe
lyezve. I , '

8. A 70 filléres értékjelzésű bélyegképen, 
a bélyeg szélei felé enyhén világosodó háttér
ből kiemelkedve a kassai székesegyház képe, 
a háttérben a Rákóczi család címere látható, 
a templom képe alatt pedig világos mezőben, 
sötét, dűlt betűkkel „KASSAI-SZÉKESEGY
HÁZ“ szöveg olvasható. A „70 f“ értékjelzés 
a bélyegkép jobb felső sarkában van elhe
lyezve.

Az 1 filléres értékjelzésű bélyeg színe; 
borvörös.

A 2 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
kékeszöld.

A 4 filléres értékjelzésű bélyeg színe; 
sárgásbarna.

Az 5 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
szürkés ibolya.

A 6 filléres érték jelzésű bélyeg színe: 
világos zöld.

A 10 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
barna.

A 16 filléres érték jelzésű bélyeg színe: 
ibolya.

A 20 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
új vörös.

A 25 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
kékesszürke.

A 30 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
vörös ibolya.

A 32 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
barna.

A 40 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
kékeszöld.

Az 50 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
ol aj zöld.

A 70 filléres értékjelzésű bélyeg színe: 
rozsdavörös.

A m. kir. posta értékcikkraktára első kész
lettel az összes kincstári és a budapesti posta

hivatalokat, továbbá a berettyóújfalui, máté
szalkai, a szikszói, a nagyszőllősi, a kőrösmezői 
(jasina-i), a técsői (tacovo-i) és a rahói (ra- 
chov-i) postahivatalokat soronkívül, hivatalból 
fogja ellátni, míg a többi postahivatalok e bé
lyegből a rendes július havi ellátmányukkal 
együtt (a rendelt bélyeg ellátmányuk egy ré
szének erejéig) kapnak készletet.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
ezeket a bélyegeket folyó évi június hó 21-e 
előtt árusítani, vagy kiadni nem szabad.

Budapest, 1939. évi május hó 17-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul 
tak névjegyzékének kiegészítése.

108.708/4.
A Határkijelölő központi bizottságot a 

levélpostai díjátalányozásban részvevő szer
vek közé azonnali hatállyal felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának II. pontjánál (M. kir. Miniszter 
elnökség) 5. tételeként írják be „Határkijelölő 
központi bizottság“.

Budapest, 1939. évi május hó 13-án.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek árusításának 
módosítása.
108.671/3.

A „Magyar a magyarért“ bélyegeket forga- 
galomba bocsátó, a P. R. T. folyó évi 1. számá
ban közzétett 85.002/3. számú rendeletemnek 
azt a részét, hogy e bélyegek csakis sorozatok
ban árusíthatók, hatályon kívül helyezem.

Ehhez képest a postahivatalok a „Magyar 
a magyarért“ bélyegeket egyenként is árusít
hatják, s a mutatkozó kereslet kielégítésére 
szükséges mennyiséget értékenként külön-kü- 
lön is megrendelhetik a m. kir. posta érték
cikkraktárától.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy e bélyegeket a postai névérték, vala
mint az 50%-os felár együttes összegéért (pl. a 
30 + 15 f-est 45 f-ért) kell eladniuk, — továbbá, 
hogy a bélyegek példányszáma korlátozott, így 
az értékcikkraktár a megrendeléseket csak 
készlete kimerüléséig foganatosíthatja, vala
mint, hogy az eladásból befolyó összegeket — 
fennebb hivatkozott rendeletem utolsó két be-
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kezdése értelmében — az értékcikknaplóban 
külön is fel kell tüntetniök.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek korláto
zás nélkül való árusításáról a postahivatalok a 
közönséget feltűnő helyen kifüggesztett hir
detmény útján és közvetlenül is értesítsék.

E rendelkezésemet a postahivatalok fen- 
nebb ismételten hivatkozott rendeletemnél je
gyezzék elő.

Budapest, 1939. évi május hó 12-én.

Hirdető bélyegző használata a kecskeméti 
postahivatalnál.

108.478/3.
A Kecskeméti Szőlő- és Gyümölcstermelők 

Egyesülete közreműködésével rendezendő bor 
és háziipari kiállítás előzetes hirdetésére a kecs
keméti postahivatal „A magyar bor ünnepe 
Kecskeméten — 1939. június 18—20.“ szövegű 
kézihenger hirdető bélyegzőt fog használni a 
bélyegző elkészültétől kezdve folyó évi június 
hó 20-ig bezárólag.

Budapest, 1939. évi május hó 15-én.

Változások a Csomagdíjszabásban.
109.668/4.

Lengyelországgal a közvetlen csomagkicse
rélő forgalom megindult. Ezzel kapcsolatban a 
hivatalok a Csomagdíjszabásban (Kivonatos 
Csomagdíjszabással rendelkező hivatalok eb
ben a díjszabásban) vezessék keresztül a követ
kező változásokat:

Danzig, a P. R. T. 1938. évi 18. számában 
törölt 1. útirány helyébe, a 2—8. hasábban, új 
1. útiránynak írják be a következőket:

2 3 4 5 6 7 8

Lengyel 1 1 65
D 2__ 45 1 j j

10 4 55 >150 >1120 3 f
13 6 70 \ n
20 8 80

A meglévő német útirány számozását javít
sák ,,2.“-re.

Észtország, a meglevő útirányok elé új 1. 
útiránynak írják be a következőket:

2 3 4 5 6 7 8

Lengyel- 1 2 30
i

\ \
Lett 5 3 55

10 - 6 80 (I50
\/* 1120 3 f

15 10 05 1 n, a
20 13 30 )

A meglevő három útirány számozását ennek 
megfelelően javítsák 2„ 3. és 4-re.

Lengyelország, a P. R. T. 1938. évi 18. szá
mában törölt 1. útirány helyébe, a 2—8. hasáb
ban, új 1. útiránynak írják be a következőket:

2 3 4 5 6 7 8

Közvetlen 1 70
5 1 25

10 2 25 150 * 1120 3 f
15 3 40
20 4 50

A meglévő német útirányt számozzák 2. út
iránynak.

Lettország, a meglevő útirányok elé új 1. 
útiránynak írják be a következőket:

2 3 4 5 6 7 8

Lengyel I 2 _
5 3 —

10 5 70 150 * 1120 3 f
15 8 35
20 11 05

A meglevő két útirány számozását ennek meg
felelően javítsák 2. és 3-ra.

Litvánia, a meglevő útirányok elé új 1. út
iránynak írják be a következőket:

2 3 4 5 6 7 8

Lengyel 1 2 _
5 3 —

10 5 70 150 * 5600 4 f
15 8 65

1 20 11 90

A meglevő két útirány számozását ennek meg
felelően javítsák 2. és 3-ra.

Budapest, 1939. évi május hó 17-én.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

109.667/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 19. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz-
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tató című táblázatban vezessék keresztül a 
következő változásokat:

Az 1. és 2. oldalon Európánál a táblázat 
fejében, az 5. és 7. hasábban a feladási határ
időt mindenütt javítsák 11.20-ról 11.15-re és
12.45- ről 12.35-re.

Az 1. oldalon, Németországnál a 9. hasáb
ban Nürnberg-Saarbrücken és Stuttgart -tál 
egysorban a 9. hasábban a München, Frank- 
furt/M és München nevek mellé tegyenek O 
jelet.

A 2. és 3. oldalon, Afrikánál a táblázat 3. 
hasábjában mindenütt, ahol 12.45, illetőleg
11.20 feladási határidő van feltüntetve, javítsák 
ezt 11.15-re, illetőleg 12.45-re. Ugyancsak Afri
kánál, a 2. oldalon, Délnyugat-Afrikánál a 
Windhoeckba szóló küldemények feladási ha
táridejéül mindkét esetben írják be 8.50.

A 3. és 4. oldalon, Amerikánál, a táblázat 
fejében mindenütt javítsák a feladási határidőt
12.45- ről 12.35-re.

A 4. oldalon, Ázsia, Ausztrália, stb.-nél, Af
ganisztán, Arábia, Beludzsisztán és Brit-Bor- 
neoval egy vonalban a 3—8. hasábban levő 
helynév előtt levő 2. helyett írjanak mindenütt 
„1“ betűt. "Ugyancsak itt, Birmánál, a 8. hasáb
ban az érkezési nap helyesen „ke“. Ugyanebben 
a táblázatban Iraknál, Baghdaddal egysorban a
3. hasábba új érkezési napnak írják be „ke“, 
az 5. hasábba „csü“ megjelölést.

Budapest, 1939. évi május hó 17-én.

Margitsziget és Parádfürdő időszaki postahiva
talok megnyitása.

.109.519/3.
A Budapest 62. sz. postahivatal kirendelt

ségeként Margitszigeten f. évi május hó 15-től 
szeptember hó 15-ig időszaki postahivatal mű
ködik.

Parádfürdő távírdával és távbeszélővel 
egyesített időszaki postahivatal f. évi május hó 
16-tól szeptember hó 30-ig ismét működik.

Budapest, 1939. évi május hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

109.343/4.
A kassai kir. ügyészség 1939. évi május hó 

8-án kelt 1939. B. 2819/1. számú végzésével az

Eperjesen, Gajdos Breza György felelős szer
kesztésében megjelenő „Slovenská Slobodu“ 
című politikai napilap 1939. évi május hó 6-iki 
105. számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi május hó 16-án.

II.
109.073/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálőbírája 1939. évi május hó 12-én kelt B. 1. 
5395/1939/2/Vm. 250/1939. számú végzésével a 
Budapesten Attila nyomda Rt. nyomdájában 
előállított és 1939. évi május hó 11. napján be
mutatott „Zsidó világuralom — kit válasszunk 
országgyűlési képviselőnek?“ című sajtótermék 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi május hó 16-án.

III.

109.174/4.
A szombathelyi kir. törvényszék vizsgáló- 

bírája 1939. évi május hó 11-én kelt 1204/1939. 
számú végzésével az „Esik eső“ és „A mónár- 
nak jól megy dolga“ cimű röpiratok lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi május hó 16-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

108.772/1.
A nagykőrösi postahivatalnál a hivatalve

zetői állás áthelyezés következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésétől
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számított 8 nap alatt, a hivatalos út betartása 
mellett, a javaslattételre hivatott szegedi m. 
kir. postaigazgatósághoz intézendő folyamod
ványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési tábláza
tának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1939. évi május hó 15-én.

Különleges bélyegző használata a szentesi 
postahivatalnál.
I. ad. 110.235/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a szen
tesi postahivatal a Szentesi Cserkész Repülő 
Egyesület által folyó évi május hó 21-én ren
dezendő repülőnap alkalmával „Cserkész Re
pülőnap — Szentes — 1939. V. 21.“ feliratú 
bélyegzőt is fog használni.

Budapest, 1939. évi május hó 19-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

109.125/3. — 109.298/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi június hó 3-áig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi május hó 15-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 
1939. április havi forgalma.

3.336/eln. Ptpt.
A takaréküzletben a betéteket 185.374 P 

20 f-rel haladták túl a visszafizetések. A beté

tek állománya 1939 április hó végén 131,857.932 
P 58 f volt. A különleges kamatozású betétek 
álladéka a fenti álladékban 22,054.420 P 52 f-rel 
szerepel.

A betevők száma a hó végén 581.121 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 24,557.150
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P 17 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1939 április hó végén 
258,273.394 P 03 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 39.574 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nát képező különféle értékpapírok állománya 
1939 április hó végén névértékben 123,399.349 P 
91 f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek 
pedig névértékben 167,257.772 P 21 f értéket 
képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 103.938 volt.

A zálogüzletágban 244.593 drb új zálogfel
vétel 4,713.353 P kölcsönnel és 234.436 drb zá
logkiváltással 4,416.278 P kölcsönvisszafizetés- 
sel szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1939 április hó 
végén 1,246.045 drb, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 24,742.456 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2501 drb, kényszerárverésre pedig 6029 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 6929 
drb, a befolyt vételár 137.233 P volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939 április hó folyamán 3,533.227 
tétel, s 1.988,486.471 P 73 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó 
végén 390,131.326 P 61 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi május hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

102.982/3.

A körmendi postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1939. évi október hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
A körmendi postahivataltól 1 km távol

ságra levő körmendi pályaudvarra és vissza na
ponkint (5) ötször közlekedő kettősfogatú ka- 
rioljáratot a soproni m. kir. postaigazgatóság 
által esetről-esetre megállapított órákban me
netrend szerint fenntartani. Köteles a posta
szállító járatok fenntartása végett egy kocsist 
alkalmazni, két lovat tartani, a szállítás ellátá
sához szükséges 1 drb kariolkocsit a- volt 
postaszállító jogutódjaitól a megállapítandó

vételárért megvásárolni, szükség esetén újat 
beszerezni és a kocsi karbantartásáról és tisz
tántartásáról gondoskodni. A postaszállító a 
tárkocsi karbantartásáért évi 115 P kocsiáta
lányban, s a szállításért megállapítandó szállí
tási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a soproni m. 
kir. postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Sop
ron, Széchenyi-tér 7—10. III. em. 23 ajtó) és a 
körmendi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a fedhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizo
nyítványt kell csatolni és azt 1939. évi június 
hó 22. délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban 
a soproni m. kir. postaigazgatóságnál személye
sen vagy posta útján kell benyújtani. A borí
tékra — mind a külső, mind a belsőre, — fel 
kell jegyezni színes írónnal: „Pályázat a kör
mendi 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 soproni m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatal címére megkül
deni.

A pályázatok 1939. évi június hó 22-én dél
előtt 11 órakor fognak bizottságilag a soproni 
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 határozathoza
talig, az a pályázó pedig, kinek 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, to
vábbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1939, évi május hó 9-én.
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Betöltendő kiadói állások.

Balatonkenese postahivatal kiadót keres nyári idényre 
két, esetleg három hónapra, fix fizetéssel 1939 VII. 1-től. 
Ajánlatot igény megjelölésével kérem. Kezdők is ajánlkoz
hatnak.

Báta postahivatal június és július hónapokra kiadót 
keres. Fizetés megegyezés szerint.

Gárdony postahivatal július hónapra kisegítő kiadót 
keres, lehet kezdő is, vagy gyakorlott kisegítő. Fizetés 
megegyezés szerint.

Kecel I. oszt. postahivatal azonnali belépésre kiadónőt 
keres. Járandóság; megegyezés szeriint.

Oroszvár postahivatal lehetőleg azonnali belépésre

férfikiadót keres. Lehet kezdő iis. Az állás állandó. Fizetés 
megegyezés szerint.

Pestszenterzsébet 3-as postahivatal június 1-re vagy 
15-ére a posta minden ágában jártas perfekt pénztárkezelő 
nőkiadót keres. Fizetése teljes ellátás,, mosás és 55 P.

Szécsisziget III. oszt. postahivatal július vagy augusz
tus hónapra helyettesként gyakorlattal bíró kisegítőt vagy 
kiadójelöltet keres. Fizetés: teljes ellátás és készpénz meg
egyezés szerint.

Tótvázsony postahivatal június 15-étől egy hónapra
helyettest keres,. Fizetés megegyezés szerint.

Váchartyán II. o. postahivatal kiadónőt keres, lehet 
kezdő is, esetleg kiadójelölt, azonnali belépésire. Fizetés: 
teljes ellátás, ágynemű és mosás nélkül, és készpénz meg
egyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

Állást

Taúlsettcr Irén Jászkarajenő azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Mezey Margit Kassa, Pcsti-út 20. azonnal Kisegítőnek . ajánlkozik

Mormer Irén Baja,
Erzsébet királyné-utca' 84. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

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

Fővárosi Nyomda R észvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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BUDAPEST, 1039. MÁJUS 20. 33. szám.

T A K T A U O M:

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap köszöneté a 
repülő alap javára juttatott adományért.

Az ellenőrző postahivatalok és a postaügynökségek 
postatakarékpénztári számadásával kapcsolatos egyes ren
delkezések.

Németországba szóló kiscsomag és árumintaküldemé
nyek hiányos csomagolása.

Cseh-Szlovák bankjegyek és német birodalmi márka 
bankjegyek, továbbá ily váltópénzek és egyéb értékek be
viteli korlátozása a Cseh-Morva védnökség: területére.

Az 1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott második 
kibocátású 10 P-s bankjegyek bevonása, iletve az 1936. évi 
december hó 22-i kelettel ellátott új 10 P-s bankjegyek ki
bocsátása.

Időleges távbeszélő állomások készpénzbiztosítéka.
Az időszakos távbeszélő állomások üzemideje.
Európánkívülrc szóló levélposta továbbítása.
Különleges bélyegző használata Lillafüreden.
A XVI. Magyar Bélyegnap színhelyén alkalmi posta- 

hivatal működtetése és különleges keletbélyegző használata.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változás a Távbeszé'lő-Díjszabálsban.
Változások a Helységnévtárban.

Bótrágy postahivatal átalakítása postaügynökséggé.
Monostorfalva post a ügynökség nevének megváltoz 

tatása.
Máriaújfalu pu. postaügynökség működésének meg

szüntetése.
Személyzetiek.
Pályázatok postaügynöki állásra.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrnak 

30.300/1939. I. a. szám alatt kiadott pályázati hirdetménye 
a hazai fiú felőkereskedelmi iskolák I. évfolyamaiban rend
szeresített tandíjmentes helyekre.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrnak 
30.600/1939. I. a. szám alatt kiadott pályázati hirdetménye 
a középiskolát végzettek részére szervezett egyéves ke
reskedelmi szaktanfolyamokon rendszeresített tandíjmen
tes helyekre.

A kereskedelem- és. közlekedésügyi miniszter úrnak 
30.400/1939. I. a. szám alatt kiadott pályázati hirdetménye 
a Budapesti Kereskedelmi Akadémia keleti kereskedelmi 
szaktanfolyamán rendszeresített tandíjmentes helyekre.

Hirdetmény a Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő 
igény bévé télé ről.

Hirdetmény a Galyatetői Tisztviselői Üdülő igénybe
vételéről.

Betöltendő kiadói állások.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap köszö
neté a repülő alap javára juttatott adományért.

107.958/10.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap 

köszönő iratot intézett a m. kir. postavezérigaz- 
gatósághoz, amelyben a m. kir. posta személy
zetének a repülő alap javára juttatott adomá
nyáért köszönetét mond. A köszönő iratot a 
postaszemélyzettel tudomásvétel végett az 
alábbiakban egész terjedelmében közlöm:
„451/1939. B/W.

Tekintetes
m. kir. Postavezérigazgatóságnak,

B u d a p e s t  
I„ Krisztina-körút 12.

A m. kir. posta személyzete által a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alap javára küldött 
20.80276 pengőt kitevő adományért van szeren
csénk a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap 
nevében hazafias köszönetét mondani.

Örömmel állapítjuk meg, hogy ezzel a je
lentős összegű adománnyal is nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz a magasztos törekvéshez, 
amely a magyar repülés kifejlesztésén keresztül 
szeretett Hazánk jövő megerősödését és boldo
gulását tűzte ki céljául.

Egyben felkérjük a t. vezérigazgatóságot, 
hogy az adományozóknak köszönetünket meg
felelő formában tudtuladni szíveskedjék.

Amidőn a m. kir. postavezérigazgatóság
nak az adományok összegyűjtése és hozzánk-
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juttatása terén kifejtett szíves fáradozásaiért 
külön is köszönetét mondunk, vagyunk

hazafias üdvözlettel

Bereczky László s. k. vitéz Laborczfy s. k. 
ü. v. főtitkár h. elnök.“

E hazafias mozgalom alkalmából a posta
személyzet részéről ismételten tanúsított lelkes 
áldozatkészségért a magam részéről is őszinte 
köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 1939. évi május hó 17-én.

Az ellenőrző postahivatalok és a postaügynök
ségek postatakarékpénztári számadásával kap

csolatos egyes rendelkezések.
ad 99.320/4.

A „Postatakarékpénztári napi sommázat 
vezetése a postaügynökségeknél“ cím alatt a P. 
R. T. folyó évi 17. számában megjelent 99.320/4. 
számú rendeletet a m. kir. postatakarékpénztár
ral egyetértőén az alábbiakkal egészítem ki:

1. Az ellenőrző postahivatalok folyó évi 
június hó 1-től kezdve a saját postatakarék
pénztári forgalmukról külön napi sommázatot 
készítsenek.

Egyben a hivatalok mind a saját, mind az 
ellenőrzésük alá tartozó postaügynökségek napi 
forgalmáról az aljegyzékek alapján havi elő
jegyzést vezessenek, amelybe az egyes aljegy
zékek napi zárlatadatait külön-külön tüntessék 
fel, ezeket az adatokat naponta összesítsék és 
az együttes napi adatokról összesítő napi som
mázatot készítsenek.

Ebbe az összesítő sommázatba az egyes ál- 
jegyzékek napi zárlatadatait, tehát nem külön- 
külön, hanem csak egy sorban együttesen kell 
az előírt hasáboknak megfelelően beírni.

A pénztárszámadáshoz csatolni kell az ösz- 
szesítő-sommázatot, valamint az ellenőrző-pos
tahivatal és az alája tartozó ügynökségek saját 
forgalmáról készített egyes sommázatokat.

A havi előjegyzést — amely az A. 5. Szab. 
42. §. 4. pont 3 bekezdésében előírt betétívet 
pótolja nem kell a pénztárszámadáshoz csa
tolni.

2. Azok a postaügynökségek, amelyeknek 
napi leszámolása az ellenőrző-postahivatalhoz 
csak a befizetést követő első vagy második na

pon, tehát, egy, esetleg két napi eltolódással 
érkezik be, a tárgyhónapot követő hónapnak a 
nevét, a hó utolsó, illetve a hó utolsó két mun
kanapjáról vezetett postatakarékpénztári taka
rék- és csekküzleti aljegyzékekhez kiállított fő
jegyzéken is tüntessék fel.

Ezt a változást a postahivatalok (postaügy
nökségek) jegyezzék elő az előlhivatkozott ren
deletnél, valamint az A. 5. Szab. 42. §. 4. pont
jánál.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Németországba szóló kiscsomag és áruminta
küldemények hiányos csomagolása.

105.507/4.
Magyarországból még mindig nagyszám

ban érkeznek Németországba szalonnát, vajat, 
zsírt, sajtot és egyéb élelmiszert tartalmazó oly 
kiscsomag- és árumintaküldemények, amelyek
nek burkolata az elégtelen csomagolás miatt út
közben átázik és elszakad s ezáltal sok esetben 
a zárlatban továbbított többi küldeményt be- 
piszkítj ák.

Hivatkozással a P. R. T. 1939. évi 5. számá
ban közzétett 88.495/4. sz. rendeletben foglal
takra, újból nyomatékosan figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy a fentemlített küldemények 
csomagolását rendszeresen ellenőrizzék, s ha 
ez a Levélpostadíjszabás 69. §-ának 12., illetőleg 
13. pontjában előírt szabályoknak nem felel 
meg, ne továbbítsák, hanem küldjék vissza a 
feladónak.

Budapest, 1939. évi május hó 20-án.

Cseh-Szlovák bankjegyek és német birodalmi 
márka bankjegyek, továbbá ily váltópénzek és 
egyéb értékek beviteli korlátozása a Cseh- 

Morva védnökség területére.

109.155/4.

A cseh-morva védnökség postaigazgatásá
nak közlése szerint a Cseh-Morva védnökség 
területére cseh-szlovák bankjegyeket és német 
birodalmi márka bankjegyeket, továbbá ilyen 
váltópénzeket (ezüst, nikkel, réz), valamint 
egyéb értékeket és értékpapírokat csak a prágai 
nemzeti bank engedélyével szabad bevinni.
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A beviteli korlátozásokra vonatkozó sza
bályok értelmében az a címzett, aki külföldről 
ilyen értékeket kap, köteles azokat a külföld
ről érkezett bankjegyek zárolt számláján a 
feladó javára elhelyezni, azonfelül pedig bele
egyezését adnia ahhoz, hogy az értékek a cseh 
Nemzeti Banknak a prágai postatakarékpénz
tárnál vezetett visszatartott értékek számláján 
letétbe helyeztessenek. Ha a címzett beleegyezé
sét nem adja, az értéknyilvánítással ellátott 
küldeményeket a feladási helyre visszaküldik.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre 
a feladók figyelmét és jegyezzék ezt elő a Ee- 
vélpostadíjszabás 236. oldal megfelelő helyén.

Budapest, 1939. évi május hó 22-én.

Az 1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott má
sodik kibocsátású 10 P-s bankjegyek bevonása, 
illetve az 1936. évi december hó 22-i kelettel 

ellátott új 10 P-s bankjegyek kibocsátása.

110.257/2.

A Budapesti Közlöny f. évi 106. számában 
a Magyar Nemzeti Banknak az alábbi két hir
detménye jelent meg:

Hirdetmény
az 7929. évi február hó 1-i kelettel ellátott má
sodik kibocsátású 10 pengős bankjegyek be

vonása tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban 
levő, 1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott 
10 pengős címletű bankjegyeket 1939. évi május 
hó 15-től kezdődőleg a forgalomból bevonja.

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar 
kir. kormány hozzájárulásával 1939. évi novem
ber hó 30-ig terjed, amely időpontig behívott 
bankjegyeket, úgy mint eddig, fizetésképen el 
kell fogadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főin
tézete és fiókintézetei a behívott bankjegyeket 
ugyancsak 1939. évi november hó 30-ig fizetés
képpen vagy kicserélés végett elfogadják. Ezen 
időpont után az említett banjegyeket a Magyar 
Nemzeti Bank intézetei már csak kicserélés vé
gett fogadják el.

1942. évi november hó 30-ával a Magyar 
Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a fent- 
említett bankjegyekre vonatkozólag a Bank 
alapszabályainak 94. cikke szerint megszűriik. 

Budapest, 1939. évi május hó 6-án.

MAGYAR NEMZETI BANK

Baranyai s. k.
elnök.

Fabinyi s. k. Quandt s. k.
főtanácsos. vezérigazgató.

Hirdetmény
új, 7936. évi december hó 22-i kelettel ellátott 
10 pengős bankjegyek kibocsátása tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank az 1936. évi de
cember hó 22-i kelettel ellátott 10 pengős cím
letű bankjegyeinek kibocsátását főintézeténél 
és fiókintézeteinél 7939. évi május hó 15-én meg
kezdi.

Az új bankjegy leírását e hirdetmény füg- 
geléke tartalmazza.

Budapest, 1939. évi május hó 6-án.

MAGYAR NEMZETI BANK 

Baranyai s. k.
elnök.

Fabinyi s. k. Quandt s. k.
főtanácsos. vezérigazgató.

Függelék az 1939. évi május 6-i hirdetményhez.

A Magyar Nemzeti Bank 1936. évi 10 pengős 
bankjegyeinek leírása.

A Magyar Nemzeti Bank 1936. évi decem
ber hó 22-éről keltezett 10 pengőről szóló tiszta 
fehér papíron nyomott bankjegyeinek hossza 
159 mm, szélessége 71 mm.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal 
készült, melyek nem terjednek ki a bankjegy 
egész felületére, úgyhogy baloldalt 3 cm széles 
alapnyomatmentes fehér szegély marad. Az 
egyik alapnyomatot fekete-piros-fekete-színű 
iris-szerűen nyomott sűrű, köralakban futó vo
nalak alkotják, melyben a relief-szerűen beraj
zolt ismétlődő „10“-es számjegyeket a másik 
alapnyomat barnászöld-zöld-barnászöld-színű 
hullámvonalai övezik.

A bankjegy képe iris-szerűen zöld-sötétlila-
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zöld színben van nyomva. A bankjegy képének 
baloldalán csipkeszerűen képzett finom guil- 
loche-keretben dicsfény által övezve Magyaror
szág Védasszonya, ölében a kisded Jézussal, 
jobboldalán pedig guilloche-keretben leányfej- 
kép látható. A két oldalképet felül guilloche- 
szalag köti össze. A jegykép középmezejében 
felül a két guilloche-keret között, fél guilloche- 
rozettára nyomva TÍZ PENGŐ szöveg és ez 
alatt egy stilizált 10-es szám látható, mely ér
tékjelzésen középütt PENGŐ szöveggel ellátott 
keskeny szalag halad át.

Ezen értékjelzés alatt a következő szöveg 
olvasható:

BUDAPEST, 1936. ÉVI DECEMBER HÓ 22-ÉN 
MAGYAR NEMZETI BANK

lmrédy
elnök.

Erney Baranyai
főtanácsos. vezérigazgató.

A szöveg alatt levő fél rozettával díszített 
keskeny szalagban a büntető záradék.

A BANKJEGYEK UTÁNZÁSÁÉRT
TÖRVÉNYSZABTA BÜNTETÉS JÁR

nyert elhelyezést.
A baloldali fehér szegélyben felül a ,,B1' 

jelű háromtagú sorozatszám piros nyomata, 
alatta függőleges zöldszínű guilloche-rozettában 
„10“-es értékszámjelzés látható. Ez alatt a piros 
színben nyomott hattagú folyószám van elhe 
lyezve.

A bankjegy hátoldala két alapnyomattal 
készült, melyek nem terjednek ki a bankjegy 
felületének egész terjedelmére, úgyhogy jobb
oldalt, miként az előoldalon, 3 cm széles alap- 
nyomatmentes fehér szegély marad. Az egyik 
alapnyomat fekete színben nyomott, párhuza
mos köralakban haladó vonalak alkotják, mely
ben a relief-szerűen berajzolt ,,10“-es számje
gyek ismétlődnek; a másik alapnyomat iris- 
szerűen barnászöld-piros-barnászöld-színben 
nyomtatott ugyancsak köralakban haladó, háló
szerűén egybefont vonalak alkotják.

A bankjegy nyomata lombzöld-kékeszöld- 
lombzöld-színű. A középütt elhelyezett, stili
zált csipkeszerű guillochek által övezett keret
ben Szent István király lovasszobra látható. Et
től balra ovális keretben a koronás magyar cí- 1

mer, jobbra pedig ugyancsak ovális keretben a 
„10“-es értékjelzés van elhelyezve.

Egész alul keskeny szalagban, melynek két 
végét díszítő notivumai szervesen össze vannak 
dolgozva a felettük levő guilloche-keretekkel, 
sötét alapból világosan kiemelkedőleg a követ
kező szöveg-értékjelzés olvasható:

TÍZ PENGŐ 
ZECE PENGEI

ZEHN PENGŐ 
/(ECET IIEHrOBA

DESAT PENGŐ 
RECHTE nEHTEIBOB

E szöveg-értékjelzésektől jobbra és balra e 
szalagban még egy-egy „10“-es szám nyert el
helyezést.

A jobboldalon levő alapnyomatnélküli sze
gélyben hosszúkás guilloche-rozettában „10“-es 
értékjelzés látható.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a bevo
nás alatt álló 10 pengős bankjegyeket kifize
tésre ne használják fel, hanem azokat szolgál
tassák be. 1939. évi november hó 30dka után 
pedig ezeket a bankjegyeket fizetésképen se fo
gadják el, hanem az ilyen bankjegyekkel fizetni 
szándékozó felekkel közöljék, hogy ezeket a 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank intéze
teinél becserélhetik.

Budapest, 1939. évi május hó 22-én.

Időleges távbeszélő állomások készpénzbizto
sítéka.

107.900/8.
Az időleges távbeszélő állomás előfizetője, 

ha távbeszélő állomását a távolsági távbeszélő 
forgalomban is használni óhajtja, köteles nem 
kamatozó készpénzbiztosítékot letenni.

A biztosíték összegét a postahivatal javas
lata alapján a felettes postaigazgatóság a vár
ható egy havi hitelezett távbeszélő díj (előfize
tési, illetőleg alap és helyi beszélgetési és távol
sági beszélgetési díj) összegében állapítsa meg. 
A postahivatalok a beszedett biztosítékot pos
taszolgálati utalványon felettes igazgatóságuk
hoz szolgáltassák be.
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Ha az előfizető számlájának összege már hó 
közben megközelíti a biztosíték összegét, akkor 
intézkedni kell a biztosíték megfelelő kiegészí
tése iránt.

A hivatalok ezt a rendeletemet a C. 1. Szab. 
35. §. 2. pontjánál jegyezzék elő. Az üzleti sza
bályzat megfelelő kiegészítéséről legközelebbi 
változásban gondoskodom.

Budapest, 1939. évi május hó 20-án.

Az időszakos távbeszélő állomások üzemideje.

109.732/8.

Az időszakos távbeszélő berendezésért az 
állandó üzemű berendezésre megállapított havi 
használati díjat minden évben egyfolytában 
legalább hat hónapra meg kell fizetni. Ebből a 
szempontból azonban nem a naptári évet, ha
nem a berendezés bekapcsolásától, illetőleg 
időszakossá történt átminősítésétől számított 
12 hónapot kell figyelembe venni, vagyis ez 
alatt a 12 hónap alatt kell a havi használati díjat 
egyfolytában legalább hat hónapra megfizetni.

A hivatalok ezt a rendelkezést jegyezzék 
elő a C. 1. Szab. 34. §. 2. pontjánál.

A C. 1. Szabályzat kiegészítése iránt külön 
„Pótlék“ útján intézkedem.

Budapest, 1939. évi május hó 19-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
110.919/3.

Az európánkívüli fontosabb országokba 
szóló levélposta feladásának határideje a buda
pesti 72. számú postahivatalnál (F) és a rendel
tetési helyre való érkezés időpontja (/?):

Ausztráliába (Fremantle): F VI/1 — 7 ó, 
É VI/27; F VI/8 — 7 ó, É VII/4;

fírit-Indiába (Bombay): F V/30 — 15 ó, E 
VI/12; F Vl/1 — 7 ó, É VI/15; F VI/8 — 7 ó, 
É VI/22;

Dél-Afrikába (Capetown): F V/30 — 15 ó, 
É VI/19; F VI/6 — 15 ó, É VI/26;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F V/30 
12 ó, É VI/13; F VI/5 — 7 ó, É VI/19; F VI/8 
15 ó, É Vl/24;

Egyiptomba (Alexandria): F V/28 — 22 ó, 
É VI/2; F V/29 — 22 ó, É VI/3; F V/30 — 15 ó, 
É VI/4; F V/31 — 15 ó, É VI/5; F V/31 — 22 ó,

É VI/5 (d. u.); F VI/2 — 15 ó, É VI/6 (d. u.); 
F VI/3 — 22 ó, E VI/6; F VI/4 — 22 ó, É VI/8; 
F VI/5 — 22 ó, É VI/9; F VI/7 — 22 ó, É VI/11; 
F VI/8 — 22ó,É  VI/13; F VI/10 — 22 ó, É VI/14;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F V/29 — 15 ó, É VI/5; F V/31 — 15 ó, É VI/8; 
F VI/1 — 15 ó, É VI/10; F VI/5 — 15 ó, E VI/12; 
F VI/7 — 15 ó, E VI/16;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F V/29 
22 ó, E VI/3; F V/31 — 22 ó, E VI/5; F VI/3 
22 ó, E VI/8; F VI/5 — 22 ó, E VI/10; F VI/7 
22 ó, É VI/12; F VI/10 — 22 ó, É VI/15;

Iránba (Perzsia—Teherán): F V/29 — 12 ó, 
É VI/6; F VI/12 — 12 ó, É VI/10; F VI/3 — 12 ó,
E VI/11; F VI/5 — 12 ó, E VI/13; F VI/9 — 12 ó,
E VI/17; F VI/10 — 12 ó, E VÍ/I8;

Japánba (Shimonoseki): F V/30 — 5 ó, E 
VI/16; F VI/2 — 5 ó, É VI/19; F VI/6 — 5 ó. 
E VI/23; F VI/9 — 5 ó, E VI/26;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F VI/1 — 
5 ó, E VI/22; F VI/7 — 15 ó, E VI/29;

Palesztinába (Tel-Aviv): F V/29 — 22 ó, E 
VI/2; F V/31 — 22 ó, E VI/4; F VI/3 — 22 ó, E
VI/7; F VI/5 — 22 ó, E VI/9; F VI/7 — 22 ó, É
VI/11; F VI/8 — 22 ó, E VI/13; F VI/10 — 22 ó, 
E VI/14;

Szíriába (Alep): F V/29 — 22 ó, É VI/1; 
F V/31 — 22 ó, E VI/3; F VI/3 — 22 ó, E VI/6; 
F VI/5 — 22 ó, É VI/8: F VI/7 — 22 ó, E VI/10: 
F VI/10 — 22 ó, E VI/13.

Budapest, 1939. évi május hó 23-án.

Különleges bélyegző használata Lillafüreden.
I. ad. 111.258/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a lilla
füredi postahivatal folyó évi június 1—15. nap
jain „NEMZETI FILMHÉT LILLAFÜRED“ 
feliratú, kelettel ellátott különleges keletbélyeg
zőt is fog használni.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

A XVI. Magyar Bélyegnap színhelyén alkalmi 
postahivatal működtetése és különleges kelet- 

bélyegző használata.
111.202/3.

A Hungária Magyar Bélyeggyűjtők Köre 
által 40 éves fennállása alkalmával a Bélyeg
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otthon helyiségében (VI., Andrássy-út 3. I. em.) 
folyó évi június hó 3—4. napjain rendezendő 
XVI. Magyar Bélyegnap színhelyén, június hó 
3-án 13 órától 19 óráig és június hó 4-én 8 órá
tól megszakítás nélkül 19 óráig terjedő szolgá
lattal, a Budapest 72. számú postahivatal ki- 
rendeltségeként, alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeményeket 
vesz fel, postai bélyegeket és értékcikkeket áru
sít.

Az alkalmi postahivatal működésének 
ideje alatt „40 éves a Hungária Magyar Bélyeg
gyűjtők Köre — 1899—1939 — XVI. Bélyegnap 
Budapest“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Az alkalmi postahivatal a különleges ke
letbélyegzővel a nála feladott levélpostai külde
ményeken kívül, a Budapest 72. számú postahi- 
vatahoz legkésőbb folyó évi június hó 4-én 16 
óráig beérkező, különleges bélyegző lenyoma
tával való ellátás végett beküldött levélpostai 
küldeményeket is lebélyegzi.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Posta szállításból kizárt sajtótermék.
110.221/4.

A Pozsonyban megjelenő „Grenzbote“ cí
mű németnyelvű napilaptól a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi május hó 19-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
109.845/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi május hó
11-én kelt 1939. B. 2906/1. és 1939. B. 2907/1. szá
mú végzéseivel az Eperjesen megjelenő „Slo- 
venská Sloboda“ című lap 1939. május hó 9-iki
107. számának és az 1939. május 11-iki 109. szá
mának lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
postán szétküldött példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem a kassai kir. ügyészség
hez küldjék be.

Budapest, 1939. évi május hó 20-án.

110.071/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi május hó 19-én kelt B. I. 
5644/939. számú végzésével az impresszum nél
küli „Zöld könyv“ című füzet lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó 
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kébesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

II.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
111.077/3.

Folyó évi május hó 24-től az 1520/430. sz. 
vonatokban, kéttengelyű postakocsiban az egy
irányú Budapest—Munkács 37. sz. altiszti moz
góposta közlekedik. A mozgópostát a buda
pesti keleti pályaudvari mozgópostafőnökség 
látja el. Ezzel egyidejűén a Miskolc—Munkács 
430. sz. jegyzékelőmenet megszűnik.

A kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 107.255/3. 
sz. rendelettel közzétett Mozgópostái Jegyzék
ben.

Budapest, 1939. évi május hó 23-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
107.770/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö 
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A II. Szomszédos forgalom c. díjtáb
lázat alatt levő 3) jegyzet szövegének első mon
data a következőképen helyesbítendő: „Szám- 
és betűj egyes nyelvű, valamint összebeszélt 
nyelvű magántávirat nem küldhető“. Az „ősz 
szebeszélt nyelvű távirat csak a román rendel
tetési hivataloknál letett code alapján szer
kesztve küldhető“ szövegrész törlendő.

10. o. Albánia neve mellett az 1. hasábban 
lévő 13) jegyzetjelölést és az oldal alján lévő 
13) jegyzetet töröljék.

29. o. Az Ausztráliai államszövetség neve 
mellé az 1. hasábba tegyenek !l) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet
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írják: ,,9) A II. útirányt „—London“ útirányjel- 
zéssel kell kiegészíteni.“

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 jegyezzék elő:

12. o. Az Ausztráliai államszövetség neve 
mellé az 1. hasábba tegyenek 2) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják: ,,2) A III. útirányt „-London“ útirányjel
zéssel kell kiegészíteni.“

Az alább következő változásokat a hivata
lok csak a f. évi június hó 1-i érvénnyel jegyez
zék elő és az új díjakat csak attól kezdve al
kalmazzák:

a) a Távíró-Díjszabásban:
10. o. Észtország szódíja a 2., 3. és 4. hasáb

ban 0.30, 0.15 és 0.15 a. fr.
Lettország szódíja a 2., 3. és 4. hasábban 

0.235, 0.118 és 0.118 a. fr.
b) a karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok 

Díjtáblázatában:
1. o. (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 

sz,-hoz) Észtország szódíja, illetőleg díjmini
muma a 2 és 3. hasábban 0.15 és 1.50 a. fr.

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Lettország szódíja, illetőleg díjmini
muma a 2. és 3. hasábban 0 118 és 1.18 a. fr.

Budapest, 1939. évi május hó 18-án.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
107.545/8.

A hivatalok a f. évi június hó 1-i érvénnyel 
a Távbeszélő-Díjszabásban a következő válto
zást jegyezzék elő:

43. o. Norvégiánál a cím utáni kéthasábos 
rész baloldali hasábjának második sorát a kö
vetkezőképen helyesbítsék: „Igen sürgős (éc
lair) beszélgetés: váltható.“

Budapest, 1939. évi május hó 20-án.

Változások a Helységnévtárban.
111.163/3.

Alsónyék (97. o.) ezentúl # 2 3  L, u. t. Báta- 
szék törlendő.

Ihráz (263. o.) ezentúl @ 2 3  L.
Nagybátony (380. o.) ezentúl C/2. 
Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Bótrágy postahivatal átalakítása postaügynök
séggé.

109.581/3.
Bereg vármegye munkácsi járásában fekvő 

Bótrágy kisközségben működő, távbeszélővel 
egyesített postahivatal folyó évi május hó 1-től 
változatlan forgalmi körrel távbeszélővel egye
sített postaügynökséggé alakíttatott át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Bá
tyú, ellenőrző száma: 2789.

A kir. hivatalok a visszacsatolt területek 
postahivatalainak névsorát megfelelően helyes
bítsék.

Budapest, 1939. május hó 20-án.

Monostorfalva postaügynökség nevének meg
változtatása.

109.868/3.
Monostorfalva postaügynökség elnevezése 

folyó évi június hó 1-től Bugacmonostor névre 
változik meg.

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

A Helységnévtárban:
Alsóbugac v. á„ Alsómonostor és Alsómo

nostori téglaégető v. mh. Kecskemét (97. o.) 
ezentúl u. p. Bugacmonostor.

Bugac v. á. .A Kecskemét (148. o.) ezentúl 
u. p. Bugacmonostor.

Bugacmonostor ('> Kecskemét (148. o.) a 
1 *3 után „(Monostorfalva)“ törlendő.

Félegyházi út v. mh. n, Kecskemét (203. o.) 
ezentúl u. p. Bugacmonostor.

Felsőmonostor «D Kecskemét (207. o.) ezen
túl u. p. Bugacmonostor.

Füvelőerdő v. mh. rs Kecskemét (218. o.) 
ezentúl u. p. Bugacmonostor.

Kisbugac O Kecskemét (301. o.) ezentúl u. 
p. Bugacmonostor.

Monostorfalva rs Kecskemét (375. o.) ösz- 
szes adataival együtt törlendő.

Nagybugac C\ Kecskemét (381. o.) ezentúl 
u. p. Bugacmonostor.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 85. oldalon Monostorfalva összes ada
taival együtt törlendő, a 30. oldalon Bugyi elé 
felveendő Monostorfalva eddigi adataival „Bu-
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gacmonostor“, a 151. oldalon pedig a 311. szám
nál Monostorfalva helyett ugyancsak „Bugac- 
monostor“.

Az hánytíási Füzetben a 101. oldalon Mo
nostorfalva összes adataival törlendő, a 28. ol
dalon pedig Bugyi elé felveendő Monostorfalva 
eddigi adataival „Bugacmonostor“.

Budapest, 1939. évi május hó 24-cn.

Máriaújfalu pu. postaügynökség működésének 
megszüntetése.

108.248/3.
Máriaújfalu pu. postaügynökség működése 

f. évi április hó 30-án megszűnt.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban a 270. oldalon Jakab

házánál az u. p. utáni „Máriaújfalu“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be: „u. p. és u. t.
Rábafüzes“. A 359. oldalon Máriaújfalu v. mh.- 
nál „§^Jmh.“ jelzés után a pu., Eh. Szent-
gotthárd“ bejegyzést töröljék. Az u. t. Szent- 
gotthárd elé pedig írják be: u. p. Rábafüzes.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 80. oldalon Máriaújfalu pu. postaügy
nökség adatait teljes egészében töröljék.

Az Irányítási Füzet 95. oldalán Máriaújfalu 
pu. postaügynökség adatait teljes egészében tö
röljék.

Budapest, 1939. évi május hó 17-én.

Személyzetiek.

104.850/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
évi február havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik.)

Áthelyeztettek: György József dr. igazgató 
22 Budapestről Kassára, Bally István dr. igaz
gató 35 Budapestről Kassára, Margitfalvy Sán
dor dr. tanácsos 61 Debrecenből Kassára, 
Plachy Károly tanácsos 81 Budapestről Kassára, 
Kákosy István dr. tanácsosi cím és jelleggel 
felruházott titkár 23 Budapestről Kassára, Kraft 
Péter dr. tanácsosi cím és jelleggel felruházott 
titkár 32 Budapestről Kassára, Pető Gyula dr. 
titkár 53 Szegedről Kassára, Babuscsák Jenő dr.

titkár 71 Debrecenből Kassára, Szikszay Kál
mán dr. titkár 82 Pécsről Kassára, Visinszkv 
József titkár' 85 Sopronból Kassára, Kovácsy 
Pál dr. segédtitkár 26 Budapestről Kassára, Rá
kos Béla dr. segédtitkár 37 Debrecenből Kas
sára, Pintér János dr. segédtitkár 46 Szegedről 
Kassára, Csáky Lajos dr. segédtitkár 57 Deb
recenből Kassára, Kajdi Károly dr. segédtitkár 
73 Budapestről Kassára, Horváth Lajos dr. se
gédtitkár 80 Szegedről Kassára, Mihálka Béla 
dr. segédtitkár 87 Debrecenből Kassára, Baráth 
Lajos dr. segédtitkár 91 Sopronból Kassára, 
Hasenauer Miklós dr. fogalmazó 29 Budapest
ről Kassára, Dancsák Gyula dr. fogalmazó 32 
Szegedről Kassára, Kletz Andor dr. fogalmazó 
39 Debrecenből Kassára, Kappel Gyula dr. fo
galmazó 42 Sopronból Kassára, Bánó János dr. 
fogalmazó 60 Sopronból Kassára, Rósás István 
műszaki tanácsos 25 Debrecenből Kassára, Zi- 
mányi János főmérnök 19 Szegedről Kassára, 
Faller László mérnök 19 Szegedről Kassára, 
Beck Károly mérnök 36 Sopronból Komárom
ba, Váczy Károly mérnök 49 Debrecenből Kas
sára, Ludwig László segédmérnök 35 Budapest
ről Kassára, Keresztesi Ernő segédmérnök 36 
Budapestről Ungvárra, Harasztos Ferenc fel
ügyelő 268 Budapestről Nagykanizsára, Szép 

: Miklós főtiszt 192 Budapestről Lévára, Muzikár 
: Gyula főtiszt 204 Kaposvárról Üj dombóvárra, 
j Szabó Gyula főtiszt 275 Budapestről Komárom- 
| ba, Pálfy Béla főtiszt 296 Kisvárdáról Bereg- 
1 szászra, Boros Gyula főtiszt 302 Budapestről 

Rozsnyóra, Kertész Géza főtiszt 380 Budapest
ről Kassára, Somlyai Rezső dr. főtiszt 383 Sá
toraljaújhelyről Kassára, Kiss Béla főtiszt 396 
Gyöngyösről Munkácsra, Garamvölgyi Béla fő
tiszt 397 Nyíregyházáról Ungvárra, Varga Ist
ván főtiszt 407 Zalaegerszegről Érsekújvárra, 
Hamza Imre főtiszt 412 Egerből Rimaszombat
ra, Lénárt János dr. főtiszt 429 Budapestről 
Kassára, Zsigmond László főtiszt 435 Debre
cenből Kassára, Ácsai Zoltán főtiszt 439 Szol
nokról Losoncra, Csuday József I. o. tiszt 128 
Budapestről Kassára, Harsányi József I. o. tiszt 

| 146 Barcsról Komáromba, Bartucz Lajos dr. I.
o. tiszt 171 Budapestről Szegedre, Kövesdi Jó
zsef I. o. tiszt 179 Budapestről Kassára, Sándor 
Lajos I. o. tiszt 185 Budapestről Kassára, Pálfy 
József I. o. tiszt 195 Hódmezővásárhelyről 
Dunaszerdahelvre, Tölgyesi Tstván I. o. tiszt 217 
Kispestről Ungvárra, Medgyesy József I. o. 
tiszt 260 Komáromból Sopronba, Fancsali Sán
dor I. o. tiszt 300 Szolnokról Beregszászra, Sze-
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niczey Aurél I. o. tiszt 342 Hatvanból Rima
szombatra, Kiss Lajos dr. I. o. tiszt 425 Buda
pestről Kassára, Király József I. o. tiszt 429 Bé
késcsabáról Ipolyságra, Mosgai Gyula I. o. tiszt 
441 Zalaegerszegről Érsekújvárra, Ablonczy 
László L o. tiszt 455 Miskolcról Sátoraljaúj
helyre, Kálnay Emil I. o. tiszt 465 Sátoraljaúj
helyről Kassára, Hajna János II. o. tiszt 42 Pécs
ről Kassára, Tarr Béla II. o. tiszt 132 Szentesről 
Érsekújvárra, Sebestyén Géza II. o. tiszt 170 
Zalaegerszegről Lévára, Gyulai Sándor II. o. 
tiszt 185 Szerencsről Sátoraljaújhelyre, Enyedi 
Zsigmond II. o. tiszt 213 Vácról Beregszászra, 
Harasztos Tibor dr. II. o. tiszt 219 Budapestről 
Kassára, Gálos György II. o. tiszt 220 Sziget
várról Ipolyságra, Oláh Sándor II. o. tiszt 235 
Kiskúnfélegyházáról Losoncra, Benedek György
II. o. tiszt 265 Mezőtúrról Érsekújvárra, Kár
páti Ferenc II. o. tiszt 292 Nagykanizsáról 
Bonyhádra, Móró Lajos dr. II. o. tiszt 332 Bu
dapestről Kassára, Lontai Frigyes II. o. tiszt 365 
Kiskunhalasról Rimaszombatra, Mihálka 
György dr. II. o. tiszt 371 Budapestről Kassára, 
Hettey Hermann dr. II. o. tiszt 386 Pécsről Kas
sára, Csaba Lajos II. o. tiszt 410 Nagykőrösről 
Szentesre, Klamartsik Gyula dr. II. o. tiszt id. 
70 Budapestről Kassára, Sándi Béla dr. II. o. 
tiszt id. 95 Miskolcról Debrecenbe, Dózsa 
László II. o. tiszt id. 105 Kiskúnhalasról Lo
soncra, Kemenes János dr. forg. gyakornok 161 
Budapestről Kassára, Vári László forg. gyakor
nok 209 Miskolcról Érsekújvárra, Dedinszkv 
Hotimér forg. gyakornok 232 Hódmezővásár
helyről Érsekújvárra, Temesi István forg. gya
kornok 235 Nyíregyházáról Ungvárra, Páldv 
László forg. gyakornok 249 Pécsről Rozsnyóra, 
Valenta László forg. gyakornok 254 Nyíregy- 
házáról Rozsnyóra, Szarka Gyula ellenőr 73 
Szarvasról Dunaszerdahelyre, Fodor Dezső el
lenőr 79 Budapestről Ungvárra, Szomolányi Ist
ván ellenőr 146 Budapestről Kassára, Csermely 
Rezső ellenőr 201 Szigetvárról Érsekújvárra, 
Koós Sándor ellenőr 210 Kisújszállásról Érsek
újvárra, Csűrös Géza ellenőr 219 Debrecenből 
Ungvárra, Sommer Ernő ellenőr 273 Szolnokról 
Kassára, Szemereki Lajos ellenőr 302 Győrből 
Lévára, Harkai Lajos ellenőr 308 Hódmezővá
sárhelyről Kassára, Csáky Béla segédellenőr 
149 Miskolcról Lévára, Petényi József segéd
ellenőr 166 Szegedről Kassára, Péntek István se
gédellenőr 199 Sátoraljaújhelyről Munkácsra, 
Jármai Árpád segédellenőr 204 Szentesről Ko
máromba, Hajnal György segédellenőr 219 Bé

késcsabáról Kassára, Szakácsi Imre segédellen
őr 337 Makóról Érsekújvárra, Gémes József se
gédellenőr 380 Pécsről Munkácsra, Zombori 
István segédellenőr 402 Miskolcról Ungvárra, 
Réti Béla segédellenőr 441 Debrecenből Mun
kácsra, Lobozár Ferenc segédellenőr 492 Békés
csabáról Érsekújvárra, Szepesi Mihály segéd
ellenőr 493 Nyíregyházáról Ungvárra, Serényi 
Mihály segédtiszt 65 Kőszegről Érsekújvárra, 
Niedermann László segédtiszt 166 Újpestről 
Dunaszerdahelyre, Maurer Gézáné ellenőrnő 
74 Miskolcról Kassára, Sommer Ernőné segéd 
ellenőrnő 156 Szolnokról Kassára, Stehlik Er
zsébet segédellenőrnő 318 Szerencsről Sátor
aljaújhelyre, Logojda Margit segédtisztnő 177 
Nyíregyházáról Munkácsra, Mokos Adél keze
lőnő 571 Szolnokról Érsekújvárra, Salacz Mária 
kezelőnő 735 Budapestről Kassára, Lővei Antal
II. oszt. szakaltiszt 299 Orosházáról Kassára, 
Ágfalvi György II. oszt. szakaltiszt 387 Mis
kolcról Kassára, Godó János I. o. alt. 118 Mis
kolcról Kassára, Nagy József székesfehérvári
I. o. alt. 1121 Keszthelyről Kassára, Kaposi Sán
dor I. o. alt. 1272 Pápáról Érsekújvárra, Kovács 
Tózsef aracsi I. o. alt. 1304 Kecskemétről Ung- 
várra, Enyedi Elemér T. o. alt. 1592 Orosházáról 
Ungvárra, Papp József kecskeméti I. o. alt. 1710 
Kiskúnfélegyházáról Ungvárra, Kovács Szarnék 
Gyulá ik o. alt. 511 Salgótarjánból Komáromba. 
Hranyiczky Károly II. o. alt. 794 Salgótarjánból 
Losoncra, Gaál György II. o. alt. 1151 Budapest
ről Rimaszombatra, Halmos György II. o. alt. 
1187 Budapestről Kassára, Kesztyűs Ferenc II. 
o. alt. 1253 Nviregyházáról Komáromba, Stam- 
pok Lajos II. o. alt. 1346 Budapestről Kassára, 
Németh Ferenc lövői II. o. alt. 1663 Budapest
ről Kassára, Karádi István II. o. alt. 1683 Ka
posvárról Érsekújvárra, Garamvölgyi Boldi
zsár II. o. alt. 1772 Kecskemétről Komáromba, 
Kövesi János II. o. alt. 1851 Vácról Ipolyságra, 
Kertész József letenyei II. o. alt. 1858 Nagyka 
nizsáról Érsekújvárra, Bakos János sümegi II. 
o. alt. 1882 Keszthelyről Komáromba, Nyirati 
Sándor II. o. alt. 1910 Pécsről Érsekújvárra, 
Szúnyog István II. o. alt. 2059 Zalaegerszegről 
Lévára, Varga Ferenc tiszaföldvári II. o. alt. 
2102 Szolnokról Rozsnyóra, Győrfi János ka- 
posújlaki II. o. alt. 2119 Kaposvárról Érsekúj
várra, Kardos Zsigmond II. o. alt. 2123 Nyír
egyházáról Beregszászra, Fíileki Imre II. o. alt. 
2155 Kecskemétről Lévára, Géczy István II. o. 
alt. 2168 Szolnokról Losoncra, Bíró Dezső II. o. 
alt. 2207 Budapestről Érsekújvárra, K. Takács
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Gyula II. o. alt. 2212 Budapestről Ipolyságra, 
Avar János H. o. alt. 2225 Szombathelyről Ér
sekújvárra, Juhász Rudolf II. o. alt. 2280 Sze
gedről Munkácsra, Kovács Antal vámoscsaládi
II. o. alt. 2284 Magyaróvárról Érsekújvárra, Bé
ták József II. o. alt. 2342 Esztergomból Érsek
újvárra, vitéz Rónai Lajos II. o. alt. 2411 Mar
caliból Ipolyságra, Rohonka Imre II. o. alt. 2559 
Békéscsabáról Rimaszombatra, Kőrösmezei Já
nos II. o. alt. 2573 Budapestről Losoncra, Bá
rány László II. o. alt. 2595 Tatáról Lévára, Né
meth Géza babóti II. o. alt. 2602 Magyaróvárról 
Ipolyságra, Tóvári Ferenc II. o. alt. 2613 Buda
pestről Érsekújvárra, Varga Sándor bokszegi
II. o. alt. 2620 Kiskúnfélegyházáról Érsekúj
várra, Gyarmati István II. o. alt. 2631 Sziget
várról Érsekújvárra, Kuti Imre II. o. alt. 2662 
Szentesről Komáromba, Kruchió Márton II. o. 
alt. 2665 Budapestről Dunaszerdahelyre, Kiss 
János dévavánvai II. o. alt. 2674 Kisújszállásról 
Dunaszerdahelyre, Hajdrik Imre TT. o. alt. 2703 
Székesfehérvárról Ipolyságra, Faragó Péter II.
o. alt. 2768 Hódmezővásárhelyről Érsekújvárra, 
Szalontai Gábor II. o. alt. 2786 Kisújszállásról 
Érsekújvárra, Németh Imre budapesti II. o. aít. 
2813 Orosházáról Érsekújvárra, Hollós András
II. o. alt. 2876 Békéscsabáról Ipolyságra, Jókai 
Károly II. o. alt. 2906 Budapestről Rozsnyóra, 
Bárok György II. o. alt. 2933 Nyíregyházáról 
Munkácsra, Bognár Pál II. o. alt. 3083 Barcsról 
Lévára, Hernádi István II. o. alt. 3140 Budapest
ről Komáromba, Márkus Imre II. o. alt. 3161 
Szegedről Komáromba, Fónagy József II. o. alt. 
3211 Gyöngyösről Rozsnyóra, Markovics Jó
zsef II. o. alt. 3221 Pécsről Kassára, Perlaki Ber
talan II. o. alt. 3228 Kecskemétről Rimaszom
batra, Fórizs Imre II. o. alt. 3233 Debrecenből 
Karcagra, Vass Károly fényeslitkei II. o. alt. 
3234 Sátoraljaújhelyről Ungvárra, vitéz Forró 
József II. o. alt. 3243 Budafokról Komáromba, 
vitéz Gy. Nagy Bertalan II. o. alt. 3267 Buda
pestről Ungvárra, vitéz Farkas Henrik II. o. alt. 
3272 Budapestről Komáromba, vitéz Sallai Áron 
II. o. alt. 3275 Budapestről Ungvárra, Németh 
Miklós II. o. alt. 3283/a Békéscsabáról Rozs
nyóra, Józsa Sándor II. o. alt. 3433 Budapestről 
Losoncra, Andrási János II. o. alt. 3447 Marcali
ból Lévára, Szilágyi József II. o. alt. 3464 
Szarvasról Losoncra, Czeglédi Károly II. o. alt. 
3527 Bonyhádról Marcaliba, Kánai Sándor II. o. 
alt. 3529 Budapestről Komáromba, Lantos Já
nos II. o. alt. 3550 Budapestről Komáromba, 
Szili György II. o. alt. 3552 Budapestről Érsek- I

újvárra, Borbély Lajos II. o. alt. 3554 Miskolc
ról Ungvárra, Fuchs Ágoston II. o. alt. 3563 Bu
dapestről Dunaszerdahelyre, Sepa Miklós II. o. 
alt. 3569 Sátoraljaújhelyről Rozsnyóra, Garam- 
völgyi Lajos II. o. vonalmester 83 Debrecenből 
Komáromba, Debreczeni Sándor II. csop. mű
szerész 122 Budapestről Lévára, Borköles Jó
zsef I. o. vonalfelvigyázó 339 Miskolcról Duna
szerdahelyre, Lőcsei Lajos I. o. vonalfelvigyázó 
350 Debrecenből Budapestre, Fehér József gyön
gyösi II. o. vonalfelvigyázó 6 7  Jászapátiból 
Ipolyságra, Németh István kürti II. o. vonalfel
vigyázó 122 Berettyóújfaluból Lévára, Pataki 
Ferenc II. o. vonalfelvigyázó 142 Pápáról Szenc- 
re, Molnár József veszprémi II. o. vonalfelvi
gyázó 143 Veszprémből Ungvárra, Szabó Imre 
derecskéi II. o. vonalfelvigyázó 181 Sarkadról 
Galántára, Csomány István II. o. vonalfelvi
gyázó 238 Kapuvárról Rimaszombatra, Nagy 
Antal debreceni II. o. vonalfelvigyázó 317 Máté
szalkáról Komáromba, Édes Rezső II. o. vonal- 
felvigyázó 400 Hatvanból Tornaijára, Pénzes 
László verebélyi II. o. vonalfelvigyázó 406 Pá
páról Érsekújvárra.

Nyugdíjaztattak: Léstyán István főigaz
gató 13, Kiss Kornél dr. 4 és Döbrösy József 5 
igazgatók, Szőcsik Dezső ellenőr 48, Petrinjac 
István segédtiszt 174, Wagner Margit főellen- 
őrnő 8, Török Zsuzsánná 14 és Fekete Piroska 
142 ellenőrnők, Csekme Imréné 129 és dr. Kádár 
Béláné 199 segédellenőrnők, vitéz Hadvári Fe- 
rencné 183 és Rácz Istvánná 219 segédtisztnők. 
Kemény Gyula 42 és Jermi József 69 I. o. szak
altisztek, Zsiga Lajos II. o. szakaltiszt 233, Ger- 
gelvfi András 52, Csizmadia Sándor 208, Kóbor 
János 373', Papp Karácsony 512, Lapsánszky 
Jenő 542, Farkas István adonyi 1019, Tarsoly 
Antal 1071, S. Nagy Sándor 1312 és Pető József 
tatai 1656 I. o. altisztek, Bátai Ottó I. o. szak
mester 4.

Meghaltak: Ungi Vince 219 és Schmitz Ká
roly 367 felügyelők, Bojtor Lajos 349 és Csiz- 
mazia Sándor 412 segédellcnőrök, Csaba Cirill 
632, Pusztai Antal 991 és Darnai Sándor 2070 I.
o. altisztek, Óváry Sándor II. o. altiszt 770.

Névváltozás: Udvarhelyi (Strestik) Ödön 
dr. főtiszt 422.

Egyéb változások: Jáross György főellen
őri cím és jelleggel felruházott ellenőr 33 he
lyett Jaross György, Kovács Jenőné kezelőnő 
562 helyett Valentin Pálné írandó.

Budapest, 1939. évi május hó 19-én.
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Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

110.111/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi június hó 10-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi május hó 22-én.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
úrnak 30.300/1939. I. a. szám alatt kiadott pályá
zati hirdetménye a hazai fiú felsőkereskedelmi 
iskolák I. évfolyamaiban rendszeresített tan- 

díjmentes helyekre.

109.500/1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter úr 1939. évi május hó 10-én 30.300/1939. I. a. 
szám alatt a következő pályázati hirdetményt 
adta ki.

30.300/1939. I. a. K. K. M. sz.

Pályázati hirdetmény
A hazai fiú felső kereskedelmi iskolák I. év

folyamaiban az 1939/40. iskolai évre összesen 
50 (ötven) tandíjmentes helyet rendszeresítek.

Erre az 50 (ötven) tandíjmentes helyre, 
amelyet a beíratási díj fedezése, valamint a 
tankönyvek és írószerek beszerzésének meg
könnyítése céljából évi 120—120 pengő tanul
mányi segély engedélyezésével kötök egybe, 
ezennel nyilvános pályázatot hirdetek.

A tandíjmentes helyekre vagyontalan szü
lők olyan fiúgyermekei pályázhatnak, akik a 
középiskola (gimnázium, reálgimnázium vagy 
reáliskola) négy osztályát az 1938/39. iskolai év
ben jeles, illetőleg jó eredménnyel végezték és

az élő nyelvekben, valamint a mennyiségtanban 
jeles, de legalább jó osztályzatot nyertek.

A pályázók pályázati kérvényükhöz szüle
tési anyakönyvi kivonatukat, a középiskola IV. 
osztályáról szóló iskolai bizonyítványukat és 
szüleik vagyoni állapotáról községi bizonyít
ványt tartoznak csatolni. Kérvényükben azt is 
meg kell jelölniük, hogy felvételüket melyik ha
zai fiú felsőkereskedelmi iskolába kérik.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi július hó 31-ig a kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium segédhi
vatalában (II., Lánchíd-u. 1—3.) kell benyújtani. 
Az elkésve érkezett vagy kellően fel nem sze
relt pályázati kérvények figyelembe nem vehe
tőik.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.
M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter.

Ezzel kapcsolatban a kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr azok részére, akik a 
hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I. évfolya
maiban rendszeresített tandíjmentes helyeket 
elnyerik és a felsőkereskedelmi iskola I. évfolya
mában legalább is jó előmenetelt fognak tanú
sítani, az iskola I. évfolyamában biztosított 
kedvezményeket az iskola későbbi évfolyamai
ban is biztosítani kívánja. Mindazoknak to
vábbá, akik a szóbanlévő tandíjmentességet és
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és tanulmányi segélyt a felsőkereskedelmi isko
lának mind a 4 évfolyamában élvezték, előnyö
ket kíván biztosítani, és pedig

a) a József Nádor Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem közgazdaságtudományi ka
rán az 1936/37 iskolai évtől kezdve rendszeresí
tett, egyenkint és évenkint 400 pengős ösztön
díjas helyek odaítélésénél;

b) a Budapesti Kereskedelmi Akadémia ke
leti kereskedelmi szaktanfolyamán az 1936/37. 
iskolai évtől kezdve rendszeresített tandíjmen
tes helyek betöltésénél;

c) a londoni, párisi, st. galleni, bécsi, lipcsei 
és milánói kereskedelmi főiskolákon az 1936/37. 
iskolai évtől kezdve rendszeresített, egyenkint 
és évenkint 3000 pengős ösztöndíjas helyek 
odaítélésénél;

d) akik a fenti felsorolt tandíjmentes, ille
tőleg ösztöndíjas helyek valamelyikén tanul
mányaikat kiváló eredménnyel végzik el, azok 
részére az önálló kereskedői, illetőleg a keres
kedelmi alkalmazotti pályán való elhelyezkedé
sük előmozdítására a kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter úr hathatós támogatást he 
lyez kilátásba.

Tekintettel arra, hogy a szóbanlévő helyek 
betöltésénél a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úr a középosztályhoz tartozó szülők 
gyermekeire különös figyelemmel kíván lenni, 
a pályázati hirdetményre nyomatékosan felhí
vom a postai alkalmazottak figyelmét.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

1 kedésügyi minisztérium által rendszeresített, 
összesen 10 (tíz) tandíjmentes helyre ezennel 
nyilvános pályázatot hirdetek.

Ezekre a tandíjmentes helyekre vagyonta
lan szülők olyan fiúgyermekei pályázhatnak, 
akik valamely középiskolában (gimnázium, 
reálgimnázium vagy reáliskola) az 1938/39. tan
évben jeles, illetőleg jó eredménnyel érettségi 
vizsgát tettek és az élő nyelvekben, valamint a 
mennyiségtanban lehetőleg jeles, de legalább jó 
osztályzatot nyertek. A pályázók pályázati kér
vényükhöz születési anyakönyvi kivonatukat, 
érettségi bizonyítványukat, szüleik vagyoni ál
lapotáról községi bizonyítványt és hatósági er
kölcsi bizonyítványt tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb 1939. évi július hó 31-ig a kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium segédhi
vatalában (Budapest, II., Lánchíd-u. 1—3.) kell 
benyújtani. Az elkésve érkezett vagy kellően 
fel nem szerelt pályázati kérvények figyelembe 
nem vehetők.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.
M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter.

Tekintettel arra, hogy a szóbanlévő helyek 
; betöltésénél a kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter úr a középosztályhoz tartozó szülők 
gyermekeire különös figyelemmel kíván lenni, 
a pályázati hirdetményre nyomatékosan felhí
vom a postai alkalmazottak figyelmét.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter j 
úrnak 30,600/1939. I. a. szám alatt kiadott pályá
zati hirdetménye a középiskolát végzettek ré
szére szervezett egyéves kereskedelmi szaktan- 

folyamokon rendszeresített tandíjmentes 
helyekre.
109.501/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter úr 1939. évi május hó 10-én 30.600/1939. I. a. 
szám alatt a következő pályázati hirdetményt 
adta ki.

30.600/1939. I/a. K. K. M. sz.
Pályázati hirdetmény.

A középiskolát végzettek részére szerve
zett egy éves kereskedelmi szaktanfolyamokon 
a vezetésem alatt álló kereskedelem- és közle-

\ A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
úrnak 30.400/1939. I. a. szám alatt kiadott pályá
zati hirdetménye a Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia keleti kereskedelmi szaktanfolyamán 

rendszeresített tandíjmentes helyekre.
109.502/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter úr 1939. évi május hó 10-én 30.400/1939. I. a. 
szám alatt a következő pályázati hirdetményt 
adta ki:

30.400/1939. I/a. sz.
Pályázati hirdetmény

A Budapesti Kereskedelmi Akadémia ke
leti kereskedelmi szaktanfolyamán a vezetésem 
alatt álló kereskedelem- és közlekedésügyi mi-
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nisztérium által rendszeresített, összesen 5 (öt) 
tandíjmentes helyre ezennel nyilvános pályáza
tot hirdetek.

Ezekre a tandíjmentes helyekre vagyonta
lan szülők olyan fiúgyermekei pályázhatnak, 
akik valamelyik hazai fiú felső kereskedelmi is
kolában az 1938/39. tanévben jeles, illetőleg jó 
eredménnyel érettségi vizsgát tettek, vagy a 
középiskolát végzettek részére szervezett egy
éves kereskedelmi szaktanfolyamot az 1938/39. 
tanévben jeles, vagy jó eredménnyel elvégez
ték és az élő nyelvekben lehetőleg jeles, de leg
alább jó osztályzatot nyertek. A pályázók pá
lyázati kérvényükhöz születési anyakönyvi ki
vonatukat, érettségi, illetőleg végbizonyítvá
nyukat, szüleik vagyoni állapotáról községi bi
zonyítványt és hatósági erkölcsi bizonyítványt 
tartoznak csatolni.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb 1939. évi július hó 31-ig a kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium segédhi 
vatalában (Budapest, II., Lánchíd-u. 1—3.) kell 
benyújtani. Az elkésve érkezett vagy kellően 
fel nem szerelt pályázati kérvények figyelembe 
nem vehetők.

Budapest, 1939. évi május hó 10-én.
M. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter.

Tekintettel arra, hogy a szóbanlévő helyek 
betöltésénél a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter úr a középosztályhoz tartozó szülők 
gyermekeire különös figyelemmel kíván lenni, 
a pályázati hirdetményre nyomatékosan felhí
vom a postai alkalmazottak figyelmét.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Hirdetmény
a Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő igénybe

vételéről.

110.647/10.

Az 1939. évi június hó 7-én megnyíló Bala
tonföldvári Tisztviselői Üdülő-be a m. kir. 
posta tisztviselői is kérhetik elhelyezésüket. 
Ezért a m. kir. pénzügyminisztérium erre vo
natkozó hirdetményét az alábbiakban hozom a 
személyzet tudomására.

61.704/1939. III. b. sz.

Hirdetmény.
A m. kir pénzügyminisztérium kezelése 

alatt álló Nyugdíj járulék Alap tulajdonát ké
pező Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő 1939. 
évi június hó 7. napján nyílik meg.

A teljes ellátásért fizetendő árakat az 
alábbi kimutatás tünteti fel.

Olyan állami tényleges és nyugdíjazott 
tisztviselők stb. és ezeknek özvegyei, akik az 
1912 : LXV. t.-c. alapján létesített és a m. kir. 
pénzügyminisztérium kezelése alatt álló Nyug
díjjárulék Alap javára nyugdíjjárulékot fizet
nek, illetve fizettek, vagy tényleges szolgálatuk 
alatt férjeik ilyen járulékot fizettek, a kimuta
tás 1. pontjában megállapított árakat fizetik. 
Az egyéb állami alkalmazottak, az állami üze
mek alkalmazottai, valamint a vármegyei és vá
rosi alkalmazottak (nyugdíjasok, stb.) a kimu
tatás 2. pontjában megállapított árakat, a fen
tebb fel nem sorolt személyek a kimutatás 3. 
pontjában megállapított árakat fizetik.

A szobák előjegyzését az időpont, időtar
tam, ágyszám és szoba minőségének megjelö
lése, továbbá a pontos név, állás és lakcím köz
lése mellett, az Üdülő gondnoki irodájában (Ba- 
latonföldvár) kell bejelenteni és amennyiben a 
jelentkezés a szoba elfoglalásának időpontját 3 
nappal, vagy annál hosszabb idővel megelőzi, 
személyenként 15 pengő foglalót kell fenti 
címre postautalványon beküldeni. A kimutatás
l. vagy 2. pontjában említett igényjogosultsá- 
got a MÁV. arcképes igazolvánnyal, vagy más, 
hiteltérdemlő módon, a gondnoki irodában kell 
igazolni.

Budapest, 1939. évi május hő.
M. kir. pénzügyminisztérium.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Hirdetmény
a Galyatető Tisztviselői Üdülő igénybevételéről.

648/Pnyja.
Az 1939. évi június hó 15-én megnyíló Ga

lyatetői Tisztviselői Üdülő-be a m. kir. posta 
tisztviselői is kérhetik elhelyezésüket. Ezért a
m. kir. pénzügyminisztérium erre vonatkozó 
hirdetményét az alábbiakban.hozom a személy
zet tudomására.
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a főidény alatt 0'50 P gyógy díj.

22. szám
.



Kimutatás
a Galyatetői Tisztviselői Üdülőben a teljes ellátásért (lakás, fűtés, világítás, napi háromszori étkezés, orvosi felügyelet) fizetendő árakról.

u
a
$

A szoba fekvése, V
minősége

Elő — utóidény Főidény
Turista szoba: 2, 3 és 4 
ágyas, napi háromszori 
étkezés a turista ét

teremben.

február hó 1. — június hó 15-ig, 
szeptember hó 1. — december hó 
15-ig, kivéve húsvét és pünkösd 

3—3 napját.

június hó 16. — augusztus hó 
31-ig, december hó 16. — január 
hó 31-ig, húsvét és püskösd 3—3 

napja.

egy | két
Pótágy

egy | két
Pótágy Elő—utó 

idényben Főidényben
ágyas ágyas

teljes ellátás napi P teljes ellátás napi P teljes ellátás napi P

I.
A

Nyugdíjjárulék 
Alap kötelékébe 
tartozók részére

nyugati 5‘— 9-50 • 3-50 6 — 11-50 4 50

4 — 5  —

keleti, erkélves 6  — 11-50 4 — 7._ 13-50 5*—

déli, fürdőszobás 15*— 7 — _ 17"— 8-—
keleti, fürdőszobás, 

erkélyes 9  — 17-50 8*— 11-50 22'— 950
keleti, fürdőszobás, er

kélyes, nagyméretű
1

15 — I 28 — 9 '- 16-50 3 0 - 10-50

II.

A m. kir. honvédség, 
csendőrség, rendőrség 
tagjai, az állami üze

mek alkalmazottai
(nyugdíjasai, stb.) vár
megyei, városi és köz

ségi alkalmazottak 
(nyugdíjasok) részére

nyugati 7-50 1450 5 — 9 — 17-50 7*—

5 — 6 —

keleti, erkélyes 9 — 17-50 6 — 11 — 22-50 9  —

déli, fürdőszobás — 22-50 8 — _ 27 — 10-—
keleti, fürdőszobás, 

erkélyes 13-50 26 — 9 — 16 — 30-— IP—
keleti, fürdőszobás, er

kélyes, nagyméretű 18 — 32'— 10 — 20-— 36'— 12"—

111.
A fenti

I. és II. csoportba 
nem tartozók részére

nyugati 10 — 19"— 7 — 12 — 23'— 9 -

7 — 8—

keleti, erkélyes 12 — 23 — 8 — 14"— 27'— 10 —

déli, fürdőszobás _ 2 7 '- 10 — _ 31 — 12 —
keleti, fürdőszobás, 

erkélyes 16-— 30 — 1P-- 18-— 34-— 13 —
keleti, fürdőszobás, er

kélyes, nagyméretű 20 — 36 — 12-— 22'— 40"— 14"—

Kiszolgálási díj 50 pengőn aluli számlánál 12%, 50 pengőn felüli számlánál 10%. A III. csoportba tartozóknál még 3% forgalmiadó.
Gyermekek 10 éven alul a pensió 75%-át, 5 éven alul 50%-át fizetik.

Szobafoglalást az üdülő igazgatójánál (Galyatető, Tel.: 1.) kell előjegyeztetni. - 1
<_n

22. szám
.
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61.771/1939. III. b. sz.
Hirdetmény.

A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése 
alatt álló Nyugdíj járulék Alap tulajdonát ké
pező Galyatetői Tisztviselői Üdülő 1939. évi jú
nius hó 15. napján nyílik meg.

A teljes ellátásért fizetendő árakat az 
alábbi kimutatás tünteti fel.

Olyan állami tényleges és nyugdíjazott 
tisztviselők stb. és ezeknek özvegyei, akik az 
1912 : LXV. t.-c. alapján létesített és a m. kir. 
pénzügyminisztérium kezelése alatt álló Nyug
díj járulék Alap javára nyug díj járulékot fizet
nek, illetve fizettek, vagy tényleges szolgálatuk 
alatt férjeik ilyen járulékot fizettek, a kimuta
tás I. csoportjában megállapított árakat fizetik. 
Az egyéb állami alkalmazottak, az állami üze
mek alkalmazottai, valamint a vármegyei, vá
rosi és községi alkalmazottak (nyugdíjasok 
stb.) a kimutatás II. csoportjában megállapított 
árakat, a fentebb fel nem sorolt személyek a

1 kimutatás III. csoportjában megállapított ára
kat fizetik.

A szobák előjegyzését az időpont, időtar
tam, ágyszám és szoba minőségének megjelö
lése, továbbá a pontos név, állás és lakcím köz
lése mellett az Üdülő igazgatójánál (Szőts Ist
ván, Galyatető, telefon: 1.) kell bejelenteni és 
amennyiben a jelentkezés a szoba elfoglalásá
nak időpontját három nappal, vagy ennél hosz- 
szabb idővel megelőzi, személyenkint 15 P fog
lalót kell fenti címre postautalványon bekül
deni.

A kimutatás I. vagy II. csoportjában emlí
tett igényjogosultságot MÁV. arcképes igazol
vánnyal, vagy más, hiteltérdemlő módon, az ér
kezés alkalmával az igazgatói irodában kell iga
zolni.

Budapest, 1939. évi május hó.
M. kir. pénzügyminisztérium.

Budapest, 1939. évi május hó 19-én.

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

Balatonmáriafürdő posta, távbeszélő és ajánlott ke
zeléshez július és augusztus hóra férfi vagy nő kiadót ke
res; lehet kezdő; fizetés megegyezés szerint.

Bódvaszilas II. oszt. közepes forgalmú pttb. hivatal 
kiadó kinevezésié folytán kezdő nőkiadót, kiadójelöltet ke
res állandó alkalmazásra. Teljes ellátás. Fizetés megegye
zés szerint.

Bögöte (Vas m.) III. oszt. postahivatal június 1-től, 
esetleg 15-től három-négy hétre helyettest keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

Csanádpalota postahivatal június elseje utánra nő 
esetleg férfi kiadót keres állandó alkalmazásra. Lehet 
kezdő is.

Csepreg I. pttb. hivatal mindhárom szakban jártas 
kiadót keres azonnali belépéssel, készpénzfizetéssel. Állás 
állandó.

Csörgő (Zemplén vm.) m. kir. postahivatal keres jú
nius 1-től 2—3 hónapra kiadót. Szép hely, kis hivatal, vasút 
mellett. Fizetés 110 P fix éis az üzemi; ellátást lehet kapni 
a községben jó és olcsón.

Füzfőgyártelep postahivatal nőkiadót vagy kiadóje
löltet keres állandó alkalmazásra. Fizetés megegyezés sze
rint.

Kápolnásnyék II. oszt. postahivatal a Felvidékre való 
kinevezés folytán megüresedett állásra azonnali belépésre 
keres a posta minden szakában jártas nőkiadót; fizetés 
megegyezés szerint.

Ujhuta postahivatal nyári idényre kiadót keres 2 hó
napra. Magaslati levegő. Vasút Lillafüred. Autóbusz hely
ben. Fizetés 90 P és üzemi és lakás.

Kővágóörs postahivatal július, augusztus hóra kiadó- 
helyettest keres; fizetés: teljes ellátás. Fizetés megegyezés 
szerint. Jó távirász kiadó jelölt is jelentkezhet.

Madocsa III. o. postahivatal június 1-től, esetleg 15- 
étől 2 hónapi időtartamra helyettest keres. Fizetés havi 
ICO P +  üzem® és lakás. A hivatal kényelmes.

Nagykanizsa 3. postahivatal július és augusztusra he
lyettest keres. Fizetés, lakás és fix megegyezés szerint.

Sárospatak I. oszt. hivatal nemre való tekintet nélkül 
két kiadót keres, lehetnek kezdők is.

Somberek III. oszt. hivatal július 1-re egy hónapi he
lyettesítésre kiadót, esetleg kiadójelöltet keres önálló kc- 

J zelésre. Fizetés 100 P fix.

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 y o m d a  R é s z v é n y  t á r s a s á g  (Felelős v . :  D u c h o r  J . )
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T í B T A L O H :
Közvetlen légiösszeköttetés Franciaország és az Észak- 

amerikai Egyesült-Államok között.
„Készpénzzel bérmentesítve“ felírású, helynév nélküli 

pótkeletbélyegzők rendszeresítése.
Felekezeti főiskolák tanárainak távbeszélő díjkedvez

ménye.
Lefoglalandó sajtótermék.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ipari Vásár 
területén.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változás a Helységnévtárban.
Pályázat postaiigynökSi állásra.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Közvetlen légiösszeköttetés Franciaország és az
Északamerikai Egyesült-Államok között.

' 108.224/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy Franciaország 
és az Északamerikai Egyesült Államok között a 
rendszeres légiforgalom megindult. A repülőgé
pek hetenkint egyszer, csütörtökön indulnak 
Marseilleből és Lisszabon, valamint az Azóri 
szigetek érintésével New-Yorkban szállnak le.

A küldeményeket Magyarországon oly idő
ben kell feladni, hogy azok a Budapest 72. sz. 
hivatalhoz legkésőbben szerdán reggel 6 óra 30- 
kor megérkezzenek. A küldeményekre franciául 
a következő útirányjelzést kell írni: „Pár le ser
vice aérien France-fitats-Unis“ (— A Francia- 
ország—Egyesült-Államok között közlekedő 
légijárattal).

Budapesttől a rendeltetési helyig történő 
légitovábbításért a következő légipostái pótdí 
jakat kell leróni:
Portugália 10 g-ként 20 fillér
Azóri-szigetek 5 g-ként 40 „ •
Egyesült-Államok 5 g-ként 80 „
Kanada 5 g-ként 80 „
Bahama-szigetek, Kuba, Domini

kánus-Köztársaság, Haiti, Ja
maika, Mexikó, Porto-Ricó, Saba- 
sziget, St-Eustache-sziget, St- 
Martin-sziget, Virginia-szigetek 

és Bermuda-sziget 5 g-ként . 1.20 pengő

Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
San-Salvador 5 g-ként 1.20 pengő

Brit Honduras 5 g-ként 1.40 „
Costa-Rica, Guadeloupe, Leeward- 

szigetek, Martinique-sziget, 
Panama-Köztársaság, Panama
csat. vidéke, Windwart-szigetek, 
Barbados-sziget és Trinité-sziget 
5 g-ként 1.30 „

Curasao-, Aruba- és Bonnaire-szi- 
getekre 5 g-ként 1.50 „

Kolombia, Ekuador, Németalföldi-, 
Brit- és Francia-Guyana, Peru 
5 g-ként 1.70 „

Venezuela 5 g-ként 1.50 „
Hawai-szigetek 5 g-ként 1.40 „
Marianna-szigetek és Guam 

5 g-ként 2_

A hivatalok ezeket a díjakat a Légiposta- 
Díjszabásban a megfelelő országoknál jegyez
zék elő anélkül azonban, hogy a már meglevő 
díjakat törölnék. Jegyzetnek pedig a megfelelő 
új díjtételhez írják a következőket: „Franciaor
szág és az Egyesült-Államok között is légiúton“.

A hivatalok ezt az uj járatot a Légipostái 
Tájékoztatóban a 3. és 4. oldalon Amerikánál 
is jegyezzék elő.

Budapest. 1939. évi május hó 31-én.
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„Készpénzzel bérmentesítve“ felírásé, helynév 
nélküli pótkeletbélyegzők rendszeresítése.

I ad 102.826/4.

A javításra beszolgáltatott „Készpénzzel 
bérmentesítve“ felírású keletbélyegzők pótlá
sára az érdekelt postahivatalok használatára 
helynév nélküli pótkeletbélyegzőt rendszeresí
tek. E bélyegzők „Készpénzzel bérmentesítve — 
M. kir. posta“ körfelirattal és a postaigazgató
sági kerületek római számjegyű sorszámával 
vannak ellátva.

A  pótkeletbélyegzőket az egyes postaigaz
gatóságok őrzik és az erről vezetett nyilvántar
tásba való feljegyzés mellett, szükség esetén a 
kerületekbe tartozó postahivataloknak adják le.

A pótkeletbélyegzők őrzése az A. 2. Szab. 
17. §. 2, pontjának rendelkezései szerint törté
nik és azokat az igazgatóságoknak is zár és el
lenzár alatt kell őrizniök.

A „Készpénzzel bérmentesítve“ felírású 
helynév nélküli pótkeletbélyegzők használata 
esetén a hivataloknak a bélyegző lenyomata 
mellett a rendes keletbélyegzőjük lenyomatát is 
alkalmazniok kell.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a hivatalok
a budapesti postaigazgatóság kerületében I 
a debreceni „ „ II
a kassai „ III
a pécsi ,, IV
a soproni „ V
a szegedi „ „ VI

sorszámú „Készpénzzel bérmentesítve“ felírású 
pótkeletbélyegzőt fogja használni.

Az A. 2. Szab. 17, §-ának módosítása iránt 
a következő „Változásokéban intézkedem.

működő (rendes) tanárai részére ugyanazt a 
távbeszélő díjkedvezményt engedélyezem, ame
lyet a C. 1. Szab. 22. §-a az ott felsorolt tisztvi
selők és tanárok részére megállapít.

A díjkedvezmény a vallásfelekezeti főisko
lák nyugdíjas tanárait is megilleti.

Egyebekben a felekezeti középfokú taninté
zetek tanárainak távbeszélő díjkedvezményéről 
a P. R. Tára 1939. évi 15. számában megjelent 
97.441/8. számú rendeletben foglaltak szerint 
kell eljárni.

Budapest, 1939. évi május hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
111.957/4.

A kecskeméti kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája 1939. évi május hó 27-én kelt 2575/1939. 
sz. végzésével a kiskunfélegyházai Unió Nyom
dában készült, 1939. május hó kelettel ellátott, a 
Független Kisgazdapárt Kiskunfélegyházai Ve
zetősége által kibocsátottnak jelzett „Tisztelt 
Cím! ezúttal is közöljük önnel, hogy pártunk — 
a független kisgazda és polgári párt — az 1939. 
évi május hó 28. napján tartandó országgyűlési 
képviselőválasztáson teljes erővel vesz részt“ 

, kezdetű „küzdjön ön is velünk a független Ma1 
; gyarországért és mindannyiunk szabadságáért!“ 
| szöveggel végződő röpirat lefoglalását rendelte 
j el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó- 
j termék postán szétküldött példányait ne szállít

sák és ne kézbesítsék, hanem a kecskeméti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Budapest, 1939. évi május hó 23-án.

Felekezeti főiskolák tanárainak távbeszélő díj- 
kedvezménye.

110.957/8.

A törvényesen bevett vallásfelekezetek ál
tal fenntartott főiskolák (hittudományi főisko
lák, teológiák, tanárképző intézetek, jogakadé
miák) egyetemi vagy főiskolai képesítésű, rend
szeresített állásra véglegesen kinevezett, illető
leg megválasztott és a főiskolánál ténylegesen

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

109.876/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVI. pontjában (M. kir. államvasutak) a 
21. tételénél (MÁV. gépkocsiüzemfőnökség), a 
kirendeltségeknél a „kassai“ szó után tegyenek 
vesszőt és utána írják: „huszti“.

Budapest, 1939. évi május hó 26-án.
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Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ip a r i 
Vásár területén.

111.845/3.

A „Szegedi Ipari Vásár“ területén (Szeged, 
Horváth Mihály utca 3.) a vásár tartama alatt 
folyó évi június hó 3-tól június hó 11-ig alkalmi 
postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal szolgálati ideje na
ponta, tehát vasár- és ünnepnap is, 9 órától 13 
óráig és 14 órától 18 óráig tart. Működési köre 
kiterjed mindenfajta postaküldemény és távirat 
felvételére.

Az alkalmi postahivatal a vásár területén 
feladott küldemények lebélyegzésére „Ipari Vá
sár Szeged“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
111.055/4.

A hivatalok a Légipostái Tájékoztatóban 
vezessék keresztül a következő változásokat:

1. oldal, a lap alján a O jegyzet szövegében 
„állomáson“ helyett írják „állomásig“.

2. oldal, Olaszország a 2. hasábban Polánál 
és Triestnél a 15.35, illetőleg a 14.10 érkezési 
időpontokat töröljék.

Ugyancsak a 2. oldalon, Törökországnál, „a 
légiforgalom szünetel“ megjegyzést töröljék és 
az ország neve alá az első hasábba írják be: 
„Istanbul“. A 3. hasábba pedig új érkezési idő
pontnak írják: „17.45“.

Budapest, 1929. évi május hó 24-én.

Változás a Helységnévtárban.
111.181/3.

Válickapuszta .'A Pusztaszentlászló (549. ol
dal) ezentúl u. p. és u. t. Pusztamagyaród. 

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett.

111.184/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü- | évi június hó 17-ig nyújtandók be. 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va- ; Az általános teltételek a P. R. T. 1936 évi 
lamint a foglalkozat (állást), illetve nyugdíjas , számáhan tétettek közzé. 
állapotot igazoló okmányokkal Jelszert?) ve az 1.
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939. i Budapest, 1939. évi május hó 31-én.
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Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
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hol utoljára 

alkalmazva volt

D
eb

re
ce

n

Sárossy László kiadó Csány, 1883. Kótaj Meghalt

Pé
cs

Szmodiss Istvánná kiadó Bécz, 1877. Kiskomárom Lemondott.

Pé
cs

Szrenkányi Margit 
férjezett
dr. Ákos Józsefné

kiadó Szentes 1906. Zomba 6 hónapon túl nem vál
lalt alkalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Bátaszék postahivatal június 15-re vagy július 1-re 
állandó alkalmazásra kiadót keres.

Büdszentmihály postahivatal augusztus 1-től pár hó
napra a posta minden ágában feltétlen gyakorlott kiadónőt 
keres helyettesítésre. Fizetés: üzemivel együtt havi 50 pen
gő és teljes ellátás, mosás és ágynemű nélkül.

Csepeli 1. számú postahivatalnál egy kiadói állás azon
nal betöltendő. Pályázhatnak kezdő nő- vagy férfikiadók is.

Kemecse I. oszt. postahivatal mindhárom szakban jár
tas kiadót keres, azonnali belépéssel, készpénzfizetéssel. 
Az állás állandó.

Kunmadaras I. oszt. pttb. hivatal keres állandó alkal
mazásra, lehetőleg mielőbbi belépésre, kezdő nőkiadót, 
esetleg már gyakorlattal rendelkező hivatali kisegítőt. 
Ajánlkozással a fizetési igény megjelölését kéri.

Lébény postahivatal július tizenötre állandóra nő
kiadót keres; fizetés 40 pengő teljes ellátás, lakás, mosással.

Pálháza II. o. hivatal keres július— augusztus hóna
pokra helyettest. Járandóság: 60 pengő üzemivel együtt 
mosás és ágynemű nélkül.

Pusztagyenda III. oszt. hivatal kiadót, esetleg kiadó
jelöltet keres, ki a helyettesítést is vállalná, azonnalra vagy 
június 15-re. Fizetés megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k i a d ó

Jegyzet
neve

c ím e
( je le n le g i  t a r tó z k o d á s !  

h e ly e )

sz o lg á la t i
é v e in e k
»zárna

m e ly  id ő p o n t tó l  
k e z d v e  v á lla l  

á l l á s t

Gaál Ilona Csátalja Kisegítőnek ajánlkozik

Nagy József Tiszaszederkény Helyettesítést vállal

Zilahi Szőcs Tivadar Nyíregyháza, Árpád-u. 51. * azonnal Helyettesítést vállal

Farkas Kata Kecskemét, Jókai-u. 28. Kisegítőnek ajánlkozik

Ferenczy Gyula Balaton, Borsod m. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Varga Gizella Baja. Erzsébet királyné-u. 45. Június 15-től

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

F ő v á r o s i  N v o m d a  R é s z v é n y t á r s a s á g  ( F e l e l ő s  v  D u c h o r  J . )
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T A R T A L O M :

Felmentés és megbízatás.
A postamesteri hivatalok és postaügynökségek bizto

sítása.
Változás a csendőrörsök címére érkező postaküldemé

nyek átvételénél.
A növényegészségügyi körzetek új beosztása.
A m. kir. postatakarékpénztár csekkszámlatulajdonosai 

42. sz. jegyzékének pótfüzete tárgyában.
A Kézi Postadíjszabás új kiadása.
A „Magyar a magyarért“ bélyegek árusításának beszün

tetése, érvényességi idejének meghosszabbítása.
Kiegészítés a kairói távíró szabályzat rendelkezéseit 

életbeléptető rendelethez.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Magyarország Helységnévtárához pótfüzet kiadása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

Felmentés és megbízatás.

I, ad. 109.960/1.
Dr. Márfalvy Jenő postaigazgató (34-a) a 

postavezérigazgatóság 2. (iköltségvetési, pénz
ügyi és statisztikai ügyek) ügyosztálya vezető
jének állandó helyettesítése alól felmentetett és 
ugyanennek az ügyosztálynak vezetésével meg- 
bizatott.

Dr. Buczkó Pál postatanácsos (74) a posta- 
vezérigazgatóság 2. ügyosztálya vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbizatott.

Budapest, 1939. évi június hó 3-án.

A postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
biztosítása.

105.836/4.
A postamesteri hivatalok és postaügynök

ségek betöréses-lopás, rablás, küldönckézbesítö 
kirablása és tűzkár elleni biztosítását folyó évi 
július hó 1-étől a M. kir. Postamesterek és Posta

jegyzékének módosítása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változás a Távíró-Díjszabásban.
Változás a mozgópostái jegyzékben
Postakiadói igazolvány elvesztése. •
Vásárhelykutas postahivatal behelyezése a pályaud

varról.
Időszaki postaszerv megnyitása.
Klenova (Kelen) postaügynökség megnyitása.
Láca postaügynökség ellenőrző hivatalának megváltoz

tatása.
Bozsok és Velem postaügynökségek ellenőrzőhivatalá

nak megváltozása.
Pályázat postaügynöki állásra.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

mesteri Alkalmazottak Országos önsegélyző- 
és Nyugdíj egyesülete közvetíti. E célból az 
egyesület a Gazdák Biztosító Szövetkezetével 
a biztosítás feltételeire nézve egyezséget kö
tött.

Ez alkalommal ismételten felhívom a posta
mesterek és postaügynökök figyelmét a bizto
sítás szükségességére és fontosságára.

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Változás a csendőrörsök címére érkező 
postaküldemények átvételénél.

110.913/4.
A Postaüzleti Szabályzat 92. §. 1. pontjában 

foglaltak szerint a posta a csendőrörsök címére 
érkező postaküldeményeket a postai átvevő
könyv első lapjára vezetett meghatalmazás 
alapján és keretei között altiszt, vagy más 
csendőr egyénnek kézbesíti.

Az idézett rendelkezést azzal egészítem 
ki, hogy a postahivataloktól távolabb (2 km-en
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túl) fekvő csendőrorsök postaküldeményeiket 
az általuk felfogadott küldönc útján záros tás
kában is elvitethetik.

A postahivatalok e rendetelemet az A. 1. 
Szab. hivatkozott pontjánál és az A. 3. Szab 
116. §. 1. pontjánál jegyezzék elő. A Szabályza
tok szövegének kiegészítése iránt a legköze
lebbi Változásban gondoskodom.

Budapest, 1939. évi június hó 1-én.

A növényegészségügyi körzetek új beosztása 
112.486/4.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a 
Budapesti Közlöny f. évi 119. számában meg
jelent 93.000/1939. F. M. számú rendeletével a 
m. kir. növényegészségügyi körzetek új beosz
tását állapította meg. A rendelet szerint a nö- 
vénvegészségiigyi körzetek székhelyei:

Baja Kiskunhalas
Balassagyarmat Komárom
Balatonarács “Magyaróvár
Beregszász Mátészalka
Berettyóújfalu Mezőkövesd
Békéscsaba Miskolc
Budapest Mohács
Csongrád Nagykálló
Debrecen Nagykőrös
Eger Nyíregyháza
Esztergom Pápa
Érsekújvár Pécs
Gönc Rimaszombat
Győr Sárospatak
Hajdudorog Siklós
Hódmezővásárhely Sopron
Jászberény Szarvas
Kalocsa Szeged
Kaposvár Szekszárd
Karcag Székesfehérvár
Kassa Szentlőrinc
Kecskemét Szombathely
Kehida
Keszthely

Ungvár

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta-
díjszabás 78. §. 5. pontjánál.

Budapest, 1939. évi június hó 1-én.

A m. kir. postatakarékpénztár csekkszámla
tulajdonosai 42. sz. jegyzékének pótfüzete 

tárgyában.
113,014/4.

A m. kir. postatakarékpénztár a kereske
delmi csekkszámlatulajdonosok 42. számú jegy
zékéhez pótfüzetet adott ki, amely a 42. jegy
zék lezárásától 1939. évi március hó 31-ig meg
nyitott csekkszámlák felsorolását tartalmazza. 
A pótfüzet 1—1 példányának a kincstári és 
postamesteri hivatalok, valamint ügynökségek 
részére való megküldése iránt egyidejűleg in
tézkedés történt, az esetleg szükséges további 
példányokat pedig a m. kir. postatakarékpénz 
tár gazdászati és műszaki hivatalától (Budapest 
54.) kell igényelni.

A hivatalok a pótfüzetet a csekkszámlatu
lajdonosok 42, sz. jegyzéke mellett gondosan 
őrizzék meg és az érdeklődőknek betekintés 
céljából bocsássák rendelkezésére.

Budapest, 1939. évi június hó 6-án.

A Kézi Postadíjszabás új kiadása.
110.722/4.

A Kézi Postadíjszabást a posta-, távíró-, 
1 távbeszélő- és rádiódíjszabás fontosabb tételei

nek kivonatával újból kiadtam.
A visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai 

postahivatalokat a hivatalos használatra szánt 
példányokkal hivatalból látom el. Az említett 
területen levő kincstári hivatalok ugyancsak 
hivatalból kapják meg az eladásra szánt példá
nyokat.

A visszacsatolt területen levő postamesteri 
hivatalok, valamint az ország egyéb területén 
lévő összes postahivatalok a közönség érdeklő
désének megfelelően korlátolt számban a m. 
kir. posta tudakozó irodájának külföldi hirlap- 
osztályától rendelhetik meg az eladásra szánt 
példányokat.

A Díjszabás eladási ára 20 fillér.
Budapest, 1939. évi június hó 2-án.

A „Magyar a magyarért“ bélyegek árusításának 
; beszüntetése, érvényességi idejének meghosz- 

szabbítása.
112.244/3.

j A P. R. T. folyó évi 1. számában közzétett 
85.002/3., valamint folyó évi 21. számában köz-
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zétett 108.671/3'. számú rendeleteimmel kapcso
latban értesítem a postahivatalokat, hogy a 
„Magyar a magyarért“ bélyegek árusítását 
folyó évi június hó 30-ával beszüntetem, e bé
lyegek érvényességi idejét azonban bezárólag 
folyó évi december hó 31-éig meghosszabbítom.

Ezzel kapcsolatban a postahivatalokat a 
következőkre hívom fel:

1. A „Magyar a magyarért“ bélyegek elői- 
hivatkozott rendeleteim értelmében sorozatok
ban és egyenként is árusíthatók.

2. Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 5. szá
mában közzétett 90.377/3. számú rendeletemre 
újból kötelességévé teszem a postahivatalok
nak, hogy e bélyegekből minél nagyobb men>- 
nyiség eladására törekedjenek, a mutatkozó 
igények kielégítéséhez szükséges mennyiségű 
sorozatokat, vagy egyes értékeket a m. kir. 
posta értékcikkraktárától — szükség esetén 
soronkívüli rendeléssel — bizonylat és ellenbi- 
zonylat kíséretében rendeljék meg.

3. Folyó évi június hó 30-án bélyegkészletü
ket gondosan vizsgálják át és a még készletük
ben levő „Magyar a magyarért“ bélyegeket bi
zonylat és ellenbizonylat kíséretében haladék 
talanul szolgáltassák be a m. kir. posta érték
cikkraktárába.

4. A „Magyar a magyarért“ bélyegeket vá
sárló felek figyelmét külön is hívják fel arra a 
körülményre, hogy a bélyegek felár nélkül szá
mított névértékűkben a folyó évi december hó 
31-éig bezárólag érvényesek bárhová szóló 
postaküldemények bérmentesítésére, valamint 
arra is, hogy e határidő lejárta után a birtokuk
ban esetleg felhasználás nélkül visszamaradt 
„Magyar a magyarért“ bélyegeket a postahiva
talok más, forgalomban levő bélyegekre nem 
cserélik be.

E rendelkezésemet jegyezzék elő a posta- 
hivatalok a hivatkozott rendeleteimnél.

Budapest, 1939. évi június hó 3-án.

Kiegészítés a kairói távíró szabályzat rendelke
zéseit életbeléptető rendelethez.

110.926/8.
A kairói táviró szabályzat (B. 4. Szab.) ren

delkezéseit életbeléptető 134.854/8. sz. és a P. 
R. T. 1938. évi 52. számában közzétett rende
letben a 41. pont után a következőket kell pót
lólag beszúrni:

Táviratlevelek.
\}

41/a. A táviratleveleknél többszörös cím 
(TMx) is kiköthető. A többszörös táviratleve
leknél a vonatkozó =  ÉLT =, =  NLT =  vagy 

DLT =  megjelölést elég csak egyszer, még 
pedig az első cím elé írni.

A hivatalok e rendeletemet a B. 1. Szab. 
69. §. 5. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi június hó 6-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.

113.195/3.

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/15 — 7 ó, 
É VII/11; F VI/24 — 5 ó, É VII/18;

Brit-lndiába (Bombay): F VI/13 — 15 ó, 
E VI/26; F VI/15 — 7 ó, fi VI/29; F VI/22 — 7 ó. 
E VI1/6;

Dél-Afrikába (Capetown): F VI/13 — 15 ó, 
É VII/3; F VI/20 — 15 ó, E VII/10;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VI/14
- 12 ó, E VI/28; F VI/15 — 15 ó, E VIiI/2; 

F VI/16 — 15 ó, É VII/3; F VI/22 — 15 ó, 
É VII/8;

Egyiptomba (Alexandria): F VI/11 —- 22 ó, 
É VI/15; F VI/12 — 22 ó, E VI/17; F VI/13 - 
15 ó, E VI/18; F VI/14 — 15 ó, É VI/19; F VI/1 4

- 22 ó, É VI/19 (d. u.); F VI/16 — 15 ó, É VI/20;
F VI/17 — 22 ó, E VI/21; F VI/18 — 22 ó,
E VI/22; F VI/19 — 22 ó, F VI/23; F VI/21
22 ó, E VI/25; F VI/22 — 22 ó, E VI/27; F VI/24
-  22 ó, É VI/28;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VI/12 — 15 ó, E VI/19; F VI/13 — 15 ó,
É VI/22; F VI/14 — 15 ó, E VI/23; F VI/15 —
15 ó, E VI/25; F VI/19 — 15 ó, É VI/26; F VI/22
— 15 ó, É VI/29;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/12 — 
22 ó, É VII/17; F VI/14 — 22 ó, É VI/19; F VI/17
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— 22 ó, É VI/22; F VI/19 — 22 ó, É W 24; 
F VI/21 — 22 ó, É VI/26; F VI/24 — 22 ó, 
É VI/29;

Iránba (Perzsia-Teherán): F VI/12 — 12 ó, 
É VI/20; F VI/16 — 12 ó, É VI/24; F VI/17 - 
12 ó, É VI/25; F VI/19 — 12 ó, É V.I/27; F VI/23
— 12 ó, É VII/1; F VI/24 — 12 ó, É VII/2;

Japánba (Shimonoseki): F VI/13 — 9 ó, 
É VI/30; F VI/ 16 — 9 ó, É VI1/3; F VI/20 — 9 ó, 
É VIíI/7; F VI/23 — 9 ó, É VII/10;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F VI/15 
5 ó, É VII/10; F VI/22 — 5 ó, É VII/13;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VÍ/12 — 22 ó, 
É VI/16; F VI/14 — 22 ó, É VI/18; F VI/17 - 
22 ó, É VI/21; F VI/19 — 22 ó, É VI/23; F VI/21
— 22 ó, É VI/25; F VI/22 — 22 ó, É VI/27; 
F VI/24 — 22 ó, É VI/28;

Szíriába (Alep): F VI/12 — 22 ó, É VI/15; 
F VI/14 — 22 ó, É VI/17; F VI/17 — 22 ó. 
É VI/20; F VI/19 — 22 ó, É VI/24; F VI/24 — 
22 ó, É VI/27.

Budapest, 1939. évi június hó 5-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul 
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
112.462/4.

A postahivatalok a Levélpostai díjszabás 
67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) VIII. pontjánál (M. kir. Honvédelmi Mi
nisztérium) 54. tételként vegyék fel:

„54. Honvéd lőtérparancsnokságok és lő- 
térfelügyelőségek“.

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

II.
112.488/4.

Pozsony—Nyitra k. e. e. vármegye köz
ponti forgalmi adóhivatalát a folyó évi július 
hó 1-től kezdődő érvénnyel a díjátalányozás
ban részvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-nak V. pontjánál (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) a 34. tétel alatt felvett szervnél (Várme
gyei központi forgalmiadóhivatal) Debrecen 
után írják be: „Érsekújvár“.

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

Magyarország Helységnévtárához pótfüzet 
kiadása.

113.201/3.

Az 1937. évben megjelent Magyarország 
Helységnévtárához a m. kir. központi statisz
tikai hivatal szerkesztésében és kiadásában pót
füzet jelent meg. Az 1. sz. pótfüzet az anya
országhoz visszacsatolt felvidéki területek vá
rosainak, községeinek és lakott helyeinek a szo
kásos helységnévtári adatait tartalmazza.

Kárpátalja helységnévtári adatait, a Kár
pátaljával kapcsolatos kérdések rendezése után 
külön Pótfüzetben fogja az elől említett hivatal 
közrebocsátani.

A Helységnévtár kiegészítő részét képező 
ezen 1. sz. pótfüzetből a hivatalok, ügynöksé
gek, mozgóposták ugyanannyi példányt kap
nak, mint ahány példány az 1937. évi kiadású 
Helységnévtárból annakidején rendelkezésükre 
bocsáttatott. A hivatalok részére a pótfüzete
ket a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára hivatalból küldi meg.

Az érdekeltség által fenntartott hivatalok 
tészére készpénzmegtérítés ellenében igényelt, 
vagy valamely alkalmazott hibája folytán an 
nak költségére pótlandó pótfüzetet 1 P 40 fillér 
egységár felszámítása mellett szolgáltatja ki a 
m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertára.

Budapest, 1939. évi június hó 5-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul 
tak névjegyzékének módosítása.

113.254/4.
A párkányi rakodó a levélpostai díjátala- 

nyozásban részvevő szervek sorába való felvé
telre irányuló kérelmét visszavonta.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának VI/b. pontjánál (M. kir. Keres
kedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium) a 
28. tétel alatt felvett szervnél a „valamint Pár
kányi rakodó“ szavakat töröljék s a „kikötő“ 
után levő vesszőt helyettesítsék ponttal.

Budapest, 1939. évi június hó 6-án.
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Változás a Távíró-Díjszabásban.
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113.324/4.

A Parisban megjelenő „Marianne“ című 
francianyelvű politikai és irodalmi hetilaptól a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi június hó 6-án.

II.

113.521/4.

Az Eugen Prager (Pozsony) kiadásában 
megjelent John Gunther: „Európa igazi képe", 
valamint ugyancsak a fenti cég kiadásában 
megjelent Iván Olbracht: „Átok völgye“- című 
könyvektől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

112.795/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi május hó 
26-án kelt 1939. B. 3.012/1. számú végzésével az 
Eperjesen megjelenő „Slovenská Sloboda“ po
litikai napilap 1939. május hó 25-én kiadott 120. 
számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi június hó 3-án.

110.226/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban az 
alábbi változást jegyezzék elő:

27. o. Az oldal fejrovatában, az „Útirá
nyokénál, a VI. útirány ,,-Siam“ jelzése tör
lendő. Malaya és Penang-szigetnél a 2—5. ha
sábban a II., VI. útirányok adatait töröljék és a 
3.50 aranyfrankos szódíjnak megfelelő második 
sorba, a IV. útirány elé írják: LI, VI.

Budapest, 1939. évi június hó 1-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
113.466/3.

Folyó évi június hó 3-ától a Sátoraljaúj
hely—Zemplénagárd 212. sz. mozgóposta a 311. 
számú vonat helyett a 109/313. sz. vonatokban 
közlekedik.

A kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. K. Tára ez évi 20. számában 107.255/3. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1939. évi június hó 6-án.

Postakiadói igazolvány elvesztése.
I. ad. 105.545/1.

A P. R. T. 1939. évi 19. számában közzétett 
105.545/1.—1939. sz. rendeletemet oda módosí
tom, hogy Nagy Ernő, a volóci postahivatalnál 
alkalmazásban álló postakiadó a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság által 1931. évi július hó
2-án 1—D—433/1931. szám alatt kiállított kiadói 
igazolványát vesztette el.

Az elveszett kiadói igazolvány érvényessé
gét megszüntetem.

Budapest, 1939. évi június hó 5-én.
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Vásárhelykutas postahivatal behelyezése a 
pályaudvarról.

112.098/3.

Vásárhelykutas postahivatal a pályaudvar
ról a hasonló elnevezésű lakotthely központjá
ba helyeztetett át.

A kir. hivatalok ehhezképest a Helység- 
névtárban, a Postahivatalok és Ügynökségek 
névsorában és az Irányítási Füzetben (553., 139., 
illetve 174. oldal) Vásárhelykutasnál a „pu.“ jel
zést töröljék.

Budapest, 1939. évi június hó 2-án.

Időszaki postaszerv megnyitása.

112.067/3.

Görömbölytapolca távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal f. évi június hó 1-től szep
tember hó 30-ig működik.

Budapest, 1939. évi június hó 2-án.

Klenova (Kelen) postaügynökség megnyitása.

113.372/3.

Zemplén vármegyében fekvő Klenova (Ke
len) községben f. évi május hó 16-án postaügy
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ubla 
(Ugar), díjnégyszögszáma: 2217, ellenőrzőszá
ma: 2767.

A postaügynökség forgalmi köre Klenova 
(Kelen) községre terjed ki.

A kir. hivatalok a Kárpátalján megnyílt 
postahivatalok jegyzékébe a következőket ír
ják be: „Klenova (Kelen) ii. Eh. Ubla (Ugar), 
ellenőrzőszáma: 2767., díjnégyszögszáma: 2217., 
Zemplém vm., Maly Berezny (Kisberezna) = =
Vel'ká Pol’ana (Nagypolány), Ubla (Ugar).......
Postáig. D.“

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

Láca postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

112.070/3.

Láca postaügynökség ellenőrző hivatala f. 
évi június hó 1-től Riese helyett Perbenyik.

A kir. hivatalok a változást a Postahivata
lok és Ügynökségek Névsorában és a Helység- 
névtárban a 75., illetőleg 336. oldalon Pácánál 
vezessék keresztül.

Budapest, 1939. évi június hó 2-án.

Bozsok és Velem postaügynökségek ellenőrző
hivatalának megváltozása.

111.623/3.

Bozsok és Velem postaügynökségek ellen
őrzőhivatala ezentúl Kőszegszerdahely.

A hivatalok és ügynökségek a Helységnév- 
tárt és a Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorát, valamint az Irányítási Füzetet megfele
lően helyesbítsék.

Velem, mint időszaki postaügynökség, a 
folyó évben június hó 1-től szeptember hó 30-ig 
terjedő időben működik.

Budapest, 1939. évi június hó 2-án.



24. szám. 18 r

Pályázati hirdetmények
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

112.071/3., 113.153/3.
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*) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község évi 180 P-vel járul hozzá.

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 1939.

évi június hó 24-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A m. kir. postamesterek és postamesteri 

alkalmazottak országos önsegélyző- és nyugdí j - 
egyesülete 1939. évi június hó 25-én (vasárnapi 
d. e. 10 órai kezdettel tartja

LXIX. évi rendes közgyűlését
a Postás Kari Egyesületek Szövetsége székha
zának I. emeleti dísztermében, Budapesten, VI. 
kér., Benczur-utca 27. szám alatt, amely közgyű
lésre egyesületünk tagjait ezennel tisztelettel 
meghívom.

A közgyűlés tárgysorozata:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az Egyesület 1938. évi működéséről.
3. A felügyelőbizottság jelentése az Egye

sület 1938. évi összes számadásairól, pénzkeze
léséről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyii- 
mölcsöztetéséről.

Határozat a felmentvények megadásáról.
4. Költségvetési előirányzat az 1939. évre.
5. Alapszabálymódosítás.
6. A felügyelőbizottság megválasztása egy 

év tartamára.
7. Fellebbezések és indítványok.
Budapest, 1939. évi június hó 6-án.

Muschong Rezső s. ]c.
elnök.

Megjegyzések: Az 1938. évi zárszámadáso
kat a Postaközlöny 1939. évi április 15-iki 8. 
számában; általános évi jelentésünket pedig a 
Postaközlöny 1939. évi május 1-i 9. számában 
már előzetesen közzétettük.

Az indítványokat a közgyűlés előtt leg
alább 8 nappal, az elnökhöz írásban kell eljut
tatni.

A megjelent rendes tagok írásbeli felhatal
mazás alapján távollévő rendes tagokat is kép
viselhetnek, de egy jelenlévő rendes tag öt tá 
vollévő tagnál többet nem képviselhet.
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Betöltendő kiadói állások.
Balatonszárszó posta július és augusztus hónapokra jó 

távirász (lehetőleg) férfi-kiadót keres, lehet kiadójelölt is 
Szolgálat C.

Budapest 12. sz postahivatal állandó alkalmazásra táv
iratozni tudó férfi-kiadót keres.

Derecske I. oszt. postahivatal postamesterhelyettesnek 
alkalmas férfi- vagy nőkiadót keres július hóra. Járandó
sága készpénzfizetés megegyezés szerint.

Egyházasrádóc postahivatal önálló kezelésre és szám
adás készítésre képes nő-kiadót keres azonnali belépéssel. 
Fizetés: lakás, teljes ellátás, készpénzfizetés megegyezés 
szerint.

Feled I. oszt. postahivatal mielőbbi belépéssel nő- vágj' 
férfi-kiadót keres készpénzfizetéssel.

Kecel I. oszt. postahivatal azonnali belépésre kiadónőt 
keres, lehet kezdő is.

Kőrösszakái postahivatal kiadót keres, aki helyettesíteni 
képes; fix 120 P, üzemi. Gyenge II. osztályú hivatal, állandó 
helyről is lehet szó, ugyancsak fix 120 p.

Pincehely I. ptb. L. szóig, hivatal keres 1—2 hónapra 
helyettest; fizetés 120 P és lakás vagy teljes ellátás lakás
sal és 80 P minden levonás élkül. -%

Szakmár III. o. hivatal 6 hétre helyettest keres június 
15-től. Fizetés megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

A z á llást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

Állást

Boross Gabriella Forráskút kp. IV* azonnal kisegítőnek ajánlkozik

Gilián Etelka Baja, Attila-u. 16. azonnal kisegítőnek ajánlkozik

Laukovics Gyula Görcsöny, Baranya m. azonnal kisegítőnek ajánlkozik

Laky Zoltán Búcsúszentlászló Zala m. azonnal kisegítőnek ajánlkozik

A. »zerkesztőségnek szánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak *zá.nt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest, Dob-utca.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős D uchor J.)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. gjÉte POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 193». JŰJÍIU8 ÍO. 25. szám.

T A R T A L O M :

Felmentések és megbízatások.
Spanyol bankjegyek beviteli tilalma Spanyolország 

területére.
A postamesterek gyermeksegélyének felemelése.
Rádió előfizetési díj mérséklése árvaházak részére.
A budapesti egységes hálózat 1939. évi betűrendes táv

beszélő névsora.
A Légipostái Tájékoztató új kiadása^
A debreceni református kollégium jubileumi ünnep

ségével kapesolatos intézkedések, valamint a debreceni 
kollégium fennállásának 400. évfordulója alkalmával kibo
csátott bélyegek érvényességi idejének meghosszabbítása.

Figyelmeztetés a Szent István bélyegek és a „Haza
iérés, 1938.“ felülnyomású bélyegek forgalomból való kivo
nása tárgyában.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Az ábrahámhegyi postaügynökség átalakítása posta- 

nivatallá.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. májun 

havi forgalma.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Felmentések és megbízatások.

113.463/1.

Az 1939. évi június hó 15-i hatállyal
1. Gyapay Árpád postaműszaki igazgatói 

címmel és jelleggel felruházott postaműszaki 
tanácsost a budapesti postaigazgatóság 6. (mű
szaki) ügyosztályának vezetése, illetve műszaki 
ügyekben az igazgatóság vezetőjének helyette
sítése alól felmentettem és a postavezérigazga
tóság 6. ügyosztályába áthelyeztem;

2. vitéz Kolossváry Béla postaműszaki ta
nácsost a budapesti postaigazgatóság 6. (mű
szaki) ügyosztálya vezetőjének helyettesítése 
alól felmentettem s az ügyosztály vezetésével, 
illetve műszaki ügyekben az igazgatóság veze- 
tőjéneik helyettesítésével megbíztam;

3. Czappán Szilárd postafőmémököt a bu
dapesti postaigazgatóság 6. (műszaki) ügyosz
tálya vezetőjének helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi június hó 10-én.

Spanyol bankjegyek beviteli tilalma Spanyol- 
ország területére.

112.751/4.

A spanyol postaigazgatóság közlése sze 
rint Spanyolország területére spanyol bankje
gyeket bevinni tilos.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre a 
feladók figyelmét és jegyezzék ezt elő a Levél- 
postadíjszabás 243. oldalán Spanyolországnál.

Budapest, 1939. évi június hó 12-én.

A postamesterek gyermeksegélyének 
felemelése.
113.322/3.

A postamesterek részére szülő gondozás 
alatt álló és 24. életévüket be nem töltött, allkal- 
mazásnélküli gyermekeik után engedélyezett 
jelenlegi évi 120 P gyermeksegélyt folyó évi 
januar hó 1-től járólag egyenként évi egyszáz
nyolcvan (180) P-re, illetve a negyedik és né
gyen felüli gyermekek után az eddigi évi 180 P
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gyermeksegélyt — ugyancsak folyó évi január 
hó 1-től járólag — évi kettőszáznegyven (240) 
P-re emelem fel.

Amennyiben a gyermekek számában, akik 
után a postamester gyermeksegélyt kap, vál
tozás áll be, a gyermdksegély összegét újból 
kell megállapítani és pedig olvképen, hogy há
rom igényjogosult gyermek után egyenkint évi 
180 P, a negyedik és négyen felüli gyermek 
után pedig egyenkint évi 240 P gyermeksegélyt 
kell megállapítani.

A gyermeksegélyek újbóli megállapítása s 
ennek megfelelően a már esedékessé vált kü
lönbözetek fizetése iránt egyidejűleg intéz
kedtem.

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.

Rádió előfizetési díj mérséklése árvaházak 
részére.

113.227/8.

1939. évi július hó 1-től kezdődően az árva
házakban felszerelt és oktatási célt szolgáló 
rádió vevőberendezések után a megállapított 
mindenkori előfizetési díjból 50%-os díjmér
séklést engedélyezek.

A postahivatalok ezt a rendeletemet az 
1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 
9.557/1927. K. M. számú rendelet 67. §-ának b) 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi június hó 13-án.

A budapesti egységes hálózat 1939. évi betű
rendes távbeszélő névsora.

112.147/8.

A budapesti egységes hálózat (Budapest 
és környéke) 1939. évi betűrendes távbeszélő 
névsorának szétosztását és árusítását az aláb
biakban szabályozom:

I. A budapeseti egységes hálózat területén.

A névsorok szétosztásával és árusításával 
a következő postahivatalokat bízom meg:

Budapest 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21,
22. 23. 3, 31, 4, 43, 44, 5, 51, 53, 56, 59, 61, 62,

I 64, 66, 71, 72, 73, 75, 8, 82, 83, 9, 90, 92, 94, 95, 
99, 100, 102, 112, 114, 115, 500, Albertfalva, Ár
pádföld, Békásmegyer, Budafok 1, Budakalász, 
Budakeszi, Budaörs, Budatétény, Cinkota, Cse
pel 1, Csillaghegy, Csömör, Diósd, Erzsébet 
királyné szanatórium, Kelenvölgy, Kispest 1 és 
3, Mátyásföld, Nagykovácsi, Nagytétény, Pest- 
hidegkut, Pestszenterzsébet 1, Pestszentimre, 
Pestszentlőrinc 1 és 2, Pestújhely, Pilisboros- 
jenő, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, 
Rákospalota 1, Rákosszentmihály 1, Remete
kertváros, Sashalom, Solymár, Soroksár, Török
bálint, Újpest 1 és 5 és Üröm.

A felsorolt hivatalokat az előfizetőknek ki
osztandó és árusításra szánt névsorok első 
készletével a m. kir. posta javítóműhelye és 
anyagszertára látja el. Az ezen felül még szük
séges példányokat bizonylatpárral ugyanott 
kell megrendelni. A szolgálati célokra szüksé
ges példányokat a hivatalok az előttes igazga
tóságuktól kapják. Tekintettel arra, hogy 1939 
június 24-én este nagyobb számú távbeszélő ál
lomás kapcsolási száma megváltozik és ezért 
az új névsort csak ettől az időtől kezdve le
het használatba venni, szükséges, hogy az át
kapcsolás idejében az előfizetőknek mind az 
1938. évi, mind az 1939. évi névsor rendelke
zésükre álljon. Ezért ez alkalommal az új név
sor kiadását és az 1938. évi névsor bevonását 
az eddigi gyakorlattól eltérően az alábbiak sze
rint kell végezni.

Az 1939. évi névsor kiadását a kijelölt hi
vatalok 1939 június 22-én kezdik meg és foly
tatólag 1939. szeptember 30-ig végzik.

A budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő 
hivatal a budapesti egységes hálózat minden 
előfizetőjének annyi „Értesítés és Elismer- 
vény“-t küld, ahány névsorra az előfizetőnek 
igénye van. Az előfizető a nyomtatvány törzs
részén lévő „Elismervény“ aláírása után a 
nyomtatvány törzsrészét a postahivatalnak át
adja és minden ilyen átadott elismervény elle
nében egy-egy 1939. évi budapesti névsort kap, 
anélkül, hogy egyidejűleg az 1938. évi névsort 
is köteles lenne beszolgáltatni. A nyomtat
ványhoz tartozó két perforált szelvényt — ha 
az előfizető az 1938. évi névsort az átvétel al
kalmával nem szolgáltatja be — az előfizető
nek vissza kell adni.

Amennyiben egyes előfizetők az új névsor 
átvételével egyidejűleg már június 25-ike előtt 
kívánnák a régi névsorukat beszolgáltatni, ta
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pintatosan fel kell őket világosítani arról, hogy 
az új névsor csak június 25-től használható, 
addig az 1938 május havi névsor érvényes. Ha 
e felvilágosítás után is ragaszkodnék régi név
sorának beszolgáltatásához, a hivatalok azt 
készséggel vegyék át. Június hó 25-ike után 
szeptember 30-ig az új névsor kiadásával egyi
dejűleg az előfizetőktől a régi névsort külön 
figyelmeztetés nélkül át lehet venni.

A bevont „Értesítés és elismervény eket“ a 
kapcsolási számok emelkedő sorrendjében ren
dezve, 1939 szeptember 30-ig minden hó 15-én 
és végén a budapesti m. kir. távbeszélő díjbe
szedő hivatalnak (VI., Nagymező-utca 54/56.) 
kell beküldeni. A díjbeszedő hivatal pedig a be
küldött okiratok darabszámúnak átvételét a 
hivatal címére küldött szolgálati levelezőlapon 
ismeri el. A távbeszélő díjbeszedő hivatalnak 
ezek a szolgálati levelezőlapjai a névsorokról 
készített mérlegnek képezik mellékletét és az 
előfizetőknek kiadott névsorok darabszámú
nak igazolására szolgálnak.

Azt az előfizetőt, aki aláírt „Értesítő és el
ismervény“ nélkül jelentkezik a névsor átvéte
lére, kiszolgálni nem szabad, hanem, ha azt 
állítja, hogy értesítést nem kapott, avagy azt 
elvesztette, továbbá azt is, aki szeptember 30-a 
után kívánja a névsort átvenni, a budapesti m. 
kir. távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VI.. 
Nagymező-utca 54/56.) kell utasítani.

Az 1938. évi névsorokat az előfizetők bár
melyik budapesti vagy az egységes hálózatba 
tartozó Budapest környéki postahivatalnál be
szolgáltathatják. Az 1938. évi névsor beszolgál
tatásakor az előfizetők az „Értesítés és elis- 
mervény“-nyel kapott szelvénypárt adják be. 
Az átvevő hivatal a szelvénypárt az átvétel el
ismeréséül keletbélyegző lenyomattal látja ei 
és azok közül az „Elismervény“ feliratút az elő
fizetőnek visszaadja. A másik szelvényt a többi 
bevont szelvény között a kapcsolási szám 
emelkedő sorrendjében gyűjti és szeptember 
végéig minden hó 15-én és végén a budapesti 
m. kir. távbeszélő díjbeszedő hivatalnak el
küldi. A távbeszélő díjbeszedő hivatal a szel
vények beérkezését a postahivatallal ugyan
csak közli és a hivatal a távbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak ezt az értesítését a mérlege mellett 
megőrzi.

Ha a díjbeszedő hivataltól az „Értesítő és 
clismervény“-ek és a szelvények beérkezését

jelző szolgálati levelezőlep három napon belül 
nem érkezik meg, azt a hivatal szorgalmazza.

Az 1938. évi névsor beszolgáltatásához 
szükséges szelvénypárból minden hivatal tar
talékkészletet is kap, mert ha az előfizető azt 
állítja, hogy a szelvényt elvesztette, a hivatal 
köteles ilyen szelvénypárt kiállítani, vagyis 
azon az előfizető pontos nevét, címét és kap
csolási számát feltüntetni és aztán azt úgy ke
zelni, miként fentebb elő van írva.

Szeptember 30-a után a hivatalok az elő
fizetőktől régi névsort már nem fogadnak el, 
hanem az ily célból jelentkező előfizetőket a 
budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz 
(VI., Nagymező-utca 54/56.) utasítják.

Az előfizetőktől bevont 1938. évi névsoro
kat a postahivatalok 10 darabonként csoma
golva, bizonylatpárral a m. kir. posta javító
műhelye és anyagszertára címére küldjék be. A 
bizonylatot az anyagszertár a budapesti táv
beszélő díjbeszedő hivatalnak küldi meg.

A hivatal által szolgálati célokra kapott 
1938. évi névsorokat július 1 után külön bizony
latpárral kell a m. kir. posta központi javítómű
helye és anyagszertára címére beszolgáltatni. 
Ezen a bizonylatpáron feltűnően „Szolgálati“ 
megjelölést kell akalmazni, mert ezt a bizony
latot az anyagszertár a hivatalnak küldi vissza.

A készpénzért eladott névsorok vásárlói 
nak nevéről, lakcíméről és az általuk vásárolt 
példányszámokról a hivatalok pontos előjegy
zést kötelesek vezetni, amelyet 1939 december 
20-án a posta központi javítóműhelye és anyag
szertára címére kell beküldeni. A jegyzék 
alapján az anyagszertár az 1939. évi pótfüzetet 
a névsor vásárlóinak közvetlenül küldi meg.

Az a rendelkezés, hogy a fent felsorolt 
hivatalok az előfizetőknek kiadott és eladott 
névsorokról mérleget tartoznak vezetni (P. R.
T. 1934. évi 25. számában megjelent 117.038/5. 
sz. rendelet), továbbra is érvényben van és csak 
annyiban változik, hogy az előfizetőktől be
vont és beszolgáltatott névsorok darabszámút 
a mérlegbe most sem megterhelésként, sem fel
mentésként beállítani nem kell.

Az eladott névsorok árát a pénztárszám- 
adás 27/a rovatán az eladás napján kell bevéte
lezni.

A felsorolt hivatalok 1919 július 15-ig a bu
dapesti táviró és távbeszélő igazgatóságnak 
(névsorszerkesztés) naponta szolgálati levelező-
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lapon jelentsék az előfizetőknek kiadott, az el
adott és az előfizetők által beszolgáltatott név
sorok darabszámát.

A postahivatali nyilvános állomásokat az 
új névsorral 1939 június 24-én este kell felsze
relni.

II. A vidéki hálózatokban.
A vidéki postahivatalok a szolgálati cé

lokra szükséges budapesti távbeszélő névsoro 
kát előttes igazgatóságuktól kapják.

A vidéki postahivatalok az 1939. évi buda
pesti névsort 1939 június 25-én vegyék haszná
latba és az 1938. évit július 1 után a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagraktára 
címére bizonylatpárral szolgáltassák be.

Hogy a június 24-iki számváltozások a 
vidékről Budapestre irányuló távolsági forga
lomban zavarokat és felesleges munkatöbbletet 
ne okozzanak, a postahivatalok az 1939. évi má
jus havi budapesti névsor kézbesítésekor meg
felelő felvilágosítás mellett kérjék fel az érde
kelteket, hogy budapesti beszélgetéseiket 1939 
június 25-től kezdve az új névsor adatai alap
ján jelentsék be. Ezenkívül 1939 július 15-ig 
bezárólag a Budapesttel kért beszélgetések be
jelentésekor a hívótól a hívott előfizető nevét 
kérdezzék meg és a távbeszélő jegyre azt is je
gyezzék fel. Az összeköttetés megadása előtt a 
névsorból állapítsák meg, hogy a kapcsolási 
szám helyes-e? Ha a kapcsolási számot a név
sor adatai szerint helyesbíteni kellene, azt kö
zöljék a hívóval is.

A vidéki hálózatok előfizetői a budapesti 
egységes hálózat távbeszélő névsorát a vidéki 
postahivatalok útján rendelhetik meg. A posta- 
hivatal a rendeléskor beszedi a névsor árát és 
a pénztárszámadás 27/a rovatán bevételezi. Ez
zel egyidejűleg a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertára címére kiállított 
bizonylatpárral a névsort megrendeli. A bi
zonylatpárra feljegyzi, hogy a névsor árát a 
pénztárszámadásban mikor számolta el. A ren
delők nevéről, pontos címéről és a rendelt pél
dányszámról minden hivatal pontos előjegy
zést köteles vezetni, hogy az anyagszertártól 
megérkező névsort, majd az év végén megje
lenő pótfüzetet akadálytalanul kézbesíteni 
tudja.

III. Vegyes intézkedések.
A hibásan nyomott, vagy rosszul fűzött 

névsorokat a hivatalok készséggel cseréljék ki

és a hiba jelzése mellett a m. kir. posta központi 
javítóműhelye és anyagszertára címére küldjék 
be. A beküldéshez bizonylatpár nem kell, mert 
a beküldött példány helyett az anyagszertár a 
hivatalnak új példányt küld.

Az 1939. évi budapesti névsor eladási árát 
változatlanul öt pengőben állapítom meg.

Budapest, 1939. évi június hó 9-én.

A Légipostái Tájékoztató új kiadása.
114.991/4.

Az időközi számos menetrendváltozás 
miatt a P. R. T. 1938. évi 19. számának mellék 
létéként kiadott „Légipostái Tájékoztató“^  e 
rendelet mellékleteként újból kiadom. A hiva
talok ezentúl ezt az új tájékoztatót használják.

Az új kiadványból a posta tudakozó irodá
jának külföldi hirlaposztályánál korlátolt szám
ban különlenyomat áll rendelkezésre, amelyből 
a postát gyakrabban igénybevevő felek között 
való díjmentes szétosztás céljából szükséges 
példányokat szolgálati levelezőlapon lehet ren
delni.

Budapest, 1939. évi június hó 14-én.

A debreceni református kollégium jubileumi 
ünnepségével kapcsolatos intézkedések, vala
mint a debreceni kollégium fennállásának 490 
évfordulója alkalmával kibocsátott bélyegek 

érvényességi idejének meghosszabbítása.
111.805/3.

A debreceni református kollégium épületé
ben 1939. évi június hó 30-án alkalmi postahi
vatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal, valamint ugyan
azon a napon a debreceni 2. és 10. számú posta- 
hivatalok a debreceni református kollégium 
fennállásának 400. évfordulója alkalmára ké
szült „Debreceni Kollegium 1538—1938 — 
Orando et laborando“ szövegű rajzos, különle 
ges keletbélyegzőt fognak használni a náluk 
feladott levélpostai küldemények egy részének 
a lebélyegzéséhez.

A P. R. T. 1938. évi 36. számában közzé
tett 115.346/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy a deb
receni református kollégium fennállásának 400.
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évfordulója alkalmával kiadott 6, 10, 16, 20, 32 \ 
és 40 filléres bélyegek érvényességi idejét folyó 
évi június 30-ika helyett december hó 31-ben 
állapítom meg.

A bélyegek árusítását illetőleg alkalmaz
kodjanak a postahivatalok a P. R. T. 1938. évi 
47. számában közzétett 125.755/3. és a folyó évi
19. számában közzétett I. ad 104.156/3. számú 
rendeleteimben foglaltakhoz. Egyébként igye
kezzenek a postahivatalok ezekből a bélyegek
ből felesleges készletüket a belkezelésben fel
használni.

E rendelkezésemet a postahivatalok a hi 
vatkozott rendeleteimnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi június hó 9-én.

Figyelmeztetés a Szent István bélyegek és a 
„Hazatérés 1938“ felülnyomású bélyegek for

galomból való kivonása tárgyában.
113.367/3,

A P. R. T. folyó évi 11. számában közzétett 
96.835/3. számú rendeletemmcl kapcsolatban 
felhívom a postahivatalok figyelmét arra, hogy 
az általános forgalmú Szent István bélyegek, 
valamint a „Hazatérés 1938“ felülnyomású bé
lyegek folyó évi június hó 30-án érvényességü
ket vesztik.

Ezzel kapcsolatban a következőket ren
delem:

1. E bélyegekből még készletükben levő. 
esetleg az értékcikktartárból oda küldött meny- 
nyiségeket igyekezzenek a postahivatalok e hó 
folyamán felhasználni.

2. A bezárólag június 30-ig fel nem hasz
nált, illetőleg el nem adott Szent István és 
„Hazatérés 1938“ felülnyomású bélyegeket 
folyó évi július hó 5-ig bizonylat és ellenbizony
lat kíséretében szolgáltassák be a hivatalok a 
m. kir. posta ért ékcikk raktárába,

3. A Szent István és „Hazatérés 1938“ bé
lyegeket vásárló feleket figyelmeztessék arra, 
hogy e bélyegek június hó 30-ával érvényessé
güket vesztik. A határidő után e bélyegeket a 
posta hivatalok forgalomban levő bélyegekre 
nem cserélik ki.

4. Folyó évi július hó 1-től a Szent István 
és a „Hazatérés 1938“ bélyegekkel bérmentesí
tett küldeményeket a postahivatalok portóz
zák meg.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy e bélyegek érvényességének megszű
néséről a hozzájuk beosztott értékcikkálruso- 
sokat értesítsék, készletüket pedig gondosan 
vizsgálják felül, hogy a július 5-iki határidőig 
valamennyi eladatlanul, illetőleg elhasználatla- 
nul visszamaradt Szent István és „Hazatérés 
1938“ bélyegeket beszolgáltathassák.

Értéklevélben történő beszolgáltatásnál a 
hivatalok a bélyegeket úgy csomagolják be, 
hogy a pecsételés alkalmával a pecsétviasz me
legétől a bélyegek meg ne sérüljenek, illetőleg 
össze ne ragadjanak.

Budapest, 1939. évi június hó 10-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
113.496/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

66. o. Brit-Indiánál (4. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1937. évi 11. sz.-hoz) a negyedik bekezdésben 
a beszélgetési időt 10—14 óráról 10—17 órára 
helyesbítsék.

Ceylonnál (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1937. 
évi 11. sz.-hoz) a negyedik bekezdésben a be
szélgetési időt 10—14 óráról 10—17 órára he
lyesbítsék.

Budapest, 1939. évi június hó 9-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben. 
114.610/3.

A Budapest—Munkács 37. sz. mozgóposta 
f. évi június hó 19-étől kezdve hétfőn és mun- 
kaszünetes ünnepnapokat követő napon nem 
közlekedik. Ezzel kapcsolatban Munkács és 
Budapest között a 429. sz. vonatban kezelő- 
mellékkocsi járatása vasárnapokon és munka- 
szünetes ünnepnapokon egyidejűén megszűnik.

F. évi június hó 16-tól kezdve a Taracköz 
—Bátyú 4125. sz. vonat poggyászkocsijában 
berendezett postai jegyzékelőmenetet a huszti 
hivatal helyett a Budapest keleti pályaudvari 
mozgópostafőnökség látja el.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. folyó évi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi június hó 13-án.
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Az ábrahámhegyi postaügynökség átalakítása 
postahivatallá.

113.809/3.

Ábrahámhegy postaügynökséget folyó évi 
július hó 1-én változatlan forgalmi körrel táv 
beszélővel egyesített IV. oszt. postahivatallá 
alakítom át.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 5404, díj - 
négyszögszáma: 488.

A kir. hivatalok az ábrahámhegyi posta
ügynökségre, illetőleg időszaki postahivatalra 
vonatkozó összes postai bejegyzés törlésébe' a 
következőket írják be:

a Helységnévtárban (88 oldal) L.,
Budapest —-M . Tapolca., 488., postáig. P.;

a Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában (5. oldal) 5404, 488, Ábrahámhegy, Zala, 
Pévs. Budapest ■ ■ — Tapolca.;

az Irányítási Füzetben (7. oldal) Ábrahám
hegy, IV., Zala., P., VI., Budapest—Tapolca, 
48, +  48, 47 (VI. 25—IX. 8-ig.).

Budapest, 1939. évi június hó 12-én.

Személyzetiek.
113.893/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
évi március havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyeztettek: vitéz Szivér Károly titkár 
47 Pécsről Budapestre, Csépi Lajos dr. titkár 
72 Békéscsabáról Szegedre, Illovits Szilárd fel
ügyelő 392 Budapestről Szegedre, Kotsis Zoltán 
főtiszt 334 Budapestről Kassára, Farkas Ferenc 
főtiszt 350 Tatáról Komáromba, Joós László dr. 
főtiszt 353 Miskolcról Debrecenbe, Bartovics 
Vilmos dr. főtiszt 453 Budapestről Kisújszál
lásra, Szitha Gyula I. o. tiszt 275 Budapestről 
Debrecenbe, Cserkúti Imre dr. I. o. tiszt 284 Bu
dapestről Kassára, Szeniczey Aurél dr. I. o. tiszt 
342 Rimaszombatról Kassára, Cser József I. o. 
tiszt 347 Szombathelyről Sopronba, Bánhegyi Jó
zsef II. o. tiszt 177 Szombathelyről Sopronba, 
Pinczehelyi Imre forg. gyakornok 168 Keszt
helyről Zalaegerszegre, Somlai Kálmán forg. 
gyakornok 258 Budapestről Komáromba. Sze
nes Arnold ellenőr 236 Salgótarjánból Rima
szombatra, Nagy Rozália kezelőnő 714 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Nemeskéri András I. o.

altiszt 1060 Sátoraljaújhelyről Nyíregyházára, 
Bene Ferenc II. o. altiszt 719 Dombóvárról Bu
dapestre, Bóvári János II. o. altiszt 1607 Kör
mendről Budapestre. Nagy Károly dákai II. o. 
altiszt 2066 Komáromból Győrbe, Katona Endre 
II. o. altiszt 2783 Komáromból Győrbe, Szélpál 
Mihály II. o. altiszt 2923 Szentesről Szegedre, 
Rab Gusztáv II. o. altiszt 3175 Nagykanizsáról 
Pécsre, Éles Latos II. o. altiszt 3443 Nyíregyhá
záról Budapestre, Kőhidai Sándor II. o. altiszt 
3474 Budapestről Körmendre, Fábián Gábor IL 
o. vonatfelvigyázó 280 Kiskörösről Kassára, 
Pénzes Béla II. o. vonalfelvigyazó 322 Tatáról 
Veszprémbe.

Nyugdíj azt attak: Schoepflin Lajos dr. fő
igazgatói címmel és jelleggel felruházott igaz
gató 17, Sissovich Károly 53 és Zámolyi Ferenc 
84 főfelügyelők Kovács Kálmán 177 és Barta 
József 341 felügyelők, Vermes Dénes 19 és 
Szabó Dániel 142 főellenőrök, Kovács Ignác 
segédellenőr 114, Kiss János dunaföldvári 20. 
Almádi Pál 43, Oláh József kálózi 50, Hajós 
Antal 63, Fazekas András kiskeszi 77 és Vinczc 
Kálmán 79 I. o. szakaltisztek, Kraft József 215. 
Horpácsy András 244 és Szanka József 343 II.
0. szakaltisztek, Szakács Márton 173, Odor Pál 
188, Vida Ádám 420, Nagy Gáspár jászberé
nyi 425, Németh Ferenc dukai 539, Lengyel 
Balázs 670 és Domonkos József 682 I. o. altisz
tek, Szakács János II. o. altiszt 830, Strasser 
Alajos II. o. vonalmester 48, Kovács Kálmán 
szadai gépész 90, Sziklai József I. o. gépkezelő 
228.

Meghaltak: Kovács György segédellenőr
135, Burucs Sándor veszprémi TT. o. szakaltiszt 
251, Molnár Albert besenyői 116. Kusztor Ist
ván 1801 és Hegyi János dunabogdányi 2019
1. o. altisztek, F.rdélvi István 1864 és Kovács 
József fiumei 2819 TI. o. altisztek, Rátfai Má
tyás I. o. vonalfelvigyázó 135.

Elbocsáttattak: Liptai László IL o. tiszt id. 
63, Weiszmann Jolán kezelőnő 260, Vass 
György II. o. altiszt 21̂ 5.

Egyéb változások: Varga Ferenc I. o. tiszt 
253 helyett Varga Ferenc dr., Hegedűs Ferenc 
II. o. tiszt id. 77 helyett Hegedűs Ferenc dr,, 
Szelényi Róza segédtisztnő 567 helyett Szelénvi 
Rózsa, Sződi György II. o. altiszt 1375 helyett 
Sződy György, vitéz Balog János II. o. altiszt 
2972 helyett Balog János Írandó.

Budapest, 1939. évi június hó 12-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

114.408/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

1939. évi június hó 30-áig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi június hó 14-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939 
május havi forgalma.
4156/eIn. 1939. Ptpt.

A takaréküzletágban a betétek 3,091.022 P 
14 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1939. május hó végén 
134,948.954 P 72 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
21,334.216 P 54 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 586.841 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 6,216.605 

P 27 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1939. május hó végén 
252,056.788 P 76 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 39.713 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donát képező értékpapírok állománya 1939 
május hó végén névértékben 123,127.099 P 91 
f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont

képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 
névértékben 165,434.501 P 92 f értéket képvi
seltek.

A hó végén forgalomban volt járadék 
könyvek és letéti jegyek száma 104.466 volt.

A zálogüzletágban 236.032 drb új zálogfel 
vétel 4,742.520 P kölcsönnel és 243.706 drb zá 
logkiváltás 4,738.103 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. május hó 
végén 1,238.371 tétel, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 24,746.873 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.692 drb, kényszerárverésre pedig 6.790 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
8.105 drb, a befolyt vételár 164.075 P 60 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939. május hó folyamán 
3,775.365 tétel, s 2.286,438.685 P 83 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó 
végén 387,005.743 P 48 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi június hó 7-én.



196 25. szám.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Agárd üdülőhely keres gyakorlott kiadót vagy kiadó

jelöltet július—augusztus hónapra; fizetés megegyezés sze
rint.

Földes (Hajdú megye) II. oszt. postahivatal he
lyettesítésre is képes nőkiadót keres állandó alkalmazásra, 
tix fizetéssel.

Hajdúböszörmény I. oszt. hivatal állandó alkalma
zásra nő- vagy férfikiadót keres július 1„ vagy 15-re; fix- 
fizetés megegyezés szerint.

Mezőkövesd postahivatal állandó alkalmazásra gya
korlott nőkiadók ajánlatát kéri. Fizetés megegyezés sze
rint. Az állás állandó.

Az ócsai I. oszt. postahivatal július elsejei belépéssel 
nő- vagy férfikiadót keres készpénzfizetéssel.

Szentantalfa III. őszt. postahivatal július hóra helyet
test keres. Fizetés 70 pengő fix, lakás és ágynemű.

Tatabánya postahivatal július 1-re két kiadót vagy 
kiadónőt keres. Lakás és 100 P fizetés Ajánlatokat Ujlaky 
Gyula postamester Homokmégy címre kérek.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

legyzei
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
szama

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ferenczy Gyula Balaton, Borsod m. azonnal kisegítőnek ajánlkozik

Szász Károly
Budapest, VIII., Tisza Kálmán- 

tér 14. Közp. Tejes. azonnal kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Fostavezérigazgatósag, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest, Dob-utca.

