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Ez az évfolyam  az 54 . szám mal végződik.

TÁRGYMUTATÓ.

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

A II. részben a postahivatalok és postaügynökségek megnyitására, megszűntetésére, névváltoztatására, maga
sabb vagy alacsonyabb szervvé való átalakítására, alkalmi, vagy időszaki hivatalokra és ügynökségekre vonatkozó 
adatok és az ellenőrző postahivatalok terén beálló változtatások foglaltatnak.

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

Adatgyűjtés —  megszüntetésé a nemzetközi 
dísztáviratforgalommal kapcsolatban 256 

— visszatért keleti és erdélyi országrész 
kincstári postahivatalainál szolgálatot tel
jesíteni kívánó alkalmazottakról 477 

Acélérmék — 10 és 20 filléresek —- kibocsáj- 
tása 514

A. 1. Szabályzat — III. kiadás — kiosztása és 
I. kiadás bevonása 469

— II. kiadásához 2. sz. változás 470 
Ajánlási ragjegy 50 éves évfordulójára Buda

pest 7. postahivatalnál különleges ajánlási 
ragjegy használata 558 

Alkalmazottak L. Postaalkalmazottak alatt. 
Árjegyzék a m. kir. posta javító műhelyénél és 

anyagszertáránál rendelhető postaüzemi 
anyagokról és szerelvényekről 429—431 

Árpa postai szállításának korlátozása 449 
Áruátszállítás korlátozása Svájcban 255 
Árubeviteli korlátozás Nagybritanniába 287 
Árumintaküldemények — vámárut tartalmazók 

— feladása a csepeli szabadkikötő terüle
téről 598

Árunyilatkozatok külkereskedelmi statisz
tikaiak — árusításának kiterjesztése 139

Bankjegyek — bevitelének korlátozása Francia- 
országba 461

----------Norvégiába 568
------tilalma Franciaországba 574

I.

— 5 pengősek kibocsájtása 115
— 10 pengősök bevonásának meghosszab

bítása 149
Baromfikiállításra szánt csomagok súlyhatárá

nak felemelése 88, 167, 516 
Belföldön feladott és belföldi rendeltetési hely

re szóló vámkísérő jegyes csomagok felsze
relése 167

Belgiumban megjelenő hírlapokra előfizetés
szünetelése 330

Belgiumból Németországhoz visszacsatolt tar
tományokba szóló postaküldemények to
vábbítása 471 

Bélyegek:
— „A Magyar művészetért“ feláras bélyeg

sorozat 572
„A Magyar Művészetért“ felírású bélyeg
blokk forgalomba bocsájtása. 608

— Árvízbélyegblokk — feláras — forgalomba 
bocsájtása 185

— Árvízbélyeg — 50 +  20 fillér értékű — 
forgalomba bocsájtása 195

— Árvízbélyeg — 10 +  2 f és 20 + 4 f név- 
értékűek — forgalomba bocsájtása 206
„Erdélyért MDCCCCXL“ feláras bélyeg

blokk forgalomba bocsájtása 489
— „Erdélyért“ mozgalom támogatására 50 f 

feláras, 10, 20 és 32 f címletekből álló so
rozat kibocsájtása 556

— forgalomból kivontak — beszolgáltatása 
609
hamis, 30 filléres 271



IV

— Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap bé
lyegek értékenkinti árusítása 36

— „Kelet visszatért“ 10 fill, bélyeg 397
— Mátyás király születésének 500. évforduló

jára felírású emlékbélyeg sorozat kibocsá
tása 300

— vitéz Nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó országlásának 20. évfordulója al
kalmából emlékbélyegek forgalomba bo- 
csájtása 73

Bélyegzők — alkalmi bélyegzők:
— A „MABOE Országos Emlékkiállítása 

Budapest 4“ 196
— „A Magyar Művészetért — Budapest“ 574, 

609
— „A Szent Jobb országjárása — 1940. VI/2. 

Kassa 1.“ ill. „Kassa 2.“
— használatbavétel elhalasztása 273
— „Egyesült Női Tábor — Magyar Asszony 

Kongresszus — 1940“ 88
— „Emlékünnepség és kiállítás Kölcsey szü

letése 150. évfordulóján, Budapest 4.“ 575
— „XXXV. Budapesti Nemzetközi Vásár — 

1940. IV. 26. — V/6. — Horthy Miklós 
Országlásának 20. évében“ 179

— „Ipari Vásár Szeged“ 260
— „IX. FILPROK Bélyegkiállítás — Budapest 

72“ 117
— „Magyarországi Könyvnyomdászok és Be

tűöntők Jótékonysági Körének János Ün
nepélye 1940. június 29. — Budapest 10.“ 
304

— „Százéves A Bélyeg — 1840—1940 — Bu
dapest 4.“ 196

— „XI. Őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár 1940 — Budapest 72.“ 399

— „ .........Visszatért 1940“ 404
— „Vitéz Nagybányai Horthy Miklós ország

lásának 20. Évfordulója 1920—1940“ kelet- 
bélyegző használata Budapest 1, 4, 62, 72, 
továbbá Szeged 1., Komárom 1., és Kassa 
1 postahivataloknál 75

— hirdető bélyegzők:
— „Budapesti Nemzetközi Vásár — Messe 

— Főire — Budapest 1940.“ 63
— „VJ. Nemzetközi Sporthét a Balatonon“ 

392
----------------------Mátyás Király Emlékverse

nyek — Siófokfürdő“ 392
— „Nyaraljon Csillaghegyen“ 209
— „XII. Szegedi Ipari Vásár — 1940 június

1—9. — Jöjjön Szegedre! — Utazási Ked
vezmények“ Szeged 1. és 2. 83

— „Üdüljünk Klotildligeten“ 118
Bélyegértékesítő iroda — árjegyzékéhez I. Pót

lék kiadása 16
— áthelyezése 197
— új árjegyzékének kiadása 273

Bélyeghamisítvány — 30 f postabélyeg 271.
Beszolgáltatása a forgalomból kivont bélyegek

nek 609.
Betegségi biztosító intézet (m. kir.- posta) köz

gyűlésének határozatai 154.
----------meghívója a XV. évi rendes közgyű

lésére 86.
Betöréses lopás és rablás bejelentése 478.
Bevonultak családi segély csekkutalványai ki

fizetési díj alól mentesek 380.
Brazíliában feladott légipostái levelezőlapok dí

jainak mérséklése a karácsonyi forgalom
ban 597.

Budapesti baromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatárának felemelése, 88, 167, 516.

Budapest 62. és 72. sz. postahivataloknak to
vábbított levelezés kötegelése 479.

Buenosairesi postaegyezményből és megállapo
dásokból folyó változások 311.

Búza, rozs, kétszeres és zab postai száll, korlá
tozása 451.

Címirat másolat elhelyezése csomagokban 584.
Cukor postai szállításának korlátozása 165.
Cukorszállítási igazolványok nyomtatványként 

való postai szállítása 353.
Családpénztári utalványok, kézbesíthetetlenek 

— visszaküldése 124.
Cseh-Morva Protektorátus ból származó, va

kok használatára szolgáló írások súlyhatára 
526.

Csekk-fizetési utalványok kifizetést korlátozó 
kikötéseinek betartása 588.

— számla tulajdonosok 43. sz. jegyzékének 
kiadása 598.

— — — újonnan belépők — kötelező nyomtat
ványkészletének ármegállapítása 599.

Csempészett dohányt tartalmazó küldemények 
előírásszerű kezelése 61.
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Csepeli szabad területről származó áruminta
küldemények feladása Budapest 58. posta- 
hivatalnál 598.

Csomag (-ok):
— burkolatán feladó címének feltüntetése 584.
— díjszabás 2. sz. vált. jegyzékének kiadása 11.
------4. sz. vált. jegyzékének kiadása 412.

— és a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzet árusítása 41.

— külföldre szólók burkolatának gondos 
felülvizsgálása 21*

- forgalom felvétel Finnországgal és Svéd
országgal 149.

------Egyiptommal, Palesztinával, Transjor-
dániával és Szíriával 329.

újrafelvétele Franciaországgal, Portugá
liával, Spanyolországgal, Északamerikai 
Egyesült Államokkal, Közép- és Délameri- 
ka államaival 378.

------ tömegesen — 15 óra előtt — feladottak
után díjtérítés 251.

— -nál, „filléreseknél“ a „gyorsan romló“ jelző 
mellőzése 429.

Dániába szóló utánvétel és küldemények és 
megbízások forgalmának felfüggesztése 185.

Dáiából eredő postautalvány és díjjegyzék 
forgalom felfüggesztése 271.

Dániával utánvéted és megbízási forgalom új
rafelvétele 15.

Délamerikai légijárat indulási ideje 62.
államokkal csomagforgalom újrafelvétele 
378.

Díjátalányozásra jogosultak jegyzékéből való 
törlés 317.

— — névjegyzékének helyesbítése 17, 63, 83, 
118, 150, 186, 196, 207, 255, 331, 340, 429, 
479, 502, 526, 527, 561, 599.

Díjátalány terhére feladhatók a Keresk. és 
Közi. Min. igazolóbizottságának küldemé
nyei 424.

Díjmentessége külföldi internált egyének pos
tai küldeményeinek 52.

Díjtérítés 15 óra előtt feladott tömeges posta
csomagok után 251.

Dohányt — csempészedet — tartalmazó kül
demények előírásszerű kezelése 61.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése 491.
— kifizetési időtartamának meghosszabbí
tása 108, 585.

Egyiptommal csomagforgalom 329.
Egyesült Államokkal csomagforgalom felvétele 

378.
Élelmiszer csomagok tartalmának részletezése a 

szállítóleveleken 584.
Eljárás ideiglenes minőségben kinevezett és 

egyéb postai alkalmazottakkal szemben 
szolgálati vétség esetén 248.

— postakiadókkal szemben súlyosabb szol
gálati vétség esetén 249.

Ellenőrzése a külföldi levelezésnek és távköz
lésnek 267.

Ellenőrző-bejelentőlap, szelvények postai szál
lítása 116.

Előfizetési felhívás a „L’Union Postale“ című 
szaklapra 598.

Elveszett — beütő bélyegző 578.
hálózati igazolvány 46, 110, 308, 332,
393, 507, 527, 578, 601.

— keletbélyegző 151, 358, 393.
— munkásigazolvány 484.
— pecsétnyomó 528.
— postakiadói személyazonossági igazolvány 

71, 527, 601.
— „Pu. levélszekrényből“ bélyegző 151.
— vonalfelvigyázói bélyegző 262, 326, 496.