Fővárosi Nvomc'« Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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T A R T

Kassa 2. számú postahivatalnál vámközvetítő szol
gálat berendezése.

A ni. kár. posta által egyes magánszemélyek vagy 
magánvállalkozások postatakarékpénztári csekkszámlái ja
vára teljesített befizetéseknek a csekkbefizetési díj alóli 
mentesítése.

Az 1925. évi kibocsátású magyar j áradé kköcsön 
(kényszerkölcsön) kötvények 9. számú szelvényeinek elé
vülése.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Elveszett postabiztosá igazolvány.
Postabiztosi pecsétnyomó elvesztése.
Különleges bélyegző használata a Mezőgazdasági 

Iparok VI. Nemzetközi Technikai és Kémiai Kongresz- 
szusa alkalmi postahivatalánál.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsora 
pótfüzetének kiadása.

Kassa 2. számú postahivatalnál vámközvetítő 
szolgálat berendezése.

115.531/4.

Kassa 2. számú postahivatalnál 1939. évi jú
lius hó 1-től kezdődően vámközvetítő szolgála
tot rendezek be.

E vámközvetítő postahivatal körzetébe Kassa 
városát, továbbá Abaszéplak, Abaújszina, Abod, 
Alsómislye, Alsóvadász, Alsózsolca, Aszaló, 
Bakta, Bárca, Bódvaszilas, Boldva, Buzita, Csecs, 
Osobád, Edelény, Encs, Enyicke, Felsődobsza. 
Felsőgagy, Felsőméra, Felsővadász, Felsőzsolca, 
Forró, Gagybátor, Garadna, Gagyvendégi, Gar- 
bócbogdány, Gibárt, Hangács, Halmaj, Hernád- 
csány, Hernádkércs, Hernádvécse, Hidasnémeti, 
Hidvégardó, Homrogd, Jósvafö, Krasznokvajda, 
Kupa, Lak, Léh, Nagyida, Nagvkinizs, Novaj- 
idrány, Onga, Perkupa, Rakaca, Sajőlád, Sajó- 
ecseg, Sajóvámos, Selyeb, Semse, Szalonna, Sze
mere, Szendrő, Szendrőlád, Szentistvánbaksa.

A L Ó  M :

Makói Független Újság című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének és ter
jesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében. 
Csesznek postaügynökség megnyitása.
Nemesabony postaügynökség megnyitása.
Vécs positaügynökség ideiglenes szüneteltetése. 
Pályázati hirdetmények.
Liter postaügynökség ideiglenes megszüntetése. 

Pályázat postamesteri állásokra.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.

Szepsi, Szikszó, Szin, Szirmabesenyő, Szőllős- 
ardó, Szuhogy, Tömör, Torna, Tornanádaska és 
Tornyosnémeti községeket osztom be.

A kicserélő és vámközvetítő postahivatalo
kat utasítom, hogy a felsorolt helyekre szóló 
vámcsomagokat és egyéb vámkezelendő külde
ményeket vámközvetítés végett Kassa 2. számú 
postahivatalhoz irányítsák. Megfelelő felírású 
vámutalási ragjegyek elkészítéséig az érdekelt 
hivatalok a 473. sz. helynév nélküli vámutalási 
ragjegyeket használják.

E rendeletemet a hivatalok jegyezzék elő a 
Csomagdíjszabás 85. §-ánál, a külföldről érkező 
vámköteles tartalmú postai küldemények irányí
tására vonatkozó utasítást pedig megfelelően he
lyesbítsék. Az utasítás első oldalán levő rövidí
tések közé „Gy =  Győr“ után írják be: „K = 
Kassa“ szöveget és az „irányítás“ c. rovat kitöl
tésénél ezt a rövidítést alkalmazzák.

Budapest, 1939. évi június hó 21-én.
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A m. kir. posta által egyes magánszemélyek 
vagy magánvállalkozások postatakarékpénztári 
csekkszámlái javára teljesített befizetéseknek 

a csekkbefizetési díj alóli mentesítése.
104.557/4.

„A m. kir. posta által egyes magánszemélyek 
vagy magánvállalkozások címére feladott posta- 
utalványoknak szolgálatiként való kezelése“ tár
gyában a P. R. T. 1933. évi 23. számában megje
lent 83.665/4. sz. rendeletet azzal egészítem ki, 
hogy minden olyan esetben, amikor a követelés 
kiegyenlítése szolgálati postautalvány helyett a 
fél által rendelkezésre bocsátott postatakarék
pénztári befizetési lappal történik, az ilyen be
fizetéseket szolgálati befizetésként kell kezelni 
s így e befizetések a csekkbefizetési díj alól men
tesek. Ilyen díjat a követelés terhére sem szabad 
felszámítani, illetve levonásba hozni.

Ezt a postahivatalok a hivatkozott rendelke
zésnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi június hó 15-én.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékköl- 
csön (kényszerkölcsön) kötvények 9. számú 

szelvényeinek elévülése.
114.848/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott 5%-kal kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek a már elévült 
1—8. számú szelvényein kívül, az 1933. évi július 
hó 1-én esedékessé vált 9. számú szelvényét is 
— az esedékességtől számított hat év elteltével, 
vagyis 1939. évi július hó 1-től kezdve — elévült
nek kell tekinteni, az tehát csak 1939. évi június 
hó 30-ig fogadható el beváltásra.

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat fen
tiekre azzal figyelmeztetem, hogy folyó évi jú
lius hó 1-től kezdve az említett államadóssági 
kötvényeknek csak a 10., 11., 12., 13., 14. és 15. 
számú szelvényei válthatók be és számolhatók 
el.

Felhívom a hivatalokat továbbá, hogy a 
folyó évi június hó folyamán beváltott 9. számú 
szelvényeket folyó évi július hó 8-ig szabályszerű 
elszámolás mellett feltétlenül terjesszék be a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz, mert a később be
érkező szelvényeket a m. kir. postatakarékpénz
tár akkor sem veheti át, ha azokat a hivatalok 
július hó 1-e előtti kelettel ellátva küldenék be.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132. 
számú és az 1938. évi 24. számában megjelent 
104.850/4. számú rendeleteknél jegyezzék elő

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
116.113/3.

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 VI/29 — 7 ó, 
É VII/25;

Brit-Indiába (Bombay): F VI/29 — 7 ó, K 
VII/13;

Dél-Afrikába (Capetown): F VI/27 — 15 ó, 
É VII/17;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VI/2<
-  12 ó, É VII/11;

Egyiptomba (Alexandria): F VI/25 — 22 ó, 
É VI/29; F VI/26 — 22 ó, É VII/1; F VI/28 - 
15 ó, É VII/3; F VI/30 — 22 ó, É VII/5; F VII/1
— 22 ó, É VII/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VI/26 — 15 ó, É VII/3; F VI/27 — 15 ó, É 
VII/5; F VI/29 — 15 ó, É VII/6;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VI/26
22 ó, É VII/1; F VI/28 — 22 ó, É VII/3; F 

VII/1 — 22 ó, É VII/6;
Iránba (Perzsia—Teherán): F VI/26 — 12 ó, 

É VII/4; F VI/30 — 12 ó, É VII/8; F VII/1 — 
12 ó, É VII/9;

Japánba (Shimonoseki): F VI/27 — 9 ó, É 
VII/14; F VI/30 — 9 ó, É VII/17;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VI/28 — 
15 ó, É VII/20;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VI/26 — 22 ó. 
É VI/30 (d. u.); F VI/28 — 22 ó, É VII/2 (d. u.) 
F VI/30 — 22 ó, É V1I/4; F VII/1 — 22 ó, É VII/5;

Szíriába (Alep): F VI/26 — 22 ó, É VI/29: 
F VI/28 — 22 ó, É VII/1; F VII/1 — 22 ó, É VII/4. 

Budapest, 1939. évi június hó 20-án.

Elveszett postabiztosi igazolvány.
113.570/C. fő.

Dr. Mojzer Ignác m. kir. postasegédtitkár a 
pécsi m. kir. postaigazgatóság által 1937. évi 
augusztus hó 27-én kiállított 19/1937. számú s a
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postahivatalok stb. megvizsgálására és vizsgá
latok tartására jogosító igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolványt érvénytelennek 
nyilvánítom és felhívom az összes postai szerve
ket, hogy ha valaki náluk hivatalos kiküldetés 
ürügye alatt az elveszett igazolvánnyal jelentke
zik, az illetőt az ottani rendőrség, csendőrség 
vagy községi elöljáróság közbejöttével megfele
lően igazoltassák és azután a körülményekhez 
képest járjanak el. Erről a mozgópostái személy
zetet és a postaszállításra felhasznált menetek 
kísérőit is értesíteni kell.

Budapest, 1939. évi június hó 20-án.

Postabiztosi pecsétnyomó elvesztése.
113.152/C. fő.

A „A m. kir. postaigazgatóság biztosa Buda
pest II.“ jelzéssel ellátott pecsétnyomó a f. évi 
május hó 27-én elveszett. Az új pecsétnyomó a 
régitől való megkülönböztetés céljából II/A. jel
zéssel készül.

Felhívom az összes postai szerveket, hogy az 
elveszett régi pecsétnyomót igazolás céljából 
senkitől ne fogadják el s a pecsétnyomóval eset
leg jelentkező egyént a hivatalos helyiségbe ne 
engedjék be, hanem szabályezerű módon igazol
tassák és a szükséghez képest járjanak cl. 
Amennyiben a régi pecsétlenyomattal ellátott 
iratok, okmányok vagy küldemények érkezné
nek a hivatalokhoz, azokat, illetve burkolatukat 
jelentés kiséretében nyomban az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni.

Budapest, 1939. évi június hó 14-én.

Különleges bélyegző használata a Mezőgazda- 
sági Iparok VI. Nemzetközi Technikai és Ké
miai Kongresszusa alkalmi postahivatalánál.

112.020/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Mező- 

gazdasági Iparok VI. Nemzetközi Technikai és 
Kémiai Kongresszusának a műegyetem aulájá
ban lévő alkalmi postahivatala folyó évi július 
hó 9—17-ig „VB- CONGRÉS INTERNATIO
NAL TECHNIQUE ET GHIMIQUE DES IN
DUSTRIES AGRICOLES BUDAPEST 1939“ 
feliratú különleges keletbélyegzőt fog használni.

Budapest, 1939. évi június hó 16-án.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő név
sora pótfüzetének kiadása.

I. ad 110.416/8.
Az 1938. december hóban kiadott vidéki há

lózatok betűrendes távbeszélő névsorának pót
füzete 1939. július 10 körül jelenik meg.

Ez a pótfüzet a legutóbbi névsor lezárása 
óta történt változásokon kívül tartalmazni fogja 
a miskolci automata távbeszélő hálózatnak, vala
mint Kárpátalja valamennyi távbeszélő hálóza
tának a teljes névsorát is.

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, illetőleg 
ahány névsort a hivatalnál megvásárolt.

A vidéki névsor árusításával megbízott bu
dapesti hivatalok az eladott vidéki névsorok vá
sárlóiról készített jegyzéket a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertárának küldik 
meg, amely a jegyzék alapján a vásárlók címére 
a pótfüzetet elküldi.

A pótfüzet megjelenése után az 1938. évi vi
déki névsor csak pótfüzettel együtt adható ki. 
Ezért azok a hivatalok, amelyeknél tartalék- 
névsorkészlct van, megfelelő számú pótfüzetet 
igényeljenek. Az igénylést a vidéki hivatalok az 
igazgatóságuknak a távbeszélőnévsorokat Buda
pesten árusító hivatalok pedig a posta központi 
javítóműhelye és anyagszertárának jelentsék be.

Budapest, 1939. évi június 14-én.

Makói Független Újság című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

115.472/4.
A belügyminiszter úr a Makón dr. Csorba 

János kiadásában és felelős szerkesztésében 
megjelenő, Makón, a „Csanád Vezér“ könyv
nyomdában előállított „Makói Független Újság“ 
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 az illetékes kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi június hó 16-án.
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Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

115.774/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten dr. 
Meizler Károly kiadásában és Béldi Béla felelős 
szerkesztésében megjelenő, a Pallas irodalmi és 
nyomdai rt. nyomdájában előállított „Pesti Ú j
ság“ című időszaki lap további megjelenését és 
terjesztését 15 napi időtartamra, azaz folyó évi 
július hó 2-ig bezárólag azonnali hatállyal meg
tiltotta.

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, 1939. évi június hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

114.841/4.
A kassai kir ügvészség 1939. évi június hó 

2-án kelt 1939. B. 3154/1. számú végzésével az 
Eperjesen, Gajdos Breza György felelős szer
kesztésében megjelenő „Slovenská Sloboda“ c. 
lap 1939. június hó 2-iki 125. számának lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi június hó 15-én.

II.
115.703/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi június hó 17-én kelt B. I. 
6810/1939. számú végzésével az Ernst Pintér 
Wien nyomdájában előállított „Nationalsozia
lismus in Ungarn“ című füzet lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1939. évi június hó 20-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
114.628/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

8. o. A „II. Díjkedvezményes táviratok, 4. 
Táviratlevelek“ című rész c) pontja második 
(apróbetűs) bekezdésének második sorába, az 
=  XP =  után írják be: =  TMx = ,

10. o. Az oldal alján levő 9) jegyzet szöve
gét a következőképen módosítsák: ,,9) Ugyan
ezzel a díjjal távirat via Italo Radio és via Rat
eable is küldhető. Via Rateable == ELT =  táv
iratlevelek is küldhetők; szódíjuk 0.253. a. fr.“

11. o. Marokkó, Spanyol hivataloknál az 1. 
hasábban a 6) jegyzetjelölést és az oldal alján 
levő 6) jegyzetet töröljék.

Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegét a kö
vetkezőképen módosítsák: ,,7) Ugyanezzel a díj
jal távirat via Italcable is küldhető. Via Rateable 
— ELT =  táviratlevelek is küldhetők; szódíjuk
O. 163 a. fr.“

30. o. Sajtóhiba helyesbítés. Karolina-szige- 
teknél a 2. hasábban a II. útirány után következő 
első V. útiránvmegjelölést TV.-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 üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a kö
vetkező változásokat jegvezzék elő:

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. sz.- 
-hoz) Snanvolországnál az 1. hasábban a 2) jegy
zetjelölést ‘) iegvzetjelölésre helyesbítsék. Az ol
dal alján levő *) jegyzet szövegét a következő
képen módosítsák: -,1) Ugyanezzel a díjjal és 
díjminimummal =  X L T  =  táviratok via Ital
cable is küldhetők.“ A 2) jegyzet szövegét teljes 
egészében töröljék.

Budapest, 1939. évi június hó 15-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
115.923/3.

A kir. hivatalok a P. R. Tára ezévi 20-iki 
számában 107.255/3.—1939. sz. közzétett mozgó
postái jegyzékben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Kassa—Miskolc 9. sz. mozgóposta az
1511., a Miskolc—Kassa 9. sz. mozgóposta az
1520., a Budapest—Szentgotthárd 53. sz. mozgó
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posta a 28/1320., a Tiszalök—Debrecen 118. sz. 
mozgóposta az 3623., a Pécs—-Mohács 121. sz. 
mozgóposta az 1912/6., a Somogyszob—Keszt
hely 244. sz, mozgóposta az 5824/5843., a Füzes
abony—Eger jegyzékelőmenet a 9128., a Kassa— 
Miskolc jegyzékelőmenet az 1519., a Rimaszom
bat—Osgyán jegyzékelőmenet a 6024. és 6026., 
az Osgyán—Rimaszombat jegyzékelőmenet a 
6025. és 6021., a Nyíregyháza—Szerencs jegyzé
kelőmenet a 2318. „h.“, a Léva—Érsekújvár jegy
zékelőmenet pedig a 7842. sz. vonatban közleke
dik. A Debrecen és Tiszalök között berendezett 
117. sz. mozgóposták vasárnapokon és munka- 
szünetes ünnepnapokon nem közlekednek, a 135. 
sz. mozgópostákat pedig a keleti pályaudvari 
mozgópostafőnökség látja el.

Budapest, 1939. évi június hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban.
115.397/3.

Bajcstanya (111. o.) Beszterec (115. o.) 
ezentúl u. t. Vasmegyer.

Budapest, 1937. évi június hó 21-én.

Változások a Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében
115.397/3.

Alsómajor (35. o.) < . Fajkúrt ezentúl u. p. 
és u. t. Fakóvezekény.

Bódvavendégi (42. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Hidvégardó (VI. 15-től).

Domicadúlő (51. o.) rs Kecső ezentúl u. p. 
és u. t. Aggtelek.

Fajkúrt (54. o.) ezentúl u. p. és u. t. Fakó
vezekény.

Felsőmislye (56. o.) ezentúl u. p. Alsómislye, 
u. t. Kassa 1.

Foglármajor (58. o.) o  Fajkúrt ezentúl u. p. 
és u. t. Fakóvezekény.

Izsnyéte (67. o.) ezentúl u. p. és u. t. Strabi- 
éovo—Goronda (Mezőterebes—Gorond).

Kecső (71. o.) ezentúl u. p. és u. t. Aggtelek.
Kisfajkúrttelep (73. o.) f^Fajkúrt ezentúl u.

p. és u. t. Fakóvezekény.
Kisperlász (74. o.) ezentúl u. p. és u. t. Gicc 

(VI. 15-től.)
Miglészpataka (84. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Gice. (VL 15-től.)
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Peresmajor (94. o.) r'i Fajkúrt ezentúl u. p. 
és u. t. Fakóvezekény.

Súvete (102. o.) ezentúl u. p. és u. t. Gice. 
(VI. 15-től.)

Százd (103. o.) ezentúl u. p. és u. t. Deménd.
Tornahorváti (109. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Hidvégardó. (VI. 15-től.)
A kir. hivatalok Kárpátaljáról vezetett elő

jegyzéseiket a következőkkel egészítsék ki:
„Ung vármegye szobránci járásához tartozó 

Sejkov (Székó) község ezentúl u. p. Ungvár 1.“
Budapest, 1939. évi június hó 21-én.

Csesznek postaügynökség megnyitása.
113.815/3.

Veszprém vármegye zirci járásában fekvő 
Csesznek községben folyó évi május hó 25-én 
postaúgynökség nyílt meg. A postaúgynökség 
ellenőrző hivatala: Bakonyszentkirály, díjnégy- 
szögszáma: 332, ellenőrzőszáma: 6205.

A postaúgynökség forgalmi köre Csesznek 
községre és a hozzzátartozó Gézaháza pusztára 
terjed ki.

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

A Helységnévtárhan a 163. oldalon Csesz- 
neknél az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett be
írandó: „S3 Eh. Bakonyszentkirály, Győr — — • 
Veszprém, Veszprémvarsány............  332, postá
ig. S.“; a 226. oldalon Gézaháza pusztánál az „u. 
p.“ utáni „és“ törlése mellett beírandó: „Csesz
nek.“

A Postahivatalok és Postaúgynökségek Név
sorában a 33. oldalon Csernely után beírandó: 
„6205, 332,  ---- ■—, Csesznek ú. (Eh. Bakonyszent
király), Veszprém, Sopron, Győr —- — — . Vesz
prém, Veszprémvarsány . . . . “; a 152. oldalon a 
332. számnál Porva elé beírandó: „Csesznek“.

Végül az Irányítási Füzetben a 32. oldalon 
Csernely után beírandó: „Csesznek, Ü. Vesz
prém, P. VII., Győr Veszprém, Veszprémvar
sány.“

Budapest, 1939. évi június hó 15-én.

Nemesabony postaügynökség megnyitása.
114.692/3.

Komárom vármegye dunaszerdahelyi járá
sában fekvő Nemesabony községben f. évi má
jus hó 22-én postaúgynökség nyílt meg. A posta-
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ügynökség ellenőrzőhivatala: Dunaszerdahely,
díjnégyszögszáma: 502, ellenőrzőszáma: 6235.

A postaügynökség forgalmi köre Nemes- 
abony és Nemeshodos községekre, valamint Ne- 
mesabonyi rét és Nemeshodosi tanyák lakott 
helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 89. ol
dalán Nemesabonynál az „u. p. és“ törlése mel
lett beírandó: Eh. Dunaszerdahely, Komá
rom — — — Somorja, 502., postáig. S.“; Nemes- 
abonyi rét o  Nemesabony u. p. ezentúl Nemes- 
abony; Nemeshodos u. p. ezentúl Nemesabony; 
Nemeshodosi tanyák r* Nemeshodos u. p. ezen
túl Nemesabony.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 92. oldalon Naszály után beírandó: 
„6238, 502, —, Nemesabony ü. (Eh. Dunaszerda
hely), Komárom, Sopron, Komárom -  ■ 
Somorja“; a 153. oldalon az 500. szám után be
írandó: „502. Nemesabony; a 194. oldalon a 
6238. számnál Győr 8 helyett Nemesabony íran
dó be.

Végül az Irányítási Füzetben a 111. oldalon 
Naszály után beírandó: „Nemesabony, ü. Ko
márom, S, I. a, Komárom—Somorja, 214, Eh. 
Dunaszerdahely, 1. Komárom 2/5624 v., f214.“

Budapest, 1939. évi június hó 21-én.

Vécs postaügynökség ideiglenes szüneteltetése.
115.344/3.

A vécsi postaügynökség folyó évi június hó 
1-től ideiglenesen szünetel.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben, neve
zett postaügynökség jelzése, vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését ( * ) alkalmazzák. 
A Helységnévtár 556. oldalán Vécsnél az „u. t.“ 
elé írják be „u. p. Feldebrő“.

Budapest, 1939. évi június hó 21-én.

Pályázati hirdetmények.
«I.

113.894/6.
A m. kir. posta központi járműtelepe (Bu

dapest, XIV., 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 
igényjogosultsággal 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 1939. szeptember 
hó 1-ével még nem tölti be és korának megfelelő 
kifejlett, ép testalkattal bir. A tanoncokat, a pá
lyázati feltételeknek megfelelő folyamodók közül 
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
tékkel 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, 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 bizo
nyítványt,
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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
zatban megállapított eseteket kivéve — az iskola 
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 ille
tékes kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi járműtelepe a fel
vételre kijelölt tánoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tánoncok a m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr 1938. évi június hó 17-én 
kelt 98.649/1938. IV. 6. sz. rendeletével rendsze
resített m. kir. posta gépkocsi ipari tanoncisko
lájába kötelesek járni.

A tánoncok tanszereket, ú. m. tankönyve
ket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket in
gyen kapnak, papír, festék és egyéb fogyasztási 
anyag beszerzéséről azonban a tanonc szülője 
(gyámja) tartozik gondoskodni.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalában és a m. 
kir. posta központi járműtelepén díjtalanul meg
kaphatják.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tánoncok a 
m. kir. postánál nyernek alkalmazást.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi július hó 
15-ig a m. kir. posta központi járműtelepénél 
(XIV., Egressy-út 39/45. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1939. évi június hó 13-án.
M. kir. postavezérigazgatóság.

n .

113.895/6.

A m. kir. posta központi készülékjavitó- 
műhely és anyagszertára (Budapest, ;IX., Gyáli-út
20. sz.) folyó évi szeptember 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 számíttatik. A

próbaéven belül a meg nem felelő tanonc bármi
kor elbocsátható.

A tánoncok — akiknek elátásáról 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 tánoncok nem része 
sülnek.

A tanfolyamra felvett tánoncok 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 1939. szeptember 
hó 1-ével még nem tölti be és korának megfelelő 
kifejlett, ép testalkattal bir. A tanoncokat, a pá
lyázati feltételeknek megfelelő folyamodók közül 
a m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki,

A felvételre kijelölt tanonc a műszerész ta
nonciskola tanári kara előtt, értelmisége megíté
lése végett, felvételi vizsgát tartozik tenni, külö
nösen abból a célból, vájjon rendelkezik-e kellő 
mértékben mindazokkal az általános alapisme
retekkel és előképzettséggel, melyek az előírt 
tananyag elsajátításához feltétlenül szükségesek. 
A felvételi vizsga tárgyát a felvétel alapjául szol
gáló közép- vagy polgári iskola 4. osztályú tan
tárgyainak, különösen gyakorlati tantárgyainak 
(számtan' mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik.

A felvételt kérő, sajátkezűleg írt folyamod
ványok bélyegmentesek.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) állampolgársági bizonvítványt.
b) születési anyakönyvi kivonatot,
c) az utolsó iskolai bizonyítványt,
d) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges, a testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

e) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot.

f) a szülő vagy gvám beleegvezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabálv-
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zatban megállapított eseteket kivéve — az iskola 
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 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 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 65.493. 
számú rendeletével rendszeresített m. kir. posta
műszerész tanonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m, tankönyve
ket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket in
gyen kapnak, papir, festék és egyéb fogyasztási 
anyag beszerzéséről azonban a tanonc szülője 
(gyámja) tartozik gondoskodni.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a fo
lyamodványhoz csatolandó szülői beleegyező 
nyilatkozat mintáját az érdeklődők a m. kir. 
postavezérigazgatóság segédhivatalában, a m. 
kir. postaigazgatóságoknál és a m. kir. posta 
központi anyagraktáránál díjtalanul megkaphat
ják.

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 fel- 
szabadulásuk után az egyéves műszerész segéd
továbbképző tanfolyamot is sikerrel elvégzik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt 
folyamodványok legkésőbb folyó évi július hó 
5-ig a m. kir. posta központi készülék javítómű
hely és anyagszertáránál (Budapest, IX., Gyáli- 
út 20. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1939. évi június hó 13-án.
M. kir. postavezérigazgatóság.

Litér postaügynökség ideiglenes megszüntetése.
115.398/3.

Litér postaügynökség f. évi június hó 1-től 
ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 
postaügynökség jelzése, vagy neve után az ideig
lenes szünetelés jelzését (* ) alkalmazzák, a 
Helységnévtárban pedig az u. t. jelzés elé azt is 
írják be: „u. p. és“.

Budapest, 1939. évi június hó 21-én.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra-

113.058/3.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabály

zatában meghatározott jogok és kötelezettségek, 
valamint a m. kir. postamesterek és postames

teri alkalmazottak országos önsegélyző és nyug
díj egyesületébe nyugdíj jogosultakként való be
lépésnek a kötelezettsége mellett:
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Az általános pályázati Feltételek a P. R. 
Tára 1928. övi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §-ai- 
ban foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kelló'en fel

szerelt kérvényüket a javaslattételre hivatott és 
az I. hasábban felvett m. kir. postaigazgatóság
hoz címezve, de a hivatalos út betartása mellett 
1939. évi július hó 8-ig nyújtsák be.

Budapest, 1939. évi június hó 19-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

114.840/3., 115.126/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi július hó 8-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi június hó 21-én.

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

Budapest 17. sz. postahivatal (férjhezlmenés folytán) 
m egüresedett kiadói állásra szolid, megbízható posta- 
kiadót keres július hó 1-re.

Budapest 97. postahivatal jú lius 1-től július végéig 
csomag-osztályhoz kiadónőt keres havi 80 pengő fizetéssel 
és bélyeg jutalékkal. Kezdő kiadónő is lehet és megfelelés 
esetén október hó 1-től állandó alkalm azást is nyerhet.

Budapest 99. sz. postahivatal július 1-től 2-3 hónapra 
könnyebb teendőkre második k iad ó t keres. Vasár- és 
ünnepnap nicos szolgálat. Járandóság: lakás és készpénz 
fizetés.

Büdszentmihály postahivatal júliustól 2-3 hónapra a 
posta m inden ágában feltétlen gyakorlo tt kiadónőt keres 
helyettesítésre. Fizetés: üzemivel együtt havi 60 pengő és 
teljes ellátási, mosáis és ágyneműi nélkül.

Csanádpalota postahivatal július hó 1-i1 belépésre ál
landó alkalm azásra két k iadót keres, tejles ellátással. Fi
zetés megegyezés szerint. Kezdő kiadók is pályázhatnak.

Csepeli 1. számú postahivatalnál férfi, vagy nőkiadó 
július 1-től, míg egy másik k iadó  azonnal alkalmazást 
nyerhet.

Gerjen III. o. távb. phiv. egy hónapra heyettest ke
res. Fizetés: lakás, ágynemű, mosás és 90 pengő és az ide
utazás! költség.

Ipolypásztó postahivatal egy hóra, vagy esetleg hosz- 
szahb időre is postam ester helyettest keres. Fizetési 130 
pengő és Lakás. Bárm ikor elfoglalható.

Jászapáti I. oszt. postahivatal július elsejére nőkiadót 
keres készpé nzfizetéssel.

Makler II. oszt. postahivatal júliusi vagy augusztus 
hóra mindenben jártas nőkiadót keres helyettesítésre.

Rákospalota 1. postahivatal állandó alkalmazásra le
hetőleg férfikiiadót keres,

Tóváros postahivatal július 1-re egy mindenben jár
tas kiadót (nő vagy férfi) keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

Zalaapáti postahivatal július 1-től egy hónapra posta
m ester helyettest keres, A jánlatokat a fizetési igényekkel 
kér.

Vát III. oszt. postahivatal július vagy augusztus hó
napra helyettest keres. 'L ehet kezdő is. Fizetés megegyezés 
szirint.

A szerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály, Budapest, Dob-utca.

Fővárosi Nyomtís Részvénytársaság (Felelős v.: Duchop J.)
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A  magyar királyi posta személyzetéhez.

Harmincöt évvel ezelőtt Sopron városában kezdtem meg postai pályámat s most szol
gálati időm lejártával távozom a m. kir. posta éléről.

Amikor a vezérigazgatói széket elfoglaltam, feladatom kötelességszerű teljesítése érde
kében számítottam a személyzet minden egyes tagjának támogatására és áldozatkész közre
működésére.

Tudtam, hogy a személyzet a múltban tanúsított kötelességtudása, szorgalma és 
munkaszeretete biztosítékot nyújtanak arra, hogy a m. kir. posta teljesítőképessége válto
zatlanul szilárd marad s megtartja azt a színvonalat, amelyet a közgazdaság és a kultúra szol
gálatában eddig is elfoglalt.

Az elmúlt évek eseményei bizonyítják, hogy a magyar posta személyzete nemcsak az 
eddigi színvonalat tartotta meg, hanem — különösen 1938. év őszén és ez év tavaszán hazafias 
lelkesedéstől áthatott fáradhatatlan munkájával — teljesítőképességének olyan elismerésre 
méltó példáját mutatta, amire büszkék lehetünk mi postások, de büszke lehet erre minden 
hazáját szerető jó magyar ember is.

Amidőn őszinte szívből jövő meleg köszönetemet fejezem ki a posta minden alkalma
zottjának áldozatos munkájáért, búcsúzóul arra kérem a személyzetet, őrizze meg továbbra is 
azt a mély hazafias szellemet, amelyet szolgálati időm alatt mindig tapasztaltam és végezze 
munkáját a jövőben is kötelességtudással, fegyelmezetten szeretett Hazánk javára és a magyar 
posta jóhírnevének növelésére.

Budapest, 1939. évi június hó 28-án.

Tersztyánszky Ákos s. k.

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest, VI., Lovag-u 18. Felelős vezető: Duchon János
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KUDAPEST, 1030. JÚNIUS 28. 28. SZÁM.

A magyar királyi kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter előterjesztésére 
dr. Kuzmich Gábor postafőigazgatót postavezérigazgatóvá a IV. fizetési osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1939. évi június hó 26. napján.

Horthy s. k.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

A  magyar királyi posta személyzetéhez.

A magyar királyi posta vezetését a Kormányzó Ür ő  Főméltóságától kapott kinevezés 
alapján átveszem.

Első szavammal szeretettel fordulok munkatársaimhoz, akikkel három évtized közös 
munkája köt össze.

Az elöljárói állásból folyó kötelességek teljesítése mellett mindenkor megértő, testvéri 
gonddal kívánok résztvenni minden kartársam sorsának intézésében.

Kérem és elvárom, hogy a magyar királyi posta minden tagja abban a kemény és áldo
zatos munkában, amelyet a magyar haza és azon belül a postaintézmény boldogulása és fel
virágoztatása megkíván, teljes lélekkel és kemény kitartással támogasson.

Minden nehézségen, leküzdendő anyagi gondon és akadályon át tartson bennünket 
össze és juttasson sikerhez a lélek ereje a hazaszeretet és sorsközösség érzésében.

Isten áldását kérem munkánkra!

Budapest, 1939. évi június hó 28-án.

Dr. Kuzmich Gábor s. k.

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest, V i., Lovag- u. 18. — Felelős vezető: Duchon János
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Miniszteri elismerés.
Az utalvány- és utánvételi forgalom újrafelvétele 

Albániával.
Cseh pénz beviteli korlátozása Németországba. 
Érsekújvár 1. számú postahivatal megbízása vasúti 

fuvarlevelek árusításával.
Európánkivülre szóló levélposta továbbítása.
Postai szállításból kizárt sajtóterm ékek.
Lefoglalandó sajtóterm ékek.
A Levélpostadí(szabáshoz a 7. számú Változások 

kiadása.

Miniszteri elismerés.

112.663/1.

A m. kir. Külügyminiszter Ür Székely I. 
Mihály postafőfelügyelőnek. Mészáros György 
postafelügyelőnek, Orbán Lajos postafőtiszt
nek, Rácz György postasegédellenőrnek, to
vábbá Kónya János, Góli Sándor és Farkas Pál 
!. osztályú postaaltiszteknek a közelmúlt poli
tikai válsággal kapcsolatban kifejtett odaadó, 
buzgó és hazafias működésükért elismerését 
fejezte ki.

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.

Az utalvány- és utánvételi forgalom újrafelvé
tele Albániával.

116.094/4

Albániával a mindkétirányú utalványfor
galom és az Albániába szóló utánvételes kül
demények forgalma újból megnyílt.

Az átutalható utalvány- és utánvételi ösz- 
szeg felső határa 8 dollár.

A hivatalok e változást jegyezzék elő a P.
R. T. ez évi 16. számában megjelent 102.965/4.

4  L  O  41:

Időszaki postaszervek megnyitása. 
Változások a Légipostái Tájékoztatóban. 
Özörény postaügynökség megnyitása.
A kupái postaügynökség megnyitása. 
Tornagörgő postaügynökség megnyitása. 
Kisgyőr postaügynökség megnyitása. 
Hálózati igazolvány elvesztése. 
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

sz. rendeletnél és a Ld. 119. és 154. oldalán, va
lamint a Csd. 62. oldalán Albániánál.

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.

Cseh pénz beviteli korlátozása Németországba.
115.241/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint 
cseh pénzt Németország területére csak enge
déllyel szabad bevinni.

Nem kell azonban engedély, ha a cseh 
pénzt belföldi német hitelintézethez olyan ren
delkezéssel küldik, hogy az zárolt számlán kül
földi egyén részére jóváirassék. Ilyen hitelinté
zeteknek tekintendők a postacsekkhivatalok h

Ajánlatos, ha az ilyen cseh pénzt tartal
mazó küldemények feladói az összegnek zárolt 
számlán való jóváírását célzó rendelkezésüket 
a küldeményben is elhelyezik.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre 
a feladók figyelmét és jegyezzék elő e rende
letet a Levélpostadíjszabás 241. oldalán Német
országnál.

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.
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Érsekújvár 1. számú postahivatal megbízása 
vasúti fuvarlevelek árusításával.

114.381/4.
Érsekújvár 1. számú postahivatalt megbíz

tam vasúti fuvarlevelek árusításával.
A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 

díjszabás 2. §. B) pontjának megfelelő helyén. 
Budapest, 1939. évi június hó 23-án.

Európánkíviilre szóló levélposta továbbítása.
117.417/3.

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

Ausztráliába (Fremantle): F VII/6 — 7 ó, 
É VIII/1;

Brit-lndiába (Bombay): F VII/6 — 7 ó, É 
VII/20;

Dél-Afrikába (Capetown): F VII/4 — 15 ó, 
É VII/24;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/3
— 15 ó, É VII/17; F VII/6 — 12 ó, É VII/20;

Egyiptomba (Alexandria): F VI1/2 — 22 ó, 
É VII/6; F VII/3 — 22 ó, É VII/7; F VII/5 - 
22 ó, É VII/9; F VII/6 — 22 ó, É VII/11; F VII/7
— 15 ó, É VII/12; F VII/8 — 22 ó, É VII/13;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VII/3 — 15 ó, É VII/10; F VII/5 — 15 ó, É 
VII/14; F VII/6 — 15 ó, É VII/14;

Irak Mezopotámiába (Baghdad): F VII/3 - 
22 ó, É VII/8; F VII/5 — 22 ó, É VII/10; F VII/3
— 22 ó, É VII/13;

Iránba (Perzsia—Teherán): F VII/3 — 12 ó, 
É VII/11; F VII/7 — 12 ó, É VII/15; F VII/8 -  
12 ó, É VII/16;

Japánba (Shimonoseki): F VIiI/4 — 9 ó, É 
VII/ 22; F VII/7 — 9 ó, É VII/25;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VII/6 — 
5 ó 30 p, É VII/31;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII/3 — 22 ó, É 
VII/7; F VII/5 — 22 ó, É VII/9; F VII/6 — 22 ó. 
É VII/11; F VII/8 — 22 ó, É VII/12;

Szíriába (Alep): F VII/3 — 22 ó, É VII/6; 
F VII/5 — 22 ó, É VII/8; F VII/8 - 22 ó, E 
VII/11.

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

116.663/4.

Paul Lagarde: „Deutsche Schriften“ és
„Ausgewählte Schriften“ című könyveitől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi június hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

117.742/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi június hó 
16-án kelt 1939. B. 3293/1. számú végzésével az 
Eperjesen megjelenő „Slovenská Sloboda“ című 
napilap 1939. évi június hó 15-én megjelent 135. 
számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi június hó 28-án.

A Levélpostadíjszabáshoz a 7. számú Változá
sok kiadása.

115.875/4.
A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó

dosításokat tartalmazó 7. számú Változások 
című összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
tudakozó irodája küldi szét.

Budapest, 1939. évi június hó 19-én.
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Időszaki postaszervek megnyitása.
115.831/3.

fíerekfürdötelep távbeszélővel egyesített 
időszaki postaügynökség f. évi június hó 1-től 
szeptember hó 15-ig;

Hajdúszoboszló gyógyfürdő távbeszélővel 
egyesített időszaki postahivatal f. évi május hó 
16-tól szeptember hó 30-ig;

Konyári sóstógyógyfürdő távbeszélővel 
egyesített időszaki postahivatal és

Sóstógyógyfürdő távbeszélővel egyesített 
időszaki postahivatal f. évi június hó 16-tól 
augusztus 31-ig tartó működésüket megkezdték.

Budapest, 1939. évi június hó 24-én.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
116.801/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 25. számá
nak mellékleteként megjelent Légipostái Tájé
koztatóban vezessék keresztül a következő vál
tozást:

2. oldal, Románia, a 6. hasábban Araddal 
egy sorban a 15.25 érkezési idő fölé írjanak 3) 
számot és a táblázat alján a jegyzet alá írják 
be a következőket: „*)~csak ke, csii, szó 
feladás esetében.“

4. oldal, Amerika, a lap alján az 1) jegyzet 
szövegének második sorában „szerda 6 ó 30“ 
helyett írják „szerda 9 ó 35“.
‘ Budapest, 1939. évi június hó 28-án.

özörény postaügynökség megnyitása.
115.799/3.

Gömör és Kishont vármegye tornaijai já
rásában fekvő Özörény községben f. évi június 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Pel 
sőc, díj négyszögszáma: 623, ellenőrzőszáma:
3505.

A postaügynökség forgalmi köre özörénv. 
Lekenye és Mellété községekre, továbbá Sajó
dba lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 92. 
oldalán, Üzörénynél az „u. p. és“ bejegyzés 
törlése mellett írják be: „E3 Eh. Pelsőc, Bán 
réve■cuL-^-Rozsnyó, 623, postáig. K.; a 80. ol
dalon Lekenye u. p. ezentúl Özörény, a 84. ol
dalon Mellété u. p. ezentúl özörény, a 99. olda 
Ion Sajótiba Lekenye ezentúl u. p. özörény.

Budapest, 1939. évi június hó 26-án.

A kupái postaügynökség megnyitása.

115.525/3.

Abaúj-Torna vármegye szikszói járásában 
fekvő Kupa községben az ideiglenesen szüne
telő postaügynökség f. évi június hó 1-én ismét 
megnyílt.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Hom- 
rogd, díjnégyszöszáma: 734, ellenőrzőszáma: 
3377.

A postaügynökség forgalmiköre Kupa köz
ségre és Fecsketanya lakott helyre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtárban (333 o.) Kupánál a 
^  után beírt jel, valamint az „u. p. és“ 
bejegyzés törlendő. A 201. oldalon Fecske
tanya o  Kupa, u. p. ezentúl Kupa.

A m. kir. Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában (74. o.) Kupa ü-nél a törlendő.

Az Irányítási F'üzetben (87. o.) Kupánál fel
tüntetett törlendő.

Budapest, 1939. évi június hó 23-án.

Tornagörgő postaügynökség megnyitása.

116.051/3.

Abaúj-Torna vármegye tornai járásában 
fekvő Tornagörgő községben folyó évi június 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Torna, 
díjnégyszögszáma: 625, ellenőrzőszáma: 3500.
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A postaügynökség forgalmi köre Torna
görgő községre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 109. 
oldalán Tornagörgőnél az .,u. p. és“ bejegyzést 
töröljék, s helyette írják be: „S3 Eh. Torna, 
Kassa = =  Torna ■ Rozsnyó pu., 625 
postáig K.“

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.

Kisgyőr postaügynökség megnyitása.
116.050/3.

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Kisgyőr községben f. évi június hó l én posta
ügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Har
sány, díj négyszögszáma: 535, ellenőrzőszáma: 
3502.

A postaügynökség forgalmi köre Kisgyőr 
községre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtár 303. oldalán, Kisgyőrnél j 
az „u, p. és“ bejegyzést töröljék és helyette 
írják be: „S3 Eb. Harsány, Hatvan — —
Miskolc, Ernőd....... , 535, postáig. K.“

A m. kir. Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorának 67. oldalán, Kisgörbő után 
írják be: „3502,535, —, Kisgyőr ü. (Eh. Har
sány) Borsod, Kassa, Hatvan — -  -  Miskolc, 
Ernőd . . .“

Az Irányítási Füzet 78. oldalán, Kisgörbő 
után beírandó: „Kisgyőr, Ü, Borsod, K, IIP 
Hatvan—Miskolc, Eh. Harsány.“

Budapest, 1939. évi június hó 23-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
114.862/6.

Krenner Alajos órabéres távirdamunkás 
a budapesti távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 690/1937, számú, — távbeszélő 
berendezések felülvizsgálására és távbeszélő 
készülékeken munkák végzésére jogosító, — 
igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1939. évi június hó 20-án.

Személyzetiek.
116.434/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
évi április havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik):

Áthelyeztettek: Vidos József dr. titkár 96 
Pécsről Budapestre, Gál Sándor főmérnök 24 
Budapestről Szegedre, Kippel Géza számgya
kornok 22 Budapestről Kassára, Welter xVntal 
dr. felügyelő cím és jelleggel felruházott főtiszt 
145 Sopronból Budapestre, Bodolai Béla főtiszt 
351 Szegedről Kassára, Deák Géza főtiszt 360 
Esztergomból Budapestre, Panigay Ernő főtiszt 
425 Karcagról Munkácsra, Orbán István dr. 
1. o. tiszt 110 Budafokról Budapestre, Mokán- 
szki Tibor 1. o. tiszt 115 Miskolcról Debrecenbe, 
Ablonczy László 3. o. tiszt 455 Sátoraljaújhely
ről Miskolcra, Gyulai Sándor II. o. tiszt 185 Sá
toraljaújhelyről Szerencsre, Bognár Imre 11. o. 
tiszt 191 Budapestről Dunaszerdahelyre, Nagy 
László (mezőteremi) 11. o. tiszt 226 Kisújszál 
lásról Érsekújvárra, Kaza János dr. II. o. tiszt 
319 Miskolcról Debrecenbe, Szentirmai Ödön 
dr. II. o. tiszt 384 Budapestről Dunaszerda 
helyre, Sári Antal II. o. tiszí 389 Kalocsáról Bu
dapestre, Nagy Sándor dr. II. o. tiszt 419 Buda 
pestről Husztra, Venczel Lajos forg. gyakornok 
233 Budapestről Husztra, Rabéczi József segéd
ellenőr 406 Szerencsről Ungvárra, Heim Do
rottya ellenőrnő 137 Szolnokról Budapestre. 
Hack Mária segédellenőrnő 544 Kisújszállásról 
Dunaszerdahelyre, Füzék Etel segédtisztnő 249 
Szarvasról Ipolyságra, Vedres Ilona segéd
tisztnő 278 Szegedről Lévára, Varga Margit 
segédtisztnő 331 Budapestről Komáromba, özv. 
Varga Ferencné segédtisztnő 358 Dunaföldvár- 
ról Budapestre, Mudry Anna segédtisztnő 445 
Budapestről Komáromba, Annus Anna ke
zelőnő 333 Szarvasról Ipolyságra, Rózsa Piroska 
kezelőnő 701 Egerből Rimaszombatra, Dékán y 
József I. o. altiszt 1206 Szegedről Budapestre, 
Vértessi Lajos I. o. altiszt 1859 Debrecenből 
Munkácsra, Varró Gábor II. o. altiszt 1009 
Nyíregyházáról Ungvárra, Nagy Sándor kun
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hegyési II. o. altiszt 1773 Nagykanizsáról Zala
egerszegre, Román Miklós II. o. altiszt 1794 
Egerből Budapestre, Rostás János II. o. altiszt 
2169 Debrecenből Munkácsra, Fehér János rác 
egresi II. o. altiszt 2245 Jászberényből Buda 
pestre, Mészáros József gyöngyöstarjáni II. o. 
altiszt 2250 Gyöngyösről Budapestre, Matics 
János II. o. altiszt 2587 Pécsről Nagykanizsára, 
Bessenyei Géza II. o. altiszt 2588 Debrecenből 
Budapestre, Bechine István II. o. altiszt 2738 
Barcsról Kaposvárra, vitéz Kathy Márton II. o. 
altiszt 2942 Nyíregyházáról Debrecenbe, Vad 
Sándor II. o. altiszt 3168 Debrecenből Nyíregy
házára, Gáli Károly II. o. altiszt 3473 Debrecen
ből Budapestre, Mezei Mihály II. o. vonalmester 
25 Pécsről Nagykanizsára, Sipos József II. o. vo
nalmester 117 Pécsről Zalaegerszegre, Borköles 
József (munkácsi) I. o. vonalfelvigyázó 339 Du 
naszerdahelyről Kassára.

Nyugdíj azt attak: Jánó Gergely dr. hivatali

igazgató 29, Kádár Gergely felügyelő 210, Hau- 
rik Vilmos 15, Mészáros János 24, Tuzson Ist
ván 34, Forrás Zoltán 79, Hauke Dezső 119 és 
Csiszár Sándor 126 főellenőrök, Soltész Kornél 
ellenőr 217, Steklovits Irén ellenőrnő 31, Krayser 
Anna 231, Kóré Anna 263 és Pillér Irma 468 
segédellenőrnők, Gál Józsefné segédtisztnő 513, 
Salamon Lajos 13, Kormányos György 146, 
Sándor István 252, Balatoni Mihály 607, Darai 
Barnabás 1254 és Lukács János csécsei 2105 I. 
o. altisztek, Tóth Ferenc abai I. o. csoport- 
vezető 82, Fazekas Boldizsár I. o. vonalfelvi
gyázó 86.

Meghaltak: Gyulai Sándor II. o. tiszt 185, 
Schmidtmayer Ferenc ellenőr 335, Hoffmann 
Imre I. o. altiszt 1529.

Egyéb változások: Székely Ernő II. o. tiszt 
169 helyett Székely Ernő dr., Vető Károly II. o. 
tiszt 264 helyett Vető Károly dr. Írandó.

Budapest, 1939. évi június hó 26-án.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvények zsü- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi július hó 15-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R T 1936 évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi június hó 26-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bugyi II. oszt. postahivatal július 15-től augusztus 4-ig 

postamesterhelyettest keres. Kisegítő van a hivatalnál. 
Kosztot, lakást, teljes ellátást ad; ajánlatot fizetés megje
lölésével kér.

Dunapentele postahivatal azonnali belépésre egy férfi
kiadót keres; állás állandó.

Foktő postahivatal állandó állásra kiadót keres. Fize
tés: teljes ellátás és készpénz, megegyezés szerint.

Góva II. oszt. postahivatal július 15-re állandó alkal 
mazásra nő- vagy férfikiadót keres. Ajánlatokat fizetési 
igény megjelöléssel kér.

Jászkarajenő postahivatal július elsejei belépéssel 2--3 
hóra kiadót keres, készpénz fizetéssel vagy teljes ellátással.

Káptalanfa III. oszt. posta- és távbeszélő hivatal jú
lius 15 vagy augusztus 1-től egy hónapi helyettesítésre ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Legenyealsómihályi II. ősz. hivatal keres július 15-ére 
kiadót vagy kiadónőt, lehet kezdő is. Járandóság: 80 P 
fix +  üzemi és lakás.

Lengyel, 30.000 egységes hivatal augusztus és szép 
tember hónapokra helyettest keres. Fizetési igény közlését 
kéri.

Magyarkimle postahivatal hosszabb időre önálló he
lyettest, lehetőleg nőkiadót keres sürgősen, fizetés meg
jelölésével.

Ócsai I. oszt. postahivatal azonnali belépéssel, ál
landó alkalmazásra, készpénzfizetéssel férfi- vagy nőkiadót 
keres.

Pestszenterzsébet I. sz. postahivatal azonnali belépésre 
két férfikiadót keres. Lehetőleg a posta minden ágában 
teljesen jártas, gyors, pontos és lelkiismeretes munkaerőt. 
Ajánlatokat írásban kéri.

Somlóvásárhely III. o. postahivatal augusztus hóra 
szerény igényű nőkiadót keres, ki helyettesíteni tud. Teljes 
ellátás; fizetés megegyezés szerint.

Tápiógyörgye posta-, távb., távirdahivatal kiadónőt 
keres; fizetés: havi 100 P, üzemi és bélyegjutalék.

Üjhuta III. osztályú postahivatal kiadót keres azon
nal vagy július 15-től 2—3 hónapra. Fizetése 92 P, üzemi, 
iakás és bélyegjutalék. Magaslati levegő, klimatikus gyógy
hely.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jca\ zei
neve

címe
(jelenlegi tartó/kodá-si 

helye)

szolgálati 
éveinek 
«/a ma

mely időponttól 
kezdve vállal 

illant

Hajdú Magda Budapest, XIV., 
Kassai-út 125. július 1-től Kisegítőnek ajánlkozik

Nagy Alfonz Szerecseny, Győr m. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Szonleitner Ilona Nógrádverőce, azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Tóth Béla Kuncsorba azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

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

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | A |  POSTA RÉSZÉRE.

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

BUDAPEST, 1039. JÍL IU 8 7. o. SZÁM

T  A I t  T  A L  O U  :

A visszatért kárpátaljai területen a községnevek megállapítása.

A visszatért kárpátaljai területen a község
nevek megállapítása.

118.946/4.
A m. kir. belügyminiszter úr 1939. évi jú

nius hó 30-án kelt 14.500/1939. B. M. sz. rende
letével (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. 
évi 146. számában) a visszatért kárpátaljai te
rületen a községneveket 1939. évi július 7-étőI

A község neve

a 14.500/1939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 1939. évi március hó 15.
napján napján

Ábránka - - Aöpamta (Ábránká) Abránka Abranka
•Aknaszlatina — (Atma-CjaTiiiia) — Aknaszlatina Slatinské Doly
Alsóapsa — Humim Auma (Nizsnyá Ápsá) Alsóapsa Niání Apga
Alsóbaskóc — Eaumo uh (Báskovci) Alsóbaskóc Baskovce

- Alsóbisztra — Husiim lÍHcipa (Nizsnyá Bisztrá) Alsóbisztra Niání Bystry
Alsódomonya --  IlUHtHU ,l,0MaHMHUU (Nizsnyá Dománinci) Alsódomonya Domanince
Alsóhidegpatak — Huaniee Oryjeiioe (Nizsnejc Sztudenoje) Alsóhidegpatak Niání Studeny
Alsóhrabonica — Husiim Tpaßonmiua (Nizsnyá Hrábovnicá) Alsógereben Niání Hrabovnice
Alsóhunkóc — Xj’lIbKOBUH (Ohunyikovoi) Alsóhunkóc Chofíkovce
Alsókálinfalva — KajIHHM (Kálin!) Alsókálinfalva Kaliny
Alsókalocsa — Kanosa Topát u K. Ha3t (Kálocsá Horb i. Ká- Alsókalocsa Kolocava

locsá Láz)
Alsókaraszló — 3apu«ia (Zárdcsá) Alsókaraszló Zárící
Alsónémeti -j. HusiHee UliMeiiKoe (Nizsneje Nyimeckoje) Alsónémeti Niánie Nemecké

•Alsóneresznice — HepecHima (Neresznicá) Nyéresháza Neresnice
Alsóribnice Husiim Pufimmá (Nizsnyá Ribnicá) Alsóhalas Niznia Rybnica
Alsósárad — Husniiu IlIapjVb (Nyizsnyij Sárd) Alsósárad Niání Sard
Alsószelistye — CeJimue (Szeliscse) Alsószelistye Niání Seligté

•Alsószdnevér - -  Cunemipi, (Szinevir) Alsószinevér Sinovír

* Postahivatallal bíró község.

kezdődően az alább közölt jegyzékben felsorolt 
elnevezéssel állapította meg. A magyar és a 
magyar-orosz nyelven megállapított községne
veket együttesen kell használni. Azok a köz
ségek, ahol postahivatal működik, csillaggal, 
ahol pedig postaügynökség van, kereszttel van
nak megjelölve. A postai szervvel nem biró he
lyek utolsó posta-, illetőleg utolsó táviróhivata- 
lait később fogom közölni.
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A község neve

a 14.500|1939. B. M. számú rendelet szerint | 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évi március hó 15. 
napján

Alsószlatina — HnMH Co.iOTBHHa (Nizsnyá Szolotviná) Alsószlatina ' Nizní Slatina
*Alsóverecke — IIhikhii BepenKH (Nizsnyi Verecki) Alsóverecke Nizní Verecky
Alsóveresmart — Maia IíonaHs (Málá Ivopányá) Alsóveresmart Malá Kopa£a
Alsóviznice — i líraim BiKHima (Nizsnyá Viznicá) Alsóviznice Nizní Vyznice
Andrasóc — AHÄpamoBpu (Ándrásovci) Andrásháza Andrágovce

*Antalóc — AmajiOBHH (Ántálovci) Antalóc Antalovce
Árdánháza — ApjaHOBo (Árdánovo) Árdánháza Ardanovo
Árok — JIpOK'b (lárok) Árok Járok

Bábakút - BaÖH'iii (Bábicsi) Bábakút Babice
Bacsava EaaoBO (Bácsovo) Bacsó Bacovo
Ballósfalva —  Ba.ia®OBUH tBálázsovci) Ballósfalva Balagovce
Bárdháza — BapöoBO (Bárbovo) Bárdháza Barbovo
Bedőháza — ßejOBJIH (Bedevlyá) Bedőháza Bedevla
Begengyátpásztély Bereiijtarj, IlacTeat (Begengyát-Pásztély) Alisópásztély Begind'atská Pastil
Belebova -• BejieőoBO (Belebovo) Kiscserjés Belebovo
Benatina — BemiTHHa (Benyátiná) Vadászfalva Benatina
Benedeki — BeHejHKOBIlH (Benedikovci) Benedeki Benedikovce

* B ercsényif alva — /lyÖpiIHH'l'B (Dubrinics) Bercsényifalva Dubrinice
Beregdubróka — .̂yöpoBita (Dubrovká) Cserhalom Doubravka nad 

Borzavou
Beregfogaras — 'borapauri, (Fogárás) Beregfogaras Fogaras

*Beregkisalmás — ya.tyjKb (Záluzs) Beregkisalmás Záluz
Beregkisfalud — Carpe (Szilce) Beregkisfalud Selce

*Beregkövesd — KHBBUIflB (Kivjázsd) Beregkövesd Kivjaid’
*Bereg!eányfalva — dajiOBO (Lálovo) Beregleány falva Lalovo

Beregnagyalmás — líöiyHo o (Jáblunovo) Beregnagyalmás Jablonovo
Beregpálfalva _  Bonommá (Volovicá) Beregpálfalva Volovice
Beregpapfalva _ (Gyilok) Beregpapfalva Dilek

*Beregrákos _(Beper-PaKami.) — Beregrákos Rákosin
Beregrosztoka _PocTOita (Rosztoká) Gázló Roztoka
Berezinka _ Bepe3nHKa (Berezinká) Nyírhalom Berezinka
Berezna _ Bepe3ono (Berezovó) Berezna Berezovo
Bereznik — Bepennimr. (Bereznik) Bereznek Bereznik
Berezóc — BepeaoBem (Beirezovec) Berezóc Berezovec

*Bező _ Ee;KOBn,H (Bezsovci) Bező Bezovce
Bilaszovica _ B’ÉJiacoBHua (Biláiszovicá) Bagolyháza Bélasovice
Bilin — Bm h h  b (Bilin) Bilin Bélín

•Bilke —■ Bh.ikh (Büki) Bilke Bílky
Borsizucsina i  Bopcyqnuo (Borszucsino) Borzfalva Borsucina
Bresztó — BpecTOBt (Bresztov) . Ormod Brestov

*Bród — Bpopi, (Brod) Boród Brod
Brusztópatak — BpycroBiiOTOKb (Brusztovpotok) Lombos Brustov
Brusztura -  B p y c ry p u (B rüszt u ri) Brusztura Brustury
Bubuliska - -  B oóoB iim e (Boboviscse) Borhalom Bobovigté
Bukóé — EyROBeii'b 

* Postahivatallal bíró község.

(Bukovec) Bükköspatak Bukovec
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A község neve

a 14.500J1939. B. M. számú rendelőt szerint 1918. ovi október hó 31. 
napján

1939. c<vi március hó 15. 
napján

Bukovinka —  Eyiionmiita (Bukovinká) Beregbükkös Bukovinka
Bunkóé — llyiiKonuti (Bunkovci) Bunkós Bunkovce

•Bustyaháza — llyumiHO (Bustino) Bustyháza Bustino

Cigányóc -  HaraHbOBHH (Cigányovci) Cigányos Cigánovce
Cirókaófalu _ CrapaHa (Sztarina) Cirókaófalu Starina
Csapóié 'lauounu (Csápovci) Csapóié Capovce
Csarnatő —  'lepua (Cserná) Csarnatő terná
Cserejóc —  MepeäoBuu (Csere j övei) Cserház Cerejovce
Cserlenó — lIepaeHi.0B0 (Cserlenyovo) Gserlenő Cervefjovo
Csernik — 'IepmiKb (Csernik) Csernik Ccrnik

*Csernoholova •— BepiioroaOBa (Csernoholová) Sóhát Cernohlava
Csománfalva -  lIona.ibeB i (Csomiályovo) Csománfalva Comalovo

•Csontos — KocTpima (Kosztriná) Csontos Kostrina

Dara —  Aapa (Dárá) Dara Dara
Darva —- Kojiô Hoe (Kolodnoje) Darva Kolodné
Deskófalva — AeiiiKoiuiua (Deskovicá) Deskófalva Deskovice
Díszkovica — • /l,HCKOBHU,a (Diszkovicá) Kisvadas Déckovice

•Dolha — AoBroe (Dovhoje) Dolha Dovhé
Domasina —  /loMauiHua (Domásiná) Domafalva Domasin

*Dombó —  /ly ő o B o e (Dubovoje) Dombó Dubové
Drágabártfalva — ÔpOÖpaTOBO (Dorobrátovo) Drágabártfalva Drahobratovo
Drugetháza — Uapli'iouo (Záricsovo) Drugetháza Záriéi
Dubi — Ay'iw (Dubi) Dubi Dubov
Dubróka — Ay6p°«'ta (Dubrovká) Ung tölgyes Doubravka
Dulfalva — AyJWBo (Dulovo) Dulfalva Dulovo
Dunkófalva __ O ő aB -i (Obává) Dunkófalva Obava

'Duszina —  AycHHa (Dusziná) Zajgó Dusina

Falucska —  E o r a p e i iu n a (Bogárevicá) Falucska Bogarovice
Faluszlatina — Cajio CojiOTiiima (Szelő Szolotviná) Faluszlatina Selo Slatina
Fedelesfalva — 'beAeaemoButj (Fedelesovci) Fedelesfalva Fedelesovce
Felsőapsa —  lihmiHÄ Anuia (Visnyá Ápsá) Felsőapsa Vy§ni Apäa
Felsőbisztra —  Uh in Ha Bticrpa (Visnyá Bisztrá) Sebesfalva Bystry
Felsődomonya _  O hokobuu (Onokovci) Felsődomonya Onokovce
Felsőhidegpatak — Bbiumee Ctyneiioe (Visneje Sztudenoje) Felsőhidegpatak VySní Studeny
Felsőhrabonica —  liumiiji rpaőoBiÍHH,a (Visnyá Hrábovnicá) Felsőgereben VySní Hrabovnice
Felsőkaraszló _ 1'peC.ia (FIreblyá) Felsőkaraszló Hrebla
Felsőkcrepec —  Bumiiifi Kopoiieiu. (Visnyij Koropec) Felsőkerepec VySní Koropec
Felsőnémeti — Bunmee lliiMcuKoe (Visneje Nyirpeckoje) Felsőnémeti Vysnie Nemecké
Felsőneresznice — HaBOceaiiua (Novoszelicá) Taracújfalu Novoselice
Felsőribnice —  B u rn iia  PwÖHima (Visnyá Ribnicá) Felsőhalas VySnia Rybnica
Felsősárad _ Bmiuhííí llIapA t. (Visnyij Sárd) Felsősárad VySní Sard
Felsőszinevér __ CHiieBHpt, IIojiaHa (Szinevir Polyáná) Felsőszinevér Sinovirská Polana
Fclsőszlatina — Buuiua CojrOTBima (Visnyá Szolotviná) Felsőszlatina VySn# Slatina

Postahivatallal bíró község.
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A község neve

a 14.500/1939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évii március hó 15. 
napján

Felsőverecke — B h u ih ii B e p e u ,K H (Visnyi Verecki) Felsőverecke Vysní Verecky
*Felsőveresmart - B eiiH K a K o m m á (Veliká Kopányá) Felsőveresmart Velika Kopaúa
Felsőviznice —  B a i i in a  B H 3 H in ;a (Visnyá Viznicá) Felsőviznice Vy§ní Vyznice

’Fenyvesvölgy — CiaBHa (Sztávná) Fenyvesvölgy Stavné
’Frigyesfalva — KjieHOBU,H (Klenóvci) Frigyesfalva Fridcsovo

Gálfalva —• K o ő a a o B H n a (Kobályovicá) Gálfalva Kobalovice
Gánya •— L’aHMH (Gánicsi) Gánya Ganice
G erény - [ÖpíIHU (Horjáni) Geirény Horany
Gernyés — KonainHbOBo (Kopásnovo) Gernyés KopaSnovo

’ Gorond — T o p o H ^ a (Gorondá) Gorond Goronda
Gödényháza " (reBjHHi>ra3a) — Gödényháza Gud’a

’ Gyertyánliget — K o ő iM e p K a  I lo J ia i ia (Kobilecká Polyáná) Gyertyánliget Kobylecká Polana

*Hajasd —  B o j io c a m c a (Voloszíjánká) Hajasd Volosianka
Handalbustyaháza — (FaHjaa-ByaiTi araaa) — Handalbustyaháza B u s t i n s k y  H a n d a l

Hánykovica — faiiLKOBima (Hánykovica) Kisanna Hankovice

Harcos — 3 6 o f i (Zboj) Harcos Zboj
Hársfáivá -- lleii l .n m io (Nelyipino) Hársfáivá Nelipeno

Határhegy —  3 a r o p 6 b (Záhorb) Határhegy Záhorb
■’Iláttneg —  d a r a n .« (Záíhátyá) Hátmeg Záhati

Hegyfark —- r e ib ij ta p itb (Hegyfark) Hegyfark Podhrb
Heircfalva -  F e p n oB U ,H (Hercovci) Hegyrét Hercovce

*Herincsc -  IÖpUHMOBO (Horincsovo) Herincse Horincovo
Hliviscse — rjIHBHlHe (Hliviscse) Hegygombás I IliviStia

Holubina —, [’oiyÖDHHOe (Holubinnoje) Galambos Holubinné
Holyatin — LÖ.WTHH'h (Holyátin) Tarfalu Holatin

Horlyó — ryjjlLOBO (Chudlyovo) Horlyó Chudlovo

Hornya — l’opua (Hornyá) Katlanos Horfia

Hrabovarosztoka P p a ö o B a  PotTOita (Hráibová Rosztoká) Kisgereblyés Hrabová Rostoká

Hriibóc — 1’pHÓOBUH (Hribovci) Gombás Hribovce

Hukliva — PyKIHBOe (Huklivoje) Zúgó Huklivy

Huszák — Pycaitb (Huszák) Ungludas Husák

Hu szna — FycHa (Huszriá) Erdőludas Husny

*Huszt — X y c T b (Chuszt) Huszt Chust
Husztköz — HaHKOBO (Nánkovo) Husztköz Nankovo

Husztsófalva — ,I,aHMOBO (Dánilovo) Husztsófalva Dánilovo

Iglénc — rjiHiiamma (Hlinyánicá) Pásztoriak Hlinénec
Iglinc — A iih u ,h (Linci) Unggesztenyés Línce
Ignác —  ]HflII,eB0 (Znyácevo) Ignác Z£acovo
Ilkóc — lljIbKOBIÍH (Ilykovci) Ilkó Jivkovce

*IIonca — lí.ILHHUa (Ilynicá) Ilonca Ilnice
Ilonokújfalu OlIOKL (Ónok) Ilonokújfalu Ónok

‘Ilosva —  I f  p  in a s  a (írsává) Ilosva Irgava
: ■ • : J

Inóc —  ;B h o b i i ,h (Inovci) Éralja Inovce

* Postahivatallal bíró község.

i
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A község neve

a 14.500/1939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évi március hó 15. 
napján

‘ Irhóc — Bj’jixobuu (Vulyhovci) Irhóc Vulchovce
‘Iszka — Ü3RI1 (ízki) Iszka Izky
Iványi —  Milánomul (Ivánovci) Iványi Ivanovce
Iváskófalva — BaaiKOBima (Váskovicá) Iváskófalva Ivaskovice
Iza — Hsa (Izá) Iza Iza
Izvor — Ibniopr. (Izvor) Beregforrás Izvor
Izvorhuta — l'biBopryra (Izvorhutá) Forráshuta Izvorská Huta

Jalova — ÍIjiOBa (Jálová) Jávor Jalové
Jenke — Eiikobuh (Jenkovci) Jenke Jenkovce
Jeszenő --EceHOB’B (Jeszenov) Jeszenő Jesenov
Jeszenőremete — Bhuiubi Pomotu (Visni Remeti) Jeszenőremete Vysnie Remety

Kajdanó —  KaiijaHOBO (Kájdánovo) Kajdanó Kajdanovo
Kálnarosztoka — Kajma PocroKa (Kálná Rosztoká) Kálnarosztoka Kalná Rostoka

•Kálnik — Ka.ii.miiu, (Kálynik) Beregsárrét Kalník
Kanora — Kaimpa (Kánorá) Kanora Kanora
Karcsava — Kaparnia (Károsává) Karcsava Krcava
Kaszópolyána — IíocoBCKa IJoJuma (Koszovszká Polyáná) Kaszómező Kosovská Polana
Kékesfüred — ChIUIKI) (Szinvák) Kékesfüred Sinák
Kelecsény —  KeJiesHHti (Kelecsin) Kelecsény Kelecin
Kelemenfalva —■ Iv.IHMOBHll,a (Klimovicá) Kelemenfalva Klimovice
Kendereske — • KeiiíepeiuoBUH (Kenderesovci) Kendereske Kenderesov
Kenézpatak ---- 'l o p n u f i  llOTOK'B (Csornij Potok) Kenézpatak Ccrny Potok

*Kerecke — • K epeU R H (Kerecki) Kerecke Kerecky
Kerekhegy — (Kepesrejb) — Kerekhegy Okrouhlá
Kereszt —  K p ecT H (Kreszti) Kereszt Kristy
Keselymező —  OlIiejbOBO (Koselyovo) Keselymező Koselovo
Kicsorna —  K m io p n a (Kicsorná) Nagy cserjés Kycerny

‘Királyháza —- ( K a p a j ib r a a a ) — Királyháza Královo nad Tisou
‘Királymező —  y c n o p n a (Usztcsorná) Királymező Ust’corna
Kisábránka —  C M yjiH roB iina (Szmuligovicá) Kisábránka Smologovice

‘Kisberezna —  M a a o e  B e p e 3 i io e (Maloje Bereznoje) Kisberezna Maly Berezny
Kiscsongova __  O aB a^K a ( Z á v á d k á ) Kiscsongova Malá Cengava
Kiskirva __ B i a o B a p e n b (Bilovárec) Kiskirva Bélovarec
Kislécfalva __ .le u o u í in a . (Leeovicá) Kislécfalva Lecovice
Kislipóc __ A niioB eu ,i, (Lipovec) Hárs Lipovec
Kisluboka __ T jiy ö o K a (Hluboká) Mélyút Hluboká
Kislucska __  l lo B o c e jiH u a (Novoszelicá) Kisrétfalu Novoselice
Kismartinka __ M a j i a  M a p T K iiita (Málá Mártinké) Mártonka Malá Martinka
Kismogyorós __  MBKyJIOBHH (Mikulóvci) Kismogyorós Mikulovce
Kisosztró __  OcTpOBT. (Osztrov) Éles Ostrov
Kispásztély __  llaCTHJlbKH (Pásztyilvki) Kispásztély Pastilky
Kispriszlop __  11 pKCJIOIl'b (Priszlop) | Kispereszlő Príslop
Kisrákóc _ Majmft Pai o B ep r. ylaaa (Málij Rákovec-Lázi) | Kisrákóc Maly Rakovec

* Postahivatallal bíró község.
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A  község neve

a 14.500/1939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évi március hó 15. 
napján

Kisrosztoka — Maia PocTOKa (Málá Rosztoká) Pelsöhatárszeg Visní Roztoka
Kissarkad — UlapEâ 'b (Sárkágy) Kissarkad Sarkad’
Kistarna — Xn®a (Chizsá) Kistarna Chyse

Kistopolya — Tonojia (Topolyá) Kistopolya Topol’a

Kistölgyes — Ayöpaaa (Dubrává) Kistölgyes Dúbrava

Kisturica — Maaa Typnaa (Málá Turicá) Kisturjaszög Turicky

Klacsanó - -  KjraaaHOBO (Klyácsánovo) Klacsanó Klicanovo

Klastromalja — noíMOHacTHpb (Podmonásztir) Klastromalja Podmonastyr

Klastromfalva — raHjepoBiina (Hánderovicá) Klastromfalva Handerovice
xKlenova — KjieHOBa (Klenová) Kelen Klenová

Klocskófalva — Kiobkobt. (Klocskov) Lakatosfalva Klocky

Knyahina — Kiiarmia (Knyáhinyá) Csillagfalva Knahynín

Kockaszállás —  K o c h h o (Koszino) Kockaszállás Kosino

Kolbaszó — KojiőacoB-t (Kolbászov) Végaszó Kolbasov

Kolibábóc — Koaa6aőoBn,H (Kolibábovci) Bölcsős Kolibabovce
Kolonica — KoaOBnua (Kolonicá) Kiskolon Kolonica
Komlós — KoMüymt (Komlus) Komlós Chmelnik
Konyus — IioHtoaib (Konyus) Unglovasd Kofíus
Koromlya — KopoMJia (Koromlya) Koromlak Koroml’a
Kosztovapásztcly — KocTOBa IlacTejiB (Kosztová-Pásztély) Nagypásztély Kost’ova Pastil
Kotilnica — IioTHjibnnua (Kotilynicá) Katlanfalu Kotelnico

‘'Kovácsrét — IvymHHU,a (Kusnyicá) Kovácsrét Kusnice
Köblér — KnŐMpa (Kiblyári) Köblér Kobyláry

'Kökényes — TepHOBO (T ernovo) Kökényes Trnovo nad Teresvou
Kölcsény — IÍOIIHHB (Kolcsin) Kölcsény Kolcino

‘Kőrösmező --  ficHHa (Jászinyá) Kőrösmező Jasina
‘Kövesliget — dparöBO (Dráhovo) Kövesliget Drahovo
‘Középapsa — CepejHa Anma (Szerednyá Ápsá) Közcpapsa Stredni Apsa
Kriesfalva — KpiIÍOBO (Kricsovo) Kriesfalva Kricovo
Kustánfalva — ItyiuTaiiOBHua (Kustánovicá) Kustánfalva Kugtanovice
Kutkafalva — IIoKyra (Pokutyá) Kutkafalva Pokut’a
Kuzmina —. Ky3MHHO (Kuzmino) Beregszilvás Kuzmino

Ladomér — dajOMIipOBB (Ládomirov) Ladomér Ládomirov
Laturka — daTopna (Látorká) Latorcafő Latorka
Lauka — .laBKii (Lávki) Lóka Lávky
Lehóc — .laXOBHH (Lváchovci) Lehóc Lachovce
Lekárd — deKapí'B (Lekárd) Lakárd Lekart

‘ Lipcse _  danaa (Lipcsá) Lipcse Lipca

I ipcsemező — daneijKa Homim (Lipecká Polyáná) Lipcsemező Lipecká Polana

Liszárnya — dicapHa (Lyiszárnyá) Erdőpatak Lesárna

Lohó —« .leHOBIÍH (Lenyovci) Beregszőllős Lochovo
Lonka — dyrt (Luh) Lonka Luh
Loza — do3a (Lozá) Füzesmező Loza

* Postahivatallal bíró község, 
x Postaügynökséggel bíró község.
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napján

1939. évi március hó 15. 
napján

Lozánszka — Ao3aHCicoe (Lozjánszkoje) Cserjés Lozansky
Lubnya — Ak>6 h (Lyubnyá) Kiesvölgy Lubfía
Luh — .lyi'i. (Luh) Ligetes Luh
Lukova — .lyiiOBO (Lukovo) Lukova Lukovo
Lvahóc — .laxoBeui (Lyáchovec) Lengyelszállás Lachovec

*Lyuta — . liora (Lyutá) Havasköz Ljutá

"Magyarhoniját --  BeJIHKH IComjith (Veliki Komjáti) Magyarkomját Vcliké Komjjaty
*Majdánka — MafuanL (Máj dán) Majdánka Majdan
Makarja MaKapteBO (Mákárjovo) Makarja Makariovo
M artinka _ KpaSna MapruHua (Krájná Martinka) Végmártonka Krajná Martinka
xMaszárfalva _ HerpoBO (Negrovo) Maszárfalva Negrovo
Medence _ MtíaHiiua (Migyánicá) Medence Médenice
Medvegyóc _ Mĉ Btî BOBIUJ (Mcdvigyóvci) Fagyalos Medvedovce
Medvezsa _ Mê Beatoe (Medvezsojc) Medvefalva Medvézí
Mihajló _ MnxaH.ioBb (Michájlov) Kismihály Michájlov
Mihálka _ ItpaHHHKOBO (Krájnikovo) Mihálka Krájnikovo
Mircsc _ Mnp'ia (Mircsá) Mércse Mirca
Miskarovica _ MmiinapoBiiua (Miskárovicá) Miskafalva Miskarovice
Misztice _ Hmcthíobo (Imsztícsovo) Misztice Imsticovo
Mokra _ Moapa (Mokrá) Mokra ■Mokrc

Nagyábránka _ .loKOTb (Lokoty) Nagyábránka Löket
*Nagyberezna _BejiHKoe Bepe3noe (Velikojc Bereznoje) Nagyberezna Vel’ky Berezny
"Nagybocskó _ Bexiurit liouicoBb (Vclikij Bocskov) Nagybocskó Vcliky Bockov

Nagycsongova __ licjiHKa ll »urasa (Veliká Csmgává) Nagycsongova Veliká Cengava
N’agygajdos _Fafiflonib (Gajdos) Nagygajdos Gajdos
Nagykirva _ KpiiBa (Kiivá) Nagykirva Krivé
Nagyláz _ BejIHKH .la3H (Veliki Lázi) Nagyláz Veliké Lazy

"Nagylucska _ . l y iK H (Lucski) Nagylucska Veliké Loucky
Nagymogyorós _K o i i i i h o b h u (Kopinovci) Nagymogyorós Kopinovce

* Ncgypolány _Bejniica Ilojiana (Veüká Polyáná) Nagypolány Vel’ká Pol’ana
Nagypriszlop _llpacjionb (Priszlop) Pereszlő Píislop
Nagyrákóc _BeJiHKÍft PaicoBeipr. (Vclikij Rákovec) Nagyrákóc Veliky' Rakovec
Nagyrosztoka _Be.inna PocroKa (Veliká Rosztoká) Alsóhatárszeg Nizní Roztoka

‘Nngyszőilős — (llajjb-CeBieniirb) — Nagyszőllős Sevlus
Nagytibava —. Bp.un;a/Juliana (Veliká Tibává) Havasai ja Tybava
Nagyturic? — Bejraita Typnua (Veliká Turicá) Nagyturjaszög Turice
Ncgróc — IlerpoBOui (Negrovec) Felsőkalocsa Negrovec
Németkucsova - -  Ky-iana (Kucsává) Németkucsova Némecká KuCová
Ntmetmokra IMiMRuiia Moxpa (Nyimecká Mokrá) Németmokra Ncmccká Mokrá
Nevickc — IíeBnuicoe (Nevickoje) Nevicke Nevické
Novaszcdlica — IIOBa Cejpima (Nová Szedi icá) Üjszék Nová Sedlica
Nyágova — lInaroBO (Nyágovo) Nyágova Nagovo
Nyiresújfalu —  .LyuKOBHua (Dunkovicá) Nyiresújfalu Dunkovice

*  Postahivatallal bíró község.
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A  község neve

a 14.500/939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évi március hó 15. 
napján

Ódávidháza — C ia p o e  /l.aBHaKOBO (Sztároje Dávidkovo) Ódávidháza Stare Dávidkovo
Ókemence —  KaM eimu,a : Kámjánicá) Ökemence Kamenica nad Uhom
Olálicscrtész — B oaocK oe (Voloszkoje) Oláhcsertész Voloské
Olenyova — OaeHbOBO (Olenyovo) Szarv askút 01e£ovo
Orehova — O p ix o B a (Orechová) Dióska Orechová
Orlyava O p ia iia (Orlyává) Ungsasfalva Irlava
Oroszbisztra —  PyccK a Ü H c rp a (Ruszká Bisztrá) Oroszsebes Ruská Bystrá
Oroszibukóc —• EyKOBen'B (Bukovec) Beregbárdlos Bukovec
Oroszhrabóc —  PyccK ifi P p aö o B ep 'b (Ruszkij Hrabovec) N agygereblyés Rusky Hrabovec
Oroszkomoróc —  PyCCKH KoM apOBÚH (Ruszkij Kómárovci) Oroszkomoró Ruské Komárovce
Oroszkucsiova — P y cc ita  I íy a a B a (Ruszká Kucsává) Oroszkucsiova Ruská Kuco-vá
Oroszmocsár ■ PyccK iS M o a a p i . (Ruszkij Mocsár) Oroszmocsár Mocár
Oroszmokra ~  P y cc ita  M o itp a (Ruszká Mokrá) Oroszmokra Ruská Mókrá
Oroszpatak —  PyccKÍft TTo t o k b (Ruszkij Potok) Oroszpatak Rusky Potok
Oroszvolova —  P y cc ita  B o jio n a (Ruszká Volová) Barkócháza Ruská Volová
Ósándorfalva — IUaiiApOBO (Sándrovo) Ósáhdorfalva Sándrovo
ószemere CüMIipij (Szimir) Ószemeire Simiir
Osztrozsnica — OcipOIKHHUa (Osztrozsnica) Szedreske Ostroznica
ósztuzsiica — C r a p a  C iy a tn u a (Sztárá Sztuzsicá) Patakófalu Stara Stuzica

’"Ökörmező —  B o j i o b o o (Volovoje) Ökörmező Volové
Ölyvös ~  BaarOBO (Vláhovo) ölyvös Vlaohovo
ördögporuba — H o p y ö ita (Porubká) Ördögvágás Porubka
Ötvösfalva —  3ojiOTapi>eBO (Zolotárjovo) Ötvöisfalva Zlatáry

Páskóc IlamitOBHH (Páskovci) Hidtegrét Paákovce
Pa szik a - ■ l ía c tiK a (Pásziká) Kisihidivég Paseka
Patkanyóc IlaipcaHbeBO (Páckányovo) Patakos Packajíovo
Paulova IlaM OBO (Pávlovó) Kiispálos Pavlovo

*Perecseny ~  11 epi "min. (Perec síin) Perecseny Perecin
Perekrasizna -■ I lep ex p ecT H H S (Perechresztnij) Pereháza Perechrestná
Pilipec — IInjiHiien'1. (Pilipec) Fü löpf alva Filipec
Piszfcraháza — 1 IlycrpajtO BO (Pdsztrj álovo) Pisztraháza Pistrjalovo
Plávja “  n.iaiia (Plávjá) Zsilip Plavja
Ploszkó ~  IL iocK oe (Ploszkoje) Dombostelek Ploisiské
Podhering . —  IIOMOpHHH (Podhorjáni) Örhegyalja Podhorany
Podobóc —  I I o ä O Ö O B U H (Podobovci) Padóc Podobovce

*Polena ~~ ü o ju r a a (Polyáná) Polena Polana
*Poroskó --  IÍOpOIUItOBO (Poroskiovo) Poroskő Poroákov

Porosztó — IIopOCTOBB (Porosztov) Porosztó Porostov
l’rikopa HpHKOIia (Prikopá) Kapás Priekopa
Pudplesa _  I ly n iu e iu a (Podplesá) Pelesalja Podpleäa
Pudpolóc -  Ily j.n o ji '0 3 a (Pudpolozjá) Vezérszállás Podplazi
Puznyákfalva ---- IIy3HaKOBD,H • (Puznyákovci) Szarvasrét Puznákovce

*Rahó — PaxOB'B (Ráchov) Rahó Rachov

Postahivatallal bíró község.
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a 14.500|1939. B. M. számú rendelet szerint 1918. évi október hó 31. 
napján

1939. évi március hó 15. 
napján

Kahonca — OpliXOBO (Orichovo) Rahonca Orechovice
Rákász — POKOCBa (Rokoszva) Rákász Rokosov
Rákó — PaKOB’t (Rákov) Rákó Rakov
Rákóczi szállás —  iJaBâ Ka (Záviádka) Rákócziszálláis Závadka
Rákospatak --  PopÓKH (Ilorbki) Rákospatak Hrbky
Ravaszmező — .lacH'ieno (Liszicsovo) Rókamező Lisicovo
Rekettye —  PeBHTa (Rekitá) Rekettye Rckyty

‘Remete vasgyár — PeMeTcaie 1'anpM (Reinetskije Hamrd) Remetevasgyár Remetské Hámry
Repede — PanHA'i (Rjápigy) Repede Rjapid’
Ricska — P im a (Rieská) Kispatak Ricka
Ripinye — Pemimioe (Repinnoje) Repenye Repinné
Romocsafalva —  PoMOieBHua (Romoosevicá) Romocsafalva Romocevice
Rozsos — Poccomi) (Rosszos) Kopár Rozsoäe
Rosztoka —  Poexoica (Rosztoká) Rosztoka Roztoka
Rosztokapásztély -- PocTOita Ilai'TejTb (Rosztoká-Pásztély) Felsőpásztély Ro.ztocká Pastil
Roszucska — Poccyinsa (Rosszuská) Rászócska Rozsoäka
Runófalva — dóopOBHU (Zborovci) Rónafalu Zborovce
Runyina — PyHHiia (Runiná) Juhászlak Runina
Ruszkóc — PyccKOe (Ruszkoje) Orosztelek Ruskó

Sároapolyánka -- Baarna Ilouimta (Blátná Pólyánké) Sárosmező Blatná PoFanka
Sárosremete — Faárun IVmoin (Blátni Remein) Sárosremete Blatné Remety
Selesztó — UleaeeróBO (Selesztovo) Szélestó Selestovo
Serbóc —• IIIep6ünen'i> (Serbovec) Beregssziklás Serbovec
Skuratóc —  lIlitypaTOBitu (Skurátovci) Bereghalmos Skuratovce
Smigóc --- IIlMHrOBU,H (Smigovci) Súgó Smigovec
Sósfalu — HoBOceJiima (Novoszelicá) Sósfalu Novoselice
Sóslak —  Oojíi (Szolyá) Sóslak Sol’
Szajkófalva —  Ocyfl (Oszuj) Szajkófalva Osoj
Száldobos — CajiAoöoiiiB (Száldobos) Száldobos Saldobos
Szászóka —  CaeoBita (Szászovká) Szászóka Sasovka

*Szeklence —  COKHpHHUa (Szokirnicá) Szeklencc Sekernice
Szokó --- OeiÍKOBB (Szejkov) Székó Sejkov
Széleslonka — dyr-b (Luh) Széleslonka Siroky Luh
Szenteske — OfeHiyun. (Szentus) Szenteske Sentus
Szentmihálykörtvélyes — Ppyiuono (Hrusovo) Szentmihálykörtvélyes Hrusovo

‘Szentmiklós —  ’iHnaA'íeBO (Csinágyijevo) Szentmiklós Cinad’ovo
‘Szerednye —  CepcAnoe (Szerednyoje) Szerednye Seredné
Szerencsfalva — Jepen *í ob n,u (Szerencsovci) Szerencsfalva SercnsCovce
Szidorfalva —  1’pafíoBO (Hrábovo) Szidorfalva Hrabovo
Szinnajalova — ILiosa (Jálová) Jármos Jalová
Szkotárszka —  CitorapcKoe (Szkotárszkoje) Kisszolyva Skotársky
Szmerekova —  CiiepenoBO (Szmerekovo) Szemerekő Smrková
Szmolnik -----  C m OJIHHK'Ii (Szmolynik) Üj szomolnok Smolnik
Szobatin --- CoÖaiHHB (Szobátin) Szombati Sobatin

Postahivatallal bíró község.
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*Szobránc — Coopaiipu (Szobránci) Szobránc Sobrance
Szobránckomoróc — KoiiapoBfl,u (Komárovci) Szobránckomoró Komárovce
Szolocsina — (Jojóimul (Szolocsin) Királyfiszállás Solocin

*Szolyva — CBajuiBa (Szvályává) Szolyva Svalava
Szöllősegres örpeiub (Egres) Szöllősegres Olesnik
Szöllősrosztoka — PoeroKa (Rosztoká) Szöllősrosztoka Roztoka
Szöllősvégardó — ApjoBeB,'t (Árdovec) Szöllősvégardó Ardovec
Sztakcsinrosztoka — CiaK'iHHCKa PoeroKa (Sztakcsinszká-Rosztoká) Zuhatag Stakcianska-Rostoka
Sztánfalva — CxaHOBO (Sztánovo) Szánfalva Stanovo
Sztrabicsó — CxpaönsOBO (Sztrábicsovo) Mezőterebes Strabicovo
Sztricsava — CxpnaaBa (Sztricsává) Eszterág Srtiíava
Sztrihóc — Ctphi'0bb,h (Sztrihovci) Szirtes Strihovce
Sztrippa — CrpHiia (Sztripá) Sztrippa Strypa
Sztrojna — CxpojHHa (Sztrojná) Malmos Strojno
Szuhabaranka — Cyxa BpoHbaa (Szuchá Bronyká) Szuhabaranka Suchá-Brofíka
Szuszkó — CycKOBO ((Szuszkovo) Bányafalu Suskovo
Szuszkóújfalu Cockobo HuBOe Cejio (Szuszkovo Novoje Szelő) Szuszkóújfalu Nővé Selo

*Takcsány — CxaKsiini (Sztakcsin) Takcsány Stakcín
*Talaborfalu — Tepeójui (Tereblyá) Talaborfalu Terebla
*Taracköz — Tepeuiaa (Teresvá) Taracköz Teresva
Tarackraszna —• Kpacuomopu (Krásznosori) Tarackraszna Krásná
Tarújfalu — HoBOceaupa (Novoszelicá) Tarújfalu Novoselice
Tas oly a — Tárnoaa (Tásolyá) Tasolya Tasol’a

*Técsö — (Tm eBi) — Técső Tacovo
Tekeháza _  (Teaeraaa) — Tekeháza Tekovo
Tereselpatak __ Tepemy.iL (Teresuly) Tereselpatak Teresová
Tiba _ IfnóaBa (Cibává) Tiba Tibava
Tibaváralja _ IIoAropojh (Podhorod) Tibaváralja Podhorod’
Tiha __ Taxa (Tichá) Tiha Tichy
Timsor _ d.a3ij (Lázi) Timsor Lazy

*Tiszabogdány _  BorsaHb (Bogdán) Tiszabogdány Bohdan
*Tiszaborkút _ KBacH (Kvászi) Tiszaborkút Kvasy
Tiszafejéregyház __b t.ia  I^epsoBb (Bilá Cerkov) Tiszafejéregyház Bilá Girkev
Tiszahetény __ PexeHii (Heteni) Tiszahetény Hetina
Tiszakirva __ Kpma (Krivá) Tiszakirva Krivá
Tiszaszászfalu __ CacoBO (Szászovo) Tiszaszászfalu Sasovo
Tiszaszirma __ Capita (Szirmú) Tiszaszirma Sirma
Tiszova — Tiicosa (Tiszová) Csendes Tisov

*Toronya — TopyHb (Toruny) Toronya Torun
Tőkésfalu — Iio.iojHOe (Kolodnoje) Tőkésfalu Kolodné
Törökruszkóc --PyCKOBUH (Ruszkovci) Törökruszka Ruskovce

*Trebusafejérpatak — TpeöymaHH (Trebusáni) Terebesfejérpatak Trebusany
Trosztyánica — Tpocxanapa (Trosztyánicá) Nádaspatak Trstenice

*Turjabisztra — Typa liiiCTpa (Turjá Bisztrá) Turjasebes Tuti Bystry

Postahivatallal bíró község.

‘



') A küldemények New-Yorkig kétféleképen szállíthatók: 
a) Közvetlen légijárattal Európa és New-York között.

feladási határidő 
Budapest 72-nél

A repülőgép 
New-Yorkba érkezik J e g y z e t

kedd 12.00 csütörtök 14.00 A küldeményekre „Légiúton Európa és New- 
York között“ jelzést kell írni.szombat 9.35 kedd 7.00

b) Hajóval az európai partoktól New-Yorkig. Feladási határidő a Budapest 72. sz. hivatalnál a hajónak az európai 
kikötőből való indulását megelőző napon 12 ó 30. (Ha ez a nap vasárnap, akkor 12 ó.) A postát szállító hajók menetrend
jét a P. R. T. havonta közli. A küldeményekre „Európa és New-York között hajóval“ jelzést kell írni.

Azoknál a küldeményeknél, amelyek mind az északamerikai, mind a délamerikai útirányon szállíthatók, a dél
amerikai útirány igénybevétele esetében a következő jelzés írandó: „Légiúton Délamerikán át.“
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Turjapaszika —  T y p a  II a c t  a a (Túrja Pásziká) Turjavágás Túri Paseka
Turjapolena —  T y p a  n o a a H a (Turjá Polyáná) Turjamező Túri Polana

•Turjaremete —  T y p a  P eM era (Turjá Remetá) Turjaremete Túri Remety
Tyuska —  T io n iiia (Tyuská) Csuszka Tuáka

*Ublya J 'ő b h (Ublyá) Ugar Ubl’a
Ugly a — .V r .i a (Uhlyá) Uglya Uhla
Üjbárd —  H o B o e  B apioBO (Novoje Bárijovo) Üjbárd Nővé Barovo
Ojdávidáza — H o B o e  yl.aBH.a.KOBO (Novoje Dávidkovo) Üjdávidháza Nővé Dávidkovo
Üjkemence H oB oceiH H ,a (Novoszelicá) Üjkemence Novoselica
Űjklenóc H o b iíö  i aeHOBea'L (Novij Klenovec) Nyárasdob Novy Klenovec
Üjrosztoka — H o B a  P oerO K a (Nova Rosztoká) Üjrosztoka Nová Roztoka
Üjszemere ÜHMHpKH (Szimirki) Üjszemere Simirky
Üjsztuzsica H o B a  CTyjKHiia (Nová Sztuzsicá) Patakújfalu Nová Stuzica
Üj tövisfalu TfpaaHHH (Drácsini) Üjtövisfalva Draciny
Uklina yO H H b (Uklin) Aklos Uklin
Ulicskriva —  y a a s c K a  I tp n s a (Ulicsszká Krivá) Görbeszeg Uliéské Krivé
Ungbukóc ByitOBuoBO (Bukovcovo) Ungbükkös Bukovcová
Ungcsertész — T e p ie a t b (Csertezs) Ungcsertész Certez
Unghuta — T y ra (Huta) Unghuta Huta
Ungpetróc — IIcT]IOBi;iií (Petrovci) Ungpéteri Petrovce
Ungpinkóc —  I I h h k o b u u (Pinkovci) Ungpinkóc Pinkovce
Ungszuha —  C y x a (Szuchá) Szuhapatak Suchy
Ürmező — ypne3Í0B0 (Urmeziovo) Ürmező Ruské Pole

*Utcás —  y a u > ib (Ulics) Utcás UliC
Uzsok — y a s o i íB (Uzsok) Uzsok Uzok

Vajnág —  B o h m o b o (Vonyihovo) Vajnág Vonihovo
Vajnatina —  B o B H a T H a a (Vojnáciná) Vájná Vojnatina
Valkaja — • B o jiK O B o e (Volkovoje) Ungordas Vlkovyje
Veléte —■ Bejiariiin. (Velvátin) Veléte Velatin
Verbiás —  B ep öaaiF , (Verbjázs) Verebes Verbjaz
Veréce — Bepaua (Verjácá) Veréce Verbjacja
Verhovinabisztra —  B ep xoB H H a B u c ip a (Verchoviná Bisztrá) Határszög Bvstry

*Visk ( B u u ik b ) — Visk VySkove nad Tisou
Viska — Buinua (Viská) Viharos Vyska
Vizköz C o h m u (Szojmi) Vizköz Sojmy

•Volóc —  B o jiO B e u .1. (Volovec) Volóc Volovec
Vorocsó —  B o b o s o b o (Vorocsovo) Kapuszög Voroöov
Vucskómező —  B y iK O B o e (Vucskovoje) Vucskómező VuCkovo
Vulsinka —  BylblIIH U H H (Vulysinki) Egreshát Olsinky

Zábrogy —  3 a 6 p o j b (Zábrogy) Révhely Zábrod’
Zádnya —  3 a í H o e (Zádnyoje) Zárnya Zadné
Zagyilszka —  öaí'Ii.ib C K a (Zágyilyszká) Rekesz Zadílsky

Postahivatallal bíró kölség.
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Zahar — 3arapi> (Záhár) Zahar Záhor

Zauszina —  3aycH H a (Záusziná) Szénástelek Zavosina

Závidfalva — 3aBHÄ0B0 (Závidovo) Dávidfalva Závidovo

Zbún — 36yHa (Zbuná) Izbonya Zbyny

Zem plénoroszi — PyccKoe (Ruszkoje) Zem plénoroszi Ruské

Zuella — 3Baaa (Zválá Zellő Zvala

*Zsdenyova HiseHLOBO (Zsdenyovo) Szarvasháza Zdénovo

Zsófiafalva —  H toddá (Zsófijá) Zsófiafalva 2ofie

Z s u k Ó lliyKOBO

* Postahivatallal bíró község.

(Zsukovo) Zsukó Zukovo

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIK.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1039. JÚLIUS S. 31. S2ám.

T A R T A L O M :
Változás az Európa és Északamerika között közle 

kedő légijárat menetrendjében.
Címadományozás.
Az I. Cserkészleány Világtáborozás alkalmával ki

adásra kerülő emlékbélyegek forgalomba bocsátása.
Nyomtatványkezelési utasítás és nyomtatvány jegyzék 

új kiadása.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A Mezőgazdasági Iparok VI. Nemzetközi Technikai 

és Kémiai Kongresszusa színhelyén alkalmi postahivatal 
felállítása.

A m. kir. postahivatalok és postaügynökségek név
sora című segédkönyv újból való kiadása.

Sajtóhiba javítás.
2. sz. Változások kiadása a hírlapárjegyzékhez.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Ebed postaügynökség megnyitása.
Ipolybély postahivatal ideiglenes megszüntetése. 
Árpádközpont postaügynökség átalakítása postahiva

tállá.
Móricgát postaügynökség megnyitása.
Pályázat postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások 
Kiadói állást keresnek.

Címadományozás.
116.229/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére nyuga- 
lombahelyezésük alkalmából dr. Kiss Kornél és 
Döbrösy József postaigazgatóknak a magyar 
királyi postafőigazgatói címet, továbbá Babies 
Sándor és Hódy Béla nyugalmazott postafőfel
ügyelőknek a magyar királyi postahivatali igaz
gatói címet adományozom.

Budapesten, 1939. évi június hó 3. napján.
Horthy s. k.
Kunder s. k.

Az I. Cserkészleány Világtáborozás alkalmá
val kiadásra kerülő emlékbélyegek forgalomba 

bocsátása.
118332/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó 
évi július hó 25.—augusztus 7. között, Gödöllőn 
tartandó 1. Cserkészleány Világtáborozás alkal
mával folyó évi július hó 20-án 2, 6, 10 és 20 f-es 
emlékbélyegeket bocsátók forgalomba.

E bélyegek folyó évi július hó 20-ától de
cember hó 31-éig bezárólag bárhova szóló pos
tai küldemények bérmentesítésére felhasznál
hatók.

A raszteres mélynyomással, egy színben 
előállított bélyegek vízjeles (vízjel rajza az 1927. 
évii P. R. T. 49. számában) fehér papíron, álló 
téglány alakban 4-féle rajzzal készültek.

A bélyegek képét — az eredetinél valami
vel nagyobb mértékben — itt közlöm:
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A bélyegek teljes mérete 26X33 mm., kép
mérete pedig 22 X29 mm.

Az összes bélyegképen a felső szélen ár
nyékolt álló betűkkel (a betűk felső fele a hát
térnél világosabb, az alsó fele pedig fehér szín- 
árnyalatú.) „I. PAX-TING“, alsó szélen sötét 
mezőben világos álló betűkkel „MAGYAR KIK. 
POSTA“, a bélyegkép alatt pedig a perforált 
fehér mező jobb alsó sarkában dűlt betűkkel a 
tervező neve: „LÉGRÁDY SÁNDOR“ szöveg 
olvasható. Ugyancsak az összes bélyegképen 
az „I. PAX-TING“ szöveg alatt, jobb felső 
sarokban sötét háttérben, világosabb szín- 
árnyalatokban a „PAX-TING“ háromlevelű 
lóherés nemzetközi jelvénye, alatta pedig az 
„1939“ évszám látható. A megfelelő értékszám 
felső fele fehér, az alsó fele és az „f“ betű pedig 
sötét színárnyalatú.

1. A 2 filléres érték jelzésű bélyegkép a 
cserkész köszöntést és fogadalomtételt jelké
pezi. A  sötét szélei felé világosodó háttérből 
kiemelkedve három ujjal felfelé mutató, esküre 
emelt, a hármas cserkészfogadalmat jelképező 
kéz látható, a háttérben cserfa ággal övezve. A 
„2 f“ értékjelzés a bélyegkép bal alsó sarkában 
van elhelyezve. A bélyeg színe rozsdabarna.

2. A 6 filléres értékjelzésű bélyegkép a ma
gyar cserkészleány jelvényeket (liliomot a ma
gyar címerrel és Szent Koronával) ábrázolja. 
A „6 f“ értékjelzés a bélyegkép bal alsó sarká
ban van elhelyezve. A bélyeg színe zöld.

3. A 10 filléres értékjelzésű bélyegképen 
két balfelé néző női fej látható, az egyik cser
kész kalappal, a másik pedig magyar pártával 
a fején. A bélyegkép a cserkészleány nevelési 
eszméjét, a magyar nagyasszony nevelést jel
képezi. A „10 f“ értékjelzés a bélyegkép bal 
alsó sarkában van elhelyezve. A bélyeg színe 
barna.

4. A 20 filléres értékjelzésű bélyegképen u 
nemzetközi cserkészleány mozgalomnak a vi 
lágbékét szolgáló feladata van jelképezve. A 
repülő fehér galamb, szájában az olaj ággal a 
békét jelképezi. Háttérben a magyar címeres 
zászló a „Pax-Ting“ nemzetközi jelvénnyel dí
szített zászlóval egyesítve látható. A „20 f“ 
értékjelzés a bélyegkép bal alsó sarkában van 
elhelyezve. A bélyeg színe lilás vörös.

E bélyegeket a cserkészleány világtábor al
kalmi postahivatalán kívül a budapesti összes, 
továbbá a vidéki kincstári, valamint Gödöllő, 
gödöllőalvégi, Máriabesnvő, Berettyóújfalu, Má

tészalka, Szikszó, Nagyszőllős (Ha,Tb-CeiaeBiin,), 
Kőrösmező (Henna), Técső (Tiuiobt.), és Rahó 
(PaxoBVj, postahivatalok árusítják elsősorban, 
amelyeket a m. kir. posta értékcikkraktára hi
vatalból lát el készlettel.

A többi postahivatal a készlettől függően 
az augusztusra szóló értékcikkellátmány kereté
ben kap esetleg majd kisebb mennyiséget.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája e 
bélyegekre vonatkozó megrendeléseket a bélye
geket tartalmazó ajánlott levél vitel díjának fel
számítása mellett foganatosítja.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy e 
bélyegeket folyó évi július hó 20-ika előtt árusí
tani, vagy kiszolgáltatni nem szabad.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Nyomtatványkezelési utasítás és nyomtat
ványjegyzék új kiadása.

112.400/4.
A postánál használt nyomtatványok keze

lését szabályozó utasítást és a nyomtatványok 
jegyzékét módosítva, 1939. évi július hó 1-től 
kezdődő hatályai újból kiadtam. A P. R. T. 1933. 
évi 54. számában a 99.171/4 sz. rendelettel közzé
tett utasítást és jegyzéket egyidejűleg hatályon 
kívül helyezem.

Az új utasítást és jegyzéket a P. R. T. jelen 
számához mellékelt „Nyomtatványkezelési uta
sítás és nyomtatványjegyzék“ tartalmazza. He
lyesbítéséről a P. R. T.-ban megjelenő „Válto
zások“ útján fogok intézkedni.

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
118.799/3.

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 VII/13 — 7 ó. 
É VIII/8;

Brit Indiába (Bombay): F VII/12 — 15 ó, É 
VII/24; F VII/13 — 7 ó, É VI1/27;

Dél-Afrikába (Capetown): F VII/11 — 15 
ó, É VII/31;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/11 
— 12 ó, É VII/25; F VII/13 — 15 ó, É VII/31; 
F VII/15 — 15 ó, É VIII/1;

Egyiptomba (Alexandria): F VII/9 — 22 ó, 
É VII/13; F VH/10 — 22 ó, É VII/15; F VII/12 --
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22 ó, É VII/16; F VII/14 — 15 ó, É VII/19; F 
VII/15 — 22 ó, É VII/20;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VII/10 — 15 ó, É VII/17; F VII/13 — 15 ó, 
E VII/20;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII/10
-  22 ó, E VII/15; F VII/12 — 22 ó, É VII/17; 

F VII /15 — 22 ó, E VII/20;
Iránba (Perzsia-Teherán): F VII/10 — 12 ó, 

E VII/19; F VII/14 — 12 ó, É VI1/23; F VII/15
- 12 ó, É VII/24;

Japánba (Shimonoseki): F VII/11 — 9 ó, E 
VII/28; F VII/14 — 9 ó. E VII/31;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VII/13
— 5 6, É Vin/4;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII/10 — 22 ó, 
E VII/14; F VII/11 — 22 ó, É VII/16; F VII/12
— 22 ó. É VII/16 (d. u.); F VII/15 — 22 ó, E 
VII/19;

Szíriába (Alep): F VII/10 — 22 6, É VII/13; 
F VII/12 — 22 ó, E VII/15; F VII/15 — 22 ó. 
E VTI/18.

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

A Mezőgazdasági Iparok VI. Nemzetközi Tech
nikai és Kémiai Kongresszusa színhelyén alkal

mi postahivatal felállítása.
119.044/3.

A Mezőgazdasági Iparok VI. Nemzetközi 
Technikai és Kémiai Kongresszus üléseinek 
színhelyén (Budapest, Műegyetem aulája) folyó 
évi július hó 9-től 17-ig bezárólag, naponta 
(vasárnap is) 8.30-tól 13.30-ig és 14.30—18 óráig 
terjedő szolgálattal, a Budapest 72. sz. posta- 
hivatal kirendeltségeként alkalmi postahivatal 
működik.

Az alkalmi postahivatal bárhová szóló kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldeménye
ket, táviratokat vesz fel, helyi és helyközi táv- 
beszélgetéseket bonyolít le, postabélyegeket és 
értékcikkeket árusít.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának hívószáma: 259—529, a hely
közi állomásé: 259—524.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott kül
demények lebélyegzéséhez különleges bélyeg
zőt használ.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

I A m. kir. postahivatalok és postaügynökségek 
névsora című segédkönyv újból való kiadása.

112.167/3.
A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé

gek névsorát újból kiadtam és az a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárában 
ismét kapható.

Ezzel a segédkönyvvel a központi hivatalo
kat, továbbá forgalmuknak megfelelő példány
számmal a m. kir. postahivatalokat és postaügy
nökségeket hivatalból látom el.

A névsorok kitöltetlen „Díjöv“ rovattal ke
rültek kiadásra. A hivatalok (ügynökségek) ezt 
a rovatot az általuk eddig használt névsor díjöv 
rovata alapján maguk kötelesek kitölteni.

A postahivatalok és ügynökségek névsorát 
a P. R. Tárának ezévi 22. számával zártam le. 
A hivatalok tehát a P. R. Tára következő szá
maiban megjelent változásokat a névsorban 
megfelelően vezessék keresztül.

A névsorban szereplő kárpátaljai postahi
vatalok nevének az újabban megállapított ma
gyar-orosz elnevezése alapján való helyesbítése 
iránt külön intézkedem.

Az új névsor megérkezése, illetve a díjöv
rovat kitöltése után a postahivatalok (ügynök
ségek) a régi példányokat selejtezés végett a 
m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertárába küldjék be.

A postahivatalok és ügynökségek névsora 
bárki által készpénzért is vásárolható. Eladási 
árát minden költség betudásával példányon
ként 1 P 50 fillérben állapítom meg. A megren
delt példányokért járó összeget portóköteles 
postautalvánnyal a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagszertárának a címére kell 
megküldeni. A postautalvány szelvényén a meg
rendelő nevét és lakását pontosan fel kell tün
tetni.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Sajtóhiba javítás.
119.038/4.

A P. R. T. 1939. évi 29. számában közölt 
115.875/4. sz. rendelet alapján kiadott „Változá
sok a Levélpostadíjszabásban“ című 7. sz. pót
lék mellékletét képező 585. sz. fedőlap utolsó 
sorában az 1 P 50 f értékjelzésű fuvarlevél árát 
7.10-ről 1.70-re kell javítani.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.
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2. sz. Változások kiadása a hírlapárjegyzékhez, i
117.940/4.

„A m. kir. posta útján megrendelhető kül
földi hírlapok és folyóiratok kivonatos jegy
zéke“ című hivatalos kiadmányhoz (f. évi P. R. T.
5. sz.) a 2. sz. „Változások“-at kiadtam.

E „Változások“-at a külföldi hirlaposztálv 
az érdekelt postai szerveknek hivatalból küldi 
meg. Az esetleg be nem érkező példányokat a 
külföldi hirlaposztálynál kell szorgalmazni.

A hivatalok az 1939. évi július hó 1-ével 
kezdődő előfizetéseket már e változásoknak 
megfelelően vegyék fel.“

Budapest, 1939. évi június hó 27-én.

Változás az Európa és Északamerika között 
közlekedő légijárat menetrendjében.

117.655/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy Európa és 

Északamerika között június 28-tól két légijárat 
közlekedik. Az egyik járat továbbra is Marseil 
léből indul és Lissabon, valamint az Azori-szi 
getek érintésével repül New Yorkba. (L. a P.
R. T. 1939. évi 23. számában megjelent 108.224/
4. sz. rendeletet.) A másik járat Southampton- 
ból (Nagybritannia) indul és Üjfundlandon, 
valamint Kanadán keresztül repül New Yorkba.

Ezzel kapcsolatban az eddig közlekedő 
marseille-i járat menetrendje megváltozik. A 
menetrendváltozással kapcsolatban a hivatalok 
a P. R. T. 1939. évi 25. számának melléklete
ként kiadott Légiposta Tájékoztató 4. oldalán 
a lap alján levő jegyzet szövegét töröljék és 
helyette ragasszák be a mellékelt fedőlapot.

A Southamptonból induló légijárattal Ame
rikába továbbított küldemények légipostái pót
díjai azonosak a P. R.T. 1939. évi 23. sz.-ban meg
jelent 108.224/4. sz. rendeletben közölt díjak
kal. A küldeményekre ezentúl a „Pár le service 
aérien France-Etats-Unis“ felírás helyett: „Pár 
voie aérien Europe-Amérique“ felírást kell írni.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
L

115.282/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
25. o. Danzignál a kéthasábos részt követő 

második bekezdésben a beszélgetési díj vala

mennyi viszonylatban az eddigi 8 frs — ctiri 
helyett 7 frs 70 cts. Ugyanitt a kiszámított dí 
jak táblázatában az eddigi 2.67, 4.80 és 1.60 dí
jak helyett sorrendben a következő díjakat ír
ják: 2.57, 4.62, 1.54.

Ugyanezen az oldalon Dániánál (Fedőlap a 
P. R. T. 1938. évi 39. sz.-hoz) a kéthasábos részt 
követő második sorban a beszélgetési díj vala
mennyi viszonylatban 9 frs 80 cts helyett 9 frs 
20 cts. A kiszámított díjak táblázatában az ed
digi 9.80, 3.27, 5.88, 1.96 díjak helyett sorrend
ben a következő díjakat írják: 9.20, 3.07, 5.52, 
1.84.

27. o. Finnországnál az oldal alján a be
szélgetési díjak az I. díjövbe tartozó hivatalok
kal 15 frs 20 cts helyett 14 frs 90 cts; a II. díjö\- 
be tartozó hivatalokkal 17 frs 60 cts helyett 17 
frs 30 cts, a III. és IV. díjövbe tartozókkal 18 frs 
80 cts helyett 18 frs 50 cts, az V. díjövbe tarto
zókkal pedig 17 frs 60 cts helyett 17 frs 30 cts.

Ugyancsak Finnországnál a 31. oldalon lévő 
kiszámított díjak táblázatában az eddigi díjak 
helyett sorrendben a következő díjakat írják: 
14.90, 4.97, 8.94, 2.98; 17.30, 5.77, 10.38, 3.46; 

18.50, 6.17, 11.10, 3.70.
39. o. Luxemburgnál az oldal alján a beszél

getési díj valamennyi viszonylatban az eddigi 
8 frs 50 cts helyett 7 frs 90 cts. A következő ol
dalon lévő kiszámított díjak táblázatában az 
eddigi 2.84, 5.10, 1.70 díjak helyett sorrendben 
a következő díjakat írják: 2.63, 4.74, 1.58.

43. o. Norvégiánál a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben (Fedőlap a P. R. T.
1937. évi 51. számához) a beszélgetési díjak 
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 14 frs 20 cts 
helyett 13 frs 90 cts; a II. díjövbe tartozó hiva
talokkal 15 frs 40 cts helyett 15 frs 10 cts.

A fedőlap alján lévő kiszámított díjak táb
lázatában feltüntetett díjakat sorrendben a 
következő díjakkal helyettesítsék: 13.90, 4.63, 
8.34, 2.78; 15.10, 5.03, 9.06, 3.02.

45. o. Oroszországnál (Fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 16. számához) a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben a beszélgetési díj 
valamennyi viszonylatban 18 frs 10 cts helyett 
17 frs 80 cts. Ugyanitt a kiszámított díjak táb
lázatában az eddigi 6.04, 10.86, 3.62 díjak helyett 
sorrendben a következő díjakat írják: 5.93,
10.68, 3.56.

51. o. Svédországnál a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben a beszélgetési díj 
az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 11 frs — ctm 
helyett 10 frs 70 cts; a II. díjövbe tartozó hi-
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vatalokkal 12 frs 80 cts helyett 12 frs 50 cts; a
III. díjövbe tartozó hivatalokkal 14 frs 60 cts 
helyett 14 frs 30 cts.

Ugyancsak Svédországnál az 52. oldalon 
lévő kiszámított díjak táblázatában az eddigi dí 
jak helyett sorrendben a következő díjakat ír 
ják: 10.70, 3.57, 6.42, 2.14; 12.50, 4.17, 7.50, 2.50; 
14.30, 4.77, 8.58, 2.86.

Budapest, 1939. évi június hó 30-án.

II.

117.659/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változást jegyezzék elő:

70. o. Az A) Óceángőzösök címnél, az a) al
cím első bekezdésének negyedik, valamint ne
gyedik bekezdésének második sorában a 
„Queen Mary“ hajónév elé beszúrandó: „Mau
retania“.

Budapest, 1939. évi július hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban.
114.119/3.

Andornaknál (101. o.) írják be: Kistályá 
val Andornaktálva ideiglenes néven egyesült.

Andornak után: (101. o.) írják be: Andor- 
naktálya =  Andornak és Kistályá községek 
egyesítéséből alakult nagyközség.

Aurélháza 1. Takaros (107. o.) helyett írják 
be: Auréltanya, (szh. Tiszalök) után pedig u. 
p. és u. t. Büdszentmihály.

Büdszentmihálynál (150. o.) a )-( jelzes 
után Dorogiúti tanyák elé írják be: Auréltanya, 
Takaros (Aurélháza) bejegyzést pedig töröl
jék.

Csáford után (154. o.) írják be: Csáfordjá- 
nosfa k. k. Répceszemere, Sopron vm. csepregi 
j. u. p. és u. t. Répceszemere. Dávidházánál 
(173. o.) írják be: Kotormány községgel Dávid- 
háza végleges néven egyesült.

Kemesmálnál (291. o.) írják be: Taródfával 
Kemestaródfa végleges néven egyesült.

Kisasszonyfalvánál (299. o.) írják be: 
Nagyasszonyfalvával Vasasszony fa végleges 
néven egyesült.

Kistályánál (313. o.) írják be: Andornak

községgel Andornaktálya ideiglenes néven egye
sült.

Kotormánynál (323. o.) írják be: Dávidhá- 
za községgel Dávidháza végleges néven egye
sült.

Nagy asszony falvánál (379. o.) írják be: Kis
asszonyfalva községgel Vasasszonyfa végleges 
néven egyesült.

Répcecsáfordnál (452. o.) írják be: Répce- 
jánosfa községgel Csáfordjánosfa végleges né
ven egyesült.

Répcejánosfánál (452. o.) írják be: Répce- 
csáford községgel Csáfordjánosfa végleges né
ven egyesült.

Sajóbesenyőnél (459. o.) írják be: Szirma- 
besenyő községgel Szirmabesenyő ideiglenes né
ven nagyközséggé egyesült.

Szirmabesenyőnél (503. o.) írják be: Sajó- 
besenyő községgel Szirmabesenyő ideiglenes el
nevezéssel nagyközséggé egyesült.

Takaros (Aurélháza) m Büdszentmihály 
(511. o.) összes adataival együtt törlendő.

Taródfánál (515. o.) írják be: Kemesmálla! 
Kemestaródfa végleges néven egyesült.

Vasboldogasszony elé (554. o.) írják be: 
Vasasszonyfa kk. Vas vm., szombathelyi j., u. p. 
Söpte, u. t. Acsád.

Budapest, 1939. évi július hó 3-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
118.815/4.

A New-Yorkban megjelenő „Karpatska 
Rus“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

118.592/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi június hó 
24-én kelt 1939. B. 3.362/1. számú végzésével az
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Eperjesen megjelenő „Slovenská Sloboda“ című 
napilap 1939. évi június hó 23-án megjelent 142. 
számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

II.

118.764/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi június hő 
27-én kelt 1939. B. 3.389/1. számú végzésével az 
Eperjesen megjelenő „Slovenská Sloboda* című 
napilap f. é. június hó 27-én megjelent 145. szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

III.

118.456/4.

A debreceni kir. ügyészség 1939. évi június 
hó 29-én kelt 1939. B. 3.150/2. számú végzésével 
az ismeretlen egyén által, ismeretlen helyen és 
időben készített és sokszorosított „Volosin ka
nonok“ feliratú röpiratnak lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

Ebed postaügynökség megnyitása.
118.766/3.

Esztergom vármegye párkányi járásában 
fekvő Ebed községben folyó évi június hó 16-án 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Pár- 
kány-Nána pu., díjnégyszögszáma: 43, ellenőrző 
száma: 759.

A postaügynökség forgalmi köre Ebed köz
ségre és Ebedi pusztára terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 52. ol
dalán, Ebednél az „u. p. és“ bejegyzés törlése 
mellett írják be: „ S3 Eh. Párkány-Nána pu.. 
Budapest n . ™ ™ Magyarbél, Párkány-Nána
pu.........43“; az „u. t. Párkány-Nána pu.“ után
pedig írják be: „postáig. B.“; az 52. oldalon 
Ebedi pusztánál u p. után „és“ helyett „Ebed“- 
et írják be.

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

Ipolybély postahivatal ideiglenes megszün
tetése.

119.039/3.

Ipolybél távbeszélővel egyesített IV. o. 
postahivatal folyó évi július hó 10-től ideiglene
sen szünetel.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. Pótfü 
zctében (66. o.) a postahivatal jelzése, illetve 
neve után az ideiglenes szünetelés jelzését (*) 
alkalmazzák, az adatok végén pedig írják be. 
,,u. p. és u. t. Ipolyszántó“.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Árpádközpont postaügynökség átalakítása 
postahivatallá,

117.973/3.

Árpádközpont postaügynökséget folyó évi 
július hó 1-én változatlan forgalmi körrel távbe
szélővel egyesített IV. oszt. postahivatallá ala
kítottam át.

A postahivatal ellenőrző száma: 4258, díj
négyszögszáma 658.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

a Helységnévtárban (106. o.) Árpádköz
pontnál „(postaügynökség)“ helyett „(posta- 
hivatal)“ bejegyzést írjanak, a Eh. Kiskun- 
dorozsma“ bejegyzést töröljék s helyette je
gyezzék be
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A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában (9. o.) Árpádközpontnál az 1 hasábba ír
ják be: „4258“, a 4. hasábban az „ü. (Éh. Kis- 
kundorozsma)“ bejegyzést töröljék;

az Irányítási Füzetben (12. o.) Árpádközpont
nál a 2. hasábban az „Ü“ bejegyzést töröljék és 
helyette írják be „IV.“, a 7. hasábban pedig az 
„Eh. Kiskundorozsma“ bejegyzést töröljék. 

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

Móricgát postaügynökség megnyitása.
118.294/3,

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskunfél
egyházi járásában fekvő Szánk nagyközség kül 
területéhez tartozó Móricgát lakotthelyen fo
lyó évi július hó 3-án postaügynökség nyílt 
meg. A postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Kecskemét, díjnégyszögszáma 386, ellenőrző
száma: 4224.

A postaügynökség forgalmi köre Móricgát 
lakotthely területére terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 375. oldalon Móric
gát Szánknál az „u. p. és“ bejegyzés törlése 
melett beírandó: Eh. Kecskemét, Kecske
mét t  mr-w-- Kiskunmajsa. Kecskemét, 386, 
postáig. Sz.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 88. oldalon Mórágy után beírandó: 
„4224, 386. . ., Móricgát ü. (Eh. Kecskemét), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szeged, Kecskemét 

— — Kiskunmajsa, Kecskemét“. Ugyanott 
a 152. oldalon a „386“ számnál Szánk mellé és a 
175. oldalon a 4224. szám mellé beírandó „Mó
ricgát“.

Végül az Irányítási Füzetben a 101. oldalon 
Mórágy után beírandó „Móricgát, Ü, Pest, Sz, 
IV, Kecskemét^-Kiskunmajsa, Eh. Kecskemét“.

Budapest, 1939. évi július hó 5-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

117.980/3.
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*) A postaszállítási és kézbesítést a község díjmentesen látja el.
A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü

letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi július hó 22-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R T .  1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi július hó 4-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Aszód m. kir. posta július 15-ére kiadót keres. Fize

tés fix, megegyezés szerint.
Baja 2. postahivatal kiadót keres 2 hónapra (július, 

augusztus), esetleg július 15-től szept. 15-ig. Fizetés: 80 P, 
havonta és ebéd és lakás.

Balmazújváros postahivatal augusztus hó elsei belé
péssel, önálló kezelésre képes, gyors munkás nőkiadók 
ajánlatát kéri, a fizetési igény megjelölésével.

Endrefalva III. osztályú postahivatal július 15-től vagy 
augusztus 1-től helyettest keres egy hónapra. Hivatal nyá
ron gyenge; kezdő kiadók is jöhetnek. Fizetés megegyezés 
szerint.

Erdőhorváti távbeszélőnélküli hivatal helyettest 
keres 2 hétre, azonnalra. Lehet kezdő is.

Kaposvár 2. postahivatal betegség miatt kiadóhelyet
tesítésre augusztus hóra kiadót keres. Fizetés fix, meg
egyezés szerint.

Kecel I. oszt. postahivatal azonnali belépésre kiadó
nőt keres; lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

Szirák (Nógrád-megye) I. oszt. postahivatal azonnali 
belépésre, állandó alkalmazásra, készpénzfizetéssel, lehető
leg a posta minden ágában jártas, lelkiismeretes nőkiadót 
keres. Lehet kezdő is.

Tótkomlós I. oszt. postahivatal október hó 1-re ál
landó alkalmazásra pénztárkezelő, gyorsan, szépen dolgozó 
kiadót keres. Lehet férfi vagy nő. Lakást, fűtést és világí
tást természetben kap. Fizetési igényt kér.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postak iadó

Jegyzet
neve

cime
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Cigány Teréz Búcsúszentlászló 
(Zala megye) Kisegítőnek ajánlkozik

A azerkesztőségnek szán t küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szán t küldemények cím zése: Külföldi hirlaposztály. Budapest, Dob-utca.

Fővárosi Nyomd«» Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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T A R T A L O M :
Kinevezések. Kinevezések.
Cí mad om ány ozás.

Kinevezések.

118.300/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter előterjesztésére

a posta fogalmazási szakán: báró Nyáry 
Gyula Budapest, Szüts Endre Szeged, dr. Kraj- 
csik Géza Budapest, Lengyel Sándor Pécs, 
postafőigazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postaigazgatókat, valamint dr. György József 
Kassa, Mészáros Lajos Budapest és dr. Rátz 
Alfonz Budapest postaigazgatókat postafőigaz
gatókká az V. fizetési osztályba, dr. Bene Gyula 
Budapest, dr. Licz János Budapest, Kotsis An
tal Budapest, dr. Szentiványi Ervin Budapest, 
Végh Károly Budapest, dr. Stock Richárd Sze
ged, Debreczy Dezső Budapest, dr. Muray Mi
hály Budapest, Jankovits Pál Budapest, dr. Sá- 
rossy József Budapest és dr. Straub Miklós 
Budapest postaigazgatói címmel és jelleggel fel
ruházott postatanácsosokat, valamint dr. Han
ta! József Budapest, dr. Buczkó Pál Budapest, 
postatanácsosokat és dr. Biró Pál Budapest 
postaszámvevőségi igazgatót postaigazgatókká 
a VI. fizetési osztályba;

a posta műszaki szakán: Lédeczy Sándor 
Budapest postaműszaki főigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaműszaki igazgatót 
postaműszaki főigazgatóvá az V. fizetési osz
tályba, Torda Kálmán Budapest és Jánossy Fló- 
ris Budapest postaműszaki igazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postaműszaki tanácsoso
kat postaműszaki igazgatókká a VI. fizetési 
osztályba;

a posta forgalmi szakán: Zachariás Endre 
Budapest, Miklós János Nagykanizsa, Jáross 
István Kőszeg, dr. Égető Géza Budapest és

! Mátyás Béla Budapest postahivatali igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postafőfelügye
lőket, valamint Szerdahelyi László Pécs és Rat- 
kóczy Ferenc Pécs postafőfelügyelőket posta- 
hivatali igazgatókká a VI. fizetési osztályba 
kinevezem.

Kelt Budapesten, 1939. évi június hó 30. 
nap j án.

Horthy s. k.
Dr., Reményi-Schneller Lajos s. k.

Címadományozás.

118.310/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter előterjesztésére a posta

fogalmazási szakán: dr. Kovács József Bu
dapest, dr. Márfalvi Jenő Budapest, dr. Kirilly 
Dezső Budapest, dr. Kulcsár Bertalan Debre
cen és dr. Albrecht Gyula Budapest postaigaz
gatóknak a postafőigazgatói címet és jelleget, dr. 
Biró Pál Budapest postaigazgatónak a postafő
igazgatói címet, Kormány Béla Debrecen, dr. 
Kalmár István Budapest, dr. Szakáts Károly 
Budapest, dr. Szilárd Béla Budapest, Pásztor 
Béla Pécs, Huber Oszkár Budapest, Bérczv 
László Budapest, dr. Szitányi-Árpássy Ferenc 
Budapest, dr. Tajthy József Budapest, dr. Var- 
gacz Dezső Budapest, dr. Erdélyi Géza Buda
pest, dr. Margitfalvy Sándor Kassa és dr. Orbán 
Lajos Budapest, postatanácsosoknak a posta
igazgatói címet és jelleget, dr. Hayden Béla Bu
dapest, vitéz dr. Nagy Miklós Budapest, 
dr. Bartel Gyula Budapest, vitéz Szivér Ká
roly Budapest, dr. Karácson Sándor Buda
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pest, vitéz Kováts Géza Budapest, dr. Mentusz 
László Budapest, dr. Sallak Imre Budapest, dr. 
Pető Gyula Kassa, dr. Leszek Lajos Budapest, 
dr. Saághy József Budapest, dr. Kapala Gyula 
Budapest, dr. Pázmány Ödön Budapest, dr. Szö
rényi Ottó Budapest, Módos Elemér Budapest, 
dr. Nagy Károly Budapest, dr. Bodroghy Fe
renc Budapest és dr. Kovács Elemér Budapest 
postatitkároknak a postatanácsosi címet és jel
leget, dr. Csömör Béla Budapest, dr. Makiári 
Imre Sopron, dr. Katona László Budapest és dr. 
Szentpétery Béla Budapest postasegédtitkárok- 
nak a postatitkári címet és jelleget;

a posta műszaki szakán: Egyedi Andor 
Budapest, Gyarmathy Béla Budapest, Mar- 
schalkó Béla Budapest, Terlanday Béla Buda
pest és Endrédy Antal Budapest postamüszaki 
igazgatóknak a postaműszaki főigazgatói címet 
és jelleget, Nagy Ernő Sopron, Girscht Ferenc 
Pécs, Ákontz Ernő Budápest, vitéz Kolossváry 
Béla Budapest, dr. Schmidt Dezső Budapest és 
dr. Tomits Iván Budapest postaműszaki taná
csosoknak a postaműszaki igazgatói címet és 
jelleget, Privigyei Béla Budapest, Gazdag Pál 
Debrecen és Ambrus István Kassa postafomér- 
nököknek a postaműszaki tanácsosi címet és 
jelleget, Stúr Iván Budapest és Budinszky Ká
roly Budapest postamérnököknek a postafőmér
nöki címet és jelleget;

a posta számvevőségi szakán: Janny László 
Budapest posta számvevőségi II. osztályú főta
nácsosnak a postaszámvevőségi I. osztályú fő
tanácsosi címet és jelleget, Boda Benő Buda
pest és Nemes Lajos Budapest postaszámvevő
ségi tanácsosoknak a postaszámvevőségi II. oszt. 
tályú főtanácsosi címet és jelleget, Révai Géza 
Budapest, dr. vitéz Száraz Gyula Budapest és 
dr. Hevő Sándor Budapest postaszámvizsgálók
nak a postaszámvevőségi tanácsosi címet és jel
leget, Boronkay Ákos Budapest és Nyitrai Béla 
Budapest postászámellenőröknek a postaszám
vizsgálói címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: Kálnoki Tiva
dar Budapest, dr. Molnár József Budapest, dr. 
Lőrinczy Gábor Budapest, Polgár István Buda
pest, Balaton János Budapest, Bazala János Bu
dapest és Meng Pál Budapest postafőfelügye
lőknek a postahivatali igazgatói címet és jelle
get, Nagy Gyula Budapest, Kónya Lajos Buda
pest, Csömör Dezső Szeged, Traversz István 
Budapest, Csery László Budapest, Abonyi 
Gyula Budapest, Grosz Elemér Budapest, Jan- 
csóPál Budapest, Tatár Sándor Budapest, Szabó

István Kalocsa, Reich Antal Debrecen, Váradi 
Károly Budapest, Keresztes István Budapest, 
Liebhart Jenő Budapest, Kanozsai Lajos Buda
pest, Horváth József Budapest, Purpriger Jenő 
Újpest, Ruth Alajos Budapest, Makay Jenő 
Budapest, Purpriger János Budapest, Rónay Ka
roly Budapest, Sztrakos Pál Budapest, Szíjártó 
Ernő Budapest, Sélley Antal Budapest és Nádai 
Lajos Budapest postafelügyelőknek a postafő
felügyelői címet és jelleget, Zöldy Pál Szeged, 
Bonnet Gusztáv Budapest, Valló Alajos Buda
pest, Székely Dezső Budapest, Jenődy János 
Budapest, Bádonyi Géza Budapest, Bartos Fe
renc Budapest, Pfeifer Miklós Budapest, Bán
laki Sándor Budapest, Klaisz Jenő Budapest, 
Szalay Károly Budapest, Komádi István Debre
cen, Pályi Andor Budapest, Horváth Ferenc 
Budapest, dr. Germán István Budapest, Pados 
Béla Budapest, Bitskei Béla Budapest, Schilhán 
Ferenc Békéscsaba, Szebenyi Lajos Kiskunfél
egyháza, Dimény Károly Budapest;, Németh 
Ferenc Esztergom, K. Tóth Lajos Budapest, 
Horváth József Budapest, Zilizi András Kisúj
szállás, Kigyóssy István Nyíregyháza, Pereki 
Sándor Debrecen, Muzikár Gyula Ujdombóvár, 
Pálmai Ödön Budapest, Spanraft Mihály Sop
ron, Bende István Ipolyság, Kovács Antal 
Veszprém, Fábián Ferenc Kisvárda, Gyulay 
Jenő Szeged, Kun György Rimaszombat, Jászay 
Antal Budapest, Derék Lajos Budapest és Né
meth Mihály Budapest postafőtiszteknek a 
postafelügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi kezelési tisztviselőinek sza
kán: Nagy Béla Kecskemét, Száz Miklós Mis
kolc, Győré Jenő Győr, Gengely József Buda
pest, Kaszap Lajos Székesfehérvár, Szentiványi 
Jenő Budapest, Szabolcs Ádám Pécs, Szarka 
Gyula Dunaszerdahely, Brajkó József Szeged, 
Barna Albert Székesfehérvár, Emmer Tivadar 
Budapest és Tarlós Ferenc Budapest posta
ellenőröknek a postafőellenőri címet és jelle
get, Kovács Károly Budapest, Filipinyi Mihály 
Békéscsaba, Kendra József Budapest, Pathy 
Nagy Kálmán Budapest, Buzánszky József Pécs, 
Horváth Sándor Baja, vitéz Dicsővári István 
Szeged, Kováts János Budapest, Csutoros At
tila Kisvárda, Bátorkeszi Béla Budapest, Baró- 
csi György Budapest, Kovács Pál Budapest, 
Illés Mihály Budapest, Szatmári Károly Buda
pest, Szűcs István Budapest, Incefi Gá
bor Újpest, Zala Gyula Budapest, Márki 
Ferenc Budapest, Egyed Gyula Budapest, 
Kapcsos Gábor Budapest, Felkai Ferenc
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Budapest, Jankovics János Miskolc, Nagy Ká
roly Budapest, vitéz Mattyasovszky Lajos Bu
dapest, Sélley Gábor Budapest, Kézdi József 
Budapest és Szabó György Budapest postase- 
gédellenőröknek a postaellenőri címet és jel
leget;

a posta üzemi női tisztviselők szakán: 
Simon Róza Székesfehérvár postaellenőmőnek 
a postafőellenőmői címet és jelleget, Szírt Má
ria Budapest, Tárnok Anna Budapest, Molnár 
Ilona Debrecen, Feisthammel Leopoldina Bu 
dapest és Ambrus Mária Budapest postasegéd- 
ellenőrnőknek a postaellenőrnői címet és jelle
get;

a posta műszaki üzemi tisztviselőinek sza
kán: Barna István Budapest, Németh István 
Budapest, Varga László Budapest és Kazatsay 
Béla Budapest postaműszaki ellenőröknek a 
postaműszaki főellenőri címet és jelleget, Szűcs 
József Budapest és Müller Ferenc Budapest 
postaműszaki segédellenőröknek a postamű
szaki ellenőri címet és jelleget adományozom.

Kelt Budapesten, 1939. évi június hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

Kinevezések.

I .

117.201/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter kinevezte:

I. a m. kir. posta fogalmazási szakában:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba 

Áronffy Tivadar Pécs, dr. Kaizler Miklós Buda
pest, dr. Sebestyén Béla Budapest, dr. Nagy 
Sándor Budapest, Lánczy Ferenc Sopron, Né
meth Antal Budapest, dr. Kákosy István Kassa, 
dr. Verőczy Géza Budapest, dr. Szabó Gábor 
Budapest, Medveczky Kálmán Budapest, dr. 
vitéz Baltay Aladár Budapest, Bertók Barna 
Szeged, dr. Kraft Péter Kassa, Szendrődi Pál 
Debrecen, dr. Kajzler Imre Debrecen, dr. Kő
rös József Budapest, dr. Orbán Ferenc Buda
pest, dr. Berrár Gyula Budapest postatanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott postatitkárokat;

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba

dr. Kosztolányi Pál Debrecen, dr. Stróné Béla 
Sopron, dr. Kárász István Budapest postatitkári 
címmel és jelleggel felruházott postasegédtitká- 
rokat és dr. Menczer Miklós Budapest, dr. Ko- 
vácsy Pál Kassa, dr. Dályai Andor Budapest, 
dr. Kulcsár József Budapest, dr. János József 
Budapest, dr. Tarnay Zoltán Budapest, dr. 
Szőke László Pécs, dr. Tordy Géza Budapest, 
dr. Dénes Ferenc Budapest, dr. Nagy József 
Sopron, dr. Szilas György Budapest, dr. Rimá
nyi József Budapest, dr. Ernyey László Szeged, 
dr. Nánay Endre Budapest, dr. Pintér János 
Kassa, dr. Hetényi Béla Szeged, dr. Keleméri 
Béla Budapest és dr. Magos Győző Budapest 
postasegédtitkárokat;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osz
tályba dr. 'tábori Miklós főtisztet Budapest és 
dr. Vályi Zoltán Budapest, dr. Amberg Ernő 
bopron, dr. Jvuzma László Debrecen, dr. Hase- 
nauer Miklós Kassa, dr. Móró Vilmos Pécs, dr. 
Jánosa Andor Debrecen, dr. Dancsák Gyula 
Kassa, dr. Kanyó Ödön Budapest, dr. lovag 
Leidl Jenő Budapest, dr. Jancsó György Buda
pest, dr. Kántor Géza Szeged, dr. Hajdú Jó
zsef Budapest, dr. Rubovszky László Budapest, 
dr. Szalay János Pécs, dr. Bessenyi József Bu
dapest, dr. Szabó László Pécs, dr. Karsai Károly 
Szeged, dr. Kovács László (vágsellyei) Szeged, 
dr. Pokoly László Debrecen, dr. Gaál István 
Szeged, dr. Lakatos János Sopron, dr. Kopeczky 
Tivadar Pécs és dr. Horváth József Budapest 
postafogalmazókat;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba 
dr. Bartucz Lajos Szeged, dr. Holló Gyula Bu
dapest, dr. Lampért Miklós Sopron, dr. Szőke 
Lajos Budapest, dr. Balogh Andor Pécs, dr. 
Katona Ágoston Budapest, dr. Kubinyi István 
Budapest, dr. Dévay Károly Budapest, dr. 
Horányi Tamás Budapest, dr. Medgyesy József 
Sopron, dr. Kovács László (budapesti II.) Buda
pest, dr. Makó János Budapest, dr. Hortobágyi 
Ferenc Budapest, dr. Rosta Lajos Szeged, dr. 
Massányi Antal Budapest, dr. Lipták Istán Bu
dapest, dr. Szekeres Lajos Budapest, dr. Ehmann 
Aladár Szeged, dr. Horváth Dezső Szombat
hely, dr. Poros László Budapest, dr. Kiss Lajos 
Kassa, dr. Sólymos János Budapest, dr. Szilágyi 
László Budapest és dr. Rőthler Emil Budapest 
I. oszt. postatiszteket; dr. Keller Gyula Buda
pest, dr. Beké Imre Budapest, dr. Ivánvi József 
Budapest, dr. Nagy Imre Budapest és dr. Cson
tos József Debrecen II. oszt. postatiszteket; dr. 
Lengyel István postaszámtisztet Budapest, dr.
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Csányi Lajos Budapest, dr. Bokor Jenő Buda
pest, dr. Hajdú József Szeged, dr. Kutas Pál 
Pécs, dr. Honéczy Árpád Budapest, dr. Ha- 
rasztos Tibor Kassa, dr. Kende Rezső Buda 
pest, dr. Tóth József Budapest és dr. Nagy 
Rezső Budapest II. o. postatiszteket, dr. Ko
vács Barnabás postaszámtisztet Budapest; dr. 
Endrődi Emil Budapest, dr. Békéssy Ferenc Bu
dapest, dr. Téglás Gyula Budapest, dr. Vizvárdi 
István Budapest, dr. Előd Károly Budapest, dr. 
Kovács Jenő Budapest és dr. Moró-Lajos Kassa 
II. oszt. postatiszteket; dr. Kis Géza posta
számtisztet Budapest, dr. Kaszab Géza Debre
cen, dr. Molnár Kálmán Budapest, dr. Ramocsai 
László Budapest, dr. Udvarhelyi Károly Buda
pest, dr. Mihálka György Kassa, dr. Hetey- 
Herman Ottó Kassa és dr. Komondy Andor 
Pécs )JI. oszt. postatiszteket, dr. Klamartsik 
Gyula Kassa, dr. Hegedűs Ferenc Szeged, dr 
Biró Tamás Budapest, dr. Halászi Árpád Szeged, 
dr. Deák László Szeged, dr. Szűk Ödön Buda 
pest, dr. Kardos Antal Budapest, dr. Szőke Já
nos Budapest, dr. Hertay Rezső Budapest, dr. 
Lénárt Béla Szeged és dr. Laux József Buda
pest (ideiglenes minőségű) II. oszt. postatiszte 
két; dr. Pintér László Budapest, dr. Kemenes 
János Kassa, dr. Joó Géza Debrecen, dr. Tár
nok Pál Sopron, dr. Barna-Szőgyény Emil Bu
dapest és dr. Okolicsny Gyula Budapest posta
gyakornokokat; dr. Oláh Dezső miniszteri 
számgyakornokot Budapest és dr. Bozóky 
György havidíjast Budapest;

II. a m. kir. posta műszaki szakában:
1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: dr. Mecséry Sándor Budapest, Tom- 
csányi István Budapest, Hajnóczy Vilmos Buda
pest és vitéz Bene Antal Budapest postamű
szaki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
postafőmémököket;

2. postafőmémökké a VIII. fizetési osz
tályba: Barna László Budapest és Koromzai
Vilmos Budapest postafőmérnöki címmel és jel
leggel felruházott postamérnököket; Kostkie- 
wicz Ferenc Budapest, Alkér Tibor Budapest, 
Tamási Lajos Budapest és Faller László Kassa 
mérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Lehotzky Andor Szeged, Dedek Lajos Buda
pest, Mándoky József Pécs, Lőrinszky Gyula 
Budapest, Nemes Tihamér Budapest és Végh 
Aladár Budapest postasegédmérnököket;

4. postasegédmérnökké a X. fizetési ősz 
tályba: Pongrácz Róbert Szeged, Pinkert Béla 
Budapest, Balogh Pál Szeged, Balás Árpád 
Debrecen, Somhegyi Ferenc Budapest, Koloss- 
váry Pál Budapest, Kőszeghy Géza Budapest, 
Gergely László Budapest, Borsos Károly Buda
pest, Tisza Ferenc Budapest, Susánszky László 
Budapest, Garai László Székesfehérvár, Tiha
nyi László Budapest, Mjazovszky Ákos Buda
pest, Halász Gábor Budapest, Gerédy József 
Budapest és Kiss Kornél Budapest postamér
nökgyakornokokat; Kodolányi Gyula postafor
galmi gyakornokot Budapest, Bolyoki Frigyes 
posta forgalmi díjnokot Budapest; Kádár Géza 
Budapest, Tarafás Béla Budapest, Nagy György 
Kassa, Gosztolya Lajos Budapest, Borbély 
Béla Budapest, Daru Zoltán Budapest, Schön- 
born Miklós Budapest, ifj. Egyedi Andor Bu
dapest, Kupecz Vilmos Budapest és Keresztes 
György Budapest posta órabéres mérnököket;

5. postamérnökgyakornokká: Csicsátka An
tal Budapest, Hidegkúti Andor Budapest, 
Szentgyörgyi László Budapest, Vajda Zoltán 
Budapest, Váraljai Vilmos Budapest, Erdélyi 
Jenő Budapest, Bognár Géza Budapest, Virágh 
Mihály Budapest, Mocsári Ferenc Budapest, 
Somogyi László Budapest, Nagy Dezső Buda
pest, Zerinváry Endre Budapest, Kissurányi 
Sándor Budapest, Csapó Gyula Budapest és 
Nagy Jenő Budapest posta órabéres mérnö
köket;

III. a m. kir. posta számvevőségi szakában:
1. postaszámvevőségi II. oszt. főtanácsossá 

a VII. fizetési osztályba: Kiss Ferenc Budapest 
és Spáda Lajos Budapest II. oszt. postaszám
vevőségi főtanácsosi címmel és jelleggel felru
házott postaszámvevőségi tanácsosokat;

2. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. fi
zetési osztályba: Tamedly József Budapest,
Csermely Gábor Budapest és Sasváry Lajos 
Budapest postaszámvevőségi tanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott postaszámvizsgálókat; 
és Széman Pál postaszámvizsgálót Budapest;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: dr. Peterdi Ottó Budapest, Herczegfy 
Imre Budapest postaszámvizsgálói címmel és 
jelleggel felruházott postaszámellenőröket; 
Hamza István Budapest, Jánky József Buda
pest, Kardhordó Imre Budapest, Vokányi Béla 
Budapest és Varga József Budapest postaszám
ellenőröket;
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4. postaszámellenőrré a X. fizetési osz
tályba: Balázs Béla Budapest, Bohrandt Zoltán 
Budapest, Németh Zoltán Budapest, Porszász 
Aladár Budapest, Valentin Pál Budapest, Muray 
Mihály Budapest, Végvári András Budapest, 
Fazekas István Budapest, György József Bu
dapest, Fekete Romuald Ferenc Budapest és 
Schiberna Lajos Budapest postaszámtiszteket;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Virág László Budapest, Matzon Lajos Buda
pest II. oszt. postatiszteket; Stadinger Antal 
Budapest, Katona Gyula Budapest, Pálos Ist
ván Budapest, Balaton László Budapest, Silhavy 
József Budapest, Zsuffa Szabolcs Budapest, 
Péteri Emil Budapest, Nagy László Budapest, 
Csömör Gusztáv Budapest, dr. Csernus László 
Budapest, Bolemán Tibor Budapest, Kalmár 
Imre Budapest, Dudutz Károly Budapest és 
Eberhart György Budapest postaszámgyakor- 
nokokat;

6. postaszámgyakornokká: Papp László
Kispest, László Nándor Budapest, Mosonyi Ká
roly Budapest, Virág Lajos Budapest, Geren
csér Ferenc Budapest, Kovács Gyula Budapest, 
Virág Pál Budapest, Kalapos Lajos Budapest, 
Rhorer Kálmán Budapest, Marczinka Imre Bu
dapest, Harsányi István Balassagyarmat, dr. 
Fehér Sándor Budapest, Szávay György Buda
pest, vitéz Radóczi Sándor Budapest, Czövek 
Sándor Budapest, Margó István Budapest, Ma
rosi Géza Budapest, Retezár Pál Budapest, Si
mon Lajos Budapest, Szkladányi Béla Budapest, 
Nagy Dénes Budapest, vitéz Radnai István 
Budapest és Walter György Budapest posta for
galmi dijnokokat;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakában:

1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz
tályba: Augusztinvi Ákos Budapest, Tolnay 
László Debrecen, Petry Ödön Budapest, Rácz 
Jenő Budapest, Gál Lajos Cegléd, Hamvas Já
nos Budapest, Mike László Budapest, Valentin 
János Budapest, Kárpáti Oszkár Budapest, Sipos 
Ferenc Mezőtúr, Tóth Károly Dombóvár, Szé
kely J. Mihály Budapest, Laczy Lajos Paks, 
Szittya Árpád Budapest, Boldog Nándor Buda
pest, Zalka Lajos Körmend, Lohász Géza Buda
pest, Németh István Budapest, Darvas Sándor 
Szekszárd, Sámel József Budapest, Malakka 
Ferenc Budapest, dr. Semjén Béla Budapest,

Kalmár László Budapest, dr. Nyiredy János 
Pécs, vitéz Gál István Budapest, Selényi Gusz
táv Budapest, Metsnóber Károly Budapest, 
dr. Kovács Kálmán Budapest, Galantai János 
Budapest, Pálhegyi Rezső Budapest, postafőfel
ügyelői címmel és jelleggel felruházott postafel
ügyelőket; Tallér György Sopron, Dóczy Tiva
dar Budapest, Nagy István Budapest, Dunaj- 
szky József Sátoraljaújhely, Hluchány Géza 
Győr, Dobák Lajos Budapest, Kovács János 
Budapest, Fiizély Béla Szerencs, Fekete Gábor 
Győr, Mező Imre Budapest, Gunda Mihály 
Budapest, Rajz Gusztáv Budapest és Rajkai 
László Budapest postafelügyelőket;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osz
tályba: Szilágyi János Budapest, Koppányi Ist
ván Budapest, Berend Szilárd Szolnok, Nemes 
Ödön Szombathely, vitéz Körmendy Jenő Bu
dapest, Lelkes Vilmos Budapest, Végh Gyula 
Budapest, Czinder János Budapest, Páldy Ist
ván Budapest, Takács Béla Budapest, Nagy 
Lajos Kaposvár, Simkó László Budapest, Bog 
dán Károly Budapest, Rabb Jenő Pécs, dr. 
Szörényi Andor Budapest, Székely Imre Sop
ron, Kozla Antal Pápa, Deák Árpád Budapest, 
Csiky András Budapest, Martényi Tivadar Bu 
dapest, Fehér István Győr, Szíjártó Béla Buda
pest, Bustyaházi Béla Budapest, Hargitai Ádám 
Budapest, Balázs Mátyás Budapest, Molnár Já
nos Budapest, Kiss Gyula Budapest, Csaba Béla 
Budapest, dr. Szabó István Kispest, Zsovár Jó
zsef Keszthely, dr. Csűri István Hódmezővá
sárhely, Vereckei Ferenc Marcali, vitéz Raskóv 
Dezső Moson, Detre Antal Bonyhád, Szabó 
Sándor Budapest, dr. Perédy Róbert Budapest, 
Éber Imre Budapest, Szebcnyi Ferenc Szeged, 
Szabó Mihály Kőszeg, Hegedűs Sándor Buda
pest, Ács Sándor Budapest, Somogyi Nándor 
Kaposvár, Major Jenő Budapest, dr. Szomolá- 
nyi Árpád Sopron, dr. Welter Antal Budapest, 
Pribék Kálmán Budapest, Horváth József Buda
pest és Szentirmai Ferenc Budapest p.-felügyelői 
címmel és jelleggel felruházott postafőtiszteket; 
Éber Jenő Budapest, dr. Rablóczky Árpád Szen
tes, dr. Mózer Miklós Budapest, Böjthe Béla 
Budapest, Simonffy József Budapest, Keserű 
István Budapest, Szász Ferenc Budapest, Alexy 
Sándor Rozsnyó; Bálint Ferenc Baja, Koós La
jos Miskolc, Csere Gyula Budapest, Csípő 
Ambrus Nagykőrös, dr. Kadnár János Kispest. 
Török Ferenc Budapest, Göndöcs István Nagy
kanizsa és Fejes János Pápa postafőtiszteket;
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V. a m. kir. posta üzemi kezelési tisztviselők
szakában:

1. postafőellenőrré a VIII. fizetési osz
tályba: Bechine Lajos Budapest, Pamlényi Pál 
Budapest, Simkó János Budapest, Domokos 
Béla Budapest, Petőfi Géza Budapest, Kováts 
István Budapest, Martinszky István Budapest, 
Imrei Ferenc Budapest, Hoffmann András Pécs, 
Tátrai Zoltán Budapest, Kemény Gyula Buda
pest, Kamarás Róbert Budapest, Martinék De
zső Győr, Jaross György Zalaegerszeg és Ke
resztes Antal Debrecen postafőellenőri címmel 
és jelleggel felruházott postaellenőröket; Gom
bos György Budapest, Nyáry Sándor Hatvan, 
Schrammel Gusztáv Kőszeg, Walter Gyula Bu
dapest, Tönkő Imre Miskolc, Dragoner Laios 
Budapest. Koczka János Hódmezővásárhely, 
Völgyes Lajos Budapest, Medzihradszky Fri
gyes Budapest, Pintér József Budapest. Molnár 
Dániel Budapest és Pataki Márton Budapest 
postallenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi női tisztviselők
szakában:
1. postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osz

tályba: Goga Etel Budapest, Vörös Vilmosné 
Budapest, Juretzki Gizella Győr és Meskó Jó- 
zsa Budapest postafőellenőrnői címmel és jel
leggel felruházott postaellenőrnőket;

VII. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselők
szakában:

1. postaműszaki főellenőrré a VIII. fizetési 
osztályba: Geiger Pál Budapest, Köller János 
Budapest, Lovagi Elemér Budapest, Appl Emil 
Budapest és Prétyi István Budapest postamű
szaki főellenőri címmel és jelleggel felruházott 
postaműszaki ellenőröket; Szíttá Ferenc Buda
pest, Planicska Ferenc Budapest, Ambrus Mik
lós Budapest, Sikonva Béla Budapest, Petz 
Nándor Budapest, Kovách Gyula Budapest, 
Loncsár Ferenc Budapest, Mészáros István Bu
dapest, Stepán Ferenc Budapest, Agócs Árpád 
Budapest, Novák Károly Székesfehérvár. Fata 
Lajos Budapest, Kemény Béla Budapest, Simo- 
nyi Elek Budapest és Rif Béla Budapest posta- 
műszaki ellenőröket.