„Erdélyért“ adománygyűjtés 467.
Erdély visszacsatolásával kapcsolatos rendelke

zéseket 1. Visszatért keleti és erdélyi or
szágrészek alatt.

Értékdobozok és értéklevelek külföldi forgal
mának korlátozása 524.

Értéklevél zárlatok zsákjainak lezárása ólom
zárral 52.

Északamerikába (Egyesült Államok) szóló hír
laptáviratok díjának mérséklése 561.

Északamerikai Egyesült Államokkal csomagfor
galom felvétele 378.

Észtország bekebelezésével kapcsolatos válto
zások 607.

1939. évi IV. te. (zsidótörvény) végrehajtása 
157.

1938. évi jelentés árusítása 9.
1929. évi február 1-i második kibocsátású 10 

pengős bankjegyek bevonási időtartamának 
meghosszabbítása 149.

1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 
kötvények 10. sz. szelvényeinek elévülése 
302.

1940. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdet
ményeinek kifüggesztése a postahivatalok
ban 75.
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Fali díjszabás (postai) új kiadása 63.
Fegyelmi szabályzat 219.
------ egyes rendelkezéseinek végrehajtásánál

irányadó szabályok 231.
Felülbélyegzése váltóürlapoknak 526.
Fémpénz visszatartása postaügynökségeknél 

378.
Feladó feltüntetése csomagok burkolatán 584.
Felszabadult területek 1. Visszatért keleti és er

délyi országrészek alatt.
Figyelmeztetés az Orsz. Protestáns Napok al

kalmi emlékbélyegeinek érvényességére vo
natkozóan 168.

— egyes bélyegek árusításának az év végével 
való beszüntetésére 610.

— gondosabb eljárásra bélyegzésnél 406.
— szállítólevelek szabályszerű továbbítására 

584.
Finnországba szóló csomagok felvétele 149.
Filléres csomagokon „Gyorsan romló“ jelző 

mellőzése 424.
Franciaországgal csomagforgalom újrafelvétele 

378.
Franciaországba bankjegyek bevitelének korlá

tozása 461.
— bankjegyek és pénz beviteli tilalma 574.
— szóló csomagok súlyhatára 451.

Franciaországban megjelenő hírlapokra előf.
szünetelése 330.

Futura R. T. terményár hirdetményeinek kifüg
gesztése 362.

Fürdő- és nyaralóhelyekre való kiküldetés 168.

Gabona postai szállításának korlátozása 451.
Gabonaminta küldemények szállítási igazol

vány nélkül felvehetők 499.
Gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biz

tosításáról, özvegyeik járadékban részesí
téséről szóló népies tájékoztató füzetek 
postai kezelése 62.

Gépkocsijáratok, mozgóposták és jegvzékelő 
menetek jegyzékének közzététele 209, 518.

Gyermekek szünidei neveltetése 143.
Gyüjtőpostahivatali teendőkkel való megbízása 

több postahivatalnak 472, 499.

.Hadtestparancsnokságok értesítése távb. elő
fizető jelentkezéséről" c. nyomtatvány 
rendszeresítése 479.

Hadifoglyok címére külföldre feladott, nem 
utánvételes postai küldeményeknek díj- 
mentessége 568.

Házi előjegyzéseknek és naplóknak hivatalos 
nyomtatványként való rendszeresítése 354.

Helyesbítés a visszacsatolt területekre hirdetett 
postamesteri pályázattal kapcsolatban 563.

Hirdetmény postaalkalmazottaknak üdüléséről: 
állami tisztviselők „Pannónia“ üdülő

telepén Balatonalmádin 200.
------Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő
ben 201.

Balatonföldvári üdülőházban 132.
— Hévizszentandrás üdülőtelepen 129.

Hírlapok — el nem adottak — kedvezményes 
feladására jogosító igazolványok 597.

Hírlapstatisztikai adatok bejelentésének módo
sítása 613.

Hivatalos levelezés díjátalányozása 1. Díjáta
lány alatt.

Hivatalvezetői állásra pályázat 1. Pályázati hir
detmény alatt.

Honvédelmi kötelezettséget teljesítő közszol
gálati alkalmazottak illetményeinek és 
egyéb jogviszonyainak szabályozása 377.

Honvéd vezérkar főnökének elismerése a pos
taszemélyzet részére 565.

Idegenforgalmi falihirdetmény kifüggesztése 
274.

Ideiglenes minőségben kinevezett postai alkal
mazottak ellen eljárás szolgálati vétség ese
tében 248.

Igazolványok él nem adott hírlappéldányok 
kedvezményes feladására 597.

— mozgópostakocsikban való utazásra 254.
— postahivatalok és mozgóposták ellenőrzé

sére 254.
Internált külföldi egyének által feladott külde

mények 25.
— — — postai díjmentessége 52, 87.
— lengyelek által feladott küldemények keze

lése 194.
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- — rendőrhatósági felügyelet alatt álló 
őrizetbe vett, vagy őrizet alá helyezett 
egyének részéről a posta, táviró és távbe
szélő igénybevétele 52.

Irakba szóló levelezés nyelve 339.

Járadékkölcsön (kényszerkölcsön) kötvények 
10. sz. szelvényének elévülése 302. 

Járandóságok kifizetésének feltüntetése a mun
kaegység kimutatáson 286. 

Jegyzékelőmenetek, mozgóposták és gépkocsi
járatok jegyzékének közzététele 209, 518.

Kábelhivatal (m. kir. posta) felállítása és szer
vezete 40.

Katonai hatóságok részére megyei városok és 
községek ajánlott leveleket bérmentesítet- 
lenül feladhatnak 424.

— parancsnokságok és ezek kötelékébe tar
tozó személyek részére történő kézbesítés
nél változás 9.

Karácsonyi forgalommal kapcsolatos intézke
dések 583, 586.

Kárpátalja területéről Magyarország más terü
letére irányuló sószállítmányok postai szál
lításának korlátozása 82.

— területén m. kir. növényegészségügyi kör
zetek alakítása 117.

Kártérítési felelősség megállapítása posta al
kalmazottaknál 166.

Kényszerkölcsön, 1925. évi kibocsátású jára
dékkölcsön kötvények 10. sz. szelvényei
nek elévülése 302.

Képtávirószolgálatra vonatkozó tudnivalók és 
díjtáblázat kiadása 65.

Keresk. és Közlekedésügyi Minisztérium iga
zoló bizottságainak küldeményei díjátalány 
terhére feladhatók 124.

Kézbesítés katonai parancsnokságok és ezek 
kötelékébe tartozó személyek részére 9.

— üzemi katonai parancsnokságok részére 254.
Kézbesítése közönséges levélként távirati leve

leknek 398.
Kézbesíthetetlen családpénztári utalványok 

visszaküldésére figyelmeztetés 124.
Kézbesítői utasítás (külterületi) helyesbítése 88.

Kézipostadíjszabás új kiadása 398.
Kiadók ellen eljárás szóig, vétség esetén 248.
Kitiltott lapok és sajtótermékek 1. Lapok alatt.
— sajtótermékek jegyzékének új kiadása 561.

Korlátozás (-a)
— egyes takarmánymagvak postai szállításá

nak 587.
— értéklevelek és értékdobozok külföldi for

galmának 524.
— Irakba szóló levelezés nyelvénél 339.

Kötegelése a Bp. 62. és 72. sz. postahivatalok
hoz továbbított levelezésnek 479.

Kötegelő készülékek kezelése 9.
Középamerika államaival csomagforgalom fel

vétele 378.
Közigazgatási névváltozások 29, 187.
Központi javító műhelytől és anyagszertártól 

rendelhető ill. rendelendő anyagok
— árjegyzéke 431.
— vételárának elszámolására utasítás 429.

Közszolgálati alkalmazottak politikai pártok
működésében való résztvétele 523.

Közúti pótdíj rendszeresítése Balaton postahi
vatalnál 393.

---------- Egrszólát postahivatalnál 445.
----------Gelej postahivatalnál 393.
------— Pálmonostor postahivatalnál 55.
—  -----Parasznya postahivatalnál 445.
----------Zalavár postaügynökségnél 18.
----------Bátor postaügynökségnél 445.
----- - — Egerbakta postaügynökségnél 445.

Külföldi
— csomagdíjak és útirányok c. füzet árusícása

41.
— csomagdíjak és útirányok füzethez 4. sz. 

változási jegyzék kiadása 41. 
csomagdíjak és útirányok c. füzet új kia
dása 599.

— forgalomban levelezés és távközlés címzése 
267.

— internált egyének által feladott küldemé
nyek 25.

— internált egyének postaküldeményeinek díj- 
mentessége 52, 87.

Külföldre indított értéklevélzárlatok zsákjainak 
lezárása ólomzárral 52.

— szóló csomagok burkolatának gondos meg
vizsgálása a felvételnél 87.

— szóló küldemények feladása 513, 574.
Külföldről érkező levélpostai légiküldemények

pótdíját tartalmazó kimutatás új kiadása
53.
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induló mozgóposták személyzete által vám
mentesen behozható dohánygyártmányok 
149.

Külkereskedelmi statisztikai árunyilatkozatok 
postai árusításának kiterjesztése 139.

Különleges postai szolgálatokról adatgyűjtés 
562.

•— ragjegy használata Bp. 7. sz. postahivatal
nál 558.

Külterületi kézbesítői utasítás helyesbítése 88.

Lapok betiltása:
„Délmagyarország“ 589.
„Magyar Közgazdaság“ 388.
„Magyar Nemzet“ 126, 288.
„Magyarság“ 318.
„Magyarság Üt ja“ 362.
„Nemzeti Élet“ 63.
„Pesti Újság“ 347.
„Slovenske Noviny“ 502.

Lapok és más sajtótermékek kitiltása:
„Der Pogrom“ 88.
„Der Reisepass“ 16.
„Deutschlands Kriegsbereitschaft und 

Kriegsaussichten?“ 42.
„Die Tat“ 10.
„Die Weltwoche“ 10, 381.
„Dnipro“ 517.
„Donauecho“ 180.
„Donau und Donauraum“ 126.
„Dr. Eduard Benes“ 126.
„Dzennik Zwiazkovny“ 470.
„Europe Centrale“ 209.
„Flight from Polland“ 255.
„Forwad“ 197.
„Gespräche mit Hitler, Hitler M. A Dit.“ 
76.
„Hitler et Moi“ 180.
„Hitlers aims, in war and peace“ 303. 
„Hitlers Speaks“ 76.
„Ich Kann Nicht Schweigen“ 10.
„Images“ 348.
„Insulted and Exiled“ 10.
Jüdische Rundschau 348.
„La Lumiere“ 256.
„Le Danube“ 53.
„Lemko“ 10.
..L’Ordre“ 125.