Budapest, 1939. évi június hó 30-án.

117.200/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

7. a m. kir. posta forgami szakában:

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
dr. Rákos Béla postasegédtitkárt Kassa, Nyilas 
Zoltán postaszámellenőrt Budapest, Jóba Jó 
zsef Budapest, Ságodi József Budapest, Hantos 
Antal Budapest, Endrődi Ödön Budapest, Pál 
Lajos Budapest, Fabók Gyula Budapest, Keme- 
nes Ödön Budapest, Némethy Géza Budapest, 
Kemény László Budapest, Bocskay István Bu
dapest, Tóth Nándor Győr, dr. Mészáros Ádám 
Budapest, dr. Orbán István Budapest, Szalay 
József Budapest, Vermes László Budapest, Bodó 
Béla Budapest, Mokánszki Tibor Debrecen, 
Matkovics Viktor Budapest, Schmidt Ferenc 
Makó, Andi Engelbert Budapest, Czúni Imre 
Budapest, Nemes József Budapest, Szeredi 
Gyula Budapest, Gedai Ferenc Budapest, dr. 
Gleviczkv Ernő Budapest, Erdélyi Rezső Bu
dapest, Telki Gábor Budapest, Gyárfás János 
Budapest, Csuday József Kassa, Regős Sándor 
Pécs, dr. Apor János Budapest, Pajor Frigyes 

! Budapest, Gergely Antal Budapest, Fülep Jenő 
j Budapest, Stenger Pál Budapest, Pakucs Ferenc 

Budapest, Kurucz Imre Salgótarján, Gál Nagy 
Gáspár Kaposvár, Dávid Ferenc Budapest, Thu- 
ránszky Péter Budapest, Somlyai Antal Buda
pest, Biró Károly Budapest, Meleg Béla Buda
pest, Nagy Ferenc Budapest, Harsányi József 
Komárom, Kovács Gyula Budapest, Csillag Ká
roly Budapest, Perjés István Budapest, Neu- 
kum József Miskolc, dr. Knapp Hugó Pécs, 
Werner Gusztáv Budapest, Vizvári Sándor Bu
dapest, Ludinszky László Budapest, Palló József 
Szeged, dr. Szebeni Vilmos Budapest, Teli Fe 
renc Budapest, Horváth Gyula Budapest, Vég
vári Gyula Budapest, Pallos Elemér Budapest, 
Erényi János Budapest, Kefrik Lajos Gyöngyös, 
Komlós Mihály Budapest, Végh Sándor Buda
pest, Palságh Géza Budapest, Tóth Ferenc Deb
recen és Kövesdi József Kassa, I. osztályú pos
tatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Hajna János Kassa, Sólymos István
Budapest, Patonai István Budapest, Harcos Fe
renc Győr, Horváth Endre Budapest, Lindner 
Gusztáv Budapest, Tarr Béla Érsekújvár, Bör- 
csök Árpád Szeged, Kaleczky Béla Budapest,

II.
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Pettendi László Budapest, Haris Jenő Budapest, 
Somossy József Budapest, Saja Imre Békéscsa
ba, Horváth László Nándor Budapest, Rosta
házi Armand Budapest, Balázsi Gyula Buda
pest, Gáltői József Budapest, Béki Ferenc Bu 
dapest, Gárdonyi Imre Budapest, Nagy Pál Ist
ván Budapest, Barcza Miklós Budapest, Nagy 
Gyula Budapest, Zilahi Kis Miklós Budapest. 
Juhász Géza Szolnok, Schubert Sándor Kecs
kemét, Héjjas Tibor Budapest, Tallér Tibor 
Kaposvár, Tóth Pál István Keszthely, Valis 
Alajos Eger, Radványi Sándor Nyíregyháza, 
Bacsa József Budapest, Szabó József Budapest, 
Mádai József Budapest, Deméndi Dezső Buda
pest, Kabay Andor Budapest, Laboréi László 
Budapest, Macskássy Lajos Budapest, Keresz
tes Vilmos Budapest, Stiebl József Szeged, dr. 
Székely Ernő Budapest, Sebestyén Géza Léva, 
Huszár László Budapest, Szabó Károly Buda
pest, dr. Bordás István Budapest, Marosi Ferenc 
Miskolc, Kovács István Budapest, Bánhegyi Jó 
zsef Sopron, Maróthy József Debrecen, Ibránvi 
Gyula Budapest, Raczenböck Kálmán Győr, 
Madaras Károly Budapest, Kőmives Ferenc Bu 
dapest, Bálint János Budapest, Kézdi József 
Nagykanizsa, Zsohár Ödön Budapest, Szilágyi 
Csaba Vojta Budapest, Bognár Imre Dunaszer- 
dahely, Hermann Sándor Szolnok, Döllc Attila 
Kassa, Lengyel Rezső Budapest, Nagy Jenő Bu
dapest, Szőnyi János Budapest, Zentai János 
Budapest, Muzikár Sándor Nagykanizsa, Som
fai Mihály Budapest, Orosz István Budapest. 
Kertész Jenő Budapest, Szombathelyi János Bu
dapest, Réthy László Budapest, Büki László Bu 
dapest, Kis István Budapest, Vantsa Tibor Bu
dapest, Enyedi Zsigmond Vác, Eisler Mátyás 
Győr, Hargitai József Miskolc, Kalmus József 
Budapest, Zitta Ödön Budapest, Morvái Andor 
Budapest, Gálos György Ipolyság, Fabók Sán
dor Budapest, Jeszenői Gyula Budapest, Kéri 
József Keszthely, Mézes János Budapest, Kas- 
taly Zoltán Budapest, Nagy László (mezőtere
mi) Érsekújvár, Ferenczy Sándor Budapest, 
Kremniczky Sándor Budapest, Skalec György 
Budapest, Pártos Ferenc Újpest, Medgyesi Já
nos Budapest, Szentpáli Béla Budapest, Oláh 
Sándor Losonc, dr. Hargittai Jenő Budapest, 
Lakatos Ferenc Nagykanizsa, Barabás Ödön 
(budafoki) Orosháza, Huszár Ernő Budapest, 
Domonkos Pál Budapest, Németh István Bu
dapest, Nagy Lajos Budapest, Vörös László Bu
dapest Rohoska Ernő Budapest, Lehoczky An 
tál Nagykanizsa, Szederkényi Ferenc Budapest,

dr. Kurucz Sándor Budapest, Nemere Károly 
Budapest, Várkúti Károly Nagykanizsa, Vásári 
Lajos Budapest, Tarlós Ferenc Budapest, Terdy 
László Veszprém, Rigó Lajos Mezőtúr és Mur- 
vay József Budapest, II. osztályú postatiszte
ket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési 
osztályba (ideiglenes minőségben): Horváth
Ernő Budapest, Cseh István Eger, Kormány 
Béla Nyíregyháza, Lengváry Pál Budapest, Han
tái Dénes Pécs, Krantz Károly Kassa, Katona 
Ferenc Budapest, Hunyadi Jenő Budapest, Ifjú 
Ferenc Budapest, dr. Molnár Gyula Budapest, 
Perlaki Ferenc Nagykanizsa, Fodor Imre Bu
dapest, Buzna Gyula Budapest, Balaton János 
Kalocsa, Szecsődy Gyula Budapest, Lendváry 
Rudolf Budapest, Ditrói Ferenc Budapest, Fa
lus Ervin Székesfehérvár, Lantos Tibor Buda
pest, Langmár Mihály Győr, Rácz Ferenc Hód
mezővásárhely, Radnóti Elemér Budapest, Ja- 
ross Zoltán Budapest, Polgár Antal Kispest, Gé
béi Béla Keszthely, Makkos Sándor Budapest, 
Pojtner László Kaposvár, Szilágyi Géza Buda
pest, Pinczehelyi Imre Zalaegerszeg, Szentpéte- 
ri László Budapest, dr. Aradi Gyula Kecskemét, 
Vajda Endre Budapest, dr. Harsánvi Tibor Bu- 

I dapest, Hegedűs Lajos Budapest, Bonis Ottó 
Pápa, Zoltán Ernő Budapest, Borgói Alán Ko
márom, dr. Tiszay Géza Budapest, dr. Marthé 
Ferenc Szeged, Tarcsay László Sopron, dr. Sa- 
rudi Ferenc Tapolca, dr. Csethe Miklós Pécs, 
Mikó Tivadar Miskolc, Szentirmai János Bu
dapest, Rusz János Budapest, Habány László 
Komárom, Böszörményi Zoltán Budapest, Far
kas Ferenc (budapesti) Budapest, dr. Horváth 
János Budapest, Szabó Lajos Budapest, Nagy 
Ferenc Budapest, Ruszkai István Miskolc, Nyi
las István Budapest, Várkonvi István Budapest, 
Jakab János Hódmezővásárhely, Mátyus Lász
ló Salgótarján, Czeczei Károly Budapest, Jó
it ay Zoltán Budapest, Xeravits Géza Budapest, 
Bánk Tstván Budapest, Markó Béla Zalaeger
szeg. Bayer Lajos Budapest, dr. Téchv Olivér 
Mezőtúr, Vári László Kassa, Csery Imre Pécs, 
Friedrich Árpád Budapest, Kontraszti Lajos 
Szolnok, Gógucz Elemér Nagykőrös, Máthé 
György Budapest, Vezekénvi László Eger, 
Győző József Budapest, Csillik Sándor Buda
pest, Tóth Emil Budapest, Kosutány Béla Buda
pest, Tasi István Jászberény, Lengyel Boldizsár 
Budapest, Márton József Pécs, Szabó László 
(egri) Eger, Szegedi József Tata, Guarv Miklós 
Budapest, dr. Klamartsik Ciprián Debrecen,
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Hozmán István Eger, Ágfalvi András Magyar
óvár, Apró Ferenc Szeged, Kiss Géza Budapest, 
Dedinszky Hotimér Érsekújvár, Venczel Lajos 
Huszt, Horváth László Békéscsaba, Temesi Ist
ván Ungvár, Dévényi István Orosháza, Bokor 
Lajos Budapest, Kiss Emil Budapest, Csukás 
Károly Budapest, Füzesi József Budapest, Laczy 
Zoltán Dunaföldvár, dr. Pázmándi Gábor Bu
dapest, Maros Pál Budapest, Lakatos Endre Bu
dapest, Várkonyi László Budapest, Palágyi Ist
ván Budapest, vitéz Boros Antal Budapest, 
Lengyel Ágoston Budapest, Páldy László Rozs
nyó, Szabó Károly Üjdombóvár, Kiss Sándor 
(nyíregyházi) Kispest, Gerlei Lóránt Budapest, 
dr. Szentgyörgyi Imre Budapest, Valenta Lász
ló Rozsnyó, Mikola Árpád Budapest, Kis Pál 
(sárszentlőrinci) Dombóvár, Varga István Pécs, 
Somlai Kálmán Komárom, vitéz Oláh Ferenc 
Budapest, dr. Barta László Budapest, Szabó 
László (budapesti) Budapest, Hujber József 
Kecskemét, Lukcsics Endre Pápa, dr. Baranyai 
Péter Budapest, Szendrei József Budapest, Abry 
Béla Békéscsaba és Eördögh János Budapest, 
posta forgalmi gyakornokokat; Bánkuti Árpád 
Kisújszállás, dr. Kökényesi Elemér Szentes, Sá
fár Béla Vác, Méhész László Budapest, Bartá- 
nyi Jenő Budapest, Bérczy László Budapest, 
Molnár László Budapest, Winternitz Béla Nyír
egyháza, Gaidenecker György Kispest, Gótzy 
Gyula Budapest, dr. Dévai László Szeged, Rácz 
Sándor Budapest, Pettenkoffer Géza Budapest, 
Vojnár László Szeged, Pénzes József Budapest, 
Pál József Budapest, dr. Ruszthy Jenő Budapest 
és Nyári Rezső Budapest, posta forgalmi díj- 
nokokat; Rippel Géza postaszámgyakornokot 
Kassa, Némethy Jenő Budapest, dr. Gottwald 
Rezső Szeged, Schaden György Budapest, dr. 
Nagy Bálint Komárom, Bérezik Imre Budapest, 
dr. Gönczi László Nyíregyháza, Berde Ákos 
Budapest, Fogarassy Dénes Budapest, dr. Popo- 
vics Andor Budapest, Zdeborsky Vilmos Üj
dombóvár, Kulcsár László Budapest, vitéz Roz- 
gonyi István Komárom, dr. Hegedűs József Bu
dapest, Berta József Budapest, dr. Fischer Barna 
Budapest, Czencz Sándor Szombathely, Zólyo
mi István Budapest, Molnár György Budapest, 
Povozsányi Árpád Komárom, Szabópál István 
Dunaszerdahely, Kis Ferenc Budapest, Gerlei 
Ervin Budapest, Aradi Ferenc Budafok, Elekes 
Balázs Budapest, Horváth János (zalaszentgyör- 
gyi) Vác, Medzihradszky László Budapest, dr. 
Hornyacsek Andor Debrecen, dr. Rébay Lajos 
Szigetvár, dr. Kirilly Dezső Budapest, dr. Kara

László Budapest, dr. Bene Gyula Budapest és 
dr. Bodrogi László Paks, posta forgalmi díj • 
nokokat és Horváth Lajos (budapesti) II. osz
tályú postaszakmestert, Budapest;

4. posta forgalmi gyakornokká (ideiglenes 
minőségben): Simon Gyula Budapest, Kovács 
Lajos Komárom, Gál Sándor Debrecen, Tasná 
di Béla Gyöngyös, Czékmány Arnold Budapest-. 
Farkas Zoltán Budapest, Laping Zoltán Buda
pest, Kállai Gyula Budapest, Varga Koritár 
György Budapest, Ugrósdy Jenő Kaposvár, 
Vigh Pál Budapest, Barczen János Esztergom, 
Somlai Ferenc Debrecen, Kérchv Miklós Kis- 
várda, Erdélyi Andor Budapest, Várhelyi Fe
renc Budapest, Bolla Nándor Budapest, From
mer László Barcs, Berényi József Budapest, Fo
goly József Budapest, Meskó Pál Baja, Lehel 
Sándor Budapest, dr. Galambos László Duna
földvár, Kay Sándor Budapest, dr. Lukácsffy 
Endre Kiskunfélegyháza, Cakó István Gyön
gyös, Simon Péter Budapest, dr. Vajda Gusz
táv Budapest, Aranyi Lajos Szeged, Gulás Ist
ván Pápa, Ébneth József Budapest, Holzmann 
László Rimaszombat, Rátkv Béla Budapest, Ma- 
gass Mihály Budapest, Szili László Székesfehér
vár, Tóth Béla Nagykanizsa, dr. Sipos Gyula 
Budapest, dr. Biró Károly Budapest, Simon Jó
zsef Budapest, dr. Kövecses Ferenc Budapest, 
Véghelyi György Budapest, Rénvi Kálmán Bu
dapest, Puskás Ferenc Budapest, Alpár Rezső 
Szombathely, Vajthó József Budapest, Nagyfejű 
János Budapest, Zsigmond Kálmán Budapest, 
Kovács István (nagyperkátai) Budapest, Lehel 
Pál Budapest, Geiger István Beregszász, dr. 
Huszár Endre Budapest, dr. Solti Zoltán Buda
pest, Kántor Tibor Budapest, Gvürky József 
Budapest, Stalmach Tivadar Budapest, Fenyve
si Balázs Budapest, Schuller György Szombat
hely, Pállva Celesztin Budapest, dr. Fröhlich 
Zsigmond Pécs, Varga László Budapest, Papp 
Miklós Budapest, Gabrieli Béla Sopron, dr. 
Tóth Kálmán Budapest, Varga Elek Kiskunha
las, Zilahy Ferenc Kecskemét, Leszler József 
Budapest, dr. Heténvi István Üjdombóvár, Né
met Béla Sátoraljaújhely, Ács István Rimaszom
bat, Tóth Gyula Budapest, Marosujvári Gyula 
Esztergom, Illés Lóránt Budapest, Merész Nán 

dór Budafok, Csóka József Vác, Szigeti Albin 
Kecskemét, Szentágotai László Budapest, 
Schlachta Károly Budapest, Abonyi Gyula Bu
dapest, Szalády László Komárom, dr. Stokker 
Lajos Szeged, Deák László (újkécskei) Buda
pest, Pere László Budapest, Horváth Gyula
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Pécs, Schauschek Ervin Budapest, Bánfalvi lg- j 
nác Érsekújvár, Vas József Budapest, Lippai 
Sándor Szeged, Balogh István Budapest, Ador
ján György Budapest, Hidy Miklós Budapest, 
Sipos Boldizsár Üjdombóvár, Dönsz Gábor 
Szolnok, Breznay Béla Budapest, Havas István 
Marcali, vitéz Gálócsy Árpád Budapest, Lőrincz 
Gyula Budapest, Kovács István (hódmezővásár
helyi) Szeged, Polgárdy Géza Budapest, vitéz 
Megyesi Tibor Marcali, Lászlóffy Miklós Új
pest, Algőver Károly Budapest, Szántai János 
Ungvár, dr. Kapolyi Zoltán Szeged, Osztián Fe
renc Budapest, Császár Mihály Budapest, Pócs 
László Sátoraljaújhely, Berde Kálmán Buda
pest, Soltra József Kaposvár, Benesch Erhart 
Budapest, Nagy Sándor Budapest, Horváthy 
László Budapest, Ősz István Budapest, Csisztay 
János Budapest, Lukácsy László Budapest, Cser- 
venka Béla Budapest, dr. Sárossy Gyula Buda
pest, Domby Ernő Jászberény, Dérczy László 
Szarvas, Tapolczai Sándor Budapest, Honéczy 
Barnabás Budapest, Kossaczkv Zoltán Buda
pest, Nováky Gyula Budapest, Lovászy János 
Budapest, Takács József Budapest, Schumann 
Ferenc Székesfehérvár, Diettrich Tibor Debre
cen, Polgár Gyula Budapest, Schöpflin László 
Budapest, Horváth János (budapesti) Békéscsa
ba, Lehner László Budapest, Kiss Ernő Buda
pest, Rácz Lőrinc Budapest, Török István Bu
dapest, Plachy Gábor Balassagyarmat, vitéz He- 
gyesi Bálint Kisvárda, dr. Marth Gyula Buda
pest, lovag Ahsbahs Frigyes Kőszeg, Apagyi 
Sándor Budapest, Gimes Zoltán Budapest, Duf- 
fek Ferenc Budapest, Nics Alajos Budapest, Ki
rály János Budapest, dr. Hermán Ferenc Buda
pest, Józsa Gyula Budapest, Kovács László (ár- 
pási) Budapest, Kulcsár Emil Budapest, Sánta 
Ferenc Karcag, Egri Zoltán Budapest, Békcfi 
Endre Budapest, Bercsényi József Budapest, 
Illyés János Szarvas, Adorján Károly Budapest, 
Agócs Gyula Budapest, András Ágoston Buda
pest, Asztalos Sándor Budapest, Balás Alajos 
Budapest, Balogh Ödön Budapest, dr. Baranyai 
Károly Budapest, vitéz Bátor Lajos Budapest, 
Bebesi István Budapest, Benedek György Buda
pest, Berencsy András Budapest, dr. Boros Kál 
mán Budapest, Borsitzky Béla Budapest, Bozso- 
gár József Budapest, Bruckner János Budapest, 
Cságoly Timót Budapest, Csömör András Bu
dapest, dr. Dános István, Budapest, Domonkos 
László Budapest, Fábián Győző Budapest, dr. 
Fáy Béla Budapest, Fajszi Károly Budapest, 
Fluck Ákos Budapest, Fülöp József Budapest,

Füry Pál Budapest, dr. Gedeon István Buda
pest Gősi Pál Budapest, Gyimesi János Buda
pest, Györgyi Gyula Budapest, Győri Farkas 
Elemér Budapest, dr. Gyurcsó Endre Budapest, 
Horváth Ervin Budapest, dr. Horváth Iván Bu
dapest, Horváth Mihály Budapest, Huszár Ist
ván Budapest, Illés István Budapest, Kakuk Béla 
Budapest, dr. Késmárki Imre Budapest, Kiss 
Sándor (balassagyarmati) Budapest, dr. Kiss 
Sándor Budapest, dr. Körmendy Miklós Buda
pest, Követ Aladár Budapest, Kubinszky Tibor 
Budapest, Lantos Ferenc Budapest, dr. Léva Je
nő Budapest, Margitfalvy György Budapest, 
Marton Vince Budapest, Mike László Budapest, 
Molnár Antal Budapest, Molnár Imre Budafok, 
Nagy Imre Budapest, Nagy Jenő Budapest, Pa
dos Kálmán Budapest, Páhr Géza Budapest, dr. 
Pajor Ferenc (szombathelyi I.) Budapest, Se- 
lényi Gyula Budapest, Pálkerti György Buda
pest, Perez József Budapest, Perczel Géza Bu
dapest, Pettenkoffer Dezső Budapest, Pomóthv 
Sándor Budapest, Radnóti László Budapest, 
Reitter János Budapest, Rudics József Buda
pest, Ruszák János Budapest, Bérezi Ernő Buda
pest, Schulcz Gyula Budapest, Sindler Béla Kis
pest, Szabó Imre Kispest, Szekér Géza Buda
pest, Szentandrássy Béla Budapest, dr. Szerényi 
László Budapest, Szigetvári István Budapest, 
Szitár László Budapest, Tasnádi József Buda
pest, Tihanyi János Budapest, dr. vitéz Toldy 
Hantal Elemér Budapest, Truzsinszky Antal Bu
dapest, Vaski Gyula Budapest, Villái József Bu
dapest, dr. Visnyey László Budapest, Wéber 
Nándor Budapest, Winternitz Ferenc Budapest. 
Zachariás László Budapest, Zádor Gyula Bu
dapest, dr. Zámolyi József Budapest, dr. Zsig- 
mond Imre Budapest, dr. Lőrinczy Aladár Bu
dapest, dr. Harsányi Jenő Budapest, Molnár Ist
ván (budapesti) Budapest, dr. Szilágyi István Bu
dapest, B. Varga Béla Budapest, Lelkes Károly 
Budapest, Szabó Lajos Budapest, Bádonyi Gyu
la Budapest, Bánhegyi József Budapest, Borsos 
Miklós Budapest, Darabos Sándor Budapest, 
Feik Tibor Budapest, Goszleth Béla Budapest, 
Gyapay Miklós Budapest, Hídvégi László Buda
pest, dr. Kiss Tibor Budapest, Kosztolányi Gyu
la Budapest, Nemere János Budapest, Radnóti 
Zoltán Budapest, Ráthelyi Mihály Budapest, 
Schmidt László Budapest, Szabó Lóránt Buda
pest, Szeghalmi György Budapest, Szilvássy An
dor Budapest, Vig Ferenc Budapest, Vincze An
tal Budapest, Vetlényi Iván (zákányi) Budapest, 
Kiss László Budapest, dr. Auer József Buda
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pest, Buzna László Budapest, Éles Gusztáv Bu- j 
dapest, Hanzséros Imre Békéscsaba, Hatvani 
György Balassagyarmat, Jenei István Orosháza, 
Kemény József Pápa, Király István Budapest, dr. 
Kotsis László Gyöngyös, Kuszkó Béla Miskolc. 
Németh Bertalan Budapest, Palágyi Győző Szen
tes, Pethő Kálmán Budapest, Rimái Károly Ka
posvár, Ságody Lőrinc Budapest, Skalec Lajos 
Budapest, dr. Somorjai Ignác Kiskunfélegyháza, 
Szóka László Budapest, Tálas József Kispest, 
Ujváry Lajos Budapest, Ungi Tibor Budapest, 
Bihar Rikárd Budapest, dr. Budai Ferenc Komá
rom, Farkas Béla Moson, Kaszás Kálmán Buda
pest, Lágler Dezső Budapest, Magyar Zoltán 
Budapest, Nagy László Miskolc, Németh 
György Budapest, dr. Pregardt Paur Lajos Szé
kesfehérvár, Sartoris Lajos Budapest, Schmidt 
Imre Pécs, dr. Semsei István Székesfehérvár, 
Szamos József Kalocsa, Tordy László Szarvas, 
Tóth István Szolnok, Traply László Budapest, 
Varga József Makó, dr. Várhelyi Imre Makó, 
Selényi Jenő IJjdombóvár, Glázer László Buda
pest, dr. Moldoványi Béla Budapest, ötvös Bé
la Kaposvár, dr. Domonkos Lajos Gyöngyös, 
dr. Király Albert Szolnok, Kelemen Péter Mar
cali, Györkös Sándor Cegléd, Dunajszky Dezső 
Miskolc, Fehér Károly Nyíregyháza, Farkas Ist
ván Szombathely, Cserey Ferenc Kisvárda, dr. 
Timár Jenő Szarvas, Sándor Imre Makó, Papp 
Jenő Salgótarján, Balázs József Szekszárd, 
Szelényi Gyula Szentes, Vágó Árpád Komá
rom, Kónya Imre Munkács, Kovács Károly Kis
kunfélegyháza, Szerényi Ferenc Balassagyar
mat, Verderber Lajos Vác, Szabó László Kecs
kemét, Nagy Sándor (pestújhelyi) Esztergom, 
Berényi István Pécs, és dr. Fóris Sándor Buda
pest, posta forgalmi díjnokokat; dr. Molnár Fe- 
rens OMBI számgyakornokot;

II. a m. kir. posta üzemi kezelési tisztviselők
szakában:

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Budav Sándor Budapest, Eder József Cegléd, 
Szántó Lajos Szolnok, ökrös László Budapest, 
Basky Zsigmond Budapest, Lenkei Antal Buda
pest, Schulcz Gyula Budapest, Sipos Béla Szé
kesfehérvár, Demeter József Budapest, Nagy 
Jenő Budapest, Patziger Albert Budapest, Ma
jor István Baja, Kleinedler-Gilányi János Bu
dapest, vitéz Lontói József Budapest, Kövesdi 
József Pécs, Kocsis Ferenc Budapest, Vargha 
László Kiskunhalas és Rácz Imre Pécs, posta

ellenőri címmel és jelleggel felruházott posta- 
segédellenőröket; Vashegyi Dezső Orosháza, 
Solti Gyula Marcali, Kiinga József Miskolc, 
Csenki Ferenc Kiskunfélegyháza, Bokros Béla 
Győr, Túri József Budapest, Varsányi Miklós 
Budapest, Bardócz Zsigmond Kecskemét, Di- 
centy Ernő Szekszárd, Tóth Sándor Szolnok, 
Tóth Béla Szolnok, Sugár Géza Szekszárd, Dús 
Sándor Szeged, Szarvasi István Budapest, 
Glöckner József Pécs, Stoklász Mátyás Buda
pest, Micsinai József Cegléd, Kiss Mihály Dom
bóvár, Molnár Pál Budapest, Juhász Mór Mo
son, Mészáros Lajos Budapest, Közel Ignác 
Pápa, Somfai Károly Budapest, Szentgvörgyvá- 
ri Ernő Budapest, Szomolányi József Budapest, 
Bori Béla Hatvan, Kaiser Antal Budapest, Mé- 
rei Péter Budapest, Kugler Ferenc Budapest, 
Károlyi István Budapest, Tóth Ernő Szolnok, 
Friedl János Sopron, Villányi Károly Sopron, 
Pető Kálmán Sopron, Horváth Gyula Budapest, 
Baán Kálmán Tapolca, Ambrus István Kapos
vár, Bányai Ferenc Pécs, Kanozsay János Buda
pest, Folk Imre Budapest, Csenki András Buda
pest, Kovács Mátyás Budapest, Orgován Jó
zsef Budapest, Csipes Lajos Budapest, Magyari 
Gyula Budapest, Jászay Dezső Szombathely, 
Együd István Budapest, Csáky Béla Léva, Nagy 
Árpád Budapest, Szoboszlai Béla Budapest, 
Borbás Jenő Budapest, Flerczegh Antal Buda
pest, Vaskuti József Budapest, Németh József 
Budapest, Kovács György Budapest, Tresánsz- 
ki István Budapest, Sándorfy Elemér Veszprém, 
Losonczi Gyula Budapest, Rácz György Buda
pest, Háspel Pál Nagykanizsa, Simkó János 
Bonyhád, Hárs Ferenc Budapest, Molnár Ist
ván Szeged, Petényi József Kassa, Mendik Béla 
Sátoraljaújhely, Károlyi Ferenc Budapest, Ko
vács Róbert Budapest, Brózik Lajos Mezőtúr, 
Dömötör Gyula Budapest, Horváth Pál Buda
pest, Miskei Antal Budapest, Tompa Albert 
Budapest, Fábry Gyula Budapest, Helmeczy 
Miklós Budapest, Bálint Jenő Budapest, Sza
kács Imre Pápa, Cserniczky Géza Budapest, 
Falkai Mátyás Sopron, Nagy Béla Budapest, 
Kassa Lajos Budapest, Asztalos István Buda
pest és Ősz Lajos Debrecen, postasegédellen- 
őröket;

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Sebosik László Békéscsaba, Gáti Jenő Bu
dapest, Serényi Mihály Érsekújvár, Vincze Fe
renc Budapest, Szoda Nagy Károly Kiskunfél
egyháza, Kerti Sándor Cegléd. Szilvási József 
Szerencs, Bachmann Ferenc Szeged, Benkő Jó
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zsef Szeged, Légrádi János Mohács, Rábai Imre 
Budapest, Gyömörey Nándor Budapest, Biró 
József Budapest, Görög Orbán Budapest, Bor- 
dács Alajos Budapest, Murin Árpád Budapest, 
Temesi Béla Budapest, Somkuti József Buda
pest, Mózes József Budapest, Murin Jenő Bu
dapest, Tóth Gyula Budapest, Vecsey Mihály 
Budapest, Forró Béla Budapest, Halász Béla Bu
dapest, Gazdag Ödön Budapest, Benczédi Dá
niel Budapest, Horváth János (viszneki) Buda
pest, Timkó Zoltán Budapest, Gombás Árpád 
Budapest, Malachovszky József Nyíregyháza, 
Szpili Rezső Budapest, Farkas Ferenc Budapest, 
Bányai István Budapest, Ölti Ernő Budapest, 
Mocsonoky Lajos Budapest, Tóth Lajos (tisza- 
luei) Budapest, Albert Nándor Budapest, Nyit- 
rai Jenő Budapest, Radanovics Géza Budapest, 
Balogh Gyula Budapest, Barabás Gyula Buda
pest, Futó Pál Budapest, Lappai László Buda
pest, Retezi János Budapest, Mátéfi Sándor Bu
dapest, Nagy Károly Budapest, Szabó József 
(budapesti) Budapest, Erdős Gyula Budapest, 
Beleznai Árpád Budapest, Arató Sándor Buda
pest, Babusa Péter Budapest, Kassai József Bu
dapest, Galbavy Mihály Budapest, Dene József 
Budapest, Vastag István Budapest, Halász Fe
renc Budapest, Gál Ernő Budapest, Gyurkovics 
Béla Székesfehérvár, Tóth Lajos (budapesti) 
Budapest, Szatmári József Budapest, Podhrad- 
szky Sándor Budapest, Gaál Ferenc Budapest, 
Cserháti Emil Budapest, Gazdagh Ferenc Bu
dapest, Szerdahelyi Lajos Budapest, Belezna> 
Jenő Budapest, Türk Béla Budapest, Egerszegi 
László Kaposvár, Szilágyi József Budapest, Lo
vász József Budapest, Asbóth József Budapest, 
Siikösdi Géza Szolnok, Villányi Nándor Buda
pest, Baté István Budapest, Imrei Gyula Buda
pest, Kun Sebestyén Géza Budapest, Ladányi 
Lajos Budapest, Kárpáti Sándor Budapest, Pi- 
vonkay Antal Győr, Niedermann László Duna- 
szerdahely, Tóth Miklós Budapest, Juhász Já
nos Budapest, Fillér Ferenc Budapest, Gyarmati 
István Budapest, Lévai János Budapest, Heves 
Gyula Budapest, Petsuk Móric Budapest, Gal- 
góczy István Budapest, Zölner Ágoston Buda
pest, Haász Antal Szeged, Járfás László Buda
pest, Tihanyi Ödön Budapest, Benedek Béla 
Budapest, Buda István Budapest, Hortobágyi 
Gyula Budapest, Biró Dániel Budapest, Főrévi 
Gottfried Budapest, Barotai Lajos Kecskemét, 
Szathmáry Géza Budapest, Perger Béla Kecs
kemét, Kádas Ferenc Békéscsaba, Németh La
jos Budapest, Kiss László Budapest, Horányi 
István Budapest, Sarlós János Budapest, Balogh

József Budapest, Pálinkás János Budapest, Ka
tona József Budapest, Lendvay József Buda 
pest, Busa Ferenc Szeged, Vas Béla Budapest, 
Némethi Lajos Debrecen, Ormos Gábor Buda
pest, Futó Jenő Budapest, Basky László Buda
pest, Rosta Gyula Budapest, Tóth István Sal
gótarján, Doroghy Lajos Szolnok, Székelyhídi 
Karácson Budapest, Wődl András Sopron, 
Jászfő Ottó Budapest, Naszlady Gyula Buda
pest, Borszéki Ferenc Budapest, Simon Gyula 
Nyíregyháza, Medve András Budapest, Rigó 
István Budapest, Lehőcz József Budapest, Ugri 
Gyula Budapest, Kárpáti Ernő Budapest, Muzs- 
lai Lajos Nyíregyháza, Tihanyi József Buda
pest, Szórády Gyula Budapest, Púpos Lajos 
Keszthely, Czövek István Budapest, Kemény 
Kálmán Nyíregyháza, Kocsis József Budapest, 
Talpag János Budapest, Sárosi Ferenc Buda
pest, Pelle Lajos Budapest, Somodi Sándor Bu
dapest, Eged István Budapest, Dörfi János Bu
dapest, Buobrik Károly Budapest, Jakab Ferenc 
Budapest, Tóth József Budapest, Karácsony 
István Budapest, Horváth István Budapest és 
Deák Ferenc Budapest postasegédtiszteket és 
ideiglenes minőségben Nagy S. Árpád végi. mi
nőségű OTI bizt. TI. osztályú tisztet Budapest.

111. a m. kir. posta üzemi női tisztviselők 
szakában:
1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 

Trümmer Margit Budapest, Hajnal Klotild Bu
dapest, Fábry Margit Budapest, Bakkay Erzsé
bet Budapest, Császár Gizella Budapest, Rácz 
Erzsébet Budapest, Barkóczy Izabella Nyíregy
háza, Festő Ida Budapest, Húsz Róza Budapest, 
Horváth Zoltánná Debrecen, Láng Stefánia Bu
dapest, Szabó Erzsébet Budapest, Balázsy Má
ria Nyíregyháza és özv. Pintér Lajosné Szolnok 
postaellenőrnői címmel és jelleggel felruházott 
postasegédellenőrnőket, Csajághy Ferencné Bu
dapest, Wacha Róza Győr postasegédellenőr
nőket és Lányi Teréz Budapest (ideiglenes mi
nőségben);

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Horváth Anna Pécs, Lőwe Erzsébet Bu
dapest, Besenyőy Istvánná Budapest, Samu Má
ria Budapest, Pazur Gézáné Budapest, Petrovits 
Mária Budapest, Szendrey Erzsébet Budapest, 
Bayer Mária Pécs, özv. Németh Gyuláné Buda
pest, Jarosch Olga Budapest, Dukavics Erzsé
bet Budapest, Lutter Ilona Budapest, Körmendy 
Lajosné Budapest, Metz Gézáné Budapest, Sa
lamon Jánosné Budapest, Bobory Jánosné Bu
dapest, Laukó Margit Budapest, Enyedi Ferenc-



248 32. szám.

né Budapest, Varga Istvánné Budapest, Tuboly 
Ida Budapest, Csősz Júlia Budapest, Sebestyén 
Mária Kaposvár, Schultz Frida Sopron, Németh 
Mária (papkeszi) Budapest, Ruth Emilia Buda
pest, Szabó Mária (budapesti) Budapest, Né
meth Margit (kisbéri) Veszprém, özv. Postássy 
Károlyné Budapest, Csongrádi Kamilla Buda
pest, Krisztel Klára Budapest, Teleki Margit 
Kőszeg, Vass Istvánné Budapest, Csanády Er
zsébet Budapest, Bányai Mária Budapest, Gál 
Lajosné Budapest, özv. Becsei Istvánné Buda
pest, Flórián Irén Budapest és Vattay Vilma 
Budapest postasegédtisztnőket;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: özv. Sipka Gyuláné Budapest, Molnár 
Gézáné Budapest, Fischer Mária Budapest. Si
mon Erzsébet Budapest, özv. Kaleczky Lajosné 
Budapest, Kovács Ilona (balmazújvárosi) Deb
recen, Kovács Mária Budapest, özv. Blazsek Já- 
nosné Budapest, Somkuti Istvánné Budapest, 
Mayr Margit Budapest, Bornemisza Gyuláné 
Budapest, Sebestyén Mária Budapest, Győry 
Ilona Szeged, Karkos Gizella Szeged, Kovács 
Ilona (szegedi) Szeged, Ács Ferencné Budapest, 
Hársfalvi Józsefné Budapest, Incze Anna Gyön- j 
gyös, Hadházy Júlia Miskolc, Molnár Istvánné 
Nagykanizsa, Farmasi Mária Budapest, Lezó 
Károlyné Budapest, Brandt Ferencné Budapest, 
Maros Eleonóra Budapest, özv. Sándor Józsefné 
Budapest, Gáli Lenke Pécs, Farkas Angyalka 
Budapest. Malomsoki Teréz Budapest, Menich 
Istvánné Budapest, Nvesti Ilona Nyíregyháza, 
Weninger Henriette Budapest, Krohn Erzsébet 
Nyíregyháza, Halász Irén Budapest, Komáromv 
Ilona Budapest, Lázár Ilona Budapest, Leinwat- 
ter Antónia Budapest, Zathureczkv Miklósné 
Budapest, Puszkeiler Anna Budapest, Végh Jan
ka Pécs, Nagy Mária (budapesti) Budapest, 
Jellmann Erzsébet Budapest, özv. Demjén Sán 
dorné Debrecen, Breitner Rudolfné Budapest. 
Horváth Istvánné Szombathely, Rónai Zoltánná 
Budapest, dr. Balthazár Lajosné Budapest, Ár- 
vay Nagy Ilona Budapest és özv. Nyárádv 
Lászlóné Budapest postakezelőnőket, Kanovics 
Ferike Budapest (ideiglenes minőségben).

IV. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztviselők
szakában:
1. postaműszaki ellenőrré a IX. fizetési osz

tályba: Bárdos Ignác Hódmezővásárhely, Lutz 
István Budapest, Gebhardt Mátyás Pécs és Ke- 
rényi Gyula postaműszaki ellenőri címmel és 
jeleggel felruházott postasegédellenőröket, Hof- 
bauer Gyula Budapest, Riedl József Budapest,

Mihályi János Bud.apest, Móri Miklós Buda
pest, Kerényi Ferenc Budapest, Márton Ferenc 
Budapest, Gál Mihály Budapest, Vecsey Endre 
Budapest, Héj j as József Szeged, Halász István 
Budapest, Csaba Nándor Budapest, Ladányi 
Ferenc Budapest, Gerlach Tivadar Budapest, 
Keresztes Gyula Budapest, Gyikó Mihály Bu 
dapest, Devecseri József Budapest, Erzbrucker 
Károly Budapest, Pohádv József Budapest, 
Szojka Gyula Budapest, Sárosi Kálmán Buda
pest, Palotai Vilmos Budapest, Vincze Imre 
Budapest, Bajor Bertalan Budapest, Szászy 
Sándor Budapest, Köntös Kálmán Budapest, 
Feistel István Budapest, Hencz István Buda
pest, Tóth József Budapest, Jankovich Miklós 
Budapest, Szűcs Lajos Budapest, Biczó Ödön 
Budapest, Erdős Béla Budapest, Stippek János 
Budapest, Berán Vilmos Budapest Ujváry La
jos Budapest, Szauder Ferenc Budapest, Dósa 
Gyula Budapest, Szász Béla Budapest, Hantai 
Lajos Budapest, Kettner Henrik Budapest, Ko
vács István Budapest, Csányi Károly Budapest, 
Benyó Ernő Miskolc, Horvai Jenő Budapest, 
Pusztai Nándor Budapest, Kolumbán Géza Bu
dapest, Steidl István Budapest és Mészáros Sán
dor Budapest postaműszaki segédellenőröket;

2. postaműszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztályba: Barabás Gyula Budapest, Szibilla 
Sándor Budapest, Schenk Ferenc Budapest, Ve
tési József Győr, Pap Ferenc Budapest, Magyar 
János Budapest, Bánlaki Károly Budapest, Pál- 
fai József Budapest, Kolozsváry Albert Buda
pest, Balázs Gyula Budapest, Szabó István Bu
dapest, Mérv Gyula Budapest, Schléger János 
Budapest, Rátfai Ferenc Budapest, Galambos 
Mihály Budapest, Nagy Pál Budapest, Ádám 
József Budapest, Metz Géza Budapest, Bodrogi 
Gusztáv Budapest, Gimes Ödön Nyíregyháza, 
Szerencsés József Budapest, Joszt Béla Buda
pest, Lázár Pál Budapest, Sallai Lajos Pécs, Sá
rosi Gyula Budapest, Csákányi Sándor Buda
pest, B. Nagy Lajos Baja, Fövényi Endre Büda- 
nest, Kincses István Budapest, Gulyás Ferenc 
Budapest, Virágh István Budapest, Zolnay Ist
ván Budapest, Kovács Gyula Budapest, Braun 
János Budapest, Sass Pál Miskolc. Reszelv Mik
lós Budapest, Körnvei Ferenc Budapest, Gyalog 
Antal Budapest, Szebénvi Károlv Budapest, 
Szabó Ferenc Budapest, Palotás László Buda
pest, Rajetzky Béla Kaposvár, Csók1 Lajos Szol
nok, Larisch Lajos Budapest, Zana Béla Sze
ged, Zsolnai József Székesfehérvár, Kiss Fe
renc Budapest, Nagy József Budapest, Szenczi 
János Budapest, Sturm Róbert Budapest, Bro-
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necz László Budapest, Emődi Jenő Budapest, ’ 
Dobóvári István Budapest, Mohos Imre Buda
pest, Alpár Ferenc Budapest, Várkonyi Árpád 
Budapest, Malatinszky János Budapest, Bérces 
Zoltán Sopron, Turóczi Sándor Szeged, Tompos 
Antal Budapest, Kecskés Ferenc Budapest, Ko
vács Lajos Budapest és Horváth Tibor Buda
pest postaműszaki segédtiszteket, Dimeth 
László Budapest, Kassai Elemér Budapest, Lé- 
vay Géza Budapest, Nemes Ferenc Pécs, YYie- 
ser Miklós Budapest és Bártfai Antal Budapest 
postasegédtiszteket, Bánkút; Géza postamü- 
szaki segédtisztet Budapest, Molnár Ernő Deb 
récén, Géczy György Budapest, Potsubay Ernő 
Budapest, Váczi Zsigmond Budapest, Fehér Ist
ván Budapest, Dékány István Budapest, Korá
nyi Mátyás Budapest, Biró Béla Budapest, 
Csapó Gyula Győr, Czimmermann Miklós Bu
dapest, Szőnyegi Sándor Budapest, Etl Mihály 
Budapest, Henter Sándor Budapest, Kovács Béla 
Debrecen postasegédtiszteket, Wettl Gyula Bu
dapest, Engelbrecht Jenő Budapest, Debreczeni 
Sándor Budapest, Várady Géza Pécs, Biró 
László Szolnok, Vámosi Sándor Budapest, Tí
már Mihály Budapest, Sonkoly József Miskolc, 
Vásárhelyi László Budapest, Lipárdi János Bu
dapest, Bagári Géza Budapest, Gruber Sándor 
Budapest, Deák József Budapest, Goldschmidt 
Ferenc Budapest és Kacsárdi István Gyöngyös 
postaműszaki segédtiszteket;

3. postaműszaki segédtisztté a XI. fize
tési osztályba (ideiglenes minőségben): Mánay 
Károly Budapest, Nagy György Budapest, Há
mori Géza Budapest, Somogyi János Budapest, 
Soós Gábor Budapest, Villányi Sándor Pécs, 
Bahner Mihály Budapest, Tóth Ferenc Buda
pest, Ravasz József Budapest, Bodrogi Pál Bu
dapest, Berndt Ferenc Budapest, Hideghéty Bit- 
tera Géza Budapest, Bagó Sándor Budapest, 
Marsovszky Sándor Budapest, Noszlopy And
rás Budapest, Bolner Pál Budapest, Altai Ferenc 
Székesfehérvár, Árkövi Gyula Székesfehérvár, 
Benkő József Budapest, Burján Mihály Buda
pest, Takács Ferenc Budapest, Szabó János (bu
dapesti) Budapest, Kertes Lajos Budapest, Ko
máromi Pál Budapest, Menczer János Budapest, 
Bahik Gyula Budapest, Fejes Károly Budapest, 
Paesold István Budapest, Takács Lőrinc Buda
pest, Bencs János Budapest, Kereki János Buda
pest, Ménesi Alajos Pécs, Gyüre József Buda 
pest, Kisfalvi József Budapest, Herke Gyula 
Budapest, Fehérváry Károly Budapest, Mészá
ros Béla Budapest, Rezner József Budapest, 
Vezér János Budapest, Szabó János (böhönyei)

Budapest, Skultéti Antal Budapest, Apáthy 
László Budapest, Maxóny István Budapest, 
Fischer Elemér Budapest, Újházi Árpád Buda
pest, Maurer János Budapest, Bedi István Bu
dapest, Füvesi Gyula Székesfehérvár, Gavalik 
Euuárd Budapest és Husvéth István postamü- 
szaki üzemi gyakornokokat, Táborosi János ko- 
csikezelőt Budapest, Garamvölgyi László 11. 
osztályú táviró- és távbeszélő szerelőt Budapest, 
Biró Béla II. osztályú csoportvezetőt Budapest, 
Polonyi Lajos Budapest, Szemkő Ferenc Buda
pest, Bozsóki Sándor Budapest, Koinlódy János 
Budapest, Básta Rezső Budapest, Baranyai 
Béla Budapest, Dévényi Béla Budapest, Ko
vács Imre (budapesti) Budapest, Csizmadi Béla 
Budapest, Horváth János Budapest, Kovács 
Béla (dunavecsei) Budapest, Mérei Gyula Bu
dapest, Mészáros György Budapest, Sasvári 
Ferenc Budapest, Szabó Károly Budapest, Tö
rök Kálmán Nyíregyháza, Matl Antal Budapest, 
Lévai László Budapest, Faller István Budapest, 
Knoll Károly Budapest, Friedrich Károly Bu
dapest, Csiszár János Budapest, Hobinka Fe
renc Budapest, Kertész István Budapest, Bilkei 
Béla Budapest, Harcsa Géza Budapest, Kaposi 
Miklós Budapest, vitéz Kerényi Károly Buda
pest, Pap Pál Debrecen, Papp Elemér Buda
pest, Pruck János Budapest, Sas Gyula Buda
pest, Szivák Mihály Budapest, Zsebe Imre Bu
dapest, Túri Ferenc Szeged, Csepeli Sándor 
Budapest, Hajagos Antal Budapest, Szekeres 
István Budapest, Veres András Budapest, Pető 
József Cegléd, Németh József Budapest, Pataki 
László Budapest, Iványi Gábor Budapest, 
Légrádi Károly Budapest, Edelpacher Nán
dor Budapest, Zsebe László Budapest, Sághi 
Jenő Budapest, Nemes József (móri) Kiskunfél
egyháza, Halmosi Lajos Budapest, Kovács Ödön 
Budapest, Breuer Lajos Budapest, Horváth Kál
mán Budapest, Horváth László Budapest, Kis 
József (budapesti) Budapest, Bolovics Béla 
Budapest, Emődi József Budapest, Fábián 
József Budapest, Herczeg Lajos Budapest, 
Ormos Vilmos Székesfehérvár, Simányi László 
Budapest, Maly József Budapest, Selmeczy 
Dezső Budapest, Takács József Budapest, 
Suchy József Budapest, Kárpáti Sándor Bu
dapest, Horváth Károly (pozsonyi) Budapest, 
Ramor Alfréd Budapest és Sinigla Károly Buda
pest napidíjas postaműszerészeket.

4. postaműszaki üzemi gyakornokká (ideig
lenes minőségben) Pusztai István Budapest, 
Metzner Lajos Budapest, Börzsönyi Brúnó Bu
dapest, Fogarasi Gyula Budapest, Pásztor La-
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jós Budapest, Vid Béla Budapest, Müller Ernő 
Budapest, Murányi Sándor Budapest, Wastl 
Sándor Budapest, Dézsi József Budapest, Boz- 
dai Lajos Budapest, Kiss Lajos Budapest, 
Schiäffer Sándor Budapest, Kincses László Bu
dapest, Tornay József Budapest, Honti Árpád 
Miskolc, Bugyáki János Pécs, Weiszhaupt Pál 
Budapest, Moytó József Budapest, Mátéfi Ba
lázs Budapest, Csizmadia Sándor Budapest, Ko- 
lumbán Sámuel Szeged, Farkas József Budapest, 
Fazekas Béla Budapest, Gadányi Bálint Buda
pest, Harkai Dezső Budapest, Jenvay Kálmán 
Budapest, Péter Antal Budapest, Pintér Ká
roly Budapest, Szabó Mihály Budapest, Pék 
József Szeged, Vajnovits Vilmos Budapest, 
Weidinger Flórián Budapest, Táborszki Sándor 
Budapest, Bényei Rezső Miskolc, Jósa Tibor 
Székesfehérvár, Mikesi István Budapest, Nemes 
József (győri) Keszthely, Nagy Béla Budapest. 
Nemecsek Adolf Budapest, Fejes István Buda
pest, Nagy Lajos (kissárói) Budapest, Pálfi Ist
ván Budapest, Gogucz Gyula Budapest, Csepeli 
József Budapest, Horváth Gyula Budapest, Hor- 
pácsi Béla Budapest, Molnár László (budapesti 
II.) Budapest, Szeder Ágoston Budapest, Berdó | 
Lajos Budapest, Szabó János (tiszaujlaki* Buda
pest, Zemplényi Béla Budapest, Pápa Sándor 
Budapest, Bende Miklós Budapest, Fekete Gyula 
Budapest, Kovács Béla (budapesti) Budapest, 
Varga Mihály Budapest, Bánfalvi Ferenc Szé
kesfehérvár, Benkő Endre Budapest napidíjas 
postaműszerészeket;

V. a m. kir. postakezelönöknél (ideiglenes
minőségben):

postakezelőnővé: Kraft Gizella (budapesti 
I.) Budapest, Verner Sándorné Budapest, Rich
ter Etel Budapest, Fábián Pálné Budapest, Egri 
Kálmánné Budapest, Gnizsák Margit Kecske
mét, Mály Anna Miskolc, Csolsch Ella Buda
pest, Benkő Ferencné Komárom, Oláh Erzsébet 
Szeged, Bánki Jánosné Budapest, Vojcsek Ot- 
tóné Budapest, Biczó Zsuzsanna Hódmezővá
sárhely, dr. Dérczi Lászlóné Gyula, özv. Pea Pál
né Budapest, özv. Kiss Gyuláné Nyíregyháza, 
Bőd Antalné Gyula, Arday Lajosné Nyíregy
háza, Jecsny Józsa Eger, Kardos Emma Buda
pest, Mayer Mária Miskolc, Rafaisz Magda Ka
posvár, Soltész Mária Budapest, Somlói Pálné 
Tapolca, Máttyássy Andorné Zalaegerszeg, özv. 
Horváth Imréné Miskolc, Szepessy Vilma Sze
ged, özv. Mórán Ervinné Budapest, Zsigmond 
Mária Budapest, Tarr Erzsébet Kispest, Moha

ros Júlia Szekszárd, Tassy Póza Orosháza, De
meter Ilona Budapest, Polgár Józsefné Bonyhád 
Csikós Sándorné Nagykanizsa, Török Kál
mánné Budapest, Dévényi Ilona Budapest, Fri
gyes Etelka Komárom, dr. Hortobágyi Ferencné 
Budapest, Balog Gyuláné Budapest, Tölgyesi 
Istvánné Budapest, Nagy Eleonora Kisújszállás, 
Mészár Erzsébet Budapest, Megyeri Ferencne 
Szeged, Kövér Szilárdné Nagykanizsa, dr. Er
délyi Lászlóné Debrecen, Horváth Béláné Bu 
dapest, Bodnár Józsefné Kisvárda, Liszka 
Ödönné Budapest, Szerbák Ilona Pápa, Bancsik 
Magda Debrecen, Piazza Erzsébet Budapest, 
Egyházy Vilma Budapest, dr. Lestyánszky Mar
git Budapest postadíjnoknőket és Darabanth 
Nóra Budapest;

VI. a m. kir. postamüszaki segédszemélyzetnél:
1. az I. fizetési csoportba: Tóth János gyo

mai II. osztályú postavonalmestert Budapest 1. 
oszt. postavonalmesterré,

2. a II. fizetési csoportba: Zimmermann 
Gyula Sátoraljaújhely, Tátrai Ferenc Székes- 
fehérvár, Rimái Albert Szentendre és Végh Já
nos Szombathely I. oszt. postavonalfelvigyázó- 
kat II. osztályú postavonalmesterekké, Bondár 
Ferenc Budapest I. oszt. postacsoportvezetőt, 
Laborcai János Budapest II. osztályú posta- 
szakmestert I. osztályú postaszakmesterré, Lu
gosi Ferenc Budapest, Kisházi Emil Budapest, 
Korona Gyula Budapest és Tarcsi Károly Bu
dapest postagépkocsivezetőket II. osztályú pos- 
tagaragemesterré, Mihály Károly I. oszt. posta- 
vonalfelvigyázót Budapest II. oszt. posta
vonalmesterré, Gyurgyik József postakábel
szerelőt Budapest II. oszt. postakábelmesterrc, 
Németh Kálmán (kürti) Debrecen, Reményi 
István Miskolc, Kohári István Vác és Papocsi 
János szepetneki II. Pécs I. oszt. postavonalfel 
vigyázókat II. oszt. postavonalmesterré, Lex 
János postagépészt Budapest II. oszt. postafő- 
gépésszé (ideiglenes minőségben);

3. a III. fizetési csoportba: Zelenák György 
II. oszt. postavonalfelvigyázót Fülöpszállás I. 
oszt. postavonalfelvigyázóvá, Boldizsár Péter 
postakocsikezelőt Budapest postagépkocsiveze 
tővé, Tasnádi Rudolf Budapest és Ekhard Rezső 
Budapest postakazánfűtőket I. oszt. postagép
kezelőkké, Pál Ferenc (ceglédi) Budapest és 
Zsemlye Pál Budapest II. oszt. postacsoport- 
vezetőket I. oszt. postacsoportvezetőkké, Deák 
József (alapi) postakocsikezelőt Budapest pos- 
tagépkocsivczetővé, Gyimesi József II. oszt. 
csoportvezetőt Székesfehérvár I. oszt. posta
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csoportvezetővé, Fehér józsef gyöngyösi Ipoly
ság, Fodor Béla Sárospatak, berta Sándor bu- 
dapest és Vass Józset Kiskunhalas JLl. oszt. pos 
tavonaltelvigyázókat 1. oszt. postavonaiíelvi- 
gyázokká, Szűcsi Lőrinc budapest, Lendvai 
Alfred budapest és Mádai Ferenc budapest ii. 
oszt. postacsoportvezetóket 1. osztályú posta
csoportvezetőkké, Molnár István püspökladá
nyi budapest, Pintér István Szeged, Alpár Já
nos Pécs, Nagy Dénes budapest, Péter János 
budapest, balogh Ferenc füri budapest, bog- 
dányi berenc budapest és Szűcs József Szeged 
postakocsikezeloket postagépkocsivezetókké, 
Szilárd Jenő Pécs és Szövérfi József Devecser 
11. oszt. postavonalfelvigyázókat I. oszt posta- 
vonalfelvigyázókká, Fáskerti Jakab budapest, 
Baródi Mózes Budapest, Kassai András Buda
pest, Farkas János ceglédi Budapest és Tóth 
Antal budapest 11. oszt. postacsoportvezetőket 
1. osztályú postacsoportvezetőkké, Tóth Géza 
győri Szombathely, Fülöp István szepetneki 
Sopron, Kalocsai Mihály Aszód, Bakony István 
Győr, Németh István kürti Léva, Szabó Péter 
sormási Keszthely, Békéi János Kaposvár, Kö- 
vesdi István Budafok, Jeges István almamelléki 
Szigetvár, Bognár János nagykanizsai Nagyka 
nizsa, Erdélyi József szabadkai Pápa, Sárosi 
János bátaszéki Pécsvárad, Kelemen Gáspár 
felcsúti Zsámbék, Kurucz József Zalaegerszeg, 
Varga Gábor Budapest, Sebestyén Béni Török- 
szentmiklós, Takács András kürti Győr, Lácz 
Pál Abaújszántó, Nemes György Barcs, Siklósi 
János Siófok, Molnár József veszprémi Ungvár, 
Kávai Pál Budapest és Kuti Séra György Kis
újszállás IL oszt. postavonalfelvigyázókat 1. 
oszt. postavonalfelvigyázókká, Felkai Lajos II. 
oszt. postacsoportvezetőt Budapest I. osztályú 
postacsoportvezetővé, Fíarmat András I. oszt. 
postaaltisztet Budapest I. oszt. postacsoport
vezetővé, Angi Károly Budapest, Tátrai Frigyes 
Budapest, Pallos Lajos Debrecen, Herendi Fe
renc Budapest, Lutár Géza Budapest, Tirpák 
Lajos Budapest, Materny Gyula Budapest, Sza
badi József Budapest, Wettl Ferenc Budapest 
és Bauda Ferenc Budapest ób. szakiparosokat 
postaműszerészekké (ideiglenes minőségben);

VII. A m. kir. postaaltiszti személyzetnél:
1. I. osztályú postaszakaltisztté az I. fizetési 

csoportba: Berényi István Budapest, Boros
Jeriő Szombathely, Szegedi József pusztazámori 
Budapest, Szekeres István orosházi Orosháza, 
Deme István Budapest, Marton János zsadányi 
Budapest, Szabó Pál szijj ártóházai Zalaeger

szeg, Tóth Ferenc söptei Szombathely, Tábori 
Miklós Eger, Szabó István nagyperkátai Buda
pest, Horváth János viszneki Budapest, Hor
váth József szabolcsi Budapest, Katona Miklós 
Budapest, Szántó Károly Budapest, Schedl Mi
hály Budapest, Kovács .Ferenc tamási Budapest, 
Szakái Károly Budapest, Salamon Samu Sopron, 
Szabó István kiskunfélegyházi Kiskunfélegy
háza, Mikesi Mihály Budapest, Kárpáti János 
Budapest és Kislóth József Budapest II. osztá
lyú postaszakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté a II. fize
tési csoportba: Mocsári István alsóriémedi Bu
dapest, Pál Sándor bethlenfalvi Budapest, Hor
váth Pál szabolcsi Budapest, László Pál tolna 
némedi Paks, Szalay János vágfarkasdi Buda
pest, Trapp András bácsbokodi Budapest, He- 
tyei Imre Budapest, Kiss József szegedi Szeged. 
Trapp András dunabogdányi Budapest, Felvári 
József Budapest, Stanek Henrik Budapest, Pol
gár Jenő zalagalsai Budapest, Tóth Ferenc csor
nai Budapest, Horváth József góri Budapest, 
Hajdú József gombai Budapest, Csóka József 
Budapest, Szabó József téti Budapest, Takács 
József nagygencsi Szombathely, Tímár Péter 
Békéscsaba, Tímár Ferenc hőgyészi Pécs, Ko
vács Pál székesfehérvári Székesfehérvár, Bárt- 
fai István Budapest, Kovács János karcagi Szol
nok, Tóth Sándor szentesi Budapest, Szarka Jó
zsef karcagi Karcag, Fehér József szekszárdi 
Budapest, Pátkai Gábor Budapest, Molnár Jó
zsef szabadbattyáni Budapest, Tary Sándor Bu
dapest, Kovács Kálmán karádi Budapest, Zsida 
Mihály Budapest, Zsolnai Ferenc Cegléd, Ko
vács Sándor kajászószentpéteri Budapest, vitéz 
Varga József Szombathely, Németh János sop
roni Győr, Sátor István Budapest, Viczián Pál 
kiskőrösi Budapest, Dobosi Károly Budapest, 
Cziráki Ferenc Szekszárd, Velez János Buda
pest, Réthelyi János Budapest, Bartal István 
Budapest, Bártfai György Budapest és Mikesi 
Sándor Budapest I. osztályú postaaltiszteket,

3. I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési 
csoportba: Imre István hercegfalvi Budapest, 
Aradi János Budapest, Nagy Zsigmond Buda
pest, Maros Gusztáv Budapest, Kővári János 
Budapest, Sárvári Ferenc devecseri Budapest, 
Varga Lajos bugyi Budapest, Péter Márton Bu
dapest, Ádám Mihály Kispest, Danyi György 
Budapest, Bodrogi Ferenc Hódmezővásárhely, 
Pusztai István rákoskeresztúri Budapest, Ónodi 
András Budapest, Jászberényi János albertirsai 
Budapest, Gazdag István Szeged, Varga Sándor 
mezőtúri Mezőtúr, Török István vágsellyei Bu
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dapest, Bogó Mátyás Budapest, Biró Mátyás 
Budapest, Kovács Imre Budapest, Orbán István 
Budapest, Szever István Budapest, Megó István 
Budapest, Bodnár Mihály Budapest, Csurgó De- 
livid Budapest, Szálkái Ferenc Budapest, Olasz 
Géza Budapest, Széplaki Lajos Budapest, Tho- 
masovszky Pál Budapest, Molnár József csőri 
Budapest, Szekér István Budapest, Németh Jó
zsef bicskei Budapest, Baksa Imre Budapest, 
Győri Ferenc Nagykőrös, Aradi Nándor Győr, 
Szlama Ferenc Budapest, Kisdaróczi József Bu
dapest, Garbóéi Jenő Budapest, Grencsó József 
Nyiregyháza, Detáry Lajos Budapest, Tóth Pál 
budapesti Kispest, Várkonyi János Budapest, 
Járó Sándor Nyiregyháza, Kovács Szarnék 
Gyula Komárom, Somlyai Viktor Budapest, 
Szabó József budapesti Budapest, Egressy Jó
zsef Budapest, Pető József törökbálinti Buda
pest, Füstös István Budapest, Kovács Ferenc
rákoscsabai Budapest, Török Mihály csíkszent- 
domokosi Budapest, vitéz Bihari Sándor Buda
pest, Gilicze György budapesti Budapest. Vá- 
radi László Budapest, Petrovánszky András Bu 
dapest, Varga Ferenc hartai Budapest, Karai 
Ferenc Budapest, Faragó Lajos Czegléd, Jákó 
Béla Budapest, Köteles József Budapest, Schleck- 
mann Frigyes Budapest, Simon Lajos biai Buda 
pest, Szabó János jászberényi Jászberény, Vai- 
ga István csécsei Budapest, Kovács Imre 
karcagi Karcag, Komáromi Imre Budapest, Du
dás Gyula Budapest, Németh János pápai Buda
pest, Kürti Lajos Budapest, Csabai István Buda
pest, Vincze István devecseri Budapest, Alt- 
sziebíer Pál Budapest, Gebei László Kecskemét, 
Lénárd György Budapest, Osztertag Mihály 
Budapest, Perédi József Budapest, Balázs János 
Budapest, Gödrös! Ferenc Budapest, Farkas Pál 
tököli Budapest, Giczy Pál Budapest, Péter 
Ádám Pécs, Gömör Mihály Bonyhád, Farkas 
Pál cecei Budapest, Lengyel Imre Budapest, Bei- 
kes György Pécs, Turiák József Budapest, Földi 
István Salgótarján, Keresztes Lajos Budapest, 
Bakonyi Sándor devecseri Budapest, Németh 
János nagykörűi Budapest, Gombos András 
Budapest, Balog János maglódi Budapest, Cson
ka Imre Budapest, Farkas Mihály gyömrői 
Budapest, Gell Ferenc makiári Budapest, Har- 
math József Budapest, Kecskés János Budapest, 
Kerti György Budapest, Kokai János Budapest, 
Kokics János Budapest, Kutai Mihály Budapest, 
Lugosi Ferenc Budapest, Oláh János hercegfalvi 
Budapest, Pap József faddi Budapest, Petrovics 
István gyömrői Budapest, Polgár András pátyi

Budapest, Bogdányi István Budapest, vitéz So
mos József Budapest, Sallai János piliscsabai 
Budapest, Molnár Tankó Ferenc Budapest, l e 
vesz László Budapest, Velekei Ferenc Budapest, 
Body Géza Budapest, Kóbor István Budapest, 
Kelen József Budapest, Lantos Károly Buda
pest, Patkó Ferenc Budapest, Dőrfi György Bu
dapest, Harmat János Budapest, Varga József 
budapesti Budapest, Budavári Antal Budapest, 
Horváth András ceglédi Budapest, Varga János 
somlóvásárhelyi Budapest, Iván Géza Nyíregy
háza, Patak János Budapest, Német Mihály ér- 
köbölkúti Budapest, Szita Pál Uj dombóvár, Ró
navári Dezső Budapest, Barsi Sándor Budapest, 
Barán Mihály Nyiregyháza, Molnár József csö- 
szi Budapest, Szigethy Imre Budapest, Szegfű 
Ferenc Budapest, Pálkuti Mihály Budapest, Vég
vári László Budapest, Galó István Budapest, 
Tasi Sándor mohácsi Mohács, Homolya József 
Budapest, Nagy Sándor Paksi Paks, Csepregi 
László Szigetvár, Magyari Ferenc Kispest, Ma
joros Raymund Pécs, Natkai Zsigmond Buda
pest, Kővári János tapolcai Tapolca, Szűcs Fe
renc pákozdi Budapest, Terleczki László Pécs, 
Prandovszky Ferenc Budapest, Lugosi Konráci 
Veszprém, Zilizi Sándor Budapest, Balázs La
jos Szolnok, Csapó János Budapest, Kurdi Vil
mos Budapest, Solymosi Mihály Budapest, Hi
dasi Albert Baja, Havas András Sopron, Born
iert Márton Budapest, Hetyei Lajos Budapest, 
Gerencsér Dávid Pécs, vitéz Tölgyesi Pál Buda
pest, Ványik János Újpest, Sós János sár
keresztúri Budapest, Kulcsár Károly Zalaeger
szeg, Potondi József Budapest, Balogh József 
budapesti Budapest, Lakatos János székesfehér
vári Székesfehérvár, Haraszti István Budapest, 
Karácsony István Hatvan, Karsai Ferenc Makó, 
Kuti György Nagykanizsa, Zalavári István 
Győr, Szimicz János Győr, Kozma Henrik 
Győr, Pataki János eszterági Pécs, Ponus István 
Miskolc, Csire Sándor Debrecen, Halász János 
pécsi Pécs, Marsik Vince Budapest, Varga Ká
roly tordasi Budapest, Szabó János somog>- 
szentmiklósi Barcs, Csóry Mihály Budapest, 
Feigl József Budapest, Kosa Mihály Miskolc, Je- 
lenszki Ferenc Budapest, Szigeti József kürti 
Budapest, Palotai Ferenc Budapest, Jáki Kál
mán Budapest, Magyar István kacorlaki Buda
pest, Mártonyi Béla Budapest, Várnai Ágoston 
Budapest, Vadász János kispesti Budapest és 
Mayer József székesfehérvári Budapest II. osz
tályú postaaltiszteket.

Budapest, 1939. évi június hó 28-án.
Fővárosi N yom da Rt. Budapest, VI., Lovag-u 18. — Felelős vezető: Duchon János.
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I S ?  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1«»». JÍILIÜS 14. 33. S2ám.

T A R T A
Megbízatás.
Kinevezés.
A m. kir. rádiónyilvántartó hivatal felállítása
A kárpátaljai területiek lakosai nevén a prágai 

(brünni) postatakarékpénztárnál fennálló követelések ösz- 
szeírása.

Bankjegyek be- és kivitelének tilalma Spanyolországban.
Irányok szerinti forgalmi felvétel a távíró vezetéke- 

ken és interurbán távbeszélő áramkörökön.
Szombathely 2. számú postahivatal vámközvetítő 

szolgálatának megszüntetése.
Különleges keletbélyegzők használata a gödöllői cser

készleány világtáborozás alkalmi postahivatalánál.
A cserkészleány világtáborozás színhelyén alkalmi 

postahivatal felállítása.

L L O I I
Európánkivülre szóló levélposta továbbítása.
A m. kir. posta tudakozó irodájának költözködése. 
Sajtóhiba helyesbítés.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Für postaügynökség megnyitása.
Kupái Kovácsmajor pu. postaügynökség ideiglenes 

szüneteltetése.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. évi június 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra. 
Pályázatok postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.

vonta esedékes rádió díjnyugtáknak Adrema- 
rendszerű géppel leendő kiállítására és a rádió 
előfizetési díjak elszámolásiéval kapcsolatos 
ellenőrzési díjak elvégzésére „M. kir. rádió 
díj nyilvántartó hivatal“ elnevezéssel Kassán 
1939. évi augusztus hó 1-én új hivatal nyílik 
meg.

A hivatal, mint a kassai m. kir. postaigaz
gatóság alá rendelt önálló hivatal fog működni 
azzal a különleges hatáskörrel felruházva, hogy 
a rádió előfizetési díjak (nyugták) elszámolása 
tekintetében az ország összes hivatalaival köz
vetlen levelez, a postahivatalok rádió szám 
adását felülvizsgálja s ha a díjelszámolással 
kapcsolatban arra szükség van, az egyes posta- 
hivatalokra területileg illetékes postaigazgató
ságnak közvetlenül tesz jelentést.

Az Adrema rádiónyugta kiállító rendszerbe 
még be nem vont hivatalok részére a vonat
kozó kezelési utasítást külön adom ki.

Budapest, 1939. évi július hó 7-én.

járás szerinti; nyüvantartasara, továbbá a ha

iuegnizatas.
106.494/1.

Dr. Kuszák János postaigazgatót (6) a ni. 
kir. posta utalványleszámoló hivatal külföldi 
osztályának vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi július hó 3-án.

Kinevezés.
ad. I. 117.200/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója a m. kir. 
posta forgalmi szakában: Vojnich József posta
díj nokot postaforgalmi gyakornokká; a posta 
műszaki üzemi tisztviselők szakában: Misits 
György napidíjas műszerészt postaműszaki 
üzemi gyakornokká kinevezte.

Budapest, 1939. évi július hó 1-én.

A m. kir. rádiódíjnyilvántartó hivatal 
felállítása.
118.749/8.

A rádióengedélyesek hivatalonkénti (s 
ezen belül kerület, utca, házszám és kézbesítő
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A kárpátaliai területek lakosai nevén a prágai 
(brünni) postatakarékpénztárnál fennálló kö

vetelések összeírása.

119.994/4.
A m. kir. postatakarékpénztár hirdetmény 

útján egyidejűleg felhívta a Magyar Szent Ko
ronához visszatért kárpátaljai területek lakos
ságát (természetes és jogi személyeket, közüle- 
teket, stb.), hogy mindazok, akiknek a prágai 
postatakarékpénztárnál, vagy annak brünni 
fiókjánál

a) takarékbetétszámlájuk,
b) csekk- (folyó-) számlájuk,
c) értékletétszámlájuk

’ van és ezeken a számlákon fennálló követelé
süket a prágai postatakarékpénztártól a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz áthelyeztetni kí
vánják, követelésük összegét a lakóhelyük sze
rint illetékes m. kir. postahivatalnál legkésőbb 
1939. évi1 augusztus hó 31-ig jelentsék be.

A kárpátaljai területről a trianoni Magyar- 
ország területére időközben átköltözöttek kö
veteléseiket közvetlenül a m. kir. postatakarék
pénztárnál (Budapest, V., Klebelsberg-u. 4.) je
lenthetik be.

A követelések bejelentésénél általános elv- j 
ként szolgáljon, hogy a követelések bejelenté
sét csak magától a betevőtől, csekkszámlatulaj
donostól, illetve az értékletét tulajdonosától és 
csak abban az esetben lehet elfogadni, ha az 
említett érdekeltek állandóan Magyarország te
rületén laknak. Ha nevezettek állandó helyben- 
lakásáról a hivatalnak biztos tudomása van, a 
bejelentést a helybenlakás külön igazolása nél
kül is elfogadhatja, ellenkező esetben azonban 
az állandó helvbenlakást helyhatóságilag kell 
igazoltatni.

Takarékbetétek bejelentése alkalmával kö
vetendő eljárás:

Takarékbetétek bejelentése esetén a vo
natkozó cseh-szlovák betétkönyvet be kell 
vonni. A bevont betétkönyvek adatait (a be
tevő nevét, — pontos lakcímével kiegészítve 
— továbbá a betétkönyv számát és követelé
sét) az átírással egyszerre három példányban 
készítendő jegyzékbe folytatólagos sorszámo
zással a betétkönyv átvétele alkalmával be kell 
vezetni és a sorszámot mind a vonatkozó be
tétkönyv fedőlapjára, mind a betétkönyvhöz 
tartozó igazoló-lapra fel kell jegyezni. A hiva
tal a jegyzéknek csak 1., 2., 3. és 4. rovatát 
tölti ki. A hivatal nevét a jegyzék bal felső sár

kán előnyomott keretben okvetlenül fel kell 
tüntetni.

A betétkönyv átvételének elismerése az 
igazoló-lap hátoldalán a következő bejegyzés
sel történik:

..............  cseh-szlovák korona . . . fillérről
szóló betétkönyvet átvettem“. A bejegyzés 
alatt a postahivatal nevét a betétkönyvet át
vevő tisztviselő feltünteti, a bejegyzést alánja 
és a hivatal keletbélyegzőjének lenyomatával 
ellátja. Az így záradékolt igazoló-lapot a bete
vőnek vissza kell adni.

Ha a bejelentőtől az állandó helybenlakás 
külön igazolását kívánta meg a hivatal, a köz 
ségi elöljáróság, illetve polgármesteri hivatal 
részéről ennek igazolására kiállított helyható
sági bizonyítványt a bejelentőtől be kell vonni 
és a betétkönyvek jegyzékéhez kell csatolni.

A csehszlovák betétkönyveket a hivatalok 
folyó évi augusztus hó 31-ig záros helyen gon
dosan őrizzék meg és ezen a napon a jegyzék 
eredeti és egy másolati példányát aláírással és 
keletbélyegző lenyomattal ellátva, az összegyűlt 
betétkönyvekkel együtt ajánlott küldemény
ként a m. kir. postatakarékpénztárhoz küldjék 
be. A küldemény burkolatára „Betétkönyvek“ 
jelzést kell íriíi. A jegyzék harmadik példánya 
a postahivatalnál marad.

Csekk- (folyó-) számlakövetelések és ér
tékletétek bejelentése alkalmával követendő 
eljárás:

A csekk- (folyó-) számlakövetelések és ér
tékletétek bejelentése az igénylőknek díjtala
nul kiszolgáltatandó bejelentő lapokon törté
nik. A csekk- (folyó-) számlakövetelések beje
lentésére zöld színű, az értékletétek bejelenté
sére pedig rózsaszínű bejelentő lapok szolgál
nak és azokat a bejelentők töltik ki. A bejelen
tést a prágai (brünni) postatakarékpénztárnál 
bejelentett aláírás(ok)-kal kell ellátni. Ha a 
bejelentő a prágai (brünn) postatakarékpénz 
tárnál bélyegző alkalmazásával rendelkezett, a 
bejelentést ennek a bélyegzőnek a lenyomatá
val is el kell látni. Ha a bejelentőnek több szám
lája van, a bejelentést minden számlára kiilön- 
külön kell megtenni.

A bejelentés alkalmával a bejelentőnek a 
birtokában levő és a prágai (brünni) postataka
rékpénztár által kiállított számla-, vagy letéti 
kivonatot, esetleg egyéb okmányt a számla 
fennállásának igazolására be kell mutatnia.

A bejelentés igazolása a bemutatott számla- 
kivonat, vagy egyéb okmány hátoldalán a kö-
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vetkező bejegyzéssel történik: „Bejelentés meg
történt“. A bejegyzést a postahivatal aláírásá
val és a hivatal keletbélyegzőjének lenyomatá
val látja el. Az így záradékolt számlakivonatot, 
vagy egyéb okmányt a bejelentőnek vissza kell 
adni.

Amennyiben az állandó helybenlakás iga
zolásának szüksége csekk-, illetve értékíetétko- 
vetelések bejelentése kapcsán merül fel, a köz
ségi elöljáróság, illetve polgármesteri hivatal 
részéről ennek igazolására kiállított helyható
sági bizonyítványt a bejelentőtől ugyancsak be 
kell vonni és a vonatkozó bejelentő laphoz kell 
csatolni.

A bejelentő lapokat a hivatalok záros he
lyen gondosan őrizzék meg és folyó évi 
augusztus hó 31-én az összegyűjtött bejelen
téseket — a darabszámot feltüntető jelentés 
kíséretében — a m. kir. postatakarékpénztár
hoz ajánlott küldeményként terjesszék be.

A prágai postatakarékpénztárnál, vagy an
nak brünni fiókjánál vezetett takarékbetét-, 
csekk-, vagy értékletéti számlán alapuló köve
telések bejelentését a hivatal — további intéz
kedésig — a fent jelzett időpont után is elfo
gadhatja, de az utólagos bejelentéseket külön 
jegyzék, illetve jelentés kíséretében elfogadá
suk után azonnal a postatakarékpénztárnak 
kell megküldeni.

A nyomtatványoknak az előre látható 
szükséghez mért mennyiségét a postatakarék
pénztár igénylés nélkül küldj meg az érdekelt 
hivataloknak, míg az esetleg szükséges további 
mennyiséget — a kívánt nyomtatvány pontos 
megjelölése mellett — a m. kir. postatakarék
pénztár gazdászati és műszaki hivatalától (Bu
dapest 34.) szabályszerű módon kell igényelni.

Budapest, 1939. évi július hó 12-én.

Bankjegyek be- és kivitelének tilalma Spanyol- 
országban.

116.925/4.
A spanyol postaigazgatás értesítése szerint 

bankjegyeket Spanyolország területére bevinni 
és onnan kivinni tilos.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre 
a feladók figyelmét és jegyezzék elő e rcndele- 
temet a Levélpostadíjszabás 243. oldalán a 
Spanyolországra vonatkozó szállítási korláto
zásoknál.

Budapest, 1939. év július hó 5-én.

irányok szerinti forgalmi felvétel a táviró veze
tékeken és interurbán távbeszélő áramkörökön.

119.011/6.

Utasítom az összes igazgatóságot és vala
mennyi távírdával és távbeszélővel egyesített 
hivatalt, hogy a Rendeletek Tára 1926. évi de
cember hó 31-iki 65. számában 22.003 szám 
alatt, valamint legutóbb az 1938. évi július hó 
15-iki 28. számában 107.712/6. szám alatt ki
adott rendeletek alapján az irányok szerinti 
forgalmi felvételeket úgy a távírdánál, mint a 
távbeszélőnél az 1939. évben is két esetben kell 
elvégezni.

Utasítom tehát a hivatalokat, hogy fent 
idézett rendeleteim szigorú betartásával az 
irányok szerinti forgalmi felvételeket folyó 
évben az alábbi napokon végezzék:

Augusztus hó 7., 8., 9., 10., 11. (hétfő, kedd, 
szerda, csütörtök, péntek).

Október hó 9., 10., 11., 12., 13. (hétfő, kedd., 
szerda, csütörtök, péntek).

Miután a felszabadult felvidéki, valamint 
kárpátaljai hivatalok a folyó évben elsőízben 
vesznek részt a felvételek elkészítésében, azok 
helyes összeállítása céljából az előző rendele- 
teket — összevonva — megismétlem. Vala
mennyi hivatal tehát az alábbi rendelkezéseket 

I tartsa szigorúan szem előtt:
1. A távíró és távbeszélő forgalom felvéte

leire kiilön-külön kimutatások szolgálnak. Az 
ívek fej rovata mutatja, hogy az ív táviró vagy 
távbeszélő célokra használandó fel.

2. A kimutatásokba kizárólag azok a bél
és külföldi, állami, magán, szolgálati, hírlap stb. 
táviratok vagy interurbán beszélgetések veen
dők fel, amelyek a hivatalnál a reggeli 7 és esti 
21 óra között adattak fel.

A belföldi érkező és átmenő forgalmat te
hát nem kell felvenni.

Külfölddeli forgalomban a külföldről beér
kező táviratokat (távbeszélgetéseket) is fel kell 
jegyezni. A feljegyzéseket mindig annak a hi
vatalnak kell elvégeznie, amelynek táviró, il 
letve távbeszélő központja áll közvetlen össze
köttetésben a külföldi központtal. Ha pl. a köz
lemény a wien—budapesti közvetlen viszony
latban érkezik be, a feljegyzést a budapesti, ha 
pedig a nagykikinda—szegedi közvetlen vi
szonylatban érkezik be, a szegedi hivatal köte
les elvégezni.

3. A „Rendeltetési hely“ rovatba az állo
másoknak a nevét nem naponként kiilön-kü-
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lön, hanem az 5 nap alatt előforduló egyforma 
helyeket összevonva s az egészet abc sor
rendbe szedve egyszer írják be. (Tehát ugyan
azon rendeltetési hely neve kétszer nem for
dulhat elő.)

A külföldről beérkezett táviratoknál, il
letve távbeszélgetéseknél a rendeltetési állo
más neve elé a kezdeményező külföldi állomás 
nevét is fel kell jegyezni. Pl.

Wien—Budapest 
Wien—Szekszárd stb.

Távirat esetén, ha azt olyan helyre adták 
fel, ahol táviró hivatal nincs, zárójelben az 
utolsó távirda nevét is be kell vezetni.

Oly hivatalok, melyeknek táviró berende
zése nincs, (távirataikat tehát távbeszélőn to- 
továbbítják) utolsó tételként tüntessék fel a 
közvetítő hivatal nevét is.

4. „összes darabszám“ rovatba az 5 nap 
alatt egy és ugyanazon rendeltetési helyre fel
adott táviratok darabszáma összesítve Írandó 
be. Pl. Ha Budapestre összesen 15 darab táv
irat (állami, sürgős, magán stb.) vétetett fel 5 
nap alatt, úgy ebbe a rovatba a „lő“-öt kell be
vezetni.

A távbeszélőnél szintén nem naponként 
kiilön-külön, hanem az 5 napi ugyanazon ren
deltetési helyekre szóló beszélgetések darab
számát egv-egy tételbe összevonva kell beve
zetni a következőképen:

A darabszám rovatot vízszintes vonallal 
kettéosztjuk és a felső részbe az erősforgalmú 
időben indított beszélgetéseket fekete színnel, 
az alsó részbe pedig a gyengeforgalmú időben 
indítottakat piros színnel vezetjük be.

5. Az „összes szó (egység) száma“ ro
vatba kell írni az ugyanazon rendeltetési helyre 
feladott táviratok összes szószámait, vagy az 
interurbán beszélgetések egységszámát. Pl. Ha 
Budapestre 5 nap alatt feladott táviratok kö
zül 5-nél a szószám 13, 10-nél pedig 8, akkor 
a rovatba 5x13 és 10x8, összesen tehát „145“ 
Írandó be.

Interurbán beszélgetéseknél a rovatba a 
távbeszélő jegyekről leolvasható összes darab
számot kell írni. Pl. Ha Budapestre az erősfor
galmú időben 5 nap alatt összesen 10 beszélge
tés kezdeményeztetett, ebből 5-nél a tényleges 
beszélgetési idő 3 perc (1 drb.), 3-nál pedig 8 
perc (3 drb.), akkor a vízszintesen kettéosztott 
rovat felső részébe 5x1 és 3 x 3', összesen tehát 
„14“ darabot kell fekete színnel beírni. A 

gyengeforgalmú időben pedig pl. ha 5 nap alat

2 drb. 6 perces (2 drb) beszélgetés fordult elő. 
akkor 2x2, összesen tehát „4“ darabot kell az 
alsó részbe piros színnel beírni.

Amennyiben az L. és C. szolgálati hivata
lok torlódás miatt nem fejeznék be 21 óráig a 
beszélgetések lebonyolítását, akkor a 22. órába 
benyúló idő alatt lebonyolított beszélgetéseket 
is fel kell venni a gyengeforgalmú részbe.

6. „Torlódások miatt törölt beszélgetések 
darabszáma“ rovatba azon interurbán beszél
getések darabszámát kell beírni, melyek a fenn
álló nagy forgalom miatt nem voltak közvetít
hetők, tehát a felek részéről visszavonattak, 
vagy a hivatal részéről töröltettek.

7. „Az irányításra elsősorban felhasznált 
vezetékek (áramkörök) lajstrom számai“ ro
vatba azoknak a vezetékeknek (interurbán 
áramköröknek) számait kell beírni, melyeken 
a hivatal a táviratokat (int. beszélgetéseket) 
közvetíteni szokta. Ha a hivatal pl. Debrecenbe
3 különböző vezetéken vagy áramkörön tud 
közvetíteni, a rovatba azokat a vezetékeket 
(áramköröket) írja be, amelyeket a lebonyolí
tásra fel szokott használni.

Ha a vezeték (áramkör) két nagyobb hiva
talban (gócpontban) végződik, tehát a távira
tot (inter beszélgetést) két gócpont is át tudja 
venni közvetítésre, be kell annak a gócpontnak 
a nevét is írni, amelyik a táviratot (interurbán 
beszélgetést) át szokta venni közvetítés végett. 
Ha a két gócpont egyenlő arányban szokta át
venni a táviratokat (interurbán beszélgetése
ket) közvetítésre, akkor egyiknek a nevét 
sem kell beírni.

8. Az „átlagos napi darabszám“ rovatot a 
hivataloknak nem kell kitölteni.

9. Helyi beszélgetéseket az ívekbe felvenni 
általában nem kell!

Kivételt azon eset képez, ha egy egységes 
hálózatot alkotó két (vagy több) külön nevű 
helység egymásközti helyi beszélgetéseit is 
lajstromszámozott interurbán áramkörön bo
nyolítja le.

A budapesti és vidéki nagyobb városok 
fiók hivatalainak táviró és távbeszélő forgal
mát mindig az illető város központi hivatala 
köteles saját ívébe felvenni, tehát a fiókhiva
taloknak külön felvételi íveket beküldeni nem 
kell.

A falusi félautomata távbeszélő központok 
interurbán beszélgetéseit, valamint a budapesti 
egységes hálózatba bevont környékbeli helysé
gek központjainak interurbán beszélgetéseit
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1 2 | 3 4 5 6 7

Folyó-

szám

A kezdeményezett interurbán beszélgetés
Torlódás miatt 

visszavont 
beszélgetések 

darabszáma

Az irányításra 
elsősorban felhasznált 

áramkörök vezeték- 
lajstromi számai

Átlagos napi 

darabszám*rendeltetési helye
összes

darabszáma egységszáma

i Albertfalva
1 i

2541
— —

2 Budapest
5 6

2604 2605
,2 2

3 Szeged
4 7 2604 /1 1

4 Tata
1 , 1

2604
— —

5 Veszprém
— —

2604
1 1

* üresen marad, nem töltendő ki.

(az ottani nyilvános állomásokról kiindulókat 
is) a budapesti József távbeszélő központ veszi 
fel, tehát ezen központoknak külön interurbán 
felvételi ívet beküldeni nem kell.

A hivatalok a szükséges nyomtatványokat 
előttes igazgatóságuktól igényeljék. A kitöltött 
íveket pedig a forgalom javítására vonatkozó 
esetleges javaslataik kíséretében 14 napon be
lül terjesszék fel előttes igazgatóságukhoz.

Az igazgatóságok a beérkezett íveket 
gyűjtsék össze, ellenőrizzék, hogy valamennyi 
hivataltól beérkeztek-e és azokat — rendele
téin értelmében — pontosan töltötték-e ki. A 
rendelet ellen vétő hivatalok ellen saját hatás
körükben szigorúan járjanak el.

Az összegyűjtött és ellenőrzött kimutatá
sokat szeptember hó 20-ig, illetve november hó 
15-ig küldjék be a postavezérigazgatóság 6. 
ügyosztályához.

Budapest, 1939. évi július hó 6-án.

Szombathely 2. számú postahivatal vámközve
títő szolgálatának megszüntetése.

I. ad 114.330/4.
Szombathely 2. számú postahivatal vám

közvetítő szolgálatát 1939. évi július hó 14. nap
jával megszüntetem. Az ezideig ennek a posta- 
hivatalnak a vámkörzetébe tartozó postahiva
talokat és ügynökségeket 1939. július hó 15. 
napjával a Sopron 2. számú postahivatal vám- 
körzetébe osztom be. E postahivatalok és ügy
nökségek kézbesítési kerületébe szóló vámárut 
tartalmazó postai küldeményeket vámkezelésre 
a fenti naptól kezdve tehát Sopron 2. számú

postahivatalhoz kell utalni, illetve irányítani. 
A hivatalok jegyezzék ezt elő a Comagdíjsza
bás 85. §-ánál, a külföldről érkező vámköteles 
tartalmú postai küldemények irányítását sza
bályozó Utasítást pedig megfelelően helyes
bítsék.

Budapest, 1939. évi július hó 6-án.

Különleges keletbélyegzők használata a gödöllői 
cserkészleány világtáborozás alkalmi posta- 

hivatalánál.
112.454/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a folyó 
évi július hó 25-től augusztus hó 7-ig Gödöllőn 
rendezendő cserkészleány világtáborozás szín
helyén működő alkalmi postahivatal és annak 
fiókpostahivatala „I. PAX TING.-GÖDÖLLÖ“ 
feliratú különleges keletbélyegzőket fog hasz
nálni.

Budapest, 1939. évi július hó 4-én.

A cserkészleány világtáborozás színhelyén 
alkalmi postahivatal felállítása.

120.358/3.
A Magyar Cserkészleány Szövetség által 

rendezendő cserkészleány világtáborozással 
kapcsolatos rendkívüli postaforgalom lebonyo
lítása céljából a táborozás színhelyén Gödöl
lőn, folyó évi július hó 20-tól augusztus hó 
10-ig bezárólag, az ottani állandó jellegű két 
postamesteri hivatalon és egy ügynökségen
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kívül, a Budapest 72. számú postahivatal ki- 
rendeltségeként teljes nappali (7—21 óráig) 
szolgálatot tartó alkalmi postahivatal és ennek 
kirendeltsége működik.

Az alkalmi postahivatal elnevezése „I. 
Pax—Ting Gödöllő“. Működési köre kiterjed 
mindennemű postai küldemények és táviratok 
felvételére és továbbítására, valamint a tábor 
területére szóló postai küldemények és távira
tok kézbesítésére, távbeszélgetések lebonyolí
tására, postatakarékpénztári közvetítő szolga 
lat ellátására, továbbá postai- és pénzügyi bé
lyegek és értékcikkek árusítására.

A fiókkirendeltség csak közönséges és 
ajánlott levélpostai küldemények és táviratok 
felvételével, távbeszélgetések lebonyolításával, 
továbbá postai bélyegek és értékcikk árusításá
val foglalkozik.

Az alkalmi postahivatal és fiókkirendel': 
sége külön alkalmi bélyegzőket használnak.

Az alkalmi postahivatal díj négyszögszáma: 
a gödöllői állandó postahivataléval azonos, el
lenőrző száma: 391.

Budapest, 1939. évi július hó 12-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
119.863/3.

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

Ausztráliába (Fremantle): F VII122 — 5 ó, 
É VIII/15;

Brit Indiába (Bombay): F VII/19 — 15 ó, 
É VIII/10;

Dél Afrikába (Capetown): F VII/18 — 15 
ó, É VIII/7;

Dél Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/15 
- 15 ó, É Vü/31; F VII/18 — 12 ó, É VIII/4; F 

VII/20 — 15 ó, É VIII/7; F VII/21 — 15 ó, E 
VIII/8; F VII/22 — 15 ó, É VIIF9;

Egyiptomba (Alexandria): F VII/16 — 22 ó, 
É VII/20; F VI1/17 — 22 ó, É VII/21 (d. u.); F 
VII/19 — 22 ó, É VII/23; F VII/20 — 22 ó, 
É VII/26, F VII/22 — 22 ó, É VII/26;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VII/17 — 15 ó, É VII/25; F VII/20 — 15 ó, 
É VII/27;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII/17

-  22 ó, É VII/22; F VII/19 — 22 ó, É VII/24; 
F VII/22 — 22 ó, É VII/27;

Iránba (Perzsia-Teherán): F VII/17 — 12 ó, 
É VII/25; F VII/21 — 12 ó, É VII/29; F VII/22
— 12 6, É VII/30;

Japánba (Shimonoseki): F VII/18 — 9 ó, 
É VIII/5; F VII/21 — 9 ó, É VIII/8;

Németalföldi Indiába (Batávia): F VII/19
-  15 ó, É rVIll/10;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII/17 — 22 ó, 
É VII/21; F VII/19 — 22 ó, É VII/23; F VII/20
— 22 ó, É VII/25; F VII/22 — 22 ó, É VII/26;

Szíriába (Alep): F VII/17 — 22 ó, É VII/20; 
F VII/19 — 22 ó, É VII/22; F VII/22 — 22 ó, É 
VII/25.

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

A m. kir. posta tudakozó irodájának költöz
ködése.

119.619/4.
A m. kir. posta tudakozó iroda 1. osztályá

nak „Tértiosztálya“ és a 3. „Posta-, távíró- és 
távbeszélő-leszámolási osztálya“, I„ Mészáros
utca 19. alól (eddigi kézbesítőhivatal Budapest 
2.); a 2. „Külföldi Hirlaposztálya“ IV., Város
ház-utca 18. sz. alól (eddigi kézbesítőhivatal 
Budapest 4.) a budapesti postaigazgatóság uj 
palotájába, VII., Dob-utca 75—81. sz. alá köl
tözött.

Ezért a hivatalok a jövőben az említett 
osztályoknak szóló küldeményeket (ügyirat, 
jelentés, számadás stb.)

B u d a p e s t  7. 
közelebbi megjelöléssel lássák el.

A külföldi hírlapok visszajelentésére vo
natkozó 355. számú nyomtatvány címében,, a 
Budapest 4. leadóhivatalt helyesbítsék „Buda
pest 7“-re. A külföldi hírlapokra szóló előfize
tési díjak beküldésére szolgáló szolgálati pos
tautalványokat szintén „Budapest 7“-hez keli 
címezni.

A posta-, távíró-, illetőleg távbeszélő- 
kicserélő hivatalok számadásaikat szintén az 
új címnek megfelelően továbbítsák.

A Tudakozó iroda „Panaszosztálya“ to 
vábbra is IV., Városház-utca 18; szám alatt 
maradt. Ettől az osztálytól származó ügyirato
kat ezentúl is változatlanul „Budapest 4.“-hez 
kell címezni.

Budapest, 1939. évi július hó 11-én.
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Sajtóhiba helyesbítés.
ad 119.039/3.

A P. R. T. folyó évi 31. számában 119.039 .3. 
sz. alatt „fpolybél postahivatal ideiglenes meg
szüntetése“ címmel közzétett és nyomdahiba 
folytán hibás szöveggel megjelent Közlemény 
helyesbítése végett, a Közlemény címében és a 
tartalomjegyzékben „Ipolybély“ helyett „Ipoly- 
bél“, a Közlemény utolsó szavaként „Ipoly- 
szántó“ helyett „Ipolypásztó“ Írandó.

Budapest, 1939. évi július hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

119.534/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi július hó 7-én kelt B. I. 
7557/1939. számú végzésével a Budapesten a 
Szentes József nyomdájában előállított gyász
keretes „Egy éve“ szövegű röpirat 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, 1939. évi július hó 10-én.

II.
119.898/4.

A szombathelyi kir. törvényszék vizsgáló - 
bírája az 1939. évi június hó 22-én kelt B. 
1026/27/1938. számú végzésével a Soltész Jenő 
által írt, Szombathelyen a Martineum könyv
nyomdában előállított „Pirosán kel a nap“ cí
mű könyv lefoglalását rendelte el

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szombat- 
helyi kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
118.605/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

11. o. Marokkó, Spanyol hivatalok és Spa
nyolország neve mellé az 1. hasábban tegye
nek J1) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: „“ ) Magántávira
tok csak közértelmű nyelven szerkesztve küld
hetők.“

12. o. Belga-Kongónál az NLT távirat szó
díja a 4. hasábban 0.794 a. fr. Az 5. hasábban a
0.794 szódíj törlendő.

Az oldal alján levő 5) jegyzet szövegében 
a =  DLT =  megjelölés =  NLT =-re javítandó.

13. o. Cap Verde-szigetek mindkét alcímé
nél a 2. hasábban a II. útiránymegjelölést, a 3. 
hasábban pedig a hozzátartozó 2.99, illetőleg 
3.39 szódíjat töröljék. Mindkét alcímnél a 2. ha
sábban a IV. útirány meg jelölés elé írják be: II.

14. o. Francia-Nyugat-Afrika, a) Dahomey 
és Elefántcsontpartnál az NLT távirat szódíja 
a 4. hasábban, a III., VI. útiránynak megfelelő 
sorban 1.15 a. fr. LJgyanitt az 5. hasábban az
1.15 szódíj törlendő;

b) Francia-Egyenlítői-Afrika I. és II. díj
övénél az NLT távirat szódíja a 4. hasábban, 
a III., VI. útiránynak megfelelő sorban 1.284 
a. fr. Ugyanitt az 5. hasábban az 1.284 szódíj 
törlendő; a III. díjövnél az NLT távirat szó
díja a 4- hasábban, a III., VI. útiránynak meg
felelő sorban 1.417 a. fr. Ugyanitt az 5. hasáb
ban az 1.417 szódíj törlendő;

c) Francia-Guineánál az NLT távirat szó
díja a 4. hasábban, a III., VI. útiránynak meg
felelő sorban 0.934 a. fr. Ugyanitt az 5. hasáb
ban a 0.934 szódíj törlendő.

Kamerunnál az NLT távirat szódíja a 4. 
hasábban, a III., VI. útiránynak megfelelő sor
ban 1.234 a. rfr. Ugyanitt az 5. hasábban az 
1.234 szódíj törlendő.

Madagaszkár-sziget és Komori-szigetek- 
nél az NLT távirat szódíja a 4. hasábban, a
III., VI. útiránynak megfelelő sorban 1.04 a. fr. 
Ugyanitt az 5. hasábban az 1.04 szódíj tör
lendő.

Az oldal alján levő °) jegyzet szövegében 
a = D L T  =  megjelölés =  NLT =-rc javítandó.

15. o. Réunion-szigetnél az NLT távirat 
szódíja a 4. hasábban, a II., III. útiránynak 
megfelelő sorban 1.007 a. fr. Ugyanitt az 5. ha
sábban az 1.007 szódíj törlendő.

Az oldal alján lévő 1S) jegyzet szövege a 
következőképpen helyesbítendő: DLT—,
illetőleg =  NLT =  csak via Eastern küldhető.“

16. o. Szomáli partvidék (francia)-nél az 
NLT távirat szódíja a 4. hasábban, az L, III.
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útiránynak megfelelő sorban 0.897 a. fr. Ugyan
itt az 5. hasábban a 0.897 szódíj törlendő.

Togonál az NLT távirat szódíja a 4. hasáb
ban, az I., V. útiránynak megfelelő sorban 1.15 
a. fr. Ugyanitt az 5. hasábban az 1.15 szódíj 
törlendő.

Az oldal alján levő 5) jegyzet szövegében 
a — DLT =  megjelölés = N L T = r-re javítandó.

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
120.002/3.

A Budapest—Lawoczne, illetve Taracköz— 
Tepeimsa közt — Miskolcon át mindkét irány
ban éjjel — közlekedő személyvonatok teher
mentesítése érdekében folyó évi július hó 15-től 
Budapest—Lawoczne közt a 450/c és 459/c, il
letve Taracköz-TepeiriBa—Királyháza- Impaa T.raaa 
közt a 4135, Királyháza-U’pa.iT.raan Bátyú közt 
a 4159/a számú postavonatok lépnek forgalomba.

A 450/c sz. pv. menetrendje: Ind. Bpest ke
leti 23.00, Hatvan 0.44 0.54, Vámosgyörk 1.18 
—1.23, Kál-Kápolna 1.55—2.00, Füzesabony 2.12 
- 2.20, Mezőköved 2.37 2.39, Mezőkeresztes- 
Mezőnyárád 2.49—2.50, Nyékládháza 3.17- 3.18, 
Miskolc 3.36—3.58, Szerencs 4.47—4.50, Sáros
patak 5.37- 5.39, Sátoraljaújhely 5.49—6.02, Bá
tyú 7.39—8.30, Munkács 9.26—9.41, Lawoczne 
13.12.

A 459/c sz. pv. menetrendje: (egyelőre Bá
tyútól) Ind. Bátyú 17.50, Fszeny 18.05, Csap j 
18.12 18.30, Bély 18.43—18.44, Perbenyik 18.49 
—18.55, Nagvgéres 1901—19.06, Szomotor 19.17 
—19 20, Bodrogszerdahely 19.25—19.30, Sátorai 

.jaújhely 19.40—19.51, Sárospatak 20.02 20.04 
Bodrogolaszi 20.12—20.13. Olaszliszka-Tolcsva 
20.20—20.21, Erdőbényefürdo 20.28—20.29. Sze
rencs 20.54 -21.12, Miskolc 22.02—22.22, Mező
kövesd 23.22—23.23, Füzesabony 23.39— 23.47, 
Kál-Kápolna 24.00—0.02, Vámosgyörk 0.33 
0.35, Hatvan 1.01—1.21, Bpest keleti 2.56.

A 4135 sz. pv. menetrendje Ind. Taracköz- 
Tepenma 12.28, Huszt-XvcTi, 13.40—13.43, Ki
rályháza 14.14.

A 4159/a sz. pv. menetrendje: Ind. Király
háza 14.56, Nagyszőllős-Hafl-b-CeBJiewnt, 15.07 -- 
15.29, Bátyú 17.35—17.50.

1. Ehhez képest folyó évi július hó 15-től a 
Budapest—Taracköz-TeponiBa 39. számú mozgó-

• posta Miskolcig a 450/c, innen Sátoraljaújhelyig 
a 440 s innen a 432/4132,

a Taracköz-Tepemßa —Budapest 33 számú 
mozgóposta Bátyúig a 4135/4159/a s innen a 
459/c,

a Budapest—Munkács 37 számú mozgó
posta Sátoraljaújhelyig a 450/c s innen a 430,

a Budapest—Rozsnyó 21 számú mozgópos
ta Hatvanig a 450/c s innen a 320/9527/7612 sz. 
vonatokban közlekedik.

Az egyirányú Budapest—Munkács 37 számú 
mozgóposta kocsija Munkácsról kezelő mellék
kocsiként Bátyúig a 431 s innen a 459/c sz. vo
natban tér vissza Budapestre.

2. Folyó évi július hó 9-től a Szombathely 
—Budapest 81 számú mozgóposta Székesfehér
vár—Budapest déli pu. közt július hó 9., 16., 23..
30., augusztus hó 6., 13., 15., 20., 27., szeptem
ber hó 3. és 10-én az 1221 sz. vonat helyett a 
2211 sz. vonatban közlekedik. A felsorolt napo- * 
kon Székesfehérvár—Budapest déli pu. közt az 
1221/a sz. vonat vasúti szolgálati kocsijában, a 
budapesti keleti pályaudvari mozgópostafőnök 
ség ellátásában postai jegyzékelőmenet közle
kedik.

3. Folyó évi augusztus hó 1-től a térti 52 sz. 
mozgóposta a D/3/3 sz. vonatokban Bécstől 
Budapestig „Wien—Budapest 52“ elnevezéssel

; közlekedik.
4. A Szeged—Budapest 3 számú mozgópos

tát szállító vonatok a mozgópostái jegyzék
ben tévesen szerepéinek. Ez a mozgóposta he
lyesen végig a 719 számú vonaton közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat a P.
R. Tára ez évi 20-iki számában 107.255/3- 1939. 
sz. alatt közzétett mozgópostái jegyzékben ve
zessék keresztül.

Budapest, 1939. évi július hó 11-én.

*■ # 
Változások a Helységnévtárban.

T. ad. 119.612/3.
Akasztónál (90. o.) a „M3P,“ jel után be

írandó: „ ca^L “; „u. t. Csengőd“ törlendő.
Ács (88. o.) r% Akasztó ezentúl u. p. és u.

t. Akasztó.
Alsódöbrögec (94. o.) o  Akasztó ezentúl

u. p. és u. t. Akasztó.
Felsődöbrögec (205. o.) r*.i Akasztó ezentúl 

u. p. és u. t. Akasztó.
Budapest, 1939. évi július hó 11-én.
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Für postaügynökség megnyitása.
119.189/3.

Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegye érsek
újvári járásában fekvő Für községben folyó 
évi június hó 19-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Kürt, 
díjnégyszögszáma: 111, ellenőrző száma: 6378.

A postaügynökség forgalmi köre Für köz
ségre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 38. ol
dalán Fürnél az „u. p. és “ törlése mellett be
írandó: „ISI Eh. Kürt, Budapest 1 —■ — — Ma- 
gyarbély, Kürt . . . .  111; az „u. t. Kiirt“ után 
pedig beírandó: „postáig. S.“

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

Kupái Kovácsmajor pu. postaügynökség 
ideiglenes szüneteltése.

118.793/3.
A Kupái Kovácsmajor pályaudvari posta

ügynökség 1939. évi június hó 21-től ideiglene
sen szünetel.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkalmazzák. 
A Helységnévtár 333. oldalán pedig Kupái Ko
vácsmajornál az „u. t.“ elé írják be „u. p. Erek- | 
lvés“.

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. 
június havi forgalma.
5.316/eln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 756.423 P 
88 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1939. június hó végén 
136,705.378 P 60 f volt. A különleges kamatozá
sú betétek álladéka a fenti álladókban 19,980.998 
P 58 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 592.774 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 38,723.587 

P 13 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1939. június hó végén 
213,333.201 P 63 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 40.094 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nát képező értékpapírok állománya 1939. évi jú
nius hó végén névértékben 148,127.249 P 91 f-í 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké

pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név
értékben 178,725.382 P 45 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 104.762 volt.

A zálogüzletágban 233.168 drb új zálogfelvétel 
4,937.737 P kölcsönnel és 219.637 drb zálogkivál
tás 4,575.535 P kölcsönvisszafizetéssel Szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. június hó vé
gén 1,251.902 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 25,109.075 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.808 drb, kényszerárverésre pedig 6.037 drb kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 7.246 
drb, a befolyt vételár 145.596 P 28 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939.' évi június hó folyamán 
3,745.985 tétel, s 2,073,347.716 P 39 f volt.'

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 349,038.580 P 23 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi július hó 7-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
I.

118.585/1.
A Miskolci 2. számú postahivatalnál a hi

vatalvezetői állás nyugdíjazás folytán megüre
sedik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködé- 
si illeményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt, a hivatalos út betartása 
mellett a javaslattételre hivatott kassai m. kir. 
postaigazgatósághoz intézendő folyamodvány
ban.

Az igazgatóság és központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a kassai postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1939. évi július hó 7-én.
II.

118.586/1.
A Sopron 1. számú postahivatalnál a hiva

talvezetői állás nyugdíjazás folytán megürese
dik.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek hivatali igazgatók, főfelügyelők és 
felügyelők. Jelentkezni lehet a közlemény meg-
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jelenésétől számított 8 nap alatt, a hivatalos ót 
betartása mellett a javaslattételre hivatott sop
roni m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és központi hivatalok nz

írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a soproni postaigazgatóságnak.

Budapest, 1939. évi július hó 10-én.

Pályázati hirdetmény
postaügvnöki állásra szerződés mellett. 

119.776/3. 119.383/3. 118.503/3., 119.382/3., sz. *) *•)
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*) A postaszállítás a Sárosfa—Baka közti kocsijárattal történik. A postakézbesítést a község díjmentesen végzi.
*•) A postaügynökség a pályaudvar területén működik. Az érkezett postaküldemények kézbesítéséről a Szent 

Benedek bencés-rend tarjánpusztai uradalma 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 1939.

évi július hó 29-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek s P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi július hó 12-én.

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

Csór postahivatal július 15-től nőkiadót keres, ki he
lyettesíteni tud; fizetés megjelölésével.

F üzfőgyártelep I. oszt. postahivatal lehetőleg azonnali 
belépésre, állandó alkalmazásra, nőkiadót vagy gyakorlott, 
táviratozni tudó kiadójelöltet keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

Legenyealsómihályi II. oszt. hivatal keres nő- vagy 
férfi kiadót azonnali belépésre. Fizetés 80.— P, üzemi és 
lakás. Az állás állandó.

Pocsaj II. oszt. hivatal postamester helyettesítésére

július 15, esetleg augusztus 1-től egy hónapra lehetőleg nő
kiadót keres; fizetés 100 P, ellátás, lakás.

Rimasimonyi III. oszt. postahivatal (távirda, telefon 
nélkül) sürgősen keres helyettest 1—2 hónapra. Fizetés: 
82 P, üzemi és lakás.

Szeghalom postahivatal postamestert helyettesíteni 
tudó, gyakorlott kiadót keres. Járandóság: készpénzfizetés.

Vésztő postahivatal azonnalra vagy augusztus 1-re 
postakiadót keres. Lehet kezdő is. Fizetés megegyezés sze
rint.

A »zerkesztőségnek szánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály, Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak azánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Budapest, Dob-utca.

Fővárosi Nyomd.« Részvénytársaság (Felelős v.: D uchor J.)
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T A R T A L O M

A m. kir. postavezerigazgatóság ügykör-beosztásának 
és a felülvizsgálati hatásköröknek módosítása.

Felmentések és megbízatások.
Felmentés és megbízatás.
Megbízatás.
Albániába szóló árut tartalmazó esomagokhoz elő

zetes deviza beszerzési engedély.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Balassagyarmat postahivatal nevének megváltoztatása.

Változások a Helységnévtárban.
Forgalomköri változások.
Változások a Budapest székesfőváros területének 

>ostakézbesítési beosztása című segédkönyvben.
Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok név

sorához.
Bükkaranyos postaügynökség megnyitása.
Kisfalud postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.

A m. kir. postavezérigazgatóság ügykör-beosz
tásának és a felülvizsgálati hatásköröknek mó

dosítása.
118.200/1.

A postavezérigazgatóság ügykör beosztá
sát és a felülvizsgálati hatásköröket a ren
delet megjelenésének napjától számított ha 
tállyal az alábbiakban szabályozom:

A postavezérigazgató közvetlen felülvizs
gálata alá tartoznak:

1. ügyosztály (személyzeti és szervezési 
ügyek),

5. ügyosztály (jogi és fegyelmi ügyek),
11. ügyosztály (üzembiztonsági ügyek).
A z A. főosztály felülvizsgálati hatáskö

rébe az üzleti és díjszabási ügyek tartoznak és 
pedig:

3. ügyosztály (postaforgalmi és járati 
ügyek),

4. ügyosztály (postaüzleti és díjszabási 
ügyek),

8. ügyosztály (távíró-, távbeszélő-, rádió- 
üzleti és díjszabási ügyek).

A B. főosztály felülvizsgálati hatáskörébe 
a műszaki ügyek tartoznak és pedig:

6. ügyosztály (távíró-, távbeszélő- és rá
dióműszaki ügyek),

7. ügyosztály (postaházak építése és fenn
tartása),

9. ügyosztály (anyagbeszerzési ügyek).
A C. főosztály felülvizsgálati hatáskörébe 

a költségvetés, pénzügyi, szociálpolitikai, tanul 
mányi és központi vizsgálati ügyek tartoznak 
és pedig:

2. ügyosztály (költségvetési, pénzügyi és 
statisztikai ügyek),

10. ügyosztály (szociálpolitikai és tanulmá
nyi ügyek, valamint az egyesületek feletti fel
ügyelet gyakorlása).

Idetartozik még a központi vizsgálati cso
port.

A fentiek szerint a fegyelmi ügyek inté
zése az 1. ügyosztály ügyköréből az 5. ügyosz
tály ügykörébe, az 1. (személyzeti és szerve
zési), továbbá a 11. (üzembiztonsági) ügyosz
tály a „C“ főosztályvezető felülvizsgálata alól 
az 5. (jogi és fegyelmi) ügyosztály pedig az ,,A1' 
főosztályvezető felülvizsgálata alól közvetlen a 
postavezérigazgató, a 2. (költségvetési, pénz
ügyi cs statisztikai) ügyosztály pedig az „A‘ 
főosztályvezető felülvizsgálata alól a „C“ fő 
osztályvezető felülvizsgálata, alá és végül a 8 
(táviró-, távbeszélő-, rádióüzleti és díjszabási 
ügyek) ügyosztály a „B“ főosztályvezető felül
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vizsgálata alól az „A“ főosztályvezető felülvizs- j 
gálata alá kerül.

Az ügykör beosztást és a felülvizsgálati 
hatásköröket szemléltetően a mellékelt táblá
zat tünteti fel.

Jegyezzék elő a hivatalok e rendeletet az 
1935. évi P. R. T. 30. számában megjeleni 
124.911/1. számú, valamint az 1937. évi P. R. T. 
34. számában közzétett 114.311/1. számú rende
letnél.

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.

Felmentések és megbízatások.
118.150/1.

Aigner Dezső postaműszaki főigazgatót a 
postavezérigazgatóság 7. ügyosztályának veze
tése alól felmentettem és megbiztam a posta
vezérigazgatóság B. főosztályának vezetésével 
és a postavezérigazgató állandó helyettesíté
sével.

Dr. Kiss Ödön postafőigazgatót a posta
vezérigazgatóság C. főosztályának vezetésével 
történt megbízatásának érintetlenül hagyásá
val a postavezérigazgatóság 1. ügyosztályának 
vezetése alól felmentettem.

Dr. Forster Károly postafőigazgatót a pos
tavezérigazgatóság 4. ügyosztályának vezetése 
alól felmentettem és megbíztam a postavezér
igazgatóság A. főosztályának vezetésével.

Dr. Rátz Alfonz postafőigazgatót a posta
vezérigazgatóság 10. ügyosztálya vezetőjének 
helyettesítése alól felmentettem és megbíztam 
a postavezérigazgatóság 1. ügyosztályának ve
zetésével.

Dr. Hantal József postaigazgatót a posta- 
vezérigazgatóság 3. ügyosztálya vezetőjének 
helyettesítése alól felmentettem és megbíztam 
ez ügyosztály vezetésével.

Dr. Albrecht Gyula postafőigazgatót a 
postavezérigazgatóság 4. ügyosztálya vezetőjé
nek helyettesítése alól felmentettem és megbíz
tam ez ügyosztály vezetésével.

Endrédy Antal postaműszaki főigazgatót 
a posta központi járműtelepének vezetése alól 
felmentettem és egyidejűleg megbíztam a 
postavezérigazgatóság 7. ügyosztályának veze
tésével.

Dr. Kovács József postafőigazgatót a bu
dapesti postaigazgatóság vezetőjének helyette
sítése alól felmentettem s egyidejűleg az igaz
gatóság vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939.' évi július hó 18-án.

Felmentés és megbízatás.
119.561/1.

Blaskovits Miklós postatanácsost a posta 
vezérigazgatóság 3. (postaforgalmi és járati 
ügyek) ügyosztálya,

dr. Belus Mihály postatanácsost a posta- 
vezérigazgatóság 4. (postaüzleti és díjszabási 
ügyek) ügyosztálya,

dr. Lóky Zoltán postaigazgatót a posta
vezérigazgatóság 10. (szociális és kultúrális 
ügyek) ügyosztálya,

Huber Oszkár postaigazgatót a postave
zérigazgatóság 11. (üzembiztonsági ügyek) ügy
osztálya vezetőjének állandó helyettesítésével 
megbíztam.

Dr. Márton Béla postaigazgatót a posta
vezérigazgatóság 11. ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítése alól felmentettem, a bu
dapesti postaigazgatóság létszámába áthelyez
tem és egyidejűleg megbíztam az igazgatóság 
vezetőjének állandó helyettesítésével.

Dr. Szentiványi Ervin postaigazgatót a 
postavezérigazgatóság 4. ügyosztályának lét
számából áthelyeztem a postavezérigazgatóság 
A. főosztályának létszámába.

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.

Megbízatás.
119.561/1.

Gyapay Árpád postaműszaki igazgatót a 
postavezérigazgatóság 6. ügyosztályának létszá
mából áthelyeztem a m. kir. posta központi 
járműtelepéhez és megbíztam annak vezeté 
sével.

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.

Albániába szóló árut tartalmazó csomagokhoz 
előzetes deviza beszerzési engedély.

121.181/4.
Az albán postaigazgatás értesítése sze

rint a kereskedelmi értékkel bíró árucikket tar
talmazó külföldről eredő csomagok csak akkor 
kézbesíthetők, ha az áru értékének kifizetésé
hez szükséges deviza vásárlásához szükséges 
engedélyt a címzett már előzetesen beszerezte. 
Kívánatos tehát, hogy az ilyen tartalmú cso
magok feladói az előzetes devizabeszerzési en
gedélyt még az áru feladása előtt a címzett út
ján megszerezzék. Ezt az engedélyt az Albá
niában külön e célra felállított bizottság bo
csátja ki.

Ily engedély hiánya esetében az albán
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posta a csomagot kézbesíthetetlennek tekinti 
és azt vagy visszaküldi a feladónak, vagy pedig 
a feladónak a szállítólevél hátoldalán megadott 
rendelkezései szerint jár el.

A hivatalok adott esetben figyelmeztessék 
erre az Albániába szóló csomagok feladóit. Ezt 
a rendeletét pedig jegyezzék elő a Csomagdíj
szabásban a 62. oldalon, Albániánál.

Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
121.279/3.

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): /*’ VII/27. 7 ó,
É VI11/22; F VlII/3 — 7 ó, É VII1/29;

Brit-Indiába (Bombay): F VII/27 — 7 ó,
11 VIII/10; F VI1I/1 — 15 ó, É VIII/14; F VIII/3 

7 ó, É VIII/17;
Dél-Afrikába (Capetown): F VII/25 — 15 

ó, É VIII/14; F VI.II/1 — 15 ó, É VIII/21;
Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VII/27 

15 ó, É VIII/14; F VII/29 — 15 ó, K VIJI/15; 
F VIII/2 — 12 ó, É VIII/16;

Egyiptomba (Alexandria): F VII/23 — 22 ó, 
E VII/27; F VI1/26 — 22 ó, É VII/30; F VII/29 

- 22 ó, É VIII12; F VII/31 — 22 ó, É VIII/4; 
F VIII/2 — 22 ó, É VIII/7; F VIII/3 — 22 ó, 
É VI11/8; F VIII/5 — 22 ó, É VIII/10;

Észak- és Küzépamerikába (New-York): F 
VII/24 — 15 ó, É VII/31; F VII/25 — 22 ó, É 
VIII/3; F VII/26 — 15 ó, É VIII/4; F VII/31 — 
15 ó, É VIII/7; F VIII/3 — 15 ó, É VIII/10;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VII/24 
22 ó, É VII/29; F VII/26 — 22 ó, É VII/31; 

F VII/29 — 22 ó, É VIII/3; F VII/31 — 22 ó. 
É VIII/5; F VIII/2 — 22 ó, É VIII/7; F VIII/5 
22 ó, É VIII/10;

Iránba (Perzsia-Teherán): F VII/24 — 12 ó, 
É VIII/2; F VII/28 — 12 ó, É VIII/6; F VII/29 —
12 ó, É VIII/7; F VII/31 — 12 ó, É VIII/9; 
F VIII/4 — 12 ó, É VIII/13; F VIII/5 — 12 ó. 
É VIII/14;

Japánba (Shimonoseki): F VII/25 — 9 ó, 
É VI.II/11; F VII/28 — 9 ó , É  VIII/14; F VItI/1 

12 ó, É VIII/18; F VIII/4 — 12 ó, É VIII/21; 
Németalföldi Indiába (Batá\ia): F VII/27 

— 5 ó, É VIII/21; F VIII/3 — 5 ó, É VLII/24;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII/24 — 22 ó, 
É VII/29; F  VII/26 — 22 ó, É VII/31; F VII/29 
— 22 ó, É VIII/3; F VII/31 — 22 ó, É VIII/5; 
F VIII/2 — 22 ó, É VIII/7; F VIII/4 — 22 o, 
É VIII/9; F VIII/5 — 22 ó, É VIII/10;

Szíriába (Alep): F VII/24 — 22 ó, É VII/27; 
F VII/26 — 22 ó, É VII/29; F  VII/29 — 22 ó, 
/•; VIII/2; F  VLI/31 — 22 ó, É  VIII/3; F  VIII/2 

22 Ö, É VIII/5; F  VIII/5 — 22 ó, É VIII/8.
Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
121.243/4.

Az Eperjesen megjelenő „Slovenská Slo- 
aoda“ című sajtóterméktől a postai szálítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.

Balassagyarmat postahivatal nevének megvál
toztatása.
119.986/3.

A felszabadult tótgyarmati postahivatal 
nevének „Balassagyarmat 2“-ben történt meg
állapításával kapcsolatban, Balassagyarmat 
postahivatal elnevezése „Balassagyarmat l “-re 
változott.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsorában és az Irányítási Füzetben
12., illetve 16. oldalon „Balassagyarmat“ mellé 
„l“-et írjanak.

Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban.
120.386/3.

Hét (253. o.) ezentúl u. p. és u. t. Bánréve. 
Héti csárda Hét (253. o.) ezentúl u. p. 

Bánréve.
Soldostelep r-* Hét (471. o.) ezentúl u. p. 

Bánréve.
Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Forgalomköri változások.
119.580/3.

A hivatalok a Helységnévtár 1 Pótfüzeté
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:
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52. oldalon Egyházasbást kk u. t. ezentúl 
Cered.

83. oldalon Medveshidegkút kk u. t. ezen
túl Cered.

107. oldalon Tajti kk u. t. ezentúl Cered.
113. oldalon Vecseklő kk u. t. ezentúl 

Cered.
Budapest, 1939. évi július hó 18-án.

Változások a Budapest székesfőváros területé
nek postakézbesítési beosztása című segéd

könyvben.
120.364/3.

A hivatalok a Budapest székesfőváros te
rületének postakézbesítési beosztása című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:
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mely hivatal kézbesíti

Abavár-utca XIV 741 7U 70 42 42 70 új utca

Amazon-utca VII — — — — — — Megszűnt. Most: 
Ilutyra Fcrenc-utca

Bajza-utca
VH.1“ 13

2—16
741 70 70 42 42 70

70VI.— v. 
18

62 70 70 42 42

Barackos-utca XI. 112 112 70 42 42 70

Bátorkeszi-utca XIV. 741 70 70 42 42 7o; új utca

Bcreck-utca XI. 112 112 70 42 42 70

Borbála-utca XII. 2 2 2 42 42 2 új utca

Bürök-utca

1—71
- „ 2 - 3 4

2 o 70 42 42 70
utca-kiter j észt ésXB. ?J 

3 6 , V

2 2 2 42 42 2

Dankó-utca VIII. 741 70 70 42 42 70 új elnevezés

Dankó Pista-utca VIII. — — Megszűnt. Most: 
Dankó-utca

Edvi Illés-utca XII. 2 2 2 42 42 2 új utca

Fodor-utca

1—83
„ 1 ,2 -6 °

2 2 70 42 42 70
utca-kiterjesztésx n . 8.

----V .
6 2

2 2 2 42 42 2

Galgóczy-utca

1—41

- r í 2“ 40
2 2 2 42 42 2

utca-rendezésx n . 43
--------- V .
42

2 2 70 42 42 70

Gútor-tér X. 10 10 70 10 10 70
új utca, tér

G útor-u tca X. 10 10 70 10 10 70



Hollóháza-utca X. 10 10 70 10 10 70 új utca

1 lutyra Ferenc-utca VII 741 70 70 42 42 70 új elnevezés

Ipolyság-utca XIV 741 70 70 42 42 70 új utca

Jolán-utca I. — f — — — — Megszűnt. Most: 
Térffy Gyula-utca

Karancs-utca X3. 112 112 112 42 42 112 új utca

Katalin-utca II. — — — — — — Megszűnt. Most: 
Nagyajtai-utca

Kázmér-út

1— 39
2— 40Xíí

2 2 70 42 42 70
X U ,41----V.

42 2 2 2 42 42 2

Kerecseny-^tca X. 10 10 70 10 10 - 70 új utca

Kcttös-kcreszt-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Király-helmec-utca III- 3 3 3 3' 3 3 új utca

Köbölkút-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Lelesz-utca XII. 2 2 2 42 42 2 új utca

Mackensen-út

1—15 

X II2 -1 6
2 2 70 42 42 70

utca-kiterjesztés' lt
--------- V .

18 2 2 2 42 42 2

Mecset-utca
" S - 2 2 70 42 42 70

utca-kiterjesztés23III--- v.•18 3 3 . 70 42 3 70

Mecenzéf-utca III. 3 3 3 42 3 3 új utca

Munkács-tér III. 3 3 70 3 3 70 új tér

Nagyajtai-utca II. 2 2 70 42 42 70 új elnevezés

Nagyida-utca. XI. 112 112 112 42 42 112 új utca

Nagykapos-utca XII. 2* » 2 . 2 42 42 2 új utca

Negyed-utca XI V 741 70 70 42 42 70 új utca

Orczy-út

Vili.
páros 741 70 70 42 42 70

X.
ptlan 10 10 70 10 10 70

Utca, út. tér neve
Közigazgatási
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1
4-J>>

Expressz

Utca, út, tér neve
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Oroszvég-utca XI. 112 112 112 42 42 112 új utca

Palást-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Pelsőc-utca XII. 2 2 70 42 42 70 új utca

Perbete-utca XII. 2 2 2 42 42 2 új utca

Pered-utca XIV. 741 70 70 42 42 70 új utca

Rombach-utca VII — — — — — ■ — Megszűnt. Most: 
Rumbach Sebestyén-u.

Rumbach Sebestyén-utca VII. 741 70 70 42 42 70 új elnevezés

Széphalom-utca XII. 2 2 70 42 42 70 új utca

Szily Kálmán-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca .

Térffy Gyula-utca I. 2 2 70 42 42 70 új elnevezés

Tétényi-köz XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Tornalja-utca XII. 2 2 70 42 42 70 új utca

Torbágyi-út

1— 43
2— 106 2 2 70 42 42 70

utca-rendezésx n . 45
108 v -

2 2 2 42 42 2

Törökbálinti-út
XII. 75 2 2 70 42 42 70

utca-kiterjesztés
XI. 2í i 112 112 70 42 42 70

Valkói-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Varasdi-utca XI. 112 112 70 42 42 70 új utca

Várgede-utca X. 10 10 70 10 10 70 új utca

Verebély-utca X. 10 10 70 10 10 70 új utca

Versec-út XII. — — — — — — Megszűnt. Most: 
Versec-sor

Versec-sor XII. 2 2 70 42 42 70 új elnevezés

Zuhatag-sor XII. 2 2- 70 42 42 70 új elnevezés

Zsadány-utca X. 10 10 70 10 10 70 új utca

Zsivora György-utca XIV. 741 70 70 42 42 70 új utca
-------

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.
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Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.
118.196/8.

I. Ú jo n n a n  n y í l t  t á v í r ó -  é s  tá v b e s z é lő - h iv a ta lo k  $ t á v i r a t k é z b e s í t é s r e  f e l h a t a l m a z o t t  v a s ú t i  t á v í r ó - h iv a ta lo k .
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S  C 
23 o
- • o—■ i.
41

szolgálati jel.
1 2 3 4 5 6 I 7 | 8 9 lü 11

Dunaharaszti 2 P c s t - P i l i s -  
S o l t - K i s k u  n B — — L — — -

4503,
4530

B u d a p e s t  K

Fertőszéplak 
ü. Ny.

Sopron S — — L — — — 5980 E s z t e r h á z a

Gárdony K. Fejér B Máv.
Budapest — — L g 8830

Hódmezővásár 
hely ü. Ny'. C s o n g r ú d Sz — — L — — — — Hódmező

vásárhely 1

Ihráz p. u.
ü. Ny.

Bihar D \_ — L — — — 3397 Komádi

Lázi ü. Ny'. V e s z p r é m S — — L — — — 5628 V e a z p r é m -
v a r s á n y

K i s k u n 
f é l e g y h á z a

Majsqjakab- 
szállás ii.

P e s t - P i l i s -
S o l t - K i s k u n Sz '  —

1
L — — — 4216

Mátranovák- 
bánvatelep Ny. Nógrád B ' — — L — — — 2985 H o m o k -

t e r e n y e

Nemesbük ii. Zala P — — L — — 5558 K e s z t h e l y

Orszent- 
miklós Ny.

P e s t - P i l i s -
S o l t - K i s k ü n B — — L — — — 2527 Veres

egyház

Úri ft B — — L — — — 3707 T á p i ó s á p

Vác ü. Ny. •• B — — L — — — 2538 Vác

11. Egyéb változások.
Bekapcsolt attak:

á c s  az 5753 , Ácsa a 2918—, Alberti-Irsa a (7382)—, Alcsút az 5703 , Álmosd a 3476 , 
Alsóábrány a 3127—, Alsókéked a 3224 , Ape a 2545, 2546, 2568, (2975), (2976)—, Arló a 3139-, 
Ászár az 5752, 5809—, Bagamér a 763—, Bajna az 1391, 6037, 6038—, Balassagyarmat 1. a 25.32, 
2588,2589—, Balatonboglár az 5443 , Balatonfüredfürdő a 7382—, Balatonvilágos az 5379 , 
Bánréve a 672, (3102), 3268—•, Bátaszék a 4969-, Bélapátfalva a 3144—, Beregsurány a 758, 794, 
3454, Bia az 5700—, Bicske az 5706, 6038—, Bodajk az 5377 , Bojt a 3477—■, Boldog a 2946—, 
Borsodnádasd a 3139, 3144—, Botpalád a 3468 -, Bönyrétalap az 5752—, Bösztör a 4556- -, Bu
dapest K. a (200), 306, 307, 308, 321, 322, 332, 352, 550, 551, 642, 1373, (1477)—, Budapest H. 
a 2214, 2243, 2245, 2258, 2452, 2453, 2454, 2460, 2507, 2508, 4995, 5706, 5707, 6003, 6016, 6017, 
6018, 6019, 6775, 7140, 7182, 7382, 7383—, Budapest Honvédelmi minisztérium a 333—, Búj a 
3531—, Cegléd 1. az (1475)—, Csákvár az 5706 , Csécse a 2610 —, Csenger a 739, 3462, 3463--, 
Debrecen 1. a (352), 353, 357, 745, 763, 764, 3372—, Diósgyőr a 3105—, Drégelypalánk az 532. 
533, 2601—, Drégelypalánk vasúti táv. a 8560—, Dunaföldvár az (1101)—, Dunakisvarsány a 
(4520) -, Ecseg a 2610—, Encs a (2252), 3093—, Endrefalva a 2581—, Érd 1. a 4928—, Érd 2. a 
4928 , Esztergom az (1373), 6040, 6041, 6042, 6043—, Farmos a 3724—■, Fehérgyarmat a 748, 
749, 754, 3466—, Felcsút az 5703—, Feldebrő a 3018—, Felnémet a 3068, 3144—, Felsővadász a 
(2254)—, Fényeslitke a 357—, Fülöpszállás a 4556, 6775—, Gacsály a 748—, Galgaguta a (636),
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2544, 2568, 2918—, Galgagyork a 2918-, Galgamácsa a 2548, (2943)—, Garadna a 3095, 3158— 
Girincs a 3120—, Gödöllő a 2540, 2949—, Gödöllő-Alvég a 2917—, Gulács a 3454—, Gyál- 
puszta a 4162—, Gyömrő a (3706)—, Győr 1, a 2464—, Győrtelek a (739), 754, 3461, 3466—, 
Gyüre a 3572—, Halmaj a 3093—, Hatvan 1. a (333), (352), 607, 608, (642), 646—, Hegyeshalom 
vasúti táv. a 8886—, Hencida a 3477—, Hernádvécse a 3158—, Hidasnémeti a (2252), 3160—, 
Hidvégardó a 3138—, Hodász a 3465—•, Hódmezővásárhely 1. a 4292—, Homokterenye a 2985—, 
Isaszeg a (2916)—, Jankovich-telep az 5443-—, Kántorjánosi a 3464—, Kápolna a 3017—, Kapos
vár 1. az (1135), 5186, 5427—, Karád az 5427—,' Karancsság a 2580, 2581—, Karmacs az 5558—, 
Kemecse a 357—, Keszthely a 7383—, Kisbér az 5377, 5378, 5629, 5752, 5753, 5809—, Kiskunfél
egyháza a 4216—, Kisláng az 5376—, Kisterenye a (2976)—, Kisvárda a (353), 357, (3630)—, Klo- 
tildliget a 6003, (6008)—:, Kokad a 3475—, Komárom 4. a (2452), (2453), (2454), 2460, 2750—, 
Kopócsapáti a -3572—, Kölese a 755, 3467, 3468, 3469—, Kúnszentmiklós a 4556—, Lábatlan a 
6054—, Lepsény az 5379—, Lillafüred a 3068, 3105—, Lovasberény az 5380—, Maglód a 2949, 
(3701)—, Magyaróvár a 7617—, Máriabesnyő a 2913—, Martonvásár az 5353—, Mátészalka a 
738, 739, 746, 747, 3449, 3455, 3457, 3458—, Mezőnyárád a 3060, 3127—, Mezőőrs az 5752—, Mis
kolc 1. a 329, (332), (333), (658), 734, 1475, 2243, 2252, 2253, 2254, (2258), 3094, 3102, 3103, 3105, 
6504, 6668, 7145—, Mór az 5377, 5378 - , Mosdós az 1233—, Nagyecsed a 3455—, Nagyigmánd a 
(2453), (2454)—, Nagykálló a 3380, 3381, 3526—, Nagykanizsa 1. az (1252)—, Nagykereki a 764—, 
Nagyiéta a 3476—, Nagymaros a (308)—. Nógrádmegyer a 2581—, Nógrádverőce az (523)—, 
Nőtincs a 2570—, Nyírábrány a 3473—, Nyíracsád a 3473, 3474, 3487, 3488—, Nyíradony a 
3372, 3380, 3381, 3473— Nyírbátor a 745, 796, 797, 3372, 3483, 3526, 3527—, Nyírbéltek a 3484, 
3485, 3486, 3489—, Nyíregyháza 1. a (352), (353), (357), 794, 795, 796, 797, 3520, 3523, 3526, 3527—, 
Nyírmihálydi a 3489—, Ófehértó a 3464—, Oroszvár vasúti táv. a 8886 , Ózd a 3085, 3139—, 
Ör a 3465 , örkénytábor a (7382)—, Pallagpuszta a 357—, Pápa a 6936—, Pécs 1. az (1135), 
(1141)— Pécs üzletvezetőség a 10702—, Penészlek a 3486, 3487, 3488—, Pér az 5752—, Piliscsaba 
az (1375), (1376), 1390, 1391, (6008), (6031), 6037, 6087- . Pilisvörösvár a 6003, (6087), 6088—, Pi- 
ricse a 3483, 3484, 3485 , Pócsmegyer-Leánvfalu a 6089, 6090, 6091- , Polgárdi az 5379—, Porcs- 
alma a 3448, 3461, 3462, 3463—, Pusztaszabolcs a (434), (1471), (2378), (6402)—, Rácalmás a 
(2403)—, Rád a 2547—, Rajka vasúti táv. a 8886 , Recsk a 3014 , Réde az 5630 , Rétság a 
2568—, 2569—, Romhány a 2569 , Sajókaza i (3102)—, Sajószöged a 3103—, Salgótarján a 
642, 2245—, Sárosd a (2378), (6405)—, Sátoraljaújhely a 728, 776, 782, 798, 2250, 2258, 3212, 3213, 
3214, 3215, 3217—■, Sátoraljaújhely vasúti táv. a 8675, 8677—, Simontornya a 4907—, Siófok az 
5427—, Sopron 1. a 8884—, Sóskút az 5353 Siittő a 6059—, Szada a 2916—, Szamossályi a 
3448—, Szár az 5702—, Szécsénv a 2580 , Székesfehérvár 1. az (1477), (2425), (2426), 5377, 
5378, 5379, 5380, (5381), (5382), 5706, (7382) , Szekszárd az (1141), 6871—, Szemere a 3158-, 
Szentendre a 6016, 6017, 6018, 6019, 6087, 6088, 6089, 6090—, Szentlőrinckáta a 3703—, Szikszó 
a 3093, 3094—, Szob a (2205), (2206), 2507, 2565—, Szolnok 1. a 773—, Szombathely 1. a 6936—, 
Tabajd az 5703—, Tápiósáp a 3707—, Tápiószentmárton a 3722—, Tarján a 6059—, Tárnok az 
5353—, Tárnok-rádió az (5300)—, Tarpa a 756, 757, 758, 3454, 3472—, Tiszabecs a 3469, 3470, 
3471—, Tiszabercel a 3531—, Tiszabezdéd a 3571—, Tiszadob a 3174—, Tiszaluc a 3120, 3174—, 
Tolna a (4936), 6871—, Toponár az 5186—, Torbágy az 5706—, Tornanádaska a 3138—, Tor
nyospálca a 3572—, Túristvándi a 749, 755, 756, 757, 3466, 3467, 3472—, Tuzsér a 3571—, Üj- 
dombóvár vasúti táv. a 10702—, Üjléta a 3475- -, Vác a 2507, 2544, 2545, 2546, 2547—, Váchar- 
tván a 2548—, Vállaj a 738, 3455—, Vámospércs a 3474—, Vasad a 4143—, Vásárosnamény a 
746, 747, 782, 794, 3457, 3458, (3522), 3523, 3572—, Vereb az 5361, Veresegyháza a (2203)—, Vesz
prém 1. az 5381, 5382 -, Veszprémvarsány az 5629, 5630—-, Visegrád a 6091—. Záhony a 
357, 737, 3571—, Zebegény a 2504—, Zsámbék az 1390, 5707, 6037, 6038 számú táviróvezetékbe, 
illetőleg távbeszélő áramkörbe.

Kikapcsoltattak:
Ácsa a 2939—, Alberti-Irsa a (6400), (6401)—, Alcsut az 5725—, Aszód a 2939—, Sajna 

a 6052—, Balassagyarmat 1. a 2586—, Bárihida az 5741—, Bánréve a 673, 2043—, Beregsurány 
a 740—, Bicske az 5723, 5725, 6052—, Bodajk az 5375—, Boldog a 2948—, Bösztör a 4509—, Buda
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pest K. a 61, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 200, 320, 520, 1516—, Budapest H. a 2030, 2034, 2037, 
2039, 2041, 2045, 2370, 6401, 7180, 7340—, Budapest-révkapitányság a 305—, Cegléd 1. az 1475,
6400, 6401, 6887, (7180)—, Csecse a 2981—, Debrecen 1. a (93), 735, 737—, Drégelypalánk a 
2586 -, Ecseg a 2981 -, Encs a 3094—, Endrefalvá a 2603—, Esztergom a (82), 2035—, Farmos 
a 3725—, Felcsut az 5725—-, Fényeslitke a 735—, Galgaguta a 2939—, Galgagyörk a 2939—, Ga 
radna a 3094—, Girincs a 3165—, Gödöllő a 2933, 2934, 2935, 2936—, Gödöllő-Alvég a 2933—, 
Gulács a 3439—, Gyálpuszta a 4168—, Halmaj a 3094—, Hatvan 1. a (86), (93), (320), (607), 
(608)- , Hernádvécse a 3094—, Hidasnémeti a (2042)—, Hidvégardó a 3091—, Homokterenye a 
2983—, Jobbágyi a 2981—, Kápolna a 3018—, Kaposvár 1. az 1135—, Karancsság a 2603, 
2604—, Kemecse a 735—, Kisláng az 5393—, Kisterenye a 2983—, Kisvárda a 735, (737), 7180—, 
Komárom 4. a (2030), 2032, 5741, 6921—, Kunszentmiklós mint végállomás a 4509—, Lábatlan a 
6055—, Lovasberény az 5390—, Máriabesnyő a 2934—, Mátészalka a 3365—, Miskolc 1. a (85), 
(86), 89, 2041, 2042, 2043, 2045, 3094—, Monor a 4165—, Mosdós az 1135—, Nagymaros a 2560—, 
Nógrádmegyer a 2604—, Nőtincs a 2571 , Nyírbátor a 3365—, Nyíregyháza 1. a (93), (735), 
(737), (7140), (7180)—, Oroszvár vasúti táv. a 8881—, Ózd a 3086—, Ürkénytábar a (6400), 
(6401)—, Pallagpuszta a 735—, Pécs 1. az 1135, 7340—, Pilisvörösvár a 6020—, Piszke a 6055 , 
Porcsalma a 3450—, Pusztaszabolcs a 6402—, Putnok a 2043—, Rácalmás az (1477)—, Ragály a 
673—•, Rajka vasúti táv. a 8881—, Rétság a 2571—•, Sajószöged a 3165—, Salgótarján a 320, 
2039—, Sárbogárd a 2370—, Sátoraljaújhely a 91, 2045, 2047—, Sóskút az 5300—-, Szada a 2935—, 
Szamossályi a 3450—, Szár az 5723—, Szécsénv a 2603—, Székesfehérvár 1. az 1477, 5375, 6400,
6401, 6887 , Szemere a 3094—, Szentlőrinckáta 3728 , Szentmártonkáta a 3728—, Szob a 2205, 
2206, 6605—, Szolnok 1. a (7180)—, Tabajd az 5725—, Tápióbicske a 3721—■, Tápiószele a 3725—, 
Tápiószentmárton a 3721—, Tárnok az 5300—, Tárnok-rádió az 5300—, Tarpa a 740, 3439—, 
Tiszabezdéd a 3572—, Tiszadob a 3166—, Tiszaluc a 3165, 3166—-, Tokod a 6052—, Túra a 2948—, 
Tuzsér a 3572—, Vasad a 4165—, Vásárosnamény a 3365—, Vecsés a 4168—, Vereb az 5390—, 
Veresegyháza a 2936 -, Záhony a 735, 3511, 3572—, Zebegény a 2560 , Zsámbék a 6052 számú 
táviró vezetékből, illetőleg távbeszélő áramkörből.

Szolgálati-jelleg változások:
A távbeszélőnél ezentúl: Alsóörs VII/1—VIIE31-ig C. Balatonfenyves VILI—VIII/31-ig C. 

Balatoni! jhclv egész éven át L. Csopak VII/1—VIII/31-ig C. Hortobágy C. Jankovich telep 
VILI—VIIT/31 -ig C. Máriabesnyő 02, V/16—IX/15-ig C. Nagybátony 02. Nyíregyháza 2. N.

A távirónál és távbeszélőnél ezentúl: Gyöngyös V/16—IX/15-ig N. Hévízfürdő és Hévíz- 
szentandrás VEI VIIE31-ig 7 22 óráig meghosszabbított C. Mátraháza C. Szatymaz V 'l— 
IX/30-ig 02.

.Más változások:
Ábrahámhegy-nél az 1. hasábban az „ü“ jelzést és a 4) jegyzetszámot, valamint az oldal 

alján a 4) jegyzetszöveget töröljék. Alsóőrs-nél a 6. hasábba „g ^ r“ helyett ,,-g^r “, az oldal al
ján a 7) jegyzetszövegben „02  helyett ,C“ jelzést írjanak. Balatonaliga-nál az 1. hasábban 
(VE16—IX/15) jelzést töröljék, ugyancsak az 1. hasábba n) jegyzetszámot, az oldal alján 8) 
jegyzetszám alatt „VIE1 VIIE31-ig mint kincstári kirendeltség, az év többi részében pedig 
mint ügynökség működik.“ jegyzetszöveget; a 6. hasábba „BL“ jelzés helyett „L“ jelzést Írjanak.

jelzést, az oldal alján 4) jegyzetszámL2 , L*Balatonfenyves-nél a 6. hasábba helyett „ -gg-
alatt „VIEl—VIIE31-ig C szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Balatonszabadifürdőtelep- 
nél az 1. hasábba6) jegyzetszámot, az oldal alján 6) jegyzetszám alatt „V/16 V'31 és IX/1 — 
IX/30-ig mint ügynökség, VEI—VIII/31-ig mint postahivatal működik.“ jegyzetszöveget írjanak. 
Balatonújhely-nél a 6. hasábba a 3) jegyzetszámot és a „BC“ jelzést töröljék. Bösztör-nél a 11. 
hasábba „Kunszentmiklós“ helyett „Budapest K“ közvetítő hivatalt írjanak. Budapest Victoria- 
gőzmalom magántávirő megszűnt, összes adatait töröljék. Csopak-nál a 6. hasábba „ jel
zést, az oldal alján 2) jegyzetszám alatt „V1EI—VIIE31-ig C. szolgálatot tart." jegyzetszöveget
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írjanak. Dunaharaszti-nál az 1. hasábba ,,1“ számot írjanak. Galyatető-nél az 1. hasábban az 
„ü“ jelzést töröljék. Gyopár halma-nál a 6. hasábba „HL“ jelzést írjanak. Gyöngyös-nél az ol
dal alján a 2) jegyzet szövegét töröljék s helyette „V/16 IX/15-ig N. szolgálatot tart.“ jegy
zetszöveget írjanak. Győr-szeszgyár magántáviró megszűnt összes adatait töröljék. Hatvan vas
úti táv.-nál az oldal alján az *) jegyzetszövegben a „8, illetőleg“ szövegrészt töröljék. Hévízfiir- 
dő-nél az oldal alján a 2), Hévízszentandrás-nál az oldal alján a :!) jegyzetszövegben „N/2“ he
lyett „7—22 óráig meghosszabbított C,“ iegyzetszövegct írjanak. Ihráz vasúti táv.-nál a 8. ha
sábban az „L“ jelzést töröljék és a 7. hasábba írják. Jankovich-telep-nél az 1. hasábban az „ü“ 
jelzést és a 6) jegyzetszámot, valamint az oldal alján a ö) jegyzetszöveget teljes egészében íö-

L°röljék; a 6. hasábba ,,-gQ-“ jelzést, az oldal alján 6) jegyzetszám alatt „VILI—VIlL3I-ig C. 
szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Kapoly vasúti táv.-nál a 8. hasábban az „L“ jelzést 
töröljék és a 7. hasábba írják. Máriabesnyő-nél a 6. hasábba jelzést, az oldal alján 2)
jegyzetszám alatt „V/16—IX/15-ig C. szolgálatot tart.“ jegyzetszöveget írjanak. Alarkaz-nál az 
1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Mátraháza-nál az 5. és 6. hasábba „0“ jelzést írjanak, az 
oldal alján az *) jegyzetszöveget töröljék. Pincehely-nél a 10. hasábba „5400“ helyett „5040“-et 
írjanak. Rákóciliget-et összes adataival töröljék (új elnevezése Dunaharaszti 2.). Sarkad nál a 9. 
hasábba „r“ helyett „k“ hívójelet írjanak. Sopron 4-nél az 1. hasábban a „VI 1 -IX/30) ‘ jegy
zetet töröljék s írják helyette „(nem kincstári)“, a 6. hasábba „BL“ helyett „L“ jelzést írjanak.
Szabolcs-nái az 1. hasábba „ü“ jelzést írjanak Szatymaz-nál az 5. és 6. hasábba , jelzést,
az oldal alján 2) jegyzetszám alatt „Vd -TX/30-ig C/2. szolgálatot tart!“ jegyzetszöveget írja
nak. Táp-nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék.

Budapest, 1939. évi július hó 11-én.

Bükkaranyos postaügynökség megnyitása.
119.950/3.

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Bükkaranyos községben folyó évi július hó 1-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Ernőd, díjnégyszögszáma: 633, ellenőrzőszáma 
3498.

A postaügynökség forgalmi köre Bükkara
nyos községre és a közigazgatásilag hozzátar
tozó Erdődy Fáytanya (Lujzamajor) lakott 
helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 150. oldalán, Bükkara
nyosnál az „u. p. és“ bejegyzést töröljék és ír
ják be: Eh. Ernőd, Hatvan= — ~ » Miskolc,
E r n ő d ...........................  633, postáig. K.“, a
193. oldalon Erdődy Fáytanya (Lujzamajor) 
ezentúl u. p. Bükkaranyos.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 30. oldalon Bükk után írják be: „3498, 
633, »—, Bükkaranyos ü. (Eh. Ernőd), Borsod,
Kassa, Hatvan-—----- Miskolc, E rnőd.......... “,
a 154. oldalon a 633 díjnégyszög számnál írják 
be: „Bükkaranyos“.

Végül az Irányítási Füzetben a 28. oldalon 
Bükk után írják be: „Bükkaranyos, Ü, Borsod, 
K, I, Hatvan — Miskolc, 38, Eh. Ernőd.“ 

Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Kisfalud postaügynökség megnyitása.
119.967/3.

Sopron vármegye kapuvári járásához tar
tozó Kisfalud községben 1939. évi július hó 1-én 
postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kapuvár, 
díjnégyszögszáma: 916, ellenőrzőszáma pedig 
6281.

Az ügynökség forgalmi köre Kisfalud köz
ségre és Egrespusztára terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 302. oldalon Kisfa
ludnál az „up. és“ bejegyzés törlése mellett 
beirandó: „S3 Eh. Kapuvár, Győr™=™= Sopron,
K apuvár..................., 916, postáig. S“, a 188.
oldalon Egrespuszta u. p. ezentúl: „Kisfalud“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 67. oldalon Kisdorog után beirandó:
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„6281, 916, Kisfalud ü) (Eh. Kapuvár), Sopron,
Sopron, Győr «--»■- Sopron, Kapuvár...........“ a
158. oldalon a 916. számnál .Mihályi elé beírandó 
„Kisfalud“, a 184. oldalon a 6281. számnál be
írandó „Kisfalud“.

Végül az Irányítási Füzetben a 78. oldalon 
Kisdorog után beírandó „Kisfalud, Ü. Sopron, 
S, VII, Győr—Sopron, 57, Eh. Kapuvár“.

Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

Személyzetiek.
117.720/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
évi május havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Mutter Géza főfelügyelő 
140 Nagykanizsáról Budapestre, Steindl Jenő 
felügyelő 332 Sopronból Szombathelyre, Zom- 
bori József főtiszt 318 Nagykőrösről Kiskunfél
egyházára, Gyuris Kálmán főtiszt 400 Buda
pestről Husztra, Horváth Lajos I. o. tiszt 368 
Tatáról Husztra, Döle Attila II. o. tiszt 194 
Debrecenből Kassára, Enyedi Zsigmond II. o. 
tiszt 213 Beregszászról Vácra, Fehéregyházi Fe
renc II. o. tiszt 276 Veszprémből Tatára, Kár
páti Ferenc II. o. tiszt 292 Bonyhádról Nagyka
nizsára, Koltai Géza II. o. tiszt 318 Szekszárd- 
ról Pécsre, Molnár József II. o. tiszt 408 Jász
berényből Budapestre, Hluchány László II. o. 
tiszt id. 67 Győrből Budapestre, Bényi Béla II. 
o. tiszt id. 71 Szegedről Kassára, Komka Tibor 
II. o. tiszt id. 81 Debrecenből Budapestre, 
Krantz Károly forg. gyakornok 142 Budapest
ről Kassára, Marthé Ferenc dr. forg. gyakornok 
181 Budapestről Szegedre, Sarudi Ferenc dr. 
forg. gyakornok 183 Pécsről Tapolcára, Vári 
László forg. gyakornok 209 Érsekújvárról Kas
sára, Kiss Pál (sárszehtlőrinci) forg. gyakornok 
256 Dombóvárról Üjdombóvárra, Tóth Béla 
segédellenőr 104 Budapestről Szolnokra, Púpos 
Lajos segédtiszt 228 Tapolcáról Keszthelyre, 
Seprényi Gyuláné segédtisztnő 377 Dombóvár
ról Budapestre, Szénássy Andorné segédtisztnő 
549 Zalaegerszegről Sopronba, Riedl Anna ke
zelőnő 710 Budapestről Ungvárra, Sári Antalné 
kezelőnő 729 Kalocsáról Budapestre, Jámbor 
Márton II. o. altiszt 1286 Komáromból Sop
ronba, Kupi István II. o. altiszt 1863 Nagykani
zsáról Budapestre, Bajusz András II. o. altiszt 
1890 Nyíregyházáról Ungvárra, Béres Ferenc

I II. o. altiszt 1984 Orosházáról Kecskemétre, Fias 
István II. o. altiszt 2172 Marcaliból Budapestre, 
Tárcsái János II. o. altiszt 2548/b Győrből Sop
ronba, Abonyi Gyula II. o. altiszt 2549 Szarvas
ról Szegedre, Guti János II. o. altiszt 2654 Kis
kunfélegyházáról Szegedre, Jókai Károly II. o. 
altiszt 2906 Rozsnyóról Orosházára, Mátravöi 
gyi József 11. o. altiszt 3108 Budapestről Székes- 
fehérvárra, Gzeglédi András 11. o. altiszt 3173 
Debrecenből Ungvárra, Kaproncai József II. o. 
altiszt 3289 Szekszárdról Budapestre, Számos- 
völgyi Antal II. o. altiszt 3504 Mezőtúrról Sze
gedre, Simon Keresztély II. o. vonalmester 116 
Sopronból Szombathelyre, Hídvégi Vilmos il.
0. vonalfelvigyázó 210 Mezőtúrról Tiszaföld- 
várra, Lehel Ágoston kocsikezelő 368 Budapest
ről Kassára.

Nyugdíjaztalak: Guta Elemér dr. főigaz
gató 7, Kishegyi Ignác főfelügyelő 166, Gimes 
Kálmán felügyelő 126, Pusofszky Béla 38, Zalán 
Gusztáv 39, Várnai János 77, Király Károly 
136/a és Tarkó Arnold 136/c főellenőrök, Új
helyi József né ellenőrnő 1, Kimer Kornélia 174 
és Tasch Lajosné 597 segédellenőrnők, Barótai 
Lajosné segédtisztnő 477, Krisztanics János 
müsz. főellenőr 39, Kovács Sándor czeczei II. a. 
szakaltiszt 320, Cséke Gábor 137, Gruspán Pé
ter 445, Magda Sándor 748, Szappanos János 
gádorosi 878 és Turnai András 888 I. o. altisz
tek, Gasztonyi István 16 és Bezzeg István 100
1. o. vonalfelvigyázók, Keserű Ferenc I. o. cso
portvezető 321.

Meghaltak: Lukács Erzsébet 406 és Dőry 
Mária 524 segédellenőrnők, Tenner János I. o. 
altiszt 131, Molnár Lajos szalkszentmártoni II. 
o. altiszt 468.

Felmentetett: Csernik Antal II. o. altiszt 
3284.

Elbocsáttattak: Galambos Ferenc 2040 és 
Varga József szőregi 2909/a 11. o. altisztek.

Lemondott: Horváth Mátyás Örkényi kocsi 
kezelő 133/a.

Egyéb változások: Rácz Alfonz dr. igaz
gató 34/d helyett Rátz Alfonz dr., Weszter 
Irma segédellenőrnő 245 helyett Csintalan An
dorné, Krajnyák Vilma kezelőnő 180 helyett 
Horváth Istvánná, Váradi Mária kezelőnő 349 
helyett Felkai Lajosné írandó.

Budapest, 1939. évi július hó 12-én.
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Paiyázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

120.385/3., 120.424/3.,- 119.968/3., 121.042/3., 121.041/3. s
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.
*'*) A szállítási átalányért tartozik még Nagypaka, Kispaka és Csukárpaka községekben az érke 

zett postát naponta egyszer házhoz kézbcsíttctni.

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 1939.

évi augusztus hó 5-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi július hó 19-én.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Bedeg III. oszt. postahivatal aug. hó 1-től egy hó
napra helyettest keres. A jelentkező lehet kezdő is, nő 
vagy férfi. Fizetés megegyezés szerint.

Buzsák III. oszt. hivatal augusztus l ére helyettest ke
res egy vagy két hónapra. Fizetés 100 P és lakás.

Felsősegesd II. oszt. hivatal állandó alkalmazásra ki
adót keres. Lehet kezdő is.

Felsőszentiván posta-, távb. hivatal kettő, esetleg há
rom hónapra sürgősen keres helyettest. Fizetés megegye
zés szerint.

Kunágota postahivatal azonnalra vagy augusztus 1-re 
pénztárkezelő postakiadót keres. Készpénzfizetés: 120 P, 
üzemi és lakás.

Pilis I. oszt. hivatal kiadót vagy kiadónőt keres pénz
tárkezelésre, fix fizetéssel.

Salomvár III. oszt. postahivatal nőkiadót keres he
lyettesítésre, július vagy augusztus hóra.

Vésztő postahivatal azonnalra vagy augusztus 1-re 
postakiadót vagy kiadójelöltet keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd« Részvénytársaság (Felelős v.: Duchor J.)
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T A R T A L O M

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet elnökének 
felmentése és új elnök kinevezése.

Központi biztosi megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
A posta vezérigazgatójánál kért kihallgatások lebo

nyolításának szabályozása.
A postamesteri állások betöltésének újabb szabályo

zása.
A Cserkészleány Világtáborozás alkalmi postahivatala 

különleges bélyegzőinek kék bélyegzőfestékkel való hasz
nálata.

Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Szabadtéri

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet elnö
kének felmentése és új elnök kinevezése.

119.407/1.

Tersztyánszky Ákos államtitkár, a m. kir. 
posta nyugalmazott vezérigazgatóját a m. k;r. 
posta betegségi biztosító intézeténél viselt el
nöki tisztsége alól kérelmére felmentettem. Ez 
alkalommal részére az intézet tovább fejlesz
tése és eredményes működésének biztosítása 
érdekében kifejtett munkásságáért elismerése
met és köszönetemet nyilvánítottam.

Egyidejűleg a m. kir. posta betegségi biz
tosító intézetének elnökévé dr. Kuzmich Gá
bort, a m. kir. posta vezérigazgatóját, a min
denkori alapszabályban megállapított hatáskör
rel az alapszabály 89. §-a alapján kineveztem.

Budapest, 1939. évi július hó 13-án.

Kundev s. k.

Játékok idején rendezendő bélyegkiúilitás színhelyén.
Külföldi gépkocsikba beszerelt szórakoztató rádió- 

vevőberendezések.
Változás a Légipostái Tájékoztatóban.
Budapest 28. számú postahivatal megnyitása. 

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki á llásira . 
Létszámból törölt postakiadók. *
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Központi biztosi megbízatás.

119.131/1.

Dr. Göntér Emil postaigazgatót a központi 
biztosi teendőkkel megbíztam.

Budapest, 1939. évi július hó 7-én.

Hivatalvezetői megbízatás.

ad 93.855/1.

Dömötör Sándor postafelügyelő (365. g) a 
kassai m. kir. rádiónyilvántartó hivatal vezeté
sével megbízatott.

Budapest, 1939. évi július hó 18-án.
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A posta vezérigazgatójánál kért kihallgatások 
lebonyolításának szabályozása.

122.443/1.
A posta vezérigazgatójánál kért kihallgatá

sok rendjét a következőkben szabályozom.
A szolgálati rend és fegyelem biztosítása 

érdekében — a fennálló jogszabályok rendelke
zéseinek megfelelően — minden postaalkalma
zott kérelmével és panaszával elsősorban szol
gálati főnökségéhez s ennek útján felettes igaz
gatóságához illetőleg a központi számvevőség 
és központi hivatalok vezetőjéhez tartozik for 
dúlni.

Ezeknek a szolgálati helyeknek a döntése 
után a kérelem vagy panasz előterjesztője a 
vonatkozó jogszabályokban esetleg biztosított 
fellebbezési vagy felfolyamodási jogának érin
tetlenül hagyásával, illetőleg erre való tekintet 
■'élkül a posta vezérigazgatójánál kihallgatásra 
elentkezhetik, ha ügyének elintézésében meg

nyugvást nem talál.
Kihallgatásra mindenkor írásban kell je

lentkezni. A jelentkezésnek a következő ada
tokat kell tartalmaznia:

a) a jelentkező neve, hivatali állása, hiva
tala és szolgálati beosztása, lakáscíme;

b) a kérelem, panasz tárgya részletesen, de 
tömör fogalmazásban (bizalmas természetű 
ügyeknél a bizalmas részekre utalással, azok 
részletes leírása nélkül), minden lényeges adat 
felsorolásával;

c) annak leírása, hogy a jelentkező az előírt 
szolgálati utat milyen módon és eredménnyel 
merítette ki.

A jelentkezést „A postavezérigazgató tit
kársága, Budapest 114.“ címre kell elküldeni.

Minden jelentkező írásban kap értesítést 
arról, bogy a kért kihallgatásra mely napon, mi
lyen időpontban kell megjelennie.

Budapest, 1939. évi július hó 24-én.

A postamesteri állások betöltésének újabb 
szabályozása.

121.968/1.
A megüresedő postam esteri állások be

töltése általában a jövőben nyilvános pályázat 
útján történik.

Ezzel a rendelkezéssel egyidejűleg a posta- 
mesteri állások elnyerése iránt eddig benyújtott 
kérvények további nyilvántartása megszűnik, 
mert a nyilvános pályázat által nyújtott lehető

ségek következtében ily kérelmek előjegyzése 
és nyilvántartása feleslegessé válik.

Ennélfogva felhívom az érdekeltek figyel
mét arra. hogy a jövőben csak a Posta Rende
letek Tárában meghirdetett állásokra nyújtsák 
be pályázatukat, éspedig csak abban az esetben, 
ha a pályázati hirdetményben közölt feltételek
nek mindenben megfelelnek.

Budapest, 1939. évi július hó 21-én.

A Cserkészleány Világtáborozás alkalmi posta- 
hivatala különleges bélyegzőinek kék bélyegző- 

festékkel való használata.
122.480/3.

A P. R. T. folyó évi 33. számában közzé
tett 112.454/3. és 120.358/3. számú rendeleteirn- 
mel kapcsolatban értesítem a postahivatalokat, 
hogy a Cserkészleány Világtáborozás alkalmi 
postahivatala a tábor ünnepélyes megnyitása 
napján, folyó évi július hó 30-án, a július hó 20 
—augusztus 10. napjain használatban levő kü
lönleges keletbélyegzőit kék színű bélyegzőfes
tékkel fogja használni.

Budapest, 1939. évi július hó 25-én.

Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Sza
badtéri Játékok idején rendezendő bélyegki

állítás színhelyén.
122.619/3.

A Szegedi Szabadtéri Játékok idején, 1939. 
évi augusztus hó 6-tól augusztus hó 16-ig az 
Iparostanonciskola dísztermében rendezendő 
bélyegkiállítás színhelyén alkalmi postahivatal 
fog működni.

Az alkalmi postahivatal szolgálati ideje 
naponta (vasárnap és ünnepnap is) 9 órától 12 
óráig és 14 órától 19 óráig tart. Működési köre 
csak levélpostai küldemények felvételére, ér
tékcikkárusításra és bélyegek lebélyegzésére 
terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények, valamint a bélyegek lebélyegzésére 
a szegedi Fogadalmi Templom rajzával és „Bé
lyegkiállítás Szeged — Szabadtéri Játékok 
1939.“ felirattal készült különleges keletbélyeg
zőt fog használni. A megnyitás napján, augusz
tus 6-án, a lebélyegzés zöld bélyegzőfestékkel 
történik.

Budapest, 1939. évi július hó 25-én.



Külföldi gépkocsikba beszerelt szórakoztató 
rádió vevőberendezések.

120.999/8.

A külföldről Magyarországra érkező és a 
magyar állam területén közlekedő külföldi rend
számú gépkocsiba beszerelt szórakoztató rádió 
vevőberendezés üzembentartására a gépkocsi 
tulajdonosának a magyar posta külön engedé
lyét ezentúl nem kell megszereznie, ha a rádió 
vevőberendezés üzembentartására a saját or
szága engedélyt adott.

Hogy a vonatkozó engedélyt a gépkocsi tu
lajdonos hazájában megszerezte, a gépkocsira 
vonatkozó „Carnet de passages en douanes“ 
(röviden: Carnet) vagy „Triptyque“ elnevezésű 
és feliratú vámokmányban van bejegyezve.

A hivatalok ezt a rendeletemet a P. R. T. 
1927. évi 20-ik számában közzétett 9.557/1927. K. 
M. sz. rendelet 3. §-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi július hó 22-én.

Változás a Légipostái Tájékoztatóban.

' 122.381/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 25. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tató című füzetben vezessék keresztül a követ
kező változást:

1. oldal, Jugoszláv királyság, a 3. sz. hasábba 
Zagrebbal egysorban új érkezési időpontnak ír
ják be: 14.05. A 4. sz. hasábban a Beograddal és 
Zagrebbal egysorban levő 14.05 és 13.50 érkezési 
időpontokat töröljék. Ugyancsak e két várossal 
egysorban a 7. sz. hasábba új érkezési időpont
nak írják be Beograddal egysorban: 15.30, Zag- 
rebbel egysorban 19.00.

Budapest, 1939. évi július hó 26-án.

121.837/3.

Budapest székesfőváros II. kér., Kapás-utca 
51. szám alatt folyó évi augusztus hó 1-én Bu
dapest 28. elnevezéssel új, távbeszélővel egyesí
tett, felvevő-postahivatal nyílik meg.

Az új postahivatal ellenőrzőszáma: „53“, 
dijnégyszögszáma: „1“, szolgálati jellege: „L“, 
távbeszélő-hívószáma: 152-944.

A m. kir. hivatalok a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorában az alábbi válto
zást vezessék keresztül: A 23. oldalon Budapest 
27. után írják be a következő adatokat: „53, 1,—, 
Budapest 28. (II., Kapás-utca 51.) „ , „ , — 
a 165. oldalon pedig írják be: „53, Budapest 28“.

Budapest, 1939. évi július hó 24-én.

Budapest 28. számú postahivatal megnyitása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

119.691/4.

A m. kir. földmívelésügyi minisztériumnak 
Ungvár székhellyel felállított kirendeltségét 
azonnali hatállyal felvettem a díjátalányozásban 
részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) IX. pontjában (M. kir. Földmívelés
ügyi Minisztérium) 13. tételként jegyezzék be:

„13. Földmívelésügyi minisztérium ungvári 
kirendeltsége.“

Budapest, 1939. évi július hó 20-án.

Lefoglalandó sajtótermékek. v

I.

121.832/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi július hó
14-én kelt 1939. B. 3520/1. számú végzésével az
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Eperjesen 1939. évi július hó 5., 7. és 11-én meg
jelent „Slovenská Sloboda“ 151., 152. és 155. szá
mának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi július hó 22-én.

II.
122.095/4.

A pécsi kir. törvényszék vizsgálóbírája 1939. 
évi július hó 21-én kelt B. 2475/1939/1. számú

végzésével a dr. Lajos Iván felelős kiadásában 
1939. évben megjelent a Dunántúl pécsi egyete
mi könyvkiadó és nyomda rt. pécsi cég nyom
dájában előállított, „Németország háborús esé
lyei a német szakirodalom tükrében“ című 
könyv lefoglalását 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, 1939. évi július hó 22-én.

Pályázati hirdetmény

postaügynöki állásra szerződés mellett.

121.890/3., 121.826/3., 122.331/3. 121.883/3.321.889/3., 121.729/3., 121.888/3., sz.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi augusztus hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936 évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi július hó 26-án.

Kimutatás létszámból törölt postakiadókról.
oc
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-f Bancsik Magda kiadó Debrecen, 1906. Debrecen 1. Postakezelőnővé 

neveztetett ki.
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Daczó Józsefné 
sz. Bóna Gizella kiadó Jászjákóhalma

1908 Komádi Meghalt.
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S-4-C Dr. Erdélyi Lászlóné kiadó Debrecen, 1909. Debrecen 1. 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.

Bicske postahivatal kiadót keres. Fizetés fix, meg
egyezés szerint.

Bugyi II. oszt. postahivatal postamesterhelyettest ke
res aug. 15-re vagy szept. 1-re. Kisegítő van. Lakást, élelmet 
és útiköltségmegtérítést ad. Ha a jelzett időre nem tudna 
jönni, úgy az idő, mint a fizetés megjelölésével választ kér.

Dögé III. oszt. postahivatal augusztus 15-től egy hó
napra postamesterhelyettest keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

Dömös postahivatal augusztus 15-től két hétre helyet
test keres. Fizetés megegyezés szerint.

Jóka III. oszt. hivatal (Pozsony m.) 2—3 hétre kiadót 
keres a postamester helyettesítésére. Fizetés heti 35 P, la 
kás és útiköltség oda-vissza. ’

Kápolnásnyék II. oszt. hivatal azonnali belépésre keres 
a posta minden szakában jártas nőkiadót. Fizetés meg
egyezés szerint.

Kapuvár postahivatal szeptember hó 1-től állandó al
kalmazásra kiadót vagy kiadójelöltet keres.

Kisunyom III. oszt. postahivatal szeptember 1-től 4 
hétre helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

Kőrösszakái igen gyenge II. osztályú hivatal mindhá
rom szakban jártas nőkiadót keres; 100 P fix, üzemi.

Kőtelek m. kir. postahivatal augusztus hó 15-től 1 hó
napra kiadót keres. Lehet kezdő is. Fizetés megegyezés 
szerint. A község a Tiszaparton fekszik s így nyaralás cél
jából is figyelembe vehető az állás. Teljes ellátást ad.

Kunmadaras I. oszt. hivatal keres legkésőbb augusztus 
hó 15-re pénztárkezelésben gyakorlott nő- vagy férfikiadót. 
Fizetés 110 P fix és üzemi.

Pécel I. oszt. postahivatal keres aug. 15-re második 
nő- vagy férfikiadót. Fizetés 80 P, üzemi, bélyegjutalék, la
kás kincstári épületben és reggeli.

Répcelak I. oszt. postahivatal egy hónapi helyettesí
tésre önálló kezelésre képes postakiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

Sárospatak I. o. postahivatal mielőbbi belépésre férfi
vagy nőkiadót keres.

Szikszó I. o. postahivatal aug. 15-től állandó alkalma
zásra kezdő férfikiadót vagy kiadójelöltet keres. Fizetése 
100 pengő fix, lakás, fűtés, világítás és reggeli.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
•zárna

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Halász Ágnes Győr, Liget-ütca 43. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Kertes Zoltán Dögé, Szabolcs megye azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Reiber Teréz Lőcs, Sopron megye azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd« Részvénytár»»*** (Felelős D uchor J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1030. AUGUSZTUS 4. 30. szám.

T A R T A T O M

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
Hatáskörváltozás a nemzeti munkavédelem (nmv.) szer

vezetében.
A kir. bíróságok é.s ügyészségek által külföldre fel

adott közönséges levélpostai küldemények átvételének ket
tős elismerése.

Befizetési lappal ellátott utánvételes postai szállítóle
vél rendszeresítése.

A vadászati tilalmi idők módosítása.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
Szelvényes táviratlapok megszüntetése.
A táviró kezelés és számadástétel szabályainak rövid 

összefoglalása című segédkönyv megjelent.
Különleges keletbélyegző használata a szegedi 1. szá

mú postahivatalnál.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új árjegyzé

kének kiadása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Kemenesmihályfa és Kemcnessömjén községek végle

ges egyesítése.
Nikla postaügynökség átalakítása postahivatallá.
Üszor postahivatal átalakítása postaügynökséggé. 
Gömörhosszuszó postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Retöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
121.641/1.

Horváth Zoltán postafelügyelőt (349) a 
szarvasi postahivatal vezetése alól felmentettem 
és az esztergomi postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1939. évi július hó 31-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
123.186/1.

I.

A Budapest 5. számú postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás nyugdíjazás folytán megürese
dett.

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 buda

pesti m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
budapesti postaigazgatóságnak.

Budapest, 1939. évi július hó 31-én.

II.
119.810/1.

Az Érsekújvár 1. sz. postahivatalnál a hiva
talvezetői állás a hivatalvezető halála következ
tében megüresedett.

Erre az állásra a szabályszeri aátköltözkö- 
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 sop
roni m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo

lyamodványban.
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Az igazgatóságok és a központi hivatalok az I 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
soproni postaigazgatóságnak.

Budapest,‘1939. évi július hó 27-én.

121.640/1.

III.
A szarvasi postahivatalnál a hivatalvezetői 

állás áthelyezés következtében megüresedett.
Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 

dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 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 és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással együtt jár a hivatal 
épületében levő természetbeni lakás használata.

Budapest, 1939. évi július hó 29-én.

A kir. bíróságok és ügyészségek által külföldre 
feladott közönséges levélpostai küldemények 

átvételének kettős elismerése.
120.677/4.

A kir. bíróságok és ügyészségek a külföldre 
szóló közönséges levélpostai küldeményeik fel
adásáról kettős elismerést kívánhatnak. Az 
egyik elismerés a rendes postai feladókönyvben, 
a másik e küldeményekről a feladó szerv által 
a feladókönyv rovatbeosztásával készített és 
„Másodlat“ felírással ellátott külön jegyzéken 
történik.

E küldemények átvétele alkalmával a felvevő 
alkalmazott tartozik meggyőződni arról is, váj
jon a külföldre szóló levélpostai küldeményeken 
levélbélyegben lerótt díjakat a külön jegyzékbe 
helyesen írták-e be. Ennek igazolásául a felvevő 
alkalmazott köteles a külön jegyzéket is aláírni 
s mellette a hivatal keletbélyegzőjének lenyoma
tát alkalmazni.

A postahivatalok e rendeletemet az A. 1. 
Szab. 60. §. 3. pontjánál és az A. 2. Szab. 49. §. 
3. pontjánál jegyezzék elő. A Szabályzatok szö
vegének helyesbítéséről a legközelebbi Válto
zásban gondoskodom.

Budapest, 1939. évi július hó 27-én.

Hatáskörváltozás a nemzeti munkavédelem 
(nmv.) szervezetében.

123.083/11.
A nemzeti munkavédelmi (nmv.) szerve

zet feletti legfőbb felügyeleti jogkört és irányí
tást f. évi július hó l ével a belügyminiszter úrtól 
a honvédelmi miniszter úr vette át.

Ennek alapján a nmv. által beszervezett 
közüzemek, hivatalok és a létfenntartás szem
pontjából nélkülözhetetlen közérdekű üzemek 
zavartalan működésének biztosítását, valamint a 
munkaeszközök ellen irányuló támadások elhá
rítását, f. évi július hó 1-étöl kezdve a honvédel
mi miniszter úr irányítja, ellenőrzi és készítteti 
elő.

E feladatokat a nmv. eddigi szervezetével 
hajtja végre.

A hivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 1938. 
évi 11. számában közzétett 88.042/11. sz. rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi július hó 31-én.

Befizetési lappal ellátott utánvételes postai szál
lítólevél rendszeresítése.

122.025/4.
,,A postatakarékpénztári csekkszámlán jóvá

írandó utánvételi és megbízási összegeknek 
csekkbefizetésként való elszámolása“ tárgyá
ban a P. R. T. f. évi 18. számában meg
jelent 94.444/4. számú rendelet kapcsán értesí
tem a postahivatalokat, hogy a m. kir. posta
takarékpénztárnál csekkszámlával biró csomag
feladók használatára a m. kir. postatakarék
pénztárral egvetértőleg olyan utánvételes postai 
szállítólevelet rendszeresítek, amelynél az után
vételi lapot a befizetési lap értesítő-lapja és a 
könyvelési szelvénye helyettesíti. Ezek az után
vételes szállítólevelek mind az értesítőlap, mind 
a könyvelési szelvény előoldalán a szállítólevél 
nyomtatott ragszámát, továbbá azt is feltünte
tik, hogy az elszámolt összeg csomag-utánvé
telre vonatkozik. A szállítólevél szelvényén a 
feladó csekkszámlatulajdonos neve, a befizetési-
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lap értesítőlapján és könyvelési szelvényén pe
dig a csekkszámla száma nyomtatva van.

Ezeket a szállítóleveleket a postahivatalok 
nem árusítják, hanem azokat a m. kir. posta
takarékpénztár bocsátja az azt igénylő csekk
számlatulajdonosok rendelkezésére.

A postahivatalok tehát, ha náluk ilyent ke
resnének, az érdeklődő feleket hívják fe, hogy 
erre vonatkozó igénylésükkel forduljanak köz
vetlenül a m. kir. postatakarékpénztárhoz.

A postahivatalok az ezzel a rendelettel 
rendszeresített utánvételes postai szállítólevéllel 
feladásra hozott csomagokat akadálytalanul ve
gyék fel és ilyen esetben az előlhivatkozott ren
deletben előírt külön befizetésilap csatolását ne 
követeljék. A rendeltetési postahivatalok a be
szedett utánvételi összeget a szállítólevélről le
választandó befizetésilappal számolják el csekk- 
befizetésként. Elszámolás után a hefizetésilapról 
a baloldali szelvényt le kell választani és azt meg
semmisíteni. A postatakarékp'énztári napi szám
adáshoz tehát az értesítőlapot és könyvelési szel
vényt a baloldali szelvény nélkül kell csatolni.

Ezt a változást a hivatalok a fenthivatkozott 
rendeletnél, valamint az abban említett Szabály
zatok vonatkozó pontjainál jegyezzék elő.

A Szabályzatok vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebb megjelenő Válto
zásokban intézkedem.

Budapest, 1939. évi július hó 23-án.

A vadászati tilalmi idők módosítása.
122.545/4.

A Földmívelésügyi Miniszter Ür folyó évi 
július hó 12-én kelt 33.000/1939. sz. rendeletével 
1939. évi augusztus hó 1-től a vadászati tilalmi 
időket a következőképen szabályozza:

Az általános vadászati tilalom január hó 1. 
napjától július hó 31. napjáig bezáróan tart, 
amely idő alatt hajtó kutyákkal (kopóval, tacs
kóval, agárral, vagy egyéb hajtó ebbel) egyálta
lában nem szabad vadászni. Az általános vadá
szati tilalom idején is szabad kotorék-ebekkel 
kotorék-munkát végeztetni, vizslával, valamint 
pórázon vezetett vérebbel és friss disznó- (med
ve-) nyomra eresztett ú. n. disznós kutyával va
dászni.

Tekintet nélkül az általános vadászati tila
lom idejére, tilos vadászni:
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a) szarvasbikára október hó 16. napjától 
augusztus hó 31. napjáig bezárólag;

szarvastehénre és szarvasborjúra február hó
1. napjától augusztus hó 31. napjáig bezárólag;

b) dámbikára december hó 1. napjától szep
tember hó 15. napjáig bezárólag;

dámtehénre és dámborjúra február hó 1. 
napjától október hó 15. napjáig bezárólag;

c) őzbakra október hó 16. napjától április hó
30. napjáig bezárólag;

őzsutára és gidára február hó 1. napjától 
október hó 15. napjáig bezárólag;

d) zergére december hó 1. napjától július hó
31. napjáig bezárólag;

zergegidára minden időben;
e) muflonkosra, muflonjuhra és bárányra 

minden időben;
f) mezei nyúlra február hó 1. napjától augusz

tus hó 31. napjáig bezárólag;
g) siket- és nyirfajdkakasra június hó 1. nap

jától március hó 31. napjáig bezárólag;
mindkét fájd- tojóra és jércére minden idő

ben;
h) császármadárra november hó 1. napjá

tól augusztus hó 15. napjáig bezárólag;
i) túzokkakasra június hó 1. napjától már

cius hó 31. napjáig bezárólag;
tojóra és jércére minden időben;
j) fácánkakasra február hó 1. napjától szep

tember hó 15. napjáig bezárólag;
fácántyúkra február hó 1. napjától szeptem

ber hó 30. napjáig bezárólag;
k) fogolyra, fürjre és harisra január hó 1. 

napjától július hó 31. napjáig bezárólag;
l) erdei szalonkára április hó 16. napjától 

augusztus hó 15. napjáig bezárólag;
m) nyári lúdra és tőkés kacsára március hó

1. napjától július hó 15. napjáig bezárólag;
n) egyéb vízimadárra, beleértve a kárókato

nát is, április hó 16. napjától június hó 34). nap
jáig bezárólag;

o) vándorsólyomra, rárósólvomra (az eddigi 
elnevezés szerint kerecsensólyomra) és hollóra 
március hó 1. napjától augusztus hó 31. napjáig 
bezárólag;

p) éneklő madárra, valamint kis- és nagy kó
csagra, kanalas gémre, üstökös gémre, batlára és 
íbiszre, fehér- és fekete gólyára, reznek túzokra, 
gólyatöcsre, gulipánra, godára és ugartyúkra, to
vábbá bibicre és dankasirályra, valamint kis vér
csére, vörös- és kékvércsére, egerészölyvre és a 
baglyok valamennyi fajára minden időben.
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Muflonkos kivételes lelövésére a földmíve- 
lésügyi miniszter indokolt esetben ad engedélyt.

Gémekre csak halastavaknál szabad va
dászni.

Barátkeselyűre, fakókeselyűre, dögkeselyűre, 
kígyász-ölyvre, darázs-ölyvre, bármely fajtájú 
sasra, beleértve az eddig rárónak nevezett ha
lászsasra is; mint ritka ragadozó madarakra, 
csak a földmívelésügyi miniszter engedélyével 
szabad vadászni, mégpedig ezek közül a réti- és 
halászsasra csak halastavaknál.

Az n) és p) pontban meghatározott vadá
szati tilalom nem terjed ki és tiltott időszak alatt 
is szabad vadászni seregekben vonuló vad- 
ludakra és vadkacsákra, bármely fajtájú téli 
búvárra, bármely fajtájú kányára, karvalyra, 
héjára, réti héjára, gatyás ölyvre, továbbá 
szarkára, szajkóra, varjakra, verebekre és a kö
zönséges seregélyre, a közönséges seregélyre 
azonban csak a szőlőkben és a gyümölcsösök
ben.

A hivatalok e rendeletemet a Levélposta- 
díjszabás 76. §-ánál (Vadászati tilalmi idők) je
gyezzék elő.

Budapest, 1939. évi július hó 29-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
123.025/3.

Az 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 VIII/10 — 7 ó, 
É IX/5;

Brit-lndiába (Bombay): F VIII/10 — 7 ó, 
É VIII/24;

Dél-Afrikába (Capetown): F VIII/8 —15 ó, 
É VI11/28;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VIII/8 
— 12 ó, É VIII/22;

Egyiptomba (Alexandria): F VIII/6 — 22 ó 
É VIII/10; F VIII/9 — 22 ó, É VIII/13 d. u.; F 
VIII/11 — 15 ó, É VIII/15 d. u„ F VIII/12 - 
22 ó, É VlII/16;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VIII/7 — 15 ó, É VIII/14; F VIII/10 — 15 ó, 
É VIII/17;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad) F VIII/7 — 
22 ó, É VIII/12; F VIII/9 — 22 ó, É VIII/14; F 
VIII/12 — 22 ó, É VIII/17;

Iránba (Perzsia—Teherán): F VIII/7 — 12 ó, 
É VIII/16; F VIII/11 — 12 ó, É VIII/20; F VIII/12 
— 12 ó, É VIII/21;

Japánba (Shimonoseki): F VIII/8 — 9 ó, É 
VIII/25; F VIII/11 — 9 ó, É VlII/28;

Németalföldi-lndiába (Batávia): F VIII/9 
15 ó, É VIII/31;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VIII/7 — 22 ó, 
É VIII/11, d. u.; F VIII/9 — 22 ó, É VIII/13; 
F VIII/12 — 22 ó, É VIII/16, d. u.;

Szíriába (Alep): F VIII/7 — 22 ó, É VIII/10; 
F VIII/9 — 22 ó, É VIII/12; F VIII/12 — 22 ó, 
É VIII/15;

Budapest, 1939. évi július hó 28-án.

Szelvényes táviratlapok megszüntetése.
121.164/8.

A hitelre feladott állami és magántáviratok 
céljára szolgáló, úgyszintén a távbeszélőn fel
adott (fehér szinű) szelvényes táviratlapok he
lyett szelvénynélküli táviratlapokat rendszere
sítettem. Újabb merendeléseknél a hivatalok 
már ilyen szelvénynélküli táviratlapokat kapnak.

A régi szelvényes táviratlapokat a készlet 
elfogytáig fel kell használni.

A hitelezett távírási díjak nyilvántartása, 
illetőleg pontos felszámítása céljából a díjakat 
rendszerint naponként, de legkésőbb másnap 
reggel magukról a hitelre feladott táviratokról 
kell megállapítani s azokkal az érdekelt feladó
kat megterhelni.

A hitelezett díjak helyes felszámítását az 
illenőrzésre hivatott tisztviselőnek a hó végén 
igyancsak a feladott táviratok alapján kell 
llenőríznie.

Budapest, 1939. évi július hó 24-én.

A távíró kezelés és számadástétel szabályainak 
rövid összefoglalása című segédkönyv megjelent.

115.300/8.
Ideiglenesen, amíg a ,,M. kir. Posta Szabály

zatai“ című gyűjtemény „Távírókezelési Utasí
tás“ és „Pénztárszámadási Utasítás“ című kö
tetei megjelennek, „A távíró kezelés és szám
adástétel szabályainak rövid összefoglalás“-át 
nyomtatásban kiadtam. Intézkedtem, hogy e se
gédkönyvet a távíró és távbeszélő hivatalok
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(ügynökségek) elöttes igazgatóságuk útján mi
előbb megkapják.

A segédkönyvben azok a fontosabb kezelési 
és számadástételi szabályok vannak összefog
lalva, amelyek a rendes napi szolgálat ellátásá
nál minden hivatalnál alkalmazást nyernek.

A jelenleg érvényes szabályokon kívül a se
gédkönyv a következő újításokat is tartalmazza:

a) A különleges szolgálatra vonatkozó olyan 
megjelöléseket, amelyek a távirat mérsékelt dí
jazására vonatkoznak, a feladónak vagy megbí
zottjának sajátkezűleg kell a táviratra felje
gyezni; a felvevő tisztviselő az ilyen jelzéseket 
nem írhatja rá a táviratra.

Adott esetben a felvevő tisztviselő a meg
felelő jelzés alkalmazásánál a B. 1. Szab. 18. §.
5. pontja értelmében legyen a feladó segítségére. 
(2. §. 9. pont.)

b) A táviratoknál szedett letét (biztosíték) 
elszámolásának módját újra szabályoztam. (5. §.
5. pont.)

c) A gépkezelési szolgálatban tintaceruzát 
használni nem szabad. (23. §. 1. pont.)

A segédkönyv eladási* árát, beleértve a cso
magolás és szállítás költségét, postaakalmazot- 
tak és magánfelek részére 50 fillérben állapítom 
meg. Az esetleges rendeléseket a postahivatalok 
gyűjtsék össze s a megrendelt könyvek árát a 
m. kir. posta tudakozó iroda külföldi hírlaposz
tálya címére küldjék be és a szolgálati utalvány 
szelvényén a megrendelt példányszámot tüntes
sék fel.

A segédkönyv egyes rendelkezéseinél záró
jelben fel van tüntetve a vonatkozó rendelet szá
ma is, hogy az érdeklődők a rendelet eredeti szö
vegét is átolvashassák. Hivatkozásoknál azon
ban elegendő a segédkönyv §-ára és rpegfelclő 
pontjára utalni. Hivatkozásnál a „Táv. kéz.“ rö
vidítést kell használni.

Budapest, 1939. évi július hó 22-én.

Különleges keletbélyegző használata a szegedi
1. számú postahivatalnál.

124.013/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. számú postahivatal a Szegeden, folyó évi 
augusztus hó 6-án rendezendő ünnepségekkel 
kapcsolatban, csak az említett napon, „Az ellen- 
forradalom és a Nemzeti Hadsereg születésének

20. évfordulója — 1919—1939“ feliratú különle
ges keletbélyegzőt fog a lebélyegzés végett be
mutatott bélyegek, valamint az ott feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyegzé
séhez használni.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.

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

122.356/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 

posta bélyegértékesítő irodája részére folyó évi 
augusztus hó 1-én érvénybe lépő új árjegyzéket 
adtam ki.

Az új árjegyzék 1—1 példányát a buda
pesti összes, valamint a vidéki kincstári és I. osz
tályú postamesteri hivataloknak egyidejűleg 
megküldöttem. A hivatalok az árjegyzékeket 
több helyen való lebélyegzés és zsinórral való el
látás után a közönség részére fenntartott, illető
leg a közönség részére hozzáférhető, jól látható 
helyen függesszék ki.

Az időszaki postahivatalok, illetőleg ezek ré
szére a szerelvényeket őrző postahivatalok, va
lamint azok a postahivatalok, amelyeknek egy
nél több példányra van szükségük, végül azok a 
postahivatalok is, amelyek árjegyzéket nem kap
tak, de amelyeknél a bélyegértékesítő iroda iránt 
érdeklődés mutatkozik, árjegyzéket közvetlenül 
a bélyegértékesítő irodától igényeljenek.

A bélyegértékesítő iroda árjegyzéket ma
gánfeleknek is küld, ha ezek az árjegyzék 20 fil
lér árát utólag megfizetik.

Az árjegyzék kiadásával minden előbbi ki
adású árjegyzék és pótlék hatályát veszti.

Budapest, 1939. évi július hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
122.173/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 1939. 
évi július hó 21-én kelt B. gy. VI. 7874/1939.—4. 
számú végzésével a Világosság r.-t. nyomdájá
ban, Budapesten előállított „Egyek vagyunk? 
Nem! Nem! Soha! — Ne hagyjuk magunkat 
megtéveszteni!“ című röpirat bárhol található 
példányainak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi július hó 27-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.

' 115.433/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
57. o. Hawai-szigetek II. zónájával a három

perces beszélgetés díja 153 frs 23 cts helyett 
149 frs 60 cts; minden további percért 51 frs 08 
cts helyett 49 frs 86 cts fizetendő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 1-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
123.914/3.

I. N
Folyó évi július hó 31-ével a Fenyvesvölgy— 

Sztávná (CxaBHa) — Ungvár 1731. sz. postai jegy- 
zékelőmenet megszűnt és helyébe folytatólag a 
Haj ásd—Voloszjánká (Bojrcfraica) —Ungvár 1733. 
számú vonat szolgálati kocsijában közlekedő pos
tai jegyzékelőmenet lépett életbe.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. Tára ez évi 20. számában 107.255/3. sz. a. 
közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 1-én.

II.

124.150/3.

Folyó évi augusztus hó 10-től a 4130, illetve 
4129 számú vonatokban a huszti hivatal ellátásá
ban „Taracköz—Teresvá (TepeniBaj-Kőrösmező 
—Jászinyá (Hacima) 209“ és „Kőrösmező—Jászi- 
íyá (Henna)—Taracköz—Teresvá (TepeniBa) 209“ 
elnevezéssel altiszti mozgóposta közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
Posta Rendeletek Tára ezévi 20. számában

107.255/3. számú rendelettel közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.

Változások a Helységnévtárban.

124.045/3.

Komáromnál (318. o.) és (I. Pótf. 76. o.) be- 
randó: „Komárom megyei város dunabal- és 
obbparti részének különállása 1939. VII/15-én 
negszünt és a város a törvényhatósági jogú vá
mosok közé soroztatott.“

Magyaróvárnál (353. o.) és Mosonnál (376. 
}.) beírandó: „Moson nagyközség 1939. VII/1-vel 
megszűnt és Magyaróvár megyei várossal egye- 
síttetett. A város ideiglenes neve: Mosonmagyar
óvár.“

Andráshidánál (102- o.) „ )-( “ után beírandó: 
„Gébárt“.

Ghiczypuszta (226. o.) után beírandó: „Gé
bárt r\ Andráshida.“

Beregszásznál (I. Pf. 40. o.), Érsekújvárnál 
I. Pf. 54. o.), Lévánál (I. Pf. 80. o.), Losoncnál 

(I. Pf. 81. o.) és Rimaszombatnál (I. Pf. 98. o.) 
beírandó: „mint nagyközség 1939. VII/15-vel 
negszünt és a megyei városok közé soroztatott."

Ungvárnál (I. Pf. 111. o.) beírandó: „mint 
megyei város 1939. VII/15-vel megszűnt és a tör
vényhatósági jogú városok közé soroztatott."

Az I. Pótfüzetben a 9. oldalon, munkácsi já- 
ásnál, a barkaszói körjegyzőségnél felveendő 
nég „Csongor“. Ugyanitt a 10. oldalon a tisza- 
ijlaki járásnál, a salánki körjegyzőségnél „Ver- 
bőc“; a tiszaújhelyi körjegyzőségnél „Fancsika“ 
és „Tiszasásvár“. Ugyanitt a 26. oldalon az ung
vári járásnál, a nagygejőci körjegyzőségnél: 
,Unghosszúmező“.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.
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Kemenesmihályfa és Kemenessömjén községek 
végleges egyesítése.

121.735/3.

Kemenesmihályfa és Kemenessömjén község 
egyesítéséből „Sömjénmihályfa“ ideiglenes né
ven alakított község neve ebben az alakban vég
leges.

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

A Helységnévtárban Cserfásmajornál (161.
o.) az „u. t.“, Cséripusztánál 1. Sándormajor 
(162. o.) „ í' i Tokorcsnál (528. o.), Tómajor
nál (528. o.), Üjmihályfánál (541. o.), Vidos- 
majornál (561. o.) az „u. t.“ utáni „Kemenesmi- 
bályfá“-t töröljék és helyette írják be „Sömjén- 
mihályfa“.

Kemenesmihályfánál (291. o.) és Kemenes- 
sömjénnél (291. o.) írják be, hogy „Kemenes- 
sömjénnel, illetve Kemcnesmihályfával Sömjén- 
mihályfa végleges néven egyesült.“ Ugyancsak 
Kemenessömjénnél az „u. p. és u. t. Kemenes
mihályfa“ szövegrészt töröljék.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban „Kemenesmihályfa“ (65. o.) összes adataival 
együtt törlendő. Söjtör (117. o.) után beírandó 
„6321, 797, Sömj énmihályfa, Vas, Sopron, Mező
lak pu.......~-Cclldömölk pu.“ A 156. oldalon a
„797“ számnál „Kemenesmihályfát“ töröljék, he
lyette írják be „Sömjénmihályfa“. A 185. olda
lon a „6321“ számnál „Kemenesmihálvfá“-t tö
röljék, helyette írják be „Sömjénmihályfa“.

Végül az Irányítási Füzetben a 76. oldalon 
„Kemenesmihályfá“-t az összes adataival együtt 
töröljék. Söjtör (144. o.) után pedig írják be 
„Sömjénmihályfa, IV., Vas, S, VII., Mezőlak pu.

—Celldömölk pu., 53, Celldömölk.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.

Nikla postaügynökség átalakítása postahiva
tallá.

117.464/3.

Nikla postaügynökséget folyó évi július hó 
1 én változatlan forgalmi körrel távbeszélővel 
egyesített IV. osztályú postahivatallá alakítot
tam át.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 5329, díj- 
négyszögszáma: 579.

A kir. hivatalok a niklai postaügynökségre 
vonatkozó összes postai bejegyzés törlése mel
lett a segédkönyvekben az alábbi változásokat 
vezessék keresztül:

A Helységnévtár 400. oldalán beírandó: 
L., Balatonszentgyörgy=—= ™  Somogy- 

szob, Marcali........  579, postáig. P.“
Az Irányítási Kimutatás 112. oldalán a 2. 

hasábba írják be: „IV.“; a 74. hasábban lévő „Eh." 
törlendő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 1-én.

Üszor postahivatal átalakítása postaügynök
séggé.

116.389/3.

Komárom vármegye somorjai járásában 
ekvő Üszor postahivatalt folyó évi június hó 
-töl postaügynökséggé alakítottam át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Duna- 
zerdahelv, ellenőrzőszáma: 6274, díjnégyszög- 

száma: 696.
A postaügynökség forgalmi köre Üszor köz

égre, Fakópuszta, Józsefmajor lakott helyekre 
és az úszori vasútállomásra terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 111. ol
dalán Üszornál az összes postai bejegyzés tör
lése mellett írják be a következőket: Eh.
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Dunaszerdahely, Komárom déli pu. So-
mórja, 696, u. t. Somorja, postáig. S.“

Üszor v. á. r t  Béke u. p. ezentúl Üszor; az * .
54. oldalon Fakópuszta o  Üszor u. p. ezentúl 
Üszor; a 69. oldalon Józsefmajor ía Béke u. p. 
ezentúl Üszor.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsora
150. oldalán Üszornál írják be: „ü. (Eh. Duna
szerdahely).“

Az Irányítási Kimutatás 171. oldalán Úszód 
után írják be: „Üszor, U, Komárom, S, I/a, Ko
márom déli pu. —, Somorja, 214, +  214.“ 

Budapest, 1939. évi augusztus hó 1-én.

Gömörhosszuszó postaügynökség megnyitása. 
121.987/3.

Gömör és Kishont vármegye tornaijai járá
sában fekvő Gömörhosszúszó kisközségben 
folyó évi július hó 16-án postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Pel
sőc, díjnégyszögszáma: 528, eenőrzőszáma: 3510.

A postaügynökség forgalmi köre Gömör
hosszúszó községre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 61. ol
dalán Gömörhosszúszónál az „u. p. és“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: Eh. Pel
sőc, Bánréve Rozsnyó, Pelsőc ........
528, postáig.. K.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban az 50. oldalon Gömbösfalva után írják be: 
„3510, 528, —, Gömörhosszúszó ü. (Eh. Pelsőc), 
Gömör és Kishont, Kassa, Bánréve — — 
Rozsnyó, Pelsőc . . a 153. oldalon az 502. sz. 
után írják be: „528. Gömörhosszúszó“.

Végül az Irányítási Füzetben az 54. oldalon 
Gömbösfalva után írják be: „Gömörhosszúszó, 
Ü, Gömör és Kishont, K, I/a, Bánréve—Rozs
nyó, 21, 90, Eh. Pelsőc“.

Budapest, 1939. évi július hó 28-án.

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 
121.321/1. 119.948/1.,

A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zatában meghatározott jogok és kötelezettségek, 
valamint a m. kir. postamesterek és postames

teri alkalmazottak országos önsegélyző és nyug- 
díjegyesületébe nyugdíj jogosultakként való be
lépésnek a kötelezettsége mellett:
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Az általános pályázati feltételek a P. R. 
Tára 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §-ai- 
bap foglaltatnak.

A pályázók sajátkezűleg írt és kellően fel

szerelt kérvényüket a javaslattételre hivatott és 
az I. hasábban felvett m. kir. postaigazgatóság
hoz címezve, de a hivatalos út betartása mellett 
1939. évi augusztus hó 18-ig küldjék meg.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.

Pályázati hirdetmény

postaügynöki állásra szerződés mellett.

123.248/3. 120.381/3.,
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*) 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 1939.

évi augusztus hó 18-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936 évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi július hó 31-én.
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Betöltendő kiadói állások.

Bedeg III. o. postahivatal egyhónapi idő tar
tam ra helyettest keres. Fizetés 110 P és lakás.

B udapest 17. sz. postah ivatal szolid, megbízható 
postak iadót keres.

C sá ta lja  postahivatal azonnalra postakiadót ke
res helyettesnek. Járandóság készpénzfizetés.

C sorvás postahivatal, postam estert is helyette
síteni tudó  gyakorlott férfi vagy nő kiadót keres 
azonnalra vagy augusztus 15-ére.

Ekecs III. osztályú postah ivatal két hétre helyet
tesíteni tudó kiadót keres. F izetés két hétre 60 P, 
üzemi és lakás.

Encs I. oszt. postahivatal pénzkezeléshez kiadó

nőt keres állandó alkalmazásra. Fizetés 50 P., üzemi 
17 P és teljes ellátás. Az állás mielőbb elfoglalandó.

N agyida gyengeforgalmú II. oszt. postahivatal,
lehetőleg azonnalra, postam ester helyettesítésére, egy 
hónapra kiadót keres. Járandóság 140 pengő.

Szeghalom postahivatal m indenben jártas, gya
korlo tt kiadót keres. Járandóság készpénzfizetés.

V át vasmegyei III. osztályú postahivatal egy
vagy két hónapra helyettest keres. Fizetés megegye
zés szerint. N ő vagy férfi, kezdő is lehet.

Vésztő postahivatal azonnalra, vagy augusztus 
15-ére postakiadót, vagy kidójelöltet keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
szátna

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Horváth Zoltán Csorvás augusztus 15.

Tar Júlia Szolnok 3 azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek saánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: KülEöldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd* R észvénytársam  (Felelős D uchor J.)
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IIIDAPEST, 103». AUGUSZTUS It. 37. szám.

T A R T  A
Vezérigazgatói elismerés.
Hivatalvezetői felmentés.
Alkalmi postahivatal felállítása és különleges keletbe- j 

lyegző használata a Felvidéki Egyesületek Szövetsége által 
rendezett bélyegkiállítás színhelyén.

A kitiltott és postai szállításból kizárt hírlapok és 
egyéb sajtótermékek kézbesítése.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Hirdető bélyegző használata a balatonfüredfürdői és 

siófokfürdői postahivataloknál.
Hirdető bélyegző használata a klotildfigeti postahiva

talnál.
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesztése.
Komárom 4. sz. postahivatal szolgálatának meghosz- 

szabbítása.

I . O  »I

A Magyar Újság című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

A „Magyarság Ütja“ című időszaki lap megjelenésé
nek és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Albár postaügynökség megnyitása.
Változások a m. kir. postahivatalok és postaügynök

ségek névsorában.
Forgalomköri változások.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.

Vezérigazgatói elismerés.
123.097/1.

Thorma Sándor postafelügyelő részére a 
m. kir. posta vezérigazgatója több fontos állami 
távbeszélgetés lebonyolítása körüli gyors, ki
válóan előzékeny, szolgálatkész és eredményes 
közreműködéséért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 3-án.

Hivatalvezetői felmentés.
123.793/1.

Pintér János postafőfelügyelőt az Ungvár 1. 
sz. postahivatal vezetése alól kérelmére felmen
tettem.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 5-én.

Alkalmi postahivatal felállítása és különleges 
keletbélyegző használata a Felvidéki Egyesüle
tek Szövetsége által rendezett bélyegkiállítás 

színhelyén.
v 123.872/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Felvi
déki Egyesületek Szövetsége által rendezendő 
bélyegkiállítás szinhelyén (Budapest, VI., An-

' drássy-út 24.) folyó évi augusztus hó 15-től 25-ig 
* bezárólag naponta (vasár- és ünnepnap is) 

9—12-ig és 14—18 óráig terjedő szolgálattal, a 
: Budapest 72. sz. postahivatal kirendeltségeként 

alkalmi postahivatal működik.
Az alkalmi postahivatal működési köre bár

hová szóló közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények felvételére és postai bélyegek, ér- 

! tékcikkek árusítására terjed ki.
Az alkalmi postahivatal a nála feladott kül

demények, valamint bélyegek lebélyegzéséhez 
„Felvidéki Egyesületek Szövetsége — Bélyeg — 
Kiállítás — Budapest.“ feliratú különleges kelet- 
bélyegzőt használ. Augusztus hó 20-án a lebé
lyegzés zöld színű bélyegzőfestékkel történik.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 9-én.

A kitiltott és postai szállításból kizárt hírlapok 
és egyéb sajtótermékek kézbesítése.

I. ad 122.592/4.
A kitiltott és a postai szállításból kizárt hír

lapokat és egyéb sajtótermékeket ezentúl a 
postahivatalok kizárólag csak az alább felsorolt 
címzetteknek kézbesíthetik:
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1. a Kormányzó Ür Ö Főméltósága és ma
gas családjának tagjai;

2. a királyi hercegek és magas családjuk 
tagjai;

3. a magyar királyi minisztériumok;
4. a Magyarországon székelő pápai nuncia- 

tura, s végül
5. a Magyarországon székelő külföldi követ

ségek.
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1921. 

évi 77. számában közzétett 19.379. számú ren
deletnél.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 3-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
I.

123.278/4.
A P. R. T. 1939. évi 25. számának mellékle

teként kiadott Légipostái Tájékoztatóban a hi
vatalok vezessék keresztül a következő változá
sokat:

1. oldal, Cseh-Morva védnökség, Prag után 
töröljék a csillagot, a 2., 6. és 9. hasábba írják 
be a következő érkezési időket: 10.15, 15.50, 
15.50.

3. oldal, Timor szt., a 8. hasábba „pé“ he
lyett írják ,,b. szó“. Ausztráliai Államszövetség 
a 8. hasábban levő adatok helyett írják ,,b. hé, 
b. szó, b. ke, b. hé, b. hé“.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 3-án.

II.
124.223/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 25. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tató című füzetben vezessék keresztül a követ
kező változásokat:

3. oldal, Brit-India, Calcutta után a 3. ha
sábba írják: cs1), Karachi után a 3. hasábba ír
ják: sze1), Iraknál Basrah után a 3. hasábba ír
ják: ke1).

4. oldal, a lap alján levő fedőlapon a táblá
zat 3. sorában az 1. és 2. hasábban szombat 9.35 
és kedd 7.00 helyett írják: „péntek 12.00“ és 
„vasárnap 14.00“.

Budapest, 1939. évi augusztus 9-én.

Hirdető bélyegző használata a balatonfüredfür- 
dői és siófokfürdői postahivataloknál.

124.329/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a bala- 

tonfüredfürdői és a siófokfürdői postahivatalok

folyó évi augusztus hó 26-tól szeptember hó 10-ig 
„V. Nemzetközi Sporthét a Balatonon“ feliratú 
különleges keletbélyegzőt is fognak használni. 

Budapest, 1939. évi augusztus hó 7-én.

Hirdető bélyegző használata a klotildligeti pos
tahivatalnál.

124.920/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a klotild

ligeti postahivatal folyó évi augusztus hó 16-tól 
szeptember végéig „ÜDÜLJÜNK KLOTÍLD- 
LIGETEN“ felírású, kézihenger hirdető bélyeg
zőt fog használni a nála feladott levélpostai kül
demények egy részének a lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 9-én.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
124.513/3.

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 VIII/19 — 5 ó, 
É IX/12; F VIII/24 — 8 ó, É IX/19;

Brit-Indiába (Bombay): F VIII/15 — 15 ó, 
É VLII/28; F VHI/17 — 8 ó, É VIII/31; F VIII/24
— 8 ó, É IX/7;

Dél-Afrikába (Capetown): F VIII/15 — 15 ó. 
É IX/4; F VIII/22 — 15 ó, É IX/11;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F V111 /17
— 15 ó, É IX/3; F VIII/18 — 22 ó, É IX/4; F 
VIII/22 — 12 ó, É IX/5;

Egyiptomba (Alexandria): F VIII/13 — 22 ó, 
É VIII/17; F VIII/14 — 22 ó, É VIII/18 (d. u.); 
F VIII/16 — 22 ó, É VIII/20; F VIII/18 — 15 ó, 
É VIII/23; F VIII/19 — 22 ó, É VIII/23 (d. u.); 
F VIII/20 — 22 ó, É VIII/24; F VIII/23 — 22 ó, 
É VIII/27 (d. u.); F VHI/25 — 15 ó, É VIIL'29 
(d. u.); F V111/26 — 22 ó,É VIII/30;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VIII/14 — 15 ó, É VIII/21; F VIII/15 — 15 ó, 
É VIII/25; F VIII/16 — 15 ó, É VIII/26; F VIII/20
-  15 ó, É VIII/28; F VIII/21 — 15 ó, É VIII/29; 
F VIII/23 — 15 ó, É VIII/31;

Irak-Mezopotámiába (Baghdad): F VIIL14
-  22 ó, É VIII/21; F VIII/16 — 22 ó, É VIII/23; 
< VIII/19 — 22 ó, É VIII/26; — F VIII/21 — 22
5. É VIII/28; F VIII/23 — 22 ó, É VIiII/30; F 
VIII/26 — 22 ó, É IX/2;

Iránba (Perzsia—Teherán): F VIII/14 — 
12 ó, É VIII/23; F VIII/18 — 12 ó, É VIII/27;
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mad községekre, Ivánkamajor és Kisbér lakott
helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 34. ol
dalán Albárnál az ,,up. és“ bejegyzés törlése 
mellett beírandó: S3 Eh. Komárom 1., Komárom 
— — ■ Somorja, 416, postáig. S.;

a 67. oldalon Ivánkamajor u. p. ezentúl „Al- 
bár“;

a 72. oldalon Kisbár u. p. ezentúl „Albár“; 
a 88. oldalon Nagymad u. p. ezentúl „Al

bár“.
A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá

ban a 6. oldalon Alattyán után beírandó: „6290. 
416. Albár ü. (Eh. Komárom 1.), Komárom, Sop
ron, Komárom -  ■ ■ Somorja“;

a 152. oldalon a 416. számnál Alistál elé be
írandó: „Albár“; a 184. oldalon 6290. számnál 
beírandó: „Albár“;

Végül az Irányítási Füzetben a 8. oldalon 
Alattyán után beírandó: „Albár, U, Komárom, 
S, I a, Komárom—Somorja, 214., 1. Komárom 
2/5622, Eh. Komárom 1.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 8-án.

Változások a ni. kir. postahivatalok és posta
ügynökségek névsorában.

125.343/3.
A kárpátaljai községek elnevezésének a 

14.500/1939. B. M. számú rendelettel történt meg-

Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A in.

állapításával kapcsolatban a folyó évben kiadott 
„A m. kir. postahivatalok és postaügynökségek 
névsora“ című segédkönyvben változások kö
vetkeztek be.

A nyomdai úton előállított s a változásokat 
feltüntető jegyzéket a névsorral együtt a m. kir. 
posta központi javító műhelye és anyagszertára 
küldi meg az érdekelt postai szerveknek.

A hivatalok a változásokat a névsor hasz
nálatba vétele előtt vezessék keresztül, illetve a 
teljesen új névsorrészeket megfelelő helyre ra
gasszák be.

Ezt a rendeletcmet a hivatalok a P. R. Tára 
ezévi 31. számában megjelent 112.167/3. sz. ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 9-én.

Forgalomköri változások.
123.648/3.

A hivatalok a Helységnévtár 1. sz. Pótfüze
tében az alábbi változásokat vezessék keresztül:

41. oldalon Beszter kk. u. p. ezentúl Aba- 
széplak.

67. oldalon Izdoba kk. u. p. ezentúl Aba- 
széplak.

82. oldalon Majorpuszta rv Beszter u. p. 
ezentúl Abaszéplak.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 8-án.

kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze-

Pályázati hirdetmény
postamesteri állásra- 

124.587/1.
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F VIII/19 — U ó , É VIII/28; F VIII/21 — 12 ó, 
É VIII/30; F VI11/25 — 12 ó, É IX/3; F VIII/26 
—12 ó, É IX/4;

Japánba (Shimonoseki): F VIII/15 — 9 6,
É IX/1; F VIII/18 — 9 ó, É IX/3; F VIII/22 -  
9 ó, É IX/8; F VII1/25 — 12 ó, É IX/11;

Német alföldi-Indiába (Batávia): F VIII/17
— 5 ó, É IX/11; F VIII/24 — 5 ó, É IX/14;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VII, 1/14 — 22 ó, 
É VIII/18 (este); F V1II/16 — 22 ó, É VIII/20 
(este); F VHI/19 — 22 ó, É VIII/23 (este); F 
VIII/21 — 22 ó, É VIII/25 (este); F VIII/23 — 
22 ó, É VIII/27 (d. u.); F VIII/26 — 22 ó, É 
VI11/30 (este);

Szíriába (Alep): F VIII/14 — 22 ó, É VIII/17; 
F VIII/16 — 22 ó, É VIII/19; F VIII/19 — 22 ó, 
É VIII/22; F VIII/21 — 22 ó, É VIII/24; F VIII/23 
—22 ó, É VIII/26; F VIII/26 — 22 ó, É IX/29.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 5-én.

A postaigazgatóságok hatáskörének kiterjesz
tése.

111.973/8.
Üj távbeszélő központ, vagy postahivatali 

nyilvános távbeszélő állomás létesítésével kap
csolatban a C. 1. Szab. 10. §. 1—2. pontjai alap
ján az érdekeltségtől megkívánt 5 éven át bizto
sítandó 800, illetőleg 400 pengő távíró és távbe
szélő jövedéki bevétel biztosítását a postaigaz
gatóságok hatáskörébe utalom azzal a felhatal
mazással, hogy méltánylást érdemlő esetben a 
jövedéki bevétel biztosítástól eltekinthessenek.

A C. 1. Szab. vonatkozó szakaszainak mó
dosítása iránt később intézkedem.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 2-án.

Komárom 4. sz. postahivatal szolgálatának 
meghosszabbítása.

123.560/8.
Komárom 4. számú postahivatalnál 1939. évi 

augusztus hó 1-től kezdődőleg folytonos (éjjel
nappali) távíró és távbeszélő szolgálatot rend
szeresítek.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 1-én.

A Magyar Újság című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

125.224/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Palló 

Imre felelős szerkesztésében és Diószeghi La

jos kiadásában megjelenő és a Centrum kiadó- 
vállalat r.-t. nyomdájában előállított „Magyar 
Újság“ című időszaki lap megjelenését és ter
jesztését egy heti időtartamra, azaz 1939. évi 
augusztus 14-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, 1939. évi augusztus hó 9-én.

A „Magyarság Ütja“ című időszaki lap megjele
nésének és terjesztésének megtiltása.

125.265/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, dr. Ma- 

tolcsy Mátyás kiadásában és felelős szerkeszté
sében megjelenő és a Centrum kiadóvállalat r.-t. 
nyomdájában előállított „Magyarság Útja“ című 
időszaki lap megjelenését és terjesztését 1939. 
augusztus 6-tól 1939. szeptember 4-ig 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, 1939. évi augusztus hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
123.800/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
lálóbírája 1939. évi augusztus hó 1-én kelt B. I. 
.134/1939. számú végzésével a Budapesten, a 
Centrum kiadóvállalat nyomdájában előállított 
.Nemzeti szocialista káté II. rész“ c. füzet le- 
oglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlevő sajtó- 
érmék postán szétküldött példányait ne szállít- 
ák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
igyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 5-én.

Albár postaügynökség megnyitása.
123.632/3.

Komárom vármegye, dunaszerdahelyi járás- 
tan fekvő Albár községben 1939. július 20-án 
tostaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Komárom 
., díjnégyszögszáma: 416, ellenőrzőszáma pedig 

6290.
Az ügynökség forgalmi köre Albár és Nagy-
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reit és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — hivatalos úton — a mostani 
vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi állomás
helyükre illetékes postaigazgatóságnak legké
sőbb 1939. évi szeptember hó 1-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 5-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
124.030/6.

Szabó János órabéres távirdamunkás a bu
dapesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 959/938. sz., a budapesti állami 
távbeszélő hálózat vonalain végzendő munkála
tokra jogosító hálózati igazolványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszünte
tem.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 4-én.

Személyzetiek.
124.186/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. jú
nius havában előfordult változások (a számok az 
alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Tóth József felügyelő 118 
Debrecenből Gyöngyösre, Tolnay László főfel
ügyelői címmel és jelleggel felruházott felügyelő 
135 Miskolcról Kassára, Szopós Dávid felügyelő 
222 Debrecenből Egerbe, Lakatos Károly főtiszt 
261 Újpestről Budapestre, Ungvári Jenő II. o. 
tiszt 270 Kalocsáról Szegedre, Vő József II. o. 
tiszt 411 Székesfehérvárról Budapestre, Baranyai 
Péter dr. gyakornok 265 Budapestről Pécsre, 
Koós Sándor ellenőr 210 Érsekújvárról Kisúj
szállásra, Major István segédellenőr 234 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Serényi Mihály segéd
tiszt 65 Érsekújvárról Kőszegre, Muzslai Lajos 
segédtiszt 223 Nyíregyházáról Budapestre, We
ber Mária kezelőnő 330 Hódmezővásárhelyről 
Orosházára, Reck Johanna kezelőnő 617 Vácról 
Budapestre, Godó János I. o. altiszt 118 Kassá
ról Miskolcra, Kövecses István II. o. altiszt 2705 
Budapestről Szckszárdra, Faragó Péter II. o. al
tiszt 2768 Érsekújvárról Orosházára, Takács 
Imre tornyosnémeti II. o. altiszt 2808 Miskolc
ról Kassára, Szabó Mátyás dombegyházi II. o. al
tiszt 3218 Makóról Szegedre, Maros György II. 
o. altiszt 3523 Budapestről Kaposvárra, Rátkai 
Mihály II. o. vonalmester 63 Debrecenből Nyír

egyházára, Csorna Márton II. o. vonalmester 92 
Debrecenből Egerbe.

Nyugdíjazt attak: Tersztyánszky Ákos
államtitkár, a posta vezérigazgatója, Bényi Ká
roly dr. 1, Polonyi Ferenc dr. 4 és Szathmáry 
Ferenc 7/a főigazgatók, Soós Zoltán igazgató 2, 
Kompasz László 27, Gyűszű Dénes 28 igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott tanácsosok, Vass 
Zsigmond dr. tanácsos 82, Véghely Dezső műsz. 
főigazgató 1, Fenyéri János számv. II. o. főtaná
csos 1, Balajti Sándor dr. 35, Herendi Károly 40 
és Molnár Ferenc 41 hivatali igazgatók, Vértes 
Pál főfelügyelő 9, Palotay Ferenc hivatali igazga
tói címmel és jelleggel felruházott főfelügyelő 
15, Sándi Béla 18, Hais Bernát 31 főfelügyelők, 
Oppel Ernő hivatali igazgatói címmel és jelleg
gel felruházott főfelügyelő 54, Popovics Andor 
85, Kemény László 95, Kiár Sándor 96, Bodó Sá
muel 118, Lengyel László 119, Újhelyi János 123, 
Révész Pál 130/a, Fasching János 131, Szentéi 
Mihály 136, Fábri Ferenc 158, Pogánv Vince 164, 
Szegedy Andor 167, Molnár János 189, Jankovics 
József 203 és Gáspár Alfréd 230 főfelügyelők, 
Nagy Károly 11 és Elek Dániel 303 felügyelők, 
9ovák András 13, Zala Károly 23, Brugoviczky 
Vidor 25, Izsó Lajos 36, Dudutz Gerő 49, Szent- 
kuti Ferenc 96, Egyed János 99, Ditrói Ferenc 
22 és Horváth Henrik 133/a főellenőrök, Kováts 
Nándor 42 és Szabó Mihály 177 ellenőrök, Dérfi 
’ál segédellenőr 459, Sajó Gyuláné ellenőrnő 59, 
>zv. Horváth Ferencné 125, Tihanyi Lujza 375, 
Oravetzky Zsigmondné 620 és Kiss Károlyné 
21 segédellenőrnők, Berend Szilárdné 243, Tóth 
lóza 372 és Hargitai Margit 520 segédtisztnők, 
Török János 4, Strinovich Ferenc 9, Hajdú Já
nos 10, Várhelyi Imre 12 és Egri Béla 23 műsz. 
főellenőrök, Tamás Imre műsz. segédellenőr 74, 
Pál Mária 190 és Szőke Margit 254 kezelőnők. 
Major János 10, Kohajda Péter 49, Bankhardt 
István 55 és Czobor Ferenc 97 I. o. szakaltisz
tek, Simó László 296, Varga Ferenc söjtöri 331 
és Szombathy Antal 355 II. o. szakaltisztek, 
Gyöngyösi Mihály 2/c, Vadas Antal 36, Honti 
Jakab 42, Lipárdi János 101, Odri Antal 103,
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8áló Lipót 157, Rózsahegyi Sándor 202, Baracsi 
János 309, Visi Győző 324, Bárány István 351, 
Nagy Sándor iszkaszentgyörgyi 352, G. Fekete 
János 498, Vicián Pál lucfalvi 582, Héger János 
834, Szabó Lajos péri 892, Garbacz Pál 957, Baki 
István 989, Kovács István mohai 1075, Szabados 
József 1082, Pap Zsigmond kunhegyesi 1274, Ba
rabás Sándor 1276, Zentai Ferenc 1338, Méhész 
József 1354, vitéz Tóth János 1595, Benedek An
tal 1690, Korán József 1812, Csontos István pá- 
kozdi 1854, Pető Benedek 1992, Csákány Sándor 
2055 és Kopasz György 2067 I. o. altisztek. Nagy 
János tiszaszentmiklósi II. o. vonalmester 15, 
Márkus József I. o. gépkezelő 273.

Meghaltak: Márkus Tibor dr. fogalmazó 40, 
Selmeczy István felügyelő 125.

Más állami ágazatba kineveztettek: Mojzer 
Ignác dr. 63 és Bedőházy Tibor dr. 97 segéd- 
titkárok, Mohar István dr. fogalmazó 59, Sza- 
lontai Elek számvizsgáló 34, Holló Imre segéd
ellenőr 514.

Egyéb változás: Nánai Endre dr. segédtit
kár 45 helyett Nánay Endre dr., Szabó Kálmán 
I. o. tiszt 462 helyett Szabó Kálmán dr., Ambrus 
Teréz kezelőnő 534 helyett Rácz Gvörgyné, Mé
száros Mária kezelőnő 679 helyett Stark János- 
né, Riedl Anna kezelőnő 710 helyett Kalmár 
Barnabásné, Cseh István zseliczkisfaludi I. o. al- 
iszt 1437 helyett Saltra István.

Véglegesittetett: 1939. július 1-től Lakatos 
István II. o. altiszt 2981.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 3-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Nagy Eleonóra kiadó Alattyán, 1905. Kisújszállás Kezelőnővé 
neveztetett ki.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Egyházasrádóez III. o. postah iva ta l a szolgálat 

m inden ágában jártas kiadónőt k e res  állandó alkal
m azásra, azonnali belépésre. Já ran d ó ság : teljes ellá
tás, fizetés megegyezés szerint.

H ajdudorog  postahivatal szep tem b er 1-re nő
k iadót keres. Állás állandó. L ehet kezdő is. Fizetés 
megegyezés szerint.

K aposvár 2. postahivatal betegség m iatt kiadó 
helyettesítésre kiadót keres. F izetés fix, megegyezés 
szerint.

Rákosliget postahivatal a kezelés minden ágá
ban já rta s  k iadó t keres állandó alkalm azásra. Fize
tés m egegyezés szerint. Személyes jelentkezést ké
rek.

Szilasbaihás postahivatal katonai bevonulás 
m iatt állandó postak iadó t keres szeptem ber 1-re. 
Lehet kezdő is, de  a távírdát tudni kell. Járandóság 
üzemivel 50 pengő, lakás, fűtés, világítás, teljes ellá
tás, bélyegjutalék teljes összegben és semmi levonás 
nincs.

Törökbálint postahivatal szeptem ber 1-től ál
landó alkalm azásra k iadót keres. Lehet kezdő is.

Zalaszentiván III. o. postahivatal azonnalra, 
esetleg szeptem ber 1-re vagy 15-re, állandó, ügyes 
kiadót keres, aki novem berben a postam estert is 
tudná helyettesíteni. Fizetés: ellátás és készpénz 
megegyezés szerint. H ivatali kisegítő is van.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Részvénytárst*A£ (Felelői Duchop J.)
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T A R T A L O M
Kerületi biztosi megbízatások.
Hirdető bélyegző használata a szigetvári postahivatal

nál.
Lefoglalandó sajtótermék.
A „Népszava“ c. időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
A „Kecskeméti Ellenőr“ című időszaki Lap megjelené

sének és terjesztésének megtiltása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének módosítása.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Nagycsákány postahivatal nevének megváltoztatása.
Budapest 509. sz. postahivatal áthelyezése.
Balaton postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.

Kerületi biztosi megbízatások.
I.

123.803/1.
A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 

Diósdi Ferenc m. kir. postasegédtitkárt a kerü
leti biztosi teendők alól felmentette és dr. Szö
rényi Ottó postatanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott m. kir. postatitkárt folyó évi augusz
tus hó 1-től kezdődőleg a kerületi biztosi te
endők ellátásával megbízta.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 10-én.
**

II.
123.670/1.

A soproni m. kir. postaigazgatóságnál 1939. 
évi augusztus hó 1-vel rendszeresített negyedik 
biztosi teendők ellátásával dr. Amberg Ernő m. 
kir. postasegédtitkár bízatott meg.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 10-én.

Hirdető bélyegző használata a szigetvári posta- 
hivatalnál.
124.970/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a sziget
vári postahivatal folyó évi augusztus hó 20-tól

Berettyószentmárton poistaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

Jánosi postaügynökség megnyitása.
Karancskeszi postaügynökség megnyitása.
Mályi postaügynökség megnyitása.
Ond postaügynökség megnyitása.
Véke postaügynökség megnyitása,
Adrema rendszerbe bevont postahivatalok rádió- 

nyugta-számadásainak beküldése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. július havi 

forgalma.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

szeptember hó 7-ig „SZIGETVÁR TÖRÖKTŐL 
VALÓ VISSZAFOGLALÁSÁNAK 250. ÉV
FORDULÓJA. — EMLÉKÜNNEPSÉGEK 
1939. SZEPT. 6 -7 . — 1689—19393* szövegű ké
zihenger hirdetőbélyegzőt fog használni a nála 
feladott levélpostai küldemények egyrészének a 
lebélyegzésére.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
125.479/4.

A kassai kir. ügyészség 1939. évi augusztus 
hó 5-én kelt 1939. B. 3839/1. számú végzésével a 
Moravska-Ostravában 1939. évi augusztus 4-én 
megjelent „Telegráf" című napilap 186. számá 
nak lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi augusztus hó 11-én.
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A „Népszava“ c. időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

126.045/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten Eszter
gályos János felelős szerkesztésében és kiadá
sában megjelenő és a Világosság könyvnyomda 
r. t. nyomdájában előállított „Népszava“ c. idő
szaki lap megjelenését és terjesztését három 
napi időtartamra azaz 1939. évi augusztus hó 
13-tól 15-ig bezárólag — megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lapnak 
a jelzett idő alatt netán megjelenő és postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesít
sék, hanem azokat a budapesti kir. ügyészség
hez küldjék be.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.
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A „Kecskeméti Ellenőr“ című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

A belügyminiszter úr a Kecskeméten Hajdú 
Ernő felelős szerkesztésében és Sándor István 
kiadásában megjelenő és a Kecskeméti Hungá
ria nyomdában előállított „Kecskeméti Ellenőr“ 
című időszaki lap megjelenését és terjesztését 
három napi időtartamra, azaz 1939. évi au
gusztus hó 13-tól 15-ig bezárólag — megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lapnak 
a jelzett idő alatt netán megjelenő és postára 
kerülő példányait ne szállítsák és ne kézbesít
sék, hanem azokat az illetékes kir. ügyészség
hez küldjék be.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

124.609/4.

A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 
67. §-ának (A díjátalányozásban résztvevő szer
vek) VIII. pontjában (M. kir. Honvédelmi Mi
nisztérium) 55. tételként írják be: „M. kir. köz
érdekű munkaszolgálatos zászlóalj parancsnok
ságok“, 56. tételként pedig „M. kir. honvéd ké
pességvizsgáló intézet, Budapest.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 11-én..

Változások a mozgópostái jegyzékben.

126.409/3.

Folyó évi augusztus hó 18-tól a menetirányú
13. sz. mozgóposta a 4130. sz. vonatban Taracköz 
— Tepeimsa helyett Kőrösmező— Henna állomá
sig, a térti irányú 39. sz. mozgóposta pedig a 4129. 
sz. vonatban Taracköz—Topemea helyett Kőrös
mező— ffcuHa állomástól közlekedik. — Ezzel
kapcsolatban jelzett nappal a Taracköz- Tepemmi, 
-Kőrösmező— flcima között fenntartott 209. 
sz. mozgóposták megszűnnek.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyezzék 
elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 107.255/3. sz. 
alatt közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.

125.045/3.

Bertamajor (134. o.) ezentúl r\  Tata.
Budapest-szentlőrinci és tatai cserép- és 

téglagyár (148. o.) ezentúl r\ Tata.
Gébárt O Zalaegerszeg (223. o.) összes ada

taival együtt törlendő.
Kékmező r\ Kisgyőr (290. o.) ezentúl u. p. 

Kisgyőr.
Máriakálnok kisközség (358. o.) Moson he- 

yett Halászi nagyközséghez osztatott be.
Palabánya ("> Kisgyőr (419. o.) ezentúl u. p. 

Kisgyőr.
Tata és Tóváros egyesítéséből alakított és 

ideiglenesen Tatatóváros nevet nyert nagyköz
ség végleges neve Tata. Ehhezképest Tatánál 
(516. o.) a )-( jel után beírandó? Bertamajor, Bu
dapest-szentlőrinci és tatai cserép- és téglagyár, 
Tóváros, Uradalmi gőztéglagyár.

Tóváros (531. o.) ezentúl nk. helyett O Tata; 
a )-( jel és az utána felvett helynevek törlendők.

Uradalmi gőztéglagyár (544. o.) ezentúl 
Tata.

Az 1. sz. Pótfüzetben:
Hodzovo kisközség neve Zsemlékes névre 

változott. Hodzovo (64. o.) összes adataival 
együtt törlendő.

Hviezdoslavov kisközség megszűnt s Vörös- 
major néven Csütörtök községhez csatoltatott -—

126.046/4.
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Hviezdoslavov (65. o.) összes adataival együtt 
törlendő.

Jesenské kisközség megszűnt és mint lakott 
hely Setétkút néven Barsbese községhez csatol- 
tatott. Jesenské (68. o.) összes adataival együtt 
törlendő.

Margitpuszta r> Bagota után (83. o.) be
írandó: Margitpuszta rá Ekel, Komárom vm„ 
komáromi j., u. p. és u. t. Nemesócsa.

Mudronovo kisközség megszűnt s Üjpuszta 
néven mint lakott hely Madar községhez csatol- 
tatott. — Mudronovo (85. o.) összes adataival 
együtt törlendő.

Ok ínyiovótelep rs Nemesócsa (91. o.) ösz- 
szes adataival együtt törlendő. Üj elnevezése 
Szántóér.

Sikabony elé (100. o.) beírandó: Setétkút 
Barsbese, Bars és Hont k. e. e. vm., verebélyi j., 
u. p. és u. t. Barsbese.

Srobárová kisközség neve Szilasháza névre 
változott. Srobárová (101. o.) összes adataival 
együtt törlendő.

Stúrová lakott hely neve Margitpuszta 
névre változott. Stúrová (101. o.) összes adataival 
együtt törlendő.

Szántáspuszta után (192. o.) beírandó:
Szántóér .A Nemesócsa, Komárom vm., komá
romi j., u. 'p. és u. t. Nemesócsa.

Szilas után (105. o.) Srobárová adataival be
írandó Szilasháza kk.

Üjmajor Tornóc után (110. o.) beírandó 
Üjpuszta rs Madar, Komárom vm., ógyallai j., 
u. p. és u. t. Komáromszentpéter.

Vörösmajor .A Barsbaracska után (115. o.) 
beírandó: Vörösmajor o. Csütörtök, Komárom 
vm., somorjai j., u. p. Üszor, u. t. Somorja.

Zsély után (116. o.) Hodzovo adataival be
írandó Zsemlékes.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 10-én.

I I .

114.11313.

A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé
gek újonnan kiadott névsorában a közúti pótdíj 
szedését jelentő k., illetve gy. jelzést az alább 
felsorolt postahivataloknál (ügynökségeknél) nem 
vettem fel.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok ezeknél a 
postaszerveknél a Helységnévtárban a pd. jelzést 
töröljék.

Abasár (87. o.), Baj na (111. o.), Bakony- 
csernye (112. o.), Bakonygyepes (112. o.), Bala- 
tonmagyaród (115. o.), Bálványos (118. o.), Ba- 
racs (120. o.). Bársonyos (123. o.), Bedeg (126. o.), 
Bérbaltavár (131. o)., Bihartorda (135. o.), Bo- 
gyiszló (140. o.), Borsodivánka (143. o.), Bökönv 
(146. o.), Budajenő (148. o.), Biissü (150. o.), Cé- 
génydányád (151. o.), Cserhátsurány (162. o.), 
Csesztreg (163. o.), Dáka (172. o.), Domoszló 
(181. o.), Erdőhorváti (193. o.), Etyek (197. o.). 
Fehértó (201. o.), Feketeerdő (202. o.), Felsőalap 
(204. o.), Felsőnyárád (208. o.), Gölle (229. o.), 
Elarka (245. o.), Háromfa (246. o.), Harsány (246.
o.), Hegykő (250. o.), Ikervár (263. o.), Isten
mezeje (267. o.), Jármi (272. o.), Jásztelek (274.
o.), Kajár (278. o.), Kántorjánosi (281. o.), Kere- 
esend (293. o.). Kerékteleki (294. o.), Kéttornyú
lak (297. o.), Kisszékely (312. o.), Kóka (318. o.), 
Kötésé (328. o.), Krasznokvajda (351. o.), Lakó- 
csa (338. o.), Léh (342. o.), Márkáz (359. o.), Mar- 
kotabödöge (360. o.), Mekényes (365. o.), Miháld 
(369. o.), Nagyar (379. o.), Nagyhantos (334. o.), 
Nagylóc, Nagvlózs, Nagymágócs (388. o.), Nagv- 
réde (391. .), Nagyveleg (394. o.), Nemesbikk 
(396. o.), Nyirtura (406. o.), Orosztonv (411. o.), 
Pálmonostora (420. o.), Palotás (421. o.), Panyola 
(421. o.), Párád, Parasznya (423. o.), Pázmánd 
(426. o.), Perkáta (429. o.), Pusztavacs (443. o.), 
Rábaszentmihály (446. o.), Rakaca (448. o.), Ra-* 
mocsaháza 449. o.). Röjtökmuzsaj (457. o.), Ság- 
vár (459. o.), Sári (463. o.), Sérfenyősziget (469.
o.), Somogyhárságy, Somogvsárd (473. o.), Sós- 
hartván (476. o.), Sövényháza (477. o.), Szent- 
györgyvölgy (494. o.), Szentpéterfa (498. o.), Sze
relnie (499. o.), Tabajd (510. o.), Tápióság (512.
o.), Tárd (514. o.), Tarnaőrs (515. o.), Tass, Ta- 
társzenfgyörgy (516. o.), Tiszakóród, Tiszaőrs 
(525. o.), Tiszaszederkénv, Tiszatarján (526. o.). 
Tömörkény (532. o.), Vácszentlászló (547. o.), 
Vág (548. o.), Vállaj (549. o.), Vámosoroszi (550.
o.), Vasmegyer (555. o.), Versend (559. o.), Vi- 
szák (563. o.), Zabar (568. o.), Zalagalsa (569. o.) 
és Zámoly (572. o.).

Budapest. 1939. évi augusztus hó 16-án.
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Nagy csákány postahivatal nevének megváltoz
tatása.

125.749/3.

Nagycsákány és Rábadoroszló községeknek 
Csákánydoroszló néven történt egyesítésével 
kapcsolatban a nagycsákányi postahivatal elne
vezése is Csákánydoroszló névre változott meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban: Csákánydoroszlónál
(154. o.) a ^  jelzés után „(Nagycsákány)“, to
vábbá Szombathely ■ ■ — Szentgotthárd után 
„Nagycsákány . . . .“ törlendő.

Dombimajor o  Csákánydoroszló (180. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Felsőmezeimajor Csákánydoroszló (207. 
ö.) ezentúl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Kemesmál (291. o.) ezentúl u. t. Csákány
doroszló.

Kiscsákánypuszta (301. o.) ezentúl r\ Csá
kánydoroszló.

Kismajor o  Csákánydoroszló (308. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Magyarbükstelep tT Csákánydoroszló (351. 
o.) ezentúl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Molnárházimajor r\ Csákánydoroszló (374. 
o.) ezentúl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Nagycsákánynál (381. o.) az összes adatok 
törlése mellett beírandó: Rábadoroszlóval Csá
kánydoroszló végleges néven egyesült.

Rábadoroszlónál (445. o.) az összes adatok 
törlése mellett beírandó: Nagycsákánnyal Csá
kánydoroszló végleges néven egyesült.

Rétimajor r\ Csákánydoroszló (453. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Csákánydoroszló.

Taródfa (515. o.) „Eh.“ ezentúl Csákány
doroszló, Szombathely — — — Szentgotthárd 
után pedig „Nagycsákány . . . . “ helyett „Csá
kánydoroszló . . . . “ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban: a 33. oldalon Csákány után beírandó: „6410, 
1458, —-, Csákánydoroszló, Vas, S„ Szombathely 
-  -  -  Szentgotthárd,“ a 96. oldalon Nagycsá
kány öszes adataival együtt törlendő, a 140. ol
dalon Taródfa ügynökségnél a 4. hasábba be
írandó (Eh. Csákánydoroszló), a 7. hasábba 
Nagycsákány . . . helyett Csákánydoroszló . . . , 
a 169. oldalon az 1458., a 188. oldalon pedig a 
6410. számnál Nagycsákány helyett Csákány
doroszló.

Az Irányítási Füzetben a 30. oldalon Csá
kány után beírandó: Csákánydoroszló, III., Vas, 
S, VII, Szombathely—Szentgotthárd, 53., 1. Sí
hely 2/1354 v„ f53„ a 105. oldalon pedig Nagy
csákány összes adataival együtt törlendő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 14-én.

Budapest 509. sz. postahivatal áthelyezése.

I. ad 106.711/3.

A Budapest 53. sz. postahivatal kirendeltsé
geként működő Budapest 509. sz, postahivatal a 
m. kir. államrendőrség budapesti főkapitánysá
gának épületéből (gróf Vigyázó Ferenc-u. 5.) a 
főkapitányság útlevélosztályának új helyiségébe,
VII., Eötvös-utca 7. sz. alá helyeztetett át. A ki- 
rendeltség csak felvételi szolgálatot végez.

A kir. hivatalok a változást a Postahivatalok 
és Ügynökségek Névsorában jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Balaton postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

125.283/3.

Balaton távbeszélővel egyesített postaügy
nökség folyó évi augusztus 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakíttatott át.

Ehhez képest a kir. hivatalok a segédköny- 
/ekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 114. oldalon Balaton
iéi az „Eh. Bélapátfalva“ bejegyzést töröljék és 
íelyctte írják be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
é n  a 13. oldalon Balatonnál a negyedik hasáb
ján az „ü. (Eh. Bélapátfalva)“ bejegyzést töröl
jék.

Végül az Irányítási Füzetben a 16. oldalon 
Balatonnál a második hasábba az „U“ helyett 
,IV.“, a negyedik hasábba „D“ helyett „K‘\  az 

. itödik hasábba „1‘ helyett „I. b.“, a hetedik ha- 
ábba „Eh.“ helyett „1.“ jelzést írjanak.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.
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Berettyószentmárton postaügynökségnek pos
tahivatallá való átalakítása.

124.772/3.

Berettyószentmárton, távbeszélővel egyesí
tett postaügynökség, folyó évi augusztus hó 1- 
jével IV. osztályú postahivatallá alakíttatott át.

A kir. hivatalok e »segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 132. oldalon Berettyó- 
szentmártonnál a „E3 Eh. Berettyóújfalu,, be
jegyzést töröljék és helyette írják be

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 20. oldalon Berettyószentmártonnál a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Berettyóújfalu)“ bejegyzést 
törölj ék.

Végül az Irányítási Füzetben a 22. oldalon 
Berettyószentmártonnál a második hasábban az 
„Ü“ bejegyzést töröljék, helyette írják be: „IV.“, 
a 7. hasábban az „Eh. Berettyóújfalu1’ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Jánosi postaügynökség megnyitása.
125.025/3.

Gömör és Kishont vármegye, rimaszombati 
járásában fekvő Jánosi községben folyó évi jú
lius hó 21-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Feled, 
díjnégyszögszáma: 360, ellenőrzőszáma: 3501.

A postaügynökség forgalmi köre Jánosi köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Bulgár- 
kertészet, Dióspuszta, Haraszközipuszta, llona- 
puszta, Kavicsbányapuszta, Martonpuszta, Mo
csárpuszta, Petruspuszta, Sárközitanya, Szeles
puszta lakott helyekre, továbbá Bellény községre 
és a közigazgatásilag hozzátartozó Gyügyepuszta 
lakott helyre, Rimapálfalva községre, végül Szú- 
tor községre és a közigazgatásilag hozzátartozó 
Bóditag lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében a 68. 
oldalon Jánosinál az „u. p. és“ törlése mellett be
írandó: Eh. Feled, Feled — — — Rimaszom
bat, 360,“ az „u. t. Feled’’ után pedig beírandó: 
„postáig. K.“. A 40. oldalon Bellény ezentúl u. p. 
Jánosi, a 98. oldalon Rimapálfalva ezentúl u. p. 
Jánosi, a 105. oldalon Szútor ezentúl u. p. Jánosi. I

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 67. oldalon Jánoshida—Boldogháza pu. 
után beírandó: 3501, 360, . . . , Jánosi ü. (Eh. Fe
led, Gömör és Kishont, K., Feled—=»>=—= Rima
szombat“; a 164. oldalon a 360. számnál „Feled“ 
után beírandó: „Jánosi”, a 182. oldalon a 3501. 
számnál beírandó: „Jánosi“.

Végül az Irányítási Füzetben a 69. oldalon 
Jánoshida—Boldogháza pu. után beírandó: „Já
nosi, U, Gömör, K, I. b, Feled—Rimaszombat, 
Eh. Feled, f90/8124. v., Rszombat/8123. V.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 12-én.

Karancskeszi pcstaügynökség megnyitása.
126.090/3.

Nógrád és Ffont k. e. e. vármegyék salgó
tarjáni járásában fekvő Karancskeszi nagyköz
ségben folyó évi augusztus hó 10-én postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség forgalmiköre Karancskeszi 
nagyközségre és a hozzátartozó Bányapuszta, 
Betekincspuszta, Büdöskútpuszta, Lászlóvölgy- 
puszta, Lyukvölgypuszta, Marakodipuszta, Pok- 
lyospuszta, Sötétlápapuszta, Szandaaljapuszta, 
Szöllőkaljapuszta, Szöllőkútpuszta (Szénégető
puszta), Tutucskapuszta és Völgyfőpuszta la
kotthelyekre terjed ki.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Salgó
tarján; díjnégyszögszáma: 223; ellenőrzőszáma: 
710.

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

a Helységnévtárban a 284. oldalon Karancs- 
keszinél az „u. p. és“ jelzés törlése mellett írják
be: „S3 Eh. Salgótarján, Salgótarján------- Litkc,
223,“ az u. t. Bocsárlapújtő után pedig írják be: 
„postáig. Bp.“

A 120. oldalon Bányapuszta, 134. oldalon 
Betekincspuszta, 149. oldalon Büdöskútpuszta, 
340. oldalon Lászlóvölgypuszta, 349. oldalon 
Lyukvölgypuszta, 357. oldalon Marakodipuszta, 
435. oldalon Poklyospuszta, 477. oldalon Sötét
lápapuszta, 485. oldalon Szandaaljapuszta, 507. 
oldalon Szöllőkaljapuszta és Szöllőkútpuszta 
(Szénégetőpuszta), 535. oldalon Tutucskapuszta 
és az 566. oldalon Völgyfőpuszta Karancskeszi 
nagyközséghez tartozó lakotthelyeknél u. p. ezen
túl Karancskeszi.
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A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 70. oldalon Karád után írják be: „710, 223, 
— , Karancskeszi ü. (Eh. Salgótarján), Nógrád, 
Bp., Salgótarján = =  Litke“, a 163. oldalon a 
223. számnál Etes után, valamint a 177. oldalon a 
710. szám után írják be: „Karancskeszi1’.

Végül az Irányítási Füzetben a 73. oldalon 
Karád után írják be: „Karancskeszi, Ü. Nógrád, 
Bp. I/b, Hatvan—Losonc, Eh. Salgótarján, 22“.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Mályi postaügynökség megnyitása.

125.494/3.

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Mályi községben folyó évi augusztus hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ny'ék- 
ládháza, díjnégyszögszáma: 632, ellenőrzőszáma: 
3506.

A postaügynökség forgalmi köre Mályi köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Kavics
bánya, Kutyavacoktanya, Simaimajor, Vaka- 
rácspuszta lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 356. oldalán, Mályinál az 
„u. p. és‘‘ törlése mellett beírandó: „*23 Eh. Nyék- 
ládháza, Hatvan -  ■»- Miskolc, Nyéklád-
háza.. . ,  632“, az „u. t. Nyékládháza“ után pedig 
beírandó: „postáig. K.“. A 288. oldalon Kavics
bánya Mályi ezentúl u. p. Mályi, a 334. oldalon 
Kutyavacoktanya Mályi ezentúl u. p. Mályi, 
a 470. oldalon Simaimajor f Mályi ezentúl u. p. 
Mályi, az 549. oldalon Vakarácspuszta Mályi 
ezentúl u. p. Mályi.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 88. oldalán Maly Berezny (Kisberezna) után 
beírandó: „3506, 632, . . . , Mályi ii. (Eh. Nyéklád
háza), Borsod, K., Hatvan -  ■ ■■■<-- Miskolc, 
Nyékládháza . . . . “; a 166. oldalon a 632. szám
nál Elcjőcsaba után, valamint a 182. oldalon a 
3506. szám után írják be: „Mályi“.

Végül az Irányítási Füzet 94. oldalán Makó 
után beírandó: „Mályi, ü , Borsod, K, I. b, Hat
van—Miskolc, Eh. Nyékládháza“.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Ond postaügynökség megnyitása.

125.482/3.

Zemplén vármegye szerencsi járásában fek
vő Ond községben folyó évi augusztus hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Sze
rencs, díjnégyszögszáma: 969, ellenőrzőszáma: 
3402.

A postaügynökség forgalmi köre Ond köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Kresz- 
tanya lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 409. oldalán Ondnál az „u.
p. és‘‘ törlése mellett beírandó: „2*3 Eh. Sze
rencs, Miskolc ■-T-W - Sátoraljaújhely, Sze
rencs . , 969,“, az „u. t. Szerencs“ után pedig
beírandó: „postáig. K.“. A 331. oldalon Kresz- 
tanya o  Ond ezentúl u. p. Ond.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 107. oldalán Ondnál a 4. hasábban „1)“ jel
zés és a lap alján a magyarázó jegyzet törlendő.

Végül az Irányítási Füzet 118. oldalán Olcsva 
után beírandó: „Ond, Ü, Zemplén, K, II, Mis
kolc—Sátoraljaújhely, Eh. Szerencs1’.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Véke postaügynökség megnyitása.

124.966/3.

Zemplén vármegye bodrogközi járásában 
fekvő Véke községben folyó évi július hó 21-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Boly, 
díjnégyszögszáma: 1691, ellenőrzőszáma: 3508.

A postaügynökség forgalmi köre Véke köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Cigány
telep lakott helyre, továbbá Szinyér községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Cigánytanya la
kott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 114. 
oldalán Vékénél az „u. p. és“ törlése mellett be
írandó: „2*3 Eh. Boly, Sátoraljaújhely ■« ™ 
Tiszaújlak, Királyhelmec—Pcrbenyik .. .., 1691,“ 
az „u. t. Királyhelmec“ után pedig beírandó: 
„postáig. K.“ A 46. oldalon Cigánytelepig Véke 
ezentúl u. p. Véke, a 105. oldalon Szinyér ezen-
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túl u. p. Véke, a 45. oldalon Cigánytanya^Szi- 
nvér ezentúl u. p. Véke.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 153. oldalán Végegyháza után beírandó: 
„3508, 1691, . . Véke ii. (Eh. Boly), Zemplén, 
K. Sátoraljaújhely» — — Tiszaújlak, Királyhel- 
mec—Perbenyik. . a 170. oldalon az 1691. 
számnál Boly után és a 182. oldalon a 3508. 
szám mellé „Véke“ Írandó be.

Végül az Irányítási Füzet 176. oldalán Vég
egyháza után beírandó: „Véke, U, Zemplén, IC, 
II, Sátoraljaújhely—Tiszaújlak, Eh. Boly.“ 

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Adréma-rendszerbe bevont postahivatalok 
rádiónyugta-számadásainak beküldése.

126.563/8.
A m. kir. rádió dí j nyilvántartó hivatal f. 

évi augusztus hó 1-én Kassán megkezdte mű
ködését.

A hivatal megnyitásával kapcsolatban fi
gyelmeztetem az Adréma-rendszerbe már be

vont postahivatalokat, hogy folyó havi rádió- 
nyugta-számadásaikat ne a Budapest 741. számú 
postahivatal rádióosztályának, hanem már a 
kassai rádió díjnyilvántartó hivatalnak küld
jék el.

A nyugta-számadások lezárásának és be
küldésének a határideje a következő:

a) az 500-nál kevesebb rádióelőfizetőt nyil
vántartó postahivataloknak a nyugták elkészí
téséhez szükséges számadásaikat minden hó
napban a hó utolsó napja előtt 6 (hat) nappal,

b) az 500-nál több rádióelőfizetőt nyilván
tartó postahivataloknak pedig a hó utolsó napja 
előtt 7 (hét) nappal kell elküldeniök úgy, hogy 
minden egyes postahivatal járati összekötteté
sét figyelembe véve a fent említett lezárási, il
letőleg elküldési határidőket követő nap reg
gelén, tehát a hó utolsó napját megelőző 5, ille
tőleg 6-ik napon a kassai m. kir. rádió díjnyil
vántartó hivatalhoz beérkezzenek.

A nyugta-számadások összeállítására vo
natkozó rendelkezések nem változnak.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
125.301/1. I. ad 120.459/1.,
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A in. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — hivatalos úton — a mostani

vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi állomás
helyükre illetékes postaigazgatóságnak legké
sőbb 1939. évi szeptember hó 1-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
lletékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

124.616/1., 124.617/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7 9.
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

Minthogy a Kárpátalján működő postahiva
talok alkalmazottainak a felekkel való szóbeli 
érintkezésnél a magyar-orosz nyelvet kell hasz- 
nálniok, ha a fél ezen a nyelven fordul hozzá 
juk, köteles a kinevezendő s a magyar-orosz 
nyelvet nem beszélő postamester ezt a nyelvet 
egy év alatt elsajátítani és abból vizsgát tenni. 
Kinevezése tehát a nyelvvizsga letételéig csak

ideiglenes jellegű lesz és addig olyan postaki 
adót kell alkalmaznia, aki a magyar-orosz nyel
vet jól bírja.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felsze

relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — hivatalos úton a mostani 
vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi állomás
helyükre illetékes postaigazgatóságnak legké

sőbb 1939. évi szeptember hó 1-ig küldjék meg.
A határidő után felterjesztett, vagy nem az 

illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 9-én.
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Pályázati hirdetmény

postaügynöki állásra szerződés mellett.

124.780/3., 125.295/3. sz.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi szeptember hó 1-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. jú
lius havi forgalma.

6.069/eln. ptkszám.

A takaréküzletágban a betétek 4,303.137 P 
74 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1939. évi július hó végén 
140,008.516 P 34 f volt. A különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladókban 18,857.517 P 
15 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 599.624 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 653.827 P 

46 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk
betétek állománya 1939. évi július hó végén 
212,679.374 P 17 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 40.365 volt.

Az értékpapiriizletágban az intézet tulajdo

nát képező értékpapírok állománya 1939. július 
hó végén névértékben 148,943.729 P 91 f-t tett 
ki.'Az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek pedig névérték 
ben 191,958.961 P 93 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 105.561 volt.

A zálogüzletágban 228.667 drb új zálogfel
vétel 4,657.055 P kölcsönnel és 224.521 drb zá
logkiváltás 4,352.614 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. július hó vé
gén 1,256.048 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 25,413.516 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1.740 drb, kényszerárverésre pedig 6.322 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
6.829 drb, a befolyt vételár 141.002 P 30 f volt.



306 38. szám.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939. július hó folyamán 3,651.141 
tétel, s 2.276,760.252 P 94 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó 
végén 352,687.890 P 51 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi július hó 31-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

A lsódabas C. szolgálatú hivatal m indenben tel 
jes gyakorlattal bíró kiadót keres szeptem ber else
jére . Fizetés megegyezés szerint.

Bódvaszilas közepes II. oszt. P ttb. hivatal posta
m estert helyettesíteni tudó kiadónőt keres szeptem 
ber 1 vagy 15-étől egyhavi időtartam ra. Fizetés 120 
pengő készpénz és üzemi. H ivatali kisegítő van.

C sanádpalota postahivatal azonnali belépésre 
és állandó alkalmazásra k iadó t keres. Lehet kezdő 
is. Teljes ellátást és megegyezés szerinti fizetést 
kap.

Jászapáti I. oszt. postahivatal állandó alkalm a
zásra kiadót keres szeptem ber 1-től, esetleg szep
tem ber 15-től, készpénzfizetéssel.

Kemence (H ont megye) postahivatal augusztus 
25-től szeptem ber 30-ig helyettesítésre képes kiadót 
keres. Fizetés 130 P, üzemi 11 P 51 f és lakás.

M adocsa III. oszt. postahivatal szeptem ber 1-től 
egyhónapi idő tartam ra helyettest keres. Fizetés 110 
P, üzemi és lakás. Hivatal kényelmes.

M ezőkövesd postahivatal állandó alkalmazásra 
gyakorlott nőkiadók szíves ajánlatát kéri. Fizetés 
megállapodás szerint.

T okaj postahivatal azonnali belépésre kiadót 
keres, készpénzfizetéssel vagy ellátással.

Vecsés I. osztályú postahivatal kiadót keres 
azonnali belépéssel, készpénzfizetéssel.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k i a d ó

J e g > z e t

n e v e
c ím e

( je le n le g i  t a r tó z k o d á s i  
h e ly e )

s z o lg á la t i
é v e in e k
száma

m e ly  id ő p o n t tó l  
k e z d v e  v á lla l 

á l lá s t

Gábor János Budapest 102. '8 szeptember 1. Érettségizett

Berónyi A. Erzsébet Lőcs (Sopron vm.) 2 azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Kassai Margit Enying
■

szeptember 15.
Lehetőleg

Kassai Henriettával 
egy helyre

Kassai Henrietta Buying * szeptember 15.

Tar Júlia Szolnok 3. 6 hó azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd* Részvénytárssw ^ (Felelős D ucbor J.)
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T A R T A L O M
A belföldi posta-csomagdijszabás módosítása 
Alkalmi postahivatal felállítása a pécsi „Krasznay“ 

sakk-kör által rendezendő nemzetközi sakkmesterverseny 
színhelyén.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek. 
Európánkívülre szóló levélposta továbbítása. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.

I Iontfiizcsgyarmat postaügynökség megnyitása. 
Bojárhalom postaügynökség nevének megváltoztatása. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Távirdamunkás igazolványának elvesztése.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A belföldi posta-csomagdíjszabás módosítása.
122.553/4.

Folyó évi szeptember hó 1-től kezdve a bel
földi posta-csomagdíjszabásban az alábbi válto
zások lépnek életbe:

1. Az eddigi súlyfokozatok mellett 6, 11 és 
16 kg-os új súlyfokozatokat rendszeresítek.

2. A VI—VII. díjövek (a feladóhelytől mért 
200 kilométernél nagyobb távolság) csomagdíja
zás szempontjából megszűnnek.

3. Az I—V. díjövekben a csomagok súly díj a
1 20 kilogramm súlyig a következő:

Értéknyilvánitás nélkül feladott nem terjedelmes 
csomagok súlydíja

kg. súlyig

50 km. 50-100
km.

100—150
km.

150 km. 
túl

I- -11. III. IV. V. a<

P
d í j ö v b e n

f P f P f P f

1 — 30 — 50 — 50 — 50

1—5 — 40 — 70 — 70 — 70

5—6 — 45 — 75 — 80 — 90

6—10 — 50 1 — 1 20 1 40

11—11 — 55 1 05 1 30 1 60

11—15 — 60 1 20 1 60 2 —

15—16 — 65 1 25 1 70 2 20

16-20 — 70 1 50 2 — 2 80

4. Az eddigi VI—VII. díjövekbe tartozó he
lyekre szóló csomagokat az V. díjöv részére e 
rendelkezéssel megállapított díjtételekkel kell 
díjazni.

5. A filléres csomagok súlydíjának megálla
pításánál a törtfilléreket felfelé kell kikerekíteni.

E változásokat a postahivatalok a csomag
díjszabás 3-ik §-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 11-én.

Alkalmi postahivatal felállítása a pécsi „Krasz- 
nay“sakk-kör által rendezendő nemzetközi sakk

mesterverseny színhelyén.

126.478/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a pécsi 
„Krasznay“ sakk-kör által rendezendő nemzet
közi sakkmesterverseny színhelyén (Pécs, Pan- 
nónia-szálloda) folyó évi szeptember hó 3-tól 
18-ig bezárólag naponta (vasár- és ünnepnap is)
9_12-ig és 15—18 óráig terjedő szolgálattal,
a Pécs 1. sz. postahivatal kirendeltségeként 
alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre bár
hova szóló közönséges és ajánlott küldemények 
elvételére és postai bélyegek, értékcikkek árusí

tására terjed ki.
Az alkalmi postahivatal „Nemzetközi Sakk

mesterverseny — Pécs“ feliratú különleges kelet- 
bélyegzőt használ.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 22-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

126.315/4.
A Pozsonyban megjelenő „Nová Mládez“ 

című laptól a postai szállítás jogát megvontam.
A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki

tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 21-én.

II.
126.537/4.

A Srantonban (Pennsylvania) megjelenő 
Slovenská Obrana című laptól a postai szállítás 
jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi augusztus hó 20-án.

Európánkívülre szóló levélposta továbbítása.
127.137/3.

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/2 — 5 ó, 
É LX/26;

Brit-lndiába (Bombay): F VIII/29 — 15 ó, 
É IX/7; F VIII/29 — 15 ó, É IX/11; F VIII/31 — 
8 ó, É IX/14;

Dél-Afrikába (Capetown): F VIII/29 — 15 ó. 
É IX/17;

Dél-Amerikába (Rio de Janeiro): F VIII/28 
- 2 2  ó, É IX/11; F VIII/31 — 22 ó, É IX/15; F 
IX/2 — 22 ó, É IX/20;

Egyiptomba (Alexandria): F VIlII/27 — 22 ó, 
É VIII/31; F VIII/28 — 22 ó, É IX/1 (d. u.); F 
VIII/29 — 15 ó, É IX/3; F VIII/30 — 22 ó, É IX/3; 
F VIII/31 — 22 ó, É IX/3 (d. u.); F IX/2 — 22 ó, 
É IX/6;

Észak- és Középamerikába (New-York): 
F VIII/28 — 15 ó, É IX/4; F VIII/31 — 15 ó, É 
IX/7;

lrak-Mezopotámiába (Baghdad): F VIII/28 
— 22 ó, É IX/4; F VIII/30 — 22 ó, É IX/6; F 
IX/2 — 22 ó, É IX/9;

Iránba (Perzsia—Teherán): F VIII/28 — 
12 ó, É IX/5; F IX/1 — 12 ó, É IX/9; F IX/2 — 
12 ó, É IX/10;

Japánba (Shimonoseki): F VIII/29 — 9 ó, 
É IX/14; F IX/1 — 9 ó , É  IX/18;

Németalföldi-Indiába (Batávia): F VIII/30 — 
15 ó, É IX/21;

Palesztinába (Tel-Aviv): F VIII/28 — 22 ó, 
É IX/1 (este); F VIII/30 — 22 ó, É IX/4; F 
VIII/31 — 22 ó, É IX/5;

Szíriába (Alep): F VIII/28 — 22 ó, É VIII/31; 
F VIII/30 — 22 ó ,É  IX/2; F IX/2 — 22 ó, É IX/5.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 21-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

121.676/8.
1939. évi szeptember 1-től kezdődő érvény

nyel a hivatalok a Távbeszélőí-Díjszabás-ban a 
következő változásokat vezessék keresztül:

22. o. Bulgáriánál a „nem“ szócskát a két- 
hasábos rész első hasáb második sorában, az 
ötödik és utolsó sorában, továbbá a második ha
sáb harmadik sorában törölni kell.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.

1.

126.056/3.
Czövektanya Úri (171. o.) ezentúl u. t.

Úri.
Tahymajor (Pálffytanya) rn Úri (511. o.) 

ezentúl u. t. Úri.
Úri (545. o.) ezentúl g s § ) L., u . t. Tápiósüly 

törlendő.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 21-én.

II.

126.840/3.

Demeház (Pusztakocs része) Tiszafüred 
(173. o.) ezentúl u. t. Nagyiván.

Gyöngytanya (Pusztakocs része) r\ Tisza
füred (236. o.) ezentúl u. t. Nagyiván.
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Miskolc—Repülőtér v. mh. o  Miskolc (372. 
o.) ezentúl u. p. és u. t. Miskolc 1.

Nagytárkányi tanya (Pusztakocs része).
I iszafüred (393. o.) ezentúl u. t. Nagyiván.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 22-én.

Hontfüzesgyarmat postaügynökség meg
nyitása.

126.828/3.
Bars és Hont k. e. e. vármegye, lévai járásá

ban fekvő Hontfüzesgyarmat kisközségben f. évi 
augusztus hó 15-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ne- 
mesoroszi, díjnégyszögszáma: 215, ellenőrző
száma: 760.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 65. ol
dalán Hontfüzesgyarmatnál az „u. p. Nemes- 
oroszi“ törlése mellett beírandó: „S3 Eh. Nemes-
oroszi, Párkány-Nána -  -  -  Léva, Zseliz.......
215", az u. t. Nagysáró után pedig beírandó: 
„postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 63. oldalán Hont után beírandó: „760, 215, 
—, Hontfüzesgyarmat ü. (Eh. Nemesoroszi), 
Hont, Bp., Párkány-Nána -  — ■ Léva, Zse
liz. . . a 163. oldalon a 215. szám után írják be: 
„Hontfüzesgyarmat“» a 177. oldalon pedig meg
felelő sorrendben írják be: „760 Hontfüzesgyar
mat“.

Végül az Irányítási Füzet 65. oldalán Hont 
után beírandó: „Hontfüzesgyarmat, U, Hont, Bp, 
I/a, Párkány-Nána—Léva, Eh. Nemesoroszi1’.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 22-én.

Bojárhalom postaügynökség nevének meg
változtatása.

126.504/3.
A Szegedi Gazdasági Vasút kúnhalomi vas

útállomásán Bojárhalom elnevezéssel működő

postaügynökség neve f. évi augusztus hó 21-től 
„Kúnhalom pu.“-ra változott meg.

Ehhezképest a hivatalok a segédkönyvekben 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban:
Bajai müút v. mh. r 'i Szeged (111. o.) ezen

túl u. p. Kúnhalom.
Balogh-iskola v. mh. r\ Szeged (117. o.) 

ezentúl u. p. kúnhalom.
Bojárhalom r\ Szeged (140. o.) a Eh. 

Szeged 1., Szeged — — — - Pusztamérges, Kún
halom ....“ bejegyzés törlése mellett beírandó 
„u. p. Kúnhalom“.

Domaszék Szeged (180. o.) ezentúl u. p. 
Kúnhalom.

Feketeszél r\ Szeged (203. o.) ezentúl u. p. 
Kúnhalom.

Fodortanya n\ Szeged (214. o.) ezentúl u. p. 
Kúnhalom.

Kisivánszék v. mh. r\ Szeged (305. o.) ezen
túl u. p. Kúnhalom.

Kúnhalom v. á. Szegednél (332. o.) az „u. p. 
Bojárhalom“ bejegyzés törlése mellett beírandó: 

pu. Eh. Szeged 1., Szeged — — Puszta- 
mérges, 764., postáig. Sz.“

Sárkányhegy Szeged (464. o.) ezentúl u. 
p. Kúnhalom.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorában:
Bojárhalom (22. o.) összes adataival együtt 

törlendő, a 82. oldalon Kúncsorba után beírandó 
„4324, 764, . . . . ,  Kúnhalom pu., ü. (Eh. Szeged 
L), Csongrád, Sz. Szeged -  Pusztamérges“, 
a 167. oldalon a 764., a 183. oldalon pedig a 4324. 
számnál Bojárhalom helyett Kúnhalom.

Az Irányítási Füzetben:
Bojárhalom (25. o.) összes adataival együtt 

törlendő, a 87. oldalon pedig Kúncsorba után be
írandó: „Kúnhalom pu., Ü., Csongrád, Sz., 1V„ 
Szeged—Pusztamérges, Eh. Szeged 1./22. v„ L 
Szeg. 1./24 v.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
126.751/1., 126.865/1., 126.066/1., 126.864/1., 126.987/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P.
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya
modványukat a szolgálati út betartásával a mos

tani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi állo
máshelyükre illetékes postaigazgatóságnak leg
később 1939. évi szeptember hó 9-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest’ 1939. évi augusztus hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett. 

126.473/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi szeptember hó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételiek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 18-án.

Távirdamunkás igazolványának elvesztése.
125.173/6.

Sallai Lajos ób. távirdamunkás a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 644/1938. számú, távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálása és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 16-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Bugyi II. oszt postahivatal postam ester-helyet
test keres szeptember 4-től három  hétre. Kisegítő 
van. L akást, élelmet adok, ú tikö ltséget megtérítem. 
Ha je lze tt időre nem tu d n a  jönni, úgy az idő, mint 
a fizetés megjelölésével választ kér.

D erecskéi postahivatal szep tem ber 1 vagy 15-re 
po stak iad ó t keres. Járandóság  készpénzben meg
egyezés szerint. Kezdők is jelentkezhetnek.

G áva II. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
szep tem ber 1 vagy szeptem ber 15-re, nő- vagy férfi
kiadót keres. Kezdő is lehet.

G y ó n  II. oszt. postah ivatal szolid, mindenben 
jártas, szorgalmas postak iadónő t keres azonnalra. 
Fizetés megegyezés szerint.

K ótaj II. o. postahivatal szeptem ber 1-re állandó 
k iadónőt keres, lehet kezdő is. Járandósága: teljes 
ellátás és fizetés megegyezés szerin t.

N agyhalász II. o. postah ivatal állandó alkalma
zásra nők iadó t keres szeptem ber elsejére. A ján la to 
kat fizetési igény megjelölésével kérem.

Ócsa I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra 
szeptem ber 1-től lehetőleg kezdő kiadót keres.

Pestszenterzsébet 3-as postahivatal keres szep
tem ber 15-re mindenben já rta s  pénztárkezelő nő 
kiadót vagy kiadót. Fizetés te ljes ellátás, mosás és 
65 pengő.

P ilisvörösvár postahivatal szeptem ber 1-től ke
zelésben já r ta s  kiadót vagy k iadónőt keres. Fizetés 
110 P és üzemi.

Pincehely I. oszt. L. szolgálatú hivatal mielőbbi
belépésre k iadó t keres. Fizetés megegyezés szerint.

Szakály (Tolna megye) postahivatal állandó al
kalm azásra nőkiadót keres. A z állás azonnal is el
foglalható.

Szikszó I. o. postahivatal azonnalra egy férfi
kiadót, vagy kiadójelöltet alkalmaz. Járandósága: 
havi 100 pengő készpénz, lakás, fűtés, világítás és 
reggeli.

V eresegyház I. oszt. postahivatal állandó alkal
m azásra k iadó t keres szeptem ber 15-től, vagy ok tó 
ber 1-től, készpénzfizetéssel.

Állást kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szemes Eleonora Máza ló szeptember 4.

Zilahi Szőcs Tivadar Erzsébet kirélyné 
szanatórium, posta szeptember 1. Helyettesítést is vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd* Részvénytárssti! (Felelős v.J Duchor, J.)
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Előzetes tájékoztatás az „Országos Protestáns 

pok“ bélyeg kiadásáról.
Átszervezés.
Budapest 83. sz. postahivatal áthelyezése. 
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban. 
Változások a Helységnévtárban.
Simonfa postaügynökség ideiglenes szünetelése.

R T A U O M :
Kisida postaügynökség megnyitása. 
Hevesvezekény postaügynökség megnyitása. 
Nagypaka postaügynökség megnyitása. 
Pályázat postamesteri állásokra.
Pályázat postaügynöki állásra.
Kiadói állást keresnek.

Előzetes tájékoztatás az „Országos Protestáns 
Napok“ bélyeg kiadásáról.

127.340/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Fel

vidék és Kárpátalja visszacsatolásával kapcso-- 
latban az Országos Bethlen Gábor Szövetség 
által rendezendő Protestáns Napok alkalmával, 
a szövetség céljára szolgáló 50%-os felárral 6, 
10, 20, 32 és 40 filléres emlékbélyegeket fogok 

később közlendő időpontban forgalomba 
bocsátani.

E bélyegeket csakis sorozatokban árusítta-
tom.

A bélyegek 200.000 példányszámban kerül
nek kiadásra.

Az öt értéket magában foglaló teljes soro
zat eladási ára (névérték + felár) 1 pengő 62 
fillér.

Az emlékbélyegekre a postahivatalok útján 
az idecsatolt hirdetményben közölt feltételek 
mellett előjegyzést nyitok.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a hirdet
ményt a közönség részére könnyen hozzáfér
hető helyen azonnal függesszék ki és az érdek
lődőknek, valamint a helyi sajtónak az abban 
foglaltak alapján a szükséges felvilágosítást ad
ják meg.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 23-án.

Átszervezés.
I. ad. 89.967/1.

A Komárom 4. számú postahivatalt és en
nek Komárom 2. elnevezéssel működő kirendelt
ségét 1939. évi szeptember hó 1-ével a Komá
rom 1. sz. postahivatal kincstári kirendeltsé
geivé alakítom át.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 24-én.

Budapest 83. sz. postahivatal áthelyezése.
126.671/3.

A Budapest 83. sz. postahivatal Vili., Kál
vária-tér 11. sz. alól Vilii., Kálvária-tér 14. sz. 
alá helyeztetett át.

A kir. hivatalok a változást a Postahivata
lok és Ügynökségek Névsorában jegyezzék elő. 

Budapest, 1939. évi augusztus hó 26-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

127.474/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat jegyezzék elő:
34. o. Jugoszláviánál a „Magyar végdíjak“ 

c. táblázat második hasábjába, az I. díjövnek 
megfelelő sorban, betűrendben írják be Bars és
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Nyitra vármegyék nevét, a II. díjövnek megfe
lelő sorban pedig, ugyancsak betűrendben írják 
be Máramaros vármegye nevét.

47. o. Romániánál a „Magyar végdíjak“ c. 
táblázat második hasábjába, az I. díjövnek meg
felelő sorban, betűrendben írják be Máramaros 
vármegye nevét, a II. díjövnek megfelelő sorban 
pedig ugyancsak betűrendben írják be Bars és 
Nyitra vármegyék nevét.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.
127.308/3.

Dobri (179. o.), Józsalakpuszta o  Dobri 
(275. o.), Kerkaszentkirály kk. (295. o.), Kerka- 
újmajoy (Margitmajor) r\  Kerkaszentkirály 
(295. o.), Kútfej kk. (334. o.) és Lovászi kk. 
(347. o.) helyneveknél az u. p., illetőleg az u. p. 
és u. t. Kerkaszentmiklós helyett Tornviszent- 
miklós írandó.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 26-án.

Simonfa postaügynökség ideiglenes szünetelése.
127.734/3.

A simonfai postaügynökség 1939. évi augusz
tus hó 8-tól ideiglenesen szünetel.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése, illetőleg neve mel
lett az ideiglenes szünetelés jelzését (* )  alkal
mazzák.

A Helységnévtár 470. oldalán pedig Simon
iénál az „u. t.“ elé írják be ,,u. p. Kaposvár 1.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

Kisida postaügynökség megnyitása. 
127.302/3.

Abaúj-Torna vármegye kassai járásában 
fekvő Kisida községben folyó évi augusztus hó 
16-án postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Kassa
2., díjnégyszögszáma: 964, ellenőrzőszáma: 3503.

A postaügynökség forgalmi köre Kisida, 
Pólyi és Szentlőrincke községekre továbbá köz

igazgatásilag Szentlőrincke községhez tartozó 
Peres lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 73. ol
dalán Kisidánál az „u. p. Kassa 2. u. t. Kassa 1.“ 
törlése mellett beírandó: Eh. Kassa 2.,
Kassa : ; : Semse, 964, u. t. Semse, postáig.
K.“ A 95. oldalon Pólyi ezentúl u. p. Kisida, u. t. 
Semse; a 104. oldalon Szentlőrincke ezentúl u. p. 
Kisida; a 94. oldalon Peres VA Szentlőrincke' 
ezentúl u. p. Kisida.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rának 75. oldalán Kisgyőr ü. után beírandó: 
„3503, 964, . . . .  Kisida ü. (Eh. Kassa 2.), Abaúj-
Torna, K., Kassa -------  Semse; a 168. oldalon
a 964. számnál Enyicke után és a 182. oldalon a 
3503. szám mellé „Kisida“ írandó be.

Végül az Irányítási Füzet*78. oldalán Kis
győr ü. után beírandó: „Kisida, Ü. Abaúj, K,
I. b, Kassa : Semse gk„ Eh. Kassa 2.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

Hevesvezekény postaügynökség megnyitása, 
127.303/3.

Heves vármegye hevesi járásában fekvő 
Hevesvezekény községben folyó évi augusztus 
hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Tar- 
naszentmiklós, díjnégyszögszáma: 370, ellen
őrzőszáma: 3499.

A postaügynökség forgalmi köre Hevesve
zekény községre és a közigazgatásilag hozzá
tartozó Gáspárdytanya, Gulvás Lőrinc-tanya, 
Gulvástanva, Lipovniczkv belsőtanya, Linov- 
niczkv külsőtanya, Lioovniczkvtanya, Makay- 
tanya, Mihálvtanva, Nagy Ignác-tanya, Szalg- 
házytanya, Törőcsiktanya, Vrataricstanya la
kott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 254. oldalán Hevesveze- 
kénvnél az „u. p. és“ törlése mellett beírandó:

Eh. Tarnaszentmiklós, Kisújszállás — -  — 
Kál-Kápolna, 370,“, az „u. t. Tarnaszentmiklós“ 
után pedig beírandó: „postáig. K.“. Gáspárdy
tanya (223. o.), Gulyás Lőrinc-tanya (232. o.), 
Gulyástanya (232. o.), Lipovniczky belsőtanya 
(345. o.), Lipovniczky külsőtanya (345. o.), Li-
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povniczkytanya (345. o.), Makaytanya (355. o.), 
Mihálytanya (370. o.), Nagy Ignác-tanya (385.
0. ), Szalgházytanya (483. o.), Törőcsiktanya 
(533. o.), Vrataricstanya (567. o.) közigazgatási
lag Hevesvezekény községhez tartozó lakott he
lyeknél ezentúl u. p. Hevesvezekény.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rának 61. oldalán Heves után beírandó: , 3499, 
370, . . . . , Hevesvezekény ü. (Eh. Tarnaszent- 
niiklós), Heves, K., Kisújszállás »-■■ ■ ■ Kál- 
Kápolna; a 164. oldalon a 370. számnál Átány 
után és a 182. oldalon a 3499. szám mellé ..He- 
vcsvezekény“ írandó be.

Végül az Irányítási Füzet 63. oldalán Hev^s 
után beírandó: „Hevesvezekény, Ü, Heves, K,
1. b, Kisújszállás—Kálkápolna, Eh. Tarnaszent- 
miklós, +78, +77.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

Nagypaka postaügynökség megnyitása.
127.328/3.

Komárom vármegye dunaszerdahelyi járá
sában fekvő Nagypaka községben 1939. augusz
tus 5-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Dunaszer-
dahely, díjnégyszögszáma: 595., ellenőrzőszáma 
pedig: 6470.

Az ügynökség forgalmi köre Csukárpaka, 
Nagypaka és Kispaka községekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 49. ol
dalán Csukárpakánál; a 74. oldalán Kispaka-nál 
u. p. ezentúl Nagypaka; a 88. oldalán Nagypaká- 
nál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett be
írandó „S3 Eh. Dunaszerdahelv, Komárom — — 
Somorja.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 100. oldalon Nagypalád elé beirandó: 
6470, 595. — Nagypaka ü. (Eh. Dunaszerdahely), 
Komárom, S, Komárom — — — Somorja; a 166. 
oldalon az 595. számnál Nagylég után, a 188. ol
dalon a 6470. számnál beírandó: Nagypaka.

Végül az Irányítási Füzetben a 109. oldalon 
Nagypall elé beírandó: „Nagypaka Ü. Komárom,
S. I. a. Komárom—Somorja, 214. Eh. Duna
szerdahely, f214.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
120.707/1., 127.992/1., 127.993/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya
modványukat a szolgálati út betartása mellett a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes pénzügyigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi szeptember hó 11-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásra szerződés mellett.

127.546/3.
É v i já r a n d ó s á g S z á 1 1 t
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*) 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 1939.

évi szeptember hó 11-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936 év; 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 25-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Állást kereső postakiadók.
A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Darai G yula Püspökladány Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

H crczeg Mihály Törtei Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Kalm ár Ferenc Páhi Pest megye Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Szanyi Mária D ebrecen, Zelemér-utca 11. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

P é te rv á ri József Dombóvár, A ndrássy-út 60. Azonnal Kisegítőnek aj ánlkozik.

V örös Margit Rákospalota, Kolozsv ár-utca 15. 1 Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd* R észvénytárssná (Felelős v.: Duchor. J.)
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T A R T A T O M :

„Információ Hirlaptudosító" fő- és „Nachrichtenagen
tur Information" alcímű sajtótermék megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Saj tóhib a-kiig azi tás.
Csepel 3, számú postahivatal megnyitása.
Kupái Kovácsmajor pu. postaügynökség újbóli meg

nyitása.
Belecska postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Vaján postaügynökség megnyitása.
Csicser postaügynökség megnyitása.
Tápszentmiklós új postaügynökség megnyitása. 
Senyeháza postahivatal nevének megváltoztatása. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.

Miniszteri elismerés.
Hivatalvezetői megbízatás.
A vám jelzőcédulák pontos kitöltése.
Az utánvéted és megbízási forgalom felfüggesztése 

Dániával.
A  légipostái forgalom szünetelése.
A távirdamunkások éjjeli pénze.
Alkalmi postahivatal működése a X. őszi Lakberende

zési és Háztartási Vásár színhelyén.
Levelezés megszakításának módja egyes táviratok 

azonnali továbbítása céljából.
Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon kívül 

helyezése.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
„Tiszavidék" című időszaki lap megjelenésének és 

terjesztésének megtiltása.

Miniszteri elismerés.
I. ad 121.829/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
Miniszter nyugalomba vonulásuk alkalmából 
dr. Vass Zsigmond nyugalmazott postatanácsos
nak és Técsy Lajos nyugalmazott postafőfel
ügyelőnek három évtizeden át, Fenyéri János 
nyugalmazott postaszámvevőségi II. osztályú fő 
tanácsosnak, Molnár Ferenc és Palotay Ferenc 
nyugalmazott postahivatali igazgatóknak, Sisso- 
vich Károly, Oppel Ernő, Kemény László, Szen
téi Mihály, Kishegyi Ignác, Jankovich József és 
Fábri Ferenc nyugalmazott postafőfelügyelők
nek, továbbá Gimes Kálmán, Elek Dániel és Ká
dár Gergely nyugalmazott postafelügyelőknek, 
azután Cánic István és Zala Károly nyugalma
zott postafőellenőrÖknek és végül Hajdú János 
nyugalmazott postaműszaki főellenőrnek négy 
évtizeden át kifejtett közhasznú és buzgó mun
kásságukért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 31-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
128.286/1.

Rheinländer Emil postafelügyelőt (226) az 
Ungvár 1. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 31-én.

A vámjelzőcédulák pontos kitöltése.
127.484/4.

Az angol igazgatás közlése szerint a vámkö
teles tartalmú levélpostai küldeményekre ra
gasztott vámjelzőcédulákat a feladók sokszor 
hiányosan, pontatlanul vagy olvashatatlanul töl
tik ki. Ezzel nemcsak a vámkezelést nehezítik 
meg, hanem a küldemények kézbesítését is kés
leltetik.

Hasonló nehézségek elkerülése végett a' hi
vatalok a külföldre szóló levélpostai küldemé
nyekre ragasztott vámjelzőcédulák kitöltését 
gondosan ellenőrizzék és a meg nem felelő mó-
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don kiállított vámjelzőcédulával feladásra ho
zott küldemények feladóit hívják fel az adatok 
pontos és olvasható feljegyzésére.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 30-án.

Az utánvételi és megbízási forgalom felfüg
gesztése Dániával.

I. ad 128.584/4.
Dániával való viszonylatban az utánvételes 

küldemények és megbízások forgalma egyelőre 
szünetel.

A hivatalok e korlátozást jegyezzék elő a 
Ld. 146., 157. és a Csd. 87. oldalán Dániánál.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 29-én.

A légipostái forgalom szünetelése.
I. ad. 129.402/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy a rendkívüli 
viszonyokra való tekintettel a légipostái forga
lom az összes viszonylatokban további intézke
désig szünetel. A hivatalok ennek következtében 
légiúton továbbítandó küldeményeket egyelőre 
ne vegyenek fel.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án.

A távirdamunkások éjjeli pénze.
97.186/1.

A mozgópostái illetmények és az éjjeli pén
zek összegének szabályozása tárgyában kiadott 
70.698/3. számú rendeletemnek (P. R. T. 1931. 
3. szám) az éjjeli pénzekre vonatkozó rendelke
zéseit értelemszerűen a távirdamunkásokra is 
alkalmazni kell.

Eszerint a Budapesten foglalkoztatott távir
damunkások egész éjjeli pénze 1.10 P, féléjjeli 
pénze 0.55 P. A vidéken foglalkoztatott távirda
munkások egész éjjeli pénze 0.70 P, féléjjeli pén
ze pedig 0.35 P.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a fent hivatko
zott rendeletnél.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 31-én.

Alkalmi postahivatal működése a X. Őszi Lak- 
berendezési és Háztartási Vásár színhelyén.

128.188/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or

szágos Iparegyesület rendezésében tartandó X. 
Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár szín
helyén (Budapesti Iparcsarnok) folyó évi augusz
tus hó 30-tól szeptember hó 12-ig bezárólag, na
ponta (vasár- és ünnepnapon is) reggel 8 órától 
megszakítás nélkül 19 óráig tartó szolgálattal, a 
Budapest 72. számú postahivatal kirendeltsége
ként, távbeszélővel egyesített alkalmi postahi
vatal fog működni.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok, belföldre szóló postautalványok, ér
téklevelek, csomagok, utánvételes postai külde
mények, postai megbízások felvételére, csekkbe
fizetésekre, helyi és helyközi távbeszélgetések 
lebonyolítására, postai és pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zésére „X. Őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár — 1939 — Budapest 72“ feliratú különle
ges keletbélyegzőt fog használni.

Az alkalmi postahivatal szolgálati távbeszé
lő állomásának hívószáma 115-507; helyközi táv
beszélő állomásának száma pedig 125-404.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 28-án.

Levelezés megszakításának módja egyes táv
iratok azonnali továbbítása céljából.

I. ad. 128.988/8.
Egyes állami táviratok azonnali továbbítha- 

tása céljából az erre egyidejűleg rendeletileg fel- 
íatalmazott táviró (távbeszélő) hivatalok folya
matban levő táviratozást, továbbá a külön jel
szóra kapcsolandó távbeszélgetések kivételével 
minden más távbeszélgetést megszakíthatnak.
A megszakítást távírón az X betű (—  ----) Mor-
se-jelének háromszori adásával és saját hívóje
tikkel, távbeszélőn pedig csengetéssel ugyancsak 
az X betű (— • • —) Morse-jelének háromszori 
adásával jelzik.

E jelzésre a táviratozást a levelező hivatalok 
kötelesek azonnal abbahagyni és a vezetéket 
szabaddá tenni. A távbeszélőn hallott ilyen jel
zésre a folyamatban levő beszélgetést kapcsoló
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központok kötelesek a beszélő feleket az áram
körből azonnal kikapcsolni és az áramkört sza
baddá tenni.

A félbenmaradt táviratot, illetőleg a megsza
kított távbeszélgetést csak akkor szabad folytat
ni, ha az X jelzést adó hivatal az általa meg
kezdett levelezést, illetőleg távbeszélő közlést 
befejezte.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése.

122.283/4.
A Szabadkán megjelenő „Napló“ című sajtó

termék postai szállítására vonatkozó tilalmat ha
tályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1938. évi 
29. számában 109.204/4. sz. alatt közölt rendelet
tel kapcsolatban azzal értesítem, hogy e sajtó
termék postára adott példányait akadálytalanul 
szállítsák és kézbesítsék.

A postahivatalok e lapot a postai szállításból 
kitiltott sajtótermékek jegyzékéből jelen rende- 
letemre utalva töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
129.036/4.

A Zilina-n (Zsolnán) megjelenő „Hlas Slo- 
venskych Zelezmiciarov“ és a Lembergben 
megjelenő „Nowij Czas“ című lapoktól a postai 
szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1-én.

„Tiszavidék“ című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

129.867/4.

A belügyminiszter úr a Csongrádon, Forgó 
Ferenc felelős szerkesztésében és Piroska 
György kiadásában megjelenő, Szentesen a 
László és Szekeres nyomdában előállított „Ti

szavidék“ című időszaki lap további megjelené
sét és terjesztését azonnali hatállyal megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem azokat az illetékes kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 4-én.

„Információ Hirlaptudosító“ fő- és „Nachrich
tenagentur Information“ alcímű sajtótermék 
megjelenésének és terjesztésének megtiltása.

129.964/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten Melion 

József felelős szerkesztésében és kiadásában 
megjelenő és házi sokszorosítás útján előállított 
.Információ Hirlaptudosító“ fő- és „Nachrich
tenagentur Information“ alcímű hírlaptudósító 
újság további megjelenését és terjesztését meg
tiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lup 
esetleg postára kerülő példányait ne szállítsák 
és ne kézbesítsék, hanem azokat a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
130.421/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi szeptember hó 4-én kelt B. 
I. 8.962/1939/2. Vm. III. 431/1939. számú végzé
sével a Jövő nyomdaszövetkezet nyomdájában 
előállított „Magyar Élet“ című társadalmi, nem 
időszaki lap 1939. évi szeptember hó 1-én kiadott 
IX. 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, 1939. évi szeptember hó 6-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
129.041/3.

Folyó évi szeptember hó 1-től Taracköz- 
TepewBa—Kőrösmező-Henna között 4132 a. sz. vo
nat vasúti szolgálati kocsijában, a budapesti ke
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leti pályaudvari mozgópostafőnökség ellátásá
ban, postai jegyzékelőmenet közlekedik.

A kir. hivatalok a változást jegyezzék elő a 
Posta Rendeletek Tára ezévi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett Mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 31-én.

Sajtóhiba-kiigazítás.
II. ad. 122.553/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 39. számá
ban „A belföldi posta-csomagdíjszabás módosí
tása“ tárgyában 122.553/4. sz. alatt megjelent 
rendeletben közzétett táblázat súly hasábjában az
5. sorban lévő „11—11“ kg-os súlyfokozatot 
„10—l l “-re helyesbítsék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1-én.

Csepel 3. számú postahivatal megnyitása.
128.462/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye központi 
járásában Csepel nagyközségben folyó évi szep
tember hó 1-én „Csepel 3.“ elnevezéssel távbe
szélővel egyesített felvevő postahivatal nyílik 
meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma „768“, 
díj négyszögszáma „4“, szolgálati jellege „L“.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorában a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A 35. oldalon Csepel 2. után írják be: „768, 
4, .., Csepel 3.1) (Szent István-u. 5.388. hrsz.) Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Bp„ Budapest 72.==Csepel.“ 
A 177. oldalon a negyedik hasábba folytatóla
gosan írják be: „768, Csepel 3.“

Budapest, 1939. évi augusztus hó 29-én.

Kupái Kovácsmajor pu. postaügynökség újbóli 
megnyitása.

128.276/3.

A f. évi június hó 21. óta ideiglenesen szü
netelő Kupái Kovácsmajor pályaudvari posta
ügynökség f. évi augusztus hó 28-án újból meg
nyílt.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése vagy neve után al
kalmazott ideiglenes szünetelés jelzését (*) tö
rölj ék.

A Helységnévtár 333. oldalán Kupái Kovács- 
majornál az u. t. elé írt „u. p. Ereklyés“ jelzést 
töröljék.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 30-án.

Belecska postaügynökség ideiglenes szünetelése.

128.086/3.

A belecskai postaügynökség 1939. évi au
gusztus hó 27-től ideiglenesen szünetel.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése, illetőleg neve mel- 
ett az ideiglenes szünetelés jelzését (*) alkal

mazzák.
A Helységnévtár 128. oldalán pedig Belecs- 

kánál az „u. t.“ elé írják be „u. p. Pincehely“.
Budapest, 1939. évi augusztus hó 29-én.

Vaján postaügynökség megnyitása.

126.470/3.

Ung vármegye, nagykaposi járásában fekvő 
Vaján községben f. évi augusztus hó 1-én posta
ügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Nagy-' 
kapós, ellenőrző száma: 2257, díjnégyszögszáma 
pedig 1859.

Az ügynökség forgalmi köre Vaján község
re és a közigazgatásilag hozzátartozó Csoma- 
tanyára és Vajáni cigánytelepre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az aláb
bi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetében a
49. oldalon Csomatanya Vaján u. p. ezentúl 
Vaján;

a 112. oldalon Vajánnál az „u. p. és“ bejegy-
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zés törlése mellett írják be: Eh. Nagykapos,
Ungvár — — — . Deregnyő, 1859, az „u. t. Nagy- 
kapós“ után pedig beírandó postáig. D.;

a 112. oldalon Vajáni cigánytelep Vaján 
u. p. ezentúl Vaján.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 151. oldalon Vaja után írják be: 
„2257, 1859, .., Vaján ü. (Eh. Nagykapos), Ung, 
D, Ungvár —- — — Deregnvő.“, a 170. oldalon, 
az 1859. számnál Nagykapos után írják be „Va
ján“, míg a 178. oldalon a 2257. számnál írják be 
„Vaján“.

Végül az Irányítási Füzetben a 173. oldalon 
Vaja után írják be: „Vaján, U, Ung, D„ II., Ung
vár—Deregnyő, Eh. Nagykapos.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1-én.

Csicser postaügynökség megnyitása.

126.471/3.

Ung vármegye, nagykaposi járásában fekvő 
Csicser községben f. évi augusztus hó 1-én pos
taügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Nagy
kapos, ellenőrző száma: 2291, díjnégyszögszáma 
pedig 1859.

Az ügynökség forgalmi köre Csicser köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Cigány
telepre terjed ki.

A m. kir. hivatalok a Segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetének 45. 
oldalán Cigánytelep o  Csicsernél u. p. ezentúl 
Csicser;

a 48. oldalon Csicsernél az „u. p. és“ bejegy
zés törlése mellett írják be: „S3 Eh. Nagykapos, 
Ungvár Deregnyő, Nagykapos . . . .
1859, az „u. t. Nagykapos“ után pedig beírandó 
postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 36. oldalon Csév ü. után írják be: 
„2291, 1859, .., Csicser ü. (Eh. Nagykapos), Ung,

D, Ungvár ■ —.. Deregnyő, Nagykapos . . .“, 
a 170. oldalon az 1859. számnál Nagykapos elé, 
a 178. oldalon pedig 2291. számnál, írják be „Csi-

ticser .
Végül az Irányítási Füzetben a 33. oldalon 

Csév után írják be: „Csicser, U, Ung, D, 11., 
Ungvár—Deregnyő, Eh. Nagykapos.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1-én.