„L’Univers Israelite“ 10.
„Marsch des Fascismus“ 10.
„Mussolinis Roman Empire“ 88.
„Narodna Jednota“ 10.
„Narodna Volya“ 16.
„Nastup“ 16, 568.
„Nemezis“ 180.
„New Yorksi Dennik“ 348.
„Novij Sliach“ 76.
„Párisi Hírlap“ 186.
„Revue Danubienne“ 209.
„Rumenieri diesseits und jenseits der Kar

pathen“ 10.
„Russkij Vistnik“ 388.
„Siebenbürgen“ 125.
„Sluiecko“ 348.
„The Danuve“ 180.
„The Corporate State in Action“ 10.
„The Nazi Myth“ 37.
„The War“ 16.
„Thousand and one nazi lies“ 125.
„Ukrain Voice“ 516.
Világosság“ 109.

„Volkstum in Südosten“ 42.
„Vostok“ 516.

Lapok és más sajtótermékek lefoglalása:
„Add tovább“ című, „Kik voltak az első 

magyar király, Szent István ellenségei“ 
kezdetű, „kik voltak azok, akik mint“ „se
gítőbarátok“ jöttek Erdélybe és azt ki
fosztották? A németek“ végződésű röp- 
irat 272.

„A forradalom“ kezdetű, „nyilvánvaló, hogy 
amennyiben valaha magyar forradalom 
szükségszerű, szintén az utóbbi kívána
tos.“ végződésű gépírásos sajtótermék 
76.

Agence Telegraphique Juive, Juedisehe 
Telegraphen Agentur c. röp'iratok 10, 
16, 42.

„A Hitlerizmus és a nemzeti szocialista 
világ szövetség megteremtésére vezér- 
gondolatként“ feliratú, „Kitartás Éljen 
Szálasi“ végződésű sajtótermék 118.

„A mai velünk szemben álló rendszer agy
trösztje“ kezdetű, „Kitartás! Győzünk“ 
végződésű“ röpirat 398.

„A Magyar nemzethez!“, „Magyar testvé
reink“ kezdetű és „Éljen Szálasi“ végző
désű röpirat 389. '

„A nyilas egység feltétele“ feliratú, „Test
vér rendeld le a Magyarságot,“ „Ha el-



IX

olvastad add tovább1“ végződésű röpirat 
502.

„A nyilaskeresztés párt nyilatkozata a bá
nyász bérmozgalmak ügyében“ című, 
„Amit Bucsek Károly is megerősített“ 
végződésű, „Galambos Károlyné sk.“ 
aláírási! sajtótermék 561.

„A példátlan nagy német győzelmek“ kez
detű, „ehhez a fajtához tartozni előny“ 
végződésű röpirat 318.

„A t. budapesti kir. Törvényszéknek mint 
büntető bíróságnak Budapest“ kezdetű 
„legmélyebb tisztelettel Szálasi Ferenc 
sk. ny. őrnagy.“ befejezésű, Szálasi Fe
renc perújrafelvételi kérelmét tartalma
zó röpirat 304.

„A természet csodáiból: Miniszterelnök!
Tolnay III. 20. sz.“ szövegű gúnykép 141.

„Az általuk felrobbantott nemzetiségi kér
dés“ című, „átöröklött bűneitől feloldoz
va fog leütni“ végződésű. Vágó Pál alá- 
írású sajtótermék 348.

„Baitársak! Magyar Testvéreink“ című, 
„Trianon 20-ik évében október“ kezdetű, 
„A nemzeti eszme szolgálatában“ alá- 
írású röpirat 517.

„Bajtárs“ című, „Meg van az új ország, de 
nincsenek új magyarok“ kezdetű, „Bel
ső újjászületésének napjait“ végződésű 
röpirat 575.

„Békecélok“ és a keresztény világnézet“ 
című, „Egyre több jelét látjuk annak“ 
kezdetű, „viszont 900.000 motort gyárta
nak egy békeévben“ végződésű röpirat 
389.

„Béke“ verskönvv 126.
„Bericht Nr. 19.“ című sajtótermék 608.
„Bericht Nr. 28.“ című sajtótermék 608.
„Communiqué du 15 Mai 1940, Chronique 

Militaire“ c. röpirat 256.
„Communiqué du 16. Mai 1940, — Chroni

que diplomatique“ c. röpirat 256.
„Communique du 18 Mai 1940“ c. röplap 

288.
„T. sz. nvilt levél Naövméltóságú Gróf Te

leki Pál m. kir. Miniszterelnök és dr. 
Tasnádi Naöv András m. kir. Igazság
ügyminiszter uraknak“ c. röpirat ,53.

„Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Világ 
proletárjai egyesüljetek! Heil Stalin, 
Heil Hitler,“ „Magyar proletárok! Éljen

a Magyar Népköztársaság!“ szövegű 
röpirat 452.

„Éljen Szálasi, Hóman Bálint le kell mond
jon Fehérvár mandátumáról“' kezdetű, 
„Halál az árulókra! Éljen Szálasi!“ végző
désű nyomtatvány 53.

„Éljen Szálasi!“ c. „Testvérek az új harcra 
fel“ kezdetű „Éljen vezérünk Szálasi“ 
végződésű röpirat 492.

„Elvtársak!“ című, „A Szovjet Unió szól 
hozzátok: Ne bízzatok a németben“ kez
detű, „Elvtársak, ne bízzatok a német
ben!“ végződésű röpirat 339.

„Es lebe ewig das neue Kreuz“1 kezdetű, 
„régi szeretettel üdvözöl és vár Bennete
ket régi, igazi és örök vezéretek Kun 
Béla“ végződésű röpirat 452.

„Európa háború utáni térképét ábrázoló 
és „Encerclement“ kezdetű és „Certes“ 
végződésű sajtótermékek 63.

„Fehér István írása“ című időszaki lap 492.
Gál Csaba interpellációja a miniszterel

nökhöz és a honvédelmi miniszterhez 
című, „v. Keresztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszter tiszti emléklapja“ kezdetű, 
„Beszélhet így egy magyar katona? Foly
tonos zaj“ végződésű röpirat 355.

„Gál Csaba nyilaskeresztes párt orsz. gy. 
képviselőjének interpellációja az eszter- 
gommegvei közállapokotról“ című röp- 
irata 303.

„Gál Csaba nyilaskeresztes párt orsz. gy. 
képviselőjének interpellációja“ című 
röpirat 303.

„Gál Csaba országgyűlési képviselő testvér 
interpellációja“ című, „következik Gál 
Csaba“ kezdetű, „illetékes miniszternek“ 
végződésű röpirat 491.

„Ha eljönne Krisztus“ című füzet 140.
„Hazatérünk“ című sajtótermék 348.
„H“ betűs nyilaskeresztet, két magyarruhás 

gyermeket ábrázoló „Kitartás“ felírású 
levelezőlap 272.

„Hitler olcsó báb játéka“ című röpirat 478.
„Hubai Kálmán és Vágó Pál országgyűlési 

képviselőket nemzetiségi törvényjavasla
tuk miatt mandátumoktól megfosztották“ 
című röpirat 517.

„Hungarista Államért“ című röpirat 141.
„Igen kedves Nemzettestvér“ kezdetű, „A 

nyilas keresztes párt elnöke“ végződésű 
röpirat 398.
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„Informations Polonaises du 20 avril 1lM0, 
Polnische Nachrichten vom 20. April 
1940“ 197.

„Informations Polonaises du 11 Mai 1940“ 
Polnische Nachrichten vom 11. Mai 
1940“ című röpirat 272.

„Informations Polonaises du 16 Mai 1940, 
Polnische Nachrichten vom 16. Mai 1940“ 
című röpirat 272.

„Informations Polonaises du 18. Mai 1940“ 
Polnische Nachrichten vom 18. Mai 
1940“ c. röpirat 256.

„In hoc signo vinces“ kezdetű „Rohamra“ 
című, „Éljenek vezéreink, Hitler és Sta
lin“ végződésű röpirat 389.

„Kalendarzyh Polski“ 109.
„Kedves Barátom“ megszólítású, „A sült

galamb várás külpolitikája“ címzésű röp
irat 339.

„Kedves Barátom“ megszólítású, „Szíves 
tudomásulvétel végett“ kezdetű, „mély 
tiszteletem baráti kifejezésével“ végző
désű, Vágó Pál aláíráséi nyomtatvány 
348.

„Kedves Magyar Nemzettestvér“ megszó
lítá s, „Igen elszomorító és jellemző“ 
kezdetű, „a felvidéki harcot is becsület
tel végigverekedjük“ végződésű röpirat 
187. ’

„Kedves Nemzeti Szocialista és Kommu
nista testvér!“ feliratú, „elérkezett elnyo
matásunk“ kezdetű, „mi életet és élet
teret akarunk, nem papi maszlagot, 
Sieghiel Hitler“ végződésű röpirat 388.

„Kedves Tanár, Tanító Testvérünk“ című, 
„Az igazság a legszentebb népi élniaka- 
rás“ kezdetű, „Gruber Lajos és Gál

. Csaba“ aláírású röpirat 318.
„Két keresztény államférfi, Hollandia mi

niszterelnöke“ kezdetű röpirat 256.
„II. számú nyílt levél nagyméltóságú Te

leki Pál Miniszterelnök, Radocsai László 
m. kir. Igazságügyminiszter“ című röp
irat 53.

„9323. Míg itt van a lakat, nyugodtan al
szom“ című röpirat 141.

„Könyörgés a Magyar Igazságért és béké
ért“ című, „Ebben a zűrzavaros korban“ 
kezdetű, „tudja mire van szükségtek, mi
előtt kérnétek“ végződésű, Bozó Károly 
aláírású röpirat 362.

„Közüzemű hiszekegy“ című, „Hiszek Sztá
linban“ kezdetű, „Éljen a községi“ vég
ződésű sajtótermék 348.

„Légoltalmi Jogszabályok Gyűjteménye“ 
című, dr. Kőnek István szerző feltünteté
sével kiadott könyv 600.

„Lengyel Híradó“ c. „A németek pénzügyi 
politikája Lengyelországban, mint kise
gítő eszköz“ kezdetű röpirat 272.

„Letűnt már Reisz Móric sábeszcsillaga“ 
kezdetű, „Számoló Sándor székálló“ alá
írású röpirat 318.

„Magyar Anyák és Asszonyok“ című röp
irat 478.

„Magyar anyák és asszonyok, miért nincs 
elegendő tej“ kezdetű, „Magyar anyák 
és asszonyok, erre jól figyeljetek“ végző
désű röpirat 412.