Tápszentmiklós új postaügynökség meg
nyitása.

129.367/3.
Győr-, Moson-Pozsony k. e. e. vármegye 

pusztai járásához tartozó Tápszentmiklós köz
ségben 1939. évi augusztus hó 23-án új posta
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Pápa, díj
négyszögszáma: 334, ellenőrzőszáma pedig: 6234.

Az ügynökség forgalmi köre Tápszentmik
lós községre, továbbá Tápszentmiklós vasútállo
más, Ujmajor és Tuskósmajor lakott helyekre 
terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 513. oldalon Táp- 
szentmiklós-nál az „up. Győrasszonyfa“ bejegy
zés törlése mellett beírandó: „S3 Eh. Pápa. Pápa 
-  -  — - Bánhida, 334, postáig. S.“ Az 535. ol
dalon Tuskósmajor Tápszentmiklós u. p. 
ezentúl Tápszentmiklós.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 139. oldalon Tapsony után beírandó 
„6234, 334, .., Tápszentmiklós, ü. (Eh. Pápa), 
Győr, S., Pápa Bánhida“; a 164. olda
lon a 334. számnál Táp után beírandó „Tápszent
miklós“; a 187. oldalon a 6234. számnál beírandó 
„T ápszentmiklós“.

Végül az Irányítási Füzetben a 160. oldalon 
Tapsony után beírandó: „Tápszentmiklós, Ü,
Győr, S„ VII., Pápa—Bánhida, 106, ’+106.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 5-én.
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Senyeháza postahivatal nevének megvál
toztatása.
129.053/3.

örbajánháza és Senyeháza községeknek 
,,Bajánsenye“ végleges néven történt egyesíté
sével kapcsolatban a senyeházai postahivatal el
nevezése is 1939. évi szeptember hó 1-től Baján- 
senye névre változott meg.

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

A Helységnévtárban a 111. oldalon Baján- 
senye kk.-nél a r> után (Senyeháza) törlendő, 
a 130. oldalon Belsőmajor rs Kerkáskápolnánál 
u. t. után, a 173. oldalon Dávidházánál u. p. után,

a 245. oldalon Haricsapusztánál, a 295. oldalon 
Kerkáskápolnánál, a 309. oldalon Kismétnek- 
pusztánál u. t. után, a 335. oldalon Külsőmajor o  
Kerkáskápolnánál, a 352. oldalon Magyarföldnél, 
a 449. oldalon Ramocsánál u. t. után Senyeháza-t 
töröljék és helyette írják be „Bajánsenye“, a 
414. oldalon Örbajánházánál írják be: „Senye
házával Bajánsenye végleges néven egyesült“, a 
468. oldalon Senyeházánál írják be: „Őrbaján- 
házával Bajánsenye végleges néven egyesült“.

Az Irányítási Füzetben a 14. oldalon Baja 
után írják be: „Bajánsenye, III., Vas, S„ VII., 
Körmend—Dávidháza—Kotormány 1. Körmend 
(8622 v. 216.“; a 140. oldalon Senyeháza összes 
adatait töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 5-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
128.740/1., 128.400/1., 127.724/1., 128.930/1., 128.957/1., 128.961/1., 129.996/1.
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1.080
száll.

Hajdú
dörög 1.7

egyes
kocsi 2-szer

Hajdudorog 
I. o. pttb. Hajdú 7.689 — 225

száll. — p u.
Szállás-

gyalog 1-szer —
1.092 földi 10 kerékpár 1-szer
küh. át tanya

Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya
modványukat a szolgálati út betartása mellett a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi szeptember hó 23-ig küld
jék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 5-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

133.230/3.
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örpeirn, P. Máramaros 408 *** — Nagyszöllős 7 gyalog

eg
ys

ze
r

G<DOCD
-G<D
Q 1
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HoMaaneBo P. Máramaros 480 212 — Kövesliget
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* A  község hozzájárulása évi 600 P. ** A szállítást a bezői postahivatal küldönce látja el. *** A szállításról és a 
kézbesítésről a község gondoskodik. **** A távolság az ügynökség megnyitásakor lesz megállapítható.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, honossági, vagy illetőségi, iskolai és er
kölcsi bizonyítványokkal, valamint a foglalko
zást, megélhetést (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1.

hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939. 
évi szeptember hó 23-ig nyújtandók be.

Az általános feltételeket 1. a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 5-én.

N E M  H l  V A X  A L P S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Böhönye postahivatal férfi postakiadót keres 
azonnali belépésre.

B udapest 111. postahivatal október hó 1-től 
állandó alkalm azásra pénztárkezelő kiadót keres.

C sanádapáca II. osztályú postahivatal októbei» 
1-re állandó alkalmazásra kezdő kiadónőt keres. 
Járandóság: lakás, teljes ellátás. Készpénzigény m eg
jelölendő.

Enying I. o. postahivatalnál állandó alkalm a
zásra egy, a távíró ás távbeszélő kezelésben já rta s  
kiadó felvétetik. Járandóság: 100 P fix és az üzemi 
jutalék.

Kemecse (Szabolcs megye) I. oszt. postahivatal 
szeptem ber 15-től, esetleg ok tóber 1-től állandó al
kalm azásra kiadókat keres készpénzfizetéssel.

M iskolc 3. sz. postahivatal gyors és pontos m un
kás postak iadó t keres fix fizetésre.

N agydorog I. oszt. L. szolgálatú hivatal szep
tem ber 15, vagy október 1-re állandó alkalm azásra 
nő- vagy férfikiadót keres, lehet kiadójelölt is. Fi
zetés megegyezés szerint.

Sándorfalva (Szeged mellett) II. o. posta- és 
távirdahivatal önállóan kezelő kiadónőt, vagy kiadót 
mielőbbi belépésre keres. Nő lakást, fűtést, világí
tást is kaphat. Fizetés megegyezés szerint.

Szikszó I. o. postahivatalnál egy férfi hiv. kise
gítő azonnal alkalm azást kaphat.

Szilasbalhás I. osztályú postahivatal azonnalra, 
vagy szeptem ber 15-re, katonai bevonulás miatt, 
kiadót keres. Lehet kezdő vagy kiadójelölt. Já ran 
dóság: készpénz, üzemi és bélyegjutalék — minden 
levonás nélkül —, továbbá lakás (mosás és ágynemű 
nélkül), fűtés, világítás és koszt.

Tótkom lós postahivatal november hó 1-től pénz
tárkezelő k iadót felvesz. Egy hivatali kisegítőt azon
nal, ennek érettség izettnek  kell lenni s lehetőleg 
férfi legyen.

Tóváros postahivatal mindenben gyakorlott 
kiadót keres szeptem ber 15-től. Fizetés megegyezés 
szerint.

Vecsés I. oszt. postahivatal m indenben jártas 
kiadót keres azonnali belépésbe.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd« Részvény társak*^ (Felelői ▼.: Ducbop J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | j | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- % P jp  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, I»;tO SZEPTEMBER 15. 42. sídm.

T A R T A T O M : :

Kerületi biztosi felmentés.
A csomagok felvétele és továbbítása a külföldi ellen

ségeskedések ideje alatt.
A légipostái forgalom részleges megnyitása.
Külföldről érkezett visszahajtott címlapé levelezőla

pok kezelése.
A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetési árának 

megváltoztatása.
Az „Országos Protestáns Napok’1 emlékbélyegek for

galomba bocsátása.
Külföldre szóló táviratok felvételénél követendő el

járás.
A pécsi sakkmester verseny elhalasztása.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Táviró-Díjszabásban.

Változások a Helységnévtárban.
Budapest 65. számú postahivatal áthelyezése. 
Lapáncsa postahivatal működésének megszüntetése. 
Kondorostanya postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Tömör postahivatal átalakítása postaügynökséggé. 
Sajónémeti postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. augusz

tus havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmények postaszállítás ellátására. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.

Állást kereső postakiadók.

Kerületi biztosi felmentés.

129.461/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság Visinszky 
József postatitkárt (45) a kerületi biztosi teen
dők alól felmentette.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án.

A csomagok felvétele és továbbítása a külföldi 
ellenségeskedések ideje alatt.

131.711/4.
A háborús viszonyok miatt az alábbi táblá

zatban feltüntetett országokba szóló csomago
kat csakis a táblázatban jelzett útirányokon le
het továbbítani. Ezek között az útirányok kö
zött szerepelnek olyanok is, amelyek a Cso
magdíjszabásban nincsenek felvéve. Ezekre az 
új útirányokra a súly dijakat a táblázat közli. Az 
alább felsorolt országokra vonatkozólag a Cso
magdíjszabásban található többi útirányon való 
szállításra a további intézkedésig csomagot fel
venni nem szabad.

Rendeltetési ország Ütirány
S ú 1 y d í j

1
kg-ig

3
kg-ig

5
kg-ig

10
kg-ig

15
kg-ig

29
kg-ig

Algír Csd. 3. útir.*)

A rgentina
a) a Tűzföldre
b) a többi helyre

Ju, Ol, Fr.
4.80
4.20

7.15
6.60

12 45 
11.90

18.—
17.45

23.50
22.95

Ausztrália Ju, Görög 3.70 6.85 9.10

*) Az útirányjelzést a Csomagdíjszabás 2. hasábjában „Német, Svájc, Franciádról helyesbítsék „Jugoszl., Olasz,
Franciádra.

$  C
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Rendeltetési ország Ütirány
S ú 1 y d í j

1
kg-ig

3
kg-ig

5
kg-ig

10
kg-ig

15 ■ 
kg-ig

20
kg-ig

Bolivia Ju, 01, Fr.
a) csak La Paz Oruro 4.— 6.60 12.45 18.55 24.60
b) csak Cochabamba és Potosi 4.15 7.40 13.— 19.10 25.45
c) Puerto Suarez és
d) Béni és Noroeste kerületekbe 5.30 8.65 14 20
e) a többi helyre 4.75 8.55 15.—

Brazília Ju, Ol, Fr. 4.15 6.70 11.65 17.65 23.30

B rit-India Ju, Görög 4.75 7.70 8.35 18.05

Chile Csd. 1. útir.*)

C yprus Ju, Görög 3.95 5.35 10.20

D élafrikaí Unió Ju, Ol, Fr. 4.20 9.25 13.75

Egyesült-Államok 1. a táblázat végén.

Egyiptom Csd. 2. útir.

Észtország Csd. 3. útir.

Franciaország Ju, Olasz
a) a kontinensre 2 05 3.40 6.40 9.50 12.60
b) Korzika-szigetre 2.05 3.40 6.60 9.80 13.05

Francia-India Csd. 1. útir.*)

F rancia-Indokína Csd. 1. útir.*)

Irak Ju, Görög 3.85 6.45 7.70 14.25

Irán Ju, Gö, Br.-India
a) Zahedanon át 3.55 6.05 6 60
b) Khosrovin át 4.35 7.30 7.80
c) a többi hely 4.— 6.75 7.25

A  damas-baghdadí autójárattal

a) Zahedan 4.20 7.40 8 10
b) Khosrovi 3.45 6.20 6.80 13.60
c) Bender-Abbas 3.70 6.65 7.30 16.25

Írország Ju, Ol, Fr. 4.20 5,90 6 45

Japán Ju, Görög
a) csak Japánba 3.95 6.60 12.25b) a Japánhoz tartózó ter.-re . 4.65 7.70 14.20

Kanada Csd. 3. útir.*)

*) Az útirány jelzést a Csomagdíjszabás 2. hasábjában „Német, Svájc, Franciá’‘-ról helyesbítsék „Jugoszl., Olasz,
Franciádra.
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Rendeltetési ország Útirány
S ú 1 y d í j

1
kg-ig

3
kg-ig

5
kg-ig

10
kg-ig

15
kg-ig

20
kg-ig

Kína
A) Kínai hivatalok

a) bárhová kivéve Yunnan tart.
b) Yunnan tart.

B) Japán hivatalok
C) Mandzsúria és 

Jehol tartomány

Ju, Görög

4.75
4.95
4.65

5.—

7.85
7.45
8.35
7.70

8.25

13.50
17.05
14.20

15.30

Lettország C s d . 3. útir.

Litvánia Német 2 .__ 3.10 5.90 9.— 12.35

M adagaszkár Ju, Görög 3.20 5.40 10.40

M arokkó
A) Marokkói hivatalok

1. Nyugat-Marokkó
a) Agadir, Casablanca stb.
b) a többi helyre

2. Kelet-Marokkó
a) Oujda
b) Berguent, Berkane stb

B) Spanyol hivatalok
C) Brit hivatalok

Ju, Ol, Fr.

3,—
3.85

3.05
3.90
3.25
2,55

4.80
5.60

4.90
5.75
5.05
5.20

9.15
10.—

9.40
10.20
9.80
9.65

13.30
14.70

13 65 
15.05 
14.60

17.70
19.70

18.15
20.15 
19.35

Mexikó C s d .  2. útir.*)

N agybritannia és
Észak Írország Ju, Ol, Fr. 3 10 4.80 5 35 9.65

Ném etalföldi-India Ju, Görög 4.20 6 75 12.45

Olasz-Keletafrika
a) Cíalla-Sidama, Harrar stb. 

(Abesszínia)
b) Eritrea, Amara
c) Olasz-Szomáliföld

Ju, Olasz

2.75
2.75 
2.95

5.—
5.—
5.35

9.45
10.05

13.90
14.75

18.35
19.40

Palesztina Csd. 3. útir.

Portugália Ju, Ol, Fr. 3.— 4 80 9.25

Spanyolország
a) a kontinensre
b) a Baleárokra

Ju, Olasz
3.10
3.40

4.60
4.90

8.40
9.—

12.75
13.60

16.55
17.65

Szíria Csd. 2. útir.

Tunisz Csd. Q. útir.*)

Üj-Zéland
a) közönséges esomagok
b) értéknyilvánításos csomagok

Ju, Görög
3.90
3.85

7.35
8.50

9.95
12.70

15.70

Uruguay Csd. 3. útir.*)

*) Az útirányjelzést a Csomagdíjszabás 2. hasábjában „Német, Svájc, Franciádról helyesbítsék „Jugoszl., Olasz,
Franciádra.
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kg-ig I. 11. III. IV. V. VI. VII

Egyesült-Államok
N ém etalföldön át

I. a kontinensre 1 2.80 4.50 2.45 3.20 4.10 4.10 5.30

II. Alaszka 2 4.95 8.30 4.15 5.75 7.55

III. Porto-Rico 3 5.75 10.80 4.55 6.90 6.95 9.60 8.—

IV. Virgina sziget 4 6.50 13.25 4.95 8.10 11.65

V. Panama csatorna 5 7.30 15.70 5.35 9.25 9.40 13.75 9.65

VI. Guam, Hawai, 6 11.20 21.30 8.85 13.60 18.95

Samoa-szgt. 7 12.— 23.75 9.25 14.1 5 21.—
VII. Fülöp-szgt. 8 12.80 26.25 9.65 15.95 23.10

9 13.60 28.70 10.05 17.10 25.15

10 14.35 31.15 10.45 18.30 15.85 27.25 17.60

11 18.30 36.75 12.85 22.60 32.45

12 19.05 39.20 14.35 23.75 34.50

13 19.85 41.70 14.75 24.95 36.60

14 20.65 44.15 15.15 26.10 38.65

15 21.40 46.60 15.55 27.30 40.75

16 25.50 52.40 19,25 31.80 46.10

17 26.30 54.85 19.60 32.95 48.20

18 27.05 57.30 20.— 34.05 50.25

19 27.85 59.80 20.40 35.30 52.35

20 28.65 62.25 20.80 36.50 54.40

A táblázatban nem szereplő európai orszá
gokra vonatkozólag továbbra is a Csomagdíj
szabásban található útirányok és díjak érvénye
sek. A „Kisegítő útirányokon“ azonban további 
intézkedésig csomagokat felvenni nem lehet.

A táblázatban fel nem sorolt európánkívüli 
országokba címzett csomagok útirányára és dí
jára nézve további intézkedésig a Budapest 78. 
sz. postahivataltól távbeszélőn kérjenek felvi
lágosítást.

A hivatalok a külföldre szóló csomagok fel
adóit figyelmeztessék arra, hogy a rendkívüli 
viszonyok miatt a külföldi csomagok szállítása 
csak a feladó veszélyére és felelősségére történ
hetik. A posta az A. 1. Szab. 108. §. 3. pontja ér
telmében a fegyveres elemek által veszélyezte
tett helyekre szóló, vagy ily helyeken keresztül 
szállított csomagokért sérülés vagy elveszés ese

tében kártérítést nem ad. He pedig a csomagot 
valamelyik útirányon keresztül felmerült továb
bítási nehézségek miatt esetleg drágább útirá
nyon kell szállíttatni, a posta az A. 1. Szab. 8. 
§. 2. pontja értelmében a drágább útért járó díj
különbözetet a feladótól utólag beszedi.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 14-én.

A légipostái forgalom részleges megnyitása.
ad. I. 130.949/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy a légipostái 
forgalom az amsterdam batáviai légivonalon 
Nápolyon át újra megindult. E járattal továbbít
hatók az Egyiptomba, az összes ázsiai államokba, 
valamint Ausztráliába és a Szigetvilágba szóló
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légiküldemények. A légi-küldeményeket Buda
pest és Nápoly között vasúton továbbítják. A 
küldemények feladási határideje a Budapest 72. 
számú hivatalnál, hétfőn, szerdán és pénteken 
18 óra 30 perc.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Légipostái 
A^enetrend-ben.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 13-án.

Külföldről érkezett visszahajtott címlapú 
levelezőlapok kezelése.

119.649/4.
A fennálló szabályok értelmében a vissza

hajtott. címlappal ellátott levelezőlapok vissza
hajtható részét a külföldi forgalomban a feladó 
teljes egészében tartozik a levelezőlap törzslap
jára ráragasztani, mert ellenkező esetben azokat 
a posta mint szabályelleneseket, levélként kezeli 
és megportózza. Ezzel szemben a belföldi forga
lomban a posta nem kifogásolja, ha a feladó a 
visszahajtható részt a levelezőlap törzslapjára 
nem teljes egészében ragasztotta rá, vagy pedig 
csak bélyeggel, kapoccsal erősítette oda. (A. 1. 
Szab. 28. §. 5. p.)

Utasítom a hivatalokat, hogy a jövőben a 
belföldi forgalomban előírt szabályt alkalmazzák 
a külföldről érkezett és belföldön kézbesítendő 
visszahajtott címlapú levelezőlapokra is és ne ki
fogásolják. illetve ne portózzák meg a külföldről 
érkezett azokat a visszahajtott címlapú levelező
lapokat, melyeknek visszahajtható részét a fel
adó a levelezőlap törzslapjára nem teljes egészé
ben, hanem csak részben ragasztotta rá, vagy 
pedig csak bélyeggel, kapoccsal erősítette oda.

Hangsúlyozom azonban, hogy a belföldön 
feladott, külföldre szóló visszahajtott címlapú 
levelezőlapok címlapját a feladónak a jövőben is 
teljes egészében a levelezőlap törzslapjára kell 
ragasztania.

A. hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő 
az A. 1. Szab. 28. §. 5. és az A. 3. Szab. 86. §.
2. pontjánál. A szöveg helyesbítése iránt a leg
közelebbi változás útján gondoskodom.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 7-én.

A külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetési 
árának megváltoztatása.

t 131.446/4.
Átszámítási kulcsok módosulása következ

tében egyes külföldi országban megjelenő 
hírlapok és folyóiratok előfizetési ára meg
változott. Azért a hivatalok a jövőben a Bel
giumban, Danzigban, Északamerikai Egyesült- 
Államokban, Franciaországban, Nagybritanniá- 
ban, Németalföldön, Svájcban és Svédországban 
megjelenő hírlapok és folyóiratok előfizetési 
árát ismét a külföldi hírlaposztálytól kérdezzék 
meg, mégpedig a budapesti hivatalok távbeszé
lőn, (a 120—690 hívószám alatt, 154. mellékállo
mástól), a vidéki hivatalok pedig postaszolgá
lati levelezőlapon.

A hivatalok a posta útján megrendelhető 
külföldi hírlapok és folyóiratok „Kivonatos ár
jegyzékében“ szereplő előfizetési díjakat a fent 
felsorolt országoknál töröljék.

A Kivonatos árjegyzékben foglalt díjak kö
zül csak a Finnországban, Lettországban, Né
metországban, Olaszországban, Romániában és 
Vatikán város államban megjelenő hírlapok és 
folyóiratok díjai maradnak érvényben. Az ezek
ben az országokban megjelenő egyes lapoknál 
megváltozott előfizetési árakat az árjegyzékhez 
kiadásra kerülő 4. sz. „Változás“ közli. A válto
zást az érdekelt hivatalok a hírlaposztálytól köz
vetlenül kapják meg.

Egyúttal felhívom a hivatalokat, figyelmez
tessék a külföldi sajtótermékek posta útján tör
ténő megrendelése alkalmával a megrendelőket 
arra, hogy a magyar posta igyekszik a megren
deléseket a külföldi postaigazgatásokhoz eljut
tatni, de a megrendelés foganatosításáért és a 
megrendelt lapok zavartalan szállításáért felelős
séget nem vállal.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 13-án.

Az „Országos Protestáns Napok“ emlékbélye
gek forgalomba bocsátása.

129.612/3.
A P. R. T. 1939. évi 40. számában közzétett 

127.340 3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy az Országos 
Bethlen Gábor Szövetség által rendezendő Or- 

j szagos Protestáns Napok alkalmával, a szövet-
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ség céljára szolgáló 50%-os felárral, folyó évi 
október hó 2-án 6+3, 10+5, 20+10, 32+16 és 
40+20 filléres értékjelzésü emlékbélyegeket bo
csátók forgalomba.

A bélyegek fehér színű vízjeles papíron ké
szültek (vízjel rajza az 1927. évi P. R. T. 49. szá
mában).

A bélyegek az öt értéknek megfelelően öt
féle rajzzal, raszteres mélynyomással állíttattak 
elő.

A bélyegek a perforálásig terjedő képpel, 
26X37 mm nagyságú téglányalakúak. A bélye
gek alsó szélén, sötét álló betűkkel „MAGYAR 
KIR. POSTA“, ez alatt pedig a háttér tónusának 
jobb alsó sarkában dőlt betűkkel a tervező mű
vész neve „LÉGRÁDY SÁNDOR“ szöveg ol
vasható. A megfelelő értékszámok, valamint az 
„f“ betű féltónusos alapon, — váltakozó elhelye
zésben, — sötét árnyalakúak.

1. A 6+3 filléres értékjelzésű bélyegképen 
két emléktábla rajza látható. A baloldali táblán 
„DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS f  1545“ és fölötte há
rom búzakalászt átfogó szalagon „JÁNOS 12: 
24—26“; a jobboldali táblán pedig „MELIUS 
JUHÁSZ PÉTER f  1572“ és fölötte szőlőfürtöt 
átfogó szalagon „JÁNOS 15 : 1—8“ szöveg olvas
ható. A „6+3 f“ értékjelzés a két tábla rajza 
alatt a középen van elhelyezve. A bélyeg színe . 
zöld.

2. A 10+5 filléres értékjelzésű bélyegkép 
Károli Gáspár bibliafordítónak a szent bibliát 
olvasó mellkép alakját ábrázolja. A bélyegkép 
jobb felső sarkában egy korabeli sajtó rajza, a 
bal alsó sarkában pedig egy emléktábla „KÁ
ROLI GÁSPÁR VIZSOLY“ felírással, fölötte 
szalagon „1590“ évszám látható. A „10+5 f“ ér
tékjelzés a bélyegkép felső bal sarkában nyert el
helyezést. A bélyeg színe vörös-ibolya.

3. A 20+10 filléres értékjelzésű bélyegkép 
Szenczi Molnár Albert fordító, zsoltároskönyvet 
író melképét ábrázolja. A zsoltároskönyv fede
lén „Soltár“ felírás, a bélyegkép bal felső sarká
ban stilizált korbeli kottafej, a jobb alsó sarká
ban emléktábla „SZENCZI MOLNÁR AL
BERT“ felírással, fölötte szalagon „1607“ év
szám látható. A „20+10 f“ értékszám a jobb 
felső sarokban van elhelyezve. A bélyeg színe 
borvörös.

4. A 32+16 filléres értékjelzésű bélyegkép 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem lovonülő, bu- 
zogányos alakját ábrázolja. A  bélyegkép jobb 
felső sarkában fehér szalagon „BETHLEN GÁ

BOR“ felírás, a szalag felett „1580“, alatta 
„1629“ évszám látható. A „32+16 f“ értékjelzés 
a bélyegkép bal felső sarkában van elhelyezve. 
A bélyeg színe sárgás-barna.

5. A 40+20 filléres érték jelzésű bélyegkép 
Lorántfy Zsuzsanna nagyasszony mellképét áb- 
ázolja. A mellkép alatt stilizált szalagdiszítmé- 

nyen „1600 LORÁNTFY ZSUZSANNA 1660“ 
elírás látható. A kép alsó jobb oldalán a mell

kép és a szalagdiszítmény között dőlt helyzetben 
Lorántfy Zsuzsanna családi címere nyert elhe
lyezést. A címer rajza hármas halom és rajta
fekvő rönkből kihajtó két hárslevél. A „40 + 20 
f“ értékjelzés a bélyegkép bal felső sarkában 
van elhelyezve. A bélyeg színe szürkés-kék.

A bélyegek képét az eredetinél valamivel 
nagyobb méretben a túloldalon közlöm.

Mint már elől hivatkozott rendeletemben 
közöltem, a bélyegeket csakis sorozatokban áru- 
síttatom. Az öt értéket magában foglaló sorozat 
eladási ára (névérték + felár) 1 pengő 62 fillér.

Az emlékbélyegek folyó évi október hó 
2-ától 1940. évi június hó 30-áig az 50%-os felár 
igyelmen kívül hagyásával számított névérté

kűkben bárhová szóló postai küldemények bér- 
mentesítésére felhasználhatók.

1940. évi július hó 1-től e bélyegek érvényes
sége megszűnik, bérmentesítésre tehát nem hasz
nálhatók fel, s a közönség birtokában maradt 
példányokat a postahivatalok forgalomban levő 
bélyegekre nem cserélhetik be.

Az elől hivatkozott rendeletem alapján esz
közölt igénybejelentések kielégítésére szükséges 
mennyiségek megrendelésére az érdekelt posta- 
hivatalokat a közvetlenül megküldött 128.998/ 
1939. IV. 3. számú rendeletemmel már fehívtam, 
s ugyan-e rendeletemmel intézkedtem az igény- 
bejelentéseket tartalmazó levelezőlapok miként 
való kezelésére nézve is.

Az egyes postahivatalok által az igénybeje
lentések kielégítésére megrendelt bélyegmennyi
séget a m. kir. posta értékcikkraktára az októ
ber hónapra szóló értékcikkellátmánnyal együtt, 
esetleg külön küldeményként küldi meg.

Az emlékbélyegeket október hó 2-a előtt 
abban az esetben sem szabad árusítani vagy ki
szolgáltatni, ha a bélyegeket tartalmazó külde- 
nény előbb megérkeznék a postahivatalokhoz.

A megrendelők által igényelt emlékbélyeg- 
mennyiséget az érdekelt postahivatalok a vonat
kozó értesítés bevonása és a bélyegek eladási 
árának (sorozatonként 1 pengő 62 fillér) befize-
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tése után szolgáltassák ki, az értesítést pedig 
irattárukban őrizzék meg.

Az igényelt mennyiségeket a postahivata
lok október hó 7-éig tartsák az igénylők rendel
kezésére. Ha az igénylők az általuk igényelt em- 
lékbélyegsorozatokat eddig az ideig nem veszik 
át, a postahivatalok az emlékbélyegsorozatokat 
bárkinek eladhatják.

Az előjegyzés alapján igényelt emlékbélyeg- 
sorozatokon felül a mutatkozó kereslet kielégí
tésére a postahivatalok soronkívül rendeljék 
meg azt a mennyiséget, amelyet folyó évi decem
ber hó végéig még valószínűleg eladhatnak.

A bélyegekből az összes postahivatalok ren
delhetnek a náluk mutatkozó kereslet kielégíté
sére szükséges mennyiséget.

A folyó évi december hó 31-én még készle
tükben levő emlékbélyegsorozatokat kötelesek a

postahivatalok a m. kir. posta értékcikkraktárá
hoz bizonylat és ellenbizonylat kíséretében még 
aznap beszolgáltatni.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk- 
raktárától kapott, valamint az esetleg oda be
szolgáltatott Országos Protestáns Napok emlék
bélyegei értékét (névérték + felár) az egyéb pos
tai értékcikkekhez hasonlóan a pénztárszámadás 
postai értékcikkmérlegébcn tartsák nyilván. Az 
eladásból befolyó összeget a postai értékcikk- 
naplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár után (névérték + felár) a postai ér
tékcikkekre megállapított értékcikkárusítási ju
talék jár.

Az emlékbélyegekből 1—1 hónapban eladott 
mennyiségért befolyt összeget a postahivatalok 
a postai értékcikknapló havi lezárása után a név-
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érték és felár együttes összegével külön tételben 
is tüntessék fel és ezt az összeget kék ceruzával 
történő aláhúzással tegyék szembetűnővé.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy az emlékbélyegeket a lehető legna
gyobb gonddal kezeljék; gyűrődéstől, bepiszko- 
lástól óvják meg s az esetleg beszolgáltatandó 
bélyegeket gondosan csomagolják.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 7-én.

Külföldre szóló táviratok felvételénél köve
tendő eljárás.
129.953/8.

Az egyes külföldi országokban a háborús 
állapot okozta forgalomkorlátozásokat a hivata
lokkal esetenként központi körözvény útján 
közlöm.

E korlátozásokról a hivatalok vezessenek 
pontos nyilvántartást és a külföldre szóló távira
tok felvétele előtt állapítsák meg, hogy a feladni 
szándékolt távirat az előírt korlátozás feltételei
nek megfelel-e. Nemleges esetben a távirat fel
vételét tagadják meg.

Általában a külföldre szóló táviratok fel
adóinak figyelmét hívják fel arra, hogy esetleg 
a fennálló összeköttetés megszakítása, a távira
toknak kerülő utakon való továbbítása, az egyes 
államokban bevezetett cenzúra, stb. gyakran 
igen hátrányosan befolyásolja a külföldre szóló 
táviratok továbbítását.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 9-én.

A pécsi sakkmester verseny elhalasztása.
130.072/3.

A P. R. T. 1939 :39. számában közzétett 
126.478/3. számú rendeletemmel kapcsolatban ér
tesítem a postahivatalokat, hogy a pécsi „Krasz- 
nay“ sakkor az általa szeptember 3—18. napjaira 
tervezett nemzetközi sakkmesterversenyt bi
zonytalan időre elhalasztotta, így a verseny al
kalmi postahivatala sem kezdte meg működését.

Az alkalmi postahivatal különleges keletbé
lyegzőjével való lebélyegzés végett a pécsi 1. 
számú postahivatalhoz beküldött küldeménye
ket a hivatal egyelőre megőrzi.

E rendeletemről- az általuk ismert lebélyeg- 
zésgyüjtőket a postahivatalok értesítsék. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 9-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
131.203/3.

F. évi szeptember hó 11-től a mozgópostái 
menetek közlekedési rendjében a következő vál
tozások léptek életbe:

A 81. számú mozgóposták az 1822/1811. sz. 
vonatokban csupán Székesfehérvár—Celldömölk 
közt közlekednek. A mozgópostákat a székes- 
fehérvári 1. sz. postahivatal látja el.

A 82. sz. mozgóposta csupán egy irányban, 
Székesfehérvár—Veszprém közt közlekedik.

Az 54. számú mozgóposták az 1322/1811/1823. 
sz. vonatokban Győr—Szombathely közt közle
kednek.

Az 1301. sz. postai jegyzékelőmenet Szent- 
gotthárd—Szombathely közt megszűnt.

A Szombathely—Hegyeshalom 176. számú 
mozgóposta a 8427. sz. vonatban közlekedik.

A i^osonmagyaróvár—Győr 831. sz. postai 
jegyzékelőmenet megszűnt.

A Balatonfüred—Győr 110. sz. mozgóposta 
j a 7143. sz. vonatban közlekedik.

Veszprém—Győr közt a 7151. sz. vonatban 
—• vasárnap és ünnepnap kivételével — vasúti 
jegyzékelőmenet közlekedik.

A Nagykanizsa—Sopron 24. sz. mozgópos
ták az 1416/1430—1411, a Nagykanizsa—Szom
bathely 138. sz. mozgóposták pedig az 1422/1412 
—1423. sz. vonatokban közlekednek.

A Kelebia—Budapest 18. számú mozgóposta 
Kúnszentmiklós—Tass—Budapest közt a 911' 
931. sz. vonatokban közlekedik.

A Tapolca—Budapest 48. sz. mozgóposta az 
1111, a Nagykanizsa—Budapest 8. sz. mozgó
posta az 1221. sz. vonatban közlekedik. A Buda
pest—Nagykanizsa 8. sz. mozgóposta Székesfe
hérvárig az 1232. sz. vonatban közlekedik.

A Keszthely—Balatonszentgyörgy 5236. sz. 
postai jegyzékelőmenet megszűnik s helyette a 
jegyzékelőmenet az 5224. sz. vonatban rendezte- 
tett be.

Érsekújvár—Nyitranagykér közt a postai 
jegyzékelőmenet a 4432. sz. vonat helyett a 7832/ 
4442. és 4447/7837. sz. vonatokban naponta, a



42. szám . 333

4421. sz. vonatban vasárnap- és munkasziinetes 
ünnepnap kivételével közlekedik.

Vágsellye—Negyed közt a postai jegyzé- 
kelőmenet a 7122. sz. vonat helyett a 7142/7123. 
sz. vonatokban közlekedik.

Az Érsekújvár—Léva 63. sz. mozgóposta a 
7822. számú vonatban közlekedik.

Szolnok Hódmezővásárhely közt a posta
kocsiban közlekedő postai jegyzékelőmenet a 
7738. sz. vonat helyett a 7736. sz. vonatban köz
lekedik.

A Budapest—Kassa közt fenntartott 10. sz. 
mozgóposták megszűntek.

A 402/1502—1501. sz. vonatokban Budapest 
—Kassa közt a budapesti keleti pályaudvari 
mozgópostafőnökség ellátásában postai jegyzé
kelőmenet rendeztetett be.

A Lawoczne—Budapest 34. sz. mozgóposta 
a 413 401 b 1501. sz. vonatokban közlekedik.

A Sátoraljaújhely—Legenyealsómihályi 4037. 
sz. postai jegyzékelőmenet megszűnt. A 105. sz. 
mozgóposták a 4037/4036. sz. vonatokban és a 
sátoraljaújhelyi postahivatal ellátásában közle
kednek.

A 20. sz. mozgóposták csupán Budapest— 
Nyíregyháza közt közlekednek. Az 1715 b—1714. 
sz. postai jegyzékelőmenet útja az 1733. sz. vo
nat igénybevételével a csap—záhonyi vonal
részre terjesztetett ki.

A kir. hivatalok a változásokat jegyezzék 
elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 107.255/3. sz. 
rendelettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
126.948/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A II. Szomszédos forgalom c) táblázat 
alatt levő :1) jegyzet szövegét a következőképen 
egészítsék ki: „Összebeszéltnyelvű-, valamint 
szám- és betűjegyesnyelvű magántávirat nem 
küldhető.“

10. o. Algírnál, valamint Franciaországnál az 
5. hasábba tegyenek 1S) jegyzetjelölést, az oldal 
aljára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,13) 
összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betűje- 
gyesnyélvű magántávirat nem küldhető. Távirat 
csak a feladó veszélyére fogadható el.“

Gibraltárnál és Máltánál az 5. hasábba te
gyenek 14) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: ,,14) Magántávira
tok közértelmű angol, vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. A 
táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rövi
dített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Sürgős 
kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendelte
tési országban cenzúrázzák. Rövidített cím nem 
alkalmazható. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

Írországnál az 5. hasábba tegyenek ,5) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,15) Magántáviratok közértelmű 
ír vagy angol nyelven szerkesztve, csak a feladó, 
veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kér
hető. A táviratokat cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

Madeiránál az 5. hasábba tegyenek 16) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,18) összebeszéltnyelvű, vala
mint szám- és betűjegyesnyelvű magántávirat 
nem küldhető. Távirat csak a feladó veszélyére 
fogadható él.“

11. o. Marokkó, Francia hivataloknál az 5. 
hasábba tegyenek 12) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,12) 
Összebeszéltnyelvű. valamint szám- és betűje
gyesnyelvű magántávirat nem küldhető. Távirat 
csak a feladó veszélyére fogadható e!-.“

Marokkó, Spanyol hivataloknál az összes je
lenlegi adatot töröljék s helyébe ragasszák a csa
tolt 1. sz. fedőlapot.

Nagy-Britanniánál az 5. hasábba tegyenek 
l:!) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,13) Magántáviratok köz
értelmű angol vagy francia nyelven szerkesztve 
csak a feladó veszélyére küldhetők. Sürgős ke
zelés nem kérhető. A táviratokat a rendeltetési 
országban cenzúrázzák. Rövidített cím nem al
kalmazható. A táviratszöveg végén a feladó ne
vét, amely rövidített cím nem lehet, fel kell 
tüntetni. Felszólalás esetén díj térítés nem ad
ható.“

Porto Santo-szigetnél és Portugáliánál az 5. 
hasábba tegyenek '*) jegyzet jelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,14) 
összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betűje-
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gyesnyelvü magántávirat nem küldhető. Távirat 
csak a feladó veszélyére fogadható el.“

Svájcnál az 5. hasábba tegyenek 15) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,15) Távirat csak közértelmű an
gol, francia, német, olasz vagy romanche nyel
ven szerkesztve küldhető. Az aláírásban a feladó 
teljes nevét fel kell tüntetni.“

Tunisznál az 5. hasábba tegyenek 16) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,16) összebeszéltnyelvű, vala
mint szám- és betű jegyesnyelvű magántávirat 
nem küldhető. Távirat csak a feladó veszélyére 
fogadható el.“

12. o. Ascension és Szt. Ilona-szigeteknél, va
lamint Brit-Nyugat-Afrikánál (az összefoglaló 
jel után) a 6. hasábba tegyenek 6) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet ír
ják: ,,6) Magántáviratok közértelmű angol vagy 
francia nyelven szerkesztve, csak a feladó ve
szélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. 
A táviratokat a rendeltetési országban cenzúráz
zák. Rövidített cím nem alkalmazható. A táv
iratszöveg végén a feladó nevét, amely rövidí
tett cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás 
esetén díjtérítés nem adható.“

13. o. Cap Verde-szigetek mindkét alcímé
nél a 6. hasábba tegyenek 8) jegyzetjelölést, az 
oldal aljára pedig a következő új jegyzetet ír
ják: ,,8) összebeszéltnyelvű, valamint szám- és 
betű jegyesnyelvű magántávirat nem küldhető. 
Távirat csak a feladó veszélyére fogadható el.“

Délnvugat-Afrikánál és Egyiptomnál (az 
összefoglaló jel után) a 6. hasábba tegyenek °) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,9) Magántáviratok köz
értelmű angol vagy francia és Egyiptomba arab 
nyelven szerkesztve, csak a feladó veszélyére 
küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. A táv
iratokat a rendeltetési országban cenzúrázzák. 
Rövidített cím nem alkalmazható. A táviratszö
veg végén a feladó nevét, amely rövidített cím 
nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás esetén 
díjtérítés nem adható. Egyiptomba =  PC = , 
=  PR = , — TR = , =  MP =, =  FS =, = TF = 
és == GP =  nem küldhető.“

14. o. Francia-Nyugat-Afrika, b) Francia- 
Egyenlítői-Afrika mindhárom díjövénél a 6. ha
sábba tegyenek 7) jegyzetjelölést, az oldal aljára 
pedig a következő új jegyzetet írják: ,,7) Össze
beszéltnyelvű, valamint szám- és betű jegyes
nyelvű magántávirat nem küldhető.“

Kenyánál a 6. hasábba tegyenek 8) jegyzet- 
jelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,8) Magántáviratok közértelmű 
angol vagy francia nyelven szerkesztve, csak a 
feladó veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem 
kérhető. A táviratokat a rendeltetési országban 
cenzúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. 
A táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rö
vidített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszó
lalás esetén díjtérítés nem adható.“

15. o. Nyasszaföldnél, Pembánál és Rhodésia 
mindkét alcíménél a 6. hasábba tegyenek 14) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
új jegyzetet írják: ,,14) Magántáviratok közértel
mű angol vagy francia nyelven szerkesztve, csak 
a feladó veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés 
nem kérhető. A táviratokat a rendeltetési or
szágban cenzúrázzák. Rövidített cím nem alkal
mazható. A táviratszöveg végén a feladó nevét, 
amely rövidített cím nem lehet, fel kell tüntetni. 
Felszólalás esetén díjtérítés nem adható.“

Pőrtugál-Kelet-Afrika mindkét és Portugál- 
Nyugat-Afrika mindhárom alcíménél a 6. ha
sábba tegyenek 13) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,i3) 
összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betűje- 
gyesnyelvű magántávirat nem küldhető. Távirat 
csak a feladó veszélyére fogadható el.“

16. o. Seychelles-szigeteknél, Szomáliföld 
(angol)-nál, Tanganyika-területnél, Ugandánál 
és Zanzibárnál a 6. hasábba tegyenek 7) jegyzet
jelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,7) Magántáviratok közértelmű 
angol vagy francia nyelven szerkesztve, csak a 
feladó veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem 
kérhető. A táviratokat a rendeltetési országban 
cenzúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. 
A táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rö
vidített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszó
lalás esetén díj térítés nem adható.“

17. o. Bahama-szigeteknél és Bermuda-szige-
teknél a 6. hasábba tegyenek 2) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják: ,,2) Mjagántáviratok közértelmű angol
vagy francia nyelven szerkesztve, csak a feladó 
veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kér
hető. A táviratokat a rendeltetési országban cen
zúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. A 
táviratszöveg végén a. feladó nevét, amely rövi
dített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszóla
lás esetén díjtérítés nem adható.“

20. o. Kanadánál a 6. hasábba az összefog-
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laló jel után tegyenek 4) jegyzetjelölést, az oldal 
aljára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,4) 
Magántáviratok közértelmű angol vagy francia 
nyelven szerkesztve, csak a feladó veszélyére 
küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. A táv
iratokat a rendeltetési országban cenzúrázzák. 
Rövidített cím nem alkalmazható. A táviratszö
veg végén a feladó nevét, amely rövidített cím 
nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás esetén 
díj térítés nem adható.“

21. o. Honduras (brit)-nél a 6. hasábba te
gyenek s) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,8) Magántávira
tok közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a ren
deltetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

22. o. Jamaikánál, valamint a Kis-Antillák, 
Antigua, Barbados és Cayman-nál a 6. hasábba 
tegyenek 3) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: ,,3) Magántávira
tok közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendel
tetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

23. o. Kis-Antillák, Grenade, Montserrat, 
St. Christophe, St. Lucie, St. Vincent, Tobago, 
Trinidad és Turks Islands-nál a 6. hasábba te
gyenek 2) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,2) Magántáviratok 
közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendel
tetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

23. o. Martinique-nél a 6. hasábba tegyenek 
3) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,3) összebeszéltnyelvű, 
valamint szám- és betűjegyesnyelvű magántáv
iratok nem küldhetők.“

24. o. Falkland-szigeteknél és Guyana (brit) 
első alcíménél a 6. hasábba tegyenek 7) jegyzet
jelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,7) Magántáviratok közértelmü 
angol vagy francia nyelven szerkesztve, csak a 
feladó veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem 
kérhető. A táviratokat a rendeltetési országban 
cenzúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. 
A táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rö
vidített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszó
lalás esetén díjtérítés nem adható.“

25. o. Guyana (brit) 2. és 3. alcíménél a 6. 
hasábba tegyenek 10) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,10) 
Magántáviratok közértelmű angol vagy francia 
nyelven szerkesztve csak a feladó veszélyére 
küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. A táv
iratokat a rendeltetési országban cenzúrázzák. 
Rövidített cím nem alkalmazható. A táviratszö
veg végén a feladó nevét, amely rövidített cím 
nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás esetén 
díjtérítés nem adható.“

Guyana (brit) 2. alcíménél (Akyma, Apo- 
teri, stb.) a 3., 4. és 5. hasábban levő szódíjakat 
a következőkkel heyettesítsék: 4.47, 1.49, 2.045.

26. o. Brit-India, stb.-nél és Ciprus-szigetnél 
a 6. hasábba tegyenek n) jegyzetjelölést, az ol
dal aljára pedig a következő új jegyzetet írják: 
,,u) Magántáviratok közértelmű angol vagy fran
cia nyelven szerkesztve, csak a feladó veszélyére 
küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. A táv
iratokat a rendeltetési országban cenzúrázzák. 
Rövidített cím nem alkalmazható. A táviratszö
veg végén a feladó nevét, amely rövidített cím 
nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás esetén 
dí j térítés nem adható.“

Brit-India, stb.-nél ezenkívül a 6. hasábba 
tegyenek még 12) jegyzetjelölést, az oldal aljára 
pedig a következő új jegyzetet írják: “12) Portu- 
gál-Tndiába összebeszéltnyelvű, valamint szám- 
és betűjegyesnyelvű magántávirat nem küldhető. 
Távirat csak a feladó veszélyére fogadható el.“

27. o. Kina, 1. Makao-nál a 6. hasábba tegye
nek 3) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,9) összebeszélt- 
nvelvű, valamint szám- és betűjegyesnyelvű ma
gántávirat nem küldhető. Távirat csak a feladó 
veszélvére fogadható el.“

M.alava és Penang-szigetnél, továbbá Pa
lesztinánál a 6. hasábba tegvenek 10) jegyzetjelö
lést, az oldal aljára pedig a következő új jegyze
tet írják: ,,10) Magántáviratok közértelmű angol
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vagy francia nyelven szerkesztve, csak a feladó 
veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kér
hető. A táviratokat a rendeltetési országban cen
zúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. A 
táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rövi
dített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás 
esetén díjtérítés nem adható.“

28. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gét a következő szöveggel helyettesítsék: ,,3) 
Összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betű- 
jegyesnyelvű távirat nem küldhető. Táviratok 
közértelmű arab, angol vagy francia nyelven 
szerkesztve, csak a feladó veszélyére fogadhatók 
el. A táviratokat a rendeltetési országban cen
zúrázzák.“

Transjordániánál a 6. hasábba tegyenek 6) 
jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a következő 
új jegyzetet írják: ,,6) Magántáviratok közér
telmű angol vagy francia nyelven szerkesztve, 
csak a feladó veszélyére küldhetők. Sürgős ke
zelés nem kérhető. A táviratokat a rendeltetési 
országban cenzúrázzák. Rövidített cím nem al
kalmazható. A távirafszöveg végén a feladó ne
vét, amely rövidített cím nem lehet, fel kell tün
tetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem adható.“ .

29. o. Az Ausztráliai államszövetségnél, Brit-
Észak-Borneonál, Bruneinél, Chatham-szigetek- 
nél, Christmas-szigetnél, Cocos-szigeteknél, 
Cook- vagy Hervey-szigeteknél és Fanning-szi- 
getnél a 6. hasábba tegyenek 10) jegyzetjelölést, 
az oldal aljára pedig a következő új jegyzetet 
írják: ,,10) Magántáviratok közértelmű angol
vagy francia nyelven szerkesztve, csak a feladó 
veszélyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kér
hető. A táviratokat a rendeltetési országban cen
zúrázzák. Rövidített cím nem alkalmazható. A 
táviratszöveg végén a feladó nevét, amely rövi
dített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszóla
lás esetén díjtérítés nem adható.“

30. o. Fidzsi-szigeteknél, Gilbert- és Ellice- 
szigeteknél és Karolina-szigeteknél a 6. hasábba 
tegyenek 8) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: ,,8) Magántávira
tok közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendel
tetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

31. o. Labuan-szigetnél, Mangarevánál, Ma

rianna-szigetek; Guam-szigetnél, Marshall-szi- 
getek; Nauru-nál, Midway-szigetnél, Norfolk- 
szigetnél és Pápua-területnél a 6. hasábba tegye
nek 10) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,10) Magántávira
tok közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendel
tetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

Marquises-nél a 6. hasábba tegyenek n) jegy
zetjelölést, az oldal aljára pedig a következő új 
jegyzetet írják: ,,n) Csak közértelmű angol vagy 
francia nyelven szerkesztett távirat küldhető. 
Összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betű- 
jegyesnyelvű magántávirat nem küldhető.“

32. o. Rotuma-szigetnél, Salamon-szigetek- 
nél, Sarawaknál és Tonga-szigeteknél a 6. ha
sábba tegyenek 8) jégyzetjelölést, az oldal aljára 
pedig a következő új jegyzetet írják: ,,8) Magán- 
táviratok közértelmű angol vagy francia nyel
ven szerkesztve, csak a feladó veszélyére küld
hetők. Sürgős kezelés nem kérhető. A távirato
kat a rendeltetési országban cenzúrázzák. Rövi- 
dített cím nem alkalmazható. A táviratszöveg 
végén a feladó nevét, amely rövidített cím nem 
lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás esetén díj
térítés nem adható.“

Raiatea-szigetnél és Tahiti-szigetnél a 6. ha- 
ábba tegyenek 9) jegyzetjelölést, az oldal aljára 

pedig a következő új jegyzetet írják: ,,9) Csak 
közértelmű angol vagy francia nyelven szerkesz
ted távirat küldhető, összebeszéltnyelvű, vala
mint szám- és betűjegyesnyelvű magántávirat 
nem küldhető.“

Timor-szigetnél a 6. hasábba tegyenek 10) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
új jegyzetet írják: ,,10) Összebeszéltnyelvű, vala
mint szám- és betűjegyesnyelvű magántávirat 
nem küldhető. Távirat csak a feladó veszélyére 
fogadható el.“

33. o. Üj-Guinea-terület mindhárom alcímé
nél, Üj-Hebridáknál, Üj-Zélandnál, Union-szi- 
geteknél és Willis Isletsnél a 6. hasábba tegye
nek 7) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkező új jegyzetet írják: ,,7) Magántáviratok 
közértelmű angol vagy francia nyelven szer
kesztve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Sür
gős kezelés nem kérhető. A táviratokat a rendel-
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tetési országban cenzúrázzák. Rövidített cím 
nem alkalmazható. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, fel 
kell tüntetni. Felszólalás esetén díjtérítés nem 
adható.“

Üj-Kaledoniánál, valamint Wallis-szigetnél 
a 6. hasábba tegyenek 8) jegyzetjelölést, az oldal 
aljára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,?) 
Csak közértelmű angol vagy francia nyelven 
szerkesztett távirat küldhető. Összebeszéltnyelvű, 
valamint szám- és betüjegyesnyelvű magántáv
irat nem küldhető.“

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 jegyezzék elő:

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Marokkó, Spanyol-hivataloknál az ösz- 
szes jelenlegi adatot töröljék és helyébe ragasz
szák a csatolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1939. évi Szeptember hó 12-én.

' '1  ________________'

Változások a Helységnévtárban.
128.230/3.

Máriabesnvő r\ Gödöllő (358. o.) távb. szóig, 
ezentúl: C/2.

Nagyberény (381. o.) ezentúl: (ggs L., u. t. 
Ságvár törlendő.

Rózsaszentmárton (457. o.) ezentúl (§ )£ 3  L., 
u. t. Apc törlendő.

Szatymaz r\ Szeged (488. o.) távíró és táv
beszélő szóig, ezentúl: „V. 1.—IX. 30-ig C/2, 
X. 1.—IV. 30-ig L.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 11-én.

Budapest 65. számú postahivatal áthelyezése.
130.257/3.

A Budapest 65. számú postahivatal XIII., 
Szent László-u. 76. szám alól Szent László-u. 51. 
szám alá helyeztetett át.

A kir. hivatalok a változást a Postahivata
lok és Postaügynökségek Névsorában jegyezzék 
elő.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

Lapáncsa postahivatal működésének megszün
tetése.

131.265/3.
Lapáncsa postahivatal működése folyó évi 

augusztus hó 31-én megszűnt.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban a 338. oldalon a 

bejegyzést töröljék, az u: t. bejegyzés elé írják: 
„u. p. és“.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 83. oldalon Lapáncsa postahivatalra vonat
kozó összes adatokat, továbbá a 169. oldalon az 
1430. szám mellől és a 186. oldalon az 5649. szám 
mellől Lapáncsát töröljék.

Az Irányítási Füzet 90. oldalán Lapáncsát 
összes adataival együtt töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 13-án.

Kondorostanya postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

130.699/3.
Kondorostanya távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1939. évi szeptember hó 1-én
IV. osztályú postahivatallá alakíttatott át.

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

A Helységnévtárban a 320. oldalon Kondo- 
rosi tanyáknál a „S3 Eh. Kondoros“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be: „W “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 79. oldalon Kondorostanyánál a negyedik 
hasábban az „ii. (Eh. Kondoros)“ bejegyzést tö
röljék.

Végül az Irányítási Füzetben a 83. oldalon 
Kondorostanyánál a második hasábba az „Ü.“ 
helyett „IV.“ jelzést írjanak, a hetedik hasábból 
pedig az „Eh.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

Tömör postahivatal átalakítása postaügy
nökséggé.
130.043/3.

Abaúj-Torna vármegye szikszói járásában 
fekvő Tömör postahivatal folyó évi augusztus hó



11-től változatlan forgalmi körrel postaügynök- ( 
séggé alakíttatott át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Hom- 
rogd.

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

A Helységnévtár 529. oldalán Tomornál a 
, helyett Eh. Homrogd“ írandó.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 145. oldalán Tomornál a 4. hasábban Tömör 
után beírandó: „ü. (Eh. Homrogd)“.

Végül az Irányítási Füzet 167. oldalán To
mornál a 2. hasábban „IV“ helyett „0“, a 4. ha
sábban „D“ helyett „K“, a 7. hasábban „Szikszó“ 
helyett „Eh. Homrogd“ írandó.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

Sajónémeti postaügynökség megnyitása. 

131.067/3.
Borsod vármegye ózdi járásában fekvő Sajó

németi községben folyó évi szeptember hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg. (

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Cen
ter, díjnégyszögszáma: 362, ellenőrzőszáma:
3497.

I ! "JL.U—* I •

A postaügynökség forgalmi köre Sajónémeti 
községre terjed ki.

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

A Helységnévtár 460. oldalán Sajónémetinél 
az „u. p. és“ törlése mellett beírandó: Eh.
Center, Miskolc, -  -  Ózd, 362,“; az „u. t. 
Center“ után pedig beírandó: „postáig. K.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 122. oldalán Sajólád ü. után beírandó: „3497,
362, ......... Sajónémeti ü. (Eh. Center), Borsod,
K., Miskolc t  m —... Ózd“; a 164. oldalon a 362. 
számnál Putnok után és a 182. oldalon a 3497. 
szám mellé „Sajónémeti“ írandó be.

Végül az Irányítási Füzet 144. oldalán Sajó
lád ü. után beírandó: „Sajónémeti, Ü. Borsod, 
K, I. b, Miskolc -  -  -  Ózd, Eh. Center“.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 13-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 
iyjy. augusztus Havi lorgalma.

6.784/eln. Ptpt.

A takaréküzletágban a betéteket 3,607.568 P 
38 f-rel haladták túl a visszafizetések. A betétek 
állománya 1939. augusztus hó végén 136,400.947 
P 96 i volt. A különleges kamatozású betétek 
állaüéka a fenti áliadékban 20,955.617 P 55 f-rel 
szerepel.

A betevők száma a hó végén 603.601 volt.
/v csekküzietágban a jóváírások 2o,9ü3.j86 

P 25 f-rel múlták felül a megtermeléseket. 
csekkbetétek állománya 1939. augusztus hó vé
gén 233,642.760 P 42 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 40.585 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nát képező értékpapírok állománya 1939. évi 
augusztus hó végén névértékben 148,943.199 P 
91 f-t tett ki. Az intézetnél levő, idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig névértékben 192,658.961 P 17 í értéket kép
viseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 105.778 volt.

A zálogüzletágban 211.034 drb új zálogfel
vétel 4,367.025 P kölcsönnel és 240.198 drb zá
logkiváltás 4,755.920 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepel.

A zálogtárgyak álladéka 1939. augusztus hó 
végén 1,226.884 tétel, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 25,024.621 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
1.767 tétel, kényszerárverésre pedig 6.002 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
6.558 drb, a befolyt vételár 151.431 P 94 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939. évi augusztus hó folyamán 
3,856.418 tétel, s 2.320,973.879 P 15 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 370,043.708 P 38 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
130.496/1., 131.048/1., 130.491/1. 123.375/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya
modványukat a szolgálati út betartása mellett a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi szeptember hó 30-ig küld
jék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.
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* A szállítási cs egyéb átalányok később állapíttatnak meg.
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* A szállítási és egyéb á talányok  később állapíttatnak meg.
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* A szállítási és egyéb átalányok később állapíttatnak meg.

Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

Minthogy a Kárpátalján működő postahiva
talok alkalmazottainak a felekkel való szóbeli 
érintkezésnél a magyar-orosz nyelvet kell hasz-

nálniok, ha a fél ezen a nyelven fordul hozzá
juk, a kinevezendő s a magyar-orosz nyelvet 
nem beszélő postamester köteles a nyelvet 
egy év alatt elsajátítani és abból vizsgát tenni. 
Kinevezése tehát a nyelvvizsga letételéig csak 
ideiglenes jellegű lesz, és addig I. és II. oszt. 
postahivataloknál olyan postakiadót, III. és 
IV. osztályú hivataloknál pedig olyan posta-
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hivatali kisegítőt kell alkalmaznia, aki a ma
gyar-orosz nyelvet jól bírja.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett folya
modványukat — a szolgálati út betartásával — 
a mostani vagy az állásnélküli kiadók a leg
utóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazgató

ságnak legkésőbb 1939. évi szeptember hó 30-ig 
küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 7-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

130.702/3., 130.063/3.
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Alsózsid P. Zala 408 300 — Zalaszántó 7‘35 gyalog
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K
as

sa Egerszalók Ptb. Heves 696 *) ' — Eger 1. 7.— gyalog
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ys
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r

*) A szállításról és a kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezüleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi szeptember hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 11-én.

Pályázati hirdetmények postaszállítás 
ellátására.

I.

116.840/3.

A nyíregyházai 1. sz. postahivatalnál a 
postaszállítás ellátására 1940. évi január hó 1. 
napjától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek 
a következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a nyíregyházai 1. sz. postahivataltól 1.6 

km távolságra levő nyíregyházai 2. sz. postahi

vatalhoz és vissza naponként (6) hatszor köz
lekedő kettősfogatú kariolkocsijáratot,

b) - Nyíregyháza város egész területén na
ponként (3) három kettősfogatú és (1) egy 
egyesfogatú naponta kétszer közlekedő csomag- 
házhozkézbesítő kocsijáratot és

c) naponként (7) hétszer közlekedő egyes
fogatú levélgyűjtő járatot, a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tott órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (6) hat kocsist alkalmazni, (2) kettő 
tartalék-lóval együtt összesen (12) tizenkettő
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lovat tartani, a szállítás ellátásához szükséges 
egy darab nagy kariolkocsit, öt darab kézbesítő 
kocsit és egy darab levélgyüjtőkocsit a volt 
postaszállító jogutódjaitól a megállapítandó vé 
telárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy kariolkocsi karban
tartásáért évi 115 P, az öt kézbesítőkocsi kar
bantartásáért évi 770 P, a levélgyüjtőkocsi kar
bantartásáért pedig évi 135 P, összesen tehát 
évi 1.020 P kocsiátalányban s a szállításért 
megállapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Debre
cen, Déri-tér III. em. 304. sz. szoba) és a nyír
egyházai 1. sz. postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizo
nyítványt kell csatolni és azt 1939. évi október 
hó 11. délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban 
a debreceni m. kir. postaigazgatóságnál szemé
lyesen vagy posta útján kell benyújtani. A bo- i 
rítékra — mind a külső, mind a belsőre — fel 
kell jegyezni színes irónnal: „Pályázat a nyír
egyházai postaszállítás 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 el
fogadható értékpapírban kell a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1939. évi október hó 11 én 
délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. posta- 
igazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Debrecen, Dé
ri-tér III. em. 304. sz. szoba) fogják bizottsági
lag felbontani. A felbontásnál a magukat iga
zoló pályázók, vagy azoknak meghatalmazással 
ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továbbá,

hogy a pályázatot eredménytelennek vagy sem
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

II.
128.102/3.

A rimaszombati postahivatalnál a posta
szállítás ellátására 1940. évi január hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a rimaszombati postahivataltól 0.6 kilo

méterJ távolságra lévő rimaszombati pályaud
varra és vissza naponként (10) tízszer közleke
dő egyesfogatú kariol kocsi járatot,

b) Rimaszombat egész területén naponként 
(1) egy, naponta kétszer közlekedő egyesfogatú 
csomag-házhozkézbesítő kocsi járatot a kassai 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre 
megállapított órákban menetrend szerint fenn
tartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (2) kettő kocsist alkalmazni, (2) kettő 
lovat tartani, a szállítás ellátásához szükséges 1 
darab nagy kariolkocsit és 1 drb kézbesítő ko
csit a posta kincstártól a megállapítandó vétel
árért megvásárolni, a szükséghez képest új ko
csikat beszerezni és azoknak karbantartásáról 
és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy kariolkocsi karban
tartásáért évi 115 P, a kézbesítőkocsiért pedig 
évi 154 P, összesen tehát évi 269 P kocsiáta
lányban s a szállításért megállapítandó szállí
tási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a kassai m. kir. 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Kassa, 
Posta-u. 14. földszint 61. ajtó) és a rimaszombati 
postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1939. évi október hó 
11. délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a 
kassai m. kir. postaigazgatóságnál személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra — 
mind a külső, mind a belsőre, — fel kell jegyez
ni színes irónnal: „Pályázat a rimaszombati pos
taszállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni
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azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a 
kikötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ősz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul el
fogadható értékpapírban kell a kassai m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére .megkül
deni.

A pályázatokat 1939. évi október hó 11-én 
délelőtt 11 órakor a kassai m. kir. postaigazga
tóság 3-ik ügyosztályánál (Kassa, Posta-u. 14., 
földszint 61. ajtó) fogják bizottságilag felbon
tani. A felbontásnál a magukat igazoló pályá
zók, vagy azoknak meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad kötele
zettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továbbá, 
hogy a pályázatot eredménytelennek vagy sem- ' 
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

III.

129.335/3.
A munkácsi postahivatalnál a postaszállítás 

ellátására 1939. évi november hó 16. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a munkácsi postahivataltól 1.8 km távol

ságra levő munkácsi pályaudvarra és vissza na
ponként (5) ötször közlekedő kettősfogatú tár- 
kocsijáratot,

b) Munkács város egész területén napon
ként (2) kettő, naponta kétszer közlekedő egyes
fogatú csomag-házhozkézbesítő kocsijáratot és

c) naponként (1) egy egyesfogatú levél 
gyűjtő-járatot, mely járat Várpalánkára és az 
ungvári postát szállító autóbuszjárathoz is 
közlekedik, a debreceni m. kir. postaigazgatóság 
által esetről-esetre megállapított órákban me
netrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartá
sa végett (4) négy kocsist alkalmazni, (1) egy

tartalék-lóval együtt összesen (6) hat lovat tar
tani, a szállítás ellátásához szükséges egy darab 
nagy tárkocsit, kettő darab kézbesítő-kocsit és 
egy darab levélgyüjtőkocsit a m. kir. postától 
a megállapítandó vételárért megvásárolni, a 
szükséghez képest új kocsikat beszerezni és 
azoknak karbantartásáról és tisztántartásáról 
gondoskodni.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P, a két kézbesítőkocsiért évi 
308 P, a levélgyüjtőkocsiért pedig évi 135 P, 
összesen tehát évi 597 P kocsiátalányban, s a 
szállításért megállapítandó szállítási átalányban 
részesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Debre
cen, Déri-tér III. em. 304. sz. szoba) és a mun
kácsi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1939. évi október hó 
4. délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a 
debreceni postaigazgatóságnál személyesen, 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra, 
— mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell 
jegyezni színes irónnal: „Pályázat a munkácsi
postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
.zt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a 
dkötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ősz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul el- 
ogadható értékpapírban kell a debreceni m. kir. 

postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1939. évi október hó 4-én 
délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. postaigaz
gatóság 3. ügyosztályánál (Debrecen, Déri tér 
III. em. 304. sz. szoba) fogják bizottságilag fel
bontani. A felbontásnál a magukat igazoló pá
lyázók, vagy azoknak meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata- 
ig, 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,
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hogy a pályázatot eredménytelennek vagy sem
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

IV.
130.301/3.

A dombóvári postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására 1940. évi február 8. napjától kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
feltételek mellett.

A postaszállító köteles:
A dombóvári postahivataltól 1.7 km távol

ságra levő Uj dombóvár pályaudvarra és vissza 
naponkint (4) négyszer közlekedő kettősfogatú 
tárkocsijáratot, Dombóvár község egész terüle
tén napi (2) kétszeri indítással és pedig a dél
előtti indításnál kettő, a délutáninál pedig egy 
egyesfogattal a csomag kézbesítő járatot a pé
csi m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre 
megállapított órákban menetrend szerint fenn
tartani. Köteles a postaszállító a járatok fenn
tartása végett (3) három kocsist alkalmazni (4) 
négy lovat tartani, a szállítás ellátásához szük
séges tárkocsit a postakincstártől, két darab 
kézbesítőkocsit pedig a jelenlegi postaszállítótól 
a megállapítandó vételárért megvásárolni, szük
ség esetén újat beszerezni és a kocsik karban
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. A 
postaszállító, a tárkocsi karbantartásáért évi 
154 P, a két kézbesítőkocsi karbantartásáért 
pedig évi 308 P kocsiátalányban, s a szállításért 
megállapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir 
postaigazgatóság 3-ik ügyosztályánál (Pécs, 
Deák-u. 10., I. em. 15. ajtó) és a dombóvári pos
tahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és azt 1939. október hó 11. 
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 jegyezni 
színes irónnal: „Pályázat a dombóvári 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 el
fogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére ('megkül
deni.

A pályázatok 1939. évi október hó 11-én 
délelőtt 11 órakor fognak bizottságilag a pécsi 
m. kir. postaigazgatóság 3. 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, továbbá, 
hogy a pályázatot eredménytelennek vagy sem
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Fülöp Katalin kiadó Szeged, 1915. Adony Állásáról lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő kiadói állások.

Egyházasrádóc III. o. postah ivata l a szolgálat 
m inden ágában jártas kiadónőt keres állandó alkal
mazásra, azonnali belépésre. Járandóság : teljes ellá
tás. Fizetés megegyezés szerint.

Enese postahivatal nőkiadót vagy kiadójelöltet 
keres "állandó alkalmazásra. F izetés megegyezés sze
rint.

N agyszokoly III. oszt. postah ivata l azonnali be
lépéssel állandó alkalmazásra, helyettesíteni is tudó

kiadónőt keres. Járandóság: készpénzfizetés, teljes 
ellátás, lakás.

Pilisvörösvár postahivatal kezelésben jártas 
kiadót vagy k iadónő t keres azonnalra, vagy mielőbbi 
belépésre. Járandóság : 110 P és üzemi.

Tarany IV. osztályú  postahivatal ok tóber 1-től 
4—6 heti időre, betegség miatt, helyettesnek kiadó
nő t keres. Fizetés megegyezés szerint.

Vasvár I. o sztá lyú  postahivatal ok tóber 1-től 
állandó alkalm azásra jó  távirász nőkiadót keres 
készpénzfizetéssel.

Állást kereső postakiadók.
A z állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bayer Gizella Kistarcsa, 
Verböczi-u. ó. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Gálffy Dezső Szentmihályfa, 
Lőgérp atony Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Katona Etelka Vasvár Október 1-re

özv. Kasnyik Lászlóné Ku n sze n tm á rton Azonnal

Petykó Mária Nagylég Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Kovács József Kunágota 
Fülöp S.-u. 1036. Október 1-re

K e r e s k e d e l m i b e n  é r e t t s é g i z e t t  
22 é v e s  ő s k e r e s z t é n y  f i a t a l e m  

b é r  a  S z e g e d i - ,  P é c s i  , v a g y  
B u d a n e s t i - k e r ü ' e t  b á r m e l y  
n a g y o b b  p o s t a h i v a t a l á h o z  

k i s e g í t ő ü l  e l m e n n e

Farkas Kálmán Szentgotthárd 9 Október 1-re

Szentirmai Irén Baja
Tőrök-u. 16 sz. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomd* RészvénytárssiAj (Felelős v.: Duchor J.)
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T A R T A L O M :

Kitüntetés.
A külföldre szóló csomagok felvétele és díjazása.
Az utalvány-, utánvételi és megbízási forgalom korlá

tozása Norvégiával.
Hirdető bélyegző használata a budapesti -1., 62. és 72. 

számú postahivataloknál.
Tatabánya postahivatal megbízása vasúti fuvarlevelek 

árusításával.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változás a mozgópostái jegyzékben

Kitüntetés.
129.985/1.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz
tésére megengedem, hogy Tersztyánszky Ákos 
címzetes államtitkár, a magyar királyi posta ve
zérigazgatójának — nyugalomba vonulása alkal
mával — három évtizedet meghaladó időn át ki
váló szaktudással és példás lelkiismeretességgel 
kifejtett értékes és eredményes munkásságáért 
teljes elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1939. évi július hó 29. nap
ján.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál s. k.

A külföldre szóló csomagok felvétele és díja
zása.

132.924/4.

A P. R. T. 1939. szeptember 15-én kelt 42. 
számában megjelent 131.711/4. sz. rendeletem 
hatályon kívül helyezésével a külföldi csomag
forgalomban jelenleg felhasználható útirányokat 
és érvényben levő díjakat magábanfoglaló jegy
zéket külön füzetalakban kiadtam. A füzet az 
egyes útirányokon felvehető csomagok érték

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Szap postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

határát, valamint a csatolandó vámárunyilatko
zatok darabszámát is tartalmazza.

A hivatalok további intézkedésig a külföldre 
szóló postacsomagokat — Olaszországba az 
olasz állami vasút útján és a Törökországba a 
posta útján küldendő csomagok kivételével — 
kizárólag ennek a jegyzéknek adatai szerint ve
gyék fel, illetőleg díjazzák. A Csomagdíjszabás
ban az olasz állami vasútra (167—170. oldal) és 
Törökországra (I. a posta útján, 198—199. oldal) 
vonatkozó adatokon kívül az összes útirányok 
és díjak ezzel egyelőre érvényüket vesztik. Az 
egyes országoknál az 5., 6. és 9. hasábokban 
foglalt adatok, valamint a szállítással kapcsola
tos egyéb szabályok (csomagolás, kísérő okira
tok stb.) továbbra is érvényben maradnak.

A hivatalokat a füzettel a m. kir. posta tuda
kozó irodájának külföldi hírlaposztálya Iá*ja el 
és pedig annyi példányszámban, ahány pél
dányt annak idején a hivatal a Csomagdíjszabás
ból kapott. A külföldi hírlaposztálynál korlátolt 
példányszámban különlenyomatok állanak ren
delkezésre, amelyekből a hivatalok szükség ese
tén szolgálati levelezőlapon — pótfüzeteket 
rendelhetnek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 20-án.
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Az utalvány-, utánvételi és megbízási forgalom 
korlátozása Norvégiával.

131.697/4.

A Norvégiában Magyarországba feladott 
utalványok, valamint az innen oda küldött után- 
vételes küldemények és megbízások forgalma 
ideiglenesen szünetel.

A hivatalok e korlátozást jegyezzék elő a 
Ld. 125., 150. és 160., valamint a Csd. 165. ol
dalán Norvégiánál.

Budapest, 1939. évi szeptember 15.

Hirdető bélyegző használata a budapesti 4., 62. 
és 72. számú postahivataloknál.

132.435/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or
szágos Bethlen Gábor Szövetség által rendezen 
dő Országos Protestáns Napok előzetes hirde
tése céljából, a bélyegzők elkészülésétől (előre
láthatólag szeptember 28—29-től) bezárólag fo
lyó évi október hó 31-éig, a budapesti 4., 62. és 
72. számú postahivatalok „Országos Protestáns 
Napok — Budapest, 1939. október 28—31.“ fel
iratú, Bethlen Gábor lovas alakját, a magyar cí
mert és a Bethlen család címerét ábrázaló rajzú, 
kézi henger bélyegzőt fognak használni a náluk 
feladott közönséges levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 18-án.

Tatabánya postahivatal megbízása vasúti fuvar
levelek árusításával.

126.859/4.

Tatabánya postahivatalt megbíztam vasúti 
fuvarlevelek árusításával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a' Levélposta- 
díjszabás 2, §. B) pontjánál.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 16-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
132.368/8.

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

56. o Amerikai Egyesült-Államoknál (1. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. számához) az 
első bekezdés és a díjtáblázat közé a követ
kezők írandók: 1. via London-

Ugyanitt a csatolt fedőlapot hozzá kell ra
gasztani az oldal aljára.

60. o- Felülről a 9-ik bekezdés második so
rában „londoni“ szó után „illetőleg római“ sza
vakat kell beszúrni; ugyanitt alulról a 4-ik be 
kezdés első sorában „London—New-York“ után 
be kell szúrni az „illetőleg Róma—New York" 
szavakat.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 20-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
131.946/3.

Folyó évi szeptember hó 16-ától a 34. szá
mú mozgóposták csupán Budapest—Munkács 
közt közlekednek. Munkács és Kisszolyva közt 
a 434/413. számú vonatokban, postakocsiban, 
a munkácsi postahivatal ellátásában jegyzékelő- 
menet rendeztetett be.

A 72. sz. mozgóposták egyelőre Ungvár— 
Uzsok közt közlekednek.

A kir. hivatalok a változást jegyezzék elő a 
R. Tárának ezévi 20. számában 107.255/3. sz. 
rendelettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 15-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.

128.669/4.

A m. kir. Országos selyemtenyésztési fel
ügyelőséget, valamint a tolnai és győri m. kir. 
állami selyemfonógyárat a folyó évi október hó 
1-től kezdődő érvénnyel a levélpostai díjátalá- 
nyozásban részvevő szervek közé felvettem.
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Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) IX. pontjában (M. kir. Földmívelés- 
ügyi Minisztérium) 14. tételként jegyezzék be- 
„14. Országos selyemtenyésztési felügyelőség; 
tolnai és győri állami selyemfonógyár.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 16-án.

II.

129.725/4.

A komáromi tankerületi kir. főigazgatósá 
got a folyó évi szeptember hó 1-től kezdődő ér
vénnyel a díj átalány ozásban részvevő szervek 
közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) X. pontjában (M. kir. Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztérium) a 3. tétel alatt fel
vett szervnél „Debrecen“ után írják be: „Komá
rom“.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 16-án.

III.

131.904/4.

A Kassán működő Repülő Akadémiát azon
nali hatállyal a díjátalányozásban részvevő 
szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-nak (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) VIII. pontjában (M. kir. Honvédelmi 
Minisztérium) a 3. tétel alatt felvett szervnél 
(Honvéd Ludovika Akadémia I., II. főcsoport) 
folytatólag írják be: „Repülő Akadémia Kassa“.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 15-én.

Szap postaügynökség megnyitása.
131.821/3.

Komárom vármegye dunaszerdahelyi járá
sához tartozó Szap községben 1939. évi szep
tember hó 4-én új postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Győr
2., díjnégyszögszáma: 500, ellenőrzőszáma: 6467. 

Az ügynökség forgalmi köre Csiliznyárad

és Szap községekre, valamint a közigazgatásilag 
Csiliznyáradhoz tartozó Nyáradi major lakott 
helyre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az aláb
bi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének
18. oldalán Csiliznyáradnál és a 90. oldalon Nyá
radi majornál u. p. ezentúl Szap; a 102. oldalon 
Szapnál az „u. p. és“ bejegyzés törlése mellett
beírandó: „S3 Eh. Győr 2., Győr — ■■ ........
Galánta, 500, az „u. t. Balony“ után beírandó: 
„postáig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Név
sorában a 130. oldalon Szanv után beírandó; 
„6467, 500- — > Szap ü. (Eh. Győr 2.), Komárom,
5., Győr = = = = =  Galánta; a 165. oldcdon az 
500. számnál Bős után és a 188. oldalon a 6467. 
számnál beírandó: „Szap“.

Végül az Irányítási Füzetben a 147. olda
lon Szany után beírandó: „Szap, U, Komárom,
5., I. a., Budapest—Győr, Eh. Győr 2/1. és 8. gk."

Budapest. 1939. évi szeptember hó 19 én.

Személyzetiek.

125.765/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Török Miklós főfelügyelő 
186 Nagykörösről Békéscsabára, Tóth József 
főtiszt 344 Kassáról Szegedre, Schneider Károk
I. o. tiszt 386 Szombathelyről Sopronba, Beré- 
nyi László II. o. tiszt 266 Szentesről Szegedre. 
Andrássy Aladár II. o. tiszt 439 Szekszárdról 
Pécsre, Borgói Alán id. II. o. tiszt 153 Komá
romból Budapestre, Temesi István id. II. o. tiszt 
205 Ungvárról Beregszászra, Laczy Zoltán id.
II. o. tiszt 211 Dunaföldvárról Keszthelyre, Vár- 
konyi László id. II. o. tiszt 215 Budapestről Kő
szegre, Szabópál István id. II. o. tiszt 276 Duna- 
szerdahelyről Szekszárdra, Geiger István gya
kornok 319 Beregszászról Budapestre, Szalády 
László gyakornok 348 Komáromból Szombat 
helyre, v. Megyesi Tibor gyakornok 369 Mar-
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caliból Budapestre. Baranyai Károly dr. gyakor- . 
nők 428 Budapestről Egerbe, Csömör András 
gyakornok 438 Budapestről Nyíregyházára 
Dános István dr. gyakornok 439 Budapestről 
Gyulára, Gedeon István dr. gyakornok 447 Bu
dapestről Makóra, Győri Farkas Elemér gya
kornok 451 Budapestről Szegedre, Horváth Mi
hály gyakornok 455 Budapestről Békéscsabára, 
Kakuk Béla gyakornok 458 Budapestről Nyír
egyházára, Kiss Sándor dr. gyakornok 4ól Buda
pestről Szolnokra, Körmendi Miklós dr. gyakor
nok 462 Budapestről Komáromba, Követ Aladár 
gyakornok 463 Budapestről Szombathelyre, 
Margitfalvy György gyakornok 467 Budapestről 
Kassára, Marton Vince gyakornok 468 Buda
pestről Tapolcára, Nagy Imre gyakornok 472 
Budapestről Kaposvárra, Selényi Gyula gyakor
nok 477 Budapestről Sátoraljaújhelyre, Pomóthy 
Sándor gyakornok 482 Budapestről Békéscsa
bára, Szerényi László dr. gyakornok 493 Buda
pestről Hódmezővásárhelyre. Szigetvári István 
gyakornok 494 Budapestről Dunaszerdahelyre, 
Tasnádi József gyakornok 496 Budapestről Ko
máromba, Zádor Gyula gyakornok 506 Buda
pestről Debrecenbe, Harsányi Jenő dr. gyakor
nok 510 Budapestről Debrecenbe, Szilágyi Ist
ván dr. gyakornok 512 Budapestről Kisújszál
lásra, B. Varga Béla gyakornok 513 Budapestről 
Kecskemétre, Szabó Lajos gyakornok 515 Bu
dapestről Miskolcra, Somorjai Ignác dr. gyakor
nok 553 Kiskunfélegyházáról Nagykörösre, Tá
las József gyakornok 555 Kispestről Budapestre, 
Barotai Lajos segédellenőr 612 Kecskemétről 
Ceglédre, Veháp Ilona segédellenőrnő 154 Keszt
helyről Pécsre, Hack Mária segédellenőrnő 544 
Dunaszerdahelyről Kisújszállásra, Fiizék Etel 
segédtisztnő 249 Ipolyságról Szarvasra, Bara
nyai Irén kezelőnő 561 Szolnokról Budapestre, 
Szöllőszeghy Róza kezelőnő 570 Esztergomból 
Budapestre. Turóczi Antal II. o. altiszt 797 Bu
dapestről Nyíregyházára, Jászberényi Lajos II.
o. altiszt 1235 Kaposvárról Budapestre, Varga 
Ferenc tiszaföldvári II. o. altiszt 2102 Rozsnyó
ról Budapestre, Hajnal József II. o. altiszt 2144 
Budapestről Dunaföldvárra, K. Takács Gyula II.

0. altiszt 2212 Ipolyságról Budapestre, Tóvári 
Ferenc II. o. altiszt 2613 Érsekújvárról Buda
pestre, Tóth Imre mosonszentmiklósi II. o. al
tiszt 2688 Budapestről Budafokra, Bechine Ist
ván II. o. altiszt 2738 Kaposvárról Barcsra, Var
ga Pál II. o. altiszt 3467 Ujdombóvárról Vesz
prémbe, Pelei Ferenc II. o. altiszt 3802 Rozs
nyóról Budapestre, Szilágyi László II. o. altiszt 
3819 Szolnokról Debrecenbe, Várhelyi József 
nagykanizsai II. o. vonalfelvigyázó 321 Lentiről 
Zalaegerszegre, Varga László pécsi II. o. vonal- 
felvigyázó 390 Zalaegerszegről Balatonszemesre.

Nyugdíjaztattak: Gál Ernő 18, Murányi 
Artúr 30 és Ratkóczy Ferenc 49 hivatali igaz
gatók, Domonkos Pál I. o. tiszt, 585, Szabó 
Ödönné 525 és Hevessy Etel 664 segédellenőr- 
nők, Koncsik Antal 28, Rebel Károly 36, Sándor 
István tamási 47 és Marton János zsadányi 108
1. o. szakaltisztek, Aradi Antal II. o. szakaltiszt 
284, Hollósi János taksonyi 15, Halmágyi József 
273, Mikó István 645, Szabó Mihály kocsóháti 
864, Trapp György 1234 és Molnár János ne- 
messzalóki 1653 I. o. altisztek, Tóth S. József II.
o. garagemester 21.

Más állami ágazatba kinevezteteti: Nagy 
Lajos dr. postatanácsosi címmel és jelleggel fel
ruházott postatitkár 42.

Felmentetett-. Bujtás Antal id. II. o. altiszt 
3165.

Lemondott: Szita János id. II. o. altiszt 3663.

Meghaltak: Jeszenszky József főfelügyelő 
104, Saja Emil dr. II. o. tiszt 435, Horváth Pál 
ellenőr 283, Papp József kecskeméti I. o. altiszt 
1710, Dobák István II. o. altiszt 3333, Majláth 
István II. o. vonalfelvigyázó 192.

Egyéb változások: Szolcsánvi Gyula szám
tiszt 6 helyett Szolcsánvi Gyula dr., Pálfi Sán
dor főtiszt 437 helyett Pálfi Sándor dr., Csőke 
László I. o. tiszt 299 helyett Csőke László dr., 
Barcza Miklós I. o. tiszt 509 helyett Barcza Mik
lós dr., Lengyel Ágoston id. II. o. tiszt 218 he
lyett Lengyel Ágoston dr., Rényi Kálmán gya-
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kornok 311 helyett Rényi Kálmán dr., Homály 
Ilona segédellenőrnő 427 helyett Nemes István
ná, Hittner Márta kezelőnő 633 helyett Götze 
Jánosné.

Véglegesítettek: 1939. augusztus 1-től Czo- 
hor Mihály 2982, Jámbor István 2983, Cseszt- 
regi József 2984, Ferenc János 2985, Soproni 
István 2986, Rózsa Gergely 2987, Batki István 
2988, Bak Sándor 2989, Tornyai György 2990. 
Szilas János 2991, Soha József 2992, Gáspár 
Gyula 2993, Nagy Imre hosszúperesztegi 2994, 
Tihanyi Ferenc 2995, Szahó Károly kertai 2996. 
Németh István egervári 2997, Becs Pál 2998, 
Vörös Sándor 2999, Marton Géza 3000, Ólmosi 
Ferenc 3001, Csiszár István székesfehérvári 
3002, Tanács Imre 3003, Kőszegi Béla 3004, Nyi- 
rati András 3005, Malomszegi Lajos 3006, Géczi 
Zoltán 3007, Németh István nagylengycli .3008, 
Sándor Lajos 3009, Bedő Győző 3010, Demeter 
István 3011, Sárosi Imre 3012, Rabóczki Illés 
3013, Óvári Mátyás 3014, Szeder Kálmán 3015, 
Gyenge Imre 3016, Ligeti Ferenc 3017, Hargitai 
Mihály 3018, Paróczai József 3019. Fekete Sán
dor külsőváti 3020, Bartos Károly 3021, Héjjas 
János 3022, Németh Gyula budapesti 3023, Soós 
Lajos 3024, Kövesi István 3025, Vajda József 
vértesacsai 3026, Földesi Simon 3027, Gy. Nagy 
Lajos 3028, Máté József 3029, Finta Imre 3030, 
Segesdi Antal 3031, Dániel János 3032, Sztaro- 
horszki János 3033, Szabó János prügyi 3034, 
Kiss Imre vérségi 3035, Deák János 3036, Váli 
Gyula 3037, Varga Lajos budapesti II., Fiirész 
Imre 3040, Bálint Gyula 3041, Tóth József 
előszállási 3042, Váradi István 3043, Nagy Já
nos hidasi 3044, Varga Ferenc egyházashetyci 
3045, Benyuska János 3046, Dobó Jenő 3047, 
Szógyi István 3048, Mester József 3049, Horváth 
Károly 3050, Erdélyi József sárszentmiklósi 
3051, Paraszka Mihály 3052, Tihanyi János 3053, 
Fancsali Ferenc 3054, Szabó Sándor nagyperká 
tai 3055, Bállá Mihály 3056, Kaszala József 3057, 
Németh József jankapusztai 3058, Kiss Ferenc 
palotási 3059, Cservári Ferenc 3060, Tefner Hen
rik 3061, Kótai József 3062, Munkácsi Mihály 
3063, Németh István tápiósápi 3064, Körmendi

Ferenc 3065, Magyar János 3066, Laborcz Imre 
3067, Kocsi József 3068, Lencse József 3069, 
Józsa Mihály 3070, Rátkai János 3071, Gelencsér 
József 3072, Cserhalmi János 3073, Juhász János 
sárkeresztúri 3074, Csepreghi László 3075, Zol
tán Imre 3076, Németh Béla 3078, Hetesi János 
3079, Vizer Ferenc 3080, Németh András 3081, 
Vass János mezőtúri 3082, Bognár Pál 3083, 
Tóth László 3084, Sipos János 3085, Szabó Lász
ló szabadszállási 3086, Sikesdi György 3087, Ko- 
csárdi Ferenc 3088, Lencsés János 3089, Németh 
Lajos petőmihályfai 3090, Gazdag István 3091, 
Máté Péter 3092, Sárvári Tamás 3093, Kövesi Jó
zsef 3094, Lőrincz Géza 3095, Safner József 3096, 
Kozma Mihály 3097, Szabó Lajos béci 3098, In- 
cze Gyula 3099, Jobbágy Gábor 3100, Bukta Jó
zsef 3101, Farkas Ferenc pestszenterzsébeti 3103. 
Kőhalmi Sándor 3104, Tölgyesi József 3105, Si
mon István garabonci 3106, Tőkés János 3107, 
Mátravölgyi József 3108, Fehér István mernyei 
3109, Sarkadi Antal 3110, Dévai Dezső 3111, 
Szabó István sárszentlőrinci 3112, Gödörházi 
Imre 3113, Kiss Gergely 3114, Horváth István 
tófeji 3115, Jászai Vilmos 3116, Bakos János 
3117, Bugyi László 3118, Kaszás Antal 3119, 
Pusztai Antal 3120, Kovács János rábakecöli 
3121, Pap Sándor békési 3122, Dániel Rezső 
3123, Vészeli Gyula 3124, Varga János nyerges
újfalui 3125, Német Lajos váti 3126, Palásti Jó
zsef 3127, Vizi János 3128, Nagy Károly váti 
3129, Gál Sándor jászapáti 3130, Balogh Gyula 
3131, LIollós István 3132, Timcsák Gyula 313.3, 
Gyarmati János 3134, Farkas Lajos budapesti 
3135, Fésű József 3136, Molnár Balázs 3137, Ga- 
radnai László 3138, Gyimesi József 3139, Her
nádi István 3140, Vekerdi Károly 3141, Horváth 
Imre makói 3142, Szabó János hajdúböszörmé
nyi 3143, Csizmadia János 3144, Völgyesi Antal 
3145, Kiss Lajos veszprémi 3146, Nagy Károly 
magyargencsi 3147, Horváth Sándor kővágóörsi 
3148, Horváth József muraszombati 3149, Né
meth Ferenc nagygeresdi 3150, Sáhó Ferenc 3151, 
Tóth József felpéci 3152, Kovács József mácsai 
3153, Molnár János ciráki 3155, Varga József 
szombathelyi 3156, Viktori János 3157, Fehér 
István karácsondi 3158, Szarka Ferenc 3159, Lo-
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sonczi Géza 3160, Márkus Imre 3Í61, Fonvódi 
Ferenc 3162, Bozzay Imre 3163, Cser Miklós 
3164, Ágoston Gyula 3166, Bajkó Lajos 3167, 
Vad Sándor 3168, Gerezdes János 3169, Sárközi 
Ferenc 3170, Nagy János előszállási 3171, Ka
tona Lajos 3172, Czeglédi András 3173, Sebes

tyén János 3174, Rab Gusztáv 3175, Szabó Ká
roly fényeslitkei 3176, Kosa Károly 3177, Balogh 
István pálfai 3178, Boross János 3179, Kecske- 
méthy István 3180, Bodrogi Albert 3181, Vágó 
Albert 3182 és Vörös József II. oszt. altisztek.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
131.057/!., 132.302/1., 132.298/1., 1 ad 115.999/K, 132.299/1., 131.058/1., 131.056/1., 132.301/1., 132.687/1. sz.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatósághoz címzett folya
modványukat a szolgálati út betartása mellett a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi október hó 7-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 19-én.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásokra szerződés mellett. 

131.791/3., 132.389/3., 132.598/3. sz.
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*) A szállításról és a kézbesítésről a község gondoskodik.
**) A szállítást és kézbesítést a község 3 évre díjmentesen magára vállalta.

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 1939.

évi október hó 7-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 20-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény.

A m. kir. postamesterek és postamesteri al
kalmazottak országos nyugdíj egyesülete dr. 
Nagy Endre postafőigazgató ösztöndíj-alapítvá
nyára pályázatot hirdet. Pályázhatnak a debre 
ceni postaigazgatósági kerületbe tartozó sze 
génysorsú III. és IV. osztályú postamesterek 
nek középiskolába járó fiú- és leánygyermekei, 
kik a középiskolának legalább I. osztályát jó 
eredménnyel elvégezték. A folyamodványok az 
1938/39-ik iskolai évi bizonyítványmásolattal 
felszerelve f. évi október 25-ig a m. kir. posta 
mesterek és postamesteri alkalmazottak orszá

gos nyugdíjegyesületének elnökségéhez nyujtan 
dók be.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-én.
Az egyesület elnöke.

Betöltendő kiadói állások. *
Pécsvárad I. oszt. postahivatal a szolgálat minden 

ágában jártas nő vagy férfi kiadót keres október 15-re. 
Járandóság: teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint.

Rákoscsaba 1. postahivatal október 1-re kiadót keres. 
Járandóság: 110 P fix és lakás.

Szécsény I. o. postahivatal azonnali alkalmazásra 
kiadót keres. Lehet kezdő is. Járandóság megegyezés sze
rinti fix és üzemi.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

*  .jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Elbert Erzsébet Mosonszentmiklós 5 október 1-től

Farkas Kálmán Szentgotthárd 9 október 1-től

A szerkesztőségnek szánt küldem ények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szán t küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

li
Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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T A R T A T O M :
Kitüntetések.
Megbízatás.
Hivatalvezetői felmentések és megbízatások.
Szállítójegyzékkel feladott utánvételes csomagok után- 

vételi összegének posta takarékpénztári csekkbefizetésként 
való elszámolása.

Üj légipostái tájékoztató kiadása.
A Futura R. T. napraforgómag árhirdetményeinek a 

postahivatalokban való kifüggesztése.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
A hívott által fizetendő távbeszélgetések rendszeresí

tése a nemzetközi forgalomban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változás a megbízott pénzintézetek névsorában.
A Levélpostadíjszabáshoz a 8. számú Változások ki

adása.
Hivatalos levelezés díjáialányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Hirdető bélyegző használata a budapesti 4., 62. és 72. 

számú postahivataloknál.
Budapest 7. számú postahivatal megnyitása.

Kitüntetések.
I.

128.956/1.
A magyar királyi kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter előterjesztésére megenge
dem, hogy dr. Guta Elemér magyar királyi 
postafőigazgatónak — nyugalomba vonulása al
kalmából — három évtizedet meghaladó időn 
át kifejtett értékes és eredményes munkássá
gáért elismerésem tudtul adassék.

Kelt Gödöllőn, 1939. évi augusztus hó 5. 
napján.

Horthy s. k.
Kunder Antal s. k.

II.
129.983/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére megenge-

Sajtótermékek lefoglalásának feloldása.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Esti Kurír című időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Változások a Helységnévtárban.
Horány időszaki postaügynökség' működésének szüne

teltetése.
Budapest 704. számú postahivatal működésének meg

szüntetése.
Kaszapcrpuszta pu. postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Véos ideiglenesen szünetelő pöstaügynökség újbóli 

megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Kimutatás a létszámból törölt kiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

dem, hogy Lestyán István, dr. Bényi Károly, dr. 
Polonyi Ferenc és Szathmáry Ferenc nyugalma
zott postafőigazgatóknak — nyugalomba vonu
lásuk alkalmából — négy évtizedén át kifejtett 
buzgó és eredményes munkásságukért elismeré
sem tudtul adassék.

Kelt Gödöllőn, 1939. évi augusztus hó 16. 
napján.

Horthy s. k.
Kunder Antal s. k.

Megbízatás.
133.299/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság dr. Pintér 
János postatitkárt (74) a kerületi biztosi teen
dők ellátásával bízta meg.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 25-én.
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Hivatalvezetői felmentések és megbízatások, i

I.
130.986/1.

Dr. Szabó István postafelügyelőt (479) a 
Kispest 1. számú postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a Budapest
7. számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

131.373/1.
II.

Megyery Lajos postafelügyelőt (407) a be
regszászi postahivatal vezetése alól felmentet
tem és egyidejűleg megbíztam a nagykőrösi 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 21-én.

Szállítójegyzékkel feladott utánvételes csoma
gok utánvételi összegének postatakarékpénztár; 

csekkbefizetésként való elszámolása.
126.509/4.

„A postatakarékpénztári csekkszámlán 
jóváírandó utánvételi és megbízási összegeknek 
csekkbefizetésként való elszámolása“ tárgyában 
a P. R. T. folyó évi 18. számában megjelent 
94.444/4. sz. rendeletet az alábbiak szerint mó
dosítom, illetve kiegészítem:

Ha a feladó a szállító jegyzékkel feladott 
utánvételes csomagja utánvételi összegének 
postatakarékpénztári csekkszámla javára való 
befizetését kívánja, ezt a szállítójegyzék jegy
zet-hasábjában nevének és postatakarékpénz
tári csekkszámlája számának feltüntetésével 
tartozik jelezni.

Ilyen esetben a beszedett utánvételi összeg 
átutalására csekkbefizetési lap csatolását nem 
kell megkívánni.

Ha a feladó csekkbefizetési lapot nem csa
tolt az utánvételes csomagok utánvételi összegé
ről, a rendeltetési (kézbesítő-) hivatal csak a be
szedés után állít ki — ugyanattól a címzettől 
több csomag után, egyidejűleg beszedett után
vételekről egy közös — bianco csekkbefizetési 
lapot. A befizetési lap „elismervény“ részét ki
állítani nem kell, azt a hivatalok semmisítsék 
meg. A bianco csekkbefizetési lap árát a levonó
ívben kell elszámolni.

Ezt a változást a hivatalok a fenthivatko- 
zott rendeletnél, valamint az A. 1. Szab. 50. §.
5., az A. 2. Szab. 41. §. 2. és az A. 3. Szab. 93. §.
13. pontjainál jegyezzék elő.

A szabályzatok vonatkozó szövegének he
lyesbítése iránt a legközelebbi változások útján 
gondoskodom

Budapest, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Üj légipostái tájékoztató kiadása.
132.953/4.

Hivatkozással a P. R. T. f. évi 42. számá
ban közzétett ad. I. 130.949/4. sz, rendeletre, ér
tesítem a hivatalokat, hogy Budapestről induló 
egyes légi járatoknak újból történt megnyitása 
folytán a Légipostái Tájékoztatót újból kiadtam 
s azt a hivatalok e rendelet mellékleteként kap
ják meg. További intézkedésig légipostái külde
ményeket csak a Légipostái Tájékoztatóban 
felsorolt országokba szabad felvenni.

E tájékoztató kiadásával érvényét veszti a 
P. R. T. 1939. évi 25. számának mellékleteként 
(114.991/4. sz. rendelet) kiadott tájékoztató.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

A Futura R. T. napraforgómag árhirdetményei
nek a postahivatalokban való kifüggesztése.

133.621/4.
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, folyó évi október hó 1-től 1940. 
évi március hó végéig függesszék ki.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban. 
131.149/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A II. Szomszédos forgalom c. díjtáb-
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lázat 1. hasábjában, Németország (Allemagne) 
után írják be: a volt Danzig szabad várossal.

10. o. Danzig szabad város (Vilié libre de) 
után az 1. hasábba írják be: (1. Németország). 
A 2—6. hasábban lévő adatokat töröljék.

Észtországnál a 2., 3. és 4. hasábba, a jelen
legi szódíjak helyébe a következő új szódíjak 
írandók: 0.365, 0.183, 0.183.

„Franciaország (France) Monacoval és An
dorra köztársasággal“ után az 1. hasábba a kö
vetkezőket szúrják be: út jelzés nélkül vagy via 
cable direct Yougoslavie-France.

Lettországnál az 5. hasábba tegyenek 17) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,17) összebeszéltnyelvű, 
valamint szám- és betűjegyesnyelvű magántáv
irat nem küldhető. A táviratszöveg végén a fel
adó nevét, amely rövidített cím nem lehet, to
vábbítani kell.“

11. o. Nagybritanniánál az 1—6. hasábban 
levő összes adatot töröljék és helyébe ragasszák 
a csatolt fedőlapot.

Olaszországnál az 5. hasábba tegyenek 17) ; 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
új jegyzetet írják: ,,17) Olasz hajókra szóló rá
diótáviratok kizárólag Coltano Radio partiállo
más útján és csak a feladó veszélyére küldhe
tők.“

Az oldal alján levő 15) jegyzet szövegének 
második mondatát (Az aláírásban a feladó . . . .  
tüntetni) töröljék.

14. o. Kenyánál az NLT távirat szódíja 
a III., VII. útiránynak megfelelő sorban, a 4. ha
sábban 1.057 a. fr.

15. o. Réunion-szigetnél a 6. hasábba tegye
nek 10) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,16) Csak köz
értelmű angol vagy francia nyelven szerkesztett 
távirat küldhető. Összebeszéltnyelvű, valamint 
szám- és betűjegyesnyelvű magántávirat nem 
küldhető.“

16. o. Togonál a 6. hasábba tegyenek 8) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,8) Csak közértelmű an
gol vagy francia nyelven szerkesztett távirat 
küldhető, összebeszéltnyelvű, valamint szám- 
és betűjegyesnyelvű magántávirat nem küld
hető.“

Ugandánál az NLT távirat szódíja az L,
III. útiránynak megfelelő sorban, a 4. hasábban 
1.057 a. fr.

Zanzibarnál az NLT távirat szódíja a 4. ha
sábban 0.924 a. fr.

19. o. Sajtóhiba helyesbítés. Virginiánál az 
NLT távirat szódíja a 4. hasábban 0.57 helyett
O. 657 a. fr.

26. o. Iraknál a 6. hasábba tegyenek 13) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,13) Csak közértelmű 
arab, angol vagy francia nyelven szerkesztett 
távirat küldhető. Összebeszéltnyelvű, valamint 
szám- és betűjegyesnyelvű távirat nem küld
hető. Rövidített cím nem alkalmazható. A táv- 
ratszöveg végén a feladó nevét, amely rövidí- 
ett cím nem lehet, továbbítani kell. E korláto

zások az állami táviratokra nem vonatkoznak.“
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 változásokat jegyezzék elő:

1. o. (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Danzig szabad város (Vilié libre de) 
után az 1. hasábba írják be: (1. Németország).

i A 2—3. hasábban levő adatokat töröljék.
Észtországnál a szódíj a 2. hasábban 0.183, 

a díjminimum pedig a 3. hasábban 1.83 a. fr.
2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 

sz.-hoz) Németország (Allemagne) után az 1. 
hasábba írják be: a volt Danzig szabad város
sal.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

A hívott által fizetendő távbeszélgetések rend
szeresítése a nemzetközi forgalomban.

131.350/8.
A Belgiummal, Franciaországgal, Németal

földdel, Németországgal, Olaszországgal és 
Svájccal való nemzetközi távbeszélő forgalom
ban a hívott által fizetendő távbeszélgetéseket 
(conversations payables á l’arrivée) 1939 évi 
október hó 1-től rendszeresítem.

A hívott által fizetendő beszélgetés díja 
ugyanaz, mint az ugyanolyan osztályú és azonos 
tartamú, ugyanabban a díjazási időben váltott 
beszélgetésé; ehhez a díjhoz pótdíjként a be
szélgetés megkezdésekor érvényes díjazási 
időben váltott közönséges beszélgetés egy perc
nyi díja járul. A díjat a hívott fizeti és azt Ma
gyarországon történő beszedés esetén nem a 
távközlési szolgálatoknál rendesen alkalmazott 
1 arany frank — 1.40 pengő egyenértékkel való
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beszorzás, hanem 1 arany frank =  1.66 P egyen- 
értékkel való beszorzás útján kell megállapítani.

Minden hívott által fizetendő beszélgetés 
megkezdése előtt a hívottól meg kell kérdezni, 
hogy a díjak fizetését vállalja-e és a beszélge
tést csak a díjfizetési kötelezettség vállalása 
után szabad kapcsolni. A hívott kötelezettség
vállalását a távbeszélő jegyre megjegyzésként 
fel kell jegyezni.

Abban az esetben, ha a hívott által fizeten
dő beszélgetés, amelyet meghívás és külön 
meghívás nélkül kértek, a távbeszélő szolgálat 
hibáján kívül nem jöhetett létre (pl. a hívott 
megtagadja a beszélgetés díjának megfizeté
sét), a kiinduló hivatal a hívótól az ugyanabban 
a viszonylatban és ugyanabban a díjazási idő
ben váltott közönséges beszélgetés egyperces 
díjának megfelelő pótdíjat szedi be.

Abban az esetben, ha a hívott által fizetett 
távbeszélgetést olyan díjazási időben váltják, 
amikor a kiinduló és az érkező ország díjazási 
időszakának megjelölése egymástól eltérő 
(gyenge forgalmú — erős forgalmú), mindig 
annak az országnak a díjszabását kell alapul 
venni, amely országban a díjat fizető fél van.

A hívott által fizetendő távbeszélgetésekre 
vonatkozó távbeszélő jegyek hátoldalára szí
nes irónnal rá kell írni „Hívott által fizetett be
szélgetés“, a távbeszélő jegy első oldalán lévő 
díjrovatba bejegyzett díjösszeget pedig bekell 
karikázni.

A nemzetközi távbeszélő kicserélő hivata
lok a hívott által fizetendő beszélgetéseket a 
többi távbeszélgetéstől elkülönítve, külön jegy
zékbe foglalva kötelesek feltüntetni és a nem
zetközi távbeszélő számadásokba való felvéte
lük végett a m. kir. posta tudakozó irodának 
megküldeni. Ezekre a külön jegyzékekre fel
tűnő betűkkel kell ráírni a „Hívott által fize
tendő beszélgetések“ cím megjelölést.

A Távbeszélő-Díjszabás helyesbítése iránt 
külön intézkedem.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 14-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I.

131.350/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
A 19. oldalon 11. bekezdésben (1. számú 

fedőlap a P. R. T. 1936. évi 8. sz.-hoz) foglaltak 
után a következőket kell írni: „A Magyaror

szágra szóló, hívott által fizetendő beszélgeté
sek díját 1 arany frank =  1.66 pengő-egyenér- 
tékkel kell átszámítani és a hívottól beszedni.“ 

A 20., 22., 32., 4L, 42., 44. és 50. oldalon 
Ausztriánál, Belgiumnál, Franciországnál, Né
metalföldnél, Németországnál, Olaszországnál 
és Svájcnál a kéthasábos rész második hasábjá
nak végére a következőket kell írni: „Hívott
által fizetendő beszélgetés (conversation payab
le á l’arrivée) váltható.“

Budapest, 1939. évi szeptember hó 14-én.
II.

133.286/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

következő változásokat jegyezzék elő:
53. o. Belga-Kongónál az első bekezdés má

sodik sorában Madimba központ nevét töröl
jék, Matadi után pedig szúrják be: Moerbeke- 
Kwilu központ nevét.

A háromperces beszélgetés díja a második 
bekezdésben 66 frs 85 cts helyett 42 frs — cts, 
Brazzaville-el 67 frs 65 cts helyett 42 frs 75 cts, 
minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 22 frs 29 cts helyett 14 frs — cts, Brazza
ville-el 22 frs 55 cts helyett 14 frs 25 cts.

Az előkészítési díjról szóló harmadik be
kezdést a következőképen módosítsák: Előké
szítési díj (taxe de préparation): Belga-Kongó
val 10 frs 96 cts, Brazzaville-el 11 frs 21 cts. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Változás a megbízott pénzintézetek névsorában.
128.158/4.

A P. R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 
102.209/4. sz. rendelet Függelékében felsorolt ú. 
n. megbízott pénzintézetek névsorában a követ
kező változásokat vezessék keresztül a hivata
lok:

Töröljék: Magyar Általános Takarékpénz
tár Rt.

írják be: Nemzeti Hitelintézet Rt.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 19-én.

A Levélpostadíjszabáshoz a 8. számú Változá
sok kiadása.

133.200/4.
A Levélpostadíjszabáshoz az időközi módo

sításokat tartalmazó 8. számú Változások című 
összefoglalást kiadtam.
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A szükséges példányokat a m. kir. posta tu
dakozó irodája küldi szét.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

131.308/4.
A felsőszeli m. kir. egyedáruság szeszgyá

rat a f. é. október hó 1-től kezdődő érvénnyel a 
levélpostai díjátalányozásban részvevő szervek 
közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) V. pontjánál (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) a 41. tétel alatt felvett szervnél a „Győri“ 
szó elé írják be: „Felsőszeli“.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 19-én.

Hirdető bélyegző használata a budapesti 4., 62. 
és 72. számú postahivataloknál.

132.435/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or

szágos Bethlen Gábor Szövetség által rende
zendő Országos Protestáns Napok előzetes hir
detése céljából, a bélyegzők elkészülésétől 
(előreláthatólag szeptember 28—29-től) bezáró
lag folyó évi október hó 31-éig, a budapesti 4.,
62. és 72. számú postahivatalok „Országos Pro
testáns Napok — Budapest, 1939. október 28—
31.“ feliratú, Bethlen Gábor lovas alakját, a ma
gyar címert és a Bethlen-család címerét ábrá
zoló rajzú, kézi henger bélyegzőt fognak hasz
nálni a náluk feladott közönséges levélpostai 
küldemények egy részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 18-án.

Budapest 7. számú postahivatal megnyitása. 
132.802/3.

Budapest székesfőváros VII. kér., Hársfa
utca 47. szám alatt a budapesti postaigazgatóság 
új palotájában, folyó évi október hó 2-án „Bu
dapest 7“ elnevezéssel távbeszélővel egyesített 
kincstári postahivatal nyílik meg, amely a felvé
telen kívül leadási szolgálatot is végez.

Az új postahivatal ellenőrző száma: „39 és 
383“, díj négyszögszáma: „1“, hivatalos órája 
köznapon 7—20, vasár- és ünnepnapon 8—11 
óráig tart; távbeszélő hívószáma: 422—399.

A m. kir. hivatalok a Postahivatalok és 
Postaügynökségek Névsorában az alábbi válto
zást vezessék keresztül:

A 25. oldalon Budapest 5. után írják be a
következő adatokat: „38j(, 1, —, Budapest 7
(VII., Hársfa-u. 47.), „ , „ , -  “.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 24-én.

Sajtótermékek lefoglalásának feloldása.
134.282/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék öt
tagú külön tanácsa az 1939. évi szeptember hó 
20-án kelt Bgy. VI. 8962/1939.-—5. számú végzé
sével, a Jövő nyomdaszövetkezet könyvnyom
dájában Budapesten előállított „Magyar Élet“ 
című nemzetpolitikai szemle 1939. évi szept. ha
váról keltezett IV. évfolyam 9. számának külön 
kinyomtatott 9—24. oldalszámmal ellátott ré
szét a lefoglalás alól feloldotta.

Ezért a P. R. T. 1939. évi 41. számában meg
jelent 130.421/1938. számú rendelet a szóban- 
forgó lapnak csak azokra a példányaira vonat
kozik, amelyek 1—8., valamint 25—32. oldalait 
is magukban foglalják.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

132.485/4.
A Berlinben megjelenő, már kitiltott „Ma

gyar Figyelőivel azonos, ugyancsak Berlinben 
megjelenő „Berlini Magyar Figyelő“ és „Világ 
Visszhang“ című lapoktól a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi szeptember hó 20-án.
II.

133.375/4.
A Párisban megjelenő „Voix européennes“ 

című folyóirattól, a Pozsonyban megjelenő „Slo- 
vák Press“ című kőnyomatos újságtól és a Po
zsonyban megjelenő „Slovenská Liga“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Esti Kurír című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

133.576/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Lová- 

szy Márton felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő, a Hungária Hírlapnyomda rt. 
nyomdájában előállított „Esti Kurír“ című idő-
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szaki lap további megjelenését és terjesztését 
1939. évi szeptember 23-tól szeptember 26-ig be
zárólag 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. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
131.490/6.

Unyi István napidíjas műszerész a pécsi 
postaigazgatóság által kiállított 38/1938. sz., a 
pécsi igazgatóság területén a távbeszélő beren
dezések felülvizsgálására és munkák végzésére 
jogosító igazolványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 21-én.

Változások a Helységnévtárban.
I.

133.136/3.
Cerednél (151. o.) a )-( jel után beírandó: 

Kisrétpuszta.
Gébárt .'"'v Zalaegerszeg (223. o.) ezentúl
Andráshida“.
Hídja r\  Tengelic (255. o.) ezentúl „ fi Szed

res“.
Jegenyés Tengelic (274. o.) ezentúl „G* 

Szedres“.
Kisrét o  Pálmonostora után (311. o.) be

írandó: Kisrétpuszta O Cered, Nógrád vm., 
salgótarjáni j., u. p. és u. t. Cered.

Sorokpolány kk. (475. o.) jb. ezentúl Szom
bathely.

Szedresnél (489. o.) a )-( jel után beírandó: 
Hídja és Jegenyés.

Tengelicnél (519. o.) a )-( után törlendő 
Hídja és Jegenyés.

Zalaegerszegnél (569. o.) a )-( jel után Gé
bárt törlendő.

Az 1. sz. Pótfüzetben:
Őrös község (92. o.) sátoraljaújhelyi j. he

lyett ezentúl bodrogközi j., kj. pedig Nagykö- 
vesd helyett Nagygéres.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

II.
130.257/3.

A z 1. sz.Pótfüzetben:
Beregdéda kk. (40. o.) ezentúl up. és ut.

Nagybégány.
Mezőhomok kk. (84. o.) ezentúl up. és ut. 

Nagybégány.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Horány időszaki postaügynökség működésének 
szüneteltetése.

133.276/3.
Horány távbeszélővel egyesített időszaki 

postaügynökség működését f. évi szeptember 
hó 15-ével megszüntettem.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

Budapest 704. számú postahivatal működésének 
megszüntetése.

134.261/3.
Budapestszékesfőváros VII. kér., Erzsébet- 

! körút 45—47. szám alatt, a Royal Nagyszálloda 
épületében levő Budapest 704. számú postahi
vatal működését folyó évi szeptember hó 30-val 
megszüntetem.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek névsorában, a 30. oldalon a Buda
pest 704. számú hivatalra vonatkozó összes ada
tokat, továbbá a 175. oldalon a 164. szám mellől 
Budapest 704. bejegyzést töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Kaszaperpuszta pu. postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

133.542/3.
Kaszaperpuszta távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1939. évi október hó 1-én -— 
a pályaudvarról a hasonló elnevezésű lakott 
helyre való behelyezése mellett — IV. osztályú 
postahivatallá alakíttatik át.

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

A Helységnévtárban a 287. oldalon Kaszaper
pusztánál pu. Eh. Békéscsaba 2.“ bejegyzést 
töröljék és helyette írják be: „W “.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 71. oldalon Kaszaperpusztánál a negye
dik hasábban a „pu. ü. (Eh. Békéscsaba 2.)“ be
jegyzést töröljék.



44. szám. 365

Végül az Irányítási Füzetben a 74. oldalon 
Kaszaperpusztánál az első hasábban a „pu.“ jel
zést töröljék, a második hasábba az „U“ he
lyett „IV.“ jelzést írjanak, a hetedik hasábból 
pedig az „Eh.“ jelzést töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Vécs ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

133.613/3.
Heves vármegye gyöngyösi járásában fekvő 

Vécs községben az ideiglenesen szünetelő posta
ügynökség f. évi szeptember hó 16-án ismét 
megnyílt.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben nevezett 
postaügynökség jelzése vagy neve után feltün
tetett ideiglenes szünetelés jelzését * töröljék. 
Töröljék továbbá a Helységnévtár 556. oldalán 
Vécsnél az „u. t.“ elé beírt „u. p. Feldebrő“ be
jegyzést.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 27-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

133.184/1.

A Kispest 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állás áthelyezés folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Je
lentkezni lehet e közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt, a hivatalos út betartása mel
lett, a javaslattételre hivatott budapesti 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 budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 22-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
133.196/1., 133.627/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi október hó 14-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 25-én.



366 44. szám.

Pályázati hirdetmény
postaügynöki állásokra. 

133.178/3., 133.177/3., 132.996/3., 133.460/3.
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*) 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 1939.

évi október hó 14-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
133.543/3.

A mezőtúri postahivatalnál a postaszállítás' 
ellátására, legkésőbb 1940. évi március hó 14. 
napjától kezdődő hatállyal, pályázatot hirdetek 
a következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a mezőtúri postahivataltól 2 km távol

ságra levő mezőtúri pályaudvarra és vissza na
ponként (7) hétszer közlekedő kettősfogatú tár- 
kocsijáratot,

b) Mezőtúr megyei város egész területén (1)

egy, naponta kétszer közlekedő egyesfogatú 
csomagházhozkézbesítő kocsijáratot, és

c) a mezőtúri postahivataltól 1.84 km. távol
ságra fekvő mezőtúrújvárosi postahivatalhoz és 
vissza naponként egyszer közlekedő egyesfo
gatú kariolkocsijáratot a szegedi m. kir. posta- 
igazgatóság által esetről-esetre megállapított 
órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (2) kettő kocsist alkalmazni, (4) négy lo
vat tartani, s a szállítás ellátásához szükséges 
egy darab nagy tárkocsit, egy darab kis kariol- 
kocsit és kettő darab kézbesítőkocsit a volt
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postaszállító jogutódjaitól a megállapítandó vé
telárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a két kézbesítőkocsiért évi 308 
P, a kis kariolkocsiért évi 68 P, összesen tehát 
évi 530 P kocsiátalányban, s a szállításért megál
lapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a szegedi m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Szeged, 
Tisza Lajos-körút 43, II. em. 12. számú szoba) 
és a mezőtúri postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, és azt 1939. évi október hó 
25-én délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a 
szegedi 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 mezőtúri
postaszállítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, melyért a pályázó a szállítást a ki

kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a szegedi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1939. évi október hó 25-én 
délelőtt 11 órakor a szegedi m. kir. postaigazga- 
óság 3. ügyosztályánál fogják bizottságilag fel

bontani. A felbontásnál a magukat igazoló pá- 
yázók, vagy azoknak meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata- 
ig, 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, 1939. évi szeptember hó 26-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Alpár postahivatal nőkiadót keres október 1-re. Fize

tés megegyezés szerint.
Csepel 1. számú postahivatal vagy azonnal, vagy ké

sőbb is, férfi, esetleg nőkiadót alkalmaz fixfizetéssel. 
Ugyanitt lehetőleg felsőkereskedelmi iskolai érettségivel 
postakisegítő is felvétetik.

Nagyszokoly III, oszt. postahivatal október 1. vagy 
október 15-től állandó alkalmazásra, alkalmilag helyettesí
teni is tudó kiadót keres. Járandóság: 40 P készpénzfizetés, 
teljes ellátás, lakás.

Rácalmás postahivatal állandó alkalmazásra minden
ben jártas pkiadót keres azonnali belépésre. Javadalma 
zás: havi 115 P készpénzfizetés és üzemi jutalék.

Szeghalom postahivatal mindenben jártas, gyakorlott 
kiadót keres. Járandóság: készpénzfizetés1.

Tótkomlós postahivatal pénztárkezelő kiadót keres 
november 1-re, ha jó, kiadójelöltet is felvesz. Az állás 
állandó. Csak nők ajánlkozzanak, fizetési igény megjelö
lésével.

Üjfhértó I. osztályú postamesteri hivatal 1939. októ
ber 15-re és november 1-re állandó akalmazásra férfi kia
dók ajánlkozását kéri. Javadalmazás: 100 pengő készpénz- 
járandóság és kezelési osztály szerint esedékes üzemi ju
talék.

Vésztő postahivatal azonnalra, vagy október 15-re 
kiadót vagy kiadónőt keres készpénzfizetéssel. Ajánlatot 
fizetési igény megjelölésével kér.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakíadó

Jegyzet
neye

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Babos József Rum Október 1-től

Ekker János Lövő (Sopron-megye) [10

Madi Péter Sikabony
up. Dunaszerdahely

Kezdő, kisegítőnek 
ajánlkozik

Rostár Márta Kassa,
Vörösmarty-tér 4.

Németül és szlovákul 
is beszél

Sebestyén Stefánia Baja,
MAV.-telep 1. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Szabó József Üj fehértó 3 Október 15-től Érettségizett, csak a 
debreceni kerületben

Varga Irma Tófej (Zala m.) 8 Azonnal

Végh József Tényő (Győr m.) Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)



Fedőlap a P. R. T. 1939. évi 44. sz.-hoz (131.14918. sz. r.).
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T A R T A L O M :
Hivatalvezetői felmentés és megbízatásuk.
Hivatalvezetői megbízatás.
Külföldi internált harcoló egyénék postai díjmentes

sége.
A visszacsatolt felvidéken működő állami és törvény- 

hatósági szervek levélpostai küldeményeinek díjátalány ter
hére való felvétele.

Uj marhale vél űrlapok fürgalombahoesútása.
A Magyarország és Németország közti képtáviró 

szolgálat megnyitása.
Meghatározott napon kézbesítendő távirat.
Halatonlelle távolsági beszélgetéseinek díjazása.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

I. efogl a 1 andó sajtó te rm ék.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek,
„Nasa Zaistava“ című időszaki lap megjelenésének es 

terjesztésónek megtiltása.
Ágasegyháza postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Vizkelet postaügynökség megnyitása.
Belecska postaügynökség ideiglenes szünetelésére vo

natkozó hirdetmény hatályon kívül helyezése.
Kútvölgv pu. postaügynökség nevének megváltoztatása
Pályázati hirdetmény.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állási'».
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatások.
129.820/1.

Lohász Géza postafőfelügyelőt (249) a Bu
dapest 51. számú postahivatal vezetése alól fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a Budapest
5. számú postahivatal vezetésével;

Krupiczer István postafelügyelőt (239) a Bu
dapest 51. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1939. évi. szeptember hó 29-cn.

Hivatalvezetői megbízatás.
134.145/1.

I)r. Kaszap Béla postafelügyelőt (305) meg
bíztam az Érsekújvár 1. számú postahivatal ve
zetésével.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 29-én.

Külföldi internált harcoló egyének postai díj- 
mentessége.

135.180/4.
Az érvényben levő Nemzetközi Postaszer

ződés és Egyezmények rendelkezései értelmében 
díjmentesek:

1. a hadviselő országokban levő hadifog
lyoknak szóló, illetőleg az általuk feladott, vala
mint

2. a hadviselő vagy semleges országokban 
felállított hadifogoly tudósító irodáknak szóló, 
vagy az általuk hadifogoly ügyekben feladott, és

3. a semleges országokba befogadott és in
ternált harcoló egyének címére szóló és az álta
luk feladott

postaküldemények, ha ezeket utánvétel nem 
terheli.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben Ma
gyarországon nagyobbszámú külföldi harcoló 
egyén van internálva, és azok gyámolítására Bn 
dapesten a Vöröskereszt Egylet kebelében köz
ponti tudakozó iroda is felállíttatott (címe: Ma
gyar Vöröskereszt Egylet Központi Tudakozódó 
Irodája, Budapest, VIII., Baross-utca 15.), az 
internált egyének, valamint a tudakozódó iroda 
postai díjmentessége tárgyában a fentebb idé
zett rendelkezések alapján a következőket ren
delem :

a) A postadíjmentesség úgy a belföldi, mint 
a nemzetközi forgalomban csak az internált har
coló egyéneket és nem az esetleg internált pol-
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gári egyéneket illeti meg. Ugyancsak megilleti a 
postadíjmentesség a Magyár Vöröskereszt Egy
let Központi Tudakozódó Irodáját az internált 
harcoló egyének, — de nem a polgári menekül
tek — ügyeiben feladott bel- vagy külföldre 
szóló, illetve az ilyen ügyekben címére érkező 
utánvétellel nem terhelt postaküldeményekre 
nézve.

b) Az internált harcoló egyének postadíj
mentes postai küldeményeinek feladása a tábor
parancsnokságok útján történik, amely a külde
ményeket a díjmentes feladás jogosságának iga
zolására a parancsnokság bélyegzőlenyomatával 
látja el. A küldeményeken a feladó internált 
harcoló egyén tartozik nevét, katonai rangját és 
jelenlegi tartózkodási helyét feljegyezni s a kül
deményeket a címiratban — lehetőleg a címoldal 
alsó balsarkában — a belföldi forgalomban „Díj
mentes“, a külföldi forgalomban pedig „Belligé- 
rant interné“ záradékkal ellátni.

Az internált harcoló egyének által táborpa
rancsnokságuk útján feladott, külföldre szóló 
csomagokat a Budapest 78-as számú postahiva
talhoz, az egyéb postai küldeményeket pedig 
„Hadifogoly levelezés“ kötegjelző alatt a Buda
pest 72. sz. postahivatalhoz kell irányítani.

c) A Vöröskereszt Egylet által a harcoló 
egyének ügyében feladott s a fentiek szerint 
postadíjmentes küldeményeket az iroda bé
lyegzőlenyomatával, valamint a belföldi forga
lomban „Internált harcoló egyén ügyében. Díj
mentes“, a külföldi forgalomban pedig „Belligé- 
rant interné“ záradékkal maga a feladó egyesü
let látja el.

d) Az internált harcoló egyének címére ér
kező és a fentiek szerint díjmentesen kezelendő 
küldeményeket a postahivatalok a katonai sze
mélyek címére érkező küldemények módjára, 
de minden postai díjtól mentesen kézbesítsék a 
tábórparancsnokságoknak.

e) A folyó évi szeptember hó 24-én e tárgy
ban adott központi körözvénvem ezzel a rende
lettel hatályát veszti.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

A visszacsatolt felvidéken működő állami és 
törvényhatósági szervek levélpostai küldemé

nyeinek díjátalány terhére való felvétele.
ad I. 129.722/4.

Tudomásomra jutott, hogy a visszacsatolt 
felvidéken működő egyes postahivatalok a P. R.

; T. 1939. évi 8. számában közzétett 93.981/4. szá
mú rendeletemnek figyelmen kívül hagyásával a 
felvidéki területeken lévő egyes állami és tör
vényhatósági szervek által díjátalány mellett fel
adni kívánt levélpostai küldeményeket nem fo
gadják el, hanem ezeknél a küldeményeknél a 
díjak esetenkénti lerovását követelik.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetem az érde
kelt postahivatalokat- hogy a díjátalány kedvez
ménye a fenti rendeletem szerint megilleti a visz- 
szacsatolt felvidéken működő azokat az állami 
szerveket is, amelyek a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ában helyi megjelölés nélkül az ország egész 
területére kiterjedő érvénnyel gyűjtőnév alatt 
(pl. „Csendőrszárny parancsnokságok, Állami 
Gyermekmenhelyek, járási főszolgabírói hivatal 
stb.)“ vannak felsorolva. Az ilyen állami és tör
vényhatósági szervek által feladni kívánt levél
postai küldeményeket tehát az érdekelt hivata
lok díjátalány mellett akadálytalanul vegyék fel.

Budapest, 1939. évi október hó 5-én.

Uj marhalevélürlapok forgalombabocsátása.
135.161/4.

A m. kir. földművelésügyi miniszternek a 
Budapesti Közlöny 1939. évi október hó 1-én 
megjelent 223. számában közzétett 50.000!1939. 
F. M. számú rendelete szerint a három éves kort 
betöltött lovakat és öszvéreket honvédelmi nyil
vántartási adatok bejegyzésére alkalmas rovatot 
is tartalmazó marhalevéllel kell ellátni. E rende
lettel összefüggésben a m. kir. pénzügyminiszter 
1939. évi november hó 1-jével a három éves kort 
betöltött öszvérek nyilvántartására 60 filléres 
zöld szövegnyomású, a három éves kort betöl
tött lovak nyilvántartására pedig 1 pengős, piros 
szövegnyomású új marhalevéliirlapot bocsát for
galomba.

Abból a célból, hogy az új marhalevélürla- 
pokból az 1939. évi november hó folyamán fel- 
használásra kerülő rendkívüli mennyiséget a 
postahivatalok a községi elöljáróságoknak ide
jében rendelkezésre bocsáthassák, a következő
ket rendelem:

1. A postahivatalok a fent megjelölt F. M. 
rendeletre való utalással azonnal hívják fel azo
kat a községi elöljáróságokat, amelyek marha- 
levélürlap szükségletüket a postahivataltól, vala
mint a postahivatal ellenőrzése alá tartozó ügy
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nökségektől szerzik be, hogy az új marhalevél- 
űrlapokból a f. évi november hóra szükséges 
mennyiséget haladéktalanul közöljék a hivatal
lal. A megállapított mennyiséget mint első kész
letet a hivatalok 1939. évi október hó 15. nap
jáig pótrendelésként bizonylatpárral rendeljék 
meg a m. kir. posta értékcikkraktárától.

A további készletet a rendes forgalom ala
pul vétele mellett kell megállapítani.

2. A községi elöljáróságok az új űrlapokat 
az eddigiekhez hasonlóan vagy készpénz ellené
ben, vagy a jelenlegi bizományi hitelük ttírhére 
szerezhetik be. Felhatalmazom azonban a posta- 
hivatalokat (ügynökségeknél az ellenőrző hiva
talokat), hogy a P. R. T. 1925. évi 9. számában 
közzétett 1.561. sz. rendelet 4. pontjának rendel
kezéseitől eltérően rendkívüli bizományi hitelt 
engedélyezzenek a november hó folyamán szük
séges új marhalevélürlapok beszerzésére azok
nak a községi elöljáróságoknak, amelyek ezt ké
rik, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg van-e bi
zományi hitelük vagy sem. A rendkívüli bizo
mányi hitel a november havi várható szükség
let felénél nagyobb nem lehet.

Rendkívüli bizományi hitel engedélyezésénél 
a postahivatalok szavatossági nyilatkozat kiállí
tását kívánják meg az alábbi minta szerint:

Szavatossági nyiiakozat.

Alulírottak elismerjük, hogy a ..................
........... -i m. kir. postahivataltól .........................
község részére bizományi árusításra a mai napon
........... P, azaz .........................................  pengő
értékű marhalevelet rendkívüli hitelként átvet
tünk.

Kötelezzük magunkat, hogy az átvett marha
levelekről a m. kir. posta felszólításának bevá
rása nélkül 1939. évi december hó 8. napjáig le
számolunk.

Tudomásul vesszük, hogy a bizományi áru
sításra átvett marhalevelek, illetőleg a leszámo
láskor általunk fizetendő készpénzösszeg után a 
leszámolás napján érvényben levő % szerinti 
árusítási jutalékra van igényünk.

(kelt) 1939 ........................hó . . . . .
Aláírások

községi (kör-) jegyző, polgármester.
P. H.

községi bíró.

A szavatossági nyilatkozatot községeknél a 
községi (kör-) jegyző és a bíró, városoknál a pol
gármester írja alá és azt a község (város) bé
lyegzőjének lenyomatával kell ellátni.

A rendkívüli bizományi hitelről az érdekel
teknek 1939. évi december hó 8-ig teljesen le 
kell számolniok és ekkor a szavatossági nyilat
kozatot is visszakapják.

3. Az eddig forgalomban levő marhalevél
ürlapok továbbra is forgalomban maradnak.

Az új marhalevélürlapok forgalombabocsá- 
tását jegyezzék elő a hivatalok a Levélpostadíj- 
szabás 2. §. B) pontjánál.

Budapest- 1939. évi október hó 4-én.

A Magyarország és Németország közti képtáv- 
iró szolgálat megnyitása.

133.880/8.
A képtávíró szolgálatot Magyarország és 

Németország közt 1939. évi október 1-vel meg
nyitom. A képtáviratváltás a budapesti és ber- 
lini képtávíró állomások közti összeköttetés 
igénybevételével történik.

Magyarországon képtáviratok csak Buda
pesten a központi távíróhivatal táviratfeladási 
osztályánál adhatók fel.

Képtávíró útján való továbbításra elfogad
ható mindaz, ami képtáviratként való továbbí
tásra alkalmas (képek, fényképek, rajzok, ira
tok, stb.). A kék, lila, zöld, sárga színek, aranyo
zott lenyomatok, valamint a sárga, piros és 
szürke papírra nyomott képek továbbításra nem 
alkalmasak.

Az igazgatások a vett képtáviratok minősé
géért és tartósságáért felelősséget nem vállalnak.

Minden egyes képtáviratot címmel kell el
látni. Ha a címet magára a képtáviratra írják, 
akkor ez a továbbítandó képtávirat felületének 
részét képezi.

A címet távirati űrlapra is lehet írni, ebben 
az esetben is a cím továbbítása külön díj nélkül 
történik.

A képtáviratoknak derékszögű négvszög- 
alakúaknak kell lenniök. Legnagyobb alakjuk 13 
cm X 18 cm lehet. Az ennél nagyobb méretű 
képtáviratokat a feladónak részekre kell oszta
nia/ebben az esetben az egyes képtáviratrészek 
továbbításának sorrendjét jelezni kell.

A képtávirat díjazása a továbbítandó kép, 
rajz, stb. nagysága szerint történik.
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A magyar-német kölcsönös képtávíró for
galomban megállapított díjak a következők: !

1. díjfokozat (120 cm2 felületig) 25.50 a. fr.
2. díjfokozat (120 cm2-en felül

234 cm2 felületig) 32.—- a. fr.
A képtáviratok oldalainak hosszát centimé

terekben kell kifejezni, a centiméter töredéke 
egész centimétert számít.

A részekre osztott képtáviratoknál a díjat 
minden egyes részért külön kell kiszámítani.

Képtávirat állami táviratként is feladható.
A megengedett külön szolgálatok a követ

kezők:
Sürgős ........................................... == D —
Válasz fizetve ............................... ^ R P x ^
Távirati vételjelentés ......................=  PC =
Postai vételjelentés .........................— PCP =
X cím ............................................= T M x =
Minden cím közlendő ......................= C T A  =
Küldönc fizetve ............................= X P  —
Postai küldönccel kézbesítendő ----=Postxp =
Postán ajánlva ...............................=  PR =
Postahivatalban kézbesítendő ----= G P  =
Postahivatalban kézbesítendő

ajánlva ......... ...........................=  GPR =
Távíróhivatalban kézbesítendő — TR =
Nappal ............................................=  Jour =
Éjjel ...................... ........................ =  Nuit =
Az első másolaton felül még X má

solat kézbesítendő a címzettnek =  Kx =
A positiv másolat helyett a filmne-

gativ kézbesítendő a címzettnek =  Film =
A vett film másolata a feladónak

elküldendő ...............................— KP =

A külön szolgálatokra vonatkozó rövidített 
megjelölések továbbítása díjtalanul történik, a 
külön szolgálat díjszabásszerű díját azonban be 
kell szedni.

A válasz- (=  RP = )  utalványt akár képtáv
irat feladására, akár pedig bármily más távirat 
feladására fel lehet használni.

A =  Postxp =  különszolgálat pótdíja 2 a. 
fr., a =  PR =  különszolgálaté 1 a. fr. Ha a fel
adó mindkét különszolgálatot igénybe kívánja 
venni, mindkét pótdíjat, vagyis 3 arany frankot 
fizet.

A =  TMx =  külön-szolgálat pótdíja az első 
képmásolaton felüli minden egyes másolatért 
3 a. fr.

A =  Kx =  külön-szolgálatért járó pótdíj:

az első képmásolaton felüli minden egyes máso
latért 2 a. fr.

A — KP =  külön-szolgálatért járó pótdíj: 
2 a. fr. a képmásolatért és ezenfelül 0.80 a. fr. e 
másolatnak ajánlott levélként való elküldéséért.

A vett képtáviratot, ha az budapesti rendel
tetésű, külön küldönccel, minden más esetben a 
cím adatai szerint, borítékban, postaszolgálati 
levélként postán kell továbbküldeni és mint 
ilyent kézbesíteni.

Amennyiben a Magyarország és Német
ország közti képtávíróforgalomban külön beje
lentés alapján képleadás mindkét oldalon, avagy 
csak az egyik oldalon magánállomás bekapcso
lódásával történik, úgy nem a közölt díjak ese
dékesek, hanem csak az illető viszonylatban az 
áramkör igénybevétel idejére járó rendes távbe
szélgetési díjak. Ha ilyen esetben magyar olda
lon képtávíróadó-állomásként a budapesti nyil
vános képtávíró állomás működik, ehhez a díj
hoz pótdíjként képtáviratonkint 0.60 arany frank 
járul.

Magyarországról kiinduló és magánállomás
ról adott, illetőleg magánállomásra szóló képle
adás esetén a feladónak a díj biztosítására az 
előrelátható díj összegéhez igazodó megfelelő le
tétet kell befizetni.

A távírószolgálatra vonatkozó rendelkezé
sek értelemszerűen a képtávírószolgálatra is vo
natkoznak, figyelemmel a fent ismertetett külön 
intézkedésekre.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 30-án.

Meghatározott napon kézbesítendő távirat.
133.880/8.

A kizárólag csak a belföldi forgalomban 
rendszeresített, meghatározott naptári napon 
kézbesítendő távirat =  Kx =  megjelölését 
=  Hx =  megjelölésre változtatom. Ennek meg
felelően a hivatalok a B. 1. Szabályzat (Táviró- 
üzleti Szabályzat) 31., 95. és 149. oldalán elő
forduló =  Kx =  megjelöléseket — Hx —-re. 
illetőleg =  H7 =-re helyesbítsék. Ugyanígy he
lyesbítendő a Távíró-Díjszabás 4. oldalán ta
lálható == Kx =  megjelölés — Hx = , illetőleg 
=  H7 =  megjelölésre.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 30-án.
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Balatonlelle távolsági beszélgetéseinek díjazása.
' 125.142/8.

Balatonboglárral és Jankovichteleppel egy
séges távbeszélőhálózatot képező Balatonlelle 
távbeszélő központtól kiinduló és oda szóló tá
volsági beszélgetéseket 1939. évi október hó 
16-ától Balatonlelle 403-as díjnégyszögszáma 
alapján kell díjazni.

A m. kir. postahivatalok és ügynökségek 
névsora című segédkönyv 14. oldalán Balaton- 
lellénél alkalmazott ,,5)“ jelzést és az oldal al
ján e jelzés alatt felvett megjegyzést a hivata
lok töröljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 28-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
134.550/3.

Folyó évi október hó 8-tól a mozgópostái 
menetek közlekedési rendjében az alábbi vál
tozások lépnek életbe:

Az 1. sz. mozgóposták a 120/260., illetőleg a 
121. sz. vonatokban közlekednek.

A 8. sz. mozgóposták az 1232/1212., illető
leg az 1211/1231. sz. vonatokban közlekednek.

A 9. sz. mozgóposták a 450. c/1520., 1511/ 
459. c. sz. vonatokban a keleti pályaudvari moz
gópostafőnökség ellátásában Budapest és Kassa 
közt közlekednek.

A 29. sz. mozgóposta tértiútban az 1020. sz. 
vonatban Űjdombóvártól Gyékényesig közle
kedik.

A 34. sz. mozgóposták a 402/402. b, 1734. b, 
illetőleg az 1719/401. b/1501. b sz. vonatokban 
Ungvárig, illetve Ungvártól közlekednek.

A 37. sz. mozgóposta fenti naptól nem köz
lekedik.

A 39. sz. mozgóposta menet Budapest keleti 
pu.—Munkács—Taracköz (Topemna) között a 450. 
c/430/447/4102/4124. sz. vonatokban közlekedik.

A 40. sz. mozgóposta menet a 28/4322'212. 
sz. vonatokban Budapest keleti pu.—Komárom 
—Szene között, tértiútban pedig a 113/4321/16/ 
1359/29. sz. vonatokban Szene—Komárom-- 
Győr—Budapest keleti pu. között közlekedik. 
A mozgópostákat a keleti pu.-i mozgópostafő- 
nökség látja el.

A 46. sz. mozgóposta menet a 6112/5732. sz. 
vonatban közlekedik.

Miskolc és Csap között a 432., Csap és

Miskolc között pedig a 431. sz. vonatokban, a 
keleti pu.-i mozgópostafőnökség ellátásában, a 
49. sz. mozgóposták rendeztetnek be.

Az 51. sz. mozgóposták a 802/1302., illetőleg 
az 1301/801. sz. vonatokban naponkint tiszti 
mozgópostaként Budapest keleti pu.—Szombat
hely között közlekednek.

A Munkács—Volóc (Bojoneip,) 61. sz. mozgó-- 
posta a 434. sz. vonatban közlekedik.

Az Érsekújvár—Léva 63. sz. mozgóposta 
naponta a 7822. sz. vonatban közlekedik.

Szeged—Budapest közt a 701. sz. vonatban 
a nyugati pu.-i mozgópostafőnökség ellátásá
ban, egyirányú közlekedéssel, a 76. sz. mozgó
posta rendeztetett be. A mozgóposta csak 
hétköznapokon közlekedik.

A Kisterenye—Kál-Kápolna 68. sz. mozgó
posta a 8922/8942. sz. vonatokban közlekedik.

A 69. sz. mozgóposták a 4235., illetőleg a 
4236. sz. vonatokban közlekednek.

A 72. sz. mozgóposták Ungvár és Uzsok 
y*oM,) között az 1734/1733. sz. vonatokban köz
lekednek.

A Komárom Székesfehérvár 80. sz. moz
góposta, a 2827., a Székesfehérvár—Komárom 
80. sz. mozgóposta pedig a 2828. sz. vonatban 
történő közlekedéssel a komáromi 1. sz. hivatal 
ellátásába helyeztetett át.

A 88. sz. mozgóposták a 6142., illetőleg a 
6121. sz. vonatokban közlekednek.

A Székesfehérvár—Bicske 95. sz. mozgó
posta naponta a 7021. sz. vonatban közlekedik.

A 105. sz. mozgóposták a kassai 2. sz. hi
vatal ellátásában a 4014., illetőleg a 4031. sz. vo
natokba helyeztettek át.

A 117. sz. mozgóposták csak hétköznapo
kon és korlátozott szolgálatú ünnepnapokon 
közlekednek.

A Tiszalök—Debrecen 118. sz. mozgóposta 
naponta az 5623. sz. vonatban közlekedik.

A Pécs—Mohács 121. sz. mozgóposta az 
1912/6. sz. vonatokban közlekedik.

A 147. sz. mozgóposták a nyugati pu.-i moz
gópostafőnökség ellátásában menet a 120/3930/
4242., térti útban pedig a 4245/3933/233. sz. vo
natokban Budapest nyugati pu.—Vác—Balassa
gyarmat—Losonc között közlekednek.

A Kassa—Torna—Miskolc 166. sz. mozgó
posta naponta a 9821. sz. vonatban közlekedik.

A 176. sz. mozgóposták naponkint a 8437., 
illetőleg a 8426. sz. vonatokban közlekednek.

A 197. sz. mozgóposták az 5223/7521/7426.,
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illetőleg a 7427/7532/5222. sz. vonatokban közle
kednek.

A Sátoraljaújhely—Zemplénagárd 212. sz. 
mozgóposta a 313. sz. vonatban közlekedik.

A Dávidháza—Körmend 216. sz. mozgó
posta a 8331. sz. vonatban közlekedik.

A 224. sz. mozgóposta a 7626/5843. sz. vo
natban Tűrje- Keszthely között közlekedik.

A Siklós—Görcsöny—Pécs 228. sz. mozgó
posta a 6721. sz. vonatban közlekedik.

Mátészalka—Ágerdőmajor között a 6545. 
sz. vonatban, a nyíregyházai 1. sz. hivatal ellá
tásában, csak egyirányú közlekedéssel, a 240. 
sz. mozgóposta rendeztetett be.

A Paks—Pusztaszabolcs 241. sz. mozgópos
ta naponkint az 5051. sz. vonatban közlekedik.

A 298. sz. mozgópostákat f. évi október hó 
8-tól a nyugati pu.-i mozgópostafőnökség látja 
el.

A Budapest keleti pu.—Nyíregyháza 299. 
sz. mozgóposta, altiszti mozgópostaként, az 
548/1760. sz. vonatokban közlekedik.

Balassagyarmat—Aszód közt a 4231. sz. vo
nat poggyászkocsijában, Balassagyarmat ellátá
sában, csak hétköznap való közlekedéssel, jegy- 
zékelőmenet rendeztetett be.

Budapest nyugati pu.—Esztergom között a 
3428. sz. vonat poggyászkocsijában, a nyugati 
pu.-i mozgópostafőnökség ellátásában, csak hét
köznap való közlekedéssel, jegyzék előmenet 
rendeztetett be.

Gyöngyös—Vámosgyörk között a 8831. sz. 
vonatban jegyzékelőmenet közlekedése megszű
nik, helyette a 8831. b. sz. vonatban közlekedik 
jegyzékelőmenet.

Ipolyság—Drégelypalánk között az 5748. 
sz. jegyzékelőmenet csak hétköznapokon közle
kedik. Említett állomások között az 5752., ille
tőleg az 5757. sz. vonatok poggyászkocsijában 
jegyzékelőmenet rendeztetett be.

Losonc—Gács közt a 6312. sz. vonat pogy- 
gyászkocsijában, csak hétköznapon való közle
kedéssel, a losonci hivatal ellátásában, jegyzék
előmenet rendeztetett be.

A Székesfehérvár—Bicske 7027. sz. jegyzék
előmenet megszűnik.

Székesfehérvár és Komárom déli pu. között 
a 2820., illetőleg 2817. sz. vonatok poggyászko
csijában, a székesfehérvári 1. sz. hivatal ellátá
sában, jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A Huszt (XyoTbj-Bátyú 4125. sz. jegyzékelő
menet megszűnik.

Taracköz (TepemBa) és Kőrösmező (Herma) 
közt a 4124. sz. vonat poggyászkocsijában, 
Huszt (XycTi,) postahivatal ellátásában, jegyzéke
lőmenet rendeztetett be.

Ungvár és Záhony között az 1733., illetőleg 
a Záhony—Ungvár között az 1714. sz. vonat 
poggyászkocsijában, az ungvári 1. sz. hivatal el
látásában, jegyzékelőmenet rendeztetett be.

Munkács és Volóc (BosoBenb)között a 434., il
letőleg 413. sz. vonatokban jegyzékelőmenet 
közlekedése megszűnik.

A Taracköz (Tepenmal —Kőrösmező (Herma) 
4132/a. sz. jegyzékelőmenet megszűnik.

Bátyú és Munkács között a 431. sz. vonat 
poggyászkocsijában, hétfő és munkaszűnetes 
ünnepnapok utáni napon való közlekedéssel, a 
munkácsi postahivatal ellátásában, jegyzékelő
menet rendeztetett be.

A Haj ásd (ßo.TOcsiHKa)—Ungvár 1733. sz. jegy
zékelőmenet megszűnik.

Ungvár és Nagyberezna (Beranoe Kepeanoe) 
között az 1742., illetőleg 1741. sz. vonatokban,

■ DFx jellegű postakocsiban, az ungvári 1. sz.
• postahivatal ellátásában, jegyzékelőmenet ren

deztetett be.
Torna és Kassa között a 9824. sz. vonat 

poggyászkocsijában, a kassai 2. sz. hivatal ellá
tásában, csak hétköznapokon való közlekedés
sel, jegyzékelőmenet rendeztetett be.

Eger és Füzesabony között a 9131. sz. vonat 
helyett a 9141. sz. vonatban közlekedik jegy
zékelőmenet.

A Miskolc—Sátoraljaújhely 432. sz. jegy
zékelőmenet megszűnik.

Miskolc és Munkács között a 402. b. sz. vo
nat poggyászkocsijában a miskolci 2. sz. hiva
tal ellátásában jegyzékelőmenet rendezte
tett be.

A 401. b. sz. jegyzékelőmenet csak Mun
kács és Csap között közlekedik.

Fülek és Rimaszombat között a 9537-8120., 
illetőleg a 8117/9522. sz. vonatokban, a rozsnyói 
postahivatal ellátásában, postakocsiban jegy
zékelőmenet rendeztetett be.

Szerencs—Rakamaz közt a 2327. sz. vonat 
poggyászkocsijában, a szerencsi postahivatal el
látásában, jegyzékelőmenet rendeztetett be.

Keszthely—Balatonszentgvörgy között az
5224., illetőleg 5223. sz. vonatok helyett az 5234., 
illetőleg 5233. sz. vonatokban közlekedik jegy
zékelőmenet.
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Tapolca—Ukk között a jegyzékelőmenet a 
7525. sz. vonatban közlekedik.

Zalaegerszeg—Zalaszentiván között a 7726. 
sz. vonat helyett a 7722. sz. vonatban közleke
dik jegyzékelőmenet.

Komárom déli pu.—Érsekújvár között a 
4328. sz. vonat poggyászkocsijában, az érsekúj
vári 2. sz. postahivatal ellátásában, jegyzékelő
menet rendeztetett be.

Nyitranagvkér—Érsekújvár között a 4423. 
sz. vonat poggyászkocsijában, az érsekújvári 2. 
sz. hivatal ellátásában, jegyzékelőmenet ren
deztetett be. A jegyzékelőmenet csak vasárna
pokon és ünnepnapokon közlekedik.