„Magyarok!“ című, „Ti sötét szégyenfolt 
Európa testén“ kezdetű, „román vas
gárda“ aláírású sajtótermék 348.

Magyarországot „H“ betűt magában fog
laló nyilaskereszt fényében ábrázoló „Ki
tartás“ feliratú levelezőlap 272.

„Magyar Testvéreim! Május utolsó vasár
napján egy zöldinges század kanyarodott 
ki Budapesten“ című házi sokszorosításéi 
röpirat 303.

„Magyar Testvéreim! Mellékelve küldöm 
Serényi Miklós gr. képviselő testvérnek“ 
A nemzet faji tisztaságának védelméről 
„szóló törvényjavaslatát“ kezdetű röp
lap 303.

„Magyar Testvérem“ megszólítású, „Hubay 
Kálmán és Vágó Pál összeférhetetlenségi 
ügyében . . . “ kezdetű röpirat 428.

„Magyar Testvérem! Tájékoztatás és tu- 
másul vétel végett közlöm, hogy a mai 
napon a következő táviratot küldöttük“ 
kezdetű röplap 303.

„Magyar Testvérünk“ megszólítású, „Saj
nálattal hallottuk“, kezdetű, „M. N. Sz. P. 
Hungarista mozgalom helyi szervezete“ 
aláírású röpirat 272.

„Míg az igazság a csillagbörtönben ül, a 
gazság szabadon tómból a bársonyszék
ben. Éljen Szálasi“ tartalmú 590.

„Mindent a hazáért! Tiszt tisztnek üzé- 
net“ feliratú, „Ezt üzenik neked a ma
gyar nemzeti szocialista világnézetet 
valló tényleges tiszttestvéreid“ végző
désű röpirat 348.
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„Molnár Jenő a gyömrői választókerület j 
lelki képviselőjének élettörténete 140.

„Munkásszemle“ c. röpirat 42.
•„Nagyméltóságú Miniszterelnök, Pénzügy 

és Földmívelésügyi Miniszter urak“ c. 
röpirat 10.

„Nagypéntek nélkül nincs feltámadás“ 
című röpirat 141.

„Nemzetes Testvérnek“ címzésű, „Nemzet j 
Testvérem“ megszólítású, „Nyilas áfium 
című röpirat“ kezdetű „Nemzettestvéri 
üdvözlettel: Kitartás! Vágó országgyűlési 
képviselő“ aláírású röpirat 140.

„Nemzettestvér“ című, „Nyilaskeresztes 
párt által benyújtott“ kezdetű, „Testvér 
kitartás! Add tovább! Szokszorosítsd!“ 
végződésű sajtótermék 355.

„Nemzettestvér“ kezdetű, „Testvér! Kitar
tás! Add tovább! Sokszorosítsd!“ végző
désű röpirat 398.

„News Bulletin Friday May 17 th 1940.“ 
című röpirat 272.

„News Bulletin Friday May 20 th 1940“ 
című röpirat 273.

„News Bulletin Monday May 20 th 1940“ 
című röpirat 272.

„News Bulletin Tuesday May 14 th 1940“ 
című röpirat 272.

„News Bulletin Tuesday May 23 th 1940“ 
című röpirat 272.

„News Bulletin Wednesday May 15-th 
1940“ c. röpirat 256.

„Nyilaskeresztes Párt“, „Országos szerve
zési csoport“, „Tanár tanítótestvérünk“ 
feliratú röpirat 502.

„Nyílt levél“ Németországban előállított 
röpirat 187.

„Olvasd és add tovább“ című, „A példát
lan nagy német győzelmek“ kezdetű, 
„Ehhez a fajtához tartozni előny“ végző
désű röpirat 318.

„őfelsége a Király“ kezdetű, „a megjele
nés sorrendjében szíveskedjék elolvasni“ 
végződésű és az ahhoz csatolt röpiratok 
389.

„Polnische Nachrichten vom 3. April 1940.“ 
c. röpiratok 350.

„Quod licet Jovi, non licet bovi?“ feliratú 
röpirat 502.

„Report for February and March of the 
Work of the Englisch id to Poles in Hun
gary“ című röpirat 187,

„Report No. 3. Confidential“ című röpirat 
187.

„Revue de la Presse Polonaise Budapest cet 
avril 1940“ című röpirat 150.

„Schittenhelm Ede Brief Nr. 1. an das 
geistige Ungartum“ című, „Schittenhelm 
Ede“ végződésű sajtótermék 568.

„Situation“ kezdetű és „1‘échec“ végződésű 
francianyelvű sajtótermék 63.

Szálasi Ferencet börtönben ábrázoló „9323“ 
és „Kitartás“ felírású fényképes levelező
lap 187.

„Sziklasír“ regény 271.
„Szövetkezeti vagy altruista PJiszekegy“ 

című, „Hiszek a Hangyában“ kezdetű, 
„Hiszek az árkormánybiztos csalhatat- 
lanságában“ végződésű sajtótermék 349.

„Testvér“ című, „Az elmúlt hét feltűnő 
eseményei, kezdetű, „a Nyilaskeresztes 
párt orsz. elnöke h.“ végződésű sajtóter
mék 518.

' „Testvér“ című, „Bizonyára érdekelni fog“ 
kezdetű, „gondolkozz egv kissé és ítélj. 
Kitartás!“ végződésű sajtótermék 518.

„Testvér“ című, „Testvér, Te ugyebár azt 
' hiszed“ kezdetű“, „győzni és leszámolni! 

Kitartás!“ végződésű sajtótermék 518.
.„Testvér!“ megszólítású, „Két nap múlva“ 

kezdetű, „Harcolni és áldozni testvér? 
Kitartás! Győzünk! Hungarista köszön
téssel“ végződésű „Hubay“ aláírású röp
irat 355.

„Testvér, mellékelten küldjük a nyilas egy
ség tárgyalások okmányai című füzetün
ket“ kezdetű, „ítélj és cselekedj, Kitar
tás, Győzünk!“ végződésű röpirat 348.

„Testvér olvasd, tanulj és add tovább“ 
című, „öszeférhetetlenségi bejelentés“ 
kezdetű, „hogy kik a tulajdonképeni 
hazaárulók“ végződésű röpirat 452.

„Testvér! Pillanatig sem volt kétségem“ 
kezdetű, „a történelem ítél felettünk, de 
ítél rágalmazóink felettes! Kitartás! Győ
zünk! Hubay Kálmán sk. orsz. gy. kép
viselő“ végződésű röpirat 339.

„Üj Hang“ című időszaki lap 126, 141.
„Világ proletárjai egyesüljetek“ feliratú 

röpirat 590.
„Villamosjegy alakú, trágár feliratú és raj

zot tartalmazó nyomdatermék“ 452.
Lapok lefoglalásának feloldása:

„Die Weltwoche“ 150, 331.
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Lapok és sajtótermékek posta szállítási tilalmá
nak hatályon kívül helyezése:

— Grenzbote“ 42.
— Volkstum im Sirdosten 347.

Lefoglalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása 
561.

Légiposta (i)
— délamerikai járat indulási ideje 62.
— díjszabás új kiadása 492.
— forgalom biztosítása érdekében feladott 

„Repmeteor“ címzésű táviratok feladása 
255

—küldemények (levélpostaiak, külföldről érke
zettek) pótdíját tartalmazó kimutatás új 
kiadása 53.
levelezőlapok, — Brazíliából díjainak 
mérséklése a karácsonyi forgalomban 597.

— tájékoztatóban változások 26.
-— tájékoztató új kiadása 186, 353, 492.

Lengyel — gyüjtőtáborban elhelyezett internál 
tak által feladott és részükre érkező külde
mények kezelése 194.

— megszállt területek főkormányzóságával 
való forgalomban változás 257.

— pénz bevitelének korlátozása Németor
szágba 52.

• ' --------- tilalma Szovjetoroszországba 75.
Létszámból törölt postakiadók 1. Postakiadók 

alatt.
Lettország bekebelezésével kapcsolatos válto

zások 607.
Lettországgal való utalványforgalomban hasz

nált pénznem változása 461.
Levelezőlapok, 10 filléresek, barna színűek, for

galomba bocsátása 588.
Levélpostadíjszabáshoz a 9. sz. változások ki

adása 10.
— 12. sz. változások kiadása 488.

Liba szállítása külföldre 15.
Litvánia bekebelezésével kapcsolatos változá

sok 607.
L‘ Union Postale c. szaklapra előfizetési felhí

vás 598. •

Magyar járadékkölcsön (kényszerkölcsön) 1925. 
évi kibocsátású, 10. sz. szelvényének elévü
lése 302.

— Nemzeti Bank hirdetménye 5 pengős bank
jegyek kibocsátása tárgyában 115.

Szövetség „Magyar volt — Magyar lesz!“ 
felírásé ragjegyeinek postai szállításból 
való kitiltása 567.

Magyarország postajárati térképének új ki
adása 167.

Magyar-orosz, szlovák és román postai szak- 
kifejezések című füzet kiadása 179.

— -  nyelv használata postai szolgálatban 147.
Magyar Posta 1938. évi jelentésének árusítása 9.
— Statisztikai Zsebkönyv megjelenése 16.

xMegbízás (postai ) összeghatárának felemelése
338

Megbízási és utánvételi forgalom újrafelvétele 
Dániával 15.

Meghívó
— a m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesületének 1940. 
febr. 19-i rendkívüli közgyűlésére 50.

--------------—-. — — XXXIV. évi rendes köz
gyűlésére 297.

------------------ betegségi bizt. int. XV. évi
rendes közgyűlésére 86.

------------------személyzetének orsz. méhészeti
egyesülete 1939. évi közgyűlésére 60.

---- Postamesterek és Postamesteri Al
kalmazottak önsegélyző és Nyugdíj-Egye
sülete LXX. évi rendes közgyűlésére 175.

— a M. kir. Posta, Távíró és Távbeszélő Tiszt
viselőnők Orsz. Egyesülete 1940. ápr. 7-i 
közgyűlésére 114.

Megyei városok és községek ajánl, levélpostai 
küldeményeinek feladása katonai hatósá
gok részére 424.

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés 177.
— — megbízás 177.
— elismerés 361, 513, 583.
------ a posta személyzetének 511.

Minősítési szabályzat 93.
Mozgóposták a visszatért keleti és erdélyi or

szágrészekben 409.
— jegyzékelőmenetek és gépkocsijáratok jegy

zékének közzététele 209, 518.
Mozgóposta-kocsiban való utazásra, valamint a 

postahivatalok és mozgóposták ellenőrzé
sére jogosító igazolványok újbóli kiadása 
254.

Mozgóposták személyzete által vámmentesen 
behozható dohánygyártmányok 149.

Munkaegység kimutatásban járandóságok kifi
zetésének feltüntetése 286.

Műszaki segédszemélyzet képesítő kellékeinek 
szabályozása 311.
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Nagybritanniába árubeviteli korlátozás 287.
Nagybritanniában megjelenő lapokra előfize

tés szünetelése 330.
Német-magyar forgalomban üres zsákok köl

csönös felhasználása 411.
Németországba bekebelezett keleti területek

kel és a Főkormányzósággal postai forga- 
galom 167.

---------- ' területtel utalványforgalom 51.
Németországhoz visszacsatolt lengyelorsz. hiva

talok névjegyzékének kiegészítése 25.
Népmozgalmi nyilvántartással kapcsolatos 

egyes postai küldemények kezelése 35.
— nyilvántartók levélpostai küldeményeinek 

kezelése 489.
— nyilvántartó lapokat tartalmazó nagyalakú 

levélküldemények gondos kezelése 574.
N. M. V. szervezet megszüntetése 194.
Norvégiába bankjegyek, ércpénz és értékpapí

rok bevitelének korlátozása 568.
Norvégiával csomagforgalom szünetelése 205.
------ új rafelvétele 302.
— postautalvány, utánvételi és megbízási for

galom felfüggesztése 185.
Növényegészségügyi körzetek (m. kir.) alakí

tása Kárpátalja területén 117.
Nyomtatványként való szállítása cukor és zsír

szállítási igazolványoknak 563.
Nyug- és Rokkantellátási utalványok kifizetése, 

ha nem az ellátott jogosult az átvételre 338.

Országos Magyar Sajtókamara által kibocsátott 
igazolványok elfogadása személyazonosság 
igazolására 40.

Orvosi látlelet*’ c. 1222. sz. nyomtatvány mó
dosítása 82.

Palesztinával csomagforgalom 329.
Pályázati hirdetmény a „Demény Károly ösz

töndíj alapítványira 360.
------ a Postás Nyugdíjjárulék alapnál a Szo

ciális Missziótársulat pomázi iskolai üdülő
jébe 173.

------■----------pályázati idő meghosszabbítás

------ a „Varga István alapítványi ösztön
díjára 360.

— — hivatalvezetői állásra 47, 56, 264, 295, 
373, 400, 520, 593, 602.

------hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I.
évfolyamára tandíjmentes helyre és 120 P 
tanulmányi segélyre 310.

—■ — kiintlakó tanoncnak a járműtelepre 278.
---------- műszerész tanoncnak a készülék

javító műhelybe 277.
------postamesteri állásra 21, 47, 58, 78, 84, 91,

121, 128, 145, 153, 173, 183, 190, 198, 214, 264,
280, 295, 309, 326, 335, 343, 352, 358, 373, 383,
394, 419, 448, 457, 473, 486, 496, 507, 533, 580,
594, 602, 614.

------postaszállítás ellátására 32, 37, 57, 64, 76,
85, 119, 215, 279, 447, 458, 487, 551, 559.

------ postaügynöki állásra 14, 22, 33, 47, 59, 70,
79, 91, 113, 121, 146, 154, 183, 191, 199, 215, 
265, 281, 297, 309, 327, 336, 343, 352, 359, 374,
384, 395, 420, 449, 458, 466, 474, 487, 508, 521,
553, 563, 581, 595, 615.

Pengőnek átszámítása leu-ra 403.
Pénzintézeti Központ által feladott közönséges 

tértivevényes levélpostai küldemények 361
„Pénztári eltérések kimutatásának“ hiv. nyom

tatványként való rendszeresítése 304.
------kimutatása vezetésének újabb szabályo

zása 607.
Politikai pártok működésében való részvétele 

közszolg. alkalmazottaknak 523.
Portugáliával csomagforgalom új raf elvétel 378.
Posta alkalmazottak gyermekeinek szünidei ne

veltetése 143.
— kártérítési felelősségének megállapítása 
166.

------ üdülése 129-138, 200, 201.
— betegs. bizt. intézet közgyűlése 60.
—  ---------közgyűlési határozatai 154.
— forgalom a Németországba bekebelezett 

keleti területtel és főkormányzósággal 167.
Postai falidíjszabás új kiadása 63.
— megbízás, — okiraton alapuló — összegha

tárának felemelése 338.
— műszaki segédszemélyzet képesítő kellékei

nek szabályozása 311.
— nemzeti munkavédelmi (N. M. V.) szerve

zet megszüntetése 194.
Postajárati térkép újbóli kiadása 167.
Posta kábelhivatalának felállítása és szerve

zete 40.281.
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Rádió:

— Előfizetők névsorának közlése az Adrema 
címlemezek adatai alapján 75.

— készüléket tartalmazó csomagok burkolása 
és szállítása 62.

— nyugták kézbesítésénél követendő eljárás 
140.
Állami gyermekmenhelyek rádió vevőberen
dezéseire 50% díjmérséklés 526.

— Dunai hajók személyzetének vevőberende
zései 575.

— Iskolánkívüli népművelés rádiókedvezmé
nyének honvédlaktanyák legénységi szobái
nak berendezéseire való kiterjesztése 354.

------ népnevelést szolgáló vevőberendezé
sek díjkedvezményének módosítása 179.

— Lényeges rádióalkatrészekre vonatkozó ren
delkezések kiegészítése 288.

— Leventeegyesületi otthonoknak 50% előfize
tési díjmérséklése 599.

— Néprádió-akció keretében előállított készü
lékek forgalombahozatala 270.

Postakiadók állást keresők: 24, 34, 38, 50, 60, 72, 
80, 86, 92, 114, 122, 156, 176, 184, 192, 204, 
218, 266, 282, 298, 328, 336, 386, 3%, 400, 422, 
450, 460, 468, 476, 498, 510, 522, 554, 564, 570, 
582, 596, 604, 616.

— betöltendő állások: 14, 24, 34, 38, 50, 60, 72, 
80, 86, 92, 114, 122, 138, 146, 156, 175, 184, 
192, 204, 217, 265, 282, 298, 310, 328, 336, 344, 
352, 360, 376, 386, 396, 400, 422, 450, 460, 468, 
476, 488, 497, 510, 522, 554, 564, 569. 582, 595, 
604, 616.

— ellen eljárás súlyos szóig, vétség esetében 
249.

— létszámából töröltek: 23, 33, 59, 71, 79, 86, 
92, 114, 128, 155, 174, 192, 203, 327, 344, 385, 
421, 450, 459, 475, 497, 509, 521, 553, 569, 582, 
603, 615.

Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak 
Országos Önsegélyző és Nyugdíjegylet 
min. biztosának felmentése 177.

— új biztos megbízása 177.
Postamesterek szolgálati szabályzatának kiegé

szítése 236.
----------módosítása 345.
---------- végrehajtásánál irányadó szabálvok

246.
Postamesteri állásra kinevezett pályázók vissza

lépése 15.
— — pályázat 1. Pályázati hirdetmény alatt.
— hivatalok és postaügynökségek rendkívüli 

óradíjának megállapítása 525.
Postamúzeumi anyag gyarapítása 23.
Postatakarékpénztár havi forgalma 31, 71, 112, 

153, 213, 295, 342, 383, 419, 485, 532, 590.
— csekkszámlatulajdonosainak 43. sz. név

jegyzékének kiadása 598.
— új csekkszámlatulajdonosainak kötelező 

nyomtatványkészlet ára 599.
---- nál elhelyezett takarékbetétek kamatlábá

nak újabb megállapítása 515.
Posta, Távíró, Távbeszélő és Rádiózsebdíjsza- 

bás új kiadása 53.
— tudakozó irodájának átszervezése 81.

Postaüzleti Szabályzat kiegészítése 567.
Postaügynökségek és azok ellenőrző hivatalai

nak számadástételével kapcsolatos rendel
kezések módosítása 123.

Postaügynökségeknél fémpénz visszatartása in
dokolás nélkül 378.

Puerto-Rico-ba hírlaptáviratok díjának mérsék
lése 561.

Visszacsatolt Erdély déli részeire szóló távira
tok rádión való továbbítása 516.

Rendbüntetések és azok alkalmazása 246.
Rendkívüli óradíjak megállapítása postamesteri 

hivatalok és postaügynökségek részére 525.
Rendőrhatósági felügyelet alatt álló, őrizetbe 

vett és őrizet alá helyezett (internált) egyé
nek részéről a posta, táv. és távb. igénybe
vétele 52.

Repmeteor címzésű táviratok díjazása 255.
Rokkantsági és nyugellátási utalványok kifize

tése, ha nem az ellátott jogosult az átvé
telre 338.

Román pénz (leu) átszámítása pengőre 403.
— postatakarékpénztári követelések összeírása 

a visszacsatolt területen 605.
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Sajtótermék kitiltása
— lefoglalása.
— lefoglalásának feloldása 1. Lapok alatt.
— postai szállítási tilalmának hatályon kívül 

helyezése 42, 347.
Sajtótermékek, kitiltottak vagy bíróikig lefog

laltak, jegyzékének új kiadása 561.
Sószállítások korlátozása Erdély területéről 558, 

607.
Sószállítmányok postai szállításának korláto

zása Kárpátaljáról Magyarország egyéb te
rületeire 82.

Spanyolországgal csomagforgalom felvétele 378.
Statisztikai adatgyűjtés külföldről érkezett hír

lapokról és folyóiratokról 562.
— — különleges postai szolgálatokról 562.
— —• módosítása a közönséges levélpostai kül

deményeknél 610.
— árunyilatkozatok (külkereskedelmiek) áru

sításának kiterjesztése 139.
Svédországba szóló csomagok felvétele 149.
Szakmai családpénztárak csekkszámláinál válto

zás 505.
Szállítási igazolványmásolatok nyomtatvány

ként való postai szállítása 513.
Szállítási korlátozás sószállítmányokra 82, 558.
— — cukorra 165.
------zsírra 166. >
------ búza, rozs, kétszeres és zabra 451.

Szállítóleveleken élelmiszer tartalom részlete 
zése 584.

Személyazonosság igazolása az Orsz. Magyar 
Sajtókamara igazolványával 40.

Szállítólevelek szabályszerű továbbítása 584.
Személyzetiek:

- áthelyezés 20, 46, 90, 144, 262, 276, 334, 374„ 
415, 484, 531, 592.