Léva—Érsekújvár között a 7843. sz. vonat 
poggyászkocsijában, az érsekújvári 2. sz. hiva
tal ellátásában, jegyzékelőmenet rendezte
tett be.

Komárom és Esztergom között a 3539. K/
3539., Somorja—Komárom között pedig az 
5623. sz. vonat poggyászkocsijában jegyzékelő
menet rendeztetett be. Utóbbi csak hétközna
pokon közlekedik. Mindkét jegyzékelőmenetet 
a komáromi 1. sz. hivatal látja el.

Ceildömölk—Győr közt az 1315. sz. vonat 
poggyászkocsijában a győri 2. sz. hivatal ellátá
sában jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A Győr—Pápa 1322. b., a Szombathely— 
Győr 1301., a Komárom déli pu.—Székesfehér
vár 2827. és a Moson-Magyaróvár—Győr 831. 
sz. jegyzékelőmenetek megszűnnek.

Szombathely—Szentgotthárd között az
1354., illetőleg 1343. sz. vonatokban, postakocsi
ban csak hétköznapokon való közlekedéssel, 
jegyzékelőmenet rendeztetett be. A menetet a 
szombathelyi 2. sz. hivatal látja el.

Negyed-Vágsellye között a jegyzékelőme
net naponkint a 7123. sz. vonatban közlekedik.

A Veszprém—Győr 7151. sz. jegyzékelőme* 
netet, a vasút helyett, a veszprémi'1. sz. hivatal 
altisztje látja el.

Békéscsaba—Kaszaperpuszta között a jegy
zékelőmenetek a 4., illetőleg 5. sz. vonatokban 
közlekednek.

Kiskunfélegyháza—Szolnok között a 7661., 
illetőleg 7624. sz. vonatokban, postakocsiban, 
csak hétköznapokon való közlekedéssel, jegy
zékelőmenet rendeztetett be. A menetet a kis- 
kunfélegvházai postahivatal látja el.

Hódmezővásárhely—Szeged között az 
1641. a. sz. vonat poggyászkocsijában, csak 
hétköznapokon való közlekedéssel, a hódmező

vásárhelyi 1. sz. hivatal ellátásában, jegyzékelő
menet rendeztetett be.

Kupái Kovácsmajor—Cegléd között a jegy
zékelőmenet a 4941. a. sz. vonat helyett a 4921., 
illetőleg 4921. a. sz. vonatban közlekedik.

Az Ujkécske—Üjbög 7661. sz. jegyzékelő
menet megszűnik.

A 22. sz. vonatban Szeged—Deszk helyett 
Szeged és Makó között közlekedik jegyzékelő
menet.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

124.002/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás-ban a 

következő változásokat vezessék keresztül:
45. o. Oroszországnál (fedőlap a P. R. T. 

1936. évi 16. számához) a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben a beszélgetési díj va
lamennyi viszonylatban az eddigi 17 frs 80 cts 
helyett 17 frs 50 cts. Ugyanitt a kiszámított dí
jak táblázatában az eddigi 5.93, 10.68 és 3.56 dí
jak helyett sorrendben a következő díjakat ír
ják: 5.84, 10.50 és 3.50.

Budapest, 1939. évi október hó 2-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
135.477/4.

A hivatalok a P. R. T. 1939. évi 44. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő változá
sokat:

1. oldal, Európa, a táblázat fejében a 3. sz. 
hasábban a feladási határidőt javítsák 12.30-ról 
6.30-ra. Ugyancsak a 3. hasábban Görögország
nál új érkezési időpontnak írják be b) 10.16; 
Jugoszláviánál pedig a meglevő 15.30 érkezési 
időpont fölé új adatként írják be 9.45, a 15.30 
mellé pedig tegyenek 5) jegyzetet. A Tájékoz
tató fejrészében a 4) jegyzet után 5) jegyzetnek 
írják be a következőket: ,,5) =  a feladás határ
ideje ebben az esetben 12 óra 30.“
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Európánál a táblázat alatt levő üres helyre 
még a következő új adatokat írják be:

1. 2. 3.

Bulgária
Szófia 12.55

Németország
Berlin 16.30
Wien 13.45

„Az északi államokba szóló küldeményeket 
Berlini légiúton lehet továbbítani. Ezáltal a szál
lítási idő kb. 16 órával rövidül.“

A tájékoztató Afrika felírású táblázatának
4. hasábjában Durban, Johannesburg, Kisumu, \ 
Beura, Lorenzo Marques és Mozambiknál levő 
érkezési időpontokat töröljék, de ugyanazokat 
az időpontokat új adatokként írják be ugyan
azoknál a helységeknél az 5. hasábba. Ezzel egy
idejűleg a 4) jegyzet szövegét a következőképen 
változtassák meg: ,,4) =  a feladás határideje eb
ben az esetben szó. 6 óra 30.“

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

129.722/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek)
IV. pontjában (M. kir. Belügyminisztérium) a 
következőket jegyezzék be:

14 a. tételként: ,14/a. Csendőr gyalog tan- 
alosztály parancsnokság, Ungvár“.

32/a. tételként: „32/a. Csendőr nyomozó al
osztály parancsnokság, Kassa“.

34 a. tételként: „34/a. Csendőr közlekedési 
örsparancsnokság, Kassa“.

34 b. tételként: „34/b. Csendőr híradó örspa
rancsnokság, Kassa“.

65. tételnél c) alpontként: ,,c) kassai és ko
máromi vizsgáló állomása“.

66 a. tételként: ,,66/a. Ungvári közegészség- 
ügyi állomás“.

69/a.' tételként: „69/a. Állami kórház Bereg

szász, Érsekújvár, Ipolyság, Kassa, Léva, Lo
sonc, Munkács, Rimaszombat, Ungvár“.

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.,

II.

132.135/4.

A hivatalok a Levélpostadíjszabás 67. §. (A 
díjátalányozásban részvevő szervek) IV. pont
jának (M. kir. Belügyminisztérium) 54. tételét 
(Nemzeti munkavédelmi hivatalok) töröljék.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

III.

132.157/4.
A kassai tankerületi kir. főigazgatóságot a 

f. évi október hó 1-től kezdődő érvénnyel a díj
átalányozásban részvevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) X. pontjában (M. kir. -Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztérium) a 3. tétel alatt felvett 
szervnél „Debrecen“ után írják be: „Kassa“.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 30-án.

IV.

126.934/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
XVII.. pontjában (Vármegyei Törvényhatósá
gok) 1—23. pont alatt felsorolt vármegyék név
jegyzékét a következőképen módosítsák:

„1. Abaúj-Torna
2. Baranya
3. Bars-Hont
4. Bács-Bodrog
5. Bereg-Ugocsa
6. Békés
7. Bihar
8. Borsod
9. Csanád-Arad-Torontál

10. Csongrád
11. Esztergom
12. Fejér
13. Gömör-Kishont
14. Győr-Moson
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15. Hajdú
16. Jász-Nagykun-Szolnok
17. Komárom /
18. Nógrád
19. Nyitra-Pozsony
20. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
21. Sopron
22. Szabolcs
23. Szatmár
24. Tolna
25. Ung
26. Vas
27. Veszprém
28. Zala
29. Zemplén vármegyék“.
Budapest, 1939. évi október hó 5-én.

V.

132.381/4.
A postahivatalok a levélpostadíjszabás 67. 

§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
XIX. pontjában (Törvényhatósági joggal felru
házott városok) a 3. pont után írják be: „3/a. 
Kassa“.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
134.820/4.

A kecskeméti kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája 1939. évi szeptember hó 29-én kelt 4.307 
1939. számú végzésével a kecskeméti Hungária 
rt. nyomdában nyomatott, dr. Héjjas Jenő fele
lős szerkesztésében megjelenő „Az Ut“ című 
időszaki lap 1939. év szeptember havában meg
jelent VII. évfolyam 9. számának lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóban lévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a kecske
méti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

134.582/4.

A pozsonyi Novitas könyv- és lapterjesztő 
vállalat Károlyi Mihály: „Egy egész világ ellen“ 
és Garami Ernő: „Forrongó Magyarország“ 
című kitiltott sajtótermékeket „Üj Zrinyiász1 
című fedélbe kötve terjeszti. Ezért az említett 
sajtótermékeket tartalmazó „Üj Zrinyiász“ című 
sajtóterméktől a postai szálítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1939. évi szeptember hó 30-án.

II.

134.585/4.
A Lengyelországban megjelenő „Diló“ című 

ukrán laptól, a Nagykárolyban megjelenő „Sath- 
marer Schwabenpost“ című időszaki s a j tó te r 
méktől és a Selmecbányán megjelenő „Stiavni- 
can“ című folyóirattól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 29-én.

III.

135.424/4.

A Jean Bardane: „Pourquoi la guerre est 
impossible“, Manuel Azana: „La veillée á Beni- 
carlo“, Graham Hutton: „Les nouveaux destins 
du Danube“, Graham Hutton:: „Danubian Des
tiny“, Hermann Rausning: „Die Revolution des 
Nihilismus“, Rud. Stäche: „Dividende vom To
de“ című sajtótermékektől a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.
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„Nasa Zastava“ című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

135.425/4.
A belügyminiszter úr a Kassán, Ratvaiszky 

Rezső felelős szerkesztésében és kiadásában 
megjelenő, a Wikó nyomdavállalat által előállí
tott „Nasa Zastava“ című lap megjelenését és 
terjesztését a f. évi október hó 6-ig bezárólag 
megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lep 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi október hó 5-én.

Ágasegyháza postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

134.967/3.
Ágasegyháza távbeszélővel egyesített posta

ügynökség 1939. évi október hó 1-én IV. osz
tályú postahivatallá alakíttatott át.

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

A Helységnévtárban a 89. oldalon Ágas
egyházánál a Eh. Kecskemét“ bejegyzést
töröljék és helyette írják be:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 6. oldalon a negyedik hasábban az „ü. 
(Eh. Kecskemét)“ bejegyzést töröljék.

Végül az Irányítási Füzetben a 8. oldalon 
Ágasegyházánál a második hasábba az „0“ he
lyett „IV.“ jelzést írjanak, a hetedik hasábból 
pedig az „Eh. Kecskemét“ jelzést töröljék.

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.

Vizkelet postaügynökség megnyitása.
134.381/3.

Pozsony vármegye galántai járásában fekvő 
Vízkelet községben 1939. évi szemptember hó 
18-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Galánta,
díjnégyszögszáma: 418., ellenőrzőszáma: 6284. 

Az ügynökség forgalmi köre Vízkelet és

Hegy községekre, valamint a közigazgatásilag 
Vízkelethez tartozó Sziget, Lenóerdőmajor és 
Zugómajor lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 63. 
oldalán Hegy, a 80. oldalon Lenóerdőmajor r\ 
Vízkelet, a 104. oldalon Sziget f ’iVízkelet és a
115. oldalon Zugómajor o  Vízkelet u. p. ezen
túl „Vízkelet“. A 114. oldalon Vízkeletnél az „u.
p. és“ bejegyzés törlése mellett beírandó:
Eh. Galánta, Győr Galánta, 418,“ az
„u. t. Fíidaskürt“ után beírandó: „postáig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 156. oldalon Vitnyéd után beírandó: 
„6284, 418, Vízkelet ü. (Eh. Galánta), Pozsony,
S„ Győr ----  Galánta.“; a 164. oldalon a
418. számnál Hidaskürt után, a 187. oldalon a 
6284. számnál beírandó: „Vízkelet“.

Az Irányítási Füzetben a 178. oldalon Vit
nyéd után beírandó: „Vízkelet, U, Pozsony, S„ 
I. a., Budapest—Szene, Eh. Galánta/16. gk.“

Budapest 1939. évi október hó 2-án.

Belecska postaügynökség ideiglenes szünetelé
sére vonatkozó hirdetmény hatályon kívül he

lyezése.
134.800/3.

A belecskai postaügynökség ideiglenes szü
netelésére vonatkozó s a P. R. T. f. évi 41. szá
mában megjelent hirdetmény tárgytalanná vált.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése vagy neve után fel
tüntetett ideiglenes szünetelés jelzését (* )  tö
röljék. Töröljék továbbá a Helységnévtár 128. 
oldalán Belecskánál az „u. t.“ elé beírt „u. p. 
Pincehely“ bejegyzést.

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.

Kútvölgy pu. postaügynökség nevének megvál
toztatása.
134.742/3.

A m. kir. államvasutak „Kútvölgyi gyógy
intézet“ elnevezésű állomásán működő Kút
völgy pu. postaügynökség neve 1939. évi októ-
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bér hó 1-ével „Kútvölgyi gyógyintézet pu.‘‘-ra 
változott meg.

Az ügynökség forgalmi köre változatlan 
marad.

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

A Helységnévtárban a 334. oldalon Kútvölgy 
Hódmezővásárhely bejegyzésnél a „E3 pu.“ 

jelnél ,a „pu.“ rövidítés elé „Kútvölgyi gyógy
intézet“ szavak írandók.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 82. oldalon a „Kútvölgy pu. ü.“ bejegy
zés helyett „Kútvölgyi gyógyintézet pu. ü.“ íran
dó; a 165. oldalon a 463. díjnégyszögszám után 
„Kútvölgyi gyógyintézet“, a 183. oldalon pedig a 
4250. ellenőrzőszám után „Kútvölgyi gyógyinté
zet pu.“ írandó.

Végül az Irányítási Füzetben a 87. oldalon 
„Kútvölgy pu.“ helyett „Kútvölgyi gyógyintézet 
pu.-“ írandó.

Budapest, 1939. évi október hó 3-án.

Pályázati hirdetmény.
131.715/1.

A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. évi
III. te. 9. §-a és az 1938. évi IV. te. 6. §-a alap
ján pályázatot hirdet e törvénycikkek alapján 
fenntartott és az 1940. év december hó végéig 
megüresedett és betöltésre kerülő ideiglenes 
minőségű II. osztályú vonalfelvigyázói és kocsi
kezelői állásokra, valamint az 1940. év végéig 
megüresedő havibéres kisegítő szolgai állásokra.

Jelenlegi javadalmazás 86 pengő havi fize
tés, az állomáshelynek megfelelő lakáspénz és 
természetbeni egyenruházat, a havibéres kisegítő 
szolgáknak 71 P 50 fillér havi fizetés, az állo
máshelynek megfelelő lakáspénz és a szolgá- 
latbalépéstől számított 6 hónap elteltével termé
szetbeni ruházat.

A pályázati határidő: 1939. évi október hó 
31.

Különleges feltételek:
I. A betöltendő állások egyik harmada az 

1931. évi III. te. alapján a honvédelmi miniszté
rium által igazolvánnyal ellátott egyének részére 
van fenntartva, a 37. 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 tűzharco
sok részére van fenntartva a 45-ik életévük be
töltéséig, feltéve, hogy az igen terhes postai szol
gálatra való tartós alkalmasságuk előzetesen 
megállapíttatik.

A megengedett korhatárt túllépte az a fo
lyamodó, aki az igazolványosoknál a 37-ik, a 
többi igényjogosultnál pedig a 45-ik életévét 
1939. évi október hó 1-én már betöltötte.

Az I. és a II. alatt említett pályázók hiányá
ban a hirdetett vonalfelvigyázói és kocsikezelői 
állásokra a postánál már évek óta alkalmazásban 
levő órabéresek fognak kineveztetni.

A már alkalmazásban álló és a műszaki ál
lásokra minősített, állandóan foglalkoztatott óra
béreseknek a kinevezésért külön folyamodniok 
nem kell. Ezek közül azok, akik az I. vagy II. 
alatt megjelölt igényjogosultsággal is rendelkez
nek, a kinevezéshez kötött állások betöltésénél 
egyrészt megelőzik a postánál alkalmazásban 
álló, az ilyen igényjogosultsággal nem rendel
kező egyéneket, másrészt a postánál alkalmazás
ban még nem álló igényjogosult pályázókat.

Általános feltételek:
1. A hirdetett állásokra csak azok a magyar 

állampolgárok nevezhetők ki, illetve vehetők fel, 
akik kifogástalan erkölcsi múltjukat igazolják, 
nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség 
miatt büntetve nem voltak, a terhes postai szol
gálat ellátására alkalmasak, ép, erős testalka
túnk, megfelelő szellemi képességűek, magyarul 
jól beszélnek, olvasnak, írnak, számolnak és 
ezenkívül a kisegítőszolgai állásra pályázók az 
elemi iskola legalább negyedik osztályának, a II. 
osztályú vonalfelvigyázói állásra pályázók 4 pol
gári vagy 4 egyéb középiskolai, a kocsikezelői 
állásra pályázók pedig ugyancsak 4 polgári vagy 
4 egyéb középiskolai végzettséggel bírnak, vala
mint a gépjárművezetői vizsga letételét igazol
ják.

2. A II. osztályú vonalfelvigyázói állásra ki
jelölt pályázók előzetesen csak órabéres minő
ségben vétetnek fel és II. osztályú vonalfelvigyá
zókká csak 2 évi, illetve az összekötő csapatok
nál szolgált igazolványos katonák legalább 1 évi 
távirdamunkási gyakorlat és azután az ezidő-
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szerint 6—10 hónapig tartó vonalfelvigyázói tan
folyam elvégzése után neveztetnek ki.

A kocsikezelői állásokra kijelölt pályázók 
előzetesen csak órabéres minőségben vétetnek 
fel és kocsikezelőkké csak a különleges posta
járati ismeretek elsajátítására szükséges leg
alább 2 évi gyakorlat után neveztetnek ki.

A kisegítőszolgai állásokra az üresedés be
következéséhez képest történik a felvétel.

A felvételre vonatkozó kérvényt sajátkezű- 
lég 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 október hó 31-éig kell eljuttatni. 
Azon túl érkezett, valamint hiányosan felszerelt 
kérvények nem vétetnek figyelembe.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot. Minthogy 

az 1939. évi IV. te. 5. §-a szerint zsidó nem lép
het az állam szolgálatába, annak igazolására, 
hogy e törvény értelmében zsidónak nem tekint
hető, ki kell mutatnia, hogy az 1895. évi október 
hó 1. napja előtt keresztény hitfelekezet tagja
ként született, vagy ha az 1895. évi október hó 
1. napja után született, mind ő maga, mind szü
lei keresztény hitfelekezet tagjaiként születtek, 
egyúttal pedig, mindkét esetben a büntetőjogi 
jogkövetkezmények terhével írásban kijelenti, 
hogy őt a törvény értelmében nem lehet zsidó
nak tekinteni,

b) állampolgársági vagy községi illetőségi 
bizonyítványt,

c) a megfelelő iskolai bizonyítványt, a kocsi
kezelői állásra pályázóknak a gépjárművezetői 
bizonyítványt is,

d) az erkölcsi magaviseletét, családi állapo
tot és foglalkoztatást igazoló, félévnél nem ré-

I gibb keletű községi (rendőrhatósági) bizonyít
ványt.

A tényleges katonai szolgálatban lévő iga- 
zolványos pályázóik az a), b) és d) alatt felsorolt 
mellékleteket nem kötelesek csatolni, a nem 
tényleges katonai szolgálatban levő igazolványos 
pályázók pedig csak az a), c) és d) alatt említett 
bizonyítványt csatolják.

Mindezeken kívül az I. alá tartozók csatolni 
kötelesek az illetékes minisztérium által kiállí
tott igazolványt, a II. alá tartozók pedig a vitézi 
rend székhatósága által kiállított igazolványt, 
illetve azok, akik a világháború alatt teljesített 
arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag rokkanttá 
váltak, a rokkant járadék élvezetét, vagy hadi
rokkanttá történt nyilvánítást tanúsító egyéni la
pot, esetleg a sérülési pótdíj élvezetéről szóló 
igazolványt, azok pedig, akik az 1914—1918. évi 
világháborúban arcvonalbeli szolgálatot teljesí
tettek, a Károly-csapatkereszt viselésére való 
jogosultságot tanúsító igazolványt.

Az eredeti bizonyítványok és igazolványok 
helyett hiteles másolatok is csatolhatók.

A tényleges katonai szolgálatban álló iga
zolványos folyamodók testi alkalmasságát iga
zolni nem kell. A tényleges katonai szolgálatban 
már nem álló igazolványos és a II. alatt felsorolt 
egyéb pályázók közül pedig csak azoknak a testi 
alkalmasságát fogja kinevezésük (felvételük) 
előtt a postaintézeti orvos, vagy hatósági tiszti
orvos megállapítani, akik a felvételre kijelöltet
tek.

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 okoz
nak felesleges költséget.

Budapest, 1939. évi szeptember hó.

-
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
134.760/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat - a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi október hó 21-ig küldjék meg 

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá- 
atok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi október hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
133.942/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi október hó 21-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi szeptember hó 30-án.
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Meghívó.
A m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1939. október 
26-án, csütörtökön, délután 5 órakor a Posta
tisztviselők Otthonában (Budapest, VI., Ben- 
czur-uca 27.)

rendkívüli közgyűlést

tart, amelyre az egyesület tagjait meghívja.

T á r g y s o r o z a t :

1. Elnök-választás és részleges tisztújítás.
2. Esetleges indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 
bezárólag 1939. október 17-ig az egyesület el
nökségének írásban bejelentenek.

Ha a rendkívüli közgyűlés nem volna hatá
rozatképes, az alapszabály 19. §-ának 11. pontja 
értelmében 1939. november 3-án délután 5 óra
kor ugyanott megtartandó közgyűlés a megje
lent tagok számára való tekintet nélkül határoz 
mindazokban az ügyekben, amelyek a tárgysoro
zatban szerepelnek.

Budapest, 1939. évi október hó 5-én.

Az elnökség.

Betöltendő kiadói állások.
Balatonlelle postahivatal október 1-re állandó al

kalmazásra nőkiadót keres. Járandóság: teljes ellátás, fize
tés megegyezés szerint.

Demecser postahivatal állandó kiadót keres azonnalra 
is és 15-ére. Javadalmazás: lakás, 110 pengő és üzemi juta
lék.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

II
Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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A MAGYAR KIR. ggjjto POSTA RÉSZÉRE.

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

IJDAPEST, 103»- OKTÓBER 13. 4». szám.

T A R T A J L O M :
A „Núprádió" készülékek havi rószletösszegeinek „Rá

dió postai megbízás" útján való beszedése.
Postai küldemények továbbítása az elfoglalt len

gyel területekre.
Változások a Légipostadíjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

A „Néprádió“ készülékek havi részletösszegei
nek „Rádió postai megbízás“ útján való besze

dése.
ad I. 114.522/4.

A hitelre eladott „Néprádió“ készülékek el
adási árát havi 2 pengős részletekben, a készü
léket gyártó cégek által kiállítandó nyugtára a 
filléres megbízási szolgálat módjára „Rádió 
postai megbízásaként folyó évi november hó 
1-től kezdve a postahivatalok szedik be.

Ezt a szolgálatot az alábbiakban szabályo
zom:

1. A havi részlet-összegekről szóló nyugták 
az alábbi adatokat tartalmazzák:

a) a gyár (hitelező) nevét és címét;
b) a beszedendő összeget (számmal és be

tűvel) pengőértékben kifejezve;
c) azt, hogy a nyugta mely havi részletre 

vonatkozik, és
d) a vevő (az adós) nevét és lakáscímét.
Az adós neve és lakáscíme (kézírással,

gumibélyegzőlenyomattal vagy esetleg Adréma- 
rendszerű gépnyomással) a nyugta hátlapjára is 
kerülhet.

A postahivatalok kezelésének megkönnyí
tése céljából a készülékek előállításával megbí
zott 4 gyár nyugtanyomtatványai, valamint a le
számoláshoz szükséges jegyzékei különböző 
színben készülnek.

2. A gyárak az így kiállított nyugtákat ha
vonta „Hivatalos felszólításra 114.52211939. K. K. 
M. sz. rendeletre“ záradékkal ellátott ajánlott

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a mozgópostái jegyzékben. 
Bonyhádvarasd postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

levélben közvetlenül a vevő (az adós) lakhef- 
lyére illetékes kézbesítőpostahivatal, Budapes
ten pedig a rádiódíjak beszedésével megbízott 
kézbesítőhivatalok címére küldik meg.

Amennyiben a címben a kézbesítő posta- 
hivatal pontosan megnevezve nincsen (pl. Deb
recen 2. helyett csak Debrecen szerepel), a „Rá
dió postai megbízás“ tartalmú ajánlott leveleket 
a kézbesítő postahivatalhoz kell irányítani.

3. A nyugtákat tartalmazó ajánlott levele
ket a gyár (a hitelező) oly időben tartozik pos
tára adni, hogy azok legkésőbb a következő hó 
első munkanapjáig a beszedésre illetékes posta- 
hivatalokhoz beérkezzenek. Az ajánlott levelek 
címoldalán a címzés fölött „Rádió postai meg
bízás“ szavakat kell feltüntetni.

4. Az egy-egy levélben elhelyezett nyugták
hoz a gyárak (a hitelezők) két példányban jegy
zéket csatolnak. A jegyzéken

a) a gyár (a hitelező) nevét és pontos címét;
b) a jegyzékhez tartozó nyugták darabszá

mát, és
c) a nyugták együttes értékösszegét kell fel

tüntetni.
A jegyzékhez a beszedett összegek elszá

molására csekkbefizetési lapot kell csatolni, me
lyen a csekkszámlatulajdonos nevét és a csekk
számla számát fel kell tüntetni.

5. Az egy postahivatal kézbesítőkörzetébe 
tartozó valamennyi nyugtát a gyár (a hitelező) 
havonta csak egy jegyzékkel küldheti meg a kéz
besítő postahivatalnak. Egy-egy adós részére 
azonban egyszerre több havi nyugta is küldhető.



6. A nyugták beváltását a kézbesítő posta- 
hivatalok a hó 2—8-a közötti időben legfeljebb 
kétszer kísérlik meg. Ha a másodszori kísérlet 
is eredménytelen marad, a kézbesítő a címzett 
lakásán értesítést hagy hátra, amelyen feltün
teti azt az időpontot, ameddig a nyugta a hiva
talnál beváltásra rendelkezésre áll.

7. Ha a hitelező a jegyzékhez több befize
tési lapot csatolt, a beszedett összegeket a be
fizetési lapok felhasználásával naponta kell a 
csekkszámla javára elszámolni. Fi befizetési la
pok szelvényeit a leszámolásig a megfelelő jegy
zék mellett meg kell őrizni.

8. A beszedő postahivatalok a beszedett ösz- 
szegekről és az esetleges be nem váltott nyug
tákról az egyes gyárakkal (a hitelezőkkel) a hó 
9-én, illetve, ha az vasár- vagy ünnepnapra esik, 
akkor a következő munkanapon a jegyzék egyik 
példányának visszaküldése mellett, annak hát
lapján leszámolnak.

Ebben a leszámolásban a beváltott nyugták 
darabszámát és azok értékösszegét, valamint a 
be nem váltott és az egyidejűleg visszaküldött 
nyugták darabszámát fel kell tüntetni. A leszá
molásban fel kell tüntetni, hogy a hivatal a be
szedett összegeket mely napon, illetve mely na
pokon számolta el a gyár (a hitelező) javára.

A kiváltott nyugták után beszedési, a ki 
nem váltott nyugták után pedig bemutatási dí
jat szedni nem szabad.

A be nem váltott nyugtákat egyenként kéz
besítési előjegyzéssel kell ellátni, illetve azon a 
nyugta beváltásának akadályozását jelezni kell. 
Beváltatlanként kell kezelni azokat a nyugtákat 
is, amelyek beváltása azért nem sikerült, mert 
az adós más helységbe költözött.

9. A jegyzék egy példányát a be nem vál
tott nyugtákkal együtt a hivatalok postaszolgá
lati ajánlott levélként közvetlenül a gyár (a hi
telező) címére küldjék meg. A  jegyzék másik 
példányát az átutalásra vonatkozó elismervé- 
nyekkel együtt a megbízási okiratok között kell 
megőrizni.

10. A „Rádió postai megbízás“-okat után- 
küldeni nem lehet.

11. A beszedett összegek elszámolásánál 
csekkbefizetési díjat szedni nem kell. A csekk
üzleti napi aljegyzék vonatkozó tételénél a 
csekkbefizetési díj-hasábba vonást kell tenni és 
melléje „RMB“ jelzést kell írni.

12. A rádió postai megbízásokat, a filléres

postamegbízásokhoz hasonlóan, hivatalban kéz
besítés esetén a munkaegységkimutatás P. II. 
6/c., házhozkézbesítés esetén a P. II. 6/f. folyó
száma alatt, a beváltatlanul visszaküldött rádió 
postai megbízásokat pedig a munkaegységkimu
tatás P. IV. 6/c. folyószáma alatt kell feltüntetni.

Budapest, 1939. évi október hó 10-én.

Postai küldemények továbbítása az elfoglalt 
lengyel területekre.

136.585/4.

Értesítem a hivatalokat, hogy a német 
postaigazgatás közlése szerint a német köz- 
igazgatás alatt álló lengyel területekre egyelőre 
csak közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények továbbíthatók.

A szovjet-orosz közigazgatás alatt álló len
gyel területekre szóló levélpostai küldemé
nyek továbbítására vonatkozóan a szovjet-orosz 
postaigazgatás eddig nem küldött értesítést. 
E területekre szóló ily küldeményeket ezért 
egyelőre csak a feladó veszélyére lehet szállí
tásra elfogadni.

Egyéb postai küldeményeket sem a német, 
sem a szovjet-orosz közigazgatás alatt álló len 
gyei területre a további intézkedésig nem lehet 
küldeni.

A hivatalok adott esetben tájékoztassák 
erről a feladókat.

Budapest, 1939. évi október hó 12-én.

Változások a Légipostadíjszabásban.

134.076/4.

Az angol és a németalföldi postaigazgatá
sok az ázsiai, illetőleg a délafrikai légijáratok 
szállítási díjtételeit egyes viszonylatokban fel
emelték.

Ehhez képest a hivatalok a P. R. T. 1936. 
évi 6. és 1938. évi 49. számainak mellékleteként 
kiadott Légipostadíjszabásokban Egyiptomnál, 
Egyiptomi-Szudánnál, Iraknál, Iránnál, Kányá
nál, Palesztinánál, Szíriánál és Tanganyika- 
területnél a meglevő légipostái pótdíjak össze
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get (a levél és levelezőlapoknál, valamint az 
egyéb küldeményeknél) töröljék és helyébe 
mindenütt egységesen „70 fillér“ pótdíjat ír
janak.

Ezenfelül a P. R. T. 1938. évi 49. számának 
mellékleteként kiadott Légipostadíjszabásban 
Arábiánál, Bahrein-szigetnél, Hedzsásznál, Jé
mennél, a Levantei országoknál, Libanonnál, 
Mezopotámiánál, Nedzsnél, Szaudi-Arábiánál, 
Ugandánál és Yémennél a meglevő pótdíjakat 
ugyancsak 70 fillérre kell helyesbíteni. Ebben a 
díjszabásban még Indo-Kínánál (Ázsia), a 2. ha
sábbal levő 30 fillér pótdíjat 90 fillérre kell ja 
vítani és a lap alján levő 3), °) és 10) számú 
jegyzetet törölni.

Budapest, 1939. évi október hó 12-én.

ry ' ______ r

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

135.553/4.

A Lewis Browne: „The Story of the Jews“, 
a Dr. Borys Krupnyckyj: „Geschichte der Uk
raine“, a Párisban megjelenő „Pariser Haint“ és 
„Naie Presse“, a Prágában megjelenő „Ceské 
Slovo“ és „A—Zet“, a Morva Ostrauban meg
jelenő „Telegraf“, a Brünnben megjelenő „Mo- 
ravskó Slovo“, a Varsóban megjelenő „Der Mo
ment“, „Warszawszky Radio“ és „Far Ale“ című 
sajtótermékektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi október hó 9-én.

II.

135.638/4.

A Brüsszelben megjelenő „Gaol“ című idő
szaki sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

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

Budapest, 1939. évi október hó 7-én.

385

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

135.693/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi október hó 5-én kelt B. 
10.262/1939. számú végzésével a Budapesten ille
gális úton előállított 1. „Gondolkozz Testvér! 
Tűzben és vérben . . .“, 2. „Gondolkozz Test
vér! Németországban akasztófa . . .“, 3. „Vezé
rünk Szálasi!“, 4. „A magyar igazság: Elégtételt 
Szálasinak“, 5. „Szabadcsapatosok! Egy év előtt 
Szálasi . . .“, 6. „Teleki mondja: Nyugalmat te
remtek palotában és kunyhóban . . .“, 7. „Hitler 
danzigi beszédéből . . .“, 8. „Gondolkozz Test
vér! Angliában az államférfiak . . .“ kezdetű 
sajtótermékek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi október hó 7-én.

II.

135.941/4.

A kecskeméti kir. törvényszék vizsgáló- 
bírája 1939. évi október hó 7-én kelt 4387/1939. 
számú végzésével a nagykőrösi Híradó nyom
dában, Rónai László felelős kiadásában és Kan 
Ábel szerkesztésében- kinyomatott „Versek 
1927—1937.“ című sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál-
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lítsák és ne kézbesítsék, hanem a kecskeméti kir 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi október hó 10-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.

136.588/3.

Folyó évi október hó 8-tól a mozgópostái 
menetek közlekedési rendjében az alábbi válto
zások léptek életbe:

A Nagykanizsa^-Budapest 8. számú mozgó
posta az 1211. számú vonatban közlekedik.

A Tapolca—-Budapest 48. számú mozgó
posta az 1111 1231. számú vonatokban közleke
dik.

A Budapest—Balassagyarmat 148. számú 
mozgóposta a 122/3922 a. számú vonatokban köz
lekedik.

A 212. számú mozgóposták Sátoraljaújhely 
és Perbenyik között közlekednek.

A Losonc—Balassagyarmat 235. számú moz
góposta a 4243. számú vonatban közlekedik.

A Püspökladány és Episcopia Bihor között 
közlekedő 298. számú mozgópostákat továbbra 
is a keleti pályaudvari mozgópostafőnökség 
látja el.

A Budapest—Nyíregyháza 299. számú moz
góposta, tiszti mozgópostaként, továbbra is az 
510/1720. számú vonatokban közlekedik.

Esztergom—Budapest között hétköznapokon 
a 3423. számú vonat poggyászkocsijában, az esz
tergomi hivatal ellátásában jegyzékelőmenet 
rendeztetett be.

Deregnyő és Ungvár közt a jegyzékelő
menet a 4913. számú vonat helyett a 4921. számú 
vonatban közlekedik.

Szerencs és Taktaszada között a 411. számú 
vonatban vasúti alkalmazott ellátásában jegyzé
kelőmenet rendeztetett be.

Szentgotthárd és Szombathely között a 
jegyzékelőmenet az 1343/b. számú vonatban köz
lekedik.

Miskolc és Lillafüred között vasúti alkal
mazott által ellátott jegyzékelőmenetek a 32, 6, 
5, illetőleg a 9. számú vonatokban közlekednek.

Kecskemét Rávágy-tér—Szánk között a 
jegyzékelőmenet a 22. számú vonatban közle
kedik.

Tapolca és Ukk közt a 7525/7526. számú vo
natokban fenntartott jegyzékelőmenetek egy
idejű megszüntetése mellett folyó évi október 
hó 14-től a keszthelyi postahivatal ellátásában, 
postakocsiban, az 5227/7525., illetőleg a 7528/5218. 
számú vonatokban Keszthely és Ukk között 
rendeztetett be jegyzékelőmenet.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. ezévi 20. számában 
107.255/3. számú rendelettel közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi október hó 11-én.

Bonyhádvarasd postaügynökség megnyitása.

135.956/3.

Tolna vármegye, völgységi járásában fekvő 
Bonyhádvarasd községben az 1925. évi május hó 
13-tól szünetelő postaügynökség f. évi október 
hó 1-én ismét megnyílt.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Kis- 
dorog, ellenőrző száma: 5342, díjnégyszögszáma: 
668.

Az ügynökség forgalmi köre Bonyhádvarasd 
községre és a közigazgatásilag hozzátartozó 
örömhegy lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 142. oldalon Bony- 
hádvarasdnál a mellől a * jelet, valamint
z „u. p. Kisdorog,“ bejegyzést töröljék; a 416. 

oldalon örömhegy r\ Bonyhádvarasd u. p. ezen
túl Bonyhádvarasd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 23. oldalon Bonyhád után írják be. 
„5342, 668,............Bonyhádvarasd ü. (Eh. Kis
dorog), Tolna, P., Budapest -  "  — Üjdombó-
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vár, Szakály-Hőgyész . . a 166. oldalon a 668. 
számnál Kakasd elé, a 185. oldalon pedig az 5342. 
számnál írják be: „Bonyhádvarasd.“

Végül az Irányítási Füzetben a 25. oldalon

Bonyhád után beírandó: „Bonyhádvarasd, Ü, 
Tolna, P, V, Budapest—Üjdombóvár, Eh. Kis- 
dorog.“

Budapest, 1939. évi október hó 11-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

135.186/1., 135.401/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi október hó 28-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi október hó 7-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Budapest 43 számú I. osztályú postahivatal (V., Csa- 

nády ucca 8.) lehetőleg férfikiadót alkalmaz állandó állásra. 
Havi jövedelem tisztán összesen 100.— P.

Cinkota I. o. postahivatal kiadónőt keres, járandóság 
megegyezés szerinti fix.

Dunapentele postahivatal azonnal vagy legkésőbb no
vember 1-ére egy férfi kiadót keres. Fizetés megegyezés sze
rint.

Öregcsertő postahivatal helyettesítésre képes férfi ki
adót keres október 20-ára. Lehet kezdő is. Fizetés 100 P fix.

Buzsák postahivatal betegség miatt azonnalra vagy 
november elsejére helyettest keres egy-két hónapra. Fizetés 
megegyezés szerint.

Vésztő postahivatal azonnalra, vagy október 15-re ki
adót, vagy kiadónőt keres készpénzfizetéssel. Ajánlatot 
fizetési igény megjelölésével kér.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l l á s t  k e r e s ő  p o s t a k i a d ó
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n e v e
c ím e
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m e ly  id ő p o n t tó l  
k e z d v e  v á lla l  

á l lá s t

Annabring Sándor Balatonfüredfürdő November fl-re
Érettségizett. 
Németül beszél. 
Helyettesítést vállal.

Bernáth Titusz Lőgérpatonv p. Szt. Mihályfa Azonnal Kiadójelöltnek
ajánlkozik.

Gálffy Dezső Nagylég Azonnal
Szlovák nyelvtudással, 

kiadójelöltnek 
ajánlkozik.

Rédey Sarolta Iharos, u. p. Iharosberény 
Somogy vm.

Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

ia
Fávárnsi Nyemda Részvénytársaság (Felelős V.: DucKsn J,)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, Itt»!». OKTÓBER 20.

T A R T

Kerületi biztosi 'felmentés.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Gyümölcsöt tartalmazó csomagok gondos kezelése.
Az Országos Protestáns Napok alkalmával rendezendő 

kiállítások színhelyén alkalmi postahivatalok felállítása és 
különleges keletbélyegzők használata.

Az Országos Protestáns Napok alkalmával cmlékbé- 
lyegblokk forgalomba bocsátása.

A Gsomagdíjszabás új kiadása.
A postakiadók arcképes igazolványának megújítása.
Az albániai utalványok és utánvételes küldemények 

értékhatárának megváltozása.
Az értéklevelek értékhatára Norvégiával való forga

lomban.
Az 1939. évi nemzetközi levélátszállítási statisztika el

halasztása.
Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 6. számú, az A 

1. Szab. második kiadásához az 1. számú változás kiadása.

Kerületi biztosi felmentés.
I. ad 136.457/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Róna József postatitkárt (21) a kerületi biztosi 
teendők ellátása alól felmentette.

Budapest, 1939. évi október hó 13-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
135.622/1.

Dr. Mányi Lajos postafelügyelőt (394) a 
salgótarjáni postahivatal vezetése alól felmen
tettem és egyidejűleg megbíztam a Miskolc 2. 
számú postahivatal vezetésével.

Budapest, 1939. évi október hó 7-én.

47. szám.

L O H :

„Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi távirószolgálatra 
megnyílt táviróhivatalokról“ című segédkönyv 17-ik kiadása 

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Változások a Táviró-Díjszabésban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Vonaliéivigyázói bélyegző elvesztése.
Barsendréd postaügynökség megnyitása.
Tiszakanyár postaügynökség megnyitása.
Céke postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. szeptem

ber havi forgalma.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Gyümölcsöt tartalmazó csomagok gondos 
kezelése.

134.399/4.

Az utóbbi időben ismételten előfordult, 
hogy a postán szállított gyümölcs sok esetben 
annyira összezúzva érkezett meg a címzetthez, 
hogy annak értéke részben, vagy egészben meg
semmisült.

Ezért felhívom a postahivatalokat, hogy a 
gyümölcsöt tartalmazó csomagokat mindenkor 
körültekintő gondossággal kezeljék és különö
sen az átadás-átvétel alkalmával fordítsanak fo
kozott figyelmet arra, hogy e csomagok tartal
mának összezúzódása elkerültessék.

A hivatalvezetők, az ellenőrzéssel megbízott 
tisztviselők, valamint az igazgatóságok a hivatal
szemlék alkalmával e tekintetben gyakoroljanak 
ellenőrzést.

Budapest, 1939. évi október hó 13-án.
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Az Országos Protestáns Napok alkalmával 
rendezendő kiállítások színhelyén alkalmi pos
tahivatalok felállítása és különleges keletbé 

lyegzők használata.

I. ad 133.681/3.

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség az 
Országos Protestáns napok alkalmával az Ipar
művészeti Múzeumban (IX., Üllői út 35.) nép
művészeti, az Iparművészeti Társulat helyiségei
ben (IV., Mária Valéria-u. 12.) pedig művészeti 
kiá lítást rendez. A kiállítások színhelyein, f. é. 
okióber 27-től november hó 2-ig bezárólag na
ponta (vasár- és ünnepnap is) 8 órától megszakí
tás nélkül 18 óráig terjedő szolgálattal, a Buda
pest 72. sz. postahivatal kirendeltségeként, al
kalmi postahivatalok működnek.

Az alkalmi postahivatalok működési köre 
bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények felvételére és postai bélyegek, 
értékcikkek árusítására terjed ki.

Az Iparművészeti Múzeumban működő al
kalmi postahivatal szolgálati távbeszélő állomá
sának hívószáma 187—513, az Iparművészeti Tár
sulat helyiségében működő alkalmi postahivatalé 
pedig 383—115.

Az alkalmi postahivatalok a náluk feladott 
küldemények, valamint bélyegek lebélyegzésé
hez „Országos Protestáns Napok — Budapest“ 
feliratú különleges keletbélyegzőt használnak.

A lebélyegzés október hó 27-én az Iparmű
vészeti Múzeumban működő postahivatalnál 
zöld, az Iparművészeti Társulat helyiségében 
működő postahivatalnál kék, — október hó 31-én 
a Reformáció emlékünnepén pedig az Iparművé
szeti Múzeumban működő postahivatalnál kék, 
az Iparművészeti Társulat helyiségében lévő 
postahivatalnál zöld szinű bélyegzőfestékkel tör
ténik.

Budapest, 1939. évi október hó 17-én.

Az Országos Protestáns Napok alkalmával
emlékbélyegblokk forgalomba bocsátása.

137.146/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az Or
szágos Bethlen Gábor Szövetség által rende
zendő Országos Protestáns Napok alkalmával 
32 f-es értékjelzéssel emlékbélyegblokkot bocsá
tók forgalomba.

A blokk vízjeles (vízjel rajza a P. R. T. 1927. 
évi 49. számában) papíron, raszteres mélynyo
mással készül.

A blokk 120.000 példányszámban kerül ki
bocsátásra, melyből 60.000 darab fogazott, 60.000 
darab pedig fogazatlan.

Az emlékbélyegblokk két változatban, há
rom-, illetőleg négyszínű nyomásban kerül ki
vitelre. A három színnyomatú bélyegblokkon a 
bélyeg fogazott, míg a négyszínű nyomatún a 
perforálás helyett a bélyeg széleire rányomott 
1 mm széles aranykeret van.

Mindkét változatú blokkbélyeg mérete 78X 
111 mm, alapja régies pergament utánzatú al- 
nyomat. A fogazott blokklap alnvomatának 
színe: szürke; az aranykeretes blokklap alnyo- 
matának színe: sárgásbarna.

Az alnyomat közepén magyaros barokk dí
szítésű keret van. A keret felett az a magyar cí
mer látható, amely Károli Gáspár bibliájának 
címlapján van. A címert kétoldalt két griff 
tartja, pajzsa felett háromágú levéldíszű korona, 
a pajzs baloldalán négy fehér csík, jobb oldalt 
hármashalmon kettőskereszt, ez alatt pedig 
ugyancsak háromágú levéldíszű korona van. A 
keret alatt koronás sárkánnyal övezett, nyíllal 
átszúrt két hattyú, Bethlen Gábor családi cí
mere, a címer alatt és kétoldalt szalagon „OR
SZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK“ szöveg ol
vasható. Legalul „BUDAPEST 1939. -  OKTÓ
BER 28—31-ig“ díszített dőlt betűkkel írt szö
veg látható. A keretbe illeszkedik a 32 filléres 
értékjelzésű, téglány alakú, 26X37 mm méretű, 
Bethlen Gábort ábrázoló bélyeg. A fogazott bé
lyegblokk díszített keretének és szövegének 
színe: barnászöld; az aranykeretes bélyegblokk
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díszített keretének és szövegének színe: kékes
zöld.

A 32 filléres értékjelzésű bélyegkép Beth
len Gábor erdélyi fejedelem lovonülő, buzogá
ny os alakját ábrázolja. A bélyegkép jobb felső 
sarkában fehér szalagon „BETHLEN GÁBOR“ 
felírás, a szalag felett „1580“, alatta „1629“ év

szám látható. A „32 f“ értékjelzés a bélyegkép 
bal felső sarkában van elhelyezve. A fogazott 
bélyegblokk bélyegének színe: barnásvörös; az 
aranykeretes bélyegblokk bélyegének színe: lilás- 
vörös.

Az emlékbélyegblokk képét az eredetinél 
valamivel nagyobb méretben itt közlöm:

Az emlékbélyegblokk folyó évi október hó 
27-től folyó évi november hó 2-ig bárhová szóló 
postai küldemény bérmentesítésére 32 fillér ér
tékben felhasználható.

Áz emlékbélyegblokkot kizárólag az Orszá
gos Protestáns Napokkal kapcsolatban az Ipar
művészeti Múzeumban (IX., Ullői-út 35.) rende
zett kiállítás helyiségében folyó évi október hó
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27-töl november hó 2-ig működő alkalmi posta- 
hivatal árusítja. A blokkok eladása a kiállítási 
belépő-jegy erre szolgáló szelvényének átadása 
és 32 fillér lefizetése ellenében történik.

Az emlékbélyegblokkot tehát a kiállítás te
rületén működő alkalmi postahivatalon kívül a 
többi postahivatal és a bélyegértékesítő iroda 
nem árusítja és nem is rendelheti meg.

Az emlékbélyegblokk iránt érdeklődőket a 
postahivatalok a fentieknek megfelelően világo
sítsák fel.

Budapest, 1939. évi október hó 17-én.

A Csomagdíjszabás új kiadása.

I. ad 129.528/4.

A Csomagdíjszabást újból kiadtam. A pos
tahivatalokat és postaügynökségeket a posta 
tudakozó irodájának külföldi hírlaposztálya 
látja el a megfelelő példányszámmal.

Az új Csomagdíjszabást a hivatalok 1939. 
október 23-án vegyék használatba. E naptól 
kezdve a régi (1936-ban kiadott) Csomagdíj
szabás és az anyaországba visszatért hivatalok 
által használt Kivonatos Csomagdíjszabás érvé
nyüket vesztik.

Az új Csomagdíjszabás használatával kap
csolatban a hivatalok figyelmét a következőkre 
hívom fel:

I. Az európai háborús viszonyok folytán 
beállott útirányváltozások miatt az új Csomag
díjszabás III. részéiben közölt díjtáblázatokból 
egyelőre csak az 5., 6. és 9. hasábokban feltün
tetett adatok, valamint az egyes országoknál 
a szállítási feltételekre vonatkozó előírások lép
nek érvénybe. Az útirányokra, súlydíjakra, ér
tékhatárra és a vámárunyilatkozatok darab
számára nézve a 2.—4., valamint a 7. és 8. hasá
bokban közölt adatokat a hivatalok egyelőre ne 
használják, hanem ezeket továbbra is a P. R. T. 
1939. évi 43. számával kiadott „Külföldi cso
magdíjak és útirányok“ című füzetből állapít

sák meg. Az Olaszországba az olasz állami 
vasút útján, valamint Törökországba a posta 
útján továbbítandó csomagokra vonatkozóan 
azonban az új Csomagdíjszabás összes adatai 
érvényesek.

2. Az új Csomagdíjszabás az eddigitől elté
rően teljes és kivonatos kiadásban jelenik meg.

A teljes kiadás magában foglalja az általá
nos tudnivalókkal együtt a csomagforgalomban 
résztvevő összes országokat a következő cso
portosításban:

a) Európai országok és a fontosabb euró
pánkívüli országok;

b) egyéb európánkívüli országok.
A kivonatos kiadás a teljes díjszabásból az 

általános tudnivalókon kívül csak az „Európai 
országok és a fontosabb európánkívüli orszá
gok“ című részt tartalmazza. A teljes kiadás
ban közölt „Névm utatóit és az „Egyéb euró- 
pánkivüli országok“ című részt a kivonatos 
kiadás nem foglalja magában.

A kincstári, valamint a budapesti posta- 
mesteri hivatalok a Csomagdíjszabás teljes 
kiadását, a vidéki postamesteri hivatalok és az 
ügynökségek a kivonatos kiadást kapják meg
felelő példányszámban.

Ha a kivonatos kiadással ellátott vala
melyik vidéki postamesteri hivatalnál, illetőleg 
postaügynökségnél olyan országba szóló cso
mag felvételét kérik, amely a kivonatos kiadás
ban nincsen felvéve, a súlydíjakra és esetleges 
szállítási feltételekre vonatkozó adatokat lehető
leg távbeszélőn a postamesteri hivatalok a leg
közelebbi kincstári hivataltól, a postaügynök
ségek pedig az ellenőrző hivataluk útján tuda
kolják meg. Azon a címen, hogy valamely or
szág a Csomagdíjszabás kivonatos kiadásában 
felvéve nincs, csomag felvételét megtagadni 
nem szabad.

A vidéki postamesteri hivatalok és posta
ügynökségek egyébként indokolt esetben kér
hetik a részükre megküldött kivonatos Csomag, 
díjszabásnak teljes kiadással való kicserélését. 
A cserét a kivonatos kiadás beküldése ellené-
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ben a posta tudalkozó irodájának külföldi hír
laposztályától bizonylat és ellcnbizonylat csa
tolása mellett kell kérni. ,

3. Az új Csomagdíjszabás a régitől elté
rően, két csavarral összefűzött, különálló lapok
ból áll abból a célból, hogy későbbi javítások 
esetében az egyes lapokat pótlapokkal könnyen 
lehessen kicserélni.

A forgalomból kivont Csomagdíjszabásnak 
a hivataloknál lévő példányait, mint selejt 
anyagot, bizonylat és ellenbizonylat csatolása 
nélkül egyéb selejt papíranyag beszolgáltatása 
alkalmával a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertárának kell küldeni.

Budapest, 1939. évi október hó 18-án.

—

A postakiadók arcképes igazolványának meg
újítása.

I. ad 119.912/10.

A postakiadói arcképes igazolványokkal űz
hető visszaélések lehető megakadályozása, ille
tőleg a kiadók személyazonosságának könnyebb 
megállapítása céljából elrendelem, hogy a jövő-< 
ben ezeket az igazolványokat minden 5 évben 
meg kell újítani. Egy-egy igazolvány érvényes
sége tehát a jövőben a szokásos záradék alkal
mazásával 4 éven át meghosszabbítható. Az 5 
évi érvényességi idő leteltével félévesnél nem ré
gebbi fénykép felhasználásával új igazolványt 
kell kiállítani.

Az érvényüket vesztett igazolványokat a ki
adók (postamesterek) birtokában nem szabad 
meghagyni, hanem be kell vonni és meg kell 
semmisíteni.

E rendeletemet jegyezzék elő a P. R. T. 1921. 
évi 84. számában közzétett 19.301. sz. rendelet
nél.

Budapest, 1939. évi október hó 10-én.

Az albániai utalványok és utánvételes külde
mények értékhatárának megváltozása.

136.171/4.
Az Albániából érkező postautalványok és 

az oda küldött utánvételes küldemények utánvé- 
teli összegének felső határa az eddigi 8 dollár he
lyett 3 dollár.

A hivatalok jegyezzék elő e változást az Al
bániára vonatkozó adatoknál a Ld. 119. oldalán 
a 4., 145. oldalán pedig a 6. hasábban.

Budapest, 1939. évi október hó 17-én.

Az értéklevelek értékhatára Norvégiával való 
forgalomban.

137.389/4.
A Norvégiában feladott és az onnan érkező 

értéklevelek értékhatárát a norvég igazgatás 
2.000 aranyfrankra korlátozta.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Ld. 101. ol
dalán a Norvégiára vonatkozó adatoknál a 3. ha
sábban az 1. és a 2. útirányon.

Budapest, 1939. évi október hó 18-án.

Az 1939. évi nemzetközi levélátszállítási statisz
tika elhalasztása.

135.893/4.
A rendkívüli viszonyokra való tekintettel a 

postaigazgatások megegyeztek abban, hogy a 
Kairói Egyetemes Postaszerződés Szabályzatá
nak 161. cikke szerint 1939. október—november 
hóban megtartandó nemzetközi levélátszállítási 
statisztikát bizonytalan időre elhalasztják.

Az említett időpontra tervezett átszállítási 
statisztika ennek következtében elmarad.

Budapest, 1939. évi október hó 12-én.

Az A. 1., 2. és 3. Szabályzatokhoz a 6. számú, 
az A. 1. Szab. második kiadásához az 1. számú 

változás kiadása.
114.546/4.

A Postaüzleti Szabályzat és a Postakezelési 
Utasítás időközi változásait mint 6. sz. Változást 
(külön az A. 1. Szab.-hoz és külön az A. 2—3.



394 47. szám.

Szab.-hoz), a Postaüzleti Szabályzat második ki
adásához pedig mint 1. sz. Változást kiadtam és 
a hivataloknak a m. kir. posta tudakozó irodája 
— külföldi hírlaposztálya — útján megküldettem. 
Megjegyzem, hogy az A. 1. Szab.-hoz kiadott 6. 
sz. Változást az anyaországbeli hivatalok kap
ják; az A. 1. Szab. második kiadásához tartozó 
1. sz. Változást pedig a felvidéki és kárpátaljai 
postahivatalok, valamint az összes postaügynök
ségek. A hivatalok a változásokat haladéktalaí- 
nul vezessék keresztül és ennek megtörténtét a 
Szabályzatok végére e célból beragasztott elő
jegyzésen tartsák nyilván.

A változásokat csakis a hivatalos haszná
latra adott példányokhoz küldettem meg; a ma
gáncélra vásárolt példányok helyesbítésére szük
séges változásokat a hivatalok a külföldi hírlap
osztálytól szolgálati levelezőlapon díjmentesen 
igényeljék. A változásokat a Postaüzleti Sza
bályzat, illetőleg a Postakezelési Utasítás meg!" 
rendelőinek is díjmentesen kell rendelkezésükre 
bocsátani.

Budapest, 1939. évi október hó 17-én.

„Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi távirószol- 
gálatra megnyílt táviróhivatalokról“ című se

gédkönyv 17-ik kiadása.
127.554/8.

A „Hivatalos Névjegyzék a nemzetközi 
távírószolgálatra megnyílt távíróhivatalokról“ 
című segédkönyv 17-ik kiadása a távközlés 
nemzetközi egyesületének irodája kiadásában 
megjelent. A segédkönyvből a kerületi posta
igazgatóságokat, a távíró és távbeszélő igazga
tóságokat, azokat a központi posta szerveket, 
amelyeknek a segédkönyvre szükségük van, 
valamint az összes kincstári postahivatalokat 
a szükséges példányszámmal a m. kir. posta 
központi anyagraktára fogja ellátni.

A fentemlített postai hatóságok, szervek és 
hivatalok e Hivatalos Névjegyzék új példányai
nak kézhezvétele után a készletükben levő 16-ik 
kiadású példányokat bizonylatpár kíséretében 
küldjék el a m. kir. posta központi anyagraktá
rának, amely a 16-ik kiadású példányokból a 
rendelkezésre álló készlethez képest az összes 
budapesti, valamint a fontosabb vidéki nem 
kincstári távíróhivatalokat ellátja.

A nem kincstári hivatalok a szóbanlevő 
Hivatalos Névjegyzék 16-ik kiadásának kézhez
vétele után a készletükben levő ennél régebbi 
kiadású Névjegyzékeket bizonylatpár kísére 
tében ugyancsak a központi anyagraktárba 
küldjék.

Budapest, 1939. évi október hó 16-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

137.357/4.
Az E. O. Lorimer: „What Hitler Wants“; 

Axel Schmidt: „Ukraine“; Gabriel Leslie: „L’Ine- 
vitable Alliance Berlin—Roma—Moscou“; F. L. 
Lucas: „Journal Under The Terror 1938“; Otto 
von Corvin: „Der Pfaffenspiegel“ és Otto von 
Corvin: „Die Geissler“ című sajtótermékektől a 
postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi október hó 16-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

136.124/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
10. o. Lettországnál a 2., 3. és 4. hasábba a 

jelenlegi szódíjak helyébe a következő új szó
díjak írandók: 0.30, 0.15, 0.15.

Az oldal alján levő 1S) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsék ki: „A távirat- 
szöveg végén a feladó nevét fel kell tüntetni.“

Az oldal alján levő 16) jegyzet szövegét a kö
vetkező mondattal egészítsék ki: „Rövidített cím 
nem alkalmazható. A magántáviratok végén az 
aláírás továbbítása kötelező.“

11. o. Az oldal alján levő 13) jegyzet első
mondatát a következőképen helyesbítsék: „Ma
gántáviratok közértelmű angol, francia vagy spa
nyol nyelven szerkesztve.........“ (a szöveg többi
része változatlan).

Az oldal alján levő u) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsék ki: „A Porto 
Santo-szigetre szóló táviratoknál rövidített cím 
nem alkalmazható s a magántáviratok végén az 
aláírás továbbítása kötelező.“
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Az oldal alján levő 17) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsek ki: „Külön szol
gálat nem köthető ki.“

13. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Rövi
dített cím nem alkalmazható. A magántáviratok 
végén az aláírás továbbítása kötelező.“

15. o. Az oldal alján levő 15) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Rövi
dített cím nem alkalmazható. A magántáviratok 
végén az aláírás továbbítása kötelező.“

26. o. Francia-Indokínánál a 6. hasábba te
gyenek 14) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,14) Csak francia 
vagy angol nyelven szerkesztett magántávirat 
küldhető.“

Az oldal alján levő 12) jegyzet szövegét a kö
vetkező mondattal egészítsék ki: „Rövidített cím 
nem alkalmazható. A magántáviratok végén az 
aláírás továbbítása kötelező.“

27. o. Az oldal alján levő 9) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Rövi
dített cím nem alkalmazható. A magántáviratok 
végén az aláírás továbbítása kötelező.“

28. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gének első mondatában a „távirat“ szó helyett 
„magántávirat“ írandó.

32. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Rövi
dített cím nem alkalmazható. A magántáviratok 
végén az aláírás továbbítása kötelező.“

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 jegyezzék elő:

2. o. (7. sz. fedőlap a P. R. T. 1938. évi 52. 
sz.-hoz) Lettországnál a szódíj a 2. hasábban 
0.15, a díjminimum pedig a 3. hasábban 1.50 a. fr.

Budapest, 1939. évi október hó 12-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I.

128.967/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 

jeövetkező változásokat jegyezzék elő:
67. o. (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 13. sz.- 

hoz) Malayánál a háromperces beszélgetés díja 
97 frs — cts helyett 94 frs 95 cts, minden további 
percért ennek egyharmada, vagyis 32 frs 34 cts

helyett 31 frs 65 cts fizetendő. Az előkészítési 
díj 20 frs 33 cts helyett 19 frs 65 cts.

72. o. A) Óceángőzösök, d) németalföldi ten
geri hajók alcímnél a beszélgetési díjak a követ
kezőképen helyesbítendők: a) szomszédos díjöv: 
a háromperces beszélgetés díja 36 frs 80 cts he
lyett 34 frs 75 cts, minden további percért en
nek egyharmada, vagyis 12 frs 27 cts helyett 11 
frs 59 cts fizetendő; az előkészítési díj 10 frs 67 
cls helyett 9 frs 99 cts. b) I. díjöv: a háromper
ces beszélgetés díja 67 frs — cts helyett 64 frs 
95 cts, minden további percért ennek egyhar
mada, vagyis 22 frs 34 cts helyett 21 frs 65 cts 
fizetendő; az előkészítési díj 14 frs 33 cts he
lyett 13 frs 65 cts. c) II. díjöv: a háromperces be
szélgetés díja 76 frs — cts helyett 73 frs 95 cts, 
minden további percért ennek egyharmada, 
vagyis 25 frs 34 cts helyett 24 frs 65 cts fize
tendő. Az előkészítési díj 14 frs 33 cts helyett 
13 frs 65 cts.

Budapest, 1939. évi október hó 14-én.

II.
I. ad 134.678/8.

56. o. Az Amerikai Egyesült-Államoknál 
(1. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) 
az oldal aljára ragasztott fedőlapon (Fedőlap 
a P. R. T. 1939. évi 43. sz.-hoz) levő összes ada
tot töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

57. o. Costa Rica, Guatemala, Nikaragua és 
Panamánál a második bekezdés első sorában a 
„valamennyi viszonylatban“ szavak után szúr
ják be: ,,a) via London:“. A bekezdés vége után 
a következő új szöveget írják: ,,b) via Róma: A 
beszélgetési díj 101 frs 10 cts, minden további 
percért 33 frs 70 cts. Az előkészítési díj (taxe 
de préparation): 17 frs 03 cts.“

58. o. Kanadánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 24. sz.-hoz), a díjtáblázat IV. díjövére 
(Brit-Kolumbia) vonatkozó összes adatot töröl
jék és helyébe ragasszák a csatolt 2. sz. fedő
lapot.

A díjtáblázat alján az előkészítési díjról 
szóló bekezdést a következőképen módosítsák: 
„Előkészítési díj {taxe de préparation): via Lon
don 14 frs 76 cts, via Róma 17 frs 03 cts.“

Mexikónál (3. sz. fedőlap a P. R. T. 1936. 
évi 24. sz.-hoz) az első bekezdés és a díjtáblá
zat közé a következők írandók: 1. via London.

Ugyanitt az oldal aljára ragaszák hozzá a 
csatolt 3. sz. fedőlapot.
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59. o. Dominikánus köztársaságnál, Haiti- 
nál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 5. sz.-hoz), 
Porto Riconál (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 
35. sz.-hoz) és Salvadornál (Fedőlap a P. R .T. 
1936. évi 43. sz.-hoz) a második és a harmadik 
bekezdést töröljék és helyükbe a következő új 
szöveget írják: „A háromperces beszélgetés díja 
a) via London: 109 frs 65 cts, minden további 
percért ennek egyharmada, vagyis 36 frs 55 cts 
fizetendő. Az előkészítési díj (taxe de prépara- 
tion): 16 frs 57 cts. b) via Róma: A beszélgetési 
díj 101 frs 10 cts, minden további percért 33 
frs 70 cts. Az előkészítési díj (taxe de prépara- 
tion): 17 frs 03 cts.“

Budapest, 1939. évi október hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban.
137.400/3.

Farkasfánál (199. o.) beírandó „u. t. Szent- 
gotthárd“ után: „knytb.“

Az 1. számú Pótfüzetben:
Csarnahó (47. o.) ezentúl u. p. Sátoraljaúj

hely. 1 . 1 | :: ;
Hatfafürdő rs Szőllőske (63. o.) ezentúl u. p. 

Bodrogszerdahely.
Kisbári (72. o.) ezentúl u. p. Sátoraljaújhely.
Nagybári (86. o.) ezentúl u. p. Sátoraljaúj

hely.
Budapest, 1939. évi október hó 18'-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
136.27316.

Nagy Lajos nyíregyházai II. o. posta vonal
felvigyázó „M. kir. távirda vonalfelvigyázó 127. 
sz.“ köriratú, tojásdad alakú, fémből készült bé
lyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1939. évi október hó 16-án.

Barsendréd postaügynökség megnyitása. 
137.631/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye lévai járásá
ban fekvő Barsendréd községben 1939. évi októ
ber-hó 20-án új postaügynökség nyílik meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Alsó

várad, díjnégyszögszáma: 214, ellenőrzőszáma: 
771.

Az ügynökség forgalmi köre Barsendréd 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzátar- 
ozó Alsóand, Csurgómajor, Felsőand és Középí- 

and lakott helyekre terjed ki.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 39. 

oldalán az ,,u. p. és“ bejegyzés törlendő, he- 
yette beírandó: Eh. Alsóvárad, Párkány-

Nána « Léva, Alsóvárad . . . . , 214,“ az
,,u. t. Alsóvárad“ után beírandó: „postáig. Bp.“. 
A 34. oldalon Alsóand Barsendréd, a 49. ol
dalon Csurgómajor .A Barsendréd, az 56. olda
lon Felsőand Barsendréd és a 78. oldalon Kö- 
zépand .A Barsendréd u. p. ezentúl Barsendréd.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 17. oldalon Barsbese után beírandó: „771, 
214, . . , Barsendréd ü. (Eh. Alsóvárad), Bars, 
Bp., Párkány-Nána — ■■ w- Léva, Alsóvárad 

. . a 163. oldalon a 214. számnál Alsóvárad 
után beírandó: „Barsendréd“; a 177. oldalon új 
sorként beírandó: „771, Barsendréd.“

Az Irányítási Füzetben a 20. oldalon Baross 
Gábor telep után beírandó: „Barsendréd, U, 
Bars, Bp., I/a, Párkány-Nána—Léva, Eh. Alsó
várad“.

Budapest, 1939. évi október hó 18-án.

Tiszakanyár postaügynökség megnyitása.
136.988/3.

Szabolcs vármegye kisvárdai járásában fekvő 
Tiszakanyár községben 1939. évi szeptember hó 
16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Domb
rád ellenőrzőszáma: 2297., díjnégyszögszáma:
1863.

A postaügynökség forgalmi köre Tiszaka
nyár községre és a közigazgatásilag hozzá tar
tozó Viktortanya lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtárban az 524. oldalon Tisza- 
kanyárnál az „u. p-. és“ bejegyzést töröljék, he
lyette írják be: „S3 Eh. Dombrád, Nyíregyháza 
~ l'. Dombrád . . . . , 1863,“; az ,,u. t. Domb
rád“ után beírandó: „postáig. D.“; az 561. olda
lon Viktortanya Tiszakanyár u. p. ezentúl 
Tiszakanyár.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso-
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rában a 143. oldalon Tiszainoka után írják be: 
„2297, 1863, . . , Tiszakanyár ü. (Eh. Dombrád), 
Szabolcs, D., Nyíregyháza Dombrád

. . . “; a 170. oldalon az 1863. számnál Rétköz- 
berencs után, a 178. oldalon pedig a 2297. szám
nál. írják be: „Tiszakanyár“.

Az Irányítási Füzetben a 164. oldalon Tisza
inoka után írják be: „Tiszakanyár, U, Szabolcs, 
D., II., Nyíregyháza—Dombrád, Eh. Dombrád.

Budapest, 1939. évi október hó 17-én.

Céke postaügynökség megnyitása.

136.49913.
Zemplén vármegye sátoraljaújhelyi járásá

ban fekvő Céke községben folyó évi október hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sátor
aljaújhely, díjnégyszögszáma: 1530, ellenőrző
száma: 3504.

A postaügynökség forgalmi köre: Céke, Im- 
reg, Magyarsas és Szürnyeg községekre, továbbá 
a közigazgatásilag Imreg községhez tartozó Ara- 
tonypuszta, Biinyőpuszta és Csákvapuszta lakott 
helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 44. ol
dalán Cékénél az „u. p. és“ törlése mellett be
írandó: „ESI Eh. Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely 
= Bodzásújlak, 1530, „ ; az „u. t. Bodzás- 
újlak“ után pedig beírandó: „postáig. K.‘\ Im
reg (66. o.), Magyarsas (82. o.), Szürnyeg (106.
o.), Aratonypuszta íA Imreg (36. o.), Bünyő- 
puszta Imreg (44. o.) és Csákvapuszta O Im
reg (46. o.) ezentúl u. p. Céke.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rának 32. oldalán Ceglédbercel után beírandó: 
„3504, 1530, . . , Céke ü. (Eh. Sátoraljaújhely), 
Zemplén, K., Sátoraljaújhely Bodzásúj
lak“; a 169. oldalon az 1529. díjnégyszögszám 
után új sorként beírandó: „1530. Céke.“, a 182. 
oldalon pedig a 3504. szám mellé „Céke“ írandó 
be.

Végül az Irányítási Füzet 30. oldalán Ceg
lédbercel után beírandó: „Céke, U, Zemplén, K,
II., Sátoraljaújhely — ■=■= Bodzásújlak, gk., Eh. 
Sátoraljaújhely, 33. (k.), 34.“

Budapest, 1939. évi október hó 13-án.

A  magyar királyi postatakarékpénztár 1939. 
szeptember havi forgalma.

7.620/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a betéteket 13,033.187 

P 80 f-rel haladták túl a visszafizetések. A be
tétek állománya 1939. szeptember hó végén 
123,367.760 P 16 f volt. A különleges kamato 
zású betétek álladéka a fenti álladékban 
19,878.959 P 50 f-rcl szerepelt.

lA betevők száma a hó végén 600.120 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 5,758.984 P 

97 f-rel múlták felül a megterheléseket. A csek- 
betétek állománya 1939. évi szeptember hó vé 
gén 239,401.745 P 39 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 40.725 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donát képező értékpapírok állománya 1939. év; 
szeptember hó végén névértékben 148,963.269 P 
91 f-t tett ki. Az intézetnél levő, idegen tulaj 
dönt képező értékpapírok és egyéb értékek pe
dig névértékben 230,721.616 P 86 f értéket kép
viseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny 
vek, illetve letéti jegyek száma 105.713 volt.

A zálogüzletágban 198.745 drb új zálogfel 
vétel 4,289.258 P kölcsönnel és 264.869 drb zálog
kiváltás 5,517.023 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repelt.

A zálogtárgyak álladéka 1939. évi szeptem
ber hó végén 1,160.760 tétel, a zálogkölcsöntőke 
álladéka pedig 23,796.856 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.740 tétel, kényszerárverésre pedig 6.168 drb 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
7.843 drb, a befolyt vételár 195.651 P 10 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1939. évi szeptember hó folyamán 
3,724.397 tétel, s 2.335,555.948 P 53 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 362,769.505 P 55 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi október hó 7-én.

Személyzetiek.
135.620/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
évi augusztus havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).
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Áthelyeztettek: Dancsák Gyula dr. segéd- j 
titkár 54 Kassáról Budapestre, Kardos Antal dr. 
fogalmazó 79 Budapestről Pécsre, Papp László 
számgyakornok 1 Kispestről Budapestre, Har- 
sányi István számgyakornok 11 Balassagyar
matról Budapestre, Pintér János főfelügyelő 213 
Ungvárról Budapestre, Dömötör Sándor fel
ügyelő 365/g Budapestről Kassára, Szabó Tiva
dar dr. főtiszt 347 Tapolcáról Budapestre, Lan
tos László főtiszt 385 Budapestről Kassára, Ve- 
csey György L o. tiszt 411 Budapestről Kas
sára, Harcos Ferenc I. o. tiszt 492 Győrből Sop
ronba, Székely Ernő dr. I. o. tiszt 528 Buda
pestről Kassára, Bognár Imre I. o. tiszt 545 Du- 
naszerdahelyről Budapestre, Morvái Andor I, o. 
tiszt 566 Budapestről Kassára, Orbán Lajos II. o. 
tiszt 358 Budapestről Kassára, Turáni Károly II.
o. tiszt 448 Szolnokról Ungvárra, Katona Ferenc 
id. II. o. tiszt 123 Budapestről Kassára, Balaton 
János id. II. o. tiszt 139 Kalocsáról Ungvárra, 
Borgói Alán id. II. o. tiszt 153 Komáromból 
Budapestre, Szegedi József id. II. o. tiszt 195 
Tatáról Komáromba, Rébay Lajos dr. id. II. o. 
tiszt 284 Szigetváról Pécsre, Galambos László 
dr. gyakornok 292 Dunaföldvárról Pécsre, 
Nagyfejü János gyakornok 315 Budapestről 
Gyöngyösre, vitéz Megyesi Tibor gyakornok 
369 Marcaliból Budapestre, Pócs László gyakor
nok 376 Sátoraljaújhelyről Gyöngyösre, Polgár 
Gyula gyakornok 397 Budapestről Kassára, 
Molnár Antal gyakornok 470 Budapestről Kas
sára, Hatvani György gyakornok 541 Balassa 
gyarmatról Budapestre, Pathy Nagy Kálmán 
ellenőri cím és jelleggel felruházott segédellenőr 
203 Budapestről Kassára, Gölöncsér József se
gédellenőr 343 Szigetvárról Kaposvárra, Kövesdi 
Nándomé segédtisztnő 414 Nyíregyházáról 
Szolnokra, Stella Irma segédtisztnő 525 Mis
kolcról Budapestre, Nyesti Ilona segédtisztnő 
600 Nyíregyházáról Ungvárra, Bárdos Ignác 
műszaki ellenőr 94 Hódmezővásárhelyről Buda 
pestre, Léikai Gyula műszaki segédellenőr 106 
Szombathelyről Debrecenbe, Tóth Imréné ke 
zelőnő 371 Kiskunhalasról Hódmezővásárhelyre, 
dr. Moldoványi Béláné kezelőnő 561 Szolnokról 
Budapestre, Kaposi István I. o. altiszt 1805 
Nagykanizsáról Budapestre, Faragó Lajos I. o. 
altiszt 2225 Ceglédről Nagykőrösre, Simon Sán
dor II. o. altiszt 790 Nagykőrösről Budapestre, 
Vas János kálósemjéni II. o. altiszt 949 Szol
nokról Budapestre, Jakab István ceglédi II. o. 
altiszt 1392 Budapestről Ceglédre, vitéz Márton 
Mihály II. o. altiszt 1442 Nyiregyházáról Buda

pestre, Bernáth László II. o. altiszt 1549 Kapos
várról Jbuaapestre, Zimmermann Zoltán 11. o. 
altiszt ij59/b Debrecenből Mátészalkára, Kö
vest János 11. o. altiszt 1851 Ipolyságról Buda
pestre, Balga István II. o. altiszt 1985 Vácról 
Budapestre, Varga Ferenc tiszaíöldvári II. o. al
tiszt 2102 Rozsnyóról Budapestre, Kovács Mi
hály lovasberényi Ii. o. altiszt 2854 Kispestről 
Budapestre, Barr Sándor II. o. altiszt 239/ Bu
dapestről Kispestre, Nagy Károly Mihály II. o. 
altiszt 2441 Szegedről Budapestre, Németh 
Géza babóti II. o. altiszt 2602 Ipolyságról Buda
pestre, Tóvári Ferenc II. o. altiszt 2613 Érsek
újvárról Budapestre, Csesztregi József li. o. al
tiszt 2984 Budapestről Nagykanizsára, Kecske- 
méthy István II. o. altiszt 3180 Kisvárdáról 
Nyíregyházára, Muntyán László II. o. altiszt 
3576 Budapestről Székesfehérvárra, Felei Fe
renc II. o. altiszt 3802 Rozsnyóról Budapestre, 
Nyéki János II. o. altiszt 3930 Budapestről 
Ipolyságra, Koháry István II. o. vonalmester 
137 Vácról Budapestre, Erdős János I. o. vonal- 
felvigyázó 207 Mátészalkáról Husztra, Kővári 
József I. o. vonalfelvigyázó 333 Nyiregyházáról 
Ungvárra, Kuti Séra György I. o. vonalfelvi
gyázó 417 Kisújszállásról Debrecenbe, Divéki 
Sándor II. o. vonalfelvigyázó 465 Vásárosna- 
ményból Mátészalkára, Fejes János ugomyai 
II. o. csoportvezető 468 Mátészalkáról Vásáros- 
naményba.

Nyugdíjaztattak: Horvay József felügyelő 
253, Szabó István nagyperkátai I. o. szakaltiszt 
112, Horváth Imre nagybaráthegyii 149, Benkö 
József zalaapáti 421, Kácsor József 860 és Nagy 
Bálint hódmezővásárhelyi 1126 I. o. altisztek.

Felmentetett: Auer József dr. gyakornok 
537.

Lemondott: Molnár Ferenc dr. gyakornok 
602, vitéz Bartha Dániel II. o. altiszt 3676.

Meghaltak: Kovács Antal felügyelői cím és 
jelleggel felruházott főtiszt 211, Kosa Gyula I. 
o. altiszt 91, Németh Ernő I. o. altiszt 413, Ács 
Vince I. o. főművezető 1.

Kineveztetett: Orbán József forgalmi díj- 
nok gyakornokká 603.

Más ágazatból kineveztetett: Gyóni Lajos 
14 és Udvari János 15 I. o. garagemesterekké.

Más ágazathoz kineveztetett: Kóbor Ferenc 
kocsikezelő 372.
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Névváltozások: Pogonyi (Purger) Imre II.
o. altiszt 3222, Szirtesi (Szedlmayer) János II. o. 
altiszt 3766.

Egyéb változás: Bérezik Imre id. II. o. tiszt 
261 helyett Bérezik Imre dr., Borsitzky Béla 
gyakornok 434 helyett Borsitzky Béla dr., Né
meth Gizella kezelőnő 546 helyett dr. Kör

mendy Miklósné, Baranyai Irén kezelőnő 561 
helyett dr. Moldoványi Béláné, özv. Horváth 
lmréné kezelőnő 763 helyett Cehe Jánosnc 
írandó.

Véglegesíttetett: 1939. évi augusztus hó
l-ével vitéz Szebeny Andor mérnök 31.

Budapest, 1939. évi október hó 16-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

136.5033., 136.836., 136.835/3., 136.616/3., 136.635/3.
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*) A  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 1939.

évi november hó 4-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi október hó 17-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Pályázati hirdetmény.

A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 
tisztviselők országos egyesülete a Varga István 
nevét viselő középiskolai alapítványi ösztöndíj 
egyik részének elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázat feltételei a következők:
A „Varga István alapítványi ösztöndíj" 

1600 pengős tőkéjének kamataiból nyújtandó 
ösztöndíjra 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 kifogás
talan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utolsó 
bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének a 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.

A kérvények 1939. évi november hó 15-éig 
(XI—15.) a M. kir. Posta Üzemi és Műszaki 
Üzemi Tisztviselők Országos Egyesülete elnök
ségénél (Budapest, VI., Benczur-utca 27.) nyúj
tandók 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 előmene
telt évről-évre hitelesen igazolni tartoznak. 
Rossz előmenetel, vagy kifogásolható maga
viselet miatt, a tanulmányi segélyt az alapít
vány kezelősége a tanulmányok befejezése előtt 
megvonhatj a.

Budapest, 1939. évi október hó.
A z Elnökség.

Betöltendő kiadói állások.
Csolnok postahivatal helyettesítésre, esetleg állandóra 

kiadót keres azonnalra, esetleg 1-re. Javadalmazás 95 pengő, 
üzemi, lakás, világítás, fűtés.

Pusztaszabolcsi postahivatal azonnali belépésre kiadók 
ajánlatát kéri. Szükség esetén kiadójelölt is megfelel, kiadó 
lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

Sárospatak 1. oszt. postahivatal férfi vagy nő kiadókat 
keres bármikori belépésre, önálló távírdakezelést értők 
ajánlatát kérem.

Sim ontornya postahivatal kiadónőt, vagy kiadójelölt 
nőt keres legkésőbb november 15-re. Fizetés megegyezés 
szerint. Érdeklődők azonnal forduljanak nevezett hivatalhoz.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)
szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Suborits Ilona Püspöktam ási u. p. Rába- 
m o lnári 11

i $ *

Börzsey Rózsi G yőrszen tm árton Kisegítőnek ajánlkozik

A  szerkesztőségnek szánt küldem ények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szán t küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J«)
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Kitüntetések.
Felmentés.
Hivatalvezetői megbízatás.
Az utalvány-, utánvételi és megbízási forgalom kor

látozása Finnországgal.
A „Külterületi Kézbesítői Utasítás“ kiadása.
Arcképes bélyegek forgalomból való kivonása.
Az Országos Protestáns Napok hirdető bélyegzőinek 

használata.
A külföldi hirlaposztály kirendeltségének szóló zár

latok és küldemények címzése.
Küldöncdíj kiszámításánál a megtett út hosszának 

megállapítása.
A nemzetközi forgalomban rendszeresített hivott ál

tal fizetendő távbeszélgetések“ kezelése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.

A L O M :
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek név

sorában.
Változások a Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában és a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban.
Nagycsömöte postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása'.
Duszina postaihivatal átalakítása postaügynökséggé.
Nagyhantos ideiglenesen szünetelő postahivatal új

bóli megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Betöltendő postakiadói állások.

Kitüntetések.
136.065/1.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz
tésére Véghely Dezső postaműszaki főigazgató
nak — nyugalomba vonulása alkalmából — há
rom évtizedet meghaladó időn át kifejtett érté
kes és eredményes munkásságáért a Magyar Ér
demrend középkeresztjét adományozom.

Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 16. 
napján.

Horthy s. k.
Gróf Teleky Pál s.‘ k.

II.
137.852/1.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz
tésére Mészáros János postafőellenőrnek — nyu
galomba vonulása alkalmából — négy évtizedet 
meghaladó időn át teljesített hű és buzgó szolgá
latért a Magyar Arany Érdemkeresztet adomá
nyozom.

Kelt Gödöllőn, 1939. évi szeptember hó 30. 
napján.

Horthy s. k. 
Gróf Teleky Pál s. k.

Felmentés.
137.110/1.

Dr. Bally István postaigazgatót (17) a kassai 
postaigazgatóság vezetőjének állandó helyette
sítése alól felmentettem.

Budapest, 1939. évi október hó 23-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
137.063/1.

Dr. Mózer Miklós postafelügyelőt (501) meg
bíztam a salgótarjáni postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1939. évi október hó 20ltán.
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Az utalvány-, utánvételi és megbízási forga
lom korlátozása Finnországgal.

138.842/4.
A Finnországból Magyarországba küldött 

postautalványok, valamint az innen Finnország
ba szánt utánvétcles küldemények és megbízá
sok forgalma egyelőre szünetel.

A hivatalok e korlátozást jegyezzék elő a 
Finnországra vonatkozó adatoknál a Ld. 122. 
oldalán a 4., 147. oldalán a 6. és 158. oldalán a 2. 
hasábban, valamint a Csd. 54. oldalán a 9. ha
sábban.

Budapest, 1939. évi október hó 26-án.

A „Külterületi Kézbesítői Utasítás“ kiadása.
I. ad 115.691/4.

A külterületi kézbesítő és gyűjtő (felvevő) 
szolgálat ellátását eddig szabályozó „Utasítás a 
faluzó levélhordók részére“ és „Utasítás a tanyai 
levélhordók és a tanyai gyüjtőállomások részére“ 
című segédkönyvekben foglaltakat a mai keze- ; 
lési rendszernek és szabályoknak megfelelően át
dolgozva, mint egységes utasítást „Külterületi 
kézbesítői Utasítás“ cím alatt kiadtam, és az ér
dekelt postahivataloknak az igazgatóság útján 
megküldetem. Ez az Utasítás, a később kiadásra 
kerülő „Kisebb postai szervek utasításáénak (A.
6. Szab.) I. részét képezi.

A Külterületi Kézbesítői Utasítás a fentebb 
említett régebbi utasításokkal szemben a követ
kező alapvető változásokat tartalmazza:

1. A külterületi kézbesítő által kézbesített, 
illetőleg felvett postaküldeményeknél a 120 pen
gős érték- és a csomagoknál az 5 kg súlyhatárt 
az igazgatóság a helyi viszonyoknak megfelelően 
felemelheti, illetőleg leszállíthatja.

2. A külterületi kézbesítő a kézbesítői szol
gálatát a jövőben a belterületi házhozkézbesi- 
téshez hasonlóan látja el. Ennek megfelelően a 
küldeményeket a címzetteknek a kézbesítő ok
iraton (szállítólevél, utalvány, kézbesítő ív) való 
aláírás mellett általában házhoz kézbesíti.

3. A felvett postai küldemények közül az 
ajánlott leveleket és 120 P értékhatárig a som
más csomagokat a külterületi kézbesítő véglege
sen veszi fel és így az azokról kiadott feladó
vevény végleges.

Az Utasítást az érdekelt hivatalok tanulmá

nyozzák és az abban foglaltakra a külterületi kéz
besítőket oktassák ki.

Az új kezelési rendre való áttérés zökkenés
mentességének biztosítása végett felhívom a ke
rületi postaigazgatóságokat, hogy az Utasítás 
rendelkezéseit a hivataloknál ne egyszerre meg
határozott időpontban, hanem csak akkor lép
tessék életbe, amikor a hivatalok, illetőleg a kéz
besítők a szükséges tudnivalókat már elsajátítot
ták; mégis azzal a megszorítással, hogy 1940. ja
nuár 1-ig minden külterületi kézbesítőnek a szol
gálatot már az új Utasítás szerint kell ellátnia-.

Az új kiadással kapcsolatban a régi nyom
tatványok is megfelelően átdolgozva kerültek ki
adásra. E szerint tehát a faluzó levélhordói elis
mervény és a faluzó levélhordói napló nyomtat
ványok elnevezése a következőképen változott 
meg:

501. Ideiglenes feladóvevény külterületi kéz
besítő részére, (20 darab páros feladóvevényt 
tartalmazó tömb).

502. Külterületi kézbesítőív.
A hivatalok e nyomtatványok változását a 

„Nyomtatványkezelési utasítás és nyomtatvány
jegyzék“ megfelelő tételénél jegyezzék elő, s e 
nyomtatványokból a szükséges mennyiséget a 
m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertárától rendeljék meg.

Az 1914. évben kiadott „Utasítás a faluzó le
vélhordók részére“ és az 1928-ban kiadott „Uta
sítás a tanyai levélhordók és a tanyai gyüjtőállo
mások részére“ című segédkönyvek érvénye e 
rendeletemmel megszűnik.

Budapest, 1939. évi október hó 24-én.

Arcképes bélyegek forgalomból való kivonása.
135.211/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R.
T. 1932. évi 26. számában közzétett 85.813/3. szá
mú rendelettel forgalomba bocsátott 1, 2, 4, 6, 
10, 16, 20, 30, 32 40, 50 és 70 f-es, valamint ennek 
a bélyegsorozatnak kiegészítésére a P. R. T. 
1937. évi 15. számában megjelent 98.195/3. számú 
rendelettel kibocsátott 5 és 25 filléres, általános 
forgalmú, nemzeti nagyjaink arcképét ábrázoló 
levélbélyegeket 1939. évi december hó 31-ével a 
forgalomból kivonom.

A postahivatalok ezekből a bélyegekből 
készletükben lévő és az értékcikkraktártól még
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esetleg odaküldött mennyiséget igyekezzenek 
folyó év végéig felhasználni.

Külön is felhívom a postahivatalokat, hogy 
c bélyegek érvényességi határidejére a hozzájuk 
beosztott értékcikkárusokat és a nagyobb meny- 
nyiségű bélyeget vásároló cégeket, feleket figyel
meztessék.

A postahivatalok az esetleg eladatlanul ma
radt bélyegmennyiséget 1940. év január hó 5-éig 
tartoznak a m. kir. posta, értékcikkraktárába be
szolgáltatni.

Budapest, 1939. évi október hó 18!4n.

Az Országos Protestáns Napok hirdető bélyeg
zőinek használata.

137.259/3.
A P. R. T. folyó évi 43. számában közzétett 

132.435/3. számú rendelettel kapcsolatban értesí
tem a postahivatalokat, hogy az Országos Pro
testáns Napok hirdető bélyegzőit a budapesti
4., 62. és 72. számú postahivatalok folyó évi ok
tóber hó 27-től bezárólag 31-éig, naponként 8—18 
óra között, a feladók kifejezett kívánságára, az 
ajánlott küldeményekre ragasztott levélbélyegek 
lebélyegzésére is használhatják. Kötelesek azon
ban a küldeményeket a felvevő munkahely ren
des keletbélyegzőjének lenyomatával is ellátni.

Budapest, 1939. évi október hó 24-én.

A külföldi hirlaposztály kirendeltségének szóló 
zárlatok és küldemények címzése.

137.710/4.
A m. kir. posta külföldi hírlaposztályának 

kirendeltsége 1939. évi október 5-én a Budapest 
72. számú postahivatal helyiségéből (I. em.) át- 
költözködött a Budapest 741. számú hivatal he
lyiségébe (II. em.).

Felhívom az érdekelt postahivatalokat, hogy 
a m. kir. posta külföldi hírlaposztálya kirendelt
ségének készített zárlatokat Budapest 72. he- 
helyett ezentúl „Budapest 741.“ közelebbi megje
löléssel lássák el.

Ugyancsak a Budapest 741. sz. postahivatal
hoz kell irányítani a postai hírlapszolgálatban 
rendelt és külföldről „Abonnements-poste“ (=  
Postai előfizetés) jelzéssel ellátott azokat a hír

lap- és folyóirat küldeményeket, amelyek a cím
változásról megfelelően értesített külföldi hír
lapkicserélő hivataloktól „Bureau de poste Bu
dapest 741“ helyett még a régi „Bureau de poste 
Budapest 72“ címen érkeznek.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Küldöncdíj kiszámításánál a megtett út hosszá
nak megállapítása.

134.139/8.
Az 1922. évi Távirdaüzleti Szabályzat 57. 

§. 6. p-nak apróbetűs részében, továbbá a „Táv
iró kezelés és számadástétel szabályainak rövid 
összefoglalása“ című segédkönyv 39. §. 14. pont
jának harmadik bekezdésében foglalt azt a ren
delkezést, hogy a kiildöncdíj kiszámításánál fél
kilométernél kisebb távolságot nem lehet fel
számítani, olyképpen módosítom, hogy a kül
dönc által megtett út megállapításánál minden 
megkezdett kilométert teljes kilométernek kell 
számítani s a küldöncdíjat mindig teljes kilo
méterek után kell kifizetni.

A hivatalok e rendeletembén foglaltakat az 
említett segédkönyvek idézett szakaszainál je
gyezzék elő.

A Táviró kezelés helyesbítése iránt a leg
közelebbi „Változásokéban intézkedem.

Budapest, 1939. évi október hó 21-én.

A nemzetközi forgalomban rendszeresített „hi
vott által fizetendő távbeszélgetések“ kezelése.

136.037/8.
Az 1939. évi P. R. T. 44-ik számában meg

jelent 131.350/8. sz. rendelettel a nemzetközi 
forgalomban rendszeresített „hívott által fize
tendő távbeszélgetések“ kezelését az alábbiak
ban szabályozom:

Az ilyen távbeszélgetéseket mind a kezde
ményező, mind a közvetítő és kicserélő közpon
tok belföldön „hívott által fizetendő beszélge
tés“ megjelöléssel, külföldre pedig a kicserélő 
központok „conversations payables ä l’arrivée“ 
megjelöléssel adják tovább és e megjelölést az 
előjegyzés után visszaismételni kötelesek. A táv
beszélőjegy megjegyzés rovatába „hívott fiz.“ 
megjelölést alkalmazzák és amennyiben a hívott
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a díj fizetését vállalja, ezt a megjelölést >/ jel
lel kell ellátni. Ha ellenben a1 hívott a díj fizeté
sét nem vállalja, a távbeszélőjegy * hátoldalára 
pl.: „II20 hívott nem fizet“ megjelölést kell írni 
és az előjegyzést törölni kell.

Mivel a C. 3. Szab. 46. §-a értelmében pót
díj csak egyszer szedhető, a meghívással és kü- 
lönmeghívással kapcsolatos ilyen beszélgetések
nél a beszélgetési díjon kívül csak a meghívás, 
illetőleg különmeghívás díját szabad szedni. Ha 
a meghívás külterületre szól, a hívó mindig nyi
latkozni tartozik, hogy a kézbesítést küldönccel 
vagy postával kívánja-e. Ezt a nyilatkozatot a 
távbeszélőjegyen „Küldönccel“, illetőleg „Pos
tával“ szavakkal fel kell tüntetni és tovább kell 
adni. A kicserélő hivatalok e jelzéseket a nem
zetközi áramkörökön az előírt nemzetközi meg
jelöléssel továbbítják, a belföldi áramkörökön 
pedig az előírt magyar megjelöléssel. Ha a kül
területre szóló meghíváson nincs jelezve a hívó 
ilyen rendelkezése, a meghívás kézbesítése előtt 
a hívó rendelkezését ki kell kérni. Ha a hívó a 
küldönccel való kézbesítést kívánja, a küldönc
díj a többi djjjal együtt a hívottól szedendő be, 
de ha a hívott a díjakat nem vállalja, a kiildönc- 
díjat a hívó terhére kell felszámítani és erről, 
valamint az előjegyzés törléséről a kicserélő, ille
tőleg kezdeményező központot értesíteni kell.

A nyilvános állomásról kiinduló beszélgeté- 
téseknél a hívott által fizetendő távbeszélgetés
nek nyilvános állomásnál történt bejelentésekor 
a féltől az egyperces pótdíjat és amennyiben a 
beszélgetés külterületre szóló meghívással kap
csolatos és a hívó a meghívásnak küldönc útján 
való kézbesítését kéri, a hívott országban esedé
kes küldöncdíjat is be kell szedni és azt a táv
beszélőjegyen és a távbeszélőnaplóban el kell 
számolni. Ha a hívott előfizető a díj fizetését 
vállalja és a beszélgetés megtörtént, a beszedett 
pótdíjat és esetleges küldöncdíjat a távbeszélő
jegy hátoldalára vezetett elismervény alapján a 
hívónak teljes egészében vissza kell fizetni. 
Ugyanakkor az összeget a távbeszélőnapló 
„Visszatérítés“ rovatába is be kell írni.

Az előfizetői állomásokról kezdeményezett 
beszélgetéseknél a távbeszélőjegyen a díjrovatot 
csak akkor kell kitölteni, ha a hívott a díj fize
tését nem vállalta és így az egyperces pótdíj és 
az esetleges küldöncdíj a hívó előfizetőt terheli. 
Könyvelési díj is csak akkor esedékes, ha a hívó 
terhére a pótdíjat vagy a küldöncdíjat is fel kell 
számítani.

Az érkezett beszélgetéseknél a távválasztó 
berendezéssel ellátott kicserélő, illetőleg közve
títő központok a hívott előfizetőt a hívott által 
fizetett beszélgetéseknél őemmiesetre sem kap- 
csolhaják közvetlenül, hanem a beszélgetést min,- 
denkor a díj beszedésére illetékes rendeltetési 
központ közbejöttével kell lebonyolítanunk.

A hívott központ az ilyen beszélgetésekről 
mindenkor szabályszerű távbeszélőjegyet állít ki 
és annak „Megjegyzés“ rovatába „hívott fiz.“ 
megjelölést írja. Az előjegyzés vétele után, ha 
előfizetési állomást hívnak, felhívja a hívott állo
mást, illetőleg különmeghívás esetén a hívott 
személyt vagy mellékállomást és közli vele, hogy 
az ő költségére keresik a távolsági forgalomból. 
Egyúttal megkérdezi, hogy a beszélgetés dí
ját vállalja-e? pl.: „Berlin 262—562 számú á'lo- 
más beszélgetésre hívja, de a díjat az ön terhére 
kívánja felszámíttatni. Hajlandó-e a díjat vál
lalni?“ A választ a közvetítő és ennek útján a ki
cserélő hivatalokkal közli.

A meghívással kapcsolatos ilyen beszélgeté
sekről a hívottnak küldött értesítésre feltűnően 
fel kell jegyezni: „A hívó kéri, hogy az esedékes 
díjakat a hívott fizesse. Amennyiben a díjfize
tést nem vállalja, szíveskedjék azt erre a meghí
vásra feljegyezni és azt a küldöncnek vissza
adni.“ megjegyzést.

Ha a hívott a nyilvános állomásról beszél, a 
beszélgetési és pótdíjat, valamint az esetleges 
küldöncdíjat tőle a beszélgetés megkezdése előtt 
kell beszedni. A hívottól beszedett díjat az ér
kezési jegy alapján a távbeszélőnaplóban, illető
leg — ha a hívott előfizető — az általa kezdemé
nyezett beszélgetések között a távbeszélő nyug
tán kell elszámolni. Az előfizetőnek a könyvelési 
díjat is fel kell számítani.

A kicserélő központ a hívott által fizetendő 
díj beszedésének és elszámolásának ellenőrzése 
végett köteles a rendeltetési központ igazgatósá
gának az ilyen távbeszélőjegy másolatát elkül
deni.

Budapest, 1939. évi október hó 23-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
137.359/4.

A m. kir. honvéd olajsajtoló üzemet a f. 
évi november hó 1-től kezdődő érvénnyel a
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díjátalányozásban részvevő szervek sorába ( 
felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) VIII. pontjában (M. kir. Honvédelmi 
Minisztérium) 57. pontként írják be: „57. Hon
véd olajsajtoló üzem.“

Budapest, 1939. évi október hó 24-én.

II.
137.621/4.

Komárom törvényhatósági joggal felruhá
zott várost a folyó évi november hó 1-étől kez
dődő érvénnyel a díj átalány ozásban részvevő 
szervek sorába felvettem.

Ezért a postahivatalok a „Levélpostadíj sza
bás“ 67. §-ának (A díj átalány ozásban részvevő 
szervek) XIX. pontjánál (Törvényhatósági jog
gal felruházott városok) 4/a. pontként írják be: 
„4/a. Komárom“.

Budapest, 1939. évi október hó 24-én.

III.
136.218/4.

A munkácsi m. kir. egyedárusági bor- és 
gyümölcsszeszfőzdét a folyó évi november hó 
1-étől kezdődő érvénnyel a levélpostai díjátalá
nyozásban részvevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő 
szervek) V. pontjában (M. kir. Pénzügyminisz
térium) a 41. tételnél pontosvessző alkalmazásá
val folytatólag írják be: „munkácsi egyedáru
sági bor- és gyümölcsszeszfőzde, Oroszvég.“

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
137.717/4.

A m. kir. miniszterelnökség 1939. évi szep
tember hó 23-án kelt 8898/M. E. III. sz. rendele
tével a Lipcsében megjelenő „Illustrierte Zei
tung“ 1939. évi szeptember hó 14-iki keltezésű 
számának lefoglalását rendelte cl.

A postahivatalok e sajtótermék szóban- 
forgó számát 'a kitiltott sajtótermékek módjá
ra kezeljék.

Budapest, 1939. évi október hó 20-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.
137.673/4.

Az új kiadású Csomagdíjszabásban idő
közben beállott változások 1. számú jegyzékét 
e rendelettel együtt kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztá
lya fogja a hivatalokat és egyéb postai szerve
ket közvetlenül ellátni. Elmaradt példányokat 
a posta külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest, 1939. évi október hó 19-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
I.

139.175/3.
Folyó évi október hó 26-tól az Aszód Ba

lassagyarmat 69. sz. mozgóposta egyidejű meg
szüntetése mellett Balassagyarmat és Aszód 
közt a 4231. sz. vonatban, a balassagyarmati 
postahivatal ellátásában, csak egyirányú közle
kedéssel, a Balassagyarmat—Aszód 70. sz. moz
góposta rendeztetett be. Fenti naptól Aszód és 
Balassagyarmat között a 4238. sz. vonatban a 
balassagyarmati hivatal ellátásában, mozgó- 
postakocsiban, jegyzékelőmenet közlekedik. 
Mind a 70. sz. mozgóposta, mind pedig a 1238. 
sz. jegyzékelőmenet csak hétköznapokon köz
lekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tárának ezévi 20. számá
ban 107.255/3. sz. alatt közölt mozgópostái jegy
zékben.

Budapest, 1939. október hó 25-én.

II.
137.946/3.

Folyó évi október hó 18-tól a 72. számú 
mozgóposták csak Ungvár és Fenyvesvölgy 
(Cramia) között közlekednek.

A. kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 107.255/3. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1939. évi október hó 19-én.
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Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek névsorában.

137.660/3.
A m. kir. postahivatalok és postaügynöksé

gek névsorában Bátkánál (17. o.) a 6. hasábba 
D. helyett K., Erknél (46. o.) a 7. hasábba Gyön
gyös Jászárokszállás, Hajdusámsonnál
(58. o.) a 7. hasábba Debrecen -  -  — Nyírbá
tor, Harkánál (59. o.) a 7. hasábba Szombathely 
— — — . Sopron, Kamocsánál (69. o.) az 5. ha
sábba Nyitra és Pozsony (Komárom), Lácánál 
(83. o.) a 7. hasábba Sátoraljaújhely Tisza-
újlak, Királyhelmec—Perbenyik . . . . , Mátrano- 
váknál és Mátranovákbányatelepnél az 5. ha
sábba Nógrád, Mátraszentimrénél az 5. hasábba 
Heves, Nyírszőllősnél (105. o.) a 7. hasábba 
Nyíregyháza » « ™ Balsa — -wr-r. Sátoralja
újhely, Ormóspusztánál (107. o.) a 4. hasábba 
Eh. Miskolc írandó, Párkánynál (111. o.) Eszter
gom : Párkány törlendő, Pusztaszabolcsnál
(117. o.) a 4. hasábba beírandó pu., Sajópüsnöki- 
nél (122. o.) az 5. hasábba Borsod helvett Gömör- 
Kishont írandó, Sopron 2-nél (127. o.) Győr 

Sopron törlendő, Tornyosnémetinél 
(146. o.) a 7. hasábba Miskolc Kassa,
Hidasnémeti . . . , Vásárútnál (153. o.) az 5. ha
sábba Komárom, a 162. oldalon a 181. számnál 
Tetétlenouszta írandó, a 182. számnál pedig Te- 
tétlenpuszta törlendő.

Budapest, 1939. évi október hó 18-án.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban.

137.878/3.
A kir. hivatalok az alábbi változásokat ve

zessék keresztül:
A Postahivatalok és Ügynökségek Névso

rában a 14. oldalon Balatonmagyaródnál a ne
gyedik hasábba felveendő: „gy.“; a 32. oldalon 
Biissünél a negyedik hasábba felveendő: „k“.

A Helységnévtárban Balatonmagyaródnál 
(115. o.) a 789. szám elé és Büssiinél (150. o.) 
az 573. szám elé beírandó: „pd.“

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Változások a Helységnévtárban.
138.282/3.

Fancsal (199. o.) ezentúl u. t. Forró.
Forró (215. o.) ezentúl ©£3 L., „u. t. Encs“ 

törlendő.

Pétervására (431. o.) táviró és távbeszélő 
szolgálata ezentúl „C/2“.

Szentsimon (498. o.) ezentúl L., „u. t. 
Felsőhangony“ törlendő.

Szentsimonpusztar*j Szentsimon (498. ✓ o.) 
ezentúl u. t. Szentsimon.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Nagycsömöte postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

138.139/3.

Nagycsömöte távbeszélővel egyesített posta
ügynökség 1939. évi október hó 1-én változatlan 
forgalmi körrel IV. osztályú postahivatallá ala
kíttatott át.

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

A Helységnévtárban a 382. oldalon Nagy- 
csömöténél a Eh. Szombathely 2.“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: Törlendő
még a „Nagypöse—Eudad . . . .“ bejegyzés' is.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 96. oldalon Nagycsömöténél a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Szombathely 2.)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 105. oldalon Nagy
csömöténél a második hasábban az „U“ törlendő, 
helyette írják be: „IV“; a hetedik hasábban az 
„Eh. Szombathely 2.“ bejegyzést töröljék, a 
„8324“ számot pedig „8322“-re helyesbítsék.

Budapest, 1939. évi október hó 24-én.

Duszina postahivatal átalakítása posta
ügynökséggé.

138.537/3.
Kárpátalján, a beregi közigazgatási kiren

deltség szolyvai járásában fekvő Duszina (/lyrami) 
postahivatal változatlan forgalmi körrel f. évi 
október hó 1-től postaügynökséggé alakíttatott 
át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Szoly-
va (Cpa-MBa)

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Ügy
nökségek Névsorában a 43. oldalon Duszina- 
(Jtycima) -nál a 4-ik hasábba írják be: „ü. (Eh. 
Szolyva (CBaaHBa))“

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.
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Nagyhantos ideiglenesen szünetelő postahivatal 
újbóli megnyitása.

139.055/3.

Fejér vármegye sárbogárdi járásában fekvő 
Nagylók községhez tartozó Nagyhantos lakott 
helyen az 1938. évi szeptember hó 27-től szüne
telő postahivatal 1939. évi október hó 31-én is
mét megnyílik.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postahivatal jelzése vagy neve után feltün
tetett ideiglenes szünetelés jelzését (  * ) töröljék. 
Töröljék továbbá a Helységnévtár 384. oldalán 
Nagyhantosnál ( o  Nagylók) az „u. t.“ elé be
írt „u. p. és“ bejegyzést.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
137.699/1.

A Debrecen 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állás lemondás folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek hivatali igazgatók, főfelügyelők és felügye
lők. Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésé
től számított 8 nap alatt, a hivatalos út betartása 
mellett, a javaslattételre hivatott debreceni m. 
kir. postaigazgatósághoz intézett folyamodványá
ban.

Az igazgatóságok és központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
debreceni postaigazgatóságnak.

Budapest, 1939. évi október hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
137.466/1., 137.465/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi november hó 11-ig küldjék
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi október hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
138.377/3., 138.614/3., 137.891/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi november hó 1 l'Jig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Csepel 1. postahivatalnál betöltendő egy férfikiadói 

állás. Belépési idő legkésőbb december 1. Járandóság 120 
pengő fix és üzemi jutalék. Ugyanitt alkalmazást nyerhet 
lehetőleg szintén férfikiadó 100 pengő fixfizietéssel és üzemi 
jutalékkal. Lehet kezdő 'is.

Hosszúhetény III. oszt. postahivatal helyettesítésre 
alkalmas nőkiadót keres mielőbb egy, esetleg két hónapra, 
fizetés megegyezés szerint.

Kisterenye I. osztályú postahivatal férfi vagy nő
kiadót keres november, 1 vagy 15-ére. A  posta minden 
ágában jártas, jó távirász legyen. Fizetés fix 100 pengő és 
üzemi.

Tarany IV. osztályú postahivatal betegség miatt 
azonnalra vagy november hó elsejére helyettest keres egy
két hónapra. Fizetés: lakás, fűtés, 80 pengő és üzemi.

Veresegyházi postahivatal azonnali belépésre kiadók 
ajánlatát kéri. Szükség esetén, kiadójelölt is megfelel. Kia
dó lehet kezdő is. Fizetés megegyezés szerint.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztSly. Dob-utca, Budapest 7.

a
Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1»3». KOVEMBER 4. 4tt. szára.

T  A R T  A L O M :
Kinevezések.
Megbízatás.
I livatalve/.etöi megbízatás.
Kisközségek címére érkező pénz- és értékküldcmé- 

ríyék átvétele.
„Nemzetközi távbeszélgetések egyeztetése“ című új 

nyomtatvány rendszeresítése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.

Nyílt rendelet elvesztése.
Elveszett hálózati „azolvány.
Nevetlenfálu postaügynökség megnyitása.
Ekel postaügynökség megnyitása.
Illésháza postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő postakiadói állások.

Kinevezések.

I.
1 0 3 .0 0 0  1.

A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter kinevezte:

/. a m. kir. posta fogalmazási szakában:
1. postatitkárrá a Vili. fizetési osztályba: 

Adamovits János, dr. Wick Ödön, Kassa;
2. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 

Hopfer János, dr. Pfeifauf János, Kassa;

11. a m. kir. posta műszaki szakában:
postamérnökgyakornokká: Greek Zoltán,

Klema Gyula, Budapest;

III. a m. kir. posta számvevőségi szakában:
1. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz

tályba: Ventkó Jenő, Budapest;
2. postaszámellenőrré a X. fizetési osztály

ba: Bendicsák Gyula, Grulla Gusztáv, Budapest, 
Krunka Ferenc, Budapest;

3. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Brandl Józsefné, Dudrik József, Palotai Miklós, 
Lippai Sándor, Budapest;

4. postaszámgyakornokká: Pokorny Géza, 
Vetter László, Babják Jenő, Budapest;

IV. a m. kir. posta forgalmi szakában:
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály

ba: Szilárd Jenő, Komárom, Suchowsky Otto
kár, Kassa;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály
ba: Ruttkay István. Érsekújvár, Dorner Pál, Ko
márom, Jancsó Lajos, Munkács, Prajner Károly, 
Léva Kovács Károly, Kassa;

V. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselőinek
szakában:

postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 
Klekner Aladár, Huszt, Peschkó Ernő Bereg
szász, Szilágyi Pál, Gally János, Kassa, Pap Já
nos, Munkács, Oszuskó Lajos, Komárom;

VI. a m. kir. posta üzemi női tisztviselőinek
szakában:

postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osztályba: 
Komjáthy Margit, Komárom.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

II.
103.001/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

/. a m. kir. posta forgalmi szakába:
1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 

Szigetvárv József Kassa; Kázsmér Géza, Szabó
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Jenő Kassa, Szmrekovszky Gyula Szigetvár, 
Horszky Antal Érsekújvár, Halkó Aladár, 
Zibriczky János Kassa, Rónay Ákos Ungvár, 
Gábris Rezső Kassa, Pólyák Kálmán Beregszász, 
Angyal Jenő Ungvár, Pitschmann János, Pro- 
schinger Károly Rozsnyó, Bózner Lajos Érsek
újvár, Gazdagh Gyula Kassa, Horváth János 
Nyíregyháza, Kroó János, Ungvár;

2. 1. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Pétery Győző Léva. Héricz István Kassa, 
Kalocsai László Beregszász, Pretory Zoltán Bu
dapest, Kertész Ádám, Pásztor Lajos, Vogel 
Zoltán Kassa, Pap Béla Szolnok, Rozsnyai Jó
zsef, Pocsajszky Lajos Kassa, Szabó Zoltán 
Munkács, Mihályfalvi Béla, Lengyel László, Szil- 
vási Elek, Chrametz Elemér Kassa, Taubinger 
János Érsekújvár, Lichtenstein Zsigmond Ung
vár, Guzy László, Fedák Aladár, Micskó Lajos 
Kassa, Szemetkay Miklós, Kühbächer Ödön, 
Madas Elek Kassa, Osztie Zoltán Munkács, 
Andrejkó Béla Kassa, Váradi Gyula Rozsnyó, 
Kostya József, Ducke Artur Kassa, Vaskovics 
Béla Beregszász, Oszvald György, Fiedler An
tal, Brösztl János, Nemes Sándor Kassa, Zahoi- 
ránszky István Munkács, Bányai János, Tache 
György, Collinászy György Kassa, Kacsur Pé
ter Munkács, Melczer Ernő Rimaszombat, Ka- 
czenyák György, Schulek Teofil Kassa, Balogh 
Bertalan Losonc;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: Havasi Antal Munkács, Kitzbichler Já
nos, Madas Sándor Kassa, Schadek György 
Munkács, Zábavnik Ferenc Kassa, Masika 
László Ungvár, Füzy Miklós Rimaszombat, Sepa 
János Munkács, Jazudek Tibor Kassa, Nagy 
Béla Munkács, Markóczy József Beregszász, 
Brinszky Béla Kassa, Biczák István Beregszász, 
Stenger Gusztáv Komárom, dr. Kubinyi József 
Kassa, Verner Mihály Munkács, Palotai István 
Budapest, Tudós Tibor Ungvár, Schmiedt Ist
ván Budapest, Zsolczer Béla, Burger Elemér 
Kassa.

4. Postaforgalmi gyakornokká: Novák Ár
pád, Antal Ferenc, Urbán Sándor Budapest, 
Szabó Károly Munkács, Imre Béla Kassa, Ben- 
dig Ignác Beregszász, Dzubay Gyula, Hlavacsek 
Ferenc Budapest, Osztie Tibor Losonc, Barts 
Pál Budapest;

11. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselőinek 
szakába:

1. Postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
' Hudák Jenő Kassa, Rónai Vilmos Beregszász,

Musák István Kassa, Schleihardt József Mun
kács, Szamuelisz Béla Kassa, Vozák Vince Pár- 
kánynána, Ivicsics Gyula Oroszka, Kócsa Sán
dor Ipolyság, Novakovszky Béla Beregszász és 
Tirkanits Miklós Ungvár;

2. Postasegédelienörré a X. fizetési osztály
ba: Blága László, Barát Gyula, Matejovics Ágos
ton Komárom, Gotthardt Albert Losonc, Zá- 
dory Kálmán Ungvár, Koprla Pál Nagymánya, 
Hüttinger Gyula Komárom, Saskó Tibor Komá
rom, Bóka István Érsekújvár, Kőberling Jakab 
Komárom, Teplán István Kéménd, Barton Nán
dor Ipolyság, Spolecny Jenő Somorja, Gyurcsán- 
szky Béla, Martinidesz Dezső, Nyigut János, 
Sztasek Antal, Gajdos József, Mészáros Gábor 
Kassa, Holodcsák Gyula Ungvár, Udutt János 
Munkács, Pottornyay Ede Kassa, Czina Lajos 
Beregszász, Zeman László Munkács, Pavlyák 
Árpád Kassa, Losonszkv István Komárom, Pol
nisch Ferenc Kassa, Lozánsky Gyula Ungvár, 
Varga Árpád, Kovács György Kassa, Varga Já
nos Érsekújvár;

3. Postasegédtisztté a XI. fizetési osztályba:
Gyurcsánszky István, Ludrovszky Géza

Kassa, Kulcsár János Ungvár, Hugyecz Ferenc 
Érsekújvár, Frian Ferenc Rozsnyó, Lecovics Fe
renc Munkács, Csizsik Mihály Kassa, Buday Já
nos Ungvár, Rozik Rezső Kassa, Hauk Gusztáv 
Érsekújvár, Antal János Rimaszombat, Valkov- 
szky Jenő Munkács, Cuker Rudolf Budapest, 
Jencsó János, Műnk József Kassa, Neuwirth 
Nándor Munkács, Keczer Lajos, Pribula Gyula 
Kassa, Almási György Beregszász, Keczer Ele
mér, Kavalecz Béla Kassa, Loisch Béla Ungvár, 
Horváth Pál Kassa, Cserlenyák Sándor Ungvár, 
Lewandowszky Dagobert, Keruly Kmecz Tamás, 
Szlanina Sándor, Béres György Kassa, Bolha 
Zsigmond Rimaszombat, Makránszky Mihály 
Rozsnyó, Horváth József Nagygéres, Marek An
tal Ipolyság, Csik Sándor, Takács Béla Rozsnyó, 
Lengyel János Munkács, Krivda Péter Kassa, 
Chudó Béla Ipolyság, Fejes Jenő Géza Ipolyság. 
Bocskay László Beregszász, Gedeon József, But- 
kovszky Ferenc Kassa, Cserniczky János Ung
vár;

III. a m. kir. posta üzemi nőtisztviselőinek 
szakába:

1. postaellenörnővé a IX. fizetési osztályba: 
özv. Wittich Gusztávné Kassa, Kemény Gizella 
Rozsnyó, Jakab Berta, Major Teréz Kassa, Bary 
Ana Munkács, Frankó Mária Kassa, Bodnár Má-
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ria Rozsnyó, Kontratovics Anasztázia Ungvár, 
Babusik Janka Érsekújvár, Demeter Margit 
Rozsnyó, Ányos Elza Komárom, Czirok Katalin 
Dunaszerdahely, Rónay Sándorné Beregszász;

2. postasegédellörnövé a X. fizetési osztály
ba: Schenkner Piroska Beregszász, Schproch 
Gyuláné Kassa, Lipovniczky Kázmérné Érsek
újvár, Toóth Ilona Léva, Prokopovich Margit, 
Újházi Teréz Kassa, Ónody Mihályné Sátoralja
újhely, Kalatovics Mária Rozsnyó, Zimmermann 
Irén Komárom, Mihalovics Margit Léva, özv. 
Huszár Tiborné Léva, Lénárt Hona Losonc, 
Pápp Emma Beregszász, özv. Mrlina Jánosné 
Érsekújvár, Galbavy Istvánné Rimaszombat, 
Soltész Mária, Wawra Ilona Komárom, Kopin 
Ilona Ungvár, Heim Ernőné Komárom, Gróf 
Pálné Érsekújvár, Bóka Istvánné Érsekújvár, 
Szoviusz Margit, Kasparec Ferencné Gedeon 
Ilona, Ujfalussy Józsefné Kassa, Mihályfi Pálné 
Léva, Poppr Mihályné, Ivánfi Ilona Komárom, 
Kostya Józsefné Kassa, Schindler Rezsőné, Ren- 
czés Istvánné Komárom, Figlyár Andrásné, Ka- 
valecz Mária Kassa, özv. Kárpáthy Lászlóné 
Ungvár, Haulik Károlyné Érsekújvár, Kocsán 
Jánosné Érsekújvár, Magdics Irén Kispest, 
Frian Ferencné Rozsnyó, Halmi Gyuláné, Für- 
jész Ilona Kassa, Virágh Matild, Adler Frigyes- 
né Losonc, Horn Vilma Érsekújvár, Guggenber- 
ger Mária Léva, Faix Józsefné Érsekújvár, Ter- 
ray Emma Ungvár, Zacskó Istvánné Érsekújvár, 
Richnavszky Ilona, Szatmáry Jolán Kassa, Gott
hardt Albertné Losonc, Szege Malvin Kassa, 
Ondera Erzsébet Rozsnyó, Sztruhár Mária Ér
sekújvár, Szaxun Mária Ungvár, Bánhidi Erzsé
bet Kassa, Diószeghv Erzsébet Ungvár, Regéczv 
Aladárné Dunaszerdahely, Lányi Mária Érsek
újvár, Bossánvi Miklósné Kassa, Jerem Jánosné 
Rimaszombat, özv. Schrötter Vencelné Mun
kács, Novák Mária Kassa, Grülla Gusztávné 
Budapest, Hlobil Mária Losonc;

3. Postasegédtisztnövé a XI. fizetési osz
tályba: Galkó Aranka Kassa, özv. Baltovics
Gyuláné Munkács, Brozák Anna, Kovács Mária 
Kassa, Hauser Vilmosné Beregszász, Bajzáth 
Kornélné, Szaniszló Jánosné, Fischer Károlyné 
Kassa, özv. Cserniczkv Sándorné Ungvár, Ka- 
csur Péterné Munkács;

IV. a m. kir. posta műszaki üzemi tisztvise 
löinek szakába:

1. postamüszaki segédellenőrré a X. fizetési 
osztályba: Selig Miksa Kassa;

2. postamüszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Brunyacky István, Hrabovszky Sán
dor Kassa;

V. a m. kir. postakezelönöknél:
postakezelönövé: Tomcsó Julianna, Kosts 

.Anna, .Schranz Teodorné, Resutkó Magda, Mics- 
kó Lajosné, Lipták Istvánné Kassa, Hornyák 
Margit Munkács, özv. Kozsich Józsefné Duna
szerdahely, özv. Halász Ferencné Munkács, 
Dreiszig Irén Kassa, Mészáros Gizella Kassa, 
Kun Dezsöné Beregszász, Pavlyák Margit Kassa, 
Maráz Borbála Komárom, Zádori Kálmánná 
Ungvár, Hornicsár Jánosné Beregszász, Martin- 
kovics Ilona Léva, Benda Anna Losonc, Dudo- 
vics Mária Kassa, Ziska Katalin, Gombik Gi
zella Érsekújvár, Korbély Jánosné, Kovács Jó
zsefné, Kalmár Jolán, Krivda Józsefné Kassa, 
Scholtz Piroska Nyíregyháza, Fityma Julianna 
Losonc, Pekárs Emilia Rimaszombat, Regéczy 
Árpádné, Matvasovszky Mária Kassa, Veszély 
Lászlóné Érsekújvár, Héricz Margit, Balázs Edit 
Kassa, Henriczv Éva Léva, Szenderszky Julia 
Kassa, Taubinger Jánosné Érsekújvár, Fábián 
Janka Miskolc, Gally Gizella Budapest, Proko
povich Gizella Kassa, Paulini Margit Losonc. 
Párducz Mária Losonc, Béres Erzsébet Kassa, 
Fotta Jánosné Szerencs, György Istvánné Érsek
újvár, Kerekes Etel Losonc, Kovács Aranka 
Kassa, Leskó Berta Miskolc, Máté Mihályné Ér
sekújvár, Reymann Jánosné Kassa, Sógor Jolán 
Munkács, Szálkay Ilona Kassa, Vánkav Teréz 
Léva, Szitás Margit Budapest;

VI. a m. kir. postamüszaki segédszemélyzetnél:
1. I. fizetési csoportba: Gergely Sándor Mun

kács, Ferenczy László Érsekújvár I. o. vonal
mesterekké;

2. III. fizetési csoportba: Molnár József Ung
vár, Záboly Gyula Dunaszerdahely, Csapó And
rás Rozsnyó, Fábry János Csap I. osztályú vo
nalfelvigyázókká;

3. a IV. fizetési csoportba: Rónay Antal Ér
sekújvár kocsikezelővé, Tupta József, Mlinarik 
.Antal, Derián Károly Kassa, Németi Károly Be
regszász, Szvitelszkv Béla Munkács II. osztályú 
vonalfelvigyázókká, Egry György Kassa, Choma 
András Munkács II. osztályú csoportvezetőkké. 
Varga József Kassa, Hunyadi Frigyes Érsekúj
vár II. osztályú vonalfelvigyázókká. Magyar Jó
zsef Kassa II. osztályú gépkezelővé, Géczy Ti
vadar Kassa II. osztályú vonalfelvigyázóvá, Hlub
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István Kassa kazánfűtővé, Szabán Gyula Kassa 
II. osztályú gépkezelővé, Duklesz József Losonc 
II. osztályú csoportvezetővé, Götzl Nándor 
Ungvár II. osztályú gépkezelővé, Gerber Jenő 
Munkács III. osztályú csoportvezetővé;

VII. a m. kir. postaaltiszti személyzetnél:
1. /. osztályú m. kir. postaaltisztté: Kusnyér 

Pál, Leskó János Kassa, Jankovits István Komá
rom, Antal Mihály, Rudolf Nándor, Szedlák Ig
nác Kassa, Bus József Komárom, Novánszky 
Károly Érsekújvár, Welhoffer Antal Komárom, 
Zsámbokv István Ipolyság, Tóth Gáspár Duna- 
szerdahely, Öllé Péter Komárom, Répászkv 
István Kassa, Halász Lajos Rozsnyó, Neszmér 
Gáspár Érsekújvár, Roncsinszky Béla Kassa, 
Fábián János Kassa, Kaszoni Bálint Beregszász, 
Tordai János Kassa, Szimkánics Demeter Mun
kács, Hudán Ferenc, Mátyás Mihály Munkács, 
Bóna István Léva, Tomes István, Hrabinszkv 
András, Hudák Károly, Lintner Nándor Kassa, 
Finta László Komárom, Lautner György Mun
kács, Rózsa András Komárom, Ködöböcz Jó
zsef Beregszász, Bona János Léva, Kelemen Já- ■ 
nos Komárom, Spisák Mihály, Béress József, 
Szabó János, Onacsilla János Kassa, Szacskó Jó
zsef Losonc, Kurucz János, Kinszky István, 
Tresza János, Truhán József, Béres András, 
Hascsák János, Andrássy Lajos, Sutor József 
Kassa, Fegvó Miklós, Nadraveczky István, Tóth 
Lajos, Zsufa István Ungvár, Lachmann Miklós 
Rimaszombat, Andrejkov Gyula, Ronvalter 
Sándor, Újhelyi Károly Ungvár, Kozma István, 
Dudovits József, Pálfi József, Mráz Mátyás 
Kassa;

2. II. osztályú m. kir. postaaltisztté: Ma- 
tiszkó József, Varga Gyula, Macsata János, Sem- 
rák András, Eperjesi János, Fatula János, Tresza 
zkndrás, Sproch János Kassa, Kontratovics And
rás, Szidák György Ungvár, Szabó Pál Munkács, 
Kispesta László, Danes Ferenc, Krulik János 
Ungvár, Macsinga Pál, Klohán Gyula, Vlcsek 
Péter Kassa, Cserlenvák Antal Beregszász, Tóth 
József, Ipolyság, Újvári Károly Léva, Palkó 
Sándor Ungvár, Zelenák Rudolf Nagysurány, 
Barkóczi János Ungvár, Sáfrány Géza Sámuel 
Rimaszombat, Kohán Sándor Szerencs, Longaj 
Mihály Losonc, Csabala József, Csabala Mihály, 
Takács Ferenc, Rudolf József, Micovcsin István, 
Fedor Imre Kassa, Grich István Rozsnyó, Tóth 
Kálmán Beregszász, Vinkler György, Zelenvák 
István Kassa, Stupák László Ungvár, Komá

romi Ferenc, Szeleczky Rudolf, Borovszky Ká
roly, Forrai András Kassa, Halász János Mis
kolc, Halanda Ignác Érsekújvár, Retkovszkv Ist
ván Kassa, Gál János Bátyú, Hudák János Rozs
nyó, Velena Pál Esztergom, Baraté János Bátyú, 
Valach Pál Léva, Virosztkó János, Kappan Mi
hály Kassa, Gonák János Munkács, Dorohovics 
László Ungvár, Nemcskó János Losonc, Soós 
Géza, Steffkó Ferenc Kassa, Gogola István Kő- 
•márom, Vizniczky Illés Beregszász, Csepregi 
Mihály Komárom, Csorba Gyula Sátoraljaúj
hely, Varsányi Imre Dunaszerdahely, Kalász 
István Rimaszombat, Baraté Ferenc Beregszász, 
Cservenák Pál István Rimaszombat, Rozgonyi 
Dezső Ungvár, Hucska József, Tresza Károly, 
Sógor Gyula, Szopkó András Kassa, Halász 
László Munkács, Laczkó János, Szin János, 
Fuchs Béla Kassa, Körösi Sámuel Losonc, Petrás 
József Érsekújvár, Sztary Ferenc Rozsnyó, Szo- 
kol József Komárom, Kacsur László, Kopcsa 
Miklós Munkács, Dojcsák István Kassa, Szabó 
György Ungvár, Varga István Kassa, Sztrizs 
Lajos Ipolyság, Demes Ferenc Komárom, Palko- 
vik András Kassa, Nagy Lajos, Szedlák Imre, 
FJelmeczv Béla, Fedor János Kassa, Opálenik 
Mihály Ungvár, Szakaly Mihály, Bondra Géza 
Kassa, Vesselényi Ferenc Beregszász, Kozsusek 
János Kassa, Bubrják Mihály Munkács, Orosz 
Mihály Kassa, Bucsok Ferenc Huszt, Telek Ist
ván, Haluska János, Mihalik József Kassa, Ilkó 
Sándor Ungvár, Szloboda Károly Kassa, Stark 
József Ipolyság, Zelenák Mihály Nagysurány, 
Lukecsa János Munkács, Klapkó István Kassa, 
Pilip Mihály Munkács, Meluch Ede Kassa, Jar- 
kovszky Gyula Ungvár, Bachorecz István Ko
márom, Szakaly András Kassa, Hronyecz Jó
zsef Losonc, Székely Lajos Rozsnyó, Krizsán 
István Nagysurány, Sárosi István, Belis Mátyás, 
Tamás János Kassa, Feledi Gyula Rimaszombat, 
Perényi Gábor Munkács, Mészár Pá! Budapest, 
Nagy Bertalan Beregszász, Kocsir Jenő Mun
kács, Pénzes Ferenc Léva, Kobezda János 
Kassa, Szaban László, Barczi Lajos Losonc, Ko
vács János, Svéda János Kassa, Bencze István 
Bátyú, Vetter József Munkács, Filep János Be
regszász, Vorobiev Titusz Miskolc, Pollik Ká
roly Kassa, Krámer József Léva, Abosi János, 
Jaczkó János Kassa, Birta János Beregszász, Ile- 
ribán Jenő Komárom, Goda János Érsekújvár, 
Batyik József, Kovács Gyula Kassa, Trubinyi 
Imre Érsekújvár, Kun András LJngvár, Barger 
István, Palocskó József, Simkó Sándor Kassá,
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Háda Gábor Beregszász, Mátyás Ferenc, Salap 
Bertalan Kassa, Varjassy László Munkács, Ger
gely József Ipolyság, Füri Gábor Komárom, 
Dziak József, Sipos András, Matyi István, Ben- 
dik Béla Kassa, Gunda István Losonc, Butkay 
László Munkács, Guzik János Vágsellye, Dcj- 
cző Gábor Komárom, Olló József Dunaszerda- 
hely, Pekarik András Léva, Kosa Kálmán Pár
kány, Schmidt János, Orlovszky István, KusS- 
nvér Pál Kassa, Koller Gyula Dunaszerdahely, 
Tresza János II., Andrássy Béla Kassa.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Megbízatás.
140.424/1.

Dr. Margitfalvy Sándor postaigazgatót 
megbíztam a kassai m. kir. postaigazgatóság 
vezetőjének állandó helyettesítésével.

Budapest, 1939. évi október hó 31-én.

Hivatalvezetői megbízatás.
137.851/1.

Csenki Sándor postafőtisztet (214) megbíz
tam a szarvasi postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1939. évi október hó 26-án.

Kisközségek címére érkező pénz- és értékkül
demények átvétele.

138.877/4.
A m. kir. belügyminiszter úr 93.703/1938. B. 

M. számú körrendeleté értelmében (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1939. évi október hó 24. 
számában) azokban a kisközségekben, ahol köz
ségi pénztárnoki tisztség van szervezve, a köz
ségi pénzek és értékek kezelése a községi pénz
tárnak feladata.

Ennélfogva mindazokban a kisközségek
ben, ahol községi pénztárnoki tisztség szervez
ve van, az értéklevelek, értékdobozok, postai és 
csekkfizetési utalványok, csomagok, valamint 
az utánvételes küldemények átvételére a köz
ségi képviselőtestület a községi bíró helyett a 
községi pénztárnokot is felhatalmazhatja.

A községi pénztárnok aláírása mellett a

községi bélyegzőt is alkalmazza és a részéről 
aláírt kézbesítő okiratokat ellenőrzésképpen a 
körjegyző is köteles aláírni.

Ezt a rendelkezést a hivatalok az A. 3. 
Szab. 111. §. 3. pontjánál jegyezzék elő. A Sza
bályzat javítása a legközelebbi változás útján 
történik.

Budapest, 1939. évi október hó 28-án.

„Nemzetközi távbeszélgetések egyeztetése“
című új nyomtatvány rendszeresítése.

135.454/8.
A nemzetközi távbeszélő forgalomban vál

tott beszélgetések adatainak a kicserélő hiva
talok által való egyöntetű előjegyzése, vala
mint az említett hivatalok munkájának csök
kentése céljából, „Nemzetközi távbeszélgetések 
egyeztetése“ elnevezéssel új nyomtatványt 
rendszeresítettem. Az új nyomtatvány száma: 
919.

A távbeszélő kicserélő hivatalokat az új 
nyomtatványból az első alkalommal a szüksé
ges darabszámmal a posta központi javítómű
helye és anyagszertára hivatalból fogja ellátni. 
A későbbi szükségletet a hivataloknak saját 
maguknak kell igényelniük a szokásos módon.

Budapest, 1939. évi október hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
140.053/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1939. évi október hó 26-án kelt B. 
11.123/1939. számú végzésével az „I. számú nyílt 
levél“ kezdetű, „Kitartás, Éljen Szálasi! Székely 
János, Budai József“ befejezésíi és 1939. októ
ber 12-én kelt röpirat; az 1939. évi október hó 
27-én kelt B. I. 11.146/2.—1939. számú végzésé
vel pedig a „Testvérem! A mai súlyos nemzet
közi helyzetben a testvéri összefogás . . .“ kez
detű, „Kitartás! Győzünk!“ befejezésíi, im
presszummal el nem látott litografált úton ké
szült röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi október hó 30-án.
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Változások a Távíró-Díjszabásban.
138.306/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Észtországnál az 5. hasábba tegyenek 
18) jegyzet jelölést. Az oldal alján lévő 13) jegy
zet szövegét töröljék és helyébe a következő új 
szöveget írják: ,,13) Távirat csak a feladó ve
szélyére fogadható el. Magántáviratok csak an
gol, arab, francia, lengyel, német, olasz, orosz, 
portugál és spanyol nyelven szerkeszthetők. A 
magántávirat szövegének végén a feladó nevét 
fel kell tüntetni. Szám- és betűjegyesnyelvü ma
gántávirat nem küldhető, összebeszéltnyelvü 
magántávirat az alább felsorolt táviró-code-ok 
felhasználásával küldhető: Code national íran- 
gais, Peterson’s third edition, Bentley's complé- 
te phrase code, Acme commodity and phrase 
code, Cogef Lugagne 1929, New Boe code. A 
használt code nevét a távirat bevezető részének 
végén fel kell tüntetni.“

Az oldal aljára a következő új jegyzetet ír
ják: ,,18) Összebeszéltnyelvü, valamint szám- és 
betűjegyesnyelvü magántávirat nem küldhető. 
Táviratok csak közértelmü angol, észt, francia, 
német és orosz nyelven szerkeszthetők. A táv
iratokban semmiféle megállapodásszerii jelzés 
nem alkalmazható. Rádiótáviratok nem váltha
tók. E korlátozások a kormányhatóságok, ka
tonai- vagy diplomáciai hatóságok távirataira 
nem vonatkoznak.“

11. o. Az oldal alján lévő 12) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Ma
gántáviratok csak angol, arab, francia, lengyel, 
német, olasz, orosz, portugál és spanyol nyel
ven szerkesztve küldhetők.“

Az oldal alján lévő 18) jegyzet szövegét a 
következő mondattal egészítsék ki: „Magántáv
iratok csak angol, arab, francia, német, olasz, 
orosz és spanyol nyelven szerkeszthetők.“

Az oldal alján lévő 17) jegyzet szövegét tel
jes egészében töröljék.

14. o. Francia-Nyugat-Afrika, a) Dahomey 
és Elefántcsontpart és c) Francia Guineánál a
6. hasábba tegyenek 7) jegyzetjelölést. Az oldal 
alján lévő 7) jegyzet szövegét a következő mon
dattal egészítsék ki: „Távirat csak a feladó ve
szélyére fogadható el.“

16. o. Szomáli partvidék (francia) -nél a 6. 
hasábba tegyenek 9) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,9)

Összebeszéltnyelvü, valamint szám- és betűje
gyesnyelvü magántávirat nem küldhető“

24. o. Chilénél a 6. hasábba tegyenek K) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követke
ző új jegyzetet írják: ,,8) Chilei hajókra szóló
összebeszéltnyelvü, valamint szám- és betűje
gyesnyelvü rádiótávirat nem küldhető.“

33. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzetet a kö
vetkezőképpen egészítsék ki: „Uj-Zélandba
magántáviratok közértelmü spanyol nyelven 
szerkesztve is küldhetők.“

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Változások a Helységnévtárban.
139.539/3.

Birkaházmajor O Magyaratád (136. o.) u. t. 
ezentúl Magyaratád.

Gálmajor rv Patalom (221. o.) u. t. ezentúl 
Magyaratád.

Magyaratádnál (351. o.) a „W “ jel után 
beírandó: „ § b L ;  „u. t. Büssü“ törlendő.

Patalom (425. o.) u. t. ezentúl Magyaratád. 
Rácegres O Zimány (447. o.) u. t. ezentúl 

Magyaratád.
Somodor (472. o.) u. t. ezentúl Magyaratád. 
Tátompuszta 'o  Magyaratád (516. o.) u. t. 

ezentúl Magyaratád.
Zimány (573. o.) u. t. ezentúl Magyaratád.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Naprágy (89. o.) u. p. és u. t. ezentúl Kele

mér.
Budapest, 1939. évi október hó 31-én.

Nyilt rendelet elvesztése.
ad I. 136.077/8.

Dr. Keleméri Béla postatitkár a postahiva
talok táviró, távbeszélő és rádió szolgálatának 
ellenőrzésére feljogosító, a m. kir. közlekedés- 
és kereskedelemügyi miniszter által 127.961/ 
1936. IV. 8. szám alatt kiadott, 11. sorszámú 
„Nyilt rendelet“-et elvesztette.

A „Nyilt rendelet“ érvényességét megszün
tetem.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.
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Elveszett hálózati igazolvány.

139.221/6.

Keresztes Mihály órahéres szakiparos a ni. 
kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 693/1937. számú, — távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készüléke
ken munkák elvégzésére jogosító igazolvá
nyát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1939. évi október hó 30-án.

Nevetlenfalu postaügynökség megnyitása.

138.977/3.

Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegye tiszaúj- 
laki járásában fekvő Nevetlenfalu községben 
1939. évi október hó 21-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Fekete -
ardó, ellenőrzőszáma: 2256., díjnégyszögszáma: 
3272.

Az ügynökség forgalmi köre Akii, Batár és 
Nevetlenfalu községekre, valamint Farkasta
nya, Hadadvtanya, Kosánláz, Ruszintelep, Sza
bótanya és Szőllőhegy lakott helyekre terjed 
ki.

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

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 90. 
oldalán Nevetlenfalunál az ,.u. p. és“ bejegyzés 
törlése mellett beírandó: S3 Eh. Feketeerdő,
Nevetlenfalu — — — Királyháza, 3272,“ az 
„u. t. Feketeardó“ után írják be: „postáig. D.“, 
Akii (34. o.), Batár (39. o.), Farkastanya r". Ba
tár (55. o.), Hadadytanya r Batár (62. o.), Ko
sánláz r  Nevetlenfalu (77. o.), Ruszintelep .'S 
Akii (99. o.), Szabótanya .A Batár (102. o.) és 
Szőllőhegy Akii (106. o.) u. p. ezentúl Ne
vetlenfalu.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 103. oldalon Neszmély után írják be: 
2256, 3272,..., Nevetlenfalu ti. (Eh. Feketeardó), 
Ugocsa, D, Nevetlenfalu m m — : Királyháza.“ 
A 171. oldalon a 3272. számnál Tiszapéterfalva 
elé, a 178. oldalon pedig a 2256. számnál írják 
be: „Nevetlenfalu“,

Az Irányítási Füzetben a 112. oldalon Nesz
mély után írják be: „Nevetlenfalu, Ü, Ugocsa, 
D„ II., Nevetlenfalu—Királyháza, Eh. Fekete
ardó, 33/4239 V . “

Budapest, 1939. évi október hó 27-én.

Ekel postaügynökség megnyitása.
138.804/3.

Komárom vármegye, komáromi járásában 
fekvő El ei községben 1939. évi szeptember hó 
27-én új postaügynökség nvilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ko
márom 1.: díjnégyszögszáma: 268; ellenőrző
száma: 6442.

Az ügynökség forgalmi köre: Fkel község
re, valamint a közigazgatásilag hozzátartozó 
Ekeli puszta, Ekeli rét, Felaranyospuszta, Géci- 
puszta, Holizertelep, Margitpuszta, Róczháza- 
puszta és Viharos lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 53. 
oldalán Ekeinél „u. p. és“ bejegyzés törlése mel
lett beírandó: „SS Eh. Komárom 1., Komárom 
déli pu. t  Somorja, 268, az „u. t. Ne-
mesócsa“ után beírandó: „postáig. S.“; az 55. ol
dalon Felaranyospuszta O Ekel és a 8.3. oldalon 
Margitpuszta f " Ekéi ezentúl u. p. Ekel.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 44. oldalon Ekecs után beírandó: .,6442, 
268, —, Ekel ti. (Eh. Komáromi 1.), Komárom.
S., Komárom déli pu. — » ■ Somorja A
163. oldalon a 268. számnál Csallóközaranyos 
után a 188. oldalon pedig a 6442. számnál be
írandó: „Ekel.“

Végül az Irányítási Füzetben a 43. oldalon 
Egyházasrádóc után beírandó: „Ekel, Ü, Komá
rom, S„ 1. a., Komárom déli pu. Somorja, Eh. 
Komárom 1„ 214, Komárom 275624.

Budapest, 1939. évi október hő 27-én.

Illésháza postaügynökség megnyitása.
139.265/3.

Komárom vármegye somorjai járásában fek
vő Illésháza községben 1939. évi október hó 
16-án új postaügynökség nvilt meg.
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A postaügynökség ellenőrző hivatala: 
Nagymagyar, ellenőrzőszáma pedig: 6443, díj- 
négyszögszáma: 596.

A postaügynökség forgalmi köre Bélvata és 
Illésháza községekre, valamint a közigazgatási
lag Illésházához tartozó Bartusz, Borjus, Fehér
ág, Kisszigetmajor és Bélvatához tartozó Ró- 
nyapuszta lakott helyekre terjed ki

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

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 66. 
oldalán Illésházánál az „u. p. és“ bejegyzés tör
lése mellett beírandó: „S3 Eh. Nagymagyar,
Komárom déli pu. .. Somorja, Uszor
. . . . ,  596.“ az „u. t. Nagymagyar“ után beírandó 
„postáig. S.“ Bartusz O Illésháza (39. o.), Bél
vata (40. o.), Borjus o  Illésháza (43. o.), Fehér
ág O Illésháza (55. o.), Kisszigetmajor fA Illés- 
háza (75. o.) és Rónyapuszta o  Bélvata (98. o.) 
u. p. ezentúl Illésháza.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rának 64. oldalán Ilk után beírandó: „6443, 596, 
. . ., Illésháza ü. (Eh. Nagymagyar), Komárom, 
S„ Komárom déli pu. t -t  Somorja, Uszor 
. . . ; a 166. oldalon az 596. számnál Nagyma
gyar elé, a 188. oldalon pedig a 6443. számnál 
beírandó: „Illésháza“,

Végül az Irányítási Füzet 67. oldalán Ilk 
után beírandó: „Illésháza, U, Komárom, S, I. a„ 
Komárom déli pu.—Somorja, Eh. Nagymagyar.“ 

Budapest, 1939. évi október hó 31-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
/ 138.982/1.

A Barcs 1. sz. postahivatalnál a hivatalve
zetői állás lemondás következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt a hivatalos út betartása 
mellett, a javaslattételre hivatott pécsi m. kir. 
postaigazgatósághoz címzett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
folyamodók szolgálati s minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
pécsi m. kir. postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1939. évi október hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
138.706/1., 139.704/1., 139.334/1., 138.190/1., 138.242/1., 138.193/1., 138.192/1., 137.605/1., 

139.335/1., 138.191/1., 137.296/1., 138.189/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi november hó 18-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
lletékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi október hó 31-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
139.439/3., 139.438/3., 138.799/3., 139.017/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi november hó 18-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi október hó 28-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Dorog postahivatal keres kellő kiadót. Szíves aján

latokat az igények megjelölésével kér mielőbb.
Fülek postahivatal önálló kezelésre képes 2—3 ki

adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

LJ
Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. |É k  POSTA RÉSZÉRE.

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

BIJDAPKST, 11)3» KOVElMllfr.il IO. 50. s/ám.

T A R T A L O M :
Az állami hivatalok és más közintézmények elhelye

zésére szolgáló helyiségek bérletének szabályozása.
A Magyarország és Olaszország közti képtávirószol- 

gálat megnyitása.
A légipostái csomagszállítás korlátozása.
A Budapesti Nemzetközi Baromfikiállításra szánt cso

magok súlyhatárának felemelése.
A l'utura Rt. által megküldött s a búzakészletek 

akadálytalan felvásárlására vonatkozó hirdetménynek a 
postahivatalokban való kifüggesztése.

Az Irányítási Füzet című segédkönyv újból való ki
adása.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ ’című szak
lapra.

Részletes statisztikai adatgyűjtés a levélpostai külde
mények forgalmáról.

Statisztikai adatgyűjtés a postautalványokról.
Statisztikái adatgyűjtés a csekkforgalomról.
Statisztikai adatgyűjtés a kézi. betét és sommás cso

magokról.
Statisztikai adatgyűjtés az értéklevelekről és érték

dobozokról.

Statisztikai adatgyűjtés külföldről érkező Hírlapokról 
és folyóiratokról.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének helyesbítése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban és a Postahivatalok 

és Postaügynökségek névsorában.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pozsonycsákány postaügynökség megnyitása. 
Garamszentgyörgy postaügynökség megnyitása. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény' postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Az állami hivatalok és más közintézmények el
helyezésére szolgáló helyiségek bérletének sza

bályozása.
141.252/2.

A m. kir. minisztériumnak az állami hivata
lok és más közintézmények elhelyezésére szol
gáló helyiségek bérletének szabályozása tárgyá
ban a Budapesti Közlöny folyó évi 246. számá
ban közzétett 9.960/1939. M. E. sz. rendeletét tu
domás és alkalmazkodás végett az alábbiakban 
közlöm:

„A m. kir. minisztérium a honvédelemről 
szóló 1939 : Iil. t.-c. 159. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendeli:

1 . §•

Állami, törvényhatósági, községi hivatal, to
vábbá állami, törvényhatósági, községi köz
üzem, végül jogszabály által alkotott köztestü
let, közintézet és közintézmény elhelyezésére

j szolgáló helyiségnek a jelen rendelet hatályba
lépésekor fennálló bérletét a bérbeadó további 
rendelkezésig rendes felmondás útján nem szün
tetheti meg és a bérösszeget nem emelheti fel.

2. § .

Ha az 1. §-ban meghatározott bérleti szer
ződés határozott időre szól és a szerződés tar
tamának utolsó napja a jelen rendelet hatályba
lépését követő három hónap eltelte után jár le, 
a bérleti szerződést határozatlan időre meghosz- 
szabbítottnak kell tekinteni, feltéve, hogy a 
bérlő a bérbeadót a szerződés további fenntar
tására vonatkozó szándékáról ajánlott levélben 
értesíti. Ezt az értesítést a szerződés lejárta 
előtt legalább három hónappal, ha pedig ez az 
időpont a jelen rendelet hatálybalépését követő 
tizenötödik napnál korábbi időre esnék, a je
len rendelet hatálybalépését követő tizenöt nap 
alatt kell postára adni.
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A jelen rendelet 1. §-át az előző bekezdés 
értelmében meghosszabbított szerződésekre is 
alkalmazni kell.

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

életbe.
Budapest, 1939. évi október hó 27-én.

Gróf Teleki Pál s. k.
m. kir. miniszterelnök.“

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

A Magyarország és Olaszország közti képtáviró- 
szolgálat megnyitása.

140.098/8.
A képtávíró szolgálatot Magyarország és 

Olaszország közt megnyitottam. A képtávirat- 
váltás a budapesti és a római képtávíró állomá
sok közti összeköttetés igénybevételével törté
nik.

A magyar-olasz kölcsönös képtávíró forga
lomban megállapított díjak a következők:

1. díjfokozat: (120 cm2 felületig) 32.90a.fr.
2. díjfokozat: (120 cm2-en felül

234 cm2 felületig) 43.10 a. fr.

A magyar-olasz képtávíró forgalomra egyéb
ként ugyanazok a szabályok és feltételek érvé
nyesek, mint amelyek a P. R. T. 1939. évi 45. 
számában közzétett 133.880/8. számú rendele- 
temben a magyar-német' képtávíró szolgálatra 
meg vannak állapítva.