- cím és jellegadományozás 1, 147, 337, 523.
- elbocsátások 21, 47, 90, 145, 277, 335, 375, 

485, 532, 593.
— elismerés 8, 147, 177, 193, 251, 283, 329, 361, 

485, 513, 571, 583.
- felmentések 21, 25, 39, 47, 61, 145, 194, 205, 

263, 334, 353, 512, 531, 556, 571.
— halálozások 21, 47, 90, 145, 263, 277, 335, 353, 

375, 414, 485, 532, 582, 593.
— jutalmazás 371.
— kinevezések 1, 2, 107, 108, 416, 532, 593.
— kitüntetések 1, 8, 35, 147, 193, 329.
— lemondások 47, 145, 263, 277, 375, 415, 532. 

593.
— lejjebbítés 485.

más állami ágazatba kineveztetett 145, 263. 
megbízások 9, 25, 39, 61, 81, 108, 139, 157, 
185, 194, 205, 265, 267, 299. 345, 361, 401, 
405, 423, 451, 512, 523, 555, 567, 571, 597, 
605.

— névváltozások 21, 47, 90, 145, 263, 277, 335, 
375, 414, 485, 532, 593. 
nyugdíjazások 20, 46, 90, 145, 277, 334, 374, 
415, 484, 531, 592.
nyugdíjazás hatályon kívül helyezése 532.

— tényleges szolgálatba visszavétettek 593.
— tűzharcosok 264, 277, 335, 375, 416, 485, 

532, 593.
- véglegesítések 145, 335, 375, 416.

— egyéb változások 47, 145, 263, 277, 3.35, 
375, 416, 485, 532, 593.

„Szervig“, Szervező m. kir. postaigazgatóságok 
felállítása 401.

„Szervosz“, a m. kir. postavezérig, keleti szer
vezési osztályának felállítása 401. 

működésének megszüntetése 572.
Szíriával csomagforgalom 329.
Szlovákországgal utalványforgalom felvétele 

51.
— express és távirati utalvány forgalom fel

vétele 87.

Tájékoztató az üzemi jutalék jutalom kiosztá
sáról 299, 587.

— postaalkalmazottak üdüléséről Demény 
Károly üdülőtelepen 135.

Balatonalmádi üdülőtelepen 135.
----------- szoba-konyhás lakásokban Balaton

almádiban 137.
Postás erdei házban Zircen 137.

—  ---------Balatonfüredfürdőn 138.
- — Üdülési díjak Lillafüreden 138.

Takarmány vetőmagvak postai szállításának 
korlátozása 587.

Térkép (Magyarországi postajárati) újbóli ki
adása 167.

Tértivevényes közönséges levélpostai küldemé
nyek feladása a Pénzintézeti Központ ál
tal 361.

Transjordániával csomagforgalom 329.
Tudakozó iroda (m. kir. posta) átszervezése 81.
Tudományos intézetek és társulatok címére 

küldött jelentések kezelése 139.
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Távbeszélő:

— előfizetőikül jelentkezők adatainak közlése 
a hadtestparancsnoksággal és rendőrható
sággal 574.
forgalom megnyitása német igazgatás alá 
került lengyel körzetekkel 117.

— külföldi forgalom ellenőrzése 269.
— díjszabásban változás 1. Változások alatt.
— távíró és villamos jelző berendezések ha

tármentén (határsávban) való létesítése és 
használata 424.

--  szolgálat díjazása „L“ és „C/2“ szolgálatot 
tartó központoknál 168.

— vezetéklajstromhoz III. sz. pótlék 211.
— vidéki hálózatok névsora pótfüzetének ki

adása 273.
— Alközponti és soros berendezések — nem 

postai szabványuk — postai fenntartásba
vétele a budapesti egységes hálózatban 
118.

— Belföldi bérelt távbeszélgetések díjazása
302.

— Bérház távbeszélő berendezés megszünte
tése 354.

— Budapesti egységes hálózatba bevont váro
sok területéről bekapcsolt távb. áll. alap
díjai 501.

— Budapesti egységes hálózat 1939. évi táv
beszélő névsorához összefoglaló pótfüzet 
kiadása 304.

— — — — 1940. évi névsorának kiadása 426.
— Díjkedvezényes tb. előfizetői* állomások

bekapcsolásának megszüntetése 269.
— Egyes távb. hivatalok szolgálati idejének

meghosszabbítása 503.
— Hadtestparancsnokság értesítése távb. elő

fizető jelentkezéséről“ című nyomtat
vány rendszeresítése 479.

Hivott által fizetendő távbeszélgetések 
rendszeresítése belföldön 330.

— — előfizető két távb. állomásának előjegy
zése belföldi távolsági beszélgetések be
jelentésekor 302.

— Időszakos tb. állomás figyelembevétele díj
szabási rendszer, alapdíj és előfizetési 
díj megállapításánál 287.

— Lengyel megszállt német főkormányzósá
gának központjaival távb. forgalom meg
nyitása 271.

Távbeszélő:

Magánközlemények vezetékeken való köz
vetítésének megtiltása 387.

— Magyar Táv. Iroda vidéki fiókjai, kiren
deltségei és igazolványos tudósítói által 
kezdeményezett távbeszélgetések 348.

— Meteorológiai táviratok díjmentes feladása
távbeszélőn 491.

— Német igazgatás alá került néhány lengyel
körzettel forgalom megnyitása 117.

— Pontos idő utáni tudakozódás díjazása 117.
— Postai nyilvános állomások 41.
— Soronkívüli bekapcsolási díj rendszeresí

tése 269.
— Táviró és távb. hivatalok névsorához ki

egészítés 363.
— Távbeszélő kezelés, számadástétel és díj

beszedés szabályainak rövid összefogla
lása“ segédkönyv újbóli kiadása és né
hány kezelési szabály módosítása 387.

— Tértivevényes távbeszélő számlák kézbe
sítése 405.

Téves felszámítás folytán beszedett távb. 
használati díjak térítése 186.

— Vezetékeken magánközlemény közvetítésé
nek megtiltása 387.

— Visszacsatolt országrészek forgalmában
hírlapbeszélgetések kedvezményes díja 
424.

Visszacsatolt országrészeken díjövenkénti 
távolsági díjszabás életbeléptetése 462.

------távbeszélő díjszabás életbeléptetése
499.
— országrészek forgalmában távolsági és 

helyi beszélgetések díja 406.
Visszatért országrészek postahivatalainak 

táv. és távb. szolgálatának szabályozása 
588.

díjszabásban változások 1. Változások alatt. 
- forgalom felvétele a Németországhoz visz- 

szacsatolt Eupen, Malmedy és Morosnet te
rületen lévő belga hivatalokkal 354. 
határsávban való berendezése és haszná
lata 424.
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Táviró:

— külföldi forgalom ellenőrzése 269.
— vezetékeken magánközlemények közvetíté

sének megtiltása 387.
— vezetékjegyzőkönyv használata távbeszélőn 

kezelt táviratok bejegyzésére 40. 
vizsgákhoz, szalagos Morsehez nyomtat
vány rendszeresítése 37.

— vezetéklajstrom III. sz. pótlék 211.
— Dísztáviratok — egyesek — kivonása a

forgalomból 256.
Dísztáviratforgalom — nemzetközinek

adatgyűjtés megszüntetése 256.
— Egybeírható szavak táviratokban 589.
— Egyes táviróhivatalok szolgálati idejének

meghosszabbítása 503.
— Figyelmeztetés feladóknak Erdély déli ré

szeire szóló táviratoknak rádión való to
vábbítására 516.

— Hírlaptáviratok díjának mérséklése az
Északamerikai Egyesült Államokkal és 
Puerto-Rico-val való forgalomban 561.

— Honvédségi szervek részére külterületre
vagy külső kézbesítő kerületbe szóló 
táviratoknak távbeszélő útján való kéz
besítése 338.

— Légiforgalom biztosítása érdekében feladott
„Repmeteor“ címzésű táviratok díjazása 
255.

— M. T. I. vidéki fiókjai, kirendeltségei és
igazolványos tudósítói által feladott táv
iratok 345.

Meteorológiai táviratok díjmentes feladása 
távbeszélőn 491.

— „Repmeteor“ címzésű táviratok díjazása
255.

— Táviratlevelek közönséges levélként való
kézbesítése 398.

Távíró és távb. hivatalok névsorához ki
egészítés 363.

— Visszacsatolt országrészek forgalmában
táviratok díja 406.

Újévi postakönyvecskék megrendelése 509. 
Utalványforgalom a Németországba bekebele

zett keleti területekkel 51.
— felvétele Szlovákországgal 51.

Utalványok, nyug- és rokkant ellátási kifi
zetése 338,

Utánvételi és megbízási forgalom újrafelvétele 
Dániával 15.

Utasítás a kp. javítóműhely és anyagszertár
tól rendelt anyagok és szerelvények vétel
árának elszámolására 429.

Üdülőtelepek hirdetményei és tájékoztatói 
129—138.

Üres zsákok kölcsönös felhasználása a német 
magyar forgalomban 411.

Üzemi balesettel kapcsolatos orvosi vizsgála
tokhoz új nyomtatvány rendszeresítése és 
a 122. sz. „Orvosi Látlelet“ című nyomtat
vány módosítása 82.

Üzemijutalék jutalom kiosztásáról tájékoztató 
299, 587.

Üzemi katonai parancsnokok címére érkezett 
postaküldemények kézbesítése 254.

Vakok használatára szolgáló írások súlyhatárá
nak felemelése a Cseh-Morva Protektorá
tussal való forgalomban 526.

Változás (-ok) a buenosairesi postaegyezmény 
végrehajtásából kifolyólag a postai díjsza
básban és forgalomban 311.

— a családi segélyeket kiutaló sz. főv. kerü
leti adópénztárak csekkszámaiban 504.

— a csomagdíjszabásban 11, 141, 412.
— a helységnévtárban 17, 28, 29, 45, 54,. 66, 77, 

88, 119, 142, 169, 188, 211, 274, 318, 332, 349, 
355, 363, 399, 413, 414, 456, 483, 495, 505, 
528, 568, 577.

— a helységnévtár pótfüzetében 28, 29, 66, 
142, 171, 187, 259, 293.

— a katonai parancsnokságok és kötelékükbe 
tartozó személyek részére történő kézbesí
tésnél 9.

— a kárpátaljai terület közigazgatási beosztá
sában 578.

— a Kéziposta díjszabásban 64, 349.
— a Külföldi csomagdíjak és útirányok című 

füzetben 83, 141, 197, 288, 317, 362, 389, 412, 
480.

— a légiposta tájékoztatóban 26, 390, 441, 463, 
516, 558.