Amennyiben a Magyarország és Olaszor
szág közti képtávíró forgalomban külön beje
lentés alapján képleadás mindkét oldalon, avagy 
csak az egyik oldalon magánállomás bekapcso
lódásával történik, úgy nem a közölt díjak ese
dékesek, hanem csak az illető viszonylatban az 
áramkörigénybevétel idejére járó rendes táv
beszélgetési díjak. Ha ilyen esetben magyar ol
dalon képtávíró adóállomásként a budapesti 
nyilvános képtávíró állomás működik, ehhez a 
díjhoz pótdíjként káptáviratonként 0.60 arany
frank járul.

Magyarországról kiinduló és magánállomás
ról adott, illetőleg magánállomásra szóló képle
adás esetében a feladónak a díj biztosítására az

előrelátható díj összegéhez igazodó megfelelő 
letétet kell befizetni.

Budapest, 1939. évi november hó 2-án.

A légipostái csomagszállítás korlátozása.
141.507/4.

Légipostái csomagokat a további intézke
désig csak a következő útvonalakon, illetőleg 
országokba lehet továbbítani:

1. Budapest—Wien—Berlin (Malert) légi
járattal hétfőn, szerdán, pénteken (i. Budapest
ről 11 óra 15 perckor) a Németországba szóló 
csomagokat.

Belgiumba, Németalföldre, Dániába, Svéd
országba és Norvégiába ezzel a járattal szintén 
lehet csomagokat továbbítani a Budapest—Ber
lin útszakaszon légi úton, azontúl szárazföldi 
úton.

2. Budapest—Velence (Malert) légijáratok
kal naponta, vasárnap kivételével (i. 10 órakor) 
az Olaszországba szóló csomagokat.

3. Budapest—Bukarest (Malert) légi járattal 
kedden, csütörtökön és szombaton (i. 12 óra 20 
perckor) a Romániába szóló csomagokat.

Budapest, 1939. évi november hó 8-án.

A Budapesti Nemzetközi Baromfikiállításra 
szánt csomagok súlyhatárának felemelése.

133.296/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi november hó 26-tól december hó 1-ig 
Budapesten, az Országos Tenyész- és Haszon- 
állatvásártelepen nemzetközi baromfikiállítást 
rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1939. évi 
november hó 24-én és 25-én „Baromfikiállítás, 
Budapest“ címre, bármely postahivatalnál, úgy
szintén a kiállítás rendezősége által 1939. évi no
vember hó 30-tól december hó 2-ig a tenyésztők 
és gyárosok részére Budapesten feladásra ke
rülő, élő állatokat vagy gépeket tartalmazó cso
magok súlyhatárát a belföldi forgalomban kivé
telesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban az 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megállapí
tott díjak járnak.

Budapest, 1939. évi november hó 6-án,
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A Futura Rt. által megküldött s a búzakészle
tek akadálytalan felvásárlására vonatkozó hir
detménynek a postahivatalokban való kifüg

gesztése.
141.554/4.

A gazdaközönség tájékoztatása céljából a 
Futura Rt. a postahivataloknak közvetlenül 
küldi meg a búzakészletek akadálytalan felvá
sárlására vonatkozó hirdetményét.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a Futura 
Rt. ’által megküldött hirdetményt a közönség 
által könnyen hozzáférhető helyen függessze ki.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Az Irányítási Füzet című segédkönyv újból való 
kiadasa.
135.700/3.

A postahivatalok és postaügynökségek irá
nyítás szempontjából fontos adatait tartalmazó 
„irányítási bűzét" című segédkönyvet újból ki
adattam és az a m. kir. posta központi javító
műhelye és anyagszertárában ismét kapható.

Ennek a segédkönyvnek egy-egy példányá
val az érdekelt kincstári és I. osztályú postames
teri hivatalokat hivatalból látom el. Egyes hiva
talok részére szükséges további példányok be
szerzéséről az igazgatóságok gondoskodjanak.

Az Irányítási Füzet helyes használatára a 
„Tudnivalók“ című rész nyújt útmutatást, a Bu
dapestre szóló küldemények irányítására és fel
dolgozására pedig a füzet 203. oldalán található 
„Utasítás“.

Az Irányítási Füzetet a P. R. T. ezévi 40. 
számával zártam le. A hivatalok tehát a P. R. T. 
következő számaiban megjelent változásokat a 
füzetben megfelelően vezessék keresztül. A régi 
példányokat a változások, illetve helyesbítések 
átvezetése után az érdekelt hivatalok selejtezés 
végett a m. kir. posta központi javító-műhelye 
és anyagszertárába küldjék be.

Az Irányítási Füzet a postaszemélyzet által 
készpénzért is vásárolható. Eladási ára költsé
gekkel együtt 2 P 50 fillér. A megrendelt példá
nyokért járó összeget portóköteles postautal
vánnyal a m. kir. posta központi javítóműhelye 
és anyagszertára címére kell megküldeni. A 
postautalvány szelvényén a megrendelő nevét, 
állását és lakását pontosan fel kell tüntetni.

Budapest, 1939. évi november hó 2-án.

Előfizetési felhívás a „L'Union Postale“ cimű 
szaklapra.
138.246/4.

Felhívom az alkalmazottak figyelmét a 
berni Nemzetközi Postairoda kiadásában havon
ként megjelenő „L’Union Postale“ című szak
lapra. A lap hasábosán francia, német, angol és 
spanyol szöveggel jelenik meg. A lap előfize
tési ára postai alkalmazottak részére az 1ÍM0. év 
első felére 3 pengő 70 fillér. Az előfizetést az 
általános feltételek szerint a m. kir. posta kül
földi hírlaposztálya közvetíti.

E lap különösen alkalmas arra, hogy az al
kalmazottak szaknyelvi ismereteiket a fenti 
nyelveken elmélyítsék.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Részletes statisztikai adatgyűjtés a levélpostai 
küldemények forgalmáról.

134.948/2.
1939. évi november hó 13-tól november hó 

19-ig
I. a belföldön feladott belföldre szóló kö

zönséges és ajánlott levélpostai küldeményekről 
az összes felvevő postahivataloknál (ügynöksé
geknél);

II. az összes kézbesített közönséges és aján
lott levélpostai küldeményekről az összes kéz
besítő postahivataloknál (ügynökségeknél),

és folyó évi november hó 20-tól november 
hó 26-ig

III. a belföldön feladott külföldre szóló és 
a külföldről érkezett, Magyarország területére 
szóló közönséges és ajánlott levélpostai külde
ményekről kizárólag a levélkicserélö postahiva
taloknál

részletes statisztikai adatokat kell gyűjteni.
Az adatgyűjtéseket az alábbiakban szabá

lyozom:

A) Belföldi forgalom.
1. Adatgyűjtés a feladásnál.

1. Az adatgyűjtésre a módosított 1502. szá
mú nyomtatvány („Gyüjtőív a feladott levél
postai küldemények részletes adatainak felvéte
lére“) szolgál.

A gyüjtőív kitöltésére vonatkozó utasítást 
maga a gyüjtőív tartalmazza.
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2. Az adatgyűjtés f. évi november hó 13-án 
0 órakor veszi kezdetét és f. évi november hó 
19-én 24 óráig tart. Az adatok felvételénél a 
küldemények felvételének tényleges ideje, ille
tőleg a gyűjtés járatjelző szerinti ideje az irány
adó.

3. A felvett összes közönséges levélpostai 
küldemények darabszámát a részletes adatgyűj
tés tartama alatt is naponkint be kell írni az 
1501. számú gyüjtőívbe. A bejegyzendő darab
számokat a részletes adatgyűjtés tartama alatt 
minden postahivatalnál számlálás útján kell 
megállapítani.

4. A részletes adatgyűjtéshez szükséges 
nyomtatványokkal az érdekelt hivatalokat a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára hivatalból fogja ellátni.

5. A gyűjtőívek tisztázati példányait leg
később f. évi november hó 30-ig az előttes igaz
gatósághoz kell felterjeszteni, az igazgatóságok 
pedig a törvényhatóságok szerint és ezen belül 
kincstári, postamesteri hivatalok és ügynöksé
gek szerint betűrendben összegyűjtött és felül
vizsgált gyüjtőíveket folyó évi december hó
15-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához 
terjesszék fel.

II. Adatgyűjtés a kézbesítésnél.
1. Az adatgyűjtésre a módosított 1509. szá

mú nyomtatvány („Gyüjtőív a kézbesített levél
postai küldemények részletes adatainak felvéte
lére“) szolgál.

A gyüjtőív kitöltésére vonatkozó utasítást 
maga a gyüjtőív tartalmazza.

2. Az adatgyűjtés f. évi november hó 13-án 
0 órakor veszi kezdetét és november hó 19-én 
24 óráig tart. Az adatok felvételénél a zárlat já
ratjelző szerinti beérkezési ideje az irányadó.

3. A részletes adatgyűjtéshez szükséges 
nyomtatványokkal az érdekelt hivatalokat a 
posta központi anyagszertára hivatalból fogja 
ellátni.

4. A gyüjtőívek tisztázati példányait legké
sőbb f. évi november hó 30-ig az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok 
az összegyűjtött és felülvizsgált gyüjtőíveket 
törvényhatóságok szerint és ezen belül kincs
tári, postamesteri hivatalok és ügynökségek sze
rint betűrendben rendezve, folyó évi december 
hó 15-ig a postavezérigazgatóság 2. ügyosztályá
hoz terjesszék fel.

B) Külföldi forgalom.
1. Az adatok gyűjtésére az 1505. számú 

nyomtatvány („Gyüjtőív külföldre továbbított, 
illetőleg külföldről érkezett levélpostai külde
mények részletes adatainak felvételére“) szol
gál.

2. A kicserélő statisztikai adatgyűjtéshez
szükséges nyomtatványokat, valamint a gyüjtö- 
ív kitölésére vonatkozó utasítást az érdekelt ki
cserélő postahivatalok részére a postavezérigaz
gatóság 2. ügyosztálya közvetlenül fogja szét- 
küldeni. j

3. Az adatgyűjtés befejezése után a gyüjtő
ívek tisztázati példányait f. évi december hó 
10-ig az előttes igazgatósághoz kell felterjeszteni. 
Az igazgatóságok az összegyűjtött és felülvizs
gált gyüjtőíveket f. évi december hó 20-ig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Statisztikai adatgyűjtés a postautalványokról.
134.949/2.

Az 1939. évi november hó 1-től 30-ig felvett 
és kézbesített postautalványokról valamennyi 
utalványfelvevő és kifizető postahivatalnál (ügy
nökségnél) részletes statisztikai adatokat kell 
gyűjteni.

Az adatok felvételére az 1528. sz. nyomtat
ványt (Gyüjtőív a postautalványok részletes 
adatainak felvételére) rendszeresítettem.

Az érdekelt postahivatalokat (ügynöksége
ket) a gyüjtőív 2—2 példányával a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára hiva
talból fogja ellátni.

A kitöltésre vonatkozó utasítást maga a 
gyüjtőív tartalmazza.

A gyüjtőív tisztázati példányát legkésőbb 
1940. évi január hó 15-ig az előttes igazgatóság
hoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd törvényható
ságok szerint, azon belül kincstári, postamesteri 
hivatalonként és ügynökségenként betűrendben 
rendezve, 1940. évi január hó 31-ig a postavezér
igazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék -fel.

Budapest, 1939. évi november hó 8-án.
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Statisztikai adatgyűjtés a csekkforgalomról.
137.402/2.

Az 1939. évi november hó 1-től 30-ig tör
tént csekkbefizetésekről és csekk-kifizetésekről 
valamennyi postahivatalnál (ügynökségnél) rész
letes statisztikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatok felvételére az 1533. számú nyom
tatványt („Gyüjtőív a csekkforgalom részletes 
adatainak felvételére“) rendszeresítettem.

A kitöltésre vonatkozó utasítást maga a 
gyüjtőív tartalmazza.

Az érdekelt postahivatalokat (ügynöksége
ket) a gyüjtőív 2—2 példányával a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára hiva
talból fogja ellátni.

A gyüjtőív szabályszerűen kitöltött tisztá- 
zati példányát legkésőbb 1940. évi január hó 
15-ig kell az előttes igazgatósághoz felterjesz
teni. Az igazgatóságok a gyüjtőíveket vizsgál
ják felül, majd törvényhatóságok szerint, azon 
belül kincstári, postamesteri hivatalonként és 
ügynökségenként betűrendben rendezve, 1940. 
évi január hó 31-ig a postavezérigazgatóság 2. 
ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 8-án.

Statisztikai adatgyűjtés a kézi, betét és sommás 
csomagokról.

135.645/2.

1939. évi november hó 27-től december hó
3-ig terjedő időben

I. a kézbesített kézi-, betét és sommás cso
magokról valamennyi kézbesítő postahivatalnál 
( ügynökségnél),

II. a belföldön feladott külföldre továbított, 
a külföldről érkezett, valamint a nemzetközi át
menő kézi-, betét- és sommás csomagokról csak 
a csomagkicserélö hivataloknál

részletes statisztikai adatokat kell gyűjteni.
A kézbesített csomagok statisztikai adatai

nak felvételére az 1524. számú nyomtatványt 
(„Gyüjtőív a kézbesített csomagok részletes 
adatainak felvételére“), a belföldön feladott kül
földre továbbított, külföldről érkezett és az át
menő csomagküldemények statisztikai adatainak 
felvételére pedig az 1525. sz. nyomtatványt 
(„Gyüjtőív a külföldre továbbított, külföldről 
érkezett csomagok részletes adatainak felvéte
lére“) rendszeresítettem.

Az 1524. sz. nyomtatvány 2—2 példányával 
a postahivatalokat (ügynökségeket) a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertára 
hivatalból fogja ellátni, a kicserélő statisztikai 
adatok gyűjtésére szolgáló 1525. sz. nyomtat
ványt pedig a postavezérigazgatóság 2. ügyosz,- 
tálya fogja az érdekelt kicserélő hivataloknak 
megküldeni.

Mind az 1524., mind az 1525. sz. nyomtat
vány kitöltésére vonatkozó utasítást maga a 
gyüjtőív tartalmazza.

A gyüjtőívek tisztázati példányait legké
sőbb f. évi december hó 15-ig az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd törvényha
tóságok szerint, azon belül kincstári, postames
teri hivatalonként és ügynökségenként betű
rendben rendezve, f. évi december hó 31-ig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 8-án.

Statisztikai adatgyűjtés az értéklevelekről és 
értékdobozokról.

135.646/2.
1939. évi november hó 20-tól 26-ig terjedő 

időben
I. a feladott értéklevelekről és értékdobo

zokról valamennyi felvevő postahivatalnál,
II. a belföldön feladott külföldre továbbí

tott, a külföldről érkezett, valamint az átmenő 
értéklevelekről és értékdobozokról csak az ér
dekelt kicserélő hivataloknál (mozgópostáknál)

részletes statisztikai adatokat kell gyűjteni.
A belföldön feladott értéklevelek és érték

dobozok statisztikai adatainak felvételére az 
1521. sz. nyomtatványt („Gyüjtőív a feladott ér
téklevelekről és értékdobozokról“), a belföldön 
feladott külföldre továbbított, külföldről érke
zett és az átmenő értéklevelek és értékdobozok 
statisztikai adatainak felvételére az 1522. sz. 
nyomtatványt („Gyüjtőív a külföldre továbbí
tott, külföldről érkezett értéklevelek és érték
dobozok részletes adatainak felvételére“) rend
szeresítettem.

Az 1521. sz. nyomtatvány 2—2 példányával 
a postahivatalokat (ügynökségeket) a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertára 
hivatalból fogja ellátni, a kicserélő statisztikai
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adatok gyűjtésére szolgáló 1522. sz. nyomtat
ványt pedig a postavezérigazgatóság 2. ügyosz
tálya fogja az érdekelt kicserélő hivataloknak 
megküldeni.

Mind az 1521. számú, mind az 1522. számú 
nyomtatvány kitöltésére vonatkozó utasítást 
maga a gyüjtőív tartalmazza.

A gyüjtőívek tisztázati példányát legkésőbb 
f. évi december hó 10-ig az előttes igazgatóság
hoz kell felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd törvényható
ságok szerint, azon belül kincstári, postamesteri 
hivatalok és ügynökségek szerint betűrendbe 
rendezve, f. évi december hó 20-ig a postave
zérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Statisztikai adatgyűjtés külföldről érkező hír
lapokról és folyóiratokról.

135.017/2.
Az ország területére közvetlen külföldi zár

latban érkezett hírlapokról és folyóiratokról f. 
évi november hó 13-tól december hó 10-ig ter
jedő időben statisztikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatokat kizárólag a beléptető, kicserélő 
postahivatalok (mozgóposták) gyűjtik.

Az adatok gyűjtésére a módosított 1508. 
sz. nyomtatvány szolgál, amelyből a szükséges 
mennyiséget az érdekelt hivataloknak a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztálya közvetlenül 
küldi meg. A gyüjtőív a kitöltésre vonatkozó 
utasítást is tartalmazza.

A szabályszerűen kitöltött gyüjtőívek tisz
tázati példányait legkésőbb f. évi december hó 
10-ig kell az előttes igazgatósághoz felterjesz
teni. Az igazgatóságok a gyüjtőíveket vizsgál
ják felül és f. évi december hó 20-ig a postave
zérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
141.267/4.

A F. A. Voigt: „Rendez a Cézár“, Martha 
Dodd: ,,My years in Germany“, Paolo Compa- 
nelli: „How they did it life stories, Mussolini“, 
Wolfgang Langhoff: „Die Moorsoldaten“,

Douglas Reed: „La Főire Aux Folies“, Douglas 
Reed: „Insanity Fair“ című sajtótermékektől, 
továbbá a „Missionar Isusovoho Serca“ című 
folyóirattól, valamint a Genfben megjelenő 
„Journal Des Nations“, a Párisban megjelenő 
„Die Zukunft“ című időszaki lapoktól, a Len
gyelországban megjelenő „Hajnt“, „Hajntige 
Naies“, „Welt Szpigel“ és „Dos Judisze Tog- 
blatt“ című hébernyelvű lapoktól végül a Páris
ban megjelenő „Les Annales De La Guerre“ 
című sajtóterméktől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

I .

Lefoglalandó sajtótermékek.

140.720/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi október hó 31-én kelt B. 
11.298/1939. számú végzésével a „Hungaristák! 
Nemzetiszocialisták! Magyar Testvérek! Sza
badságharcot vívunk“ és „Nem tűrjük tovább! 
Körülhordozzuk a véres kardot!“ cím alatt meg
jelent röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi november hó'4-én.
II.

141.472/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi november hó 5-én kelt B. 
11.465/1939. számú végzésével a Budapesten, is
meretlen nyomdában előállított „Interpelláció“ 
és „Mi a helyzet?“ című röpiratok 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, 1939. évi november hó 8,-án.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének helyesbítése.

139.757/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának XVI. pontjában (A díjátalányozásban 
részvevő szervek; M. kir. Államvasutak) a 21. 
tétel alatt felvett szervnél (MÁV. gépkocsi- 
üzemfőnökség) a „galántai“ szót töröljék és he
lyette írják „dunaszerdahelyi“.

Budapest, 1939. évi november hó 4-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

140.055/4.
A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 

§-ának (A díj átalány ozásban részvevő szervek) 
VIII. pontjában (M. kir. Honvédelmi Miniszté
rium) a 47. tétel alatt felvett, de törölt szerv he
lyébe a folyó évi november hó 15-étől kezdődő 
érvénnyel a „Honvéd szertárak“-at vegyék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 3-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
138.349/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

A 27., 32., 37., 40., 54., 55., 57., 59., 66., 68., 
69. és 70. oldalon Észtországnál, Franciaország
nál, Lengyelországnál, Nagybritannia és Ír
országnál, Délafrikai-Uniónál, Egyiptomnál, 
Kenyánál, Rhodesiánál, Bahama- és Bermuda- 
szigeteknél, Jamaikánál, Brit-Indiánál, Ceylon
nál, Palesztinánál, Ausztráliai Államszövetség
nél és Üj-Zélandnál az ország neve mellé te
gyenek *) jegyzetjelölést, az illető országra vo
natkozó adatok végére pedig a következő jegy
zetet írják: „*) A magán távbeszélő forgalom 
fel van függesztve.“

25. o. Dániánál az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzetjelölést, a díjtáblázat után pedig 
a következő jegyzetet írják: „*) Magántávbeszél- 
getések csak angol, dán, francia, izlandi, német, 
norvég és svéd nyelven folytathatók.“

53. o. Tunisznál az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzetjelölést, az adatok végére pedig 
a következő jegyzetet írják: „*) Tunisszal a ma
gán távbeszélő forgalom fel van függesztve.“

54. o. Francia-Marokkónál az ország neve 
mellé tegyenek *) jegyzetjelölést, az adatok vé
gére pedig a következő jegyzetet írják: „*) Fran- 
ciá-Marokkóval a magán távbeszélő forgalom 
fel van függesztve.“

58. o. Kanadánál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 24. sz.-hoz és 2. sz. fedőlap a P. R. T. 
1939. évi 47. sz.-hoz) az összes jelenlegi adatot 
töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

63. o. Argentina, Chile, Peru és Uruguay- 
nál (2. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 6. sz.-hoz) 
a díjtáblázatot követő négysoros bekezdés után 
ragasszák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

64. o. Az oldal felső részétől számított má
sodik bekezdés második mondata a következő- 
képen módosítandó: Előkészítési díj (taxe de 
préparation) a Limával való forgalomban via 
Berlin és via Paris 12 frs 43 cts, via Róma 14 frs 
53 cts, a többi viszonylatban via Berlin és via 
Paris 11 frs 33 cts, via Róma 14 frs 53 cts.

Brazíliánál a beszélgetési díjakra és a be
szélgetési időkre vonatkozó 6. bekezdést (3. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1939. évi 6. sz.-hoz) és 7. be
kezdést töröljék és helyükbe ragasszák a csa
tolt 3. sz. fedőlapot.

65. o. Columbiánál az összes jelenlegi ada
tot töröljék és helyébe aragasszák a csatolt 4. 
sz. fedőlapot.

Paraguay-nál a jelenlegi összes adatot tö
röljék és helyébe ragasszák a csatolt 5. sz. 
fedőlapot.

67. o. Japánnál az összes jelenlegi adatot 
töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 6. sz. 
fedőlapot.

Budapest, 1939. évi november hó 3-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
ad 137.890/3.

Folyó évi november hó 4-től Sátoraljaújhely 
gyártelep és Kassa között a 4017. számú vonat 
poggyászkocsijában, a sátoraljaújhelyi posta- 
hivatal ellátásában jegyzékelőmenet rendezte
tek be.

A kir. hivatalok ezt a változást jegyezzék 
elő a P. R. Tárának ezévi 20. számában 107.255/3. 
számú rendelettel közzétett mozgópostái jegy
zékben.

Budapest, 1939. évi október hó 30-án.
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Változások a Helységnévtárban.
139.078/3.

Álomzugnál ^  Debrecen (93. o.) beírandó 
Hortobágy része.

iklsósütvény fS Üjdombóvár (99. o.) ezen
túl C'i Döbrököz.

Avas (Alsó- és Felsőavas) (107. o.) ezentúl 
n. Felsőireg.

Bántava (120. o.) ezentúl -D Felsőireg.
Bördőce (146. o.) Kerkaiklód kisközséggel 

Iklódbördőce végleges néven egyesült. Az ösz- 
szes adatok törlendők.

Busmajor r'. Bozsok (149. o.) végleges neve 
Búsmajor.

Csehipuszta és Csehiszőllőhegy r\ Szem
cséd (158. o.) ezentúl í"*l Felsőireg.

Csurgó c\ Üjdombóvár (170. o.) ezentúl 
r\ Kurd.

Döbrököznél (181. o.) a )-( jelzés után be
írandó: Alsósütvény, Felsősütvény, Sütvény,
Sütvényi ménesmajor.

Elepnél r \  Debrecen (190. o.) Álomzug tör
lendő.

Erdei szőllő r> Apostag után (192. o.) be
írandó: Erdei szőllőtelep o  Szűcsi, Heves vm., 
gyöngyösi j., u. p. és u. t. Szűcsi.

Felsőábránynál (203. o.) az u. p. és u. t. után 
beírandó: (belterület).

Felsőborjád (Borjád) (204. o.) ezentúl
r* Szakos.

Felsőiregnél (206. o.) a )-( jelzés után be
írandó: Avas (Alsó- és Felsőavas, Bántava, 
Csehipuszta, Csehiszőllőhegy, Iregpuszta, Kecs
késpuszta, Kukuk, Ocsmánd, Simonmajor, Üj- 
sor, Zardóka.

Felsősütvény (209. o.) ezentúl »D Döbrököz.
Gonozd (228. o.) ezentúl Tamási.
Gyulajnál (239. o.) a )-( jelzés után beíran

dó: Üjbiród.
Hékút (250. o.) ezentúl r> Tengőd.
Hortobágynál (259. o.) a „részei“ szó után 

beírandó: „Álomzug“.
Ikrény r'i Rábapatona (263. o.) elé beíran

dó: Iklódbördőce, kk„ Zala vm., novai j., u. p. 
Csömödér, u. t. Páka.

Iregpuszta (266. ö.) ezentúl o  Felsőireg.
Kecskéspuszta (289. o.) ezentúl O  Felső

ireg.
Kerkaiklód (295. o.) Bördőce községgel Ik- 

lódbördőce végleges néven egyesült. Az összes 
adatok törlendők.

Kukuk (332. o.) ezentúl rs Felsőireg.
Kurdnál (333. o.) a )-( jelzés után beírandó: 

Csurgó.
Naknál (394. o.) a )-( jelzés után beírandó: 

N akimajor.
Nakimajor (395. o.) ezentúl o  Nak.
Ocsmánd (407. o.) ezentúl C\ Felsőireg.
Okrád r'» Szemcséd (408. o.) ezentúl 

Tengőd.
Rózsaszentmártonnál (457. o.) a )-( jelzés 

után beírandó: Vízvári Kislapostanya.
Simonmajor O Szemcséd (470. o.) ezentúl 

O Felsőireg.
Sütvény és Sütvényi ménesmajor (479. o.) 

ezentúl r\ Döbrököz.
Szakálynál (482. o.) a )-( jelzés után be

írandó: Tárkány, Ürgevár.
Szakosnál (482. o.) a )-( jelzés után beíran

dó: Felsőborjád (Borjád), Szakcsimajor, Üjcser- 
major.

Szakcsimajor (482. o.) ezentúl rs Szakos.
Szemcséd (491. o.) Felsőireggel Felsőireg 

végleges néven egyesült. Az összes adatok tör
lendők.

Szemcsepuszta (491. o.) ezentúl O Tamási.
Szűcsinél (510. o.) a )-*( jelzés után beíran

dó: Erdei szőllőtelep, Zsócai szőllőtelep.
Tamásinál (512. o.) a )-( jelzés után beíran

dó: Gonozd, Szemcsepuszta.
Tárkány r\ Üjdombóvár (514. o.) ezentúl 

o. Szakály.
Tengődnél (519. o.) a )-( jelzés után be

írandó: Hékút, Okrád.
Üjbiród (537. o.) ezentúl Gyulaj.
Üjcsermajor (537. o.) ezentúl Szakos.
Üjdombóvárnál (537. o.) a )-( jelzés után 

törlendő: Alsósütvény, Felsősütvény, Sütvény, 
Sütvényi ménesmajor, Üjbiród, Csurgó, Naki
major, Tárkány, Ürgevár, Felsőborjád (Borjád) 
és Üjcsermajor.

Üjsor Szemcséd (542. o.) ezentúl 
H Felsőireg.

Ürgevár (546. o.) ezentúl r \  Szakály,
Vízváritanya r\ Rózsaszentmárton (565. o.) 

után beírandó: Vízvári Kislapostanya O Rózsa
szentmárton, Heves vm., hatvani j„ u. p. és u. t, 
Rózsaszentmárton.

Zardóka (572. o.) ezentúl r-i Felsőireg.
Zsobrákszőllőhegy r\ Penc 576. o.) után be

írandó: Zsócai szőllőtelep •'D Szűcsi, Heves vm., 
gyöngyösi j., u. p. és u. t. Szűcsi.
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Az 1. sz. Pótfüzetben:

Aranyida (36. o.) ezentúl jb. és közj. Szepsi.
Berekpuszta r \  Felsőfegyvernek (41. o.)

után beírandó: Berekpuszta o  Nána, Eszter
gom vrn., párkányi j., u. p. és ü. t. Párkány-Nána 
p u .

Bottovo (43. o.) kisközség megszűnt, összes 
adataival együtt törlendő.

Bozita (43. o.) kisközség megszűnt, összes 
adataival együtt törlendő.

Bozos iA Ördarma (43. o.) elé beírandó: Bo- 
zitapuszta Perse, Nógrád vm., losonci j., u. 
p. és u. t. Fülek.

Dobócánál (51. o.) beírandó: „)-( Dobra, 
Gernyőpuszta, Leánymező.“

Dobrapuszta Feled (51. o.) elé beírandó: 
Dobra O Dobóca, Gömör és Kishont vm., rima- 
szombati j., u. p. és u. t. Rimaszécs.

Ebednél (52. o.) a )-( jelzés után beírandó: 
Hörcsökpuszta.

Gergyepuszta r''» Jászfalu (60. o.) után be
írandó: Gernyőpuszta r\ Dobóca, Gömör és 
Kishont vm., rimaszombati j., u. p. és u. t. Rima
szécs.

Hömlőc (65. o.) után beírandó: Hörcsök
puszta Ebed, Esztergom vm., párkányi j., u. 
p. Ebed, u. t. Párkány-Nána pu.

Kabuja r''» Svoboda (69. o.) után beírandó: 
Kacagópuszta Rimaszécs, Gömör és Kishont 
vm., rimaszombati j., u. p. és u. t. Rimaszécs.

Karácsfalva (70. o.) ezentúl kj. Fancsika.
Leányháza O  Csúz (79. o.) után beírandó: 

Leánymező Dobóca, Gömör és Kishont vm., 
rimaszombati j., u. p. és u. t. Rimaszécs.

Mátyfalva (83. o.) ezentúl kj. Fancsika.
Nána községnél (89. o.) a )-( jelzés után 

beírandó: Berekpuszta.
Perse községnél (95. o.) beírandó: „)-( Bo- 

zitapuszta“.
Radváncnál (96. o.) a )-( jelzés után tör

lendő: Gerény vasúttelep.
Rimaszécsnél (98. o.) beírandó: „)-( Kacagó

puszta.“
Slavikovo kisközség (101. o.) megszűnt, te

rülete Kacagópuszta néven Rimaszécshez csa
toltatok. Slavikovo összes adataival törlendő.

Tiszaújhelv (108. o.) ezentúl kj. Fancsika.
Budapest, 1939. évi november hó 6-án.

Változások a Helységnévtárban és a Postahiva
talok és Postaügynökségek névsorában.

140.838/3.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 

alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban:
Balatonalmádi (114. o.) ezentúl „C.“.
Diósgyőrnél és Diósgyőri vasgyárnál (177. 

o.), Pusztakovácsinál (441. o.) és Üjdiósgyőrnél 
(537. o.) a „pd“ jelzés törlendő.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában:
A 183. oldalon Fülöpszállás postahivatal el

lenőrző száma 4133 helyett 4113.
Pusztakovácsinál (116. o.) a „k.“ jelzés tör

lendő.
Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
139.226/6.

Varga Sándor távirdamunkás vonalfelvi
gyázó helyettes (ökörmező) „M. kir. távirda 
vonalfelvigyázó 514“ szövegű tojásdad alakú, 
fémből készült bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző le
nyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjeszék fel az illetékes posta- 
igazgatósághoz.

Budapest, 1939. évi november hó 2-án.

Pozsonycsákány postaügynökség megnyitása.
140.322/3.

Komárom vármegye somorjai járásában 
fekvő Pozsonycsákány községben 1939 október 
18-án új postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Csü
törtök, ellenőrző száma: 6375, díjnégyszög-
száma: 697.

Az ügynökség forgalmi köre Pozsonycsá- 
j kány községre terjed ki.
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A kir. hivatalok a segédkönyvekben a kö
vetkező változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 96. ol
dalán Pozsonycsákánynál az „u. p. és“ bejegy
zés törlése mellett beírandó: Eh. Csütör
tök, Komárom -  .mrjmr. Somorja, U szor.......... ..
697.“ Az „u. t. Csütörtök“ után beírandó: „pos
táig. S.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
nak 116. oldalán Porva ü. után beírandó: „6375, 
697. . . . Pozsonycsákány ü. (Eh. Csütörtök), Ko
márom, S. Komárom -  — — Somorja, Uszor
.......... ; a 166. oldalon a 697. számnál Fél után
és a 187. oldalon a 6375. számnál beírandó Po
zsonycsákány.

Végül az Irányítási Füzet 128. oldalán Porva 
után beírandó: Pozsonycsákány Ü. Komárom
S. I. a. Komárom—Somorja, Eh. Csütörtök.

Budapest, 1939. évi november hó 6-án.

Garamszentgyörgy postaügynökség megnyitása. 
140.905/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye lévai járásá
ban fekvő Garamszentgyörgy községben 1939. 
évi október hó 31-én új postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Nagy- 
sáró; ellenőrző száma: 767; díjnégyszögszáma: 
215.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a hozzátartozó Garamszentgyörgyi puszta 
nevű lakott helyre terjed ki.

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

A Flelységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 59. ol
dalán Garamszentgyörgynél az „u. p. és“ he
lyett beírandó: Eh. Nagysáró, Párkány-
Nána -  -  -  Léva, Zseliz . . . . , 215“, az „u. t. 
Nagysáró“ után „postáig. Bp.“

Garamszentgyörgyi puszta r\ Garamszent
györgy (59. o.) u. p. ezentúl Garamszentgyörgy.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 53. oldalon Garamsalló után be
írandó: „767, 215, . . . , Garamszentgyörgy ü. 
(Eh. Nagysáró) Bars, Bp., Párkány-Nána » -  
Léva, Zseliz . . . “; a 163. oldalon 215. számnál 
Hontfüzesgyarmat elé: „Garamszentgyörgy“; a
177. oldalon új sorként: „767, Garamszent
györgy“.

Az Irányítási Füzetben a 61. oldalon Ga
ramsalló után beírandó: „Garamszentgyörgy, U. 
Bars, Bp., í/a. Párkány-Nána—Léva, Eh. Nagy
sáró.“

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.

Személyzetiek.
136.716/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. 
szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Visinszky József titkár 45 
Kassáról Budapestre, Benkó Nándor dr. fogal
mazó 11 Sopronból Budapestre, Staár Endre dr. 
fogalmazó 15 Debrecenből Budapestre, Szőke 
Lajos dr. fogalmazó 21 Budapestről Debrecenbe, 
Korányi Tamás dr. fogalmazó 26 Budapestről 
Sopronba, Kovács László dr. (budapesti II.) fo
galmazó 28 Budapestről Sopronba, Honéczy Ár
pád dr. fogalmazó 52 Budapestről Sopronba, He
gedűs Ferenc dr. fogalmazó 74 Szegedről Debre
cenbe, Lénárt Béla dr. fogalmazó 82 Szegedről 
Debrecenbe, Pintér László dr. fogalmazó id. 1. 
Budapestről Sopronba. Okolicsny Gyula dr. fo
galmazó id. 6. Budapestről Debrecenbe, Rhein
länder Emil felügyelő 226 Miskolcról Ungvárra, 
Horváth Zoltán felügyelő 349 Szarvasról Esz
tergomba, Szabó István dr. felügyelő 479 Kis
pestről Budapestre, Csűri István dr. felügyelő 
481 Esztergomból Hódmezővásárhelyre, Kalo
csa Mihály főtiszt 245 Mohácsról Pécsre, Nagy 
Imre I. o. tiszt 294 Hódmezővásárhelyről Sze
gedre, Fartik Ferenc I. o. tiszt 362 Tapolcáról 
Mohácsra, Aradi Gyula dr. II. o. tiszt id. 147 
Kecskemétről Szegedre, Vigh Pál gyakornok 
280 Budapestről Kassára, Barczen János gya
kornok 281 Esztergomból Budapestre, Lukács- 
ffy Endre gyakornok 294 Kiskúnfélegvházáról 
Szarvasra, Cakó István gyakornok 295 Gyön
gyösről Budapestre, Balogh Ödön gyakornok 
427 Budapestről Nyíregyházára, Dános István 
dr. gyakornok 439 Gyuláról Békéscsabára, Ka- 
kuk Béla gyakornok 458 Nyíregyházáról Buda
pestre, Molnár Imre gyakornok 471 Budafokról 
Budapestre, Pomóthy Sándor gyakornok 482 
Békéscsabáról Győrbe, Szerényi László gyakor
nok 493 Hódmezővásárhelyről Szegedre Tas- 
nádi József gyakornok 496 Komáromból Szom
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bathelyre, Harsányi Jenő dr. gyakornok 510 
Debrecenből Budapestre, Hanzséros Imre gya
kornok 540 Békéscsabáról Budapestre, Jenei 
István gyakornok 542 Orosházáról Budapestre, 
Kemény József gyakornok 543 Pápáról Buda
pestre, Kotsis László dr. gyakornok 545 Gyön
gyösről Budapestre, Kuszkó Béla gyakornok 
546 Miskolcról Budapestre, Palágyi Győző gya
kornok 548 Szentesről Budapestre, Rimái Ká
roly gyakornok 550 Kaposvárról Budapestre, 
Somorjai lgnáe dr. gyakornok 553 Nagykőrös
ről Budapestre, Budai Ferenc dr. gyakornok 559 
Komáromból Budapestre, Farkas Béla gyakor
nok 560 Mosonból Budapestre, Nagy László 
gyakornok 564 Miskolcról Budapestre, Pregárdt 
Paur Lajos dr. gyakornok 566 Székesfehérvár
ról Budapestre, Schmidt Imre gyakornok 568 
Pécsről Budapestre, Semsei István dr. gyakor
nok 569 Székesfehérvárról Budapestre, Szamos 
József gyakornok 570 Kalocsáról Budapestre, 
i'ordy László gyakornok 571 Szarvasról Buda
pestre, Tóth István gyakornok 572 Szolnokról 
Budapestre, Varga József gyakornok 574 Makó
ról Budapestre, Várhelyi Imre dr. gyakornok 
575 Makóról Budapestre, Selényi Jenő gyakor
nok 576 Uj dombóvárról Budapestre, Ötvös Béla 
gyakornok 579 Kaposvárról Budapestre, Do
monkos Lajos dr. gyakornok 580 Gyöngyösről 
Budapestre, Király Albert dr. gyakornok 581 
Szolnokról Budapestre, Kelemen Péter gyakor
nok 582 Dombóvárról Budapestre, Györkös 
Sándor gyakornok 583 Ceglédről Budapestre, 
Dunajszky Dezső gyakornok 584 Miskolcról Bu
dapestre, Fehér Károly gyakornok 585 Nyíregy
házáról Budapestre, Farkas István gyakornok 
586 Szombathelyről Budapestre, Cserey Ferenc 
gyakornok 587 Kisvárdáról Budapestre, Timár 
Jenő dr. gyakornok 588 Szarvasról Budapestre, 
Sándor Imre gyakornok 589 Makóról Buda
pestre, Papp Jenő gyakornok 590 Salgótarjánból 
Budapestre, Balázs József gyakornok 591 Szek- 
szárdról Budapestre, Szelényi Gyula gyakornok 
592 Szentesről Budapestre, Vágó Árpád gyakor
nok 593 Komáromból Budapestre, Kónya Imre 
gyakornok 594 Munkácsról Budapestre, Kováts 
Károly gyakornok 595 Nagykőrösről Buda
pestre, Szerényi Ferenc gyakornok 596 Balassa
gyarmatról Budapestre, Verderber Lajos gya
kornok 597 Vácról Budapestre, Szabó László 
gyakornok 598 Kecskemétről Budapestre, Nagy 
Sándor (pestújhelyi) gyakornok 599 Eszter
gomból Budapestre, Berényi István gyakornok 
600 Pécsről Budapestre, Orbán József gyakor

nok 603 Békéscsabáról Budapestre, Bencsik 
Sándor segédellenőr 398 Szerencsről Miskolcra, 
Szokolay Miklós segédellenőr 489 Miskolcról 
Ungvárra, Mudry Anna segédtisztnő 445 Komá
romból Budapestre, Papp Zoltán műszaki se
gédtiszt 134 Budapestről Debrecenbe, Tóth Béla 
tetétleni 11. o. altiszt 692 Debrecenből Buda
pestre, Győrfi János II. o. altiszt 994 Budapest
ről Kispestre, Keményvári Sándor II. o. altiszt 
1413 Vácról Esztergomba, Fuleki Imre 11. o. al
tiszt 2155 Léváról Budapestre, Lukács Pál bo- 
rosjenői M. o. altiszt 2550 Debrecenből Buda
pestre, Kőrösmezei János 11. o. altiszt 2573 Lo
soncról Budapestre, Németli Géza babóti 11. o. 
altiszt 2602 Budapestről Ipolyságra, Kelemen 
Sándor gemzsei 11. o. altiszt 2723 Budapestről 
Nyíregyházára, Pigler Márton 11. o. altiszt 3232 
Székesfehérvárról Pécsre, Lukács István gár
donyi 11. o. altiszt 3402 Pécsről Székesfehér
várra, Sztruhár Béla 11. o. altiszt 3932 Budapest
ről Lévára, Sánta János karcagi I. o. vonalmes,- 
ter 9 Debrecenből Szolnokra, Debreceni Sándor 
műszerész 122/11. Léváról Rozsnyóra, Reményi 
Ferenc II. o. vonalfelvigyázó 167 Polgárról Kar
cagra, Fábián Gábor rákoscsabai II. o. vonalfel
vigyázó 280 Kassáról Kiskőrösre.

Nyugdíjaztattak: Tatár László II. o. tiszt 
236, Füredi Mihály temesvári 31, Zombori La
jos 111, Mészáros Sándor kemeneskápolnai 124, 
Bogner Mihály 129, Klebniczki Sándor 231, 
Bagó Gergely 494, Kelecsényi G. Szabó György 
518, Lipcsei László 549 és Fekete József szent- 
iványi 1403 I. o. altisztek, Hegedűs György bá
tyai I. o. garagemester 12.

Elbocsáttattak: Retezár Pál számgyakornok 
18, Kulcsár Emil gyakornok 416.

Meghaltak: Xeravits Géza főfelügyelő 232, 
Vizy Lajos főellenőr 136/d., Józsa József adonyi 
575, Zsédely István 1475 I. o. altisztek.

Névváltozás: Horváth József I. o. tiszt 380 
helyett Horváth József dr., Muzslai Lajos se
gédellenőr 644 helyett Muzslay Lajos, Csecsino- 
vics Elvira kezelőnő 514 helyett Várady Tamás- 
né, Gnizsák Margit kezelőnő 743 helyett Adai 
Béláné, Nieder Ferenc II. o. altiszt 3900 helyett 
Nagyváradi Ferenc.

Egyéb változás: Perjés József kocsikezelő 
366 születési éve 1914 helyett 1904.

Véglegesíttettek: 1939 október 1-től: Csábi 
László 3184, Németh János tamási 3185, Balogh 
László budapesti 3186, Beck Ernő 3187, Fejős 
József 3188, Csorba András újvidéki 3189, Bö
szörményi Ferenc 3190, Lovasi Sándor 3191, Ne-
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mes István budapesti 3192, Sziklai Traján 3193, 
Babiczki Gyula 3194, Kéri Ferenc 3195, Jakab 
Zoltán 3196, Balog Sándor szallai 3197, Köké- 
nyesi Mihály 3199, Várkonyi István tiszaföld- 
vári 3200, Lugosi János békéscsabai 3201, Urbán 
István 3202, Farkas Antal 3203, Báli János 3204, 
Tornai Imre 3205, Jankó Ferenc 3206, Lengyel 
Imre dunaföldvári 3207, Győrfi József kapos
vári 3208, Szűcs Viktor 3209, Czibulya Sándor 
3210, Fónagy József 3211, Huszár Lajos mikos- 
széplaki 3212, Schieder Károly 3213, Kiss Gyula 
bárándi 3214, Horváth Gábor kisbodaki 3215, 
Polgárdi Balázs 3216, Fodor István oravicabá- 
nyai 3217, Szabó Mátyás dombegyházi 3218, 
Oláh István 3219, Cserna Lajos 3220, Markovics 
József 3221, Pogonyi Imre 3222, Varga Péter bu
dapesti 3223, Péczeli Vince 3224, Fehér Miklós 
3225, Székely Ferenc 3226, L. Nagy István 3227, 
Perlaki Bertalan 3228, Reményi József 3229, 
Süte Sándor 3230, Kovács László tiszaföldvári 
3231, Pigler Márton 3232, Fórizs Imre 3233, Vass 
Károly 3234, Csepely Imre 3235, Kovács István 
szabadbattyáni 3236, Bóján Gábor 3237, Barna

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

István 3238, Lödör István 3239, Rehó András 
3240, Vörös Károly 3^41, v. Orbán István JZ42, 
v. Forró József 3243, v. Hévér Gáspár 3244, v. 
Rádi József 3245, v. Sólyom József 3246, v. Szi
lágyi Lajos 3247, v. Pintér János 3248, v. Farkas 
Ferenc 3249, v. Dadai János 3250, v. Cserhalmi 
István 3251, v. Horváth László 3253, v. Boros- 
tánykői Antal 3254, v. Molnár Mihály 3255, v. 
Mátyus János 3256, v. Krajczár Gyula 3257, v. 
Borgói József 3258, v. Ligeti Miklós 3259, v. 
Nagy Miklós 3260, v. Mucsi Béla 3261, v. Ko
vács János paksi 3262, v. Sütő Mihály 3263, v. 
Földvári Ferenc 3264, v. Böke Ferenc 3265, v. 
Kenyér József 3266, v. Gy. Nagy Bertalan 3267, 
v. Igaz István 3268, v. Kúrái Ferenc 3269, v. Drá
vái József 3270, v. Szatmári József 3271, v. Far
kas Henrik 3272, v. Kovács Pál 3273, v. Turbéki 
János 3274, v. Sallai Áron 3275, v. Varga Sándor 
3276, v. Révész József 3277, Kovács István 3278, 
v. Rojtos Mihály 3279, v. Csajtai István 3280, 
v. Simon István 3281, v. Lázár Lajos 3282 és v. 
Markói István 3283 II. o. altisztek.

Budapest, 1939. évi november hó 4-én.

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi november hó 25-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi november hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
140.264/1., 140.265/L, 140.609/1.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
141.183/3., 139.990/3., 139.981/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1939.

évi november hó 25-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi november hó 8-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén
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állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Fazekas Emma 
férjezett

Wilkovits Ferencné
kiadó Budapest, 1911. Budapest 23. 6 hónapig nem vállalt 

alkalmazást.
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Hegedűs Lajosné kiadó Székesfehérvár,
1913. Balatonszabadi Több mint 6 hónapig 

nem vállalt alkalmazást.
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Pajor Viktoria kiadó Jászárokszállás
1904. Kistaresa j 6 hónapig nem vállalt 

alkalmazást.
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Argérnyi Margit kiadó Abaüjszepsí, 1913. Kötcgyán __ l Lemondott.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

1

n e t  c állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

So
pr

on Szegedi Józsefné sz. 
Kovács Lenke kiadó

Hosszúfalu 
1914. XII. 2. 

ágh. ev.
Tóváros Férjhez ment.

So
pr

on Szalay Józsefné sz. 
Varga Mária kiadó

Fertőendréd 
1910. IX. 1. 
r. kath.

Nagytárkány 6 hónapig nem vállalt 
alkalmazást.

So
pr

on Kiss Anna Mária 
Gabriella kiadó

Budapest 
1913. IX. 26. 

r. kath.
Tét Idegen állampolgárhoz 

ment férjhez.

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

Párkány I. osztályú postahivatal kiadókat keres. 
A ján la tok  M ezőkovácsháza postahivatalnak kül
dendők  meg.

Sándorfalva II. osztályú postahivatal önállóan 
kezelő kiadót, vagy kiadónőt keres azonnali belé
pésre. Fizetés megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jeg>zet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

■zolgálati
éveinek
számi

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Koptyik Ilona Solymár 6 nov. 15-től Helyettesítést is vállal.

Kőhalmi Imre Vinár Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Pap Katalin Dunaharaszti ■ Kereskedelmit végzett 
Kisegítőnek ajánlkozik

Subert János Bodrogkeresztúr Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Kóródy Aranka Ócsa, postahivatal nov. 15-re

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

a
Fővár««! Nyomda Részvénytársaság (Felelős v .: Duchon J.)
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KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

It UI) AI*KST, 1U3I) KÖVEM Hl.R 17. 51. szára.

T A K T A L O f l :
Köszönetnyilvánítás.
Külföldre szóló csomagok felvétele.
A Ném etországba szóló húsnemüt és egyéb élelmi

szert tartalm azó csomagok felvétele.
A  Légipostái T ájékoztató  új kiadása.
A datgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélőhálózatok 

helyi forgalmáról.
Postai szállításból k izárt sajtóterm ékek.
Lefoglalandó sajtóterm ek.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és ú tirányok“ 

című füzetben.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.

Apaj postaügynökség ellenőrző hivatalának megvál
toztatása.

Bene postaügynökség megnyitása.
Fancsika postaügynökség megnyitása.
Révaranyos postaügynökség megnyitása.
Csénye postaügynökség megnyitása.
Lakszakállas postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetm ény hivatalvezetői állásokra.
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Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Köszönetnyilvánítás.
140.831/1.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a 
m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetése alól való felmentésem iránt elő
terjesztett kérelmemet elfogadni méltóztatott.

Amidőn a kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésétől ennek folytán megvá
lók, a minisztérium, valamint az alárendelt ha
tóságok, hivatalok és intézetek minden egyes 
tisztviselőjének és alkalmazottjának köszönetét 
mondok azért a teljes odaadással kifejtett érté
kes és eredményes tevékenységért, amellyel en
gem a reám bízott nagy és fontos feladatok meg
oldására irányuló törekvésemben támogatott.

Budapest, 1939. évi október hó 26-án.
Kunder s. k.

Külföldre szóló csomagok felvétele.
139.799/4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok 
a P. R. T. 42 : 1939. számában megjelent 131.711/4. 
számú rendeletet és a Külföldi csomagdíjak és

útirányok című füzet első oldalán lévő figyel
meztetést tévesen értelmezik és a feladóktól 
minden külföldre szóló csomag szállítólevelére a 
„Feladó veszélyére“ szavak feljegyzését kíván
ják meg.

Minthogy a fegyveres elemek által veszé
lyeztetett helyekre vagy ilyeneken keresztül 
szállított csomagok kártérítési felelősségének 
kérdését az A. 1. Szab. 108. §. 3. pontja már sza
bályozza, ezen a címen a hivatalok a „Feladó ve
szélyére“ záradéknak a csomag szállítólevelén 
való feljegyzését a feladótól ne követeljék, ha
nem a fenti rendelkezésre adott esetben csak 
szóbelileg hívják fel a feladó figyelmét.

Budapest, 1939. évi november hó 11-én.

A Németországba szóló húsnemüt és egyéb 
élelmiszert tartalmazó csomagok felvétele.

142.376/4.
A hivatalok a Csomagdíjszabásban Német

ország díjtáblázatában a „Szállítási korlátozá
sok“ c. rész 1—3. bekezdését töröljék és jegyez
zék elő a következőket:
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„Németországba bizonyos húsfajtákat (szá
rított hús, egypatás állatok stb. elkészített húsa) 
egyáltalában nem, másokat (pl. friss húst) csakis 
az illetékes német állategészségügyi hatóság kü
lön engedélye alapján lehet bevinni. Ezekre vo
natkozólag a feladónak a magyar állategészség
ügyi hatóságoktól kell felvilágosítást kérnie.

Elkészített (sült, pirított, párolt, pácolt) ser
téshúst, illetőleg sonkát, szalonnát és sertészsírt, 
továbbá kolbászt és egyéb keverékeket felaprí
tott húsból Magyarország területéről Német
országba az említett német engedély nélkül le
het bevinni, ha az árú megfelel a német birodal
mi húsvizsgálati törvény előírásainak, s a feladó 
a küldeményhez magyar származási és egészség- 
ügyi bizonyítványt csatol. A származási és 
egészségügyi bizonyítványt annak a községnek 
(városnak) helyi állategészségügyi hatósága ál
lítja ki, ahol a küldeményt feladják. E bizonyít
ványra az állatorvosi igazolást a hatósági állat
orvos vezeti rá.

Csak származási bizonyítvány csatolásával 
lehet postára adni a kérődző vadak és vaddisz
nók friss, hűtött, fagyasztott vagy elkészített 
(pácolt, sózott, füstölt) húsát, továbbá csak 
egészségi bizonyítvány csatolásával az élő és 
nem élő (lőtt, levágott) mezei nyulakat, üregi 
nyulakat és házinyulakat.

Magyarországból a fent említett német en
gedély vagy magyar származási és egészségi bi
zonyítvány nélkül vihetők be Németországba: 

mindennemű főtt hús és olvasztás útján 
nyert zsír, továbbá 10 kg tiszta súlyhatárig ki
zárólag postacsomagban a címzettek saját ház
tartásában való felhasználásra szánt pácolt és 
füstölt sertéshús;

levágott baromfi (csak teljesen kopasztott 
állapotban és kiürített beggyel), sovány baromfi 
(ezenfelül kibelezve is) és nem élő (lőtt) szár
nyas vad (toliban és kibelezetlenül is);

kérődzők, sertések és nyulak csoportjába 
nem tartozó vadak és szárnyas vadak friss vagy 
elkészített húsa;

friss (esetleg hűtött, fagyasztott) vagy só
zott, de feldolgozatlan libamáj;

tejtermékek (tej és tejszin, vaj, tejföl, túró 
és sajt), tojás és halak.“

A Csomagdíjszabás javítása a legközelebbi 
Változás útján történik.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

A Légipostái Tájékoztató új kiadása.
141.716/4.

A P. R. T. 1939. évi 44. számának mellékle
teként kiadott „Légipostái Tájékoztatóit e ren
delet mellékleteként újból kiadom. A hivatalok 
ezentúl ezt az új tájékoztatót használják.

Az új kiadványból a posta tudakozó irodá
jának külföldi hírlaposztályánál korlátolt szám
ban különlenyomatok állanak rendelkezésre, 
amelyből a hivatalok egyes példányokat a pos
tát gyakrabban igénybevevő felek között való 
díjmentes szétosztás céljából szolgálati levelező
lapon rendelhetnek meg.

Budapest, 1939. évi november hó 14-én.

Adatgyűjtés az átalányrendszerű távbeszélő 
hálózatok helyi forgalmáról.

138.233/2.
Az 1939. évi helyi távbeszélő forgalom meg

állapítása céljából elrendelem, hogy az átalány
rendszerű központok a hálózatukon belül lebo
nyolított helyi beszélgetéseket f. évi november 
hó 20-tól (hétfőtől) november hó 26-ig (vasár
napig) terjedő időben (7 nap) számláljak. A 
számlálás eredményét a hivatalok (ügynöksé
gek) házilag készítendő kimutatásba jegyezzék 
be. A kimutatásban naponként külön kell fel
tüntetni a postaszolgálati ügyben és külön az 
előfizetők között létesített kapcsolások számát. 
Az eredeti kimutatást a hivatalok irattárukban 
őrizzék meg, a számlálás végeredményét azon
ban „Postaszolgálati beszélgetések“ és „Egyéb 
beszélgetések“ cím alatt tehát két tételben a no
vember havi munkaegységkimutatás „Távbe
szélő“ részének 3. fsz. melletti lapszélen jelent
sék.

Az egységes távbeszélő hálózatba bevont 
központok előfizetői között váltott helyi beszél
getéseket mindig csak a hívó előfizető központja 
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.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.
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Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
142.628/4.

A Leonardo Blake: „Hitler’s Last Year of 
Power“, Stefan Lorant: I Was Hitler’s Prisoner“, 
Frédéric de France: „Blocus et Neutralité“, Bo
ris Souvarine: „Staline“, Adolf Schmalix: „Sind 
die Roosevelts Juden?“, Robert Neumann: „Eine 
Frau hat geschrien“, D. N. Pritt, K. C. M. P.: 
„Light On Moscow“, Martin Gumpert: „Hölle 
im Pardies” c. sajtótermékektől a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi november hó 13-án.

II.
142.670/4.

A Hector Bolitho: „Roumania under King 
Carol“ című sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi november hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
142.826/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi november hó 12-én kelt B. 
11.818/1939/2. számú végzésével a „The S. S. 
Athenia sunk by Three British Destroyers“ 
című röpirat, az ugyancsak 1939. évi november 
hó 12-én kelt B. 11.812/1939/2. számú végzésével 
pedig a „Testvérek“, Gruber Lajos hozzászó
lása“, „Tisztelt Pártközi értekezlet“ kezdetű, im
presszummal el nem látott röpiratok lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi november hó 14-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben.

141.714/4.
A P. R. T. 1939. szeptember 22-én kelt 43. 

számával kiadott „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben a hivatalok vezessék 
keresztül a következő változásokat:

1. oldal, Cseh-morva védnökség, a meglevő 
útirányt jelöljék „2.“ számmal, eléje pedig új 
l.-ső útiránynak írják be a következőket: „1. 
Szlovák“, a súlydíjhasábba az 1, 5, 10, 15 és 20 
kg-os súlyfokozatokhoz 1.05, 1.25, 2.50, 3.70 és 
4.95, az értékhatár hasábba „kori.“, a vámáru
nyilatkozatok hasábjába pedig „2 f“.

1. oldal, Lengyelország, a meglevő adatok
hoz ceruzával írják be „A forgalom szünetel“.

1. oldal, Lettország, a meglevő 2.30, 3.65,
7.—, 10.40 és 13.75 pengő súlydíjakat javítsák 
2.65, 4.20, 8.15, 12.05 és 16.— pengőre.

2. oldal, Svájc, a 2. hasábban a meglevő út
irányt jelöljék „l.“-vel, alája pedig új 2. útirány
nak írják be a 2. hasábba „2. Jugoszl., Olasz“, a 
súlydíjhasábba pedig 1—20 kg-ig a meglevő 
súlydíjak alá új súlydíjnak írják be a követke
zőket: 1.80, 3.25, 6.20, 9.— és 12.35 pengő; az 
értékhatár hasábba „1120“, a vámárunyilatkoza
tok hasábjába „4 f, n.“

2. oldal, Norvégia, az értékhatár hasábban 
a „kori.“ megjegyzést töröljék és helyette írják 
„2240“.

2. oldal, Svédország, az értékhatár hasábban 
a „kori.“ megjegyzést töröljék és helyette írják 
„2240“.

3. oldal, Kanada, a 2. hasábban a meglevő 
útirány elé írják „2.“, föléje pedig új l.-ső út
iránynak pedig írják be a következőket: „1. 
Jugoszl., Olasz“, a súlydíj hasábba az 1, 3, 5, 7 
és 10 kg-os súly fokozatokkal „3.20, 5.70, 6.35, 
11.45 és 13.70“, az értékhasábban „560“, a vám
árunyilatkozatok hasábjában pedig „3 f“.

5. oldal, Brit-Nyugat-dndia, az 1. hasábban 
,,e) Tobago“ után levő „és Trinidad“ szavakat 
töröljék. Ugyancsak ebben a hasábban a meg
levő adatok alá új adatnak írják be: ,,h) Trini
dad“, a 2. hasábba útiránynak „Jugoszl., Olasz, 
Francia“, a súlydíjhasábba 1, 3, 5 és 10 kg-hoz 
„3.10, 5.25, 5.75 és 10.20“, az értékhatár hasábba 
„1120“, a vámárunyilatkozatok hasábjába pedig 
„4 a, f“.

7. oldal, Haiti köztársaság, a meglevő összes 
j adatokat töröljék és helyette írják be a 2. ha-
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sábba „Jugoszl., Olasz, Francia“, a súlydíjha- 
sábba az 1, 5, 7, 10 kg-hoz „3.70, 6.05 és 11.30“ a 
vámárunyilatkozatokhoz pedig „5 f“.

7. oldal, Honduras köztársaság, a meglevő
összes adatokat töröljék és helyette írják be a 
2. hasábba „Jugoszl., Olasz”. A súlydíjhasábot 
a 9. oldalon levő Mexikóhoz hasonlóan úgy ala
kítsák át, hogy az kg-ként emelkedve 10 kg-ig 
terjedő súlydíjak feltüntetésére legyen alkalmas. 
Az így átalakított súlydíjhasábba súlydíjnak ír
ják be a következőket: „4.30, 7.25, 8.05, 8.80,
9.60, 15.30, 16.10, 16.90, 17.65 és 18.45. Értékhatár: 
—. Vámárunyilat.: 5 f.“

8. oldal, Kuba, az 5 és 10 kg-os súlydíj ha
sábban a meglevő díjat töröljék. Helyette a 3 
kg-os súlydíjhasábba írják „8.15“ az 5 kg-os súly
díjhasábba pedig „9.80“.

Budapest, 1939. évi november hó 14-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
141.314/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Dániánál az 5. hasábba tegyenek 1S) 
jegyzetjelölést. Észtországnál az 5. hasábban 
levő 18) jegyzetjelölést töröljék. Az oldal alján 
levő 13) jegyzet szövegének harmadik mondata 
után (A magántávirat . . . . .  fel kell tüntetni) a 
következő új mondatot szúrják be: „Aláírásként 
rövidített cím is szerepelhet.“ A 17) jegyzet szö
vegében az „amely rövidített cím nem lehet“ 
szavakat töröljék. A 18) jegyzet szövegét teljes 
egészében töröljék.

Az oldal aljára a következő új jegyzetet ír
ják: ,,1S) Táviratok csak angol, dán, francia, iz
landi, német, norvég, olasz, spanyol és svéd 
nyelven szerkesztve küldhetők, összebeszélt 
nyelvű táviratok csak abban az esetben küldhe
tők, ha a használt code neve vagy a „privé“ szó 
a szöveg első szavaként van a táviratban feltün
tetve. Szám- és betűjegyesnyelvű távirat nem 
küldhető. E korlátozások a rádiótáviratokra is 
vonatkoznak, az állami táviratokat és állami 
rádiót^viratokat azonban nem érintik.“

24. o. Ekuadornál a szódíj a 3. hasábban 
4.42 a. fr„ az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 
1.474 a. fr.

25. o. Guyana (brit) 2. alcíméhez (Akyma,

Apoteri, stb.) tartozó és az 1—5. hasábban levő 
összes adatot töröljék.

28. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gének második mondata a következőképen egé
szítendő ki: „Táviratok közértelmű arab, angol,
francia és török nyelven szerkesztve...........(a
mondat többi része változatlan),

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 jegyezzék elő:

9. o. Ekuadornál az XLT távirat szódíja a
4. hasábban 1.474 a. fr., a díjminimum pedig az
5. hasábban 14.74 a. fr.

Budapest, 1939. évi november hó 10-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
138.064/8.

A magyar-olasz és a magyar-vatikánvárosi 
távbeszélő forgalomban váltott távbeszélgetések 
díjait, az érdekelt külföldi igazgatásokkal tör
tént megállapodás alapján, 1939 december 1-től 
kezdve 60 ar. ctm-al leszállítom.

Ennek alapján a hivatalok a Távbeszélő- 
Díjszabás 44. oldalán, Olaszország és Vatikán- 
város államnál, a kéthasábos részt követő be
kezdésben a háromperces beszélgetés díjait 
a következőképen módosítsák:

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 5.70 frs 
helyett 5.10 frs,

a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 7.20 frs 
helyett 6.60 frs,

a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 8.70 frs 
helyett 8.10 frs,

a IV. díjövbe tartozó hivatalokkal 8.70 frs 
helyett 8,10 frs,

az V. díjövbe tartozó hivatalokkal 10.20 frs 
helyett 9.60 frs,

a VI. díjövbe tartozó hivatalokkal 11.70 frs 
helyett 11.10 frs,

a VII. díjövbe tartozó hivatalokkal 13.20 frs 
helyett 12.60 frs,

a Vatikánváros állammal 11.20 frs helyett 
10.60 frs.

A 45. oldalon az Olaszország és Vatikán
város államhoz tartozó kiszámított díjak táblá-
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zatában lévő díjakat sorrendben 
díjakkal helyettesítsék:

a következő

3.10 1.70 3.06 1.02
6.60 2.20 3.96 1.32
8.10 2.70 4.86 1.62
9.60 3.20 5.76 1.92

10.60 3.54 6.36 2.12
11.10 3.70 6.66 2.22
12.60 4.20 7.56 2.52

27. o. Finnországnál az ország neve mellé
tegyenek *) jelzést és az oldal aljára írják a kö
vetkező jegyzetet: „*) A magánbeszélgetéseket 
Finnországban cenzúrázzák és azok csak finn, 
svéd, dán, norvég, német, angol, francia és orosz 
nyelven folytathatók.“

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
142.959/3.

Folyó évi november hó 15-től a mozgópostái 
menetek közlekedési rendjében az alábbi válto
zások léptek életbe:

A Budapest—Érsekújvár 1. sz. mozgóposta 
a 120. sz. vonatban közlekedik.

A 9. sz. mozgóposták menet tiszti, jövet al 
tiszti mozgópostaként közlekednek.

Nyíregyháza és Miskolc között a 2318/419., 
illetőleg a 450c 2327 sz. vonatokban, a nyíregy
házai 1. sz. hivatal ellátásában, a 11. számú al
tiszti mozgóposták rendeztettek be.

A 29. számú mozgóposta az 1020/2447. sz. 
vonatokban újból Üjdombóvár—Nagykanizsa 
között közlekedik.

A 38. sz. mozgóposták .a 412/4112., illetőleg 
a 4111/411/321. sz. vonatokban Budapest és Ta- 
racköz (Topén™«) között közlekednek. A mozgó
posta jövet Miskolc—Budapest közt tiszti moz
góposta.

A 40. számú mozgóposták tiszti mozóposta- 
ként közlekednek.

A 49. számú mozgóposták a Budapest keleti 
pályaudvari mozgópostafőnökség ellátásából 
Miskolc 2. sz. postahivatal ellátásába helyeztet
tek át.

Az Érsekújvár—Léva 63. sz. mozgóposta 
vasárnapokon a 7822., egyéb napokon pedig a 
7842. sz. vonatban közlekedik.
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Balassagyarmat—Aszód között a 69. sz. 
mozgóposták ismét mindkét irányban közleked
nek. Éspedig menet a 4231., jövet a 4232. sz. vo
natban. A Balassagyarmat—Aszód 70. sz. moz
góposta megszűnt.

A Párkány-Nána—Léva 88. sz. mozgóposta 
a 6122. sz. vonatban közlekedik.

Kassa és Taracköz (Tepenm a; között a 4018/ 
4132a, illetőleg a 4125/459c/4019. sz. vonatokban, 
a kassai 2. számú hivatal ellátásában a 104. 
számú altiszti mozgóposták rendeztettek be.

Debrecen és Ungvár között az 1718/1737/ 
1727. sz. vonatokban, a debreceni 2. sz. hivatal 
ellátásában, a 113. számú altiszti mozgóposták 
rendeztettek be.

A Keszthely—Celldömölk 197. számú mozgó
posták újból a 7511/1338., illetőleg az 1337/7512. 
sz. vonatokban közlekednek.

Munkács—Bátyú között a 401b, illetőleg a 
412. sz. vonat poggyászkocsijában, a munkácsi 
postahivatal ellátásában jegyzékelőmenet ren
deztetek be.

Ungvár és Csap között az 1718. és 1717/b 
sz. jegyzékelőmenetek megszűntek.

Nyíregyháza—Mátészalka között a 6124. 
sz. poggyászkocsijában, a nyíregyházai 1. sz. 
hivatal ellátásában, csak hétköznapokon való 
közlekedéssel, jegyzékelőmenet rendeztetek be.

Munkács és Csap között a 425. sz. vonat 
poggyászkocsijában, a munkácsi hivatal ellátá
sában, jegyzékelőmenet rendeztetett be.

A Nyíregyháza—Szerencs 2318. és Szerencs- 
Rakamaz 2327. sz. jegyzékelőmenet megszűnt.

A 426. sz. vonat poggyászkocsijában Mis
kolc és Sátoraljaújhely között, a miskolci 2. sz. 
hivatal ellátásában, jegyzékelőmenet rendezte
tett be. A menet csak hétköznapokon közleke
dik.

A 450c sz. vonat poggyászkocsijában, a sá
toraljaújhelyi hivatal ellátásában, Miskolc—Sá- 
toraljaújhelv között jegyzékelőmenet rendezte
tett be. A menet hétfőn és ünnepek utáni napon 
nem közlekedik.

Az Aszód—Balassagyarmat 4236. sz. jegy
zékelőmenet megszűnt.

Esztergom és Budapest közt a 3423/3428. sz. 
jegyzékelőmenetek megszűntek.

Érsekújvár és Nyitranagykér között a jegy
zékelőmenet a 4422. sz. vonat helyett a 4432. sz. 
vonatban közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. ezévi 20. számában
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107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban.
141.362/3.

Lubytanya (Christophtanya) ."A Vámos- 
oroszi (348. o.) ezentúl u. t. Vámosoroszi.

Staudingertanya Vámosoroszi (478. o.) 
ezentúl u. t. Vámosoroszi.

Vámosoroszi (550 o.) ezentúl (|!Ő3 L., az u. 
t. Nagyszekeres törlendő.

Budapest, 1939. évi november hó 14-én.

Apaj postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

142.313/3,
Apaj postaúgvnökség ellenőrző hivatala f. 

évi december hó 1-től Dömsöd helyett Budapest 
72. sz. postahivatal.

A kir. hivatalok ehhezképest a Helység- 
névtárban (103. o.), a Postahivatalok és Posta
ügynökségek névsorában (9. o.) és az Irányítási 
Füzetben (12. o.) „Eh. Dömsöd“ helyett írják 
be „Eh. Budapest 72.“

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

Bene postaügynökség megnyitása.
142.279/3.

Bereg és Ugocsa k. e. e. vm. beregszászi já- j 
rásában fekvő Bene községben f. évi november 
hó 1-én postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Be
regszász, ellenőrző száma: 2288, díjnégyszögszá- 
ma: 2828.

A postaügynökség forgalmi köre Bene és 
Kovászó községekre, valamint a közigazgatási
lag Bene községhez tartozó Mezey Gyula-tanya, 
Mezey-tanya, Nagyszeg, Szöllőhegy és Üjbene 
lakott helyekre terjed ki.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 40. ol
dalán Bene kk.-nél az „u. p. és“ bejegyzést tö

röljék és helyette írják be: eh. Beregszász,
Sátoraljaújhely »-:»■-»■- Tiszaújlak, 2828,“, az 
„u. t. Nagymuzsaly“ után írják be: „postáig. D.“ 

A 77. oldalon Kovászó kk.-nél, a 84. oldalon 
Mezey Gyula-tanyánál, továbbá Mezey-tanyá- 
nál, a 89. oldalon Nagyszegnél, a 106. oldalon a 
Bene községhez tartozó Szöllőhegynél és a 110. 
oldalon Üjbenénél u. p. ezentúl Bene.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 19. oldalon Bély után írják be: „2288, 2828, 
—, Bene ii. (Eh. Beregszász), Bereg, D, Sátor
aljaújhely t  t -t = Tiszaújlak“, a 170. oldalon a 
2828. sz.-nál Nagymuzsaly után és a 178. oldalon 
a 2288. sz. után írják be: „Bene“.

Az Irányítási Füzetben a 25. oldalon Bély 
után írják be: „Bene, Ü. Bereg, D, II., Sátoralja- 
Üjhely—Tiszaújlak, Eh. Beregszász“.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

Fancsika postaügynökség megnyitása.
142.280/3.

Bereg és Ugocsa k. e. e. vm. tiszaújlaki já
rásában fekvő Fancsika községben folyó évi no
vember hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Be
regszász, ellenőrző száma: 2253, díjnégyszög- 
száma: 3271.

A postaügynökség forgalmi köre Fancsika 
és Tiszasásvár községekre, valamint a Fancsika 
községhez tartozó Bohntanya, Csonkás, Dobos
tanya, Lencsurtanva, Lisszetanya, Poncztanya, 
Porondbánya és Weisstanya lakott helyekre ter
jed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 55. ol 
dalán Fancsika községnél az „u. p. és“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: Eh. Be
regszász, Beregszász« « Taracköz, 3271“. az 
u. p. Tiszaújlak után írják be: „postáig. D.“

A 42. oldalon Bohntanyánál, a 49. oldalon 
Csonkás-nál (Fancsika község része), az 51. ol
dalon Dobos'tanvánál, a 80. oldalon Lencsur- 
tanyánál, a 81. oldalon Lisszetanyánál, a 95. ol
dalon a Fancsika község részét képező Poncz- 
tanvánál. továbbá Porondbányánál, a 108. olda
lon Tiszasásvár-nál és végül a 115. oldalon a 

I Fancsika község részét képező Weisstanyánál 
u. p. ezentúl Fancsika.
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A Postahivatalok és Ügynökségek Névsoré- < 
ban a 47. oldalon Fakóvezekény után írják be: 
2353, 3271, Fancsika ü. (Fih. Beregszász), Ugocsa, 
D., Beregszász ■ ■ ■ Taracköz“, a 171. oldalon 
a 3270. szám alá írják be: „3271. Fancsika“, a
178. oldalon a 2253. szám után írják be: „Fan
csika“.

Az Irányítási Füzetben az 54. oldalon Fakó
vezekény után írják be: „Fancsika, U. Ugocsa, í 
D, II., Beregszász—Taracköz, Eh. Beregszász.“ 

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

Révaranyos postaügynökség megnyitása.
141.628/3.

Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye tiszai já
rásában fekvő Révaranyos községben 1939. évi 
november hó 1-én új postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala Kopócs- 
apáti; ellenőrző száma: 2293; díjnégyszögszáma: 
2225.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a hozzátartozó Rákóczihegy, Rózsahegy és 
Zékánkert (Újhelyi tanva) elnevezésű lakott he
lyekre terjed ki.

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

A Helységnévtárban Rákóczihegy <A Rév- 
aranyos (448. o.) ezentúl „u. p. Révaranyos.“ A 
453. oldalon Révaranyos-nál az „u. p. és“ be
jegyzés helyett írják be: Eh. Kopócsapáti,
Záhony » ■«_ Mátészalka. Kopócsapáti . . . . , 
2225“, az „u. t. Kopócsapáti“ után: „postáig. D.“

Rózsahegy <A Révaranvos (456. o.) és Zé
kánkert (Üjhelvitanva) VA Révaranvos (572. o.) 
ezentúl „u. p. Révaranvos“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 121. oldalon Rétszilas után be
írandó: „2293. 2225, —, Révaranvos ü. (Fh. 
Konócsanáti). Szabolcs. D. Záhonv 
Mátészalka, Konócsanáti . . . “ a 170. oldalon a 
2225. számnál Tiszaadonv elé, a 178. oldalon pe
dig a 2293. szám után: „Révaranvos“.

Az Irányítási Füzetben a 152. oldalon Rét
szilas után írják be ..Révaranvos. U . Szabolcs, 
D TT., Záhony—Mátészalka. Eh. Konócsanáti.

Budapest, 1939. évi november hó 13-án.

Csénye postaügynökség megnyitása. 
141.644/3.

Vas vármegye sárvári járásában fekvő Csé
nye községben 1939. évi szeptember hó 25-én új 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Sár
vár 2.; ellenőrző száma: 6289; díjnégyszögszáma: 
1038.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a hozzá tartozó Füztű elnevezésű lakotthelyre 
terjed ki.

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

A Helységnévtárban a 159. oldalon Csényé- 
nél az „u. p. és“ bejegyzés helyett beírandó: 
„U71 Eh. Sárvár 2., Győr — — Szombathely,
Sárvár.......... , 1038,“, az „u. t. Sárvár 1.“ után:
„postáig. S.“.

Füztű o  Csénye (219. o.) ezentúl „u. p. 
Csénve.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 35. oldalon Csengőd után be
írandó: „6289, 1038, —, Csénye ü. (Eh. Sárvár 
2.), Vas, S., Győr — — Szombathely Sár
vár . . . . “, a 168. oldalon az 1038. számnál 
Ikervár elé, a 187. oldalon pedig a 6289. szám 
után: „Csénye“.

Végül az Irányítási Füzetben a 38. oldalon 
Csengőd után beírandó: „Csénye, Ü. Vas, S„
VII., Győr—Szombathely, Eh. Sárvár 2.“

Budapest, 1939. évi november hó 13-án.

Lakszakállas postaügynökség megnyitása. 
141.645/3.

Komárom vármegye komáromi járásában 
fekvő Lakszakállas községben 1939. évi szep
tember hó 26-án új postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Bo
gya; ellenőrző száma: 6445; díjnégyszögszáma: 
338.

A postaügynökség forgalmi köre Lakszakál
las, Szilas és Túriszakállas községekre, továbbá 
a Lakszakállashoz tartozó Lakszakállasi rét, a 
Szilas községhez tartozó Szilasi rét és a Túri
szakállashoz tartozó Mádérétimajor elnevezésű 
lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 79. 
oldalán Lakszakállasnál az „u. p. és“ bejegyzés 
helyett beírandó: Eh. Bogya, Komárom

— ■ — ■■ Somorja, Bogya-Felsőgellér . . . ., 338“, 
az „u. t. Bogya“ után: „póstaig. S.“

Lakszakállasi rét (A Lakszakállas (79. o.), 
Mádérétimajor r\ Túriszakállas (82. o.), Szilas
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kk. és Szilasi rét íA Szilas (105. o.), Túriszakállas 
(110. o.) ezentúl „u. p. Lakszakállas“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 83. oldalon Lakócsa után be
írandó: 6445, 338, —, Lakszakállas ü. (Eh. Bo- 
gya), Komárom, S. Komárom — — Somorja, 
Bogya-Felsőgellér . . . . , a 164. oldalon a 338. 
számnál Ekecs, a 188. oldalon pedig a 6445. szám 
után: „Lakszakállas.“

Végül az Irányítási Füzetben a 103. oldalon 
Lakócsa után beírandó: „Lakszakállas, Ü, Ko
márom, la., Komárom—Somorja, Eh. Bogya.“

Budapest, 1939. évi november hó 13-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra

I.
139.926/1.

A Budapest 3. számú postahivatalnál a hi
vatalvezetői állás lemondás következtében meg
üresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek postahivatali igazgatók, főfelügyelők és 
felügyelők. Jelentkezni lehet e közlemény 
megjelenésétől számított 8 nap alatt a hivatalos 
út betartása mellett a javaslattételre hivatott 
budapesti m. kir. postaigazgatósághoz címzett 
folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati s minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
budapesti postaigazgatóságnak.

Budapest, 1939. évi november hó 11-én.

II.
139.825/1.

A jászberényi postahivatalnál a hivatalve
zetői állás lemondás következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt, a hivatalos út betartásával, a 
javaslattételre hivatott budapesti m. kir. posta- 
igazgatósághoz intézendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati s minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1939. évi november hó 11-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. évi 
október havi forgalma.

8.411/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a betétek 6,065.690 P 

06 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1939. évi október hó végén 
129,433.450 P 22 f volt. A különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladókban 22,069.949 P 
14 f-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 603.292 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 12,698.245 

P 93 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1939. október hó végén 
252,099.991 P 32 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 40.980 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nát képező értékpapírok állománya 1939. októ
ber hó végén névértékben 148,964.069 P 91 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő, idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név
értékben 233,328.392 P 27 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt letéti jegyek, 
illetve járadékkönyvek száma 105.381 volt.

A zálogüzletágban 205.238 drb új zálogfel
vétel 4,484.975 P kölcsönnel és 264.646 drb zá
logkiváltás 5,247.368 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1939. október hó 
végén 1,101.352 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 23,034.463 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.958 tétel, kényszerárverésre pedig 5.232 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
7.204 tétel, a befolyt vételár 182.110 P 66 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és 
zálogüzletágban 1939. október hó folyamán 
4,200.049 tétel, s 2.473,200.763 P 71 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 381,533.441 P 54 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi november hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
141.627/3., 142.108/3., 142.301/3., 142.302/3.
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*) A távolság az ügynökség megnyitásákor lesz megállapítható.
**) A szállítás a Mávaut Kassa és Kassaujfalu között fentartott járataival történik.

***) Szállításról 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 1939.

évi december hó 2-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1939. évi november hó 15-ién.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
Po
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
törlés oka

n e v e állila izületési helye 
éi éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

B
ud

ap
es

t

Zöld Károlyné kiadó Budapest, 1905. Vereb Csak időnkint vállal 
alkalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A m. kir. posta személyzetének országos 

méhészeti egyesülete 1939. évi november hó 
30-án*) (csütörtök) d. u. 5 órakor a postavezér
igazgatóság tanácstermében (II. emelet)

1937—1938. évi rendes közgyűlést 
tart, melyre az Egyesület tagjait tisztelettel meg
hívja az Elnökség.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1937—38. méhészévről.
3. Az 1937—38. évi zárszámadás bemutatása,
4. Pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
5. Az 1939. évi költségvetési előirányzat be

mutatása és letárgyalása.
6. Az elnök, titkár, pénztáros és a kisorsolt 

12 választmányi tag megválasztása.

7. Indítványok.**)
*) Határozatképtelenség esetén december 

9-én (szombat) ugyanitt a megjelentek számára 
való tekintet nélkül.

**) A közgyűlés előtt 8 nappal írásban be- 
jelentendők, mert különben nem tárgyalhatok.

Betöltendő kiadói állások.
Budapest 97. postahivatal november 15-re kiadónőt 

keres; kezdő kiadó is lehet.
Dunavecse postahivatal a posta minden ágában jár

tas kiadó ajánlatát kéri azonnalra. járandóság: lakás, tel
jes ellátás, fix és jutalék megegyezés szerint.

Királyhelmec postahivatal azonnali belépésre kiadót 
keres 130 fixre.

Veresegyház postahivatai azonnali belépésre kiadók 
ajánlatát kéri. Kiadó lehet kezdő is. Fizetés megegyezés 
szerint. Az állás állandó.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
izáma

meiy időponttól 
kezdve vállal 

álláit

ifj. Aranyi Gyula Cegléd 2. Azonnal
Gálffy Dezső Nagy lég Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Ormos Ilona Balkány Kisegítőnek ajánlkozik.

Sebestyén Stefánia Baja, MÁV telep 1. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Varga Margit Mór
.

Kisegítőnek ajánlkozik.

Zilahi Szőcs Tivadar Kazár (Nógrád megye) nov. 15-től Helyettesítést vállal.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Részvénytársaság (Felelős v.: Duchon J.)
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RENDELETIK TÁRA
A MAGYAR KIR. gßü POSTA RÉSZÉRE.

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

IKJDAPKNT, !»:*!>. IVOVRMIIf.il 3J. 52. s/ám.

T A R T A L O M :
Hivatalvezetői megbízatások.
A Németországba szóló húsnemüt tartalmazó cso

magok felvétele.
Külföldre szóló küldemények feladása.
Üj délamerikai légijárat berendezése.
Kárpátaljára küldött csomagok burkolatának hiá

nyossága.
A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsorá

nak kiadása.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének a kiegészítése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének módosítása.

Változások az Irányítási Füzetben.
Változások a Helységnévtárban.
Bükkaranyos postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői megbízatások.

I.
142.630/1.

Beer Antal postafelügyelőt a Sopron l. 
számú postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

II.

142.781/1.

Spanraft Mihály postafelügyelői címmel és 
jelleggel felruházott postafőtisztet (206) a be
regszászi postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi november hó 15-én.

A Németországba szóló húsnemüt tartalmazó 
csomagok felvétele.

144.020/4.

Tudomásomra jutott, hogy a hivatalok a 
P. R T. 1939. évi 51. számában megjelent 
142.376/4. sz. rendeletre való hivatkozással a 
Németországba szóló és elkészített (sült, pirí

tott, párolt, pácolt) sertéshúst, illetőleg sonkát, 
szalonnát, kolbászt és egyéb keverékeket fel
aprított húsból, stb. tartalmazó csomagok fel
adóitól minden esetben származási és egész
ségügyi bizonyítvány csatolását kívánják meg.

Minthogy a fenti rendelet szerint szárma
zási és egészségügyi bizonyítvány csatolása 
csak akkor szükséges, ha a csomagok kereske
delmi célzattal, tehát viszonteladás céljából 
küldetnek ki és ha súlyuk a 10 kg-ot megha
ladja, felhívom a postahivatalok figyelmét, 
hogy a 10 kg tiszta súlyhatárt meg nem hala
dó és a címzett saját háztartásában való fel- 
használására szánt, elkészített, pácolt vagy 
füstölt sertéshúst (beleértve sonkát, szalonnát, 
szalámit és kolbászt) tartalmazó csomagoknál 
(1. a hivatkozott rendelet 5. stb. bekezdését) 
származási és egészségi bizonyítványt ne kö
veteljenek. Ugyancsak származási és egészsé
gi bizonyítvány nélkül adhatók fel az olvasztás 
útján nyert zsírt és m|| dennemű főtt húst, 
(húskonzervet is.) tartalmazó csomagok, ame
lyekre az előbbi 10 kg-os súlykorlátozás nem 
vonatkozik.

Budapest, 1939. évi november hó 22-én.
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Külföldre szóló küldemények feladása.
144.214/4.

100 pengőn aluli értékű árut vagy vagyon
tárgyat tartalmazó levélpostai és csomagkülde
ményeket violá- vagy barnaszinű nyilatkozat 
csatolásával ezentúl csak akkor lehet külföldre 
feladni, ha a feladó által kiállított nyilatkozato
kat a Magyar Nemzeti Bank előzetesen látta- 
mozta.

A nyilatkozatok láttamozását a Magyar 
Nemzeti Banknál, annak fiókintézeteinél vagy a 
kiviteli tanúsítványok kiszolgáltatására felhatal
mazott pénzintézeteknél kell kérni.

E rendelkezés nem vonatkozik azokra az 
árukra, illetőleg küldeményekre, amelyeket a 
jelenleg érvényes rendelkezések értelmében ér
tékhatárra való tekintet nélkül ezidőszerint is 
kizárólag csak a Magyar Nemzeti Bank engedé
lyével, illetőleg tanúsítványával lehet külföldre 
szállítani. (L. P. R. T. 1937 : 21. számában meg
jelent 102.209/4. sz. rendelet 2. és 4. §-át.)

Élelmiszert árumintában vagy egyéb levél
postai küldeményben külföldre csak a Magyar 
Nemzeti Bank által láttamozott viola- vagy 
barnaszinű nyilatkozattal (esetleg a Bank tanú
sítványával) szabad feladni. Fűszer- és gyarmat
árut, valamint szappant azonban árumintaként 
külföldre egyáltalában nem lehet feladni.

A jövőben sem kell tanúsítványt vagy nyi
latkozatot csatolni a 100 grammon aluli súlyú 
paprikát, kőrisbogárt vagy anyarozst tartalmazó 
árumintaküldeményekhez.

Az élelmiszerküldemények fokozottabb el
lenőrzése érdekében az élelmiszert és romló 
árut tartalmazó összes postai küldeményeket 
(tehát az árumintákat is) a jövőben a kicserélő
hivatalok kötelesek vám elé állítani.

Azok a postahivatalok, amelyeknek műkö
dési helyén a Magyar Nemzeti Banknak nincs 
fiókja, a közönség felvilágosítása érdekében kö
telesek aziránt tájékozódni, hogy községükben 
működik-e oly pénzintézet, amely a viola- vagy 
barnaszinű nyilatkozatokat láttamozásra való 
továbbítás végett átveszi. Ha ily pénzintézet 
nincs a községben, a nyilatkozatokat legcélsze
rűbb láttamozás végett a Magyar Nemzeti Bank 
legközelebbi fiókintézetéhez beküldeni. Ez ter
mészetesen a feladó dolga.

A nyilatkozatokat tintával kell kitölteni. 
Feladás alkalmával gondosan ellenőrizni kell,

hogy a nyilatkozatban nincs-e utólagos beírás 
vagy javítás.

A külföldre szóló küldemények feladásához 
szükséges barna- és violaszinű nyilatkozatokat 
továbbra is a postahivatalok bocsátják a közön
ség rendelkezésére.

A hivatalok az új rendelkezést jegyezzék elő 
a P. R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 
102.2'09;'4. sz. rendeletnél. Az említett rendelet 
megjelenése óta történt változások keresztülve- 
zetési módját a P. R. T. legközelebbi számához 
mellékelt Változás fogja tartalmazni.

Az ezévi október hó 20-i és 27-i központi 
körözvényben foglalt és a fentiektől eltérő ren
delkezések érvényüket vesztik.

Budapest, 1939. évi november hó 23-án.

Üj délamerikai légijárat berendezése.

144.021/4.

A olasz postaigazgatás értesítése szerint 
rövidesen új légijárat indul a Roma—Malaga— 
Villa Cisneros—Ile du Sei (Zöldfoki szigetek) 

-Recife—Bahia—Rio de Janeiro útvonalon. A 
légijárat az első hónapban minden második 
csütörtökön, később minden csütörtökön fog 
közlekedni. A légijárat menetideje Rómától 
Recife-ig 2 nap, Rio de Janeiro-ig 3 nap. A já
rat megindulásának időpontját később közük.

Ezt az új légijáratot fel lehet használni a 
következő országokba szóló levélpostai légi
küldemények továbbítására: Rio de Oro, Zöld- 
*oki szigetek, Brazília, Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Peru, Ekuador, Ko- 
lombia, Venezuela és a középamerikai orszá
gok.

A küldeményeket „Pár le service aérien 
Italie-Brésil“ (Olaszország—Brazília között 
közlekedő légi járattal) francia nyelvű útirány
jelzéssel kell ellátni.

Bár a légijárat indulási időpontja még bi 
zonytalan, a hivatalok már most is elfogadhat
nak küldeményeket e járattal való továbbítás
ra. A küldeményeket felvétel után a Budapest 
72. hivatalhoz kell továbbítani, amely azokat 
őrzi addig, amíg a járat indulására s a külde
mények továbbítására vonatkozóan utasítást 
kap.
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A légipostái pótdíj a Rio de Oro-ba szóló 
levelek és levelezőlapokért 5 g-ként 40 fill., az 
egyéb küldeményekért 5 g-ként 20 fill., a Zöld
foki szigetekre szóló küldeményekért pedig 5 
g-ként 70, illetőleg 30 fill.

A Dél- illetőleg Középamerikába szóló kül
demények légipostái pót díj a ugyanaz, mint a 
francia és német légijáratokkal oda továbbí
tandó küldemények pótdíja (1. Légipostadíj
szabást).

Ehhez képest a hivatalok a P. R. T. 1936. 
évi 6. számának mellékleteként kiadott Légi
postadíjszabásban a 18. oldalon Rhodos és 
Sporadok után írják be a következőket: az 1. 
hasábba „Rio de Oro“, a 2. hasábba „40 fillér“ 
és a 3. hasábba „20 fillér’“, a 22. oldalon a Zöld
foki szigeteknél a 2., 3. és 4. hasábban lévő ada
tokat töröljék és írják be a 2. hasábba „70 fil
lér“, a 3. hasábba pedig „30 fillér“. A P. R. T.
1938. évi 49. számának mellékleteként kiadott 
kivonatos Légipostadíjszabásban pedig Afriká 
nál Rhodézia után írják be „Rio de Oro“, a 
levél és levelezőlapok díjának hasábjába 
„—.40“, az egyéb küldemények díjának hasáb
jába pedig „—.20“.

Ezzel egyidejűleg ugyanebben a díjszabás
ban Transjordániánál mindkét díjat helyesbít
sék 24 fillérről 70 fillérre.

Budapest, 1939. évi november hó 22-én.

Kárpátaljára küldött csomagok burkolatának 
hiányossága.

142.316/4.

Az utóbbi időben ismételten előfordult, 
hogy a Kárpátalja területére szóló csomagok 
nem megfelelő, gyenge csomagolás miatt sé
rülten érkeznek meg a rendeltetési hivatalok
hoz.

Minthogy a szállítási út nagysága s ennek 
következtében a küldemények gyakori átraká 
sa, valamint egyes viszonylatokban hosszabb 
útszakaszokon kocsin történő továbbszállítása 
e csomagok erősebb burkolását követelik meg, 
felhívom a postahivatalok figyelmét, hogy a 
Kárpátaljára címzett csomagok felvételénél a 
szállítás fenti körülményeire legyenek tekintet

tel és a feladókat az erősebb és tartósabb cso
magolásra megfelelően hívják fel.

Budapest, 1939. évi november hó 22-én.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő név
sorának kiadása.

143.215/8.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő 
névsorának 1939. évi kiadása előreláthatólag
1939. december 10. körül kerül szétosztásra. Az 
előfizetők részére, valamint a szolgálati célok
ra szükséges példányszámokat az érdekelt pos
tahivatalok előttes igazgatóságuktól kapják 
meg.

A névsor árát példányonkint 3 P 50 fillér
ben állapítom meg.

A C. 1. Szab. 16. §. 3. pontja értelmében 
a vidéki hálózatok előfizetőinek a névsort — 
az előző (1938) évi névsor beszolgáltatása elle
nében — átvételi elismervényre díjmentesen 
annyi példányban kell kiadni, ahány állomása 
fővonala) az előfizetőnek van. Nem jár díj

mentes névsor a mellékállomások után. Nem 
adható ki díjmentesen a vidéki hálózatok be
tűrendes távbeszélő névsora a budapesti egy
séges hálózatba bevont vidéki központok elő
fizetői állomása után sem. Az az igényjogosult 
előfizető, aki az előző (1938) évi névsort be
szolgáltatni nem tudja, az 1939. évit csak ak
kor kaphatja meg, ha annak árát megfizeti.

A vidéki postahivatalok a becserélt, szol
gálati célokra használt és a hivatalnál esetleg 
tartalékban lévő előző (1938) évi névsorokat 
bizonylatpárral a m. kir. posta központi javító 
műhelye és anyagszertára címére küldjék be 
és a bizonylat visszaérkezése után, annak csa
tolása mellett az előttes igazgatóságukkal a 
kapott névsorokról és az esetleges tartalékról 
számoljanak le. A leszámolás után fennmaradó 
1939. évi példányok felhasználására vonatko
zólag az igazgatóság rendelkezik.

Névsort a postahivatalnál bárki vehet. Ha 
a postahivatalnál tartalék készlet van, a vevőt 
abból kell kielégíteni. Ha tartalék készlet nincs, 
vevő jelentkezése esetén a vidéki postahivatal 
az igazgatóságától kérje a szükséges példány
szám megküldését.
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Az eladott vidéki névsor árát minden eset
ben a pénztárszámadásban kell elszámolni. 
Ezért a 27-ik rovatot vízszintes irányban ketté 
kell osztani és a vidéki névsor befolyt árát az 
alsó b) jelzésű rovatba kell beírni. (A felső a) 
jelzésű rovatrészbe az eladott budapesti névso
rok árát kell feltüntetni.)

Az igazgatóságok a nagyobb hivatalokat 
tartalék névsorokkal is ellátják.

A hivatalok a tartalékként, illetőleg el
adásra kapott névsorokból előjegyzést kötele
sek vezetni. Ennek felső részén elsősorban a 
megterhelést kell nyilvántartani. Ezt követi az 
újonnan belépett előfizetőknek elismervényre 
díjmentesen kiadott, valamint az eladott pél
dányok felsorolása. Az előjegyzésnek ez a má
sodik része a következő hasábokkal készül:

1. folyószám, 2. kiadás napja, 3. az új elő
fizető kapcsolási száma, illetőleg eladás esetén 
a vevő pontos neve és címe, 4. az eladott név
sor ára, 5. megjegyzés. A negyedik hasábot 
csak eladás alkalmával kell kitölteni. Az ötödik 
hasábban a pénztáros (postamesteri hivatalok
nál a postamester) az eladási ár átvételét is
merje el.

Az 1940. júliusában megjelenő névsorpót
füzetet majd az előjegyzés alapján kell a név
sor vásárlóinak kézbesíteni.

A.z előjegyzést a postahivatalok a követ
kező évi névsor megjelenéséig vezetik és az 
akkor esedékes leszámolással együtt az előttes 
igazgatósághoz terjesztik fel.

A budapesti postahivatalok közül a vidéki 
betűrendes távbeszélő névsor árusításával a 
következőket bízom meg:

Budapest 2. sz. hivatal II., Fő-utca 6. sz.
Budapest 4. sz. hivatal IV., Városház-utca 

18. sz.
Budapest 5. sz. hivatal V., Szabadság-tér

12. sz.
Budapest 8. sz. hivatal VIII., Rökk Szilárd

utca 2. sz.
Budapest 51. sz. hivatal V., Wurm-utca 4.
Budapest, 53. sz. hivatal V., Vilmos csá- 

szár-út 16. sz.
Budapest 62. sz. hivatal VI., Teréz-körút 

45. sz.
Budapest 72. sz. hivatal VII., Keleti pu. ; 

Thököly-ut 1. sz.

Távbeszélő díjbeszedő hivatal VI., Nagy
mező-utca 54/56.

Ezek a hivatalok a névsor első készletét a 
m. kir. posta központi javítóműhelye és anyag
szertárától kapják. A későbbi szükségletet pe
dig ugyanonnan bizonylatpárral rendelik meg.

A többi budapesti hivatal és a budapesti 
egységes távbeszélő hálózatba bevont vidéki 
hivatalok — ha valaki ott vidéki névsort ke
res — a rendelést felveszik, az árat beszedik 
és a rendelést a Budapest 4. számú postahiva
tallal azonnal távbeszélőn közlik. A vételárt 
szolgálati postautalvánnyal ugyanoda megkül
dik. Az utalvány szelvényén a vevő pontos cí
mét feljegyzik és az összeg rendeltetését is 
jelzik. Az utalvány feladóvevényét a vevőnek 
kiadják.

A rendelést a Budapest 4. sz. hivatal táv
beszélőn kapott értesítés alapján azonnal fo
ganatosítja, a rendelt névsort közvetlenül a 
vevő címére ajánlott levélben megküldi.

A vidéki távbeszélő névsor árusításával 
megbízott budapesti postahivatalok továbbra 
is az 1934. évi P. R. T. 25. számában regjelent 
117.038/5. sz. rendeletben előírt mérleget készí
tik. Kötelesek azonkívül a vevők pontos címé
ről jegyzéket is vezetni és azt 1940 június 20-án 
a m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára címére beküldeni, hogy ennek 
alapján az a pótfüzetet közvetlenül a vevő cí
mére kiküldhesse.

A névsor árusításával megbízott budapesti 
postahivatalok a náluk lévő 1938. évi vidéki 
betűrendes névsorokat a hozzátartozó pótfü
zettel együtt a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertárába bizonylatpárral 
azonnal szolgáltassák be és az igazgatósággal 
szemben számoljanak el. Ugyancsak kötelesek 
az összes budapesti és környékbeli postahiva
talok a szolgálati célokra kapott 1938. évi vi
déki névsort beszolgáltatni.

Budapest, 1939. évi november hó 20-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
143.002/8.

A magyar-francia távbeszélőforgalomban 
váltott beszélgetések díja 1939. november 1-től 
számítandó érvénnyel 1.20 aranyfrankkal, a
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Nagybritanniával váltottaké pedig 1939. novem
ber 10-től kezdve 3.30 aranyfrankkal megdrá
gult.

Ennek alapján a hivatalok a Távbeszélő- 
Díjszabásban a következő változásokat vezes
sék keresztül:

32. oldalon Franciaország és Monaconál a 
két hasábos részt követő bekezdésben a be
szélgetési díjak

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 7.80 frs 
helyett 9.00 frs;

a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 8.80 frs 
helyett 10.00 frs;

a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 9.80 frs 
helyett 11.00 frs;

a IV. díjövbe tartozó hivatalokkal 10.80 frs 
helyett 12.00 frs.

Az oldal alján a kiszámított díjak tábláza
tában lévő díjakat sorrendben a következő dí
jakkal helyettesítsék:

9.00 3.00 5.40 1.80
10.00 3.33 6.00 2.00
11.00 3.67 6.60 2.20
12.00 4.00 7.20 2.40

40. oldalon Nagybritannia és Írországnál a 
kéthasábos részt követő bekezdésben a díjak 
(1. Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 28. számhoz)

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 15.35 frs 
helyett 18.65 frs;

a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 17.85 frs 
helyett 21.15 frs.

A 41. oldalon a Nagybritanniához tartozó 
kiszámított díjak táblázatában lévő díjakat sor
rendben a következő díjakkal helyettesítsék:

18.65 6.22 11.19 3.73
21.15 7.05 12.69 4.23

Budapest, 1939. évi november hó 17-én.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

144.213/4.

A hivatalok a Légipostái Tájékoztatóban 
vezessék keresztül a következő javításokat:

2. oldal, Európa, Svájc, „a légiforgalom szü
netel“ megjegyzést töröljék és helyette a 3. sz. 
hasábba írják be a következőket „b. reggel“.

4. oldal, Amerika, a táblázat baloldali részé
ben a 4—6. hasáb érkezési adatait ragasszák át 
a csatolt „I.“ sz. fedőlappal, a táblázat jobb
oldali részében a 4—6. hasábban levő adatokat 
pedig ragasszák át a „II.“ sz. fedőlappal.

A lap alján az 1) sz. jegyzet szövegének 2. 
sorában a „9 óra 55“ feladási határidőt javítsák 
„13 óra 10“-re.

Budapest, 1939. évi november hó 23-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének a kiegészítése.

142.185/4.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
IX. pontjában (M. kir. Földmívelésügyi Minisz
térium) 15. tételként írják be: „15. Felvidéki 
földbirtokrendezési ügyek kormánybiztosa’1.

Budapest, 1939. évi november hó 20-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

142.424/4.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
XVI. pontjában (M. kir. Államvasutak) a 21. 
tétel alatt felvett szervnél (Máv. gépkocsiüzem- 
főnökség) a „kisújszállási“ kirendeltséget tö
röljék és helyébe írják: „szolnoki“.

Budapest, 1939. évi november hó 17-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
144.113/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek;
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17. o. Balassagyarmatnál 1. Bp 72/4236 v. 
törlendő.

25. o. Bénynél 88 után beírandó 46.
35. o. Cinkotánál 220 helyett 312 írandó.
45. o. Dorognál 1. Esztergom /3447 v. helyett 

beírandó 1. Bp. 62/3424 v. (k.).
46. o. Drégelypalánknál 5746 helyett 5748 

írandó.
51. o. Érd l.-nél 1234 helyett 1214 írandó.
53. o. Esztergomnál 218 elé beírandó cs. 

Kom. 2/3530 v. (H. Ü. után nem), tl78 után pedig 
1. Bp 62—72/3428 v.

66. o. Gyöngyösnél flO törlendő.
78. o. Ipolynagyfalunál és Ipolynyéknél 148 

helyett 147, Bgyarm. 1. írandó.
80. o. Jászapátinál 8722 helyett 8732, Jász- 

árokszállásnál 1. 39 után 1. 33 írandó.
84. o. Kápolnásnyéknél 1234 helyett 1214, 

f8 helyett +48 írandó.
104. o. Lekérnél 6132 helyett 6112 írandó.
105. o. Losoncnál 1. 22 — 1. 34/302 v. tör

lendő.
110. o. Martonvásárnál 1234 helyett 1214 

írandó.
111. o. Mátyásföldnél 220 helyett 312 írandó.
116. o. Mórnál a 80 a 14 elé, +81 helyett pe

dig f80 írandó.
120. o. Nagycsalomjánál 148 helyett 147, B- 

gyarmat 1. írandó.
123. o. Nagykátánál f6 után (k.) törlendő, 

+299 után beírandó.
126. o. Nagysalló adataival együtt Nagy- 

rozvágy után írandó be. Nagysallónál 6132 he
lyett 6112 írandó.

127. o. Nagytéténynél 1234 helyett 1214 
írandó.

135. o. Oroszkánál 6132 helyett 6112 v. 
írandó.

140. o. Párkánynál 2 elé beírandó 1.
142. o. Perkátánál a 6. hasábba Budapest— 

Üjdombóvár helyett Pusztaszabolcs—Paks, a 7. 
hasábba 32, +32 helyett 241, f241 írandó.

150. o. Rákosszentmihálynál 220 helyett 312 
írandó.

156. o. Sárpentelénél 82 után beírandó (H. 
Ü. ü. után nem), Sashalomnál 220 helyett 312 
írandó.

166. o. Székesfehérvár 2-nél 13 — +53 — 
Kom 2/2827 v. törlendő, 81 helyett 8, 8 helyett 
48, f95 után 14 — Kom 2 — cs/2817 v„ 1. 48/1115 
v. írandó, 1. 8 előtt 48, 1214 v. után 1, Nkan 2 —
1. 8 — 1. 138/1203 v. törlendő, f80 helyett f48 
írandó, 1. Bp 72/1216 v., +82 (k) törlendő, 1. Kom
2. elé beírandó 1. Veszpr. 1 — 1. +226 1821 v.

172. o. Szobnál 34 helyett 134 írandó.
191. o. Vácnál 1 helyett 147 írandó.
192. o. Válnál 1234 helyett 1214 írandó.
193. o. Vámosgyörknél 158 törlendő.

9. o. Aknaszlatinánál 1. Huszt helyett 1. 104 
írandó.

11. o. Alsóneresznicénél 1. 34 helyett 39, 
Alsószinevérnél Huszt elé 104, 1. 34 helyett 39 
írandó.

12. o. Alsóvereckénél Zsdenyova elé Volóc
— 1. Munkács/gk, Volóc elé 61 írandó.

22. o. Barkaszónál a mostani adatok helyett 
39, Mu/425 v., 38/412 v. írandó.

23. o. Bátyúnál a mostani adatok helyett 
beírandó: 33, 39, +38, 39, 34, +104, 38, +33, +39, 
104, Munkács/425 — 401 b — 429 v.

25. o. Bené-nél beírandó 33, 1. 39/4144 v., 38.
— Bercsénvifalvánál 1. Ungv. 2. — 1. 34/1746 v. 
törlendő. Beregkisalmásnál, Beregleányfalvánál 
és Beregrákosnál 33 helyett 39 írandó. Bereg- 
kövesdnél 1. 34 után beírandó 1. 39. Beregsom- 
nál +39 helyett +33 írandó.

26. o. Beregsuránynál 1. 34 után beírandó 
1. 39. — Beregszásznál 1. Bp 62—72 — 1. Nyh. 2. 
•— 1. D 2/1708 v., Huszt — 1. 34/4125 v. törlendő, 
4138 v. után beírandó 104.

28. o. Bükénél 1. 34 elé beírandó 1. 39.
31. o. Bótrágynál 39 helyett 38 írandó.
32. o. Bródnál 33 helyett 39 írandó.
33. o. Bustyaházánál 33 elé 104, +39 után 38 

írandó, 1. 34 törlendő.
37. o. Csarodánál 1. 34 elé beírandó 1. 39.
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Csapnál Ungvár 2/1717 b. helyett beírandó +113, 
39, f39 után 113, 1. Bp. 62 — 72/1708 v. törlendő.

43. o. Demecsernél a mostani adatok helyett 
írják be 19, +113, 115, +19.

44. o. Dolhánál 1. 34 elé beírandó 1. 39.
45. o. Dombónál 1. 34 helyett 39 írandó.
53. o. Eszenynél a jelenlegi adatok helyett 

beírandó 39, 34, 38.
54. o. Fancsikánál beírandó 33, 1. 39/4144 v.

38.
55. o. Feketeardónál 1. 34/4236 v. törlendő.
57. o. Felsőveresmartnál +33 helyett 39 

írandó.
58. o. Fenyvesvölgynél 1. Ungv. 2/1734 v. tör

lendő, Folysánál 1. 167 helyett 167 írandó.
59. o. Frigyesfalvánál 61 elé beírandó 1. Mu. 

422 v., 34 pedig törlendő.
62. o. Gátnál és Gergelyiugornyánál 1. 34 

után beírandó 1. 39.
63. o. Gorondnál a mostani adatok helyett 

beírandó: 39, Mu/425 v., 38/412 v.
71.0. FIátmegnél 33 helyett 39 írandó.
72. o. Herincsénél 1. 34 helyett 104, 39 írandó.
76. o. Husztnál a mostani adatok helyett be

írandó: 104, +38, 33, +104, +33, 39, +39, 38.
77. o. Boncánál és Ilosvánál 1. 34 elé be

írandó 1. 39.
78. o. Trhócnál 1. +33 /314 v. törlendő, +39 

helyett beírandó /314 v., 1. 39 —.
79. o. Iszkánál 34 helyett 61 írandó.
90. o. Királyházánál 33 elé beírandó 1C4, 

t3S, utána +104, 1. 34/4102 v. törlendő, +39 után 
beírandó 38.; Királymezőnél 1. +33 — 1 +39 he
lyett 1. 33 — 1. Taracköz, 1. 34 helyett 39 írandó.

91. o. Kisbereznánál Ungvár 2 és 33 előtt 
az „1“, továbbá 1. Ungv. 2+746 v. törlendő.

94. o. Kisvárdánál 19 elé beírandó +113, +19 
után 113, 20 és +20 pedig törlendő.

98. o. Kovácsrétnél 1. 34 elé beírandó 1. 39. 
Kökényesnél 1. 34 helyett 39. •

99. o. Kőrösmezőnél a mostani adatok he
lyett 33, 39/4124 v. írandó.

100. o. Kövesligetnél 1. 34 helyett 104, 39 
írandó.

105. o. Lipcsénél 1. 34 helyett beírandó —» 
104, 39., a 6. hasábba pedig a második sor vé
gére gk.

108. o. Majdánkánál 1. 34 helyett beírandó 
— 104, 39, a 6. hasábba pedig a második sor vé
gére gk.

112. o. Mérknél +116 helyett 240 írandó.
113. o. Mezőkaszonynál 39 helyett +33 

írandó.
120. o. Nagybereznánál Ungv. 2. és 33 előtt 

az „1“ törlendő, 1734 helyett 1746 írandó. Nagy 
bégánynál 39 törlendő. Nagyberegnél 1. 34 elé 
beírandó 1. 39. Nagybocskónál 33 elé beírandó 
1. 104, 1. 34 helyett pedig 1. 39.

121. o. Nagydobronynál 34 törlendő. Nagy- 
ecsednél +116 helyett 240 írandó. Nagygejőcnél 
Csap helyett Szűrte írandó.

123. o. Nagykaposnál Ungvár 2 elé beírandó 
1. Ungvár 2/4912 v.,

124. o. Nagylucskánál a mostani adatok he
lyett beírandó 39, 38/412 v.

125. o. Nagymuzsalynál 39 helyett +33 íran
dó. — Nagypolánynál a 6. hasábba a mostani 
adatok helyett beírandó Ungvár—Sianki; a 7. 
hasábba Ungvár 2 — 33/1742 v., 72.

127. o. Nagyszőlősnél 33 elé +38, utána +104, 
+33 után 38 írandó, I. 34/4102 v. törlendő.

132. o. Nyircsaholynál +116 helyett 240 
írandó.

136. o. Oroszvégnél 33 helyett 39, ökörme
zőnél 1. 34 helyett — 104, 39 írandó.

142. o. Perecsenynél Ungv. 2. és 33 előtt az 
„1“ és 1. Ungv. 2/1746 v. törlendő.

146. o. Pusztagyendánál +78 törlendő.
150. o. Rahónál a mostani adatok helyett be

írandó 1. Taracköz — 1. 104, 33, +39, 39/4124 v. 
Rakamaznál 12 elé beírandó +11, 1. 34/1735 v. 
helyett 1. 20 — 1. Nyh. 2/2334 v.

154. o. Salánknál 1. 34 elé beírandó 1. 39.
163. o. Szajolnál +19 elé 1. cs 19. +20 után 

+102 (k. ü.) írandó.
167. o. Szeklencénél 33 elé beírandó +38, 104; 

+33, 1. 34/4144 v. helyett pedig 39.
169. o. Szentmargittapusztánál (k) helyett 

(k. ü.), 1. 167 helyett pedig 167 írandó. Szentmik- 
lósnál 61 elé beírandó 1. Mu/422 v., 34 pedig tör
lendő.



170. o. Szerednyénél 33 helyett 39 írandó.
172. o. Szobáncnál 20 törlendő. Szolyvánál 

61 elé beírandó 1. Mu/422 v., f34, 34 pedig tör
lendő.

174. o. Szinténél 33 helyett 34 írandó.
175. o. Takcsánynál a 6. hasábba a mostani 

adatok helyett beírandó Ungvár—Sianki, a 7. 
hasábban pedig Ungv. 2. és 33 előtt az „1“, to
vábbá Ungv. 2. 1. 34 törlése mellett beírandó 72.

177. o. Taracköznél a mostani adatok he
lyett beírandó 104, 33, 39, +39, 38.

178. o. Tarpánál 1. 34 elé beírandó 1. 39.
179. o. Técsőnél 33 elé beírandó 104, +104, 

1. 34/4124 v. törlendő.
180. o. Tiborszállásnál +116 helvett beíran

dó 240.
181. o. Tiszabogdánynál +39 helyett 39 

írandó, 1. 34 törlendő. Tiszaborkútnál 1. 34/4124 
helyett +39, 39/4124 v. írandó. Tiszabőnél +78 
törlendő. Tiszacsegénél 1. 167 helyett 167, Tisza- 
derzsnél +78 helyett Szolnok 2 írandó.

182. o. Tiszaroffnál +78 törlendő.
183. o. Tiszaújlaknál a mostani adatok he

lyett beírandó +38, 33, +104, 1. 39/4144 v., +33, 
38, +39.

185. o. Toronyánál 1. 34 helyett 104, 39 íran
dó.

186. o. Trebusafejérpataknál 33 elé beírandó 
1. 104, 1. 34 helyett pedig 39.

188. o. Ublyánál a mostani adatok helyett 
beírandó Ungv. 2 — 33/1742 v., 72.

190. o. Ungvár 2-nél a mostani adatok he
lyett beírandó: 33 — Csap — 1. Mu/1722 b., 19, 
34, +72, 115/1714 v„ 1. Mu — 1. Bszász — 1. +33 
Í1712 v„ 1. Misk. 2 — 1. Bp 62 — 72/1738 b. v„ 113.

192. o. Vállajnál +116 helyett 240 írandó.
193. o. Várinál 39 helyett +33 írandó.
197. o. Vezsenynél és Vezsenyi szőllőknél 

1. Szóin. 2,7662 v. helyett 4/7661 v. (k.), +260 (V. 
Ü. ü.) írandó.

198. o. Volócnál 61 elé. beírandó 1. Mu/422 
v., +34, 34 törlendő.

202. o. Zsdenyovánál Volóc törlendő.

7. o. Abaszéplaknál a mostani adatok he
lyett beírandó: Saújh /4017 v., 1. Ka 2 — 1. 34 
/4044 v., 105. Abaújszinánál 1. 10 helyett beíran
dó 1. Ka 2/9923 v.

8. o. Aggteleknél a mostani adatok helyett 
beírandó +90.

10. o. Alsómislyénél +105,, 1. 10 helyett be
írandó Saújh/4017 v., 1. Ka 2 — 1. 34.

12. o. Alsózsolcánál a mostani adatok he
lyett beírandó 9, 34 — Mi 2/1502 v., +49.

21. o. Bárcánál 1. 10 helyett +166 írandó.
25. o. Belsőbőcsnél a mostani adatok helyett 

49 írandó. — Bélynél a mostani adatok helyett 
beírandó 39, 49, +33.

28. o. Bodrogkeresztúrnál a mostani adatok 
helyett beírandó 39, 49, +49. Bodrogkisfaludnál 
és Bodrogolaszinál 34, Miskolc 2/432 v. helyett 
beírandó 49. Bodrogszerdahelynél a mostani 
adatok helyett 39, 49, +33 írandó.

29. o. Bódvaszilasnál 1 M 2 — 1. 10/9824 v. 
törlendő. — Boldvánál 1. 10 törlendő, 9832 he
lyett 9824 írandó.

30. o. Bolynál 39 helyett 49 írandó.
33. o. Buzitánál Hidasnémeti helyett +166 

írandó.
35. o. Cigándnál 33 helyett 39 írandó.
37. o. Csecsnél 1. 10 — 1. Miskolc 2f9842 v. 

törlendő.
41. o. Csörgőnél 33 és 1. 34/4015 v. törlendő, 

4037 helyett 4017 írandó.
43. o. Dernőnél Torna helyett Kassa 2. íran

dó.
49. o. Edelénynél 1. 101 törlendő, 9832 helyett 

9824 írandó.
51. o. Envickénéi 1. 10 — 1. Mi 2/9842 v. tör

lendő.
52. o. Erdőbényénél 34, Mi 2/432 v., +34 he

lyett 49, +49 írandó.
58. o. Felsőzsolcánál a mostani adatok he

lyett 9, Mi 2 — 34/1502 v., +49 írandó.
61. o. Garbócbogdánynál a mostani adatok 

helyett 1. 34 — 1. Ka /4044 v„ +105, 105 írandó.
72. o. Hernádcsánynál 1. 10 '9934 v. helyett 

1. Ka 2/9923 v. írandó.
73. o. Hernádnémetinél a mostani adatok 

i helyett 49, +49 írandó.
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74. o. Hidvégardónál a mostani adatok he
lyett 166, 4*166 írandó.

87. o. Kelemérnél a mostani adatok helyett 
+90 írandó.

90 o. Királyhelmecnél 33 helyett 39, 39 he
lyett 49 írandó.

100. o. Krasznahorkaváraljánál Torna he
lyett Kassa 2. írandó.

103. o. Lácánál és Ladamócnál 39 helyett 
49 írandó.

104. o. Legenye-Alsómihályinál 33 törlendő, 
4037 helyett 4017 írandó, 105 helyett *f*105. t i 05 
helyett 105 írandó, 1. 34/4015. v. törlendő. Le- 
lesznél 39 helyett 49 írandó.

114. o. Mezőzombornál 1. 34 helyett 1. Nyh 
2 — 1. 20, 2335 helyett 2334 írandó.

121. o. Nagygéresnél 33 helyett 39, 39 he
lyett 49 írandó, 37 törlendő.

122. o. Nagyidénál 1. Mi 2 — 1. 10/9842 v. 
törlendő.

124. o. Nagykövesdnél 33 helyett 39, 39 he
lyett 49 írandó, 37 törlendő.

127. o. Nagytárkánynál 39 helyett 49 írandó.
134. o. Olaszliszkánál a mostani adatok he

lyett beírandó 39, 49, f49, +33.
141. o. Pelsőcnél 1. 34 7602 v. törlendő.

142. o. Perbenyiknél 33 helyett 39, 39 he- 
íyett 49 írandó. Perkupánál 1. 10 törlendő, 9832 
helyett 9824 írandó.

150. o. Ragálynál Putnok, 1 41 helyett +90 
írandó.

152. o. Ricsénél 33 helyett 39 írandó.
156. o. Sárospataknál 33 helyett 39, 34 elé 

+38, 1. Misk 2/412 v. helyett 49, 38, +49 írandó.
163. o. Szádalmásnál Torna helyett Kassa 2 

írandó. Szalonnánál 1. 10 törlendő, 9832 helyett 
9824 írandó.

166. o. Szeginéi a mostani adatok helyett 39, 
49, +33 írandó.

167. o. Szendrőnél és Szendrőládnál 1. 10 
törlendő, 9832 helyett 9824 írandó.

170. o. Szepsinél 1. 10 — 1. Misk 2/9842 v. 
törlendő.

171. o. Színnél 1. 10 — 1. Misk 2/9832 v. tör
lendő.

173. o. Szomotornál 33 helyett 39, 39 helyett 
49 írandó, 37 törlendő.

176. o. Taktaharkánynál és Taktaszadánál 
a mostani adatok helyett 49, +49 írandó.

177. o. Tárcáinál a mostani adatok helyett 
beírandó: +11, 12, 1. Nyh 2 — 1. 20/2334 v., +12.

182. o. Tiszakarádnál 33 helyett 39 írandó. 
Tiszalucnál a mostani adatok helyett beírandó 
49, +49.

184. o. Tokajnál 1. 33/2327 v. helyett be
írandó +11, 1. 34 — 1. Szerencs helyett 1. 20 — 
1. Nyh 2, 2335 Helyett 2334, +12 után 11. Tolcs- 
vánál 34 — Misk 2]432 v. helyett 49 írandó.

185. o. Tornánál 1. Misk 2 — 1. 10/9832 v. 
törlendő. 1ornagorgőnél 1. torna helyett 1. Kassa 
2 írandó. Tornanádaskánál 1. Misk 2 — 1. 10 
19832 v. törlendő.

199. o. Zádorfalvánál a mostani adatok he
lyett beírandó +90.

201. o. Zemplénagárdnál 33 helyett 39 
írandó.

Budapest, 1939. évi november hó 22-én.

Változások a Helységnévtárban.

142.686/3.

Abaújszántónál (87. o.) „Abaújszántó vá
sártér“ vasúti megállóhely helyett „Abaújszántó 
fürdő“ írandó.

Ballótelep r\ Tököl (117. o.) u. t. ezentúl 
Horthyliget (belterület).

Homértelep Tököl (257. o.) u. t. ezentúl 
Horthyliget (belterület).

Horthyliget r\  Tököl (258. o.) ezentúl ®t3 
L, „u. t. Tököl“ törlendő.

Az 1. számú Pótfüzetben:

Cseke (47. o.) u. p. ezentúl Fakóvezekény.

Budapest, 1939. évi november hó 21-én.
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Bükkaranyos postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

143.126/3.
Bükkaranyos postaügynökség működése f. 

évi november hó 2-től ideiglenesen szünetel.
A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

zett postaügynökség jelzése vagy neve után az 
ideiglenes szünetelés jelzését (* )  alkalmazzák.

A Helységnévtár 150. oldalán pedig Bükk
aranyosnál az „u. t.“ jelzés elé írják be: „u. p. 
és“.

Budapest, 1939. évi november hó 18-án.

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi december hó 9-ig küldjék
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi november hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

143.037/1., 139.558/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

143.298/3., 143.926/3., 143.681/3., 143.125/3., 142.693/3., 142.678/3., 142.891/3., 142.890/3.
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*) Kézbesítési átalány, a szállítást Léh postahivatal végzi.
**) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik
*’ *) A szállítást gépkocsijárat látja el, a 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 1939.

évi december hó 9-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi november hó 23-án.

1

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Dévaványa I. osztályú postahivatal mindhárom 

szakban képesített kiadónőt keres azonnali belépésre, 
vagy december 15-re. Fizetés megegyezés szerint.

Sóstóhegy kis III. o. hivatal postamester helyette
sítésére január elsejétől egy, esetleg kettő hónapra 
kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. Lehet férfi 
kiadó is.

Törökbálint I. osztályú postahivatal önállóan ke
zelő, számadástételre képes férfi vagy női kiadót keres 
január 1-re. Fizetés üzemivel 120 pengő és reggeli.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca. Budapest 7.

■ B I H H H
Fővárosi Nyomda Rt; Felelős vezető: Duchon János.
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B U D A P E S T , 1 9 3 « . D E C E M B E R  3. 5 3 . szám .

T A R T A L O M :

Kitüntetések.
Kinevezések.
Egyes' kerekösszegű és nagytömegű csekkfizetési 

utalványok sommás elszámolása.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
Hús és húskészítményeket tartalmazó küldemények 

bevitele Svájcba.
Élelmiszer szállítása ajándékként külföldre.
A postaügynökök járandóságának újraszabályozása.
Az 1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott második 

kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevonási időtartamá
nak meghosszabbítása.

Kassa 1. és 2. számú, valamint Rozsnyó postahivatal 
megbízása vasúti fuvarlevelek árusításával.

Távbeszélő készülékekhez gázálarcok szerelésének 
engedélyezése.

Díjváltozás a magyar-olasz képtávíróforgalomban. 
Statisztikai adatgyűjtés különleges postai szolgála

tokról.
A ..Paris Midi“ című napilap kitiltásának visszavonása. 
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások az Irányítási Füzetben.
Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző megtalálása. 
Kistálya postahivatal nevének megváltoztatása.
Gutor postahivatalnak postaügynökséggé való át

alakítása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Kitüntetések.
138.663/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter előterjesztésére megengedem, 
hogy Kompasz László és Gyüszü Dénes igazga
tói címmel és jelleggel felruházott nyugalmazott 
postatanácsosoknak, továbbá Herendi Károly 
nyugalmazott postahivatali igazgatónak négy év
tizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatukért 
elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1939. évi október hó 11. 
napján.

Horthy s. k.
Kunder Antal s. k.

Kinevezések.

I.
143.200/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter kinevezte:

I. a m. kir. posta számvevőségi szakában:
1. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. fi

zetési osztályba: Alberthy Bélát, Budapest,

II. a m. kir. posta forgalmi szakában:

1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály
ba: Popovics Lászlót, Munkács.

Budapest, 1939. évi november hó 27-én.

II.

143.201/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

1. a m. kir. posta forgalmi szakába:

1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 
Kőiéit Ferenc, Budapest;

2. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba: dr. Kuszy Elemér, Budapest;

3. postaforgalmi gyakornokká: Fábián Béla, 
Kassa és Záruba Károly, Budapest;
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II. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselőinek 
szakába:

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Pálinkás János, Lacska Márton, Ruff Gyula Ér
sekújvár, Kiss Pál Kassa, Vetter József Buda
pest, Rozlozsnyik Károly Kassa és Budavári 
László Léva;

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Azudt Antal Kassa, Nagy Árpád Komárom, 
Fischer Ernő Kassa, Nagy Kálmán Budapest, 
Stoffán Oszkár és Socher Emil Kassa;

3. postasegédtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Götz Ernő Kassa, Francsek Lénárd Rimaszom
bat, Janicsek László Losonc, Pataky Sándor 
Zirc, Mozgav Benő Érsekújvár, Szukop Géza 
Ungvár, Eiben Imre Kassa, Varga Béla Miskolc, 
Peschkó Lajos Losonc, Szokolszky László Szepsi, 
Galovics András Verebély, Kakodi István Duna- 
mócs, Kitzbichler Mihály Beregszász és Kovács 
József Kassa;

III. a m. kir. posta üzemi nötisztviselöinek 
szakába:

1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 
Puskás Julia Kassa, Undesser Józsefné Komá
rom, Platzer Edit Kassa, Vetter Józsefné Buda
pest, dr. Payer Ervinné Kassa és Magdics Irén 
Kispest;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Boniszlavszky Árpádné Kassa, Novák 
Irén Szolnok, Országh Mária Komárom, Laczó 
Ferencné Kassa, Kostsák Etel Ungvár, Blahó 
Mária Érsekújvár, Kukuli Margit Losonc, Szöl- 
lős Mária Rozsnyó, őzv. Blazsovszky Lászlóné 
és özv. Linkesch Károlyné Kassa;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: Fülöp Istvánná Tata, özv. Janisch. Jó
zsefné Ungvár és özv. Fejérpataky Kornélné 
Kassa;

IV. am. kir. postakezelönöknél:
postakezelőnővé: Székely Erzsébet Rozsnyó, 

Obiczky Rezsőné Budapest, Zemlicska Antalné 
Győr, Kochán Julianna, Csiffáry Margit Érsek
újvár, Göbl Ella, Pudlisch Emilné, Frank Fe
rencné, Mikula Lajosné, Fricsovszky Mária 
Kassa, Scjirotta Jánosné Budapest, Ludvig Julia 
Miskolc, özv. Estéli Andrásné Komárom, Répás 
Margit Kassa, Vladár Józsefné Losonc, Forgács 
Margit Érsekújvár, Rozsár Karola Komárom,

Molnár Gizella Sátoraljaújhely, Gaál Olga Léva, 
Lipták Ilona Kassa, özv. Petró Gyuláné Rozs
nyó, Kokl Ferencné Léva, Imre Rozália Ungvár, 
Tomázy Róza Tornaija, Galovics Andrásné 
Zsitvagyarmat és Szabó Lenke Nagykapos;

V. a m. kir. posta altiszti személyzeténél:
1. I. osztályú m. kir. posta szakaltisztté: 

Schnier Lajos Szerencs;
2. I. osztályú m. kir. postaaltisztté: Dobro- 

vodszky Ferenc Győr, Torhány Mihály, Hor- 
nyák János Kassa, Debreczeni Sándor Bereg
szász, Majer Fábián Érsekújvár, Visnyánszky 
János Miskolc, Szabó György Érsekújvár, Ko
vács József Ungvár, Kocsis Imre Miskolc, And
rási István, Ónody Sámuel Kassa, Zoltvány Ist
ván, Csömör Péter Érsekújvár, Tkacsik György 
Kassa, Bella János Léva, Iglódy Gyula és Lévy 
Pál Kassa;

3. II. osztályú m. kir. postaaltisztté: Buri Ta
más Léva, Nagy József Sátoraljaújhely, Kövér 
Elemér, Pavella Pál Miskolc, Hajdú Lajos Rozs
nyó, Szkurkay Jenő Kassa, Szuhányi István Ung
vár, Kaján János, Valkó Mihály Érsekújvár, 
Lesko István Kassa, Ganzé Mihály Ungvár, 
Orosz György Kassa, Schevella István Duna- 
szcrdahely, Bognár Lajos Esztergom, Szalay 
András Komárom, Bekecs Zvarilla György, 
Szkurkay Béla, Holubeczky Béla, Kulcsár József, 
Biescsad Gyula, Dajka József Kassa, Prágai Ist
ván, Tóth Zoltán Komárom, Sipos Béla Ungvár, 
Széllé Vince Nemesabony, Németh György Ér
sekújvár, Drencsák János Kassa, Sáradi István 
Losonc, Lőrincz Géza, Oravecz János Kassa, 
Vojtek Antal Budapest, Gedeon András, Popo- 
vics János Ungvár, Katona Béla Érsekújvár, 
Dobav Ferenc Kassa, Gálik András Losonc, Mu'- 
rin János Ungvár, Franz István Huszt, Gress Já
nos Kassa, Ferenczy Béla Ungvár, Répás Jenő, 
Kollár Dezső, Villenyik József, Kresák József 
Kassa, Punvkó János Losonc, Szalacsy József 
Érsekújvár, Kerekes László Szerencs, Boczkó 
Sándor Tornaija, Pirigyi Bertalan Királvhelmec, 
Kódus Benjámin Beregsom, Májercsik József 
Nagymuzsaly, Olchvári János Nagybégány, 
Hete János Nagydobrony, Gulyás Bertalan 
Csap, Simon Antal Nagykapos, Olgyay Antal 
Nagymagyar, Simon István Szene, Füri Vilmos 
Guta, Fülöp József Perbenyik, Kosár Vince 
Szentmihályfa, Kovács Ágoston Galánta, Pilip 
Pál Feketeardó, Tamás János Kassa, Varga And
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rás Tornaija, Komár Gyula Macsola és Kacsur 
Demeter Munkács.

Budapest, 1939. évi november hó 27-én.

Egyes kerekösszegü és nagytömegű csekkfize
tési utalványok sommás elszámolása.

143.705/4.
Az Országos Ipari és Bányászati Szakmai 

Családpénztárak a gyermeknevelési járuléko
kat f. é. december hó 1-től kezdve — család
pénztári utalvány helyett csekkfizetési utalvá
nyon — 27.720—27.728-ig számozott csekkszám
lájuk terhére fogják utalványozni.

Ezek a fizetési utalványok 5 pengőről vagy 
annak többszöröséről szólnak és a 40 pengőt 
meg nem haladó utalványokon az összeg szá
mokkal és betűkkel be van nyomtatva, míg a 
40 P-t meghaladó utalványokon az összeg be
jegyzése kézírással vagy írógéppel történik.

A csekkfizetési utalványok színe összeg 
szerint különböző. így az 5 pengős utalvány 
színe fehér, a 10 pengősé szürke, a 15 pengősé 
világoskék, a 20 pengősé élénk rózsa, a 25 pen
gősé világosbarna, a 30 pengősé citromsárga, a 
35 pengősé élénk zöld, a 40 pengősé narancs- 
sárga, a 40 pengőn felüli összegről szóló fize
tési utalványok színe pedig összegre való te
kintet nélkül mogyorósárga. A fizetési utalvá
nyokon alnyomat nincs.

A szóbanforgó csekkfizetési utalványokat 
általában a többi csekkfizetési utalvány mód
jára kell kezelni. Az ettől eltérő eljárásra néz
ve a következőket rendelem:

1. Az utalványérkezési naplóba — a ren
des csekkfizetési utalványokra előírt esetekben 
— a Szakmai Családpénztárak által utalványo
zott gyermeknevelési járulékokról szóló csekk
fizetési utalványok közül csak a 40 P-t megha
ladókat kell beírni.

2. A Szakmai Családpénztárak által utal
ványozott gyermeknevelési járulékokról szóló 
csekkfizetési utalványoknál értesítő gyanánt — 
a 40 P-t meghaladókat kivéve — nemcsak a 
belterületen, hanem a külterületen is magái az 
utalványt kell használni.

3. A kézbesítő, illetőleg a leadási osztály 
leszámolásában a szóbanforgó csekkfizetési 
utalványok darabszámát és összegét külön té
telként kell beállítani.

4. A Szakmai Családpénztárak által utal
ványozott gyermeknevelési járulékokról szóló 
kitizetett csekkíizetési utalványokat és a kifi
zetési-díjat a közvetítő hivatalok erre a célra 
rendszeresített „Együttesen elszámolt csekkfi
zetési utalványok összesítése“ elnevezésű 
nyomtatványon naponta címletenként össze
sítve jegyzik be, míg a csekküzleti napi aljegy
zők utolsó tételeként „ ... darab együttesen el
számolt fizetési utalvány“ szöveg bejegyzése 
mellett az összegrovatokban a kifizetett utal
ványok végösszege és kifizetési díja számolan
dó el. Ezeket az utalványokat a többi utalvá
nyoktól való elkülönítés céljából külön kell kö
tegelni.

5. A postaügynökségek a Szakmai Család
pénztárak által utalványozott gyermeknevelési 
járulékokról szóló csekkfizetési utalványokat 
általában úgy kezelik, mint a többi csekkfize
tési utalványokat. A csekkfizetési utalványok 
elszámolása azonban a postaügynökségeknél is 
e rendelet 4. pontjában foglaltak szerint tör
ténik.

6. A Szakmai Családpénztárak által utal
ványozott gyermeknevelési járulékokról szóló 
csekkfizetési utalványok a belföldön utánküld- 
hetők.

Után- vagy visszaküldés esetében az utal
ványérkezési naplóban, illetve az után- és visz- 
szaküldött küldemények nyilvántartásába csak 
a 40 P-t meghaladó fizetési utalványokat kell 
bejegyezni.

7. Ugyancsak f. évi december hó 1-től kezd
ve az Országos Mezőgazdasági Biztosító Inté
zet 15. sz. csekkszámlája terhére kibocsátott 
kerek 5 pengőről szóló csekkfizetési utalványo
kat és ezek kifizetési díját is e rendelet 4. pont
jában foglaltakkal teljesen megegyező módon 
kell elszámolni. E fizetési utalványokat azon
ban az „Együttesen elszámolt csekkfizetési 
utalványok összesítése“ elnevezésű nyomtatvá
nyon a Szakmabeli Családpénztárak által utal
ványozott gyermeknevelési járulékokról szóló 
kifizetett csekkfizetési utalványoktól elkülönít
ve, az e célra szolgáló külön rovatba kell beje
gyezni.

8. Az együttesen elszámolt csekkfizetési 
utalványok összesítése elnevezésű nyomtat
vány 2 havi szükségletének megfelelő készlet
tel a közvetítő hivatalokat a m. kir. postataka
rékpénztár igénylés nélkül látja el.

9. A családpénztári csekkfizetési utalva-
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nyokat és az Országos Mezőgazdasági Biztosí
tó Intézet terhére kibocsátott csekkfizetési 
utalványokat a munkaegységkimutatásban és 
az. összesítő forgalmi kimutatásban a többi 
csekkfizetési utalványokkal együtt, az azokra 
megállapított szorzó számokkal kell kimutatni. 
Ezzel kapcsolatban a P. R. T. 1939. évi 9. szá
mában megjelent 94.912/2. sz. rendeletet (A csa
ládpénztári utalványok kezelésével kapcsolat
ban felszámítható munkaegységek megállapítá
sa) teljes egészében hatályon kívül helyezem.

A fentiek értelmében tehát a postahivata
lok Szakmai Családpénztárak útján november 
hóban feladásra került gyermeknevelési járulé
kokról szóló családpénztári utalványok kifize
tésénél továbbra is a P. R. T. f. évi 7. számá
ban közzétett 92:605/4. sz. rendeletben foglal
tak szerint járjanak el; a f. évi december hó 
1-től azonban a hivatalokhoz csekkfizetési u tal
ványok útján érkező gyermeknevelési járulé
kok kifizetésénél követendő eljárásra nézve az 
előbbidézett rendeletem egyidejű hatályon kí-

1 vül helyezése mellett a jelen * rendeletemben 
foglaltak az irányadók.

A hivatalok e rendeletemet a P. R. T. f. 
évi 7. számában közzétett 92.605/4. sz. rendelet
nél jegyezzék elő. A Szabályzatok szövegének 
helyesbítése iránt a legközelebbi • Változásban 
intézkedem.

Budapest, 1939. évi november hó 29-én.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.

145.389/4.

A m. kir. dohány jövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a do
hánybeváltási járandóságokat a m. kir. dohány
beváltó hivatalok által kiállított dohánybevál
tási utalványok ellenében az 1939/40. évi idény
ben is a m. kir. dohánybeváltó hivatalok, szék
helyén működő postahivatalok fizetik ki.

A. dohánybeváltás időtartamát az alábbi 
kimutatás mutatja:

E Vármegye, melyben
'S Beváltási állomás a beváltási állomás
2 feksziko 

c/3

A b e v á l t á s  t a r t a m a

k e z d  e t e  v é g e

1. Budapest Pest-Pilis-Solt-Kiskún

2. B attonya C sanád

3. Beregszász Bereg

4. Békéscsaba Békés

5. Debrecen Hajdú

6. É rsekújvár N y itra

7. Fadd T olna

8. H ajdudorog H ajdú

9. Jászberény Jász-N agykún- Szolnok
•

10. Jászkisér J ász-N agykun- Szolnok

11. Kápolna 1 leves

1939. december í i . 1939. december 22
í 1940. január 3. 1940. január 19

1939. december 4. 1939. december 23

1939. december 11. 1939. december 22
í 1940. január 3. 1940. január 20

1939. december 11. 1939. december 19

j 1939. december 11. 1939. december 22
( 1940. január 3. 1940. január 26

í 1939. december 11. 1939. december 22
í 1940. január 3. 1940. január 26

( 1939. december 11. 1939. december 22
í 1940. január 3. 1940. január 13

1939. december 11. 1939. december 22
í 1940. január 3. 1940. január 19

( 1939. december 11. 1939. december 23
( 1940. január 3. 1940. január 5

1939. december 11. 1939. december 14

I 1939. december 11. 1939. december 22
( 1940. január 3. 1940. január 19
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B
'Ctf Beváltási állomás

Vármegye, melyben 
a beváltási állomás 

fekszik

A b e v á i t á s t a r t a m a
NyjkiO

C/3
k e z d e t c V e g e

12. Kiskunfélegyháza Pest-Pilis-Solt-Kiskún 1939. decem ber 18. 1939. decem ber 22.

13. Kisvárda Szabolcs
( 1939. 
\ 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 19.

14. Komárom Komárom
( 1939. 
j 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
február 8.

15. Léva Hars
j 1939. 
( 1940,

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 19.

16. Losonc N ógrád 1939. decem ber 11. 1939. decem ber 14.

17. Mezőkövesd Borsod
í 1939. 
j 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 18.

18. Miskolc
•

Borsod
\ 1939. 
) 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 25.

19. N agyatád Somogy
( 1939. 
I 1940.

december
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 23.

20. Nagy dörög Tolna ( 1939. 
1 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 12.

21. Nagykáló Szabolcs
( 1939. 
1 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 30.

22. Nagyiéta Bihar
1 1939. 
( 1940.

decem ber
január

18.
8 .

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 11.

23. Nagyszőllős Ugocsa
( 1939. 
( 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 23. 
január 5.

24. N agytárkánv Zemplén ( 1939. 
\ 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 27.

25. N yírbátor Szabolcs
I 1939. 
( 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
február 5.

26. Nyíregyháza Szabolcs
i 1939. 
j 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 31.

27. Polgár Szabolcs
(  1939. 
1 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 16.

28. Rakamaz Szabolcs
j 1939. 
|  1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január . 18. '

29. Rimaszombat G öm ör
( 1939. 
j 1940.

decem ber
január

11.
3,

1939.
1940.

decem ber 21. 
január 5.

30. Szolnok Jász-Nagykún-
Szolnok

( 1939. 
( 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 12.

31. Tiszaroff Jász-N agykún-
Szolnok

) 1939. 
1 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 16. 
január 5.

32. Vásárosnam ény Bereg
( 1939. 
j 1940.

decem ber
január

11.
3.

1939.
1940.

decem ber 22. 
január 22.
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Az érdekelt hivatalok a dohánybeváltási 
utalványok kifizetésénél alkalmazkodjanak a 
P. R. T. 1933. évi 50. számában megjelent 
108.066/4. sz. rendeletemben foglaltakhoz. Ez
úttal is nyomatékosan figyelmeztetem a hiva
talokat, hogy a dohánybeváltási utalványok za
vartalan és késedelem nélküli kifizetésére nagy 
gondot fordítsanak és az erre szükséges pénz
fedezetről idejében gondoskodjanak.

Budapest, 1939. évi november hó 29-én.

Hús és húskészítményeket tartalmazó külde
mények bevitele Svájcba.

144.783/4.

A svájci postaigazgatás értesítése szerint 
Magyarországból sok olyan hús és húskészít
ményeket tartalmazó küldemény érkezik 
Svájcba, amelyekhez a feladók nem csatoltak 
származási és egészségvizsgálati bizonyítványt. 
Az ilyen küldeményeket a svájci posta kényte
len visszaküldeni, mert az ottani egészségügyi 
hatóságok a bevitelt nem engedik meg.

Ennélfogva felhívom a hivatalokat, hogy 
a Svájcba szóló küldemények felvételénél for
dítsanak kellő gondot arra, hogy e csomagok
hoz a feladók a Csomagdíjszabás 103. oldalán 
a „Kísérő okiratok“ és a „Szállítási korlátozá
sok“ címek alatt feltüntetett esetekben az ott 
előírt okiratokat csatolják.

Budapest, 1939. évi november 29-én.

Élelmiszer szállítása ajándékként külföldre.
145.807/4.

A Magyar Nemzeti Bank ezidőszerint élel
miszernek külföldre ajándékként való küldését 
csak 1 kg tiszta súlyig engedélyezi. E korláto
záson belül is csak a következő élelmiszerek 
küldhetők ki ajándékkép:

friss hús, 
nyers libahús, 
leölt vad, 
sült húsok, 
juhtúró,
kemény és lágy sajt, 
méz,
friss belföldi hal,

friss alma, körte, birs 
szárított és aszalt gyümölcs, 
gomba, 
bor,
pezsgőbor,
kizárólag belföldi nyersanyag felhasználá

sával készült tápszerek, 
búzaliszt, 
rozsliszt, 
árpagyöngy, 
köles,
kenyér és kenyérmorzsa, 
tésztanemű szárítva, de nem sütve, 
mindennemű sütemény, 
gyümölcsíz és befőtt üvegben, 
kolbászáru, felvágott áru, szalámi kivételé

vel,
leveskivonat.

A hivatalok e korlátozásra hívják fel az ér
dekelt feladók figyelmét. Egyidejűleg ellen
őrizzék, hogy a feladásra kerülő csomagok sú
lya és tartalombevallása megfelel-e a kiadott 
rendelkezéseknek. Pótbeírással vagy javítással 
ellátott nyilatkozatokat ne fogadjanak el.

E változást jegyezzék elő a P. R. T. ezévi 
51. számában megjelent 142.376/4. sz. rendelet
nél, az 52. számában megjelent 144.020/4. és 
144.214/4. sz., valamint a P. R. T. 1937. évi 21. 
számában megjelent 102.209/4. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1939. évi november hó 30-án.

A postaügynökök járandóságának újraszabá 
lyozása.
143.385/3.

A postaügynökök részére az 1934. évi októ
ber hó 29-én kelt 133.305,1934. számú rendele- 
temmel engedélyezett munkajutalékok egyidejű 
beszüntetése mellett, az 1940. évi január hú 1-tnl 
járóan az alábbiak szerint megállapítandó ügy
nöki munkajutalékokat engedélyezem:

A szabályozás alapjául az ügynökségek ál
tal egy év alatt (a jelen alkalommal 1938. X. 1.— 
1939. IX. 30Üg terjedő idő alatt) az 1491. számú 
„Munkaegység-kimutatás“ rovatai szerint elért 
munkaegységek száma szolgál.

Az ügynökségek által végzett kézbesítés 
azonban akár a hivatalban, akár háznál történik 
az, mindenkor a „Posta (P.) II. Kézbesítés“ rész-
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ben a „hivatalban“ kézbesített küldeményekre i 
nézve megállapított értékelés szerint veendő 
számításba.

Ugyancsak az említett részben az egyes kül
deményfajok után „hivatalban“ alrovaton meg
állapított szorzószám veendő figyelembe a 
„Posta (P.) IV. után- és visszaküldés“ alatt fel
sorolt küldeményfajok után is.

A fentiek szerint számított forgalom figye
lembe vételével egy-egy munkaegység díjazása 
7.2 fillér, 4000 munkaegységig bezárólag azonban 
egységesen évi 288 P.

Ezenkívül a távbeszélővel egyesített posta- 
ügynökségeknél a távbeszélő kezeléséért 10.000 
munkaegységig bezárólag évi 288 P, ezenfelüli 
forgalom mellett évi 240 P díjazás jár.

Budapest, 1939. évi november hó 27-én.

Az 1929. évi február hó 1-i kelettel ellátott má
sodik kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevo

nási időtartamának meghosszabbítása.
145.561/2.

A Budapesti Közlöny f. évi 255. számában 
a Magyar Nemzeti Banknak az alábbi hirdetmé
nye jelent meg:

E. 1.499/TX.—1939. sz.

HIRDETMÉNY
az 1929. évi február hó l.-i kelettel ellátott má
sodik kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevo
nási időtartamának meghosszabbítása tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank a folyó'évi május 
hó 6-án kelt hirdetménnyel bevont, 1929. évi 
február hó l.-i kelettel ellátott 10 pengős cimletű 
bankjegyek bevonására kitűzött időtartamot a 
magyar kir. kormány hozzájárulásával 1940. évi 
május hó 31-ig meghosszabbítja.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főinté
zete és fiókintézetei e bankjegyeket ugyancsak
1940. évi május hó 31-ig fizetésképen vagy kicse
rélés végett elfogadják. Ezen időpont után az 
említett bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
intézetei már csak kicserélés végett fogadják el.

1943. évi május hó 31-ével a Magyar Nem
zeti Bank beváltási kötelezettsége a fentemlített

bankjegyekre vonatkozólag a Bank alapszabá
lyainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1939. évi október hó 28-án.

Afagyar Nemzeti Bank.
Baranyai s. k.

elnök.
Jakabb s. k. Quandt s. k.

főtanácsos. vezérigazgató.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezt a vál
tozást a P. R. T. 1939. évi 22. számában megje
lent 110.257/2. sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi november' hó 29-én.