— a levélpostai díjszabásban 10, 26, 197, 317.
— a Magyar Nemzeti Bank által megbízott 

pénzintézetek névsorában 43.
a m. kir. növényegészségügyi körzetek be
osztásában 381.
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— a magyar-svájci távb. forgalomban 108.
— a mozgópostái jegyzékben 28, 43, 54, 109, 

119, 141, 151, 305, 340, 558.
- a mozgóposták számozásában 412.

—• a „Nyomtatványkezelési utasítás és nyom
tatvány-jegyzékében 259, 305.

— a postahivatalok és ügynökségek névsorá
ban 28, 43, 66, 77, 119, 188, 318, 357, 413, 
493, 577, 578.
a postavezérigazgatóság felügyeleti hatás
körében 605.

—• a rontott pénzügyi értékcikkek becserélési 
díjaiban 258.

— a szakmai családpénztárak csekkszámaiban 
505.

- a távb. díjszabásban 12, 65, 110, 125, 180, 
186, 259, 331, 356, 392, 527, 577, 590.
a távíró díjszabásban 11, 26, 53, 65, 88, 110„ 
124, 151, 180, 209, 259, 274, 293, 318, 330. 355, 
390, 441, 463, 492, 517, 561, 576, 599, 600. 
az 1940. évi fürdő- és nyaralóhelyeken mű
ködő postahivatalokról kiadott „Hirdet
mény“ szövegében 180. 
az irányítási füzetben 12, 18, 66, 77, i 19, 
150, 188, 288, 305, 319, 577, 578.
Budapest sz. főv. területének postakézbesí
tési beosztása című segédkönyvben 258, 
349.
Észtország, Lettország és Litvániának a 
Szovjetunióba történt bekebelezésével kap
csolatban 607.
Közigazgatásiak 187.

- külföldről érkező levélpostai küldemények 
díjában 305.

— Magyarország és a megszállt lengyel terü
letek főkormányzósága közti postaforga
lomban és díjszabásban 257.

— Nagybritanniából érkező levélpostai kül
demények díjában 259.
Romániából érkező levélpostai küldemé
nyek díjában 259.

Váltóürlapok szabályszerű lebélyegzése 525.
Vámárut tartalmazó áruminták a csepeli sza

bad területről 598.
Vámkísérőjegyes csomagok (belföldön feladot

tak és belföldi rendeltetési helyre szólók) 
felszerelése 167.

Vámközvetítő szolgálat berendezése Ungvár 
postahivatalnál 362.

Vámközvetítő szolgálat megszüntetése Mun
kács postahivatalnál 362,

Vámmentesen behozható dohánygyártmányok 
mozgópostái személyzeténél 149.

Visszatért keleti és erdélyi országrészek:
— esek és takarékbefizetési szolgálat felvétele 

424.
— déli részeire táviratok rádión való továb

bítása 516.
— I. és II. szervező igazgatóságának megszün

tetése 512.
forgalmában kedvezményes díjú hírlapbe
szélgetések 424.
forgalmában külön csomagdíjak és korláto
zások megszüntetése 470.

— kedvezményes díjú hírlapbeszélgetései 429. 
-kel kapcsolatban a postavezérigazgató
ság keleti szervezési osztályának megszün
tetése 572.
kincstári hivatalnál utalvány és utánvételi
forgalom felvétele 423.
összes megnyilt hivatalainál 451.

— kincstári postahivatalainál szolgálatot tel
jesíteni kívánó személyzetről adatgyűjtés 
477.

— kincstári postahivatalainak hivatalvezetői 
állásaira pályázati hirdetmény 478.
mozgópostamenetei 409. 

magántávbeszélő forgalmának megnyitása 
461.

— magántáviratforgalmának megnyitása 461.
— megnyitott postahivatalainak ellenőrzőszá

mai 452.
összes megnyilt hivatalaival teljes utal

vány és utánvételi forgalom felvétele 451. 
postai megszervezésére keleti szervezési 
osztály felállítása '401.

— postamesteri állásaira pályázati hirdetmény 
533.

----------r ------hirdetmény helyesbítése 563.
postaszolgálatával kapcsolatos intézkedé
sek 402.

— területén a postatakarékpénztári csekk és 
takarékforgalom bevétele 424.

— a román postatakarékpénztárnál fennálló 
követelések és régi magyar korona követe
lések összeírása 605.

— területén a távb. díjszabás életbeléptetése 
499.
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— területén Kolozsvárott és Nagyváradon ke
rületi postaigazgatóságok létesítése 512.

— területén megnyitott hivatalok névsorában 
változás 482.

— adatainak helyesbítése 463, 472, 482, 576.
— területén működő hivatalok táviró és táv

beszélő szolgálatának szabályozása 588.
— visszacsatolásával kapcsolatban a honvéd 

vezérkar főnökének elismerése és köszö
neté a postaszemélyzetnek 565.

— visszacsatolásával kapcsolatban miniszteri 
elismerés a posta személyzetének 511.

Zsákok számbavételének elhalasztása 412.
— , üresek kölcsönös felhasználása a magyar

német forgalomban 411.
Zsákzárak, feleslegesen tartalékoltak, beszol

gáltatása 205.
Zsidótörvény a zsidók közéleti és gazdasági 

térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939. 
évi IV. te. végrehajtása 157.

Zsír postai szállításának korlátozása 166.
szállítási korlátozásának kiterjesztése 

515.
Zsírszállítási igazolványok nyomtatványként 

való postai szállítása 353.

II.

1. P o s ta h iv a ta lo k .

a) Alkalmi postahivatalok:

„A Magyar Művészetért“ kiállításon 573, 609 ..Magyar Asszony Kongresszus“ ............  88
„Budapesti Nemzetközi Vásár“ ................  169 i „Magyarországi Könyvnyomdászok és Be-
„Ipari Vásár Szeged“ ..............................  260
„IX. FILPROK kiállítás“ ........................... 117
„Kölcsey Ferenc emlékünnepség és kiál

lítás“ ................................................  575
„MABOP1 bélyegkiállítás“ ........................ 196

tűöntők Jótékonysági Köre“ ünnep
ségén   304

„Országos Iparegyesület XI. Őszi Lakbe
rendezési Vására“ ..............................  399

„Országos Mezőgazdasági Kiállítás“ ■.... 108

b) Áthelyezett postahivatal:

Budapest 40 ............ : .................................  19

c) Időleges postahivatal megnyitása:

Budapest. Lóversenytér (1940 IV/20-tól 
X/20-ig) . . . . . ' ................... ................ 150

d) Időszaki postahivatalnak állandó jellegűvé való átalakítása:

Badacsonylábdihegy ...........: ..................... 464

e) Időszaki postahivatalok megnyitása és megszüntetése:

Budapest Margitsziget (1940 V/15-től IX/
30-ig) ................................................ 261

Budapest Zugliget (1940 V/l-től X/15-ig).. 189 
Görömbölytapolca (1940 VI/1-től IX/30-ig) 261 
Gyopárosfürdő (1940 VI/1-től IX/15-ig) . . 261

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő (1940 V/16-tól
IX/30-ig) ....... ..................................... 261

Parádfürdő (1940 V/16-tól IX/30-ig) .........  211
Sóstógyógyfürdő (1940 VI/16-tól VIlII/31-ig 294
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f) Kincstári kirendeltség megnyitása:

Kecskemét 2 ................................................   45
Máramarossziget 2 ..................................... 494

g) Megszűnt postahivatal:

Mohács 3 ..............................................   29

h) Postahivatalok nevének megváltozása:

Bedeg (Bedegkér-re) .................................. 560
Bolyok (Ózd 2-re) ..........   29
Borsaújfalu (Magyarúj falu-ra) ................  472
Felsőhangöny (Hangony-ra) .......................  83
Felsőireg (íregszemese- r e) .......................  127
Gyöngyösszentkereszt (Táplánszent-

kereszt-re) .........................................  446
Kaszaperpuszta (Kaszaper-re) ................  340
Kecskemét (Kecskemét 1-re) .................... 45
Kondorostanya (Kondoros! tanyák-ra). .. . 89
Magyaróvár (Mosonmagyaróvár 1-re) . . . .  349 i)

Moson (Mosonmagyaróvár 2-re) ..
Nagybocskó (Nagybocskó 1-re) ..
Ózd (Ózd 1-re) ..............................
Pesthidegkút (Pesthidegkút 1-re) . . 
Remetekertváros (Pesthidegkút 2-re)
Sajóvárkony (Ózd 3-ra) ....................
Szeged-Somogyiitelep (Szeged 7-re)
Tata (Tata 1-re) ...........; .................
Tóváros (Tata 2-re) .......................
Üjhuta (Bükkszewtkereszt-re) . . . .  
Visóoroszi botgyár (Visóoroszi-ra)

Bakonynána
Kercseliget

i) Postaügynökséggé átalakított postahivatalok:

495 Megy er es 
399 Sormás)

13 Terpes 
294 Vajk

j) Postamesteri hivatallá átalakított kincstári kirendeltség:

Budapest 13 ...................  529 | Budapest 59 ................  456

k) Uj postahivatalok megnyitása:

Budapest 29 ......... ......... 188 Budapest 49 ......... ......... 381 Esztergom 2 .
Budapest 35 ......... ......... 464 Budapest 63 ......... ......... 5 59 Hatvan 3
Budapest 47 ......... .........  471 Bükkszék ............ .........  19 Nagybocskó 2
Budapest 48 ......... .........  413

1) Visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken megnyílt postahivatalok:

1. Kincstári hivatalok:

349
483
29

528
528
29

413
17
17
89

463

19
13

183

483 1

408Bánffyhunyad 
Beszterce 
Csíkszereda .