Kassa 1. és 2. számú, valamint Rozsnyó posta- 
hivatal megbízása vasúti fuvarlevelek árusítá

sával.
139.440/4.

Kassa 1. és 2. számú, továbbá Rozsnyó pos
tahivatalt megbíztam vasúti fuvarlevelek árusí
tásával.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 2. §. B) pontjánál.

Budapest, 1939. évi november hó 21-én.

Távbeszélő készülékekhez gázálarcok szerelé
sének engedélyezése.

114.611/8.
Megengedem, hogy a távbeszélő előfizetők 

készülékeikhez az alábbi feltételek mellett gáz
álarcot szereltethessenek:

1. Csak olyan gázálarcot lehet felszerelni, 
amelyre a vállalkozó typusengedélyt kapott. 
Typusengedély tárgya csak hazai gyártmányú 
gázálarc lehet. További rendelkezésig azonban 
kivételesen megengedem, hogy a Pirelli olasz 
cég által gyártott gázálarc is, melyet a 86.885/ 
Igv.—1939. H. M. sz. rendelet alapján a Légol
talmi kft. budapesti bej. cég hozhat forgalom
ba, távbeszélőkészülékekre felszerelhető lé
gyen.

2. A. felszerelésre vonatkozó engedélyt a 
távbeszélő előfizetőnek az engedélyes vállalko
zóval együttesen aláírt beadványban a lakóhe
lye szerint illetékes m. kir. postaigazgatóság-
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tói, illetve a budapesti m. kir. táviró és távbe- ’ 
szélő igazgatóságtól kell kérnie.

3. A gázálarc fel- és leszerelését minden 
esetben csak a m. kir. posta végezheti. A be- 
és kikapcsolásért, az áthelyezésért a távbeszélő 
előfizető a m. kir. postának az esetenkénti ki
küldetési díjat, ha pedig a ténylegesen felmerült 
költség ezt meghaladná, akkor a ténylegesen 
felmerült költséget tartozik megfizetni. Min
den olyan esetben, amikor a távbeszélőkészü
léknek gázálarccal való használatából folyóan a 
m. kir. posta részéről kiküldetés válik szüksé
gessé, az előfizető a kiküldetési díjat, illetve a 
ténylegesen felmerült költségeket megfizetni 
tartozik.

4. A m. kir. posta jogosult a gázálarccal 
felszerelt távbeszélőkészülékek működését bár
mikor ellenőrizni és azokon megfigyeléseket 
végezni.

5. A gázálarc felszerelésével és használatá
val kapcsolatban a távbeszélő üzemében előálló 
minden kárért a távbeszélő előfizető a m. kir. 
postával szemben felelősséggel tartozik, míg 
ugyanebből az okból az előfizető terhére bekö
vetkezhető bárminemű kárért a m. kir. posta 
felelősséget nem vállal.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a C. 1. Szab.
17. §. 2. pontjánál. A szabályzat kiegészítéséről 
pótlék útján intézkedem.

Budapest, 1939. évi november hó 22-én.

Díjváltozás a magyar-olasz képtáviró- 
forgalomban.

144.837/8.
A magyar-olasz képtáviró forgalom díja 

1939. évi december 1-től kezdődő érvénnyel az 
1. díjfokozatban 31.70 ar. fr., a 2. díjfokozatban 
41.30 ar. fr. az eddigi 32.90 ar. fr., illetőleg 43.10 
ar. fr. helyett.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. 1939. 
évi 50. számában közzétett 140.098/8. sz. rende- 
letemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi november hó 25-én.

Statisztikai adatgyűjtés különleges postai 
szolgálatokról.

141.152/2.
Az 1939. évben teljesített különleges postai 

szolgálatokról az összes postahivataloknál (ügy
nökségeknél) statisztikai adatokat kell gyüj 
teni.

Az adatok felvételére a módosított 1527. 
sz. nyomtatvány (Gyüjtőív a különleges postai 
szolgálatokról) szolgál, amely a kitöltésre vo
natkozó utasítást és az egyes különleges szol
gálatokra vonatkozó adatgyűjtés időtartamát is 
tartalmazza.

Az összes postahivatalokat (ügynöksége
ket) a gyüjtőív 2—2 példányával a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára hiva
talból látja el.

A gyüjtőívek tisztázati példányait legké
sőbb 1940. évi január hó 20-ig kell az előttes 
igazgatósághoz felterjeszteni. Az igazgatóságok 
a gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd törvény- 
hatóságok szerint, azon belül kincstári, posta- 
mesteri hivatalonként és ügynökségenként be
tűrendben rendezve 1940. évi február hó 10-ig a 
postavezérigazgatóság 2. ügyosztályához ter
jesszék fel.

Budapest, 1939. évi november hó 24-én.

A „Paris Midi“ című napilap kitiltásának 
visszavonása.

144.867/4.
A Párisban megjelenő „Paris Midi“ című 

napilap postai szállítására vonatkozó tilalmat 
hatályon kívül helyeztem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1939. évi
3. számában közzétett 88.486/1939. sz. rendelet
tel kapcsolatban arról értesítem, hogy az emlí
tett lapot a postai szállításból kitiltott sajtóter
mékek jegyzékéből töröljék.

Budapest, 1939. évi november hó 27-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I .

144.456/4.
A Párisban megjelenő „Pariser Tageszei

tung“ című németnyelvű laptól a postai szállí
tás jogát megvontam.
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A postahivatalok ezt a sajtóterméket a ki
tiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi november hó 25-én.

ír.

144.871/4.
A Stockholmban megjelenő „Die Welt“ cí

mű időszaki laptól a postai szállítás jogát meg
vontam.

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

Budapest, 1939. évi november hó 28-án.

I I T .

144.873/4.
A Ferdinand Czernin: „Europe Going-

Going-Gone“, Konrad Heiden: „One Man Aga
inst Europe“, Ágoston Péter: „A Zsidók Ú tja“, 
Ágoston Péter: „A Mi Útjaink“, Maurice Flin- 
dus: „We Shall Line Again“, Adam Müller— 
Guttenbrunn: „Deutsche Sorgen, in Ungarn“, 
Gottfried Zarnow: „Verbündet — Verraten“,
R. Birley: „Chechoslovakia“ és Michael
Schwartz: „Die Slovakei“ című sajtótermékek
től a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi november hó 28-án.

IV.
144.874/4.

A Párisban megjelenő „Der Sozialistische 
Kampf“ című németnyelvű folyóirattól a postai 
szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi november hó 28-án.

V.
145.053/4.

A Louis Golding: „The Jewish Problem“, 
Barthélemy de Light: „Pour Vaincre Sans Vio
lence“ és a Fritz M. Cachen: Men Against Hit
ler“ című sajtótermékektől a postai szállítás jo
gát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1939. évi november hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
144.629/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi november hó 22-én kelt B. 
I. 12.271/1939. számú végzésével a Budapesten, 
Held János nyomdájában előállított nyilaske
reszttel ellátott, piroszászlót tartó gyermeket 
ábrázoló „Győzünk Nyilaskeresztes Párt“ fel
iratú levelezőlap; a november hó 23-án kelt B. 
12.302/1939—2. számú végzésével pedig a kéz
írással sokszorosított, többféle alakban és tar
talommal kiállított „Magyar Testvéreim“. „Ma
gyar Testvérem“, „Kedves Barátom“, „Kedves 
Testvérem“ és hasonló kezdetű röpiratoknak te
kintendő síma levelezőlapoknak 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, 1939. évi november hó 25-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
145.49613.

Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt*
intézkedjenek:

7. o. Abánál 1. 135/5122 v. helyett 1. Szív 2 
15137 v. írandó.

10. o. Alsónemesapátinál 24 helyett fl38 
írandó.

15. o. Badacsonytomajnál f48 törlendő.
28. o. Bodakajtor—Felsőszentivánnál 1. 135 

/5122 v. helyett 1. Szív. 2/5137 v. írandó.
63. o. Gógánfánál 7526 helyett 7525 írandó.
104. o. Lesencetomajnál 7523 helyett 7525 

írandó.
107. o. Magyarbólynál Villány és 121 előtt 

az „1“ törlendő.
119. o. Nagyatádnál Ujd. helyett 44 írandó.
128. o. Nemesapátinál 24 helyett f i 38 írandó.
161. o. Sümegnél 1. Tapolca — 1. Bp 72/7525 

v. törlendő, 7523 helyett 7525 írandó.

8. o. Ajkánál a mostani adatok helyett be
írandó: 53/1817 v„ 81, f81.

14. o. Bábolnapusztánál t80 helyett 80, 80 
helyett f80 írandó.
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17. o. Bakonyszentlászlónál 1. Bp 72 tör
lendő.

20. o. Balonynál 214, 2 helyett Győr 2 íran
dó. Bánhidánál 106 után beírandó 51.

28. o. Bobénál a mostani adatok helyett be
írandó f83, 81, 83.

31. o. Bozsoknál Szombathely 2, 1. törlendő. 
Bősnél 214, 2 helyett Győr 2 írandó.

33. o. Büknél Bp 72 helyett 51 írandó.
35. o. Celldömölknél +81, 1. Szfv 2, — 1. 

Veszpr. 1. törlendő.
36. o. Csallóközaranvosnál 5622 helyett 5624 

írandó.
38. o. Csepregnél 1. Bp 72/8073 v. törlendő, 

8023 v. elé beírandó 1. 51.
40. o. Csöglénél 1. 81 törlendő.
42. o. Deákinál 7122 helyett 7142 írandó.
44. o. Devecsernél +82 törlendő.
46. o. Dömötörinél 24 helyett 138, 1427 he

lyett 1417, f  138 után 24 írandó, 138 törlendő.
50. o. Egervárnál a mostani adatok helyett 

138, f  138, 24 írandó. Egyházasfalunál Eh. után 
beírandó Szombathely 2 —.

51. o. Ekecsnél Kom. 2. helyett 51 írandó. 
Enesénél f57 helyett +58 írandó.

55. o. Felpécnél Győr 2 1322 v. helyett Pápa 
1315 v. írandó.

56. o. Felsőoszkónál 24 törlendő.
60. o. Fűzfőgyártelepnél 1. Bp 72/1114. v. tör

lendő.
61. o. Galántánál 1 helyett 40, +1 helyett +40 

írandó, 1. Bp 62/144 v. törlendő.
62. o. Gecsénél 1322 b. helyett 1315 írandó.
65. o. Gyarmatnál Győr 2 helyett Pápa, 1322 

b. helyett 1315 írandó.
66. o. Gyömörénél Győr 2 helyett Pápa, 1322 

b. helyett 1315 írandó.
67. o. Győrszemerénél 1. cs. Győr 2/1322 b. 

v. helyett 51 írandó. Győrvárnál 24 helyett be
írandó 138.

70. o. Hajmáskéri tábornál 1. +82 (k.) tör
lendő. Harkánál a 6. hasábba Győr helyetf 
Szombathely, a 7. hasábba Éh. után Szombat
hely 2 írandó.

71. o. Hegyeshalomnál 176, 1 +52 a 14 elé, 1. 
Bp 72 helyett 1. 51. írandó.

72. o. Herendnél +82 (k.) törlendő.
73. o. Heténynél 1. Bp 72. törlendő. Hidas

kürtnél 214, 2 helyett beírandó Dunaszerdahelv, 
2 —- Galánta.

80. o. Jánosházánál 1. Bp 72 helyett 51 
írandó.

91. o. Kisbérnél a mostani adatok helyett be
írandó 80, 106, 14 — 1. Kom 2/2817 v., +106, +80.

96. o. Komjátnál 4428 előtt 1. helyett /, a v. 
után (k.) írandó.

100. o. Kőszegszerdahelynél Szombathely 2. 
törlendő.

102. o. Külsővatnál 1. 81 törlendő.
105. o. Lovászpatonánál Győr 2 /1322 b. v. 

helyett Pápa /1315 v. írandó.
106. o. Lövőnél 1. Bp. 72 helyett 1. 51 írandó.
112. o. Medvénél 214, 2 helyett Győr 2 íran

dó. Ménfőcsanaknál 1. Győr 2 —• cs /1322 b. v. 
helyett 1. Pápa — es /1315 v. írandó.

113. o. Mezőlaknál 1. Bp 81/1315 v. helyett 
51, +54 után + 51 írandó.

114. o. Mihályházánál 1364 v. helyett be
írandó 54, +54.

122. o. Nagyigmándnál a mostani adatok he
lyett 80, 14 — 1. Kom. 2/2817 v„ +80 írandó.

124. o. Nagylégnél Komárom 2 helyett 51 
írandó.

126. o. Nagysimonyinál 81 helyett +54 íran
dó. Nagysuránynál +63 előtt az „ü“ törlendő.

127. o. Negyednél 7122 helyett 7142 írandó.
129. o. Nemesvidnél 8 elé beírandó 1. Nka-

nizsa 2. .
131. o. Nyárádnál a mostani adatok helyett 

51 írandó.
133. o. Nyitranagykérnél 4428 v. után beírandó

(k.).
134. o. Óladnál 1. Szbh. elé beírandó 1. 53 —, 

8722 helyett pedig 8720 írandó.
136. o. Ostffyasszonyfánál 81 helyett +54 

írandó. — Ostffvasszonyfa pu.-nál 81 helyett 54, 
+81 helyett +54 írandó.

141. g . Pecölnél +81 helyett +54 írandó.
142. o. Perednél 7122 helyett 7142 írandó.
143. o. Pétfürdőnél 82 után beírandó (H. Ü. 

ü. után nem), 1. Szfv 2 —, nyáron) után '1820 v. 
(H. Ü. ü. után); +82 (k) törlendő.

144. o. Pinkamindszentnél 1. Szbh 2/8574 v. 
törlendő.

145. o. Porpácnál 81 helyett 54, +81 helyett 
+54 írandó.

149. o. Rábahídvégnél 138 helyett 24 írandó. 
Rábamolnárinál 1. Szbh. elé beírandó 1. 138 —, 
138 helyett pedig 24.

155. o. Sárkeresztúrnál, 1. 135/5122 v. helyett 
1. Szív. 2/5137 v. írandó.

156. o. Sárvár 2-nél 1. Bp 72 — 1. Győr 2 
í 1302 v. 81, +81. helyett beírandó 54, 51, +54, +53
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elé pedig +51; Sárszentágotánál 1. 135.5122 v. he
lyett 1. Szfv 2/5137 v. írandó.

158. o. Somlóvásárhelynél (V. U. ü.), +82 
(k.) törlendő.

160. o. Sopronkövesdnél 1416 v. után be
írandó (k.).

168. o. Szentgálnál (V. U. ü.), +82 (k.) tör
lendő. — Szentgotthárdnál 1302 helyett 1342 b., 
előtte 1. Bp 72 helyett 1. 51 írandó, (k.) törlendő.

169. o. Szentkirályszabadjánál 1. 81/7222 v. 
törlendő. Szentpéterfánál a mostani adatok he
lyett beírandó Körmend /8574 v.

175. o. Takácsinál Győr 2 /1322b. helyett 
Pápa /1315 v. írandó.

176. o. Tallósnál 212, 2 helyett Dunaszerda- 
hely, 2 — Galánta írandó.

179. o. Tatabányánál a (K) törlendő.
180. o. Tétnél 1. Győr 2/1322 b. helyett 1. 

Pápa /1315. írandó.
185. o. Toronynál 1. Szbhely 2 elé 1. 53, 8722 

helyett 8720 írandó. — Tósokberéndnél 82 he
lyett beírandó 81.

187. o. Tüskevárnál (V. Ü. ü.), +82 (k.) tör
lendő.

189. o. Üjkérnél 1433 v. után beírandó +24.
190. o. Üszornál Kom 2 helyett 51, 5622 he

lyett 5612 írandó.
192. o. Vágfarkasdnál 7122 helyett 7142 

írandó.
194. o. Városlődnél (V. U. ü.), +82 (k) tör

lendő. Várpalotánál +82 (k) helyett beírandó 81, 
1. Szfv 2/1826 v„ +81.

195. o. Vasvárnál 24 helyett 138, 138 he
lyett 24 írandó. Vaszarnál Győr 2/1322 b. he
lyett beírandó Pápa 1315 v.; Vátnál Sopr. 2. he
lyett Acsád írandó; Vépnél 81 helyett beírandó 
+54.

197. o. Vinárnál 1. 81 törlendő.
198. o. Vönöcknél 1. Bp 72 törlendő.
202. o. Zircnél Győr 2 helyett Bp 72 írandó. 

Zsigárdnál 7122 helyett beírandó 7142.

10. o. Alpárnál +260 elé beírandó Szó 2/7624
v. (k.).

15. o. Baja 1-nél 43 után beírandó Kalocsa 
/gk, +180 elé 1. Szeged l/gk„ 1. Bp 72/5214 v. és 
Kkhalas (k) törlendő.

33. o. Bugacmonostoinál 1. 3 helyett 1. 4, 
írandó.

35. o. Cegléd 1-nél 708 v. után beírandó +76 
(k.).

80. o. Jakabszállásnál 1. 3 helyett 1. 4, 24 után 
—• 26 írandó.

87. o. Kecskemétnél 152 után beírandó 1. N- 
kőr.—Cegléd 1 után — 1. Nkőr., 708 v. után +76 
(k.).

92. o. Kiskunfélegyházánál 745 v. után be
írandó Szóin. 2/7624 v. (k.), 708 v. után pedig 
+76 (k.).

94. o. Kisteleknél 702 v. után beírandó 4, +4 
után +76 (k.).

112. o. Mezőberénynél 1. Bp 6 törlendő.
116. o. Móricgátnál 1. Kecsk. elé beírandó 

1. 4, 25 után — 25a.
123 o. Nagykőrösnél Cégi. 2. törlendő, 20 

elé beírandó Cégi. 2, a +4 után pedig +76 (k.).
146. o. Pusztaföldvárnál +28 törlendő.
164. o. Szánknál I. 3. helyett 1. 4, a 24 után 

—- 26 írandó.
165. o. Szeged 2'mél 23 v. helyett 13 v., az 

1641a v. után (k.) írandó, a 23 v. után Hmvh 1. 
és +28 — elől az „1“ törlendő.

168. o. Szentesnél 7733 v. (V. U.) után 4 he
lyett +4 írandó.

185. o. Tószegnél +260 elé beírandó 4 7661 
v. (k.).

188. o. Üjbög pu.-nál utolsó tételnek beíran
dó 4 7661 v. (k.).

189. o. Üjkécskénél 260 után 4/7661 v. (k.), 
+260 elé pedig Szó 2 /7624 v. (k.).

195. o. Végegyházánál Mezőkovácsháza he
lyett beírandó +123, 123.

Budapest, 1939. évi november hó 29-én.

Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző megtalálása.
141.469/6.

Az 1939. évi 50. számú Posta Rendeletek 
Tárában közzétett 139.226/6. számú rendeletem 
hatálytalanítása mellett közlöm az érdekeltek 
kel, hogy Varga Sándor távirdamunkás által el
vesztett vonalfelvigyázói bélyegző időközben 
megkerült.

Budapest, 1939. évi november hó 28-án.

Kistálya postahivatal nevének megváltoztatása.
143.865/3.

Andornak és Kistálya községeknek „Andor- 
naktálya“ végleges néven történt egyesítésével 
kapcsolatban a kistályai postahivatal elnevezése
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is 1939. évi december hó 1-vel „Andornaktálya“ 
névre változik meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban a 101. oldalon Andor- 
naknál az összes adatokat töröljék és írják be: 
„Kistályával Andornaktálya végleges néven 
egyesült.“ Ugyanezen oldalon Andornaktályá'- 
nál írják be: L, Füzesabony =—=- Eger,
K istálya........... , 367, postáig. K, )-( Pünkösd
tetői tanya.“ A 157. oldalon Csárdatanya ía Os
toros, a 222. oldalon Gárdonyitanya O Ostoros, 
a 293. oldalon Kerékkötőtelep o  Ostoros, a 393. 
oldalon Nagyszőllőtelep o  Ostoros és a 412. ol
dalon Ostoros ezentúl u. p. és u. t. Andornak
tálya. A 313. oldalon Kistályánál az összes ada
tokat töröljék és írják be: „Andornak községgel 
Andornaktálya végleges néven egyesült.“ A 444. 
oldalon Pünkösdtetői tanya í*> Kistálya ezentúl 

Andornaktálya, u. p. és u. t. Andornaktálya.
A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá

ban a 9. oldalon Andocs után írják be: „3373, 
367, . . . . , Andornaktálya, Borsod, Ki, Füzes
abony ■ « « Eger, Kistálya . . . a 76. olda
lon Kistályát összes adataival töröljék; a 164. 
oldalon a 367., a 181. oldalon pedig a 3373. szám
nál Kistálya helyett írják be: „Andornaktálya“.

Az Irányítási Füzetben a 12. oldalon An
docs után írják be: „Andornaktálya, III, Bor
sod, K., I. b, Füzesabony—Eger, Eger 1 — 34 
/9132 v., Eger 1/9123 v.“; a 93. oldalon Kistályát 
összes adataival együtt töröljék.

Budapest, 1939. évi november hó 23-án.

Gutor postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.

144.995/3.
Komárom vármegye somorjai járásában 

fekvő Gutor postahivatal folyó évi november hó
16-tól, változatlan forgalmi körrel, távbeszélővel 
egyesített postaügynökséggé alakíttatott át.

A posaügynökség ellenőrző hivatala So- 
morja.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. számú 
pótfüzetének 61. oldalán Gutornál ^  helyett 
írják be ^  Eh. Somorja, L., az u. t. Somorja 
bejegyzést töröljék; a Postahivatalok és Posta
ügynökségek névsorának 55. oldalán Gutornál 
a 4. hasábba írják be: „ü. (Eh. Somorja), végül 
az Irányítási Füzet 65 oldalán Gutornál a 2. ha
sábba IV. helyett „Ü.“-t, a 7. hasábba pedig So
morja elé „Eh.“-t írjanak.

Budapest, 1939. évi november hó 29-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
144.131/1., 144.132/1., 144.133/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezüleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi december hó 16-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. november hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
144.576/3.
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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 1939.

évi december hó 16-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1939. évi november hó 24-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Szemerédi Lajos postakiadó Battonya, 1914. 1 luszt. Forgalmi díjnoknak 
" fogadtatott fel.
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Dobay Ibolya kiadó Ungvár, 1910. Tárnáméra Bizalomvesztés.

Pé
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özv. Kovács Lászlóné postakiadó Eger, 1888. Pécs 5. Állásáról való lemon
dás.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Buják postahivatal helyettesítésre alkalmas kiadót 

keres január 1 -tői 31-ig. Fizetés megegyezés szerint.
Csapi m. kir. postahivatal bármikori belépéssel kct 

gyakorlott férfikiadót keres, főként a rovatolási munkák 
elvégzésére. Javadalmazás: havi 130 pengő, üzemivel
együtt. Állás megfelelés esetén állandó.

Csolnok postahivatal helyettesítésre kiadót keres 
15-ére. Javadalmazás: 95 pengő, üzemi, lakás, világítás, 
fűtés.

Fülek postahivatal mindhárom szakban önálló keze
lésre képes három kiadót keres. Fizetés: 110 P és a min
denkori üzemi. Járulék címén (betegségi biztosítás, rok
kant. bizt.) levonás nincsen.

Nagyszokoly III. oszt. postahivatal december 1-től 
vagy azonnali belépéssel állandó alkalmazásra, alkalmi
lag helyettesíteni is tudó kiadót keres. Járandóság 40 P 
készpénzfizetés, üzemi jutalék, teljes ellátás, lakás.

Pusztaszabolcs pu. I. osztályú hivatal férfi kiadót 
keres azonnali belépésre. Fizetés: 100 pengő fix és üzemi 
jutalék. Lehet kezdő is.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
«

neve
címe

(jelenlegi tartózkodás! 
helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

álláft

Kuthy Endre Budapest, XIV. 
Ujvidék-u. 11/a.

Helyettesítést is vállal

Sebestyén Stefánia Baja, MAV-telep 1. Azonnal Kisegítő gyakornoknak, 
ajánlkozik

Szűk Klári Vönöck Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Tüzes Anna Tolesva, Zemplén vm. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

n
Fővárosi Nyomda Rt, Felelős vezető: Duchon János,
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T A R T A L O M :

Hivatalvezetői megbízatás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
Erzsébet távbeszélő központ megnyitása.
Előzetes tájékoztatás a Horthy Miklós Nemzeti Re

pülő Alap támogatására kiadandó feláras bélyegekről.
Figyelmeztetés az év végén forgalomból kikerülendő 

bélyegek felhasználására.
Figyelmeztetés az Országos Protestáns Napok alkal

mával kibocsátott feláras emlékbélyegek árusításának az 
év végével való beszüntetésére és a maradék készlet be
szolgáltatására.

A karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díjtábláza
tának új kiadása.

A szállítási korlátozásokra vonatkozó rendelet ki
egészítése.

Lefoglalandó sajtótermékek.
Változás a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban és a Postahivatalok 

és Postaügynökségek névsorában.
Lentikápolna postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
Betöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői megbízatás.
132.355/1.

Dr. Mecséry Sándor postaműszaki taná
csost (31) az Erzsébet távbeszélő központ veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 3Ö-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
144.948/1.

Vereckei Ferenc postafelügyelőt (482) a 
marcali postahivatal vezetése alól kérelmére fel
mentettem és egyidejűleg megbíztam a váci 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1939. évi november hó 30-án.

Hivatalvezetői megbízatás.
141.257/1.

Szikorszky Károly postafőtisztet (276) meg
bíztam a marcali postahivatal vezetésével. 

Budapest, 1939. évi november hó 30-án.

Erzsébet távbeszélő központ megnyitása.
142.713/3.

Budapesten, a VII. kér., Dob-utca 75—81. 
szám alatt létesített „Erzsébet“ távbeszélő köz
pont 1939. évi december hó 2-án megnyílt. 

Budapest, 1939. évi december hó 4-én.

Előzetes tájékoztatás a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülő Alap támogatására kiadandó feláras 

bélyegekről.
146.439/3.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap tá
mogatására szolgáló 100%-os felárral 6, 10 és 20 
illéres értékekből álló bélyegsorozatot bocsá

tók 1940. január hó 1-én forgalomba.
E bélyegeket csakis sorozatban árusíttatom.
A három értéket magában foglaló sorozat 

eladási ára (névérték + felár) 72 fillér.
A bélyegekből 400.000 sorozat kerül ki 

adásra s a bélyegek bárhova szóló postai külde
mények bérmentesítésére, 1940. január hó 1-től 
december hó 31-éig postai névértékűk (6, 10, 
20 f) erejéig használhatók fel.
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E bélyegeket valamennyi postahivatal áru
sítja. A budapesti összes, továbbá a vidéki kincs
tári és I. osztályú postamesteri hivatalokat a m. 
kir. posta értékcikkraktára hivatalból látja el 
első készlettel, míg a többi postahivatal a bé
lyegek iránt mutatkozó érdeklődés mérve ará
nyában köteles e bélyegekből készletet rendelni.

Az értékcikkraktártól megrendelhető leg
kisebb mennyiség 10 sorozat.

A postahivatalok a csatolt hirdetményt a 
közönség részére fenntartott helyen azonnal 
függesszék ki. A közönség részéről bejelentett 
igényekről vezessenek előjegyzést s azt folyó 
évi december hó 18-án este zárják le.

Ezután a vidéki II., III. és IV. osztályú posta- 
mesteri hivatalok az igényelt sorozatmennyisé
get nullával végződő számra felfelé kerekítsék 
ki s ezt, illetőleg az általuk még eladhatónak 
vélt mennyiséget december hó 18-án postára 
adandó bizonylat- és ellenbizonylattal a m. kir. 
posta értékcikkraktárától rendeljék meg.

Ugyanilyen módon járjanak el azok a hi
vatalok, amelyek első készlettel hivatalból lát
tatnak el, ha az előjegyzés az első' készlet meny- 
nyiségét meghaladja.

Külön is felhívom at hivatalok figyelmét 
arra, hogy a hazafias cél érdekében minél jobb 
eredmény elérésére törekedjenek, az értékcikk
raktártól átvett bélyegeket a lehető legnagyobb 
gonddal kezeljék, sérüléstől, bepiszkolódástól 
óvják meg. Végül ismételten rámutatok arra, 
hogy e bélyegeket valamennyi postahivatal — 
ahol irántuk érdeklődés mutatkozik, — köteles 
készletben tartani és árusítani, tehát szükség 
esetén soronkívüli rendeléssel megfelelő készlet
ről gondoskodni.

Tájékozásul még közlöm, hogy a vidéki 
postahivatalok közül az igazgatósági székhelye
ken s a Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Szö
vetsége kebelébe tartozó bélyeggyűjtő egyesüle
tek székhelyén működő kincstári (1. számú) 
postahivatalok 1.000—1.000, a többi kincstári hi
vatal pedig 500—500, az I. o. postamesteri hiva- 
tadok pedig 100—100 sorozatból álló első kész
letet kapnak.

Budapest, 1939. évi december hó 4-én.

Figyelmeztetés az év végén forgalomból kike
rülendő bélyegek felhasználására.

145.050/3.

A P. R. T. folyó évi 24. számában közzétett 
112.244/3. számú, a 25. számában megjelent
111.805/3. számú, a 31. számában közzétett 
118.332/3. számú és a 48. számában megjelent 
135.211/3. számú rendeleteimmel kapcsolatban 
újból felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a „Magyar a magyarért“ mozgalom céljára 
szolgáló, folyó évi január hó 16-án, 50%-os fel
árral forgalomba bocsátott 6+3, 10+5, 20+10, 
30+15 és 40 + 20 filléres, a „Debreceni Reformá
tus Kollégium“ fennállásának 400 éves jubileuma 
alkalmából 1938. október hó 1-én kiadott 6, 10, 
16, 20, 32 és 40 filléres, továbbá az „/. Cserkész
leány Világtáborozás“ alkalmával folyó évi jú
lius hó 20-án kibocsátott 2, 6, 10 és 20 filléres, 
valamint az 1932. évi kiadású 1, 2, 4, 6, 10, 16, 
20, 30, 32, 40, 50, 70 filléres és ennek a sorozat
nak kiegészítésére 1937. évben kibocsátott 5 és 
25 filléres értékjelzésű, általános forgalmú, a 
nemzet nagyjait ábrázoló levélbélyegek folyó 
évi december hó 31-ével érvényességüket vesz
tik.

Felhívom a postahivatalokat, hogy adandó 
alkalmakkor a bélyegek érvényességi idejére a 
közönséget figyelmeztessék azzal, hogy az emlí 
tett határidő után a felsorolt bélyegeket forga
lomban levő bélyegekre becserélni nem lehet.

Ezekkel a bélyegekkel bérmentesített kül
deményeket 1940. évi január hó 1-től megfelelő 
felvilágosítással feladóiknak adják vissza, ha pe
dig ez nem volna lehetséges, portózzák meg.

A postahivatalok folyó évi december hó 
31-én bélyegkészletüket gondosan vizsgálják át 
és ezekből a bélyegekből visszamaradt mennyi
séget 1940. évi január hó 5-éig szolgáltassák be 
a m. kir. posta értékcikkraktárába. A „Magyar 
a magyarért“ bélyegeket a postahivatalok már 
folyó évi július havában tartoztak beszolgáltatni.

Budapest, 1939. évi december hó 2-án.
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Figyelmeztetés az Országos Protestáns Napok 
alkalmával kibocsátott feláras emlékbélyegek 
árusításának az év végével való beszüntetésére 

és a maradék készlet beszolgáltatására.
145.798/3.

A Posta Rendeletek Tára folyó évi 42. szá
mában közzétett 129.612/1939. IV. 3. számú ren- 
deletemmel kapcsolatban felhívom a postahiva
talok figyelmét arra, hogy az Országos Pro
testáns Napok alkalmával kibocsátott feláras 
emlékbélyegek árusítását az év végével beszün
tetem, e bélyegek azonban az 50%-os felár fi
gyelmen kívül hagyásával számított névérté
kűkben, bárhová szóló postai küldemények bér- 
mentesítésére 1940. év június hó 30-ig felhasz
nálhatók.

A postahivatalok folyó évi december hó 
31-én bélyegkészletüket gondosan vizsgálják át 
és a még készletükben lévő Országos Protestáns 
Napok feláras emlékbélyegeket bizonylatpár kí
séretében még aznap szolgáltassák be a m. kir. 
posta értékcikkraktárnak.

A rendelet ellen vétő postahivatalokat az 
említett időpontban be nem szolgáltatott bélye
gek felárának megtérítésére kötelezem.

Budapest, 1939. évi december hó 2-án.

A karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díj
táblázatának új kiadása.

145.554/8.
A karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díj

táblázatát újból kiadtam. A hivatalok a Díjtáb
lázatnak a P. R. T. 1936. évi 45. számában meg
jelent 124.455/8. sz. rendelettel közzétett régi ki
adása helyett 1939. december hó 14-től a mellé
kelt új kiadást vegyék használatba. A Díjtáblá
zat betétként a Távíró-Díjszabásba helyezendő.

Budapest, 1939. évi december hó 4-én.

A szállítási korlátozásokra vonatkozó rendelet 
kiegészítése.

I. ad 145.807/4.
Az érték- és áruforgalmi korlátozásokra vo

natkozó rendelkezések összefoglalását tartal
mazó, a P. R. T. 1937. évi 21. számában közzé
tett 102.209/4. sz. rendelet megjelenése óta tör
tént változásokat a hivatalok a P. R. T. e szá
mához mellékelve kapják kézhez. A rendeletet 
a mellékletben jelölt módon kell helyesbíteni.

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
L

145.431/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi november hó 28-án kelt B. I. 
12.531/1939—2. számú végzésével a Budapesten 
ismeretlen nyomdában előállított „Akasztani fo
gunk“ című 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, 1939. évi november hó 30-án.

II.
146.143/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi december hó 1-én kelt B. I. 
12.687/1939. számú végzésével a Budapesten is
meretlen nyomdában, impresszum nélkül elő
állított „A Magyar Nemzeti Szocializmus Or
szágépítő Programmja I. a nemzethez“, „Test
vérek, új állomáshoz érkeztünk“ kezdetű és a 
„Testvéri üdvözlettel a nemzeti szocialista nyi
laskeresztes Párt“ végződésű, 6 oldalra terjedő 
röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi december hó 2-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
143.763/8.

A_ hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ
kező változásokat jegyezzék elő:

5. o. Az oldal alján levő utolsó bekezdés 
ötödik sorában a „belga“ szó törlendő.

10. o. Az 5. hasábba Belgiumnál tegyenek 
1!i), Finnországnál 20) és a Kanári-szigeteknél 21) 
jegyzetjelölést.

Az oldal alján levő 14) jegyzet első monda
tát a következőképen helyesbítsék: „Magántáv
iratok közértelmű angol, francia vagy spanyol 
nyelven szerkesztve . . . . “ (a szöveg többi része 
változatlan).

Az oldal aljára a következő új jegyzeteket 
írják: ,,19) Az Ostende—Dover között közle-



472 54. sz á m .

kedő belga hajókra magán rádiótáviratok nem 
küldhetők.“ — ,,20) Magántáviratok csak a fel
adó veszélyére küldhetők és azokat a rendelte
tési országban cenzúrázzák, összebeszéltnyelvű, 
valamint szám- és betűjegyesnyelvű távirat nem 
küldhető. Távírócode bizonyos esetekben Finn
országban adott külön engedély alapján használ
ható.“ — ,,21) összebeszéltnyelvű, valamint szám- 
és betűjegyesnyelvű táviratok csak a feladó ve
szélyére küldhetők. E táviratokat a rendeltetési 
országban cenzúrázzák.“

11. o. Az oldal alján levő n) jegyzet szöve
gét a következővel helyettesítsék: ,,u) összebe
széltnyelvű, valamint szám- és betűjegyesnyelvű 
táviratok csak a feladó veszélyére küldhetők. E 
táviratokat a rendeltetési országban cenzúráz
zák.“ — Az oldal alján levő 15) jegyzet szövegét 
a következőképen egészítsék ki: ,,15) Távirat 
csak közértelmű angol, francia, német, olasz vagy 
romanche nyelven szerkesztve és csak a feladó 
veszélyére küldhető.“

12. o. Az oldal alján levő 6) jegyzet, szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Brit- 
Nyugat-Afrika a) Aranypartra spanyolnyelvű 
táviratok is küldhetők.“

13. o. Délafrikai Uniónál a 6. hasábba te
gyenek 10) jegyzetjelölést. Fernando Póo-sziget- 
nél és Spanyol Guineánál a 6. hasábba tegyenek 
1X) jegyzetjelölést. Az oldal aljára a következő 
új jegyzeteket írják: ,,10) Táviratok csak közér
telmű afrikán, angol, francia és holland nyelven 
szerkesztve és csak a feladó veszélyére küldhe
tők. Sürgős kezelés nem kérhető. A táviratokat 
a rendeltetési országban cenzúrázzák. Rövidített 
cím a délafrikai államszövetség állami táviratai
nak kivételével nem alkalmazható. A táviratszö
vegek végén a feladó nevét fel kell tüntetni. Ha
jók neveit és indulási vagy érkezési adatait tar
talmazó táviratok, valamint tengeren levő ha
jókra szóló rádiótáviratok nem küldhetők.“ — 
,,11) összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betű- 
jegyesnyelvü távirat csak a feladó veszélyére 
küldhető. E táviratokat a rendeltetési országban 
cenzúrázzák.“

15. o. Mauritius- és Rodriguez-szigeteknél a
6. hasábba tegyenek 14) jegyzet jelölést. Az oldal 
alján levő 14) jegyzet szövegét a következő mon
dattal egészítsék ki: „Mauritius-szigetekre és 
Nyasszaföldre spanyolnyelvű táviratok is küld
hetők.“

16. o. Rio de Oronál a 6. hasábba tegyenek 
10) jegyzetjelölést. Az oldal alján levő 7) jegy

zet szövegét a következő mondattál egészítsék 
ki: „Seychelles-szigetekre spanyolnyelvű távira
tok is küldhetők.“ Az oldal aljára a következő 
új jegyzetet írják: ,,10) Összebeszéltnyelvű, vala
mint szám- és betűjegyesnyelvű távirat csak a 
feladó veszélyére küldhető. E táviratokat a ren
deltetési országban cenzúrázzák.“

17. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Ber- 
muda-szigetekre spanyolnyelvű táviratok is 
küldhetők.“

21. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet első 
mondatát a következőképen helyesbítsék: „Ma
gántáviratok közértelmű angol, francia vagy
spanyol nyelven szerkesztve........... (a szöveg
többi része változatlan).

22. o. Az oldal alján levő :i) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Ja- 
maikába és Antiguába spanyolnyelvű táviratok 
is küldhetők.“

23. o. Dominique-nél a 6. hasábba tegyenek 
2) jegyzetjelölést. Az oldal alján levő 2) jegyzet 
szövegét a következő mondattal egészítsék ki: 
,,Dominique-be, Montserrat-ba és St. Christo- 
pe-ba spanyolnyelvű táviratok is küldhetők.“

24. o. Ekuadornál a szódíj a 3. hasábban 3.90 
a. fr., az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 
1.30 a. fr.

25. o. Guyana (brit)-nél a „Többi hivatal“ 
alcím előtt a 3. sorszámot 2.-re helyesbítsék, az 
alcím után pedig az 1. hasábba tegyenek *) jegy
zetjelölést. Az oldal alján levő 10) jegyzet első 
mondatát a következőképen helyesbítsék: „Ma
gántáviratok közértelmű angol, francia vagy 
spanyol nyelven szerkesztve . . . . “ (a szöveg 
többi része változatlan).

26. o. Birmánál a 6. hasábba tegyenek u) 
jegyzet jelölést. Az oldal alján levő n) jegyzet 
szövegét a következő mondattal egészítsék ki: 
„Adenbe, Birmába, Ceylonba és Ciprus-szigetre 
spanyolnyelvű táviratok is küldhetők.“

27. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet első 
mondatát a következőképen helyesbítsék: „Ma
gántáviratok közértelmű angol, francia vagy spa
nyol nyelven szerkesztve . . . . “ (a szöveg többi 
része változatlan).

29. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Az 
Ausztráliai Államszövetségbe és Brit-Észak-Bor- 
neóba spanyolnyelvű táviratok is küldhetők.“

30. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „A



Fidzsi-szigetekre spanyolnyelvű táviratok is 
küldhetők.“

32. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gét a következő mondattal egészítsék ki: „Sara- 
wakba spanyolnyelvű táviratok is küldhetők.“ 

Budapest, 1939. évi december hó 5-én.

Változások a Helységnévtárban és a Postahi
vatalok és Postaügynökségek névsorában.

146.377/3.
A kir. hivatalok az alábbi változásokat ve

zessék keresztül:
A Helységnévtárban:

Derenk kk. (176. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Szádalmás.

Gáspárdytanya -A Hevesvezekény (223. o.) 
ezentúl u. t. Hevesvezekény.

Gulyás Lőrinc-tanya és Gulyástanya O 
Hevesvezekény (232. o.) ezentúl u. t. Hevesve
zekény.

Hevesvezekény (254. o.) ezentúl ©S3 L. u. t. 
Tarnaszentmiklós törlendő.

Lipovniczky belsőtanya és Lipovniczky kül
sőtanya, továbbá Lipovniczky tanya Gi Heves
vezekény (345. o.) ezentúl u. t. Hevesvezekény.

Makaytanya O Hevesvezekény (355. o.) 
ezentúl u. t. Hevesvezekény.

Mihálytanya O Hevesvezekény (370. o.)
ezentúl u. t. Hevesvezekény.

Nagy Ignác-tanya G) Hevesvezekény (385. 
o.) ezentúl u. t. Hevesvezekény.

Rózsaszentmártonnál (457. o.) a Eh. Apc 
helyett beírandó W , postáig. D. helyett pedig

azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

postáig. Bp.
Szalgházytanya G> Hevesvezekény (483. o.) 

ezentúl u. t. Hevesvezekény.
Törőcsiktanya G i Hevesvezekény (533. o.) 

ezentúl u. t. Hevesvezekény.
Vrataricstanya G» Hevesvezekény (567. o ) 

ezentúl u. t. Hevesvezekény.
A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában:
Békéscsaba—Sopronynál (18. o.) a 4. hasáb

ba ü. után beírandó (Eh. Békéscsaba 1.).
Folyásnál (50. o.) a 6. hasábba K. helyett 

D. írandó.
Kispest 1. sz. postahivatal (76. o.) kövér 

betűkkel írandó.
Rózsaszentmártonnál (121. o.) a 4. hasábban 

„ü. (Eh. Apc)“ bejegyzés törlendő.
Budapest, 1939. évi december hó 6-án.

Lentikápolna postaüőynökség ideiglenes 
szünetelése.
146.130/3.

Lentikápolna postaügynökség működése f. 
évi november hó 19-től ideiglenesen szünetel.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek névsorában (84. o.), az Irányítási 
Füzetben (104. o.) és a Helységnévtárban (343. 
o.) nevezett postaügynökség neve, illetőleg jel
zése után az ideiglenes szünetelés jelzését (*) 
alkalmazzák, a Helységnévtárban pedig ,u. t.“ 
elé pedig írják még be „u. p. és“.

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1939. évi december hó 23-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939, évi november hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri
' 144.130/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
146.310/3.
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A sajátkezűleg irt 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 1939.

évi december hó 23-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Az újévi postakönyvecskék megrendelése.

2.454/1939. jóléti sz.
A posta- és távirdakézbesítők részére szol

gáló újévi könyvecske szerkesztését — mivel ez 
a könyvecske jóléti célt szolgál —- a m. kir. pos
taszemélyzet jóléti alapítványa vette át.

Az 1940. évi újévi postakönyvecskék szét
osztása ügyében felhívjuk a postahivatalokat, 
hogy a megrendeléseket mielőbb gyűjtsék ösz- 
sze, s a szükséges példányszámokat közvetlenül 
a m. kir. posta készülék javító műhelye és anyag- 
szertárától sürgősen rendeljék meg. A megren
delésben a posta- és a távirdakézbesítők részére 
szükséges mennyiséget külön-külön tételben 
kell feltüntetni.

A könyvecske ára ez évben is 5 fillér.
A megrendelt könyvecskéket a hivatalok 

december hó végéig fogják megkapni. A köny
vecskék árát a hivatalvezetők (postamesterek) 
a kézbesítőktől legkésőbb 1940. évi január hó 
10-ig tartoznak beszedni, s a m. kir. posta ké
szülékjavító műhelye és anyagszertára által a 
könyvecskékkel együtt megküldött postataka

rékpénztári befizetési lapon befizetni. A befize
tési lap értesítő szelvényének hátoldalán a hiva
tal nevét és a kapott könyvecskék darabszámát 
fel kell tüntetni.

Ez alkalommal is figyelmeztetjük az érde
kelt személyzetet, hogy az anyagszertártól ren 
delhető újévi könyvecskéken kívül más kiadású 
újévi köszöntőket, üdvözlő jegyeket, stb. a felek 
között kiosztani nem szabad.

Az újévi könyvecskék tiszta jövedelmét a 
m. kir. postaaltisztek országos egyesületének 
árva- és özvegyalapja fogja kapni. A hivatalve
zetők (postamesterek) ezért hassanak oda, hogy 
a könyvecskéket minél nagyobb példányszám
ban rendeljék meg.

A m. kir. posta személyzetének 
jóléti, alapítványa.

Betöltendő kiadói állások.
Ernőd postahivatal december 15-ére mindhárom szak 

ban gyakorlott kiadót vagy ügyes kiadójelöltet keres.
Rácalmás postahivatal mindhárom szakban önálló 

kezelésre képes kiadót keres állandó alkalmazásrra. Ja
vadalmazás: havi 130 P fizetés és kb. 15 P üzemi.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldeménvek címzése: Külföldi hirlaposztály. Doh-utca. Budapest 7.

1.5

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 11*3» D E C E M B E R  15. 5 5 . szára.

T A R T

Kitüntetés.
A karácsonyi ünnepek felvevő és kézbesítő szolgá

latának szabályozása.
A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebonyolítá

sának biztosítása.
A karácsonyi s újévi rendkívüli forgalom lebonyolí

tása.
A feladók címének felírása a csomag burkolatára és 

a címirat másolatának elhelyezése a csomagokban.
A kézbesíthetetlen postatakarékpénztári csekkfizetési 

utalványok visszaküldése.
Változás a vidéki kézbesítő postahivatalok címére 

megrendelt külföldi hírlapok és folyiratok szállításában.
Az új délamerikai légijárat üzembehelyezése.
Külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetési árának ké

rése a külföldi hirlaposztálytój.
A Postakezelési Utasítás új kiadása.
Budapesti egységes hálózat 1939. évi betűrendes táv

beszélő névsorát kiegészítő pótfüzet kiadása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

A L, O M :

Lefoglalandó sajtótermékek.
Különleges alkalmi hirdető keletbélyegzők használa

ta a kassai 1. és 2. számú postahivataloknál.
Helyesbítés a Postahivatalok és Postaügynökségek 

névsorában.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a „Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása“ című segédkönyvben.
Változások az Irányítási Füzetben.
Komárfüss postahivatalnak postaügynökséggé vahV 

átalakítása.
Vatta postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Hger 3. sz. postahivatal megnyitása.
Felsőtúr postaügynökség megnyitása.
(íyerk postaügynökség megnyitása.
Csallóköznádasd postaügynökség megnyitása.
Vága postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. novem

ber havi forgalma.
Betöltendő kiadói állások.

Kitüntetés.
145.404/1.

A magyar királyi miniszterelnök előterjesz- 
résére Ujj György postaműszaki főigazgatónak 
a magyar távíró és távbeszélő fejlesztése körül 
szerzett érdemei elismeréséül a Magyar Érdem
rend középkeresztjét adományozom.

Kelt Budapesten, 1939. évi november hó
8. napján.

Horthy s. k.

Gróf Teleki Pál s. k.

A karácsonyi ünnepek felvevő és kézbesítő 
szolgálatának szabályozása.

147.686/4.
A folyó évi karácsonyi hármas ünnepre való 

tekintettel a felvevő és kézbesítő szolgálatot az 
alábbiakban szabályozom:

A ) Felvétel.
December hó 24-én (Vasárnap) a Budapest 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 62, 72 , 78, 112 és 114 sz. kincs
tári, a Budapest 11 és 12 sz. postamesteri hiva
talok 8—-ló óráig, a vidéki kincstári és távíró
val vagy távbeszélővel egyesített postamesteri 
hivatalok (ügynökségek) 8—12 óráig, a nem 
egyesített postahivatalok (ügynökségek) 8—10 
óráig köznapi felvevő és pénztári szolgálatot 
tartanak,
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December hó 25-én a postai felvevő szolgá
lat valamennyi postahivatalnál (postaügynökség
nél) általában szünetel, azzal a kivétellel, hogy 
azok a kincstári és vidéki postamesteri hivata
lok (ügynökségek), amelyek távíró vagy távbe
szélő szolgálatot tartanak, a szolgálat tartama 
alatt közönséges és ajánlott küldeményeket is 
felvesznek és értékcikket is árusítanak.

December hó 26-án a Budapest 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 10, 62, 72, 78, 112, 114 számú kincstári posta
hivatalok 8—12 óráig, a vidéki kincstári és táv
íróval vagy távbeszélővel egyesített postames
teri hivatalok (ügynökségek) 8—11 óráig köz
napi felvevő és pénztári szolgálatot tartanak.

Az 1940. évi január hó 1-én a Szolgálati 
rend szerint szolgálatot nem teljesítő budapesti 
kincstári postahivatalok 8—12 óráig köznapi fel
vevő szolgálatot teljesítenek. A szolgálatot 
egyébként is tartó budapesti és vidéki kincstári, 
valamint a postamesteri hivatalok e napon vál
tozatlanul az A. 2. Szab. 3. §. 3. pontjában elő
irt szolgálatot tartják.

B) Kézbesítés.
December hó 24-én (Vasárnap) valamennyi 

kézbesítéssel megbízott kincstári és postames
teri hivatal (ügynökség) köznapi általános kéz
besítést tart. A kézbesítés azonban e napon a 
lehetőséghez képest legkésőbb 17 óráig befeje
zendő.

December hó 25-én a posta kézbesítő szol
gálata — az expressz küldemények kivételével 
— teljesen szünetel. Vidéken azonban a posta- 
hivatalok és ügynökségek a Szolgálati rendben 
jelzett idő alatt a hivatalban jelentkező feleknek 
nemcsak a közönséges és ajánlott levélpostai 
küldeményeket, hanem a csomagokat is az elő
írt módon kiadják.

December hó 26-án valamennyi kézbesítés
sel megbízott kincstári postahivatal és a távíró
val vagy távbeszélővel egyesített postamesteri 
hivatalok (postaügynökségek), valamint a nem 
egyesített postamesteri hivatalok (ügynökségek) 
egyszeri köznapi általános kézbesítést végeznek 
és a Szolgálati rendben jelzett idő alatt a hivatal
ban jelentkező feleknek a küldeményeket az elő
írt módon kiadják.

December hó 31-én valamennyi kézbesítés
sel megbízott kincstári és postamesteri hivatal 
egyszeri levélkézbesítést végez.

Az 1940. évi január hó 1-én valamennyi kéz
besítéssel megbízott kincstári és postamesteri

hivatal (ügynökség) egyszeri köznapi általános 
kézbesítést végez.

E rendelkezések a távíró és távbeszélő szol
gálatot nem érintik. Tehát a távíróval vagy táv
beszélővel egyesített hivatalok (ügynökségek) a 
karácsonyi hármas és az újévi kettős ünnep tar
tama alatt is a Szolgálati rendben megállapított 
távíró és távbeszélő szolgálatot kötelesek tar
tani.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

A karácsonyi és újévi csomagforgalom lebo
nyolításának biztosítása.

147.114/4.
A közeledő karácsonyi és újévi ünnepek al

kalmával várható nagyobb csomagforgalom za
vartalan lebonyolításának biztosítása céljából 
nyomatékkai felhívom a postahivatalok és posta
ügynökségek figyelmét arra a rendelkezésre, 
hogy a csomagok szállítóleveleit és szállítójegy
zékeit még a csomagok indítása előtt, ha azon
ban ez bármely okból nem lehetséges, akkor leg
később a csomagokkal egyidőben továbbítsák.

A Budapestre szóló csomagoknál a községi 
fogyasztási adó kirovását és ennek következté
ben a gyors kézbesítést nagyban hátráltatja, ha 
a feladók a csomagokon és a szállítóleveleken, 
illetőleg a szállítójegyzékeken 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 — hívják fel a csomagok 
feladóit, hogy a Levélpostadíjszabás 77. §-ában 
felsorolt fogyasztási adó alá eső tárgyakat tar
talmazó csomag burkolatán és szállítólevelén, il
letőleg szállító jegyzékén a tartalmat az adótéte
leknek megfelelően minőségileg és mennyiségi
leg részletezve írják ki. A tartalom jelzésére te
hát általános megjelöléseket (pl. élelmiszer) ne 
használjanak, hanem

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 „2 db liba“ stb.;

vadszárnyas helyett: „2 db fácán“, vagy „4 
db erdei szalonka“ stb.;

halak helyett: „3 kg süllő“, vagy „4 kg har
csa“, stb. megjelölést írjanak a szállítólevelekre,
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szállítójegyzékekre és csomagokra. Ha pedig a 
tartalom vegyes, azt súly, darab és minőség sze
rint részletezve kell feltüntetni; pl. 34 kg sza
lonna, 1 kg füstölt hús, 1 liter bor, stb.

A postahivatalok és postaügynökségek szó
beli felvilágosítással és a hivatali helyiségben 
könnyen 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, a csomag felvételét e címen megta
gadni nem lehet.

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

A karácsonyi s újévi rendkívüli forgalom 
lebonyolítása.

146.620/3.
1. Külön mozgópostái menetek. .

A karácsonyi s újévi ünnepeket megelőző 
rendkívüli forgalomban közlekedő külön mozgó
postái menetekről egybeállított jegyzéket mel
lékletként csatolom.

11. Eltérés a mozgópostái menetek közleke
désében.

A rendkívüli forgalom ideje alatt egyes 
mozgópostái meneteket a rendszeres közleke
dési rendjüktől eltérően az alábbiak szerint kell 
fenntartani:

Folyó évi XII/17-én, 23-án és 24-én a Buda
pest—Szentgotthárd 53. sz. mozgóposta Győr
ből az 1320/a, XII/22-én és 23-án pedig Budapest
ről a 20/a sz. vonatban közlekedik.

A Budapest—Ungvár 19. sz. mozgóposta 
XII/20-tól 23-ig az 1720/a, az Ungvár—Budapest
19. sz. mozgóposta pedig XII/21-től 23-ig az 
1759/b sz. vonatban közlekedik.

XII/18-től 24-ig és I/l-én a Pécs—Bátaszék 
6434. sz. jegyzékelőmenet helyett a pécsi 2. sz. 
postahivatal ellátásában „Pécs—Bátaszék 160“ 
elnevezéssel egyirányú altiszti mozgóposta köz
lekedik.

A Nagykanizsa—Üjdombóvár 29. (Üj- 
dombóvárig), a Debrecen—Tiszalök 117., a 
Barcs—Somogyszob 159., a Debrecen—Füzes
abony 167. és a Kalocsa—Kiskőrös 185. sz. moz
góposták, valamint a Jászberény—Hatvan 2011, 
az Óhatpusztakócs—Polgár 6033/6034, a Nyíregy
háza—Mátészalka 6124, a Rimaszombat—Os-

gyán 6026—6021 és a Békéscsaba—Gyula 8362. 
sz. jegyzékelőmenetek XIII24-én is közlekednek.

A Nyíregyháza—Zajta 56, a Léva—Érsek
újvár 63, a Hódmezővásárhely—Szolnok 102, a 
Vásárosnamény—Nyíregyháza 120, a Csenger— 
Mátészalka 140, a Balassagyarmat—Budapest 
148, a Kassa—Szerencs 150, a Kecskemét—Buda
pest 152, a Nagykereki—Debrecen 156, a Vá- 
mosgyörk—Szolnok 158, a Bátaszék—Pécs 162, 
a Komárom—Esztergom 178, a Vác—Rákospa
lota—Újpest 190, a Romhány—Diósjenő 192, a 
Mezőhegyes—Mezőtúr 196, a Somorja—Komá
rom 214, az Esztergom—Budapest 218, a Kiskún- 
félegyháza—Szolnok 260 és a Szeghalom—Püs
pökladány 278. sz. mozgóposták XIll24-én a hét
köznapokra előírt menetrendben közlekednek.

A Sárbogárd—Bátaszék 136. sz. mozgóposta 
XII/26-án is közlekedik.

III. Karácsonyi hírlapok.
A Budapesten reggel megjelenő napilapokat 

nem XII/24-én reggel, hanem már XII/23-án este 
adják postára Budapesten. Ehhez képest ezek a 
Budapestről XII, 23-án induló 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 
19, 21, 29, 31, 33, 39, 40, 51, 52, 53, 147, 161, 241. 
és 299. sz. mozgópostákkal, valamint a Budapest 
—Fdsztergom 3448. sz. jegyzékelőmenettel kerül
nek továbbításra.

Azok a postahivatalok, amelyeknek székhe
lyén külön hírlapkézbesítés van berendezve, 
XII/21-én a hírlapkézbesítést a korábbi érkezés
nek megfelelő időpontban végezzék. A többi he
lyen a hivatalok (ügynökségek) a hírlapok ko
rábbi érkezéséről az előfizetőket alkalmas mo- 
don előre tájékoztassák.

IV. Egyéb intézkedések.
A megnövekedett levélpostai forgalom sima 

lebonyolítása és a túlterhelt mozgópostái mene
tek tehermentesítése érdekében az A. 2. Szab.
53. §-ának 3. és 4. pontjában foglaltaknak meg
felelően minél több közvetlen köteget (levélzsá
kot) kell készíteni, abból a célból, hogy felbontá
sukra útközben sor ne kerülhessen.

A mozgópostái meneteket ellátó hivatalok 
a menet kezdő- és végállomásának vasúti főnök
ségével 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
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ideje alatt a pályaudvari rakodó- és közvetítő- 
szolgálatot hatékonyan ellenőrizzék. E hivata
lok küldönceiket utasítsák, hogy a hosszabb sze
relvényekre való figyelemmel az állomásfőnök
ségnél a mozgóposták kocsijának megállási 
helye iránt — a késedelem nélküli kezelés érde
kében — érdeklődjenek,

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

A feladók címének felírása a csomag burkola
tára és a címirat másolatának elhelyezése a 

csomagokban.
147.115/4.

Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul 
elő, hogy a feladók a csomagok burkolatára a 
címiratot nem erősítették fel tartósan s így azok 
postai kezelés közben leváltak, sőt el is vesztek. 
Minthogy a küldemények legnagyobb részénél 
a feladók címüket a csomag burkolatára nem ír
ták fel s a címirat másolatát sem helyezték el a 
csomagok belsejében, a posta azokat címnélküli 
küldemények módjára, kézbesíthetetlenként ke
zelte.

A feladott csomagok akadálytalan és kése
delemnélküli kézbesíthetése céljából a postahi
vatalok és postaügynökségek adott esetben hív
ják fel a feladók figyelmét, hogy saját érdekük
ben a feladásra kerülő csomagok burkolatára ne
vüket és lakcímüket írják fel, a csomag belsejé
ben pedig a címirat pontos másolatát helyezzék 
el.

Budapest, 1939. évi december hó 9-én.

A kézbesíthetetlen postatakarékpénztári csekk
fizetési utalványok visszaküldése.

ad 142.453/4.

Tudomásomra jutott, hogy a postahivatalok 
nagyrésze az A. 1. Szab. 72. §. 1. d) pontban 
foglalt rendelkezések helytelen értelmezése foly
tán a kézbesíthetetlen csekkfizetési utalványo
kat az érvényességi idejük lejártáig akkor is 
visszatartják, amikor már az első vagy második 
kézbesítési kísérlet után megállapítható, hogy az 
utalványt az érvényességi idő tartama alatt nem 
lehet kézbesíteni, mert a címzett „ismeretlen“, 
„meghalt“ vagy „elköltözött“ stb. Minthogy ez

az eljárás az A. 1. Szab. 96. §. 3. pont 1. bekez
désében előírt rendelkezéseknek nem felel meg, 
felhívom a hivatalok figyelmét, hogy mindazo
kat a kézbesíthetetlen csekkfizetési utalványo
kat (beleértve a nyugellátási utalványokat), mint 
általában az olyan kézbesíthetetlen küldeménye
ket, amelyeknél a feladó a kézbesíthetetlenség 
esetére másként nem rendelkezett, a kézbesíthe
tetlenség megállapítása után azonnal vissza kell 
küldeni.

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

Változás a vidéki kézbesítő postahivatalok cí
mére megrendelt külföldi hírlapok és folyóira

tok szállításában.
145.868/4.

A vidéki kézbesítő postahivatalok a posta 
útján előfizetett és eddig közvetlenül a kézbesítő 
postahivatal címére érkezett külföldi hírlapokat 
és folyóiratokat 1940. évi január hó 1-től kezdve 
— további intézkedésig — nem közvetlenül a 
külföldi hírlapkiadóhivataltól „Abonnements- 
poste, Journaux pour . . . . , Zeitungen für . . . .  “ 
jelzésű címszalag alatt, borítékban vagy köteg- 
ben, hanem a posta külföldi hírlaposztályától a 
rendeltetési postahivatal nevét feltüntető cím
szalag alatt vagy borítékban (kötegben) fogják 
megkapni. Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. 3. 
Szab. 148. §. 4. pontjának 1. bekezdésénél.

A posta útján előfizetett külföldi hírlapok és 
folyóiratok kezelésére vonatkozó egyéb rendel
kezések változatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Az új délamerikai légijárat üzembehelyezése.
147.726/4.

Értesíteni a postahivatalokat, hogy a P. R.
T. 1939. évi 52. számában megjelent 144.021/4. sz. 
rendcletemben közölt új délamerikai légijárat 
(Róma—Villa Cisneros—Zöldfoki-szigetek—Re
cife—Bahia—Rio de Janeiro) f. hó 21-én indul 
első ízben Rómából.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az idézett ren
deletnél és adott esetben figyelmeztessék erre 
az érdeklődőket. A küldeményeket oly időben

»
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kell postára adni, hogy azok legkésőbb decem
ber 20-án reggel 8 óra 35 percig a Budapest 72. 
sz. postahivatalhoz érkezzenek.

E légijárat december 21-től kezdve egyelőre 
minden második csütörtökön közlekedik.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Külföldi hírlapok és folyóiratok előfizetési árá
nak kérése a külföldi hírlaposztálytól.

146.893/4.

Néhány külföldi ország 1940. évi hírlapár
jegyzékének be nem érkezése miatt és a rend
kívüli viszonyok folytán bekövetkezhető árfo
lyam-, illetőleg előfizetési árváltozásokra való te
kintettel a vidéki postahivatalok a jövőben a 
megrendelni kívánt külföldi hírlapok és folyó
iratok előfizetési feltételeit további intézkedésig 
ismét szolgálati levelezőlapon, a budapesti posta- 
hivatalok pedig távbeszélőn (220—220: 154. mel
lékállomás) a külföldi hírlaposztálytól kérdez
zék meg.

Jegyezzék elő ezt a postahivatalok a P. R.
T. f. évi 5. számában közzétett 89.761/1939. sz. 
és a 42. számában közzétett 131.446/1939. sz. ren
deletnél.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

közönség részére 5 pengő 60 fillérben állapítom 
meg. Az árban a csomagolási és minden egyéb 
költség bennfoglaltatik. A személyzet a saját ré
szére vásárolt példányok árát öt 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 felszabadult területeken (Felvidéken és 
Kárpátalján) levő azok a postahivatalok, ame
lyek a régi kiadású Utasítással a múltban már el
látva lettek és most a II. kiadású új Postakeze
lési Utasítást hivatalból kapják meg, a régi ki
adású példányokat szolgáltassák be felettes igaz
gatóságuknak.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1933. évi 44. számában közzétett 
102.286/4. számú rendeletemnél.

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

Budapesti egységes hálózat 1939. évi betűren
des távbeszélő névsorát kiegészítő pótfüzet 

kiadása.
146.842/8.

A Postakezelési Utasítás új kiadása.
147.462/4.

Az 1933. évi szeptember hó 21-én kelt 
98.024/1933. X. 4. számú rendelettel kiadott 
Postakezelési Utasítást az eddig megjelent 1—6. 
sz. Változás bedolgozásával, mint a Postakeze
lési Utasítás II. kiadását újból kiadtam.

A II. kiadású Postakezelési Utasítással hi
vatalból láttam el a felszabadult területek (Fel
vidék és Kárpátalja) postahivatalait s az új ki
adású Utasítást kell igényelni majd az ezután 
létesítendő új postai szervek részére is. A többi 
postahivatal továbbra is a régi kiadású Postake- 
kezelési Utasítást használja s azoknak a II. ki
adásúval való kicserélését nem engedélyezem.

A IL kiadású Postakezelési Utasítást mind 
a m. kir. posta személyzete, mind a közönség 
megvásárolhatja. Az eladási árat a személyzet 
részére önköltségi áron 5 pengő 20 fillérben, a

A budapesti egységes hálózat 1939. május 
havi betűrendes távbeszélő névsorának lezárása 
óta az előfizetők körében beállott változásokról 
1939. 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 1939. május havi budapesti név
sort megvásárolták.

A budapesti névsorok árusításával megbí
zott budapesti és környékbeli hivatalok az 1939. 
május havi budapesti névsor vásárlóinak kimu
tatását 1939. december 20-ig a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára címére 
küldjék be, mert a vásárlók címére az anyagszer
tár közvetlenül küldi el a pótfüzetet. Ugyanezek 
a hivatalok és a budapesti központok a náluk 
lévő tartalék névsorok kiegészítésére szükséges 
pótfüzeteket az említett szervtől bizonylatpárral 
igényeljék.
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A vidéki postahivatalok az általuk eladott 
1939. évi budapesti névsorok számának megfe
lelő pótfüzetet a m. kir. posta központi javító- 
műhelye és anyagszertárától igénylés nélkül kap
ják és azt kötelesek a névsor vásárlóinak meg
küldeni.

A pótfüzet megjelenése után az 1939. évi 
budapesti névsort csak pótfüzettel együtt sza
bad kiadni, illetőleg eladni.

A szolgálati célokra szükséges pótfüzeteket 
a postahivatalok általában előttes igazgatóságuk
tól kapják.

Budapest, 1939. évi december hó 11-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

145.733/4.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának VIII. pontjában (M. kir. Honvédelmi Mi
nisztérium) felvett szerveknél 58. pontként f. évi 
december hó 15-től kezdődő érvénnyel a követ
kezőket írják be: „Üzemi katonai parancsno
kok.“

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
146.631/4.

Albert Schreiner: Vom Totalen Krieg zur 
Totalen Niederlage Hitlers; Gaudens Megaro: 
Mussolini in the Making című sajtótermékektől 
a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
146.271/4.

I.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi december hó 2-án kelt B.

12.748/1939. számú végzésével a Budapesten, is
meretlen nyomdában előállított, 1939. novemberi 
kelettel ellátott „Áttekintés“ című; az ugyan
akkor kelt B. 12.749/1939. számú végzésével pe
dig az ismeretlen helyen és személy által elő
állított „Erdélyi testvérek, Székely Testvérek“ 
című röplap lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

II.
147.334/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1939. évi december hó 9-én kelt B. I. 
12.999/1939—2. számú végzésével a Budapesten 
előállított „Nemzeti Szocialista Hungarista har
cosok“ című, a hungarista mozgalmi harcosok 
aláírású, 1939. évi december hó 5. napján kiadott 
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, 1939. évi december hó 11-én.

Különleges alkalmi hirdető keletbélyegzők 
használata a kassai 1. és 2. számú postahivata

loknál.
145.399/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a kassai 
sporthét hirdetésére folyó évi december hó 20- 
tól 1940. január hó 5-ig a kassai 1. és 2. számú 
postahivatalok „TÉLI SPORT A KASSAI HA
VASOKBAN — KASSA . . .  (a hivatal száma 
és kelet) — SPORTHÉT 1939. XII. 2^1940. I.
5.“ szövegű különleges alkalmi hirdető keletbé
lyegzőt fognak használni.

Budapest, 1939. évi december hó 11-én.
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Helyesbítés a Postahivatalok és Postaügynök- 
ségek névsorában.

ad 146.377/3.

A Postahivatalok és Postaügynökségek név
sorának 77. oldalán Klenova postaügynökségnél 
a 4. hasábba, a magyar-orosz elnevezés után, a 
kir. hivatalok írják be: „ü.“

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
141.810/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:

57. o. Bahama-, Bermuda- és Hawai-szige- 
teknél a Bermuda- és Hawai-szigetekre vonat
kozó jelenlegi 4—9. bekezdést töröljék és he
lyükbe ragasszák a csatolt fedőlapot.

59. o. Honduras-köztársaságnál a második 
bekezdésben „A háromperces beszélgetés díja“ 
szavak után szúrják be: ,,a) via London:“. A be
kezdés vége után a következő új szöveget írják: 
,,b) via Roma: 101 frs 10 cts, minden további 
percért ennek egyharmada, vagyis 33 frs 70 cts 
fizetendő.“

Az előkészítési díjra vonatkozó harmadik 
bekezdés a következőképen módosítandó: „Elő
készítési díj (taxe de préparation): via London 
16 frs 57 cts, via Roma 17 frs 03 cts.“

A negyedik bekezdésben „A beszélgetések" 
szavak után szúrják be: via London. A bekezdés 
vége után a következő új szöveget írják: „Be
szélgetések via Roma egész napon át válthatók.“ 

65. o. Columbiánál (4. sz. fedőlap a P. R. T. 
1939. évi 50. sz.-hoz) a „2. via Róma“ alcímben az 
első bekezdést töröljék és helyébe a következő 
új szöveget írják: díjöv: 110 frs 10 cts, min
den további percért 36 frs 70 cts számítandó; 
II. díjöv: 119 frs 20 cts, minden további percért 
39 frs 74 cts számítandó.“

Paraguay-nál (5. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. 
évi 50. sz.-hoz) a háromperces beszélgetés díja 
via Róma: vasárnaptól péntekig 117 frs 85 cts 
helyett 126 frs 35 cts, minden további percért 
39 frs 29 cts helyett 42 frs 12 cts számítandó; 
szombaton 92 frs 85 cts helyett 99 frs 35 cts, 
minden további percért 30 frs 95 cts helyett 33

frs 12 cts számítandó. Az előkészítési díj (taxe 
de préparation) via Róma 18 frs 78 cts helyett 
14 frs 53 cts.

67. o. Japánnál (6. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. 
évi 50. sz.-hoz) a jelenlegi szöveghez utolsó be
kezdésként az alábbi szöveget illesszék hozzá: 
„Via Roma a Koreában (Chosen) levő Keijo 
(Seoul) várossal is folytathatók távbeszélgeté
sek. A háromperces beszélgetés díja vasárnaptól 
péntekig és szombaton, valamint az előkészítési 
díj ugyanaz, mint a Japánnal via Roma lebonyo
lított távbeszélő viszonylatokban. Beszélgetések 
10—43 óra közt folytathatók (középeurópai idő
számítás szerint).“

Budapest, 1939. évi december hó 11-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
146.742/3.

A Nyiregyháza—Vásárosnamény 120. szá
mú mozgóposta f. évi december hó 10-től a 6222, 
a Vásárosnamény—Nyiregyháza 120. sz. mozgó
posta pedig vasárnapokon és ünnepnapokon a 
6223. sz. vonatban közlekedik.

A Mátészalka—Csenger 140. számú mozgó
posta a 6132, a Csenger Mátészalka 140. sz. 
mozgóposta pedig vasárnapokon és munkaszü- 
netes ünnepnapokon a 6135. számú vonatban 
közlekedik.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. T. ezévi 20. számában 
107.255/3. számú rendelettel közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

Változások a „Budapest székesfőváros terüle
tének postakézbesítési beosztása“ című segéd

könyvben.
145.621/3.

A kir. hivatalok a Budapest székesfőváros 
területének postakézbesítési beosztása című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:
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Ajnácskő u XI. 112 112 70 42 42 70 Új utca
András herceg u III. 3 3 70 3 3 7u , ,

Bánát u XI. 112 112 70 42 42 70 Utca kiterjesztés
Bilke u III. 3 3 70 3 ■ 3 70 Új utca
Fodor lépcső XII. 2 2 70 42 42 70 „

Harcos u XI. 112 112 70 42 42 70
Hauszmann Alajos u XI 112 112 70 42 42 70 9*
Hollókő u XI. 112 112 70 42 42 70 , ,

Huszti u III 3 3 70 3 3 70
Jakab lépcső III. 3 3 70 3 3 70
Jászai Mari u IX. 4 70 70 42 42 70
Jászóvár u XI. 112 112 70 42 42 70 >»

Kászony u XI. 112 112 70 42 42 70
Kőkereszt u XI. 112 112 112 42 42 70 „

Köles u III. 3 3 70 3 3 70 Utca kiterjesztés
Kőrösmező u III. 3 3 70 3 3 70 Új utca
Liptó u XI. 112 112 70 42 42 70 Utca kiterjesztés
Lívia u III. 3 3 70 42 3 70 Új utca
Nagyberezna u XI. 112 112 70 42 42 70 , ,

Nagymihály u III. 3 3 70 3 3 70
Nagyszőllős u XI. 112 112 70 42 42 70
Nemes u X. 10 10 ' 70 10 10 70 Utca kiterjesztés
Péter u III. 3 3 70 3 3 70 Új utca
Rozsnyó tér XI. 112 112 70 42 42 70 Új tér
Rügy u II. 2 2 70 42 42 70 Utca kiterjesztés
T apoly u XI. 112 112 70 42 42 70 Új utca
Tatárhágó u XI. 112 112 70 42 42 70 >>
Tibavár u XI. 112 112 70 42 42 70
Tornavár u XI. 112 112 70 42 42 70
Vágfarkasd u XI. 112 112 70 42 42 70 , ,

Veder u III. 3 3 70 3 3 70 Utca kiterjesztés
Uszály u III. 3 3 70 3 3 70 Új utca

II.
33. oldal. Adószámviteli oszt. szfőv. I. B. kér. helyett 1I. kér. írandó V

33. „ „ „ „ V. A. kér 2. hasábnál 62 helyett 5 írandó

34. „ Áll. rend. VII. kér. kaptsg. 2. 62 „ 7 Írandó

35. „ Á ll. ren d . k ö z le k e d é s  re n d é sz e ti
k ö z p o n ti T e n d ő ri b ü n te tő  b írósága 2. 2 „ 114 Írandó
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34. oldal. Áll. óvónőképző int. m. kir. 2. hasábnál 741 helyett 7 írandó.

36. „ Angol kereskedelmi titkárság 2. „ 1 4,
3. 1 70 Írandó

34. „ Angol konzulátus 2. „ 2 „ 4,
3. „ 2 70 írandó

36. „ Argentínai követség 2. „ 741 „ 2,
3. „ 70 „ 2 Írandó

37. „ Belügyminisztérium fordító osztálya után pótlólag beszúrandó:
Belügyminisztérium közjogi (állam-
polgársági) ügyosztály 2. hasábnál................... 4,

3. .............................. 70.
4...................................... 70,
5. „ ................... 70, írandó

37. „ Brazíliai követség 2. „ 2 helyett 62,
3 2 70 Írandó

37. „ Budakörnyéki íjárás testn. és nép- 2 . „ 2 4,
gondozó kirendeltsége 3. „ 2 „ 70 Írandó

37. „ Belügymin. VI. C. oszt. (csendőrs. személyzeti alosztálya) helyett 
Honv. min. 20. osztálya (csendőrs. személyzeti osztály) Írandó.

39. „ Felülvizsgáló és kiegyenlítő hiv. 2. hasábnál 2 helyett 4,
3. és 4. „ 40 70 írandó.

40. „ Főtiszti becsületügyi fellebbezési
választmány . _ 2. és 3. „ 2 1 Írandó.

40. „ Főv. Közmunkák Tanácsa 2. „ 2 „ 741,
3. „ 2 70 Írandó.

40. „ Háborús emlékérem iroda 2. „ 1 „ 741,
3. „ 1 70 Írandó.

41. „ Határőr oszt. parancsnokság l/II. sz. m. kir.: új elnevezése ezután: 
15. számú honv. gy. ezr. II. zlj.

41. „ Honvédelmi min. hadi gondozási osztálya után pótlólag beírandó: 
Honv. min. haderőnkívüli kiképzési osztálya

2-, 3. és 5. hasábnál................... . 1,
i 4...................................... . 70 írandó.

42. „ Honvéd légvédelmi tüzérosztály
parság m. k. 2. sz. helyett 102. sz. írandó.

42. „ Honv.
Honv.

lovasdandár légvédelmi (kiképzőszakasz) m. kir. helyett 
lovasdandár légvédelmi gépágyus üteg. m. kir. 2. számú

2. hasábnál 9 helyett 95 írandó.

42. „ Honv. lovasdandár parság 2. sz. 2. „ 1 „ 72,
3. „ <1 „ 72 írandó.

42. „ Honv. lovasdandár iparság önálló (2. sz.) gépágyus ütege pótlólag felveendő
2„ 3., 4. és 5. hasáboknál 94 írandó.

42. „ Honv. vegyesdandár kerékpáros gyal. parság. Az összes adat törlendő.

42. „ Honv. vegyesdandár parság. alárendelt m. kir. honv. közp. építési oszt. 
új elnevezése: Honvéd építési igazgatóság.

43. „ Képességvizsgáló intézet katonai 2., 3., 4. és 5. hasáboknál 9 Írandó.
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44. oldal. Közérdekeltségek m. k. fel. hatósága 2. hasábnál 1 helyett 62,
3., 4. és 5. „ 1 ,i 70 írandó.

44. „ Közérdekű munkaszolgálatos zlj. parság pótlólag telveendő
2., 3., 4. és 5. hasábnál ....................  9 Írandó.

44. „ Közlekedésrendészeti közp.
rendőri büntető bíróság 2. hasábnál 114 helyett 5,

3. „ 2 „ 70 Írandó.

45. „ Leiningen Károly 2. honv. kerékpáros zlj. parság. Összes adat törlendő.

46. „ Miniszterelnökség II. ügyoszt. 2. és 3. hasábnál 2 helyett 1 Írandó.

46. „ Növénytermelési hivatal 2., 3., 4. és 5. hasábnál ................... . 90 Írandó.

47. „ Orsz. ipari és bányászati családpénztár pótlólag felveendő
2. hasábnál . .

3., 4. és 5. „
.................  62,
................. 70 Írandó.

47. „
i

Orsz. Testn. Tanács összes adat törlendő új címe: 
Honv. min. haderőnkívüli kiképzési osztálya.

47. „ Pénzügymin. X. B. osztálya Szeszegyedárusítási igazgatóság 
pótlólag felveendő 2. hasábnál . .

3., 4. és 5. „
.................  62,
................. 70 írandó.

47. „ Pénzügymin. XIX. (Határőrség) főosztálya számadótest. par.-hoz tartozó
új elnevezés felveendők:
Honv. min. 19. osztálya és ennek kebelében 
M. kir. közp. határvadász rádió állomás

2., 3., 4. és 5 hasábnál..................... 9 Írandó.

48.
r

„ Pest-P.-S.-K.-K. vm. budakörnyéki járás főszolgabírája •
2. hasábnál 2 helyett 

3. és 5. „ 2 „
4,

70 írandó.

51. „ Szfőv. kir. tanfelügyelője 2  'y "• »> »>
\  2" 9»

741,
70 írandó.

51. „ Szfőv. I. kér. testnevelési és népgondozó 
Szfőv. I. kér. katonai parság írandó.

kirendeltsége helyett

51. „ Szfőv. II. kér. testn. és népgondozó kirendeltsége helyett 
Szfőv. II. kér. katonai parság Írandó.

51. „ Szfőv. IX. kér. testn. és nópgond. kirend. 2. hasábnál 9 helyett 90 írandó.

51. „ Tárcaközi bizottság után felveendő:
Tárcanélküli miniszter 2., 3. és 5. hasábnál.................

4.
.. 5,
.. 70 Írandó.

Budapest, 1939. évi december hó 9-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
147.974/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hivata
lok vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt 
intézkedjenek:

7. o. Abaújkérnél és Abaújszántónál 1. 10 
helyett 1. 34 írandó.

8. o. Aggteleknél f90 helyett 41, Putnok 
írandó.

12. o. Alsózsolcánál f49 elé beírandó f38. 
24. o. Békéscsaba 2-nél 1. f  31 — 1. f  l3 — 1.



f  1-7 és 1. Szegh. — 1. Orosh. — 1. Hmvh 1/1614 v. 
törlendő.

28. o. Bodrogkeresztúrnál f49 elé beírandó 
f38. Bodrogolaszinál f33 elé f38 írandó.

29. o. Bodzásújlaknál 33 helyett 39 írandó. 
— Boldogkőváraljánál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.

35. o. Cékénél 33 helyett beírandó 39.
36. o. Csanádapácánál 502 helyett 2, 504 he

lyett 4 írandó.
41. o. Csugarnál a 6 az Eh. elé írandó.
49. o. Eger 1-nél f33, 39 helyett beírandó 9, 

f  10 pedig törlendő.
52. o. Erdőbényénél 39 elé beírandó Mi 2 

14.50 c.
58. o. Felsőzsolcánál f49 elé beírandó +38., 

Folyásnál a 4. hasábba K. helyett D., Fónynál 
1. 10 helyett 1. 34.

62. o. Gebénél a f56 a 6124 v. után írandó.
64 o. Göncnél és Göncruszkánál 1. 10 he

lyett 1. 34 írandó.
71. o. Hejcénél 1. 10 helyett 1.34 írandó.
77. o. Igáinál a mostani adatok helyett f92 

(H. Ü. ü. után nem), 92.
82. o. Józsefszanatórium — Gyulánál 1. B- 

csaba 2 elé beírandó 1. Gyula.
87. o. Kelemérnél f90 helyett 41, Putnok 

írandó.
92. o. Kiskirályságnál 174 helyett fl74 íran

dó.
104. o. Legenye—Alsómihályinál 105 után 

beírandó fl04, 104.
109. o. Makónál 1. 123 törlendő.
114. o. Mezőtúrnál fó után írják be Szarvas 

17835 v., a 606 után pedig — 618. Mezőzombor- 
nál 12 helyett 11 írandó.

115. o. Miskolc 2-nél 39 elé beírandó 9, 1. 
Szerencs helyett 1. f i  13, f42 elé 1., 1. Saújh — 1. 
Szerenp/411 v. helyett f38, 1. f20 helyett 1. 49, 
1. 20 törlendő. 2/gk után beírandó fl66, f41 után 
1*49, a f50 a f34 elé írandó, 1. Munkács — fl9 
—• 1. Bszász — Saújh — 33 — Szerencs /401 b. v. 
helyett beírandó Cs |401 b. v., Kassa 2 — 1/1501 
v., a fl66 törlendő, a f33 a f42 elé írandó, f42 
után bedig beírandó f i i .

150. o. Ragálynál f90 helyett 41 — Putnok 
írandó.

159. o. Somogyszilnél a mostani adatok he
lyett írják be f92 (H U. ü. után nem), 1. 7/5427 
v. (H. és U. ü. után), 92.

164. o. Szarvasnál 196 után beírandó 1. Oros- 
h. —, Mtúr előtt pedig az „1“ törlendő.

166. o. Széginél 39 elé beírandó Mi 2 450'c, a 
1*33 elé f38.

176. o. Taktaharkánynál *f*49 elé beírandó 
f38, Taktaszadánál 49 helyett f38, Tállyánál 1. 
10 helyett 1. 34.

182. o. Tiszalucnál f49 elé beírandó f38.
197. o. Vilmánynál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
198. o. Vizsolynál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
199. o. Zádorfalvánál f  90 helyett 41 - -  Put

nok írandó.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Komáromfiiss postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.

147.088/3.
Komárom vármegye komáromi járásában 

fekvő Komáromfüss postahivatal' 1939. évi de
cember hó 1-től postaügynökséggé alakíttatott 
át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Tany.
A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. számú 

pótfüzetének 34. oldalán Almáspusztánál az u. p. 
és u. t. után Komáromfüss helyett írják be 
„Tany“; a 76. oldalon Komáromfüssnél ^  he
lyett írják be: „ISI Eh. Tany“; a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorának 78. oldalán 
Komáromfüssnél a 4. hasábba írják be: „ü. (Eh. 
Tany)“; végül az Irányítási Füzet 96. oldalán 
Komáromfüssnél a 2. hasábba IV. helyett 
,Ü.“-t, a 7. hasábba pedig Tany elé „Eh“-t ír
janak.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Vatta postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

146.558/3.

Vatta távbeszélővel egyesített postaügynök
ség 1939. évi december hó 1-vel, változatlan for
galmi körrel, IV. osztályú postahivatallá alakít
tatott át.

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

A Helységnévtárban az 556. oldalon Vattá
nál az „SI Eh. Miskolc 2.“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek
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Névsorában a 153. oldalon Vattánál a 4. hasáb
ban az „ü. (Eh. Miskolc 2.)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 195. oldalon Vattá
nál a 2. hasábba U. helyett IV.-t írjanak a 7. 
hasábban pedig az Eh. Miskolc 2. bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1939. évi december hó 9-én.

Eger 3. sz. postahivatal megnyitása.
146.550/3.

A Heves vármegyei Eger megyei városban 
folyó évi december hó 1-én „Eger 3“ elnevezés
sel, távbeszélővel egyesített új, csak felvételi 
szolgálatot ellátó postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma 3121, 
díjnégyszögszáma 366, szolgálati jellege L.

A kir. hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorában a következő változá
sokat vezessék keresztül:

A 43. oldalon Eger 2. után beírandó: 3121, 
366, . . . , Eger 3. (Vasút-u. 3.), Heves, K, Fü
zesabony !■ — mr~. Eger; a 181. oldalon pedig a 
3121. számnál Eger 3.

Budapest, 1939. évi december hó 9-én.

Felsőtúr postaügynökség megnyitása.
146.714/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye ipolysági já
rásában fekvő Felsőtúr községben 1939. évi de
cember hó 16-án postaügynökség nyílik meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Ipoly
ság, ellenőrző száma: 770, díjnégyszögszáma: 
217.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a közigazgatásilag hozzátartozó Bodoripuszta, 
Borókáspuszta, Gombospuszta, Hpilóspuszta, 
Perjéspuszta és Szölczpuszta elnevezésű lakott 
helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 57. ol
dalán Felsőtúrnál az „u. p. és“ helyett írják be: 
,,^ l Eh. Ipolyság, Drégelypalánk -  w -  Csata, 
Ipolyság............ .. 217,“; az u. t. Palást után pe
dig „postáig. Bp.“

Bodoripuszta (42. o.), Borókáspuszta (43. o.), 
Gombospuszta (60. o.), Hollóspuszta (64. o.), 
Perjéspuszta (94. o.) és Szölczpuszta (106. o.) óh 
Felsőtúr ezentúl u. p. Felsőtúr.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában az 50. oldalon Felsőtárkány után írják

be: „770, 217, . . , Felsőtúr ü. (Eh. Ipolyság), 
Hont, Bp, Drégelypalánk =■=—=■ Csata, Ipoly
ság . . . . “; a 163. oldalon a 217. számnál Felső- 
szemeréd, a 177. oldalon pedig a 770. szám után 
írják be: „Felsőtúr“.

Az Irányítási Füzetben az 57. oldalon Felső
tárkány után írják be: „Felsőtúr, Ü., Hont, Bp., 
I a., Drégelypalánk—Csata, Eh. Ipolyság.“

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Gyerk postaügynökség megnyitása.
146.713/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye ipolysági já
rásában fekvő Gyerk községben 1939. évi de
cember hó 15-én postaügynökség nyílik meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Ipoly
ság, ellenőrző száma: 763, díjnégyszögszáma: 217.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a hozzátartozó Babkamajor és Cigánytanya 
elnevezésű lakott helyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetének 62. 
oldalán Gyerknél az „u. p. és“ helyett írják be: 

Eh. Ipolyság, Ipolyság »-■ ■■■■■ Egeg—Sza- 
latnya, 217,“; az u. t. Ipolyság után pedig „postá
ig. Bp.“

Babkamajor (37. o.) és Cigánytanya (45. o.) 
óh Gyerk, ezentúl u. p. Gyerk.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában az 56. oldalon Gyenesdiás után írják be: 
„763, 217, . . , Gyerk ü. (Eh. Ipolyság), Hont, 
Bp., Ipolyság ~ — ■ ■ — Egeg—Szalatnya,“ a 163. 
oldalon a 217. számnál Felsőtúr, a 177. oldalon 
pedig a 763. szám után írják be: „Gyerk.“

Az Irányítási Füzetben a 65. oldalon Gye
nesdiás után írják be: „Gyerk, Ü., Hont, Bp., 
I a., Ipolyság—Egeg—Szalatnya, Eh. Ipolyság 
/6622 v.“

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Csallóköznádasd postaügynökség megnyitása.
147.094/3.

Komárom vármegye dunaszerdahelyi járá
sában fekvő Csallóköznádasd községben 1939. 
évi november hó 29-én postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Baka, 
ellenőrző száma: 6287, díjnégyszögszáma: 594.

A postaügynökség forgalmi köre Csallóköz
nádasd és Dercsika községekre terjed ki.
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A kir. hivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetének 47. 
oldalán Csallóköznádasdnál az „u. p. és“ helyett 
írják be: „S3 Eh. Baka, Komárom ■ m ■ So-
morja, Nagylég............, 594,“; az „u. t. Baka“
után pedig „postáig. S.“. — Az 50. oldalon Der- 
csika ezentúl u. p. Csallóköznádasd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név- ! 
sorában a 34. oldalon Csallóközaranyos után ír
ják be: „6287, .594, Csallóköznádasd ti. (Eh. Ba
ka), Komárom, S., Komárom — — »... Somorja, 
Nagylég . . . “; a 166. oldalon az 594. számnál 
Felbár elé, a 187. oldalon pedig a 6287. szám után 
írják be: „Csallóköznádasd“.

Az Irányítási Füzetben a 36. oldalon Csalló
közaranyos után írják be: „Csallóköznádasd,
U., Komárom, S„ I a., Komárom—Somorja, Eh. 
Baka“.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Vága postaügynökség megnyitása. 
147.086/3.

Pozsony vármegye galántai járásában fekvő 
Vága községben 1939. évi november hó 27-én

postaügynökség nyílt meg.
A postaügynökség ellenőrző hivatala: Ga- 

lánta, ellenőrző száma: 6288, díj négyszögszáma: 
342.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a hozzátartozó Várrétpusztára terjed ki.

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

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetének 112. 
oldalán Vága községnél az „u. p. és“ bejegyzés 
helyett írják be: Eh. Galánta, Budapest
— — — Magyarbél, Galánta . . . . , 342; az „u. t. 
Galánta“ után pedig „postáig. S.“. A 113. olda
lon Várrétpuszta O  Vága, ezentúl u. p. Vága.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 151. oldalon Vág után írják be: „6288, 
342, . . , Vága ü. (Eh. Galánta), Pozsony, S.,
Budapest — — — Magyarbél, Galánta, . . “; a
164. oldalon a 342. számnál Nemeskajal, a 187. 
oldalon pedig a 6288 szám után írják be: „Vága“.

Az Irányítási Füzetben a 192. oldalon Vág 
után írják be: „Vága, Ü., Pozsony, S., I a., Bu
dapest—Magyarbél, Eh. Galánta.“

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
146.291/3., 145.424/3., 147.106/3., 147.095/3., 146.716/3., 146.354/3.
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*} A  szállításról és a kézbesítésrő l az érdekeltség gondoskodik 
**) A  szállítást és kézbesítést a község látja el.

***) A  szállításról és kézbesítésrő l a község gondoskod ik .
1) Az ügynökség fen tartási és kézbesítési költségéhez a község évi 251 P-vel hozzájárul.
2) A szállítás t Kürt postah iva ta l lá tja el a K ürt-K olta i kocsijára t útján.
3) Később nyer m egállapítást.

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 1939.

évi december hó 30-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. év 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. 
november havi forgalma.

9.246/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a betétek 2,028.981 P 

42 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1939. évi november hó végén 
131,462.431 P 64 i volt. A különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladókban 23,380.393 P 
18 f-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 608.586 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 15,895.919 

P 60 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk
betétek állománya 1939. november hó végén 
236,204.071 P 72 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.132 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1939. novem
ber hó végén névértékben 148,964.219 P 91 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név-

j értékben 240,179.379 P 40 f értéket képviseltek.
A hó végén forgalomban volt letéti jegyek, 

illetve járadékkönyvek száma 105.232 volt.
A zálogüzletágban 204.484 drb új záíogfel- 

vétel 4,445.314 P kölcsönnel és 227.083 drb zálog
kiváltás 4,760.385 P kölcsönvisszafizetéssel sze
repelt. A zálogtárgyak álladéka 1939. november 
hó végén 1,078.753 tétel, a zálogkölcsön álladéka 
pedig 22,719.392 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.140 tétel, kényszerárverésre pedig 5.138 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 7.134 tétel, a befolyt vé
telár 189.420 P 28 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1939. november hó folyamán 4,126.693 
tétel, s 2.613,454.014 P 24 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 367,666.503 P 3-6 f-t tett ki.

Budapest, 1939. évi december hó 7-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Demecser postahivatal állandó alkalmazásra k iadót 

keres. Fizetés 110 P cs 13 P üzem i. (Férfi kiadónak még 
lakás is.)

Csepeli 1. számú postahivatalnál több évi gyakorlat
tal bíró, hivatalvezetésre is alkalm as férfikiadó alkalm a
zást nyerhet. Csak olyan k artá rsak  ajánlatát kérem, kik

nagy hivataloknál m űködtek és ilyen hivatalt -önállóan 
vezettek. Belépési idő és fizetés megegyezés szerint.

Hajós II. oszt. postahivatal önálló kezelésre képes 
férfikiadót keres, aki a helyettesítést is vállalni tudja. 
Azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR K1R. | g | |  POSTA RÉSZÉBE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- Í g f í  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , D E C E M B E R  2 3 . 5 « .  s iám .

T  A R T  A L O J l :

Címadományozás.
Kedvezményes levéldíj bevezetése a Jugoszláv Ki

rálysággal való forgalomban.
A H orthy Miklós Nemzeti Repülő Alap feláras bé

lyegek forgalomba bocsátása.
V isszahajto tt címlapú levelezőlapok kezelése.
Külföldre szóló küldemények feladása.
A  Danzigba szóló levélpostai küldem ények díjazása.
A  Rom ániából érkező levélpostai küldemények dí

jának változása.
Karácsonyi és újévi ajándékok vám m entes bevitele 

Észtországba.
Dél-Am erikába szóló, olasz hajókkal szállított érték

levelek kártérítése.
A  távíróforgalom  felvétele a Ném etországhoz vissza

csatolt volt lengyelországi területen levő hivatalokkal.

grammnál nem nehezebb levelekre 32 fillér, a 
Jugoszláv Királyságban feladott és Magyaror
szágba szóló ugyanily súlyú levelekre 3 dinár.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 5. és 6. §-aiban (30—31. oldal) és a 23. 
§-ban (75. oldal) a 40. folyószám 3. hasábjában.

Budapest, 1939. évi december hó 19-én.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap fel
áras bélyegek forgalomba bocsátása.

148.070/3.

A P. R. T. 1939. évi 54. számában közzétett 
146.439/3. számú rendeletemmel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alap támogatására szol
gáló, 100%-os felárral 6+6, 10 + 10, 20+20 fillé
res értékjelzésű bélyegekből álló bélyegsoroza
tot bocsátók 1940. január hó 1-én forgalomba.

A bélyegek fehér színű vízjeles papíron ké
szültek (vízjel rajza az 1927. évi P. R. T. 49. szá
mában).

Címadományozás.

147.225/1.
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

minisztérium vezetésével megbízott m. kir. ipar
ügyi miniszter előterjesztésére Kontros Tivadar 
nyugalmazott postaigazgatónak a m. kir. posta
főigazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1939. évi december hó 4. 
napján.

Horthy s. k.
Varga s. k.

Kedvezményes levéldíj bevezetése a Jugoszláv 
Királysággal való forgalomban.

I. ad 148.907/4.
1940. január 1-től kezdve a Jugoszláv Király

ság és Magyarország között a levéldíj első súly
fokozatára (20 gramm súlyig) kedvezményes 
díjszabás lép életbe.

A kedvezményes díj a Magyarországban 
feladott és a Jugoszláv Királyságba szóló, 20

Francia-M arokkóba irányuló megbízási forgalom fel
függesztése.

Statisztikai adatgyűjtés a tavíróforgalomról. • 
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Kisvaszar postahivatalnál közúti pótdíj rendszeresí

tése.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Lentikápolna ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

újbóli megnyitása.
Személyzetiek.
Pályázat postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszám ból törölt postakiadóról. 
Betöltendő kiadói állás.
Kiadói állást keresnek.
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A bélyegsorozat három féle rajzzal és ér
tékben, 100%-os felárral (6 + 6, 10+10 és 20+20 
f értékjelzésekkel) raszteres mélynyomással ké
szül. A bélyegek képmérete 22X33 mm, a fo- 
gazásig terjedő mérete pedig 26X37 mm. Mind 
a három bélyeg álló téglalap alakú.

A bélyegrajzok alsó szélén jobbra dűlő nagy 
betűkkel „MAGYAR K1R. POSTA“ szöveg, ez 
alatt a jobb alsó sarkon, fehér alapon, a bélyeg
képen kívül ugyancsak jobbra dűlő betűkkel a 
tervező művész neve „Légrády Sándor“ olvas
ható. Mind a három bélyegkép felső szélén a 
rajz hátteréből sötétített alapon jobbra dűlő fe
hér betűkkel „HORTHY MIKLÓS NEMZETI 
REPÜLŐ ALAP“ szöveg olvasható, bal és jobb 
oldalát pedig egy keskeny sötétebb árnyalatú 
vonal zárja le.

1. A 6+6 fillér értékjelzésű bélyegképen egy 
sárkányozó cserkészfiú előtt megjelenik a felhők 
között a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap 
jelvényének képmása. A bélyegkép alsó jobb 
sarkában a „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg 
felett a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap

jelvénye látható, a jelvény felett két sorban 6+6 
f értékjelzés van elhelyezve. A bélyeg színe zöld.

2. A 10 + 10 fillér értékjelzésű bélyegképen 
egy ruhátlan felsőtestű szárnyas ifjú, fején pi
lóta-sapkával látható. A fiú alakja előtt egy 
emelkedő vitorlázó repülőgép a sportrepülés esz- 
ményesítéseként van jelképezve. A bélyegkép 
alsó jobb sarkában a „MAGYAR KIR. POSTA“ 
szöveg felett a Horthy Miklós Nemzeti Repülő 
Alap jelvény látható. A bélyegkép alsó bal sar
kában két sorban 10 + 10 f értékjelzés van elhe
lyezve. A bélyeg színe barna.

3. A 20 + 20 fillér értékjelzésű bélyegképen 
jobb kezében a Szent Koronát, bal kezében Ket
tős keresztet tartó Gábor arkangyal a repülőgép
rajok vezéreként, mintegy a szentistváni gondo
latnak a levegőben való diadala jelképezéséiil 
látható. A bélyegkép alsó bal sarkában a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alap jelvénye, a bélyeg
kép jobb sarkában pedig világos háttér alapon, 
két sorban 20+20 f értékjelzés van elhelyezve. 
A bélyeg színe piros.

A bélyegek képét az eredetinél nagyobb 
méretben itt közlöm.

Mint már előlhivatkozott rendelefemben 
közöltem, e bélyegek csakis sorozatban árusít
hatók.

A három értéket magában foglaló sorozat 
eladási ára (névérték + felár) 72 fillér.

A bélyegekből 400.003 sorozat kerül ki
adásra s a bélyegek bárhová szóló postai külde
mények bérmentesítésére 1940. január hó 1-től

december hó 31-ig, postai névértékűk (6, 10, 20
f) erejéig, használhatók fel.

A bélyegeket 1940. január hó 1-e előtt ab
ban az esetben sem szabad árusítani. vagy ki
szolgáltatni, ha a bélyegeket tartalmazó ellát
mány előbb megérkeznék a postahivatalokhoz.

Az egyes megrendelők által igényelt bélyeg
mennyiséget a postahivatalok 1940. január hó
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15-ig tartsák az igénylők rendelkezésére. Ha az 
igénylők az általuk előjegyeztetétt bélyegsoroza
tot ez időpontig nem veszik át, a postahivatalok 
a bélyegeket bárkinek eladhatják.

E bélyegeket valamennyi postahivatal — 
ahol irántuk érdeklődés mutatkozik, — köteles 
készletben tartani és árusítani, szükség esetén 
soronkívüli rendeléssel is lehet megfelelő kész
letről gondoskodni.

Az értékcikkraktártól megrendelhető legki
sebb mennyiség 10 sorozat.

A postahivatalok a m. kir. postaértékcikk- 
raktártól kapott, valamint az oda beszolgáltatott 
Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap feláras bé
lyegeket névérték + felárral számított értékben, 
az egyéb postai értékcikkekhez hasonlóan, a 
pénztárszámadás postai értékcikk mérlegében 
tartsák nyilván. Az eladásból befolyt összegeket 
a postai értékcikknaplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár után (névérték + felár) a postai ér
tékcikkekre megállapított értékcikkárusítási ju
talék jár.

A bélyegekből 1—1 hónapban, eladott meny- 
nyiségért befolyt összeget a postahivatalok a 
postai értékcikknapló havi lezárása után a név
érték és felár együttes összegével külön tételben 
is tüntessék fel és ezt az összeget kék irónnal 
történő aláhúzással tegyék szembetűnővé.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy ezeket a bélyegeket a lehető legna
gyobb gonddal kezeljék, gyűrődéstől, bepiszko- 
lástól óvják meg.

Budapest, 1939. évi december hó 16-án.

Visszahajtott címlapú levelezőlapok kezelése.

126.677/4.
A Posta Rendeletek Tára- 1938. évi 54. szá

mában megjelent 133.819/4. sz. rendeletemmel 
megengedtem, hogy a feladók a levelezőlap 
törzslapjával azonos nagyságú visszahajtott 
címlappal ellátott levelezőlapokat — akár teljes 
egészében, akár pedig csak részben van is a visz- 
szahajtott címlap a levelezőlap törzsére ragaszt
va, — bármely belföldi postahivatalnál, kizáró
lag a belföldi forgalomban, 1939. évi december 
hó 31-ig bezárólag levelezőlap díjszabással ad
hassák postára.

Fenti rendeletem hatályát félévvel meghosz- 
szabbítom. A postahivatalok tehát 1940. évi jú
nius hó 30-ig bezárólag ne portózzák meg az em
lített levelezőlapokat, ha azok a levelezőlap díj
szabásának megfelelően vannak bérmentesítve.

1940. július 1-ével azonban az 1939. évi bue- 
nos-airesi postakongresszus határozmánvaival 
összhangban mind a bel-, mind a nemzetközi 
forgalomban csak azok a visszahajtott címlap
pal ellátott levelezőlapok küldhetők levelezőlap
díjszabás mellett, amelyeknek visszahajtott ré
szét á törzslapra teljesen ráragasztották.

A hivatalok e rendeletemet a fentebb hivat
kozott rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi december hó 11-én.

Külföldre szóló küldemények feladása.

148.456/4.
A külföldre szóló küldemények feladásával 

kapcsolatban a következőket közlöm a hivata
lokkal:

1. A Magyar Nemzeti Bank a barnaszinű 
nyilatkozattal feladható küldemények nyilatko
zatait Budapesten nem látja el cégjegyzésszeríí 
aláírással, hanem a láttamozás keltének feltün
tetésén kívül csupán a következő szövegű bé
lyegzőlenyomatot alkalmazza:

Magyar Nemzeti Bank 
Bankosztály 

Exportdeviza Vállalási 
csoport.

2. Egy egész tisztított liba, súlyra való te
kintet nélkül ajándékként kiküldhető. A külde
mény a liba belsőrészeit nem tartalmazhatja. A 
Nemzeti Bank által láttamozott barnaszinű nyi
latkozatot e küldeményekhez is csatolni kell.

3. Az élelmiszereknek árumintában való 
szállításáról szóló korlátozás a borra nem vonat
kozik. Bor tehát árumintaként különleges kísérő
okirat (nyilatkozat, tanúsítvány) nélkül küld
hető külföldre.

A hivatalok e változásokat jegyezzék elő a 
P. R. T. 1937 : 21. számában megjelent rendelet 
6. §-ának 1. pontjánál, valamint a 7/a. §-nál.

Budapest, 1939. évi december hó 20-án.
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A Danzigba szóló levélpostai küldemények 
díjazása.

142.136/4.
A Danzigba szóló levélpostai küldemények 

után 1940. január hó 1-től ugyanazokat a díjakat 
kell szedni, mint a Németországba szóló hasonló 
küldeményekért.

A Ld. javítása iránt a legközelebbi változá
sokban intézkedem.

Budapest, 1939. évi december hó 12-én.

A Romániából érkező levé’postai küldemények 
díjának változása.

149.148/4.
Románia a külföldre szóló levelezőlapok dí

ját 7 leuról 8 leura emelte; hasonlóképen emel
kedett a 20 grammon felüli levelek díja is, 20 
grammos súlyfokozatonként.

A hivatalok a Ld. 23. §-át a következőképen 
helyesbítsék:

80. oldal, 125. fsz. Románia: a 4—5. hasáb
ban „7; 7“ helyett írják „8; 8“.

A kincstári és az I. osztályú postamesteri 
hivatalok a P. R. T. 1935 : 44. számával közzé
tett díjtáblázatot is javítsák.’

Budapest, 1939. évi december hó 20-án.

Karácsonyi és újévi ajándékok vámmentes 
bevitele Észtországba.

147.376/4.
Az észt postaigazgatás közlése szerint a ka

rácsonyi, illetőleg az újévi ünnepek alkalmával 
Észtországba az alábbi feltételek mellett vám
mentesen lehet ajándékokat tartalmazó csoma
gokat bevinni.

A kedvezmény kiterjed mindazokra az 
ajándékokat tartalmazó postacsomagokra, ame
lyeket 1940. január 2-ig adnak fel, ha az új tár
gyakat tartalmazó csomag vámdíja az 50 észt 
koronát nem haladja meg, a használt tárgyakat 
tartalmazó csomagokra pedig a vámdíj össze
gére való tekintet nélkül.

Ajándéknak tekinti az észt vámhatóság azo
kat a tárgyakat, amelyeket külföldön lakó sze
mélyek Észtországban levő rokonaiknak vagy 
ismerőseiknek ajándékképen kisebb mennyiség

ben küldenek. Ilyenek pl. édességek, cukorkák, 
élelmiszerek, rövidáruk, kötött kabátok, pullo- 
verek, kesztyűk gallérok, nyakkendők, nadrág
tartók, kézimunkák, stb., továbbá élő- és művi
rágok, gyermekjátékok, friss gyümölcs,, dohány 
(100 grammig), cigaretták (50 drb-ig), szivarok 
25 drb-ig), stb. Mindezek a tárgyak olyan menv- 
nyiségben küldhetők, amilyenben azokat aján
dékképen a karácsonyfa alá helyezni szokás. 
Azonkívül ajándéknak tekintik mindazokat a 
tárgyakat is, amelyeket szülők kiskorú gyerme
keiknek, illetőleg a gyermekek szüleiknek kül
denek.

Nem tekinthetők ajándéknak azok a külde
mények, amelyeknek feladója kereskedelmi cég, 
úgyszintén szeszes italok, öltönyök, felöltők, ta
karók, ruhák készítésére szolgáló szövetanya
gok, szőnyegek, grammofonok, rádiókészülékek, 
órák vagy ezekhez hasonló tárgyak. Ruhákat 
ajándékként csak szülők küldhetnek kiskorú 
gyermekeik címére. Ajándékként küldhetők to
vábbá használt ruhák is, ha azok szegénysorsú 
személyek címére szólnak.

A hivatalok adott esetben közöljék a fen
tieket a feladókkal.

Budapest, 1939. évi december hó 19-én.

Dél-Amerikába szóló, olasz hajókkal szállított 
értéklevelek kártérítése.

143.444/4.
A háborús viszonyok miatt a magyar posta 

a Levéldíjszabásban jelzett országokon felül a 
tengerentúli országok egy részébe, főleg Dél- 
Amerikába szóló értékleveleket és -dobozokat 
is Olaszországon át szállítja. Az olasz igazgatás 
azonban az olasz hajókkal Délamerikába szállí
tott értékküldeményekért csak az ajánlott kül
demények kártérítési összege erejéig vállal fe
lelősséget.

A hivatalok ezért hívják fel az érdekelt fel
adók figyelmét arra, hogy a Délamerikába szóló 
értékküldeményeknek az olasz hajókon való 
szállítás alatt történő elveszése esetében csak az 
ajánlott küldeményekért járó kártérítési ösz- 
szegre lehet igényük.

E rendelkezés természetesen nem érinti az 
értéknyilvánítás felső határára vonatkozó ren
delkezést. Az említett küldemények értéknyil
vánítási határa - 1.610 aranyfrank. A szárazföldi
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úton való szállítás tartama alatt a kártérítési fe
lelősség továbbra is ez összeghatárig terjed ki.

Az olasz igazgatás által közölt kártérítési 
korlátozás természetesen nem érinti azt az ösz- 
szes viszonylatokra és szállítási utakra érvényes 
általános szabályt, hogy a posta a szállításra át
vett küldeményekért nem felelős, ha a kár erő
hatalomra (vis majorra) vezethető vissza. (A. 1. 
Szab. 108. §. 2. p.)

A Ld. javítása iránt a legközelebbi Változá
sok útján intézkedem.

Budapest, 1939. évi december hó 16-án.

A távíróforgalom felvétele a Németországhoz 
visszacsatolt volt lengyelországi területen levő 

hivatalokkal.

I. ad. 146.603/8.
A Németországhoz visszacsatolt volt len

gyelországi területen levő hivatalok egy részé
vel a nemzetközi távíróforgalom újból megnyílt. 
E hivatalokhoz, amelyeket a csatolt melléklet 
sorol fel, táviratok Németország díjszabása sze
rint, csak a feladó veszélyére küldhetők. A mel
lékleten x) jegyzetjelöléssel megjelölt hivatalok
hoz táviratok csak közértelmű nyelven szer
kesztve küldhetők és a különleges szolgálatok 
közül csak az =  Rp =  köthető ki.

Budapest, 1939. évi december hó 14-én.

Francia-Marokkóba irányuló megbízási for
galom felfüggesztése.

147.849/4.
Francia-Marokkóval a megbízások forgalma 

egyelőre, a további intézkedésig, szünetel.
A hivatalok ezt a korlátozást jegyezzék elő 

a Ld. 159. oldalán, Marokkó-nál (francia rész). 
Budapest, 1939. évi december hó 18-án.

Statisztikai adatgyűjtés a távíróforgalomról.

137.674/2.

1940. évi január hó 1-től 31-ig terjedő idő
ben a feladott táviratokról, a távíróbevételekről 
és a távíró szolgálattal kapcsolatos különleges 
szolgáltatásokról valamennyi távirat-felvevő

postahivatalnál (ügynökségnél) részletes statisz
tikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatok felvételére az újonnan rendsze
resített 1531. sz. nyomtatvány, „Gyüjtőív a táv
iratok részletes adatainak felvételére“ szolgál. 
A gyüjtőív a kitöltésre vonatkozó utasítást is 
tartalmazza.

A gyüjtőív két-két példányával az érdekelt 
táviratfelvevő hivatalokat (ügynökségeket) a m. 
kir. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára hivatalból fogja ellátni.

A szabályszerűen kitöltött gyüjtőíveket leg
később 1940. évi február hó 20-ig kell az igazga
tósághoz felterjeszteni. Az igazgatóságok a 
gyüjtőíveket vizsgálják felül, majd törvényható
ságok szerint, azon belül kincstári, postamesteri 
hivatalonként és ügynökségenként betűrendben 
rendezve, 1940. évi március hó 10-ig a postave
zérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Az igazgatóságok az adatgyűjtést kísérjék 
figyelemmel és észrevételeiket, tapasztalataikat 
és esetleges javaslataikat a gvüjtőívek felterjesz
tése alkalmával jelentsék.

Budapest. 1939. évi december hó 19-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

146.603/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
11. o. Olaszországnál az 5. hasábban lévő 

17) jegyzetjelölést töröljék. Az 5. hasábba Né
metalföldnél tegyenek 17) és Svédországnál 18) 
jegyzet jelölést. Az oldal aljára a következő új 
jegyzeteket írják: ,,17) Táviratok közértelmű an
gol, francia, holland és német nyelven könnyen 
érthető módon szerkesztve küldhetők. Ha a táv
iratok valamely más nyelven vannak szerkeszt
ve, a címzettől a szöveg fordításának bemutatása 
kérhető. Az összebeszéltnyelvű, valamint szám- 
és betűjegyesnyelvű táviratokat csak az esetben 
kézbesítik, ha a címzett a használt code-ot fel
kérésre bemutatja, a szám-, illetőleg betűcsopor
tokból álló és tőzsdei vagy piaci árakra vonat
kozó szövegű táviratokat pedig csak akkor, ha a 
címzett e csoportok jelentését megmagyarázza.“ 
,,18) Magántáviratok csak közértelmű angol, dán, 
francia, német, norvég, olasz, spanyol vagy svéd 
nyelven, könnyen érthető módon szerkesztve 
küldhetők, összebeszéltnyelvű-, valamint szám-
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és betű jegyesnyelvű magántáviratok nem küld
hetők.“

26. o. Arábia, 1. Adennél a 6. hasábba te
gyenek u) jegyzetjelölést.

Budapest, 1939. évi december hó 14-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

144.968/8.
A hívott által fizetendő távbeszélgetések

1940. január 1-től kezdve a Jugoszláviával és 
Szlovákországgal való távbeszélő forgalomban 
is válthatók.

A hivatalok ezt a P. R. T. 1939. évi 44. szá
mában közzétett 131.350/8. sz. rendeletem első 
bekezdésénél jegyezzék elő. A Távbeszélő-Díj
szabásban ezzel kapcsolatban előjegvzendő vál
tozások a következők:

34. oldalon Jugoszláviánál, továbbá az .52. 
oldalon Szlovákországnál (2. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1939. évi 20. sz.-hoz) a kéthasábos rész máso
dik hasábjának végére, a „Gyenge forgalmi! 
órák" bekezdés elé írják: „Hívott által fizetendő 
beszélgetés (conversation payable á l’arrivée) 
váltható, (1940. január 1-től kezdve).

68. o. Németalföldi-Indiánál (fedőlap a P. 
R. T. 1937. évi 7. sz.-hoz) a háromperces beszél
getés díja az I. díjövben 79 frs helyett 76 frs 
95 cts,' minden további percért 26 frs 34 cts he
lyett 25 frs 65 cts fizetendő; a TI. díjövben 85 
frs helyett 82 frs 95 cts, minden további percért 
28 frs 34 cts helyett 27 frs 65 cts fizetendő. Az 
előkészítési díj (taxe de préparation) 18 frs 33 
cts helyett 17 frs 65 cts.

Budapest, 1939. évi december hó 19-én.

Változások a mozgópostái jegyzékben.

149.052/3.

Folyó évi december hó 20-ától a mozgó
postái menetekben bekövetkező változások:

Az 1519. számú jegvzékelő menet Kassától 
Budapestig közlekedik.

Miskolc—Kassa közt az 1514. számú vonat 
vasúti szolgálati kocsijában a kassai 2. sz. posta

hivatal altisztjének ellátásában jegyzékelőmenet 
közlekedik.

A Budapest Kassa 402/1502. és 1501., vala 
mint az 1519. sz. jegvzékelőmeneteket a kassai
2. sz. postahivatal altisztje látja el.

Beregszász—Kovácsrét ( Kyimuma ) között a 
3522/3521. sz. jegyzékelőmenet helyett, a bereg
szászi postahivatal altisztjének ellátásában, két
tengelyű postakocsiban a 384. sz. mozgóposták 
közlekednek.

A kir. hivatalok ezeket a változásokat je
gyezzék elő a P. R. Tára ezévi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1939. évi december hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban.

147.412/3.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. számú 
pótfüzetében az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Alsóbalognál (34. o.) az u. p. és u. t. Felső
balog után beírandó: „(belterület)“.

Aslómislye (35. o.) ezentúl f j ö  L.; az „u. t. 
Kassa 1.“ törlendő.

Bodrogmező (42. o.) ezentúl u. t. Lelesz.
Cigánytábor íA Alsómislye (45. o.) ezentúl 

u. t. Alsómislye.
Cigánytábor r\ Hernádcsány (45. o.) az u. 

p. és u. t. Hernádcsány után beírandó: „(belte
rület)“.

Cigánytelep n  Lelesz (45. o.) ezentúl u. t. 
Lelesz.

Cigánytelep r\ Nagykövesd (46. o.) az u. p. 
és u. t. Nagykövesd után beírandó: „(belterü
let)“.

Cigánytelep O Nagytárkány (46. o.) az u. 
p. és u. t. Nagytárkánv után beírandó: „(belte
rület)“.

Csirézköz Lelesz (49. o.) helyesen „Csi- 
zérköz“; ezentúl u. p. és u. t. Lelesz.

Dringács C\ Alsómislye (51. o.) ezentúl u. t. 
Alsómislye.

Felsömislye (56. o.) ezentúl u. t. Alsó
mislye.
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Ferenetelep O  Jászóváralja (57. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Jászó.

Hetény Debrőd (64. o.) ezentúl u. p. és 
u. t. Jászó.

Ilkó Lelesz (66. o.) helyesen „Ilhó“; ezen 
túl u. t. Lelesz.

Jászóváralja (68. o.) ezentúl u. p. és u. L 
Jászó (belterület).

Kaponva (70. o.) ezentúl u. t. Lelesz.
Kaponyaerdő O  Kaponya (70. o.) ezentúl 

u. t. Lelesz.
Kerepecpuszta o  Méhi (71. o.) ezentúl u. 

p. és u. t. Kövecses.
Komocsó O Alsóhutka (76. o.) ezentúl u. t. 

Alsómislye.
Lelesz (80. o.) ezentúl 0S3 L; „u. t. Király- 

helmec“ törlendő; — a )-( jelzés után Csirézköz 
és Ilkó neve helyesen Csizérköz és Ilhó.

Parti o  Alsóhutka (94. o.) ezentúl u. t. 
Alsómislye.

Prépostsági major Lelesz (96. o.) a postai 
jelzések törlése mellett beírandó: u. p. és u. t. 
Lelesz (belterület).

Rimatamásfalva (98. o.) az u. p. és u. t. Ri
maszombat után beírandó: (belterület).

Szajkó r\ Alsómislye (102. o.) ezentúl u. t. 
Alsómislye.

Szilvásapáti (105. o.) ezentúl u. p. Kassa 2.
A Helységnévtár 209. oldalán Felsősimánál 

•■A Nyíregyháza beírandó: u. t. Nyíregyháza 1.
Budapest, 1939. évi december hó 20-án.

Kisvaszar postahivatalnál közúti pótdíj rend
szeresítése.

147.929/3.
Kisvaszar postahivatalnál közúti pótdíj sze

dését rendeltem el. Ezzel kapcsolatban a kir. hi
vatalok a segédkönyvekben az alábbi változáso
kat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 315. oldalán Kisvaszarnál 
a 777. szám elé beírandó: „pd.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 77. oldalon Kisvaszarnál a negyedik ha- I 
sábba felveendő: „gy.“

Budapest, 1939. évi december hó 18-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

146.715/6.

Várhelyi Gyula tiszaluci II. oszt. posta vo
nalfelvigyázó bélyegzője elveszett.

Felhívom a postahivatalokat és a postaügy
nökségeket, hogy ha hozzájuk az említett bé
lyegző lenyomatával ellátott beadványok érkez
nének, azokat haladéktalanul terjesszék fel az 
illetékes postaigazgatósághoz.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Lentikápolna ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

148.389/3.
Zala vármegye alsólendvai járásában fekvő 

Lentikápolna községben az 1939. évi november 
hó 19-től szünetelő postaügynökség 1939. évi de
cember hó 16-án ismét megnyílt.

A kir. hivatalok a segédkönyvekben neve
zett postaügynökség jelzése vagy neve után fel
tüntetett ideiglenes szünetelés jelzését ( *) tö
röljék. Töröljék továbbá a Helységnévtár 343. 
oldalán Lentikápolnánál az „u. t.“ elé beírt „u. p. 
és“ bejegyzést.

Budapest, 1939. évi december hó 18-án.

Személyzetiek.

143.971/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. ok

tóber havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik):

Áthelyeztettek: Bally István dr. igazgató 17 
Kassáról Budapestre, Stépán László tanácsos 7 
Debrecenből Budapestre, Szalay János dr. se
gédtitkár 61 Pécsről Budapestre, Csányi Lajos 
dr. fogalmazó 48 Budapestről Debrecenbe, Barna 
Szögyén Emil dr. fogalmazó id. 5 Budapestről 
Pécsre, Nagy Tibor mérnök 10 Pécsről Buda
pestre, Mándoky József mérnök 34 Pécsről 
Nagykanizsára, ötves Béla segédmérnök 3 Deb
recenből Nyíregyházára, Schwarcz János segéd
mérnök 7 Szegedről Békéscsabára, Mónus Fe
renc dr. hivatali igazgató 44 Debrecenből Buda-
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pestre, Jancsó Tivadar felügyelő 276 Debrecen
ből Szolnokra, Semsey István felügyelő 359 
Barcsról Kassára, Szentpétery István főtiszt 155 
Budapestről Nagykanizsára, Hebenstreit Jenő 
főtiszt 340 Pécsről Zalaegerszegre, Farkas Fe
renc főtiszt 350 Komáromból Budapestre, Szmre- 
kovszky Gyula főtiszt 357/3 Szigetvárról Mis
kolcra, Bánhidi József I. o. tiszt 202/b Nagyka
nizsáról Budapestre, Benkő Ferenc I. o. tiszt 221 
Komáromból Sopronba, Pardavi Ferenc I. o. 
tiszt 246 Sopronból Husztra, Fancsali Sándor I.
0. tiszt 300 Beregszászról Karcagra, Lányi An
dor I. o. tiszt 303 Debrecenből Beregszászra, 
Szabó Kálmán dr. I. o. tiszt 462 Miskolcról Kas
sára, Molnár György I. o. tiszt 480 Kaposvárról 
Pécsre, Harcos Ferenc I. o. tiszt 492 Győrből 
Sopronba, Dölle Attila I. o. tiszt 547 Kassáról 
LJngvárra, Balogh Bertalan I. o. tiszt 599/17 Lo
soncról Budapestre, Vári Miklós II. o. tiszt 338 
Miskolcról Kasára, Stenger Gusztáv II. o. tiszt 
341/14 Komáromból Budapestre, Szentirmai 
Ödön dr. II. o. tiszt 384 Dunaszerdahelyről Sop
ronba, Pervay Imre II. o. tiszt 401 Bonvhádról 
Budapestre, Polgár Antal II. o. tiszt id. 140 Kis
pestről Budapestre, Vári László II. o. tiszt id. 
180 Kassáról Miskolcra, Gönczi László dr. II. o. 
tiszt id. 262 Nyíregyházáról Husztra, Stokker 
Lajos dr. gyakornok 349 Szegedről Budapestre, 
Benedek György gyakornok 431 Budapestről- 
Pécsre, Sindler Béla gyakornok 489 Budapestről 
Kispestre, Kiss László (zákányi) gyakornok 536 
Pécsről Kaposvárra, Király István gyakornok 
544 Pécsről Budapestre, Bendig Ignác gyakornok 
603/6 Beregszászról Budapestre, Vozák Vince 
ellenőr 460/2. Párkánynánáról Esztergomba, 
Csapó István segédellenőr 223 Újpestről Buda
pestre, Teplán István segédellenőr 432/8 Ké- 
méndről Esztergomba, Ludrovszky Géza segéd
tiszt 266/2 Kassáról Budapestre, Takács Béla se
gédtiszt 266/33 Rozsnyóról Miskolcra, Peschkó 
Lajos segédtiszt 381 Losoncról Székesfehérvárra, 
Bálint Jenőné segédellenőrnő 150 Kispestről Bu
dapestre, Matzkó Margit segédtisztnő 402 Kis
pestről Budapestre, Koltay Etel segédtisztnő 524 
Komáromból Szombathelyre, Fityma Julianna ke
zelőnő 408/1 Losoncról Bonyhádra, Szentpétery 
Istvánná kezelőnő 597 Budapestről Nagykani
zsára, Paulini Margit kezelőnő 792/3 Losoncról 
Balassagyarmatra, Vánkav Teréz kezelőnő 
792/15 Léváról Balassagyarmatra, Lencse György
1. o. altiszt 1474 Jászberényből Budapestre, Se
bestyén Jenő II. o. altiszt 776 Debrecenből Bu

dapestre, Sárkány Mihály II. o. altiszt 1534 Ba
lassagyarmatról Losoncra, Retkovszky István 
II. o. altiszt 1768/18 Kassáról Budapestre, Fehér 
János rácegresi II. o. altiszt 2245 Budapestről 
Jászberénybe, Erdélyi József sárszentmiklósi II. 
o. altiszt 3051 Budapestről Székesfehérvárra, 
Jobbágy Gábor II. o. altiszt 3100 Budapestről 
Debrecenbe, Szabó János hajdúböszörményi II. 
o. altiszt 3143 Debrecenből Budapestre, Fónagy 
József II. o. altiszt 3211 Rozsnyóról Budapestre, 
Varga Gusztáv II. o. altiszt 3378 Budapestről 
Székesfehérvárra, Kiss Béla II. o. altiszt 3706 
Dunaszerdahelyről Magyaróvárra, Csapiár Zsig- 
mond II. o. altiszt 3869 Bajáról Budapestre, Pap 
Kálmán jászberényi II. o. altiszt 3903 Budapest
ről Jászberénybe, Pirisi József II. o. altiszt 3909 
Szarvasról Kalocsára, Makó András II. o. altiszt 
3928 Budapestről Kassára, Gergely Sándor I. o. 
vonalmester 2/1 Munkácsról Ungvárra, Imre Jó
zsef nagylóki II. o. vonalmester 49 Miskolcról 
Hatvanba, v. Szentesi Imre I. o. vonalfelvigyázó 
231 Üj szászról Jászberénybe, Benedek Ernő ko
csikezelő 158 Pécsről Budapestre, Matók József 
II. o. vonalfelvigyázó 259 Balatonlelléről Balaton- 
boglárra, Fábián Pál II. o. vonalfelvigyázó 306 
Ceglédről Szentesre, Gyöngyösi Róbert II. o. vo
nalfelvigyázó 395 Szombathelyről Kőszegre, Ka
locsai Béla II. o. vonalfelvigyázó 436 Miskolcról 
Egerbe, Tóth Mihály debreceni II. o. csoportve
zető 466 Aknaszlatináról Debrecenbe, Bagarus 
György II. o. csoportvezető 487 Kassáról Mis
kolcra.

Nyugdíj azt attak: Hacker Jenő főfelügyelő 
99, Varga Ferencné segédellenőrnő 622, Molnár 
József mohai 64 és Pálmai Miklós 1050 I. o. altisz
tek, Halász István győrszentmártoni I. o. cso
portvezető 282, Török Zoltán II. o. csoportve
zető 254.

Elbocsáttatott: Nagy István abonyi I. o. al
tiszt 1423, Patkós István II. o. altiszt 3683.

Meghaltak: Mosonyi Emil számvevőségi II. 
o. főtanácsos 6, Szőnyi Kálmán segédellenőr 507, 
Csernáti Sándor 1223 és Tauth József 1430 I. o. 
altisztek, Montvai József II. o. altiszt 1989.

Névváltozás: Hajna János I. o. tiszt 489 he
lyett Hajna János dr., Ungvári Jenő II. o. tiszt 
270 helyett Ungvári Jenő dr., Nagyfejű János 
gyakornok 315 helyett Nyéki János, Vas József 
gyakornok 355 helyett Vas József dr., Skalec La
jos gyakornok 552 helyett Skalec Lajos dr., Ri-
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bics Ferencné kezelőnő 496 helyett Vámosi Er
zsébet, Zoltán Imre II. o. altiszt 3076 helyett vi
téz Erdélyvári Imre.

V églegesíttettek: 1939. november hó 1-től: 
Németh Miklós II. o. altiszt 3283/a, Beke Ferenc 
II. o. gépkezelő 300, Merényi János kocsikezelő 
301, Taraczközi Izidor 302 és Ruisz György 303 
II. o. távíró és távb. szerelők, Endrődi Vince 
kocsikezelő 304, Jakimoro József II. o. csoport- 
vezető 305, Daczi Sándor II. o. csoportvezető 
307, Lakos János 308, Pálinkás János 310, Laki 
József 311, Bencze Mihály 312 és Nagy Lajos ida- 
majori 313 II. o. vonalfelvigyázók, Horgász An
tal 314, Vida István 315 és Szigetvári József 316 
II. o. csoportvezetők, Nagy Antal debreceni 317,

Menyhárt István 318, Rózsa András 319, Márton 
Mihály 320, Várhelyi József nagykanizsai 321, 
Pénzes Béla 322 és Garamvölgyi Lajos kürti 323 
II. o. vonalfelvigyázók, Tolnai György II. o. cso
portvezető 324, Németh József zalaegerszegi 325, 
Almássy Pál 326 és Petróczi György 327 kocsi
kezelők, Szakács Péter 328 és Milassin Gergely 
329 II. o. csoportvezetők, Regőci József II. o. vo
nalfelvigyázó 330, Décsy Gyula II. o. csoport- 
vezető 331, Varga József szombathelyi II. o. vo
nalfelvigyázó 332, Király István II. o. csoportve
zető 333, Hargittai Zsigmond 334 és Horváth 
Sándor debreceni 335 II. o. gépkezelők.

Budapest, 1939. évi december hó 13-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
148.58113., 147.436/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvények szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetve nyugdíjas 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi január hó 5-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi december hó 19-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Betöltendő kiadói állás.
Kúnágota I. osztályú postahivatal pénztárkezelésben 

jártas, gyakorlott kiadót keres azonnalra vagy január 1-ére. 
Fizetés 120 P és üzemi.

Állást kereső postakiadók.
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állást

Csatári Julianna Kunhegyes 5 Azonnal. Felvidéki postahivatalnál

Molnár Julia Dunaharaszti 2. 6 Január 1-től. Lehetőleg Pesten 
vagy Pestkörnyéken.

Miholits Jolán Szcntgál,
(Veszprém m.) Január 1-től.. Kisegítőnek ajánlkozik. 

Helyettesítést is vállal.

Lajos Gizella Peremartongyártelep Azonnal. Kezdő.

Sebestyén Stefánia Baja, Temető-u. 4. * Azonnal. Kezdő gyakornok.

Szűcs József Szentlőrinc 2 Január 1-től.

Ifj. Wchrmann Zoltánná Rákoscsaba,
Kossuth L.-u. 15.

ii Azonnal. Helyettesítést is vállal

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldeménvek címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi Nyomda R t, Felelős vezető: Duchon János.
u
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A postai gcpjárómüvekkel kapcsolatos 
ügyeknek a posta központi járműtelep hatáskörébe való 
utalása.

A csomag-házhozkézbesítési átalány és a csomag- 
raktárbérlet díjának megállapítása.

Rádió előfizetési díj mérséklése az iskolánkívüli nép
művelést szolgáló rádió vevőberendezések után.

Figyelmeztetés a díjátalány terhére feladott külföld
re szóló levélpostai küldemények kezelésére.

Az aranyfrank pengő egyenértékűnek megváltozása 
a nemzetközi posta-, távíró- és távbeszélőforgalomban.

Különleges bélyegző használata a budapesti 4., 62

számú postahivataloknál.
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal „Bu

dapest Télen“ c. hirdetményének a postahivatalokban 
való kifüggesztése.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

T A R T A T O M :

baleseti

A postai gépjárómüvekkel kapcsolatos bal
eseti ügyeknek a posta központi járműtelep 

hatáskörébe való utalása.
122.461/1.

Az egyöntetű eljárás biztosítása céljából 
a postai gépjármüvekkel kapcsolatban előfor
duló üzemi és közlekedési balesetek ügyeinek 
tárgyalásával, a balesetek elhárítását célzó elő 
zetes intézkedésekkel, valamint a közlekedési 
balesetekkel kapcsolatban szükséges perelőké
szítő eljárás lefolytatásával az egész ország 
területére a posta központi járműtelepét bízom 
meg.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 
1927. évi 48. számában közzétett 37.650. számú 
rendelet 5. §. j) pontjánál.

E rendelet részletes végrehajtása iránt kü
lön intézkedem.

Budapest, 1939. évi december hó 20-án.

A csomag-házhozkézbesítési átalány és a cso- 
magraktárbérlet díjának megállapítása. 

149.400/4.
1940. évi január hó 1-étől 
1. a csomag-házhozkézbesítési átalányt 
a) a vidéki kincstári postahivatalok szék

helyén havi 3.— P-ben,

b) a vidéki postamesteri hivatalok székhe
lyén havi 2.— P-ben,

2. a csomagr akt árbérlet díját 
pedig vidéken (csomagot házhozkézbesítő hi
vatal székhelyén) havi 3.— P-ben állapítom 
meg.

A vidéki csomag-házhozkézbesítő posta- 
hivatalok erre a díjmérséklésre, továbbá a ház- 
hozkézbesítési átalány és a csomag raktárbér
let igénybevételének előnyeire a körzetükben 
lakó érdekeltek figyelmét hívják fel.

A postahivatalok 3 hónap elteltével a szol
gáltatások igénybevételének mérvét előttes 
igazgatóságuknak jelentsék. Az igazgatóságok 
a hivatalok jelentései alapján az adatokat ki
mutatásba foglalva haladéktalanul terjesszék 
fel.

A díjakat a Csomagdíjszabás 27. §. b) és
c) pontjainál, továbbá a 28. §. b) pontjánál kell 
előjegyezni.

Budapest, 1939. évi december hó 22-én.

Rádió előfizetési díj mérséklése az iskolánkí
vüli népművelést szolgáló rádió vevőberende

zések után.
145.954/8.

1940. évi január hó 1-től kezdődően az isko- 
iánkívüli népművelési bizottságok által néphá-
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zakban, kulturházakban üzemben tartott, kizá- 1 
rőlag oktatási célt szolgáló szórakoztató rádió- 
vevőberendezések után a megállapított minden
kori előfizetési díjból 50%-os díjmérséklést en
gedélyezek.

A kizárólag oktatási célra történő igénybe
vétel ellenőrzésének hathatós biztosítása céljá
ból ez a díjkedvezmény csak olyan helyeken en
gedélyezhető, ahol a rádió vevőberendezések 
üzembentartására az iskolánkívüli népművelési 
bizottságnak külön, állandó nép-, illetőleg kul- 
turház áll rendelkezésére.

Az e rendelet alapján engedélyezett díjked
vezményes rádió-vevőberendezések engedélyese 
csak az üzembentartás helyére illetékes iskolán
kívüli népművelési bizottság lehet.

A postahivatalok ezt a rendeletemet az 1927. 
évi P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/1927. 
K. M. számú rendelet 67. §-ának b) pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1939. évi december hó 20-án.

Figyelmeztetés a díjátalány terhére feladott 
külföldre szóló levélpostai küldemények keze

lésére.
149.805/4.

Egyes közigazgatási hatóságok tévedésből 
a trianoni szerződés folytán elcsatolt területe
ken fekvő helyekre is adnak fel díjátalány ter
hére levélpostai küldeményeket. Egyes postahi
vatalok 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 
szóló levélpostai küldeményeket lehet feladni és 
az ilyen záradékkal ellátott külföldre szóló le
vélpostai küldeményeket külföldre küldeni nem 
szabad. (A. 3. Szab. 132. §. 10. pont — 542. sz. 
fedőlap.)

Nyomatékosan felhívom tehát a postahiva
talokat, hogy az idézett rendelkezésekhez szi
gorúan alkalmazkodjanak és ha valamelyik díj - 
átalányos hatóság külföldre szóló levélpostai 
küldeményt akar a díjátalány terhére feladni, 
azt megfelelő felvilágosítás mellett, a feladó ha
tóságnak adják vissza, a kicserélő hivatalok 
(mozgóposták) pedig a tévedésből felvett ilyen

levélpostai küldeményeket külföldre ne továbbít
sák, hanem, mint szabályelleneseket, a feladási 
helyükre küldjék vissza.

A hivatalok e rendeletemet az 1938. évi P. 
R. T. 52. számában közzétett 131.855/4. számú 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1939. évi december hó 23-án.

Az aranyfrank pengő egyenértékének megvál
tozása a nemzetközi posta-, távíró- és távbe

szélőforgalomban.
149.529/4.

1940. évi január hó 1-től a külföldre szóló 
összes postai küldemények, valamint táviratok 
és távbeszélgetések aranyfrankban megállapí
tott díjainak pengőre való átszámítási kulcsát 
1 aranyfrank =  1.66 pengőben állapítom meg.

Az új egyenérték alkalmazására nézve a kö
vetkezőket rendelem el:

1. 1940. január 1-től a Csomagdíjszabásban 
a súlydíjakra vonatkozólag érvényben levő ösz- 
szes adatok hatályukat vesztik. Ugyancsak ha
tályát veszti a P. R. T. 1939 : 43. számához csa
tolt, a háború következtében megváltozott cso
magdíjakat tartalmazó füzet is. E helyett az 
ideiglenes szállításra vonatkozó adatokat tartal
mazó füzetet újból kiadom azzal a változtatás
sal, hogy az a súlydíjakat nem pengőben, hanem 
aranyfrankban tartalmazza. A füzet szétosztása 
a P. R. T. 1939. évi 43. számában megjelent 
132.924/4. sz. rendelet utolsó bekezdésében fog
laltak szerint történik. Továbbra is érvényben 
maradnak a Csomagdíjszabásban az egyes or
szágoknál az 5., 6. és 9. hasábban foglalt adatok, 
valamint a szállításra vonatkozó egyéb szabá
lyok.

Az új egyenértéket alkalmazni kell a kül
földi forgalomban váltott összes postai külde
mények kártérítési összegeinek átszámításakor 
is. A külföldre szóló és külföldön elveszett aján
lott küldemények kártérítési összegét ennek 
alapján 85 pengőben állapítom meg.

Ugyancsak az új egyenértékben kell meg
állapítani az aranyfrankban kifejezett bármiféle 
összegek (pl. értéknyilvánítás) pengőértékét és 
ezzel a kulccsal kell a pengőben közölt összege
ket adott esetben aranyfrankra átszámítani. Az 
1 aranyfrank =  1.12 P átszámítási kulcs tehát a 
jövőben érvényét veszti.
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A külföldre szóló csomagok mellékdíjai 
(expresszdíj, teriivevény díja, értéknyilvánítási 
díj, stb.) az értéklevelek és értékdobozok díjai, 
valamint az összes levélpostai díjak, ideértve a 
légipostát is, változatlanok maradnak.

II. A külföldre szóló táviratok és távbeszél
getések, valamint a külföldről érkező, a hívott 
által fizetendő távbeszélgetések díját az új 
egyenértéknek megfelelően kell kiszámítani.

III. Az aranyfrankban kifejezett díjaknak 
pengőre való átszámítása céljából „Átszámítási 
táblázat“-ot állíttattam össze. A táblázatot a P. 
R. T. e számával együtt kapják meg a hivatalok. 
Az átszámítást mind a postai, mind a távközlési 
forgalomban a táblázat alapján kell elvégezni.

Ha valamely hivatalnak a táblázatból to
vábbi példányokra van szüksége, azokat a m. 
kir. posta tudakozó irodájától rendelheti meg 
postaszolgálati levelezőlapon.

A hivatalok e változást jegyezzék elő az 
A. 1. Szab. 107. §. 4. pontjánál és a P. R. T. 1939. 
évi 43. számában megjelent 132.924 4. sz. ren
deletnél.

Az A. 1. Szab., a Levélpostadíjszabás és a 
Csomagdíjszabás helyesbítése iránt a legköze
lebbi Változásokban, a Távíró- és a Távbeszélő- 
Díjszabás javítása iránt pedig külön rendeletben 
intézkedem.

Budapest, 1939. évi december hó 22-én.

Különleges bélyegző használata a budapesti 4., 
62. és 72. számú postahivataloknál.

149.747/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a 

Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap támoga
tására szolgáló bélyegek kiadásával kapcsolat
ban, folyó évi január hó 1-étől további intéz
kedésig a budapesti 4., 62. és 72. számú posta- 
hivatalok „Használja a Horthy Miklós Nem
zeti Repülő Alap bélyegeket!“ szövegű külön
leges bélyegzőket használnak a náluk feladott 
levélpostai küldemények egy részének lebé
lyegzéséhez.

A különleges bélyegzőt a budapesti 4. szá
mú postahivatal az ajánlott és közönséges 
levélpostai küldemények, a budapesti 62. és 72. 
számú postahivatal pedig kizárólag a közönsé
ges levélpostai küldemények lebélyegzéséhez 
használja.

501

Mindhárom postahivatalnál a lebélyegzés 
1940. január 1-én kék, azután pedig a rendes 
fekete színű festékkel történik.

Budapest, 1939. évi december hó 23-án.

Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal 
„Budapest Télen“ c. hirdetményének a posta- 

hivatalokban való kifüggesztése.
148.917/4.

Az, Országos Magyar Idegenforgalmi Hi
vatal közvetlenül a postahivataloknak küldi 
meg a „Budapest Télen“ c. hirdetményét.

Felhívom a postahivatalokat, hogy e hir
detményeket a közönség által könnyen hozzá
férhető helyen, 1940. évi február hó 29-ig bezá
rólag függesszék ki.

Budapest, 1939. évi december hó 19-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
II, ad 149.529/8.

A hivatalok a Távíró Díjszabásban az 
alábbi változásokat jegyezzék elő:

3. oldalon az i) pont ötödik sorában a 
„végösszeget“ szó utáni névelőt helyesbítsék 
„az“-ra, az ezt követő „Távíró-Díjszabás 34. 
oldalán lévő“ szavakat, továbbá a hatodik és 
hetedik sorban a zárójelben lévő rész első „Az
átszámítási táblázat....... alapján készült“
mondatát töröljék. Ugyancsak töröljék a záró
jelben lévő második mondatnak „az átszámí
tást 1 pengő =  0.72 aranyfrank.......  végezni“
részét és helyébe a következő szöveget írják: 
„a külön kiadott átszámítási táblázat hátolda
lán levő „pengő-aranyfrank“ átszámítási táblá
zat alapján kell végezni.“

9—33. oldalak felső szélén lévő „Az arany
frankban feltüntetett díjak 1.40 szorzószámmal 
szorzandók“ mondatot töröljék és helyébe a 
következő szöveget írják: „Az aranyfrankban 
feltüntetett díjak az átszámítási táblázat segít
ségével pengőre számítandók át.“

A 34. oldalon lévő átszámítási táblázatot 
1939. december 31-én a hivatalos órák végez
tével, mint érvénytelent, színes írónnal húzzák
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át és helyette az egyidejűleg megküldött új át
számítási táblázatot használják.

Budapest, 1939. évi december hó 22-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

I.

II. ad 149.529/8.
A hivatalok a Távbeszélő Díjszabásban 

a következő változásokat vezessék keresztül:
A 19. oldalon a 11. pont (1. sz. fedőlap a 

P. R. T. 1936. évi 8. sz.-hoz) szövegét töröljék 
és ragasszák helyébe a csatolt fedőlapot.

A 20—73. oldalak felső szélén lévő „Az 
aranyfrankban feltüntetett díjak 1.40 szorzó- 
számmal szorzandók“ mondatot töröljék és 
helyébe a következő szöveget írják: „Az arany
frankban feltüntetett díjak a külön kiadott át
számítási táblázat segítségével pengőre számí
tandók át.“

A 74. oldalon lévő átszámítási táblázatot 
1939. december 31-én a hivatalos órák végezté
vel, mint érvénytelent, színes írónnal húzzák 
át és helyette az egyidejűleg megküldött új át
számítási táblázatot használják.

Budapest, 1939. évi december hó 22-én.

II.

149.780/8.
A magyar-francia távbeszélőforgalomban 

váltott beszélgetések díja 1939. december 27-től 
számítandó érvénnyel 1.80 aranyfrankkal meg
drágult.

A. hivatalok ennélfogva a Távbeszélő-Díj
szabásban a következő változásokat jegyezzék 
elő:

32. o. Franciaország és Monaconál a kétha- 
sábos részt követő bekezdésben a beszélgetési 
díjak:

az I. díjövbe tartozó hivatalokkal 9.00 a. fr. 
helyett 10.80 a. fr.;

a II. díjövbe tartozó hivatalokkal 10.00 a. fr. 
helyett 11.80 a. fr.;

a III. díjövbe tartozó hivatalokkal 11.00 a. fr. 
helyett 12.80 a. fr.;

a IV. díjövbe tartozó hivatalokkal 12.00 a. fr. 
helyett 13.80 a. fr.

Az oldal alján, a kiszámított díjak tábláza
tában levő díjakat sorrendben a következő dí
jakkal helyettesítsék:

10.80 3.60 6.48 2,16
11.80 3.94 7.08 2.36
12.80 4.27 7.68 2.56
13.80 4.60 8.28 2.76

Budapest, 1939. évi december hó 23-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

149.636/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1939. évi december hó 20-án kelt B. 
I. 13493/1939/2. s^ámú végzésével a Párisban 
előállított „Agence Telegrapique Juive-Juedi- 
sche Telegraphen-Agentur (J. T. A.)“ című 
nyitott borítékban terjesztett külföldi sajtó
termék (röpirat) 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, 1939. évi december hó 21-én.

II.
149.916/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gál óbíráj a 1939. évi december hó 22-én kelt B. 
I. 13607/1939. számú végzésével az „Igazságot 
Szálasinak“ és Szálasi arcképét tartalmazó 
és Szálasi feliratú sajtóterméknek lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1939. évi december hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
149.178/1.
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III. 0. Ptb. Tolna 1440 — 540 — Hőgyész 9 gyalog 1-szer német

Erre a postamesteri állásra pályázhatnak 
azok a postamesterek és postakiadók, akik a P. 
R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. §- 
ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felszerelt 
és a postavezérigazgatóhoz címzett folyamodvá
nyukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1940. évi január hó 12-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1939. évi december hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
149.020/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről 3 évig 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 1940.

évi január hó 12-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi 

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1939. évi december hó 22-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadórói.
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| Uzsoki Györgyné postakiadó Tét, 1910. Szepetnek 6 hónapon túl nem vállalt 
alkalmazást.
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Bankó Melánia p. kiadó Várkony, 
1919. Aszód Állásáról lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Jászladány postah ivatal azonnali belépésre gyakor

lott férfi kiadót keres, ki a postamester katonai bevonu
lása esetén a hivatal vezetését is vállalja.

Sárospatak postah iva ta l mielőbbi belépésre két ki
adót keres.

. Szeghalom postahivatal mindenben jártas, gyakor
lott kiadót keres. Járandóság készpénzfizetés.

Állást kereső postakiadók.

A z á l lá s t  k e re ső  p o s ta k ia d ó

Jegyzet
nere

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száms

mely időponttó l 
kezdve válla] 

állást

Szabó Ilona Nagykapos 2 Azonnal
Lehetőleg Munkács 

környékén Bereg vagy 
Ung m. Cseh átvett.

2 éves gyakorlat.

A szerkesztőségnek szánt küldem ények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

»
Fővárosi Nyomda Rt. Felelős veaető: Duchon János.
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