408
408
445

Dés .....................
Görgénysóaknafürdfí 

(időszaki) ........... 455

Gyergyószentmiklós . . . .  443 
Homoródfürdő (időszaki) 455 
kézdivásálrhely ............  443
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Kolozsvár 1 ...................  441
Kolozsvár 2 .................... 442
Máríimarosksziget 1 . . . .  407
Márannarossziget 2 . . . .  407
Maroshévíz ................  443
Marosvásárhely 1 ......... 441
Nagybánya ................  407

Aknasuhatag ................  407
Ákos ........................... 408
Ákosfalva ...................  453
Albis ........................... 443
A1 pa rét .......................  453
Alsócsernáton ............  454
Alsóegregy .................... 453
Alsófernezsely ............  441
Alsóhomoród ............  442
Alsószopor ................ 408
Alisótótfalu ................445
Alsóvalkó ...................  443
Alsóvisó .......................  408
Alsózsuk .......................  444
Apa ..............................  408
Apahida .......................  443
Apanagyfalu ................  472
Aranyosmeggyes ......... 407
Árpástó .......................  455
Asszonyvására ............  455
Aviasfelsőfalu ................  407
Avasújfalu .................... 462
Avasújváros ................  441

Balavásár .................... .. 455
Bálványosváralja ......... 455
Bályok .......................  444
Barátka ................... .. 443
Raráltosi .......................  455
Barcánfaiva ................  407
Bárdfalva ...................  407
Blarót ........................... 444
Batízvasvári ...................  408
Bátos ..........................  443
Bélafalva ...................  479
Bélbor ..........................  462
Biereck ..........................  453
Berettyószéplak ............  443
Bethlen ......................... 445
Bihar ..........................  408
Bihardiószcg ................ 407

Nagykároly . . : ..............  407
Nagyszalonta ................  407
Naszód t .......................  408
Nagyvárad 1   407
Nagyvárad 2 ................  407
Nagyvárad 3 . ............  407
Sepsiszentgyörgy ......... 443

2. Postamesteri hivatalok:

Biharfélegyháza ............  408
Biharpüspöki 4   408
Biharpüspöki 2 ............  444
Bikfalva .......................  453
Bikszárdfiirdő ............  407
Bogdánd .......................  444
Bonchida ...................  444
Borgóbészterce ............  444
Borgópründ ................  462
Bors ..............................  444
Borsa ........................... 408
Borsúj falu .................... 455
Borszék .......................  442
Borválaszút ................  442
Bogoz ........................... 454
Börvely .......................  518
Búza ........................... 454

Cécke ...................   479
Cege ........................... 445
Csákigorbó .................... 444
Csanálos .......................  442
Cséffa ........................... 408
Cséhtelek .................... 453
Csikmadaras ................  454
Csikrákos .................... 453
Csikszenitdomokos . . . .  453
Csiksze'ntgyörgy .........  453
Csiikszentimre ............  453
Csikszentkirály ............  453
Csikszentmárton .........  443
Csikszentmihály ............  454
Csikszen tsim on ............  463
Csiszér .......................  443
Csokaly ........................... 453
Csomaköz .......................  444
Csúcsa ........................... 441

D ál nők ........................... 468
Déda ........................... 441
Dédabiisztratéliep .........  462

Szamosújvár ............... 442
Szatmárnémeti 1   407
Szatmárnémeti 2   407
Székelyudvarhely .........  443
Szilágysomlyó ............. 408
Szászrégen ...................  408
Zilah ..........................  408

Deményháza ................  443
Désakna .......................  454
Diósad .......................  453
Disznajó .......................  443
Ditró ..........................  442
Dob ok a .......................  479
Dragomérfalva ............  407

Egeres ........................... 442
Egeresi Gipszgyáriak .. 472
Égerhát .......................  442
Elesd 1 ........................... 408
Élőpatak .......................  455
Eradony .......................  454
Érábrány .......................  444
Erdőd ........................... 407
Erdőszáda ........   408
Erdőszentgyörgy ............. 444
Érendréd .......................  442
Erkávás .......................  408
Érkeserü .......................  559
Érköbölkút .................... 456
Érkőrö-s ......................   454
Érkörtvélyes ................  442
Ermihályfalva ............  407
Érsel'énd .......................  408
Ersemlyén ...................  407
Erszakácsi .................... 468
Erszentkirály ................  442
Érszőhős .......................  442
Ertarcsa .......................  454
Er vasad .......................  445
Esztelnek .................... 479
Eszténv .......................  463
Etéd ..........................  444

Farbasaszó .................... 444
Farkaslaka .................... 445
Fehérszék .................... 443
Feketeerdő üveggyár . . . .  445 
Félixfürdő ...................  408
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Felőr ..........................  455
Felsőbánya .................... 408
Felsőderna .................... 455
Felsőfalva .................... 454
Feilsőróna ...................  407
Felső visó .................... 408
Földra ........................... 576
Fugyivásárhely ............  408

Gagy ........................... 455
Galgó ..........................  445
Galócás .......................  471
Gálospetri ...................  456
Gelence .......................  455
Genes ........................... 527
Gernyeszeg ................  454
Gidófalva ...................  454
Gödemesterháza .........442
Görgénysóaknafürdő . . 455
Görgényszentire .........  442
Gyalu ........................... 443
Gyapjú .......................  443
Gyergyóalfalu ............  453
Gyergyóbékás ............  453
Gyergyóholló ................  462
Gyergyócsomafalva . . . .  455
Gyergyóremete ......... 454
Gyergyótölgyes ............  442
Gyergyóúj falu ............  455
Gyimesfelsőlok ............  455
Gyimeskö z éploik ......... 453
Gyimes pu....................... 453
Gyümölcsénes .............  454

Hadad .........................  453
Hagymádfalva ............  454
Hagymáslápos ............  443
Halmi ........................... 407
Halmosd .......................  454
Havasmező ................  407
Hegyközcsatár ............  463
Hegyközkovácsi .........456
Hidalmás .................... 444
Hódos ........................... 462
Homoródalmás ............  445
Homoróddaróc ............  518
Homoródszentmárton .. 445
Homoródszentpál .........  445
Hosszúmező ................  408

Myefalva .......................  462
Imecsfalva ...................  455

Ipp ............    442
Irinv ..............................  471
Iispánmező .................... 456
Izakonyha .................... 407
Izaszacsal .................... 407

Jád ..............................  444
Jádvölgy .......................  443

Kackó ........................... 454
Kágya ........................... 445
Kájántó .......................  455
Kalotaszentkirály .........  443
Kapnikbánya ................  442
K ápol no km on ostor . . . .  454
Kárásztelek .................... 443
Karcfalva .................... 453
Karika ........................... 455
Kászonaltiz .................... 453
Káiszonújfalu ................  454
Kékes ........................... 445
Kémer ........................... 443
Kendilóna .................... 444
Kettősmező ................  455
Kézdíszen tkereszt . . . .  462
Kézdiszentlélek ............  454
Kibéd ........................... 456
Királydaróc ................ 408
Királyhágó ..................  444
Kisbács .......................  471
Kisborosnyó ................  518
Kisilva ........................ 443
Kismaj tény ...........*... 445
Kissebes .......................  442
Kobátfalva ...................  444
Kohóvölgy ...................  454
Kolozs ....... ..................  443
Kolosborsa ...................  454
Kolozsvár 3 ...................  442
Kolozsvár 4 .................... 442
Kolozsvár 5 ......................443
Kolozsvár 6 .................... 443
Koltó ........................... 443
Korond .......................  445
Kosna ........................... 456
Kovászna 1 .................... 454
Kovászna 2 .................... 454
Kozmás .......................  445
Kökényesd ...................  442
Kökös ..........................  518
Köpec ..........................  455
Kőrösfeketetó ............  445

Kőrösfő .......................  463
Kőröskisjenő ................  455
Körösszeg .................... 454
Kőröstarján ................  442
Kővárhosszú ................  442
Középlak .................... 527
Kraszna .......................  442
Krasznabélfek ............  443

Lajosvölgy .................... 455
Lázári ........................... 442
Lecsmér ........................ 455
Lemhény .......................  462
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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 , 1 9 1 0 . JA N U Á R  5. 1. szám .

T A R T  A L O M :

Kinevezés.
Kinevezés és Címadományozás.
Kinevezések.
Kitüntetések.
Elismerés.
Hivatalvezetői megbízatás.
Változás a katonai parancsnokságok és ezek kötelé

kébe tartozó személyek részére történő kézbesítésnél.
A magyar posta 1938. évi jelentésének árusítása. 
Kötegelő készülékek kezelése.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Levélpostaidíjszabásban.

Változások a Csomagdíjszabásban.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások az Irányítási Füzetben.
Szap postaügynökség ellenőrző hivatalának megvál

toztatása.
Vajk postahivatalnak postaügynökséggé való átala

kítása.
Horlyó-Chudlyovó postaügynökség megnyitása.
Bazsi postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.

Kinevezés.
200.451/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére a miniszté
rium postaszemélyzetének létszámában dr. 
Kuzmich Gábor postavezérigazgatót a III. fize
tési osztályba, Aigner Dezső postaműszaki fő
igazgatót postavezérigazgató-helyettessé a IV. 
fizetési osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1939. évi decefnber hó 31. 
napján.

Horthy 9. k.
Dr. Varga József s. k.

Budapest, 1940. évi január hó 4-én.

Kinevezés és Címadományozás.

148.904/1.—1939.
A magyar királyi kereskedelem- és közle

kedésügyi minisztérium vezetésével megbízott 
magyar királyi iparügyi miniszter előterjeszté
sére

a posta fogalmazási szakában: Vecsey M ár-^' 
ton (Debrecen), Fejér Lajos (Sopron) és dr. 
Szabó György (Budapest) pbstaigazgatói cím
mel és jelleggel felruházott postatanácsosokat 
postaigazgatókká a VI. fizetési osztályba;

a posta műszaki szakában: Fritz Jenő (Bu
dapest), Rimótzy Mihály (Budapest) és Egyedi 
Andor (Budapest) postaműszaki főigazgatói 
címmel és jelleggel felruházott postaműszaki 
igazgatókat postaműszaki főigazgatókká az V. 
fizetési osztályba, Zsendovics László (Buda
pest), Kozma Pál (Budapest), Pászti János (Bu
dapest), Gyapay Árpád (Budapest) és Nagy 
Ernő (Sopron) postaműszaki igazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postaműszaki tanácso
sokat postaműszaki igazgatókká a VI. fizetési 
osztályba;

a posta forgalmi szakában: Csethe István 
(Pécs) és Polgár István (Budapest) postahiva
tali igazgatói címmel és jelleggel felruházott 
postafőfelügyelőket postahivatali igazgatókká a 
VI. fizetési osztályba kinevezem.

Egyúttal a kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi minisztérium vezetésével megbízott ma
gyar királyi iparügyi miniszter előterjesztésére 

a posta fogalmazási szakában: Kiss István 
(Sopron) postaigazgatónak a postafőigazgatói
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címet és jelleget, Csengén József ^Sopron), 
Deák Ignác (Pécs) és Kausits Jenő (Sopron) 
postatanácsosoknak a postaigazgatói címet és 
jelleget, dr. Hargitai Tihamér (Budapest), dr. 
Beil János (Budapest) és dr. György Endre 
(Szeged) postatitkároknak a postatanácsosi cí
met és jelleget, Adamovits János (Kassa) pos
tatitkárnak a postatanácsosi címet, dr. Bodó 
Zoltán (Budapest), dr. Mutschenbacher Imre 
(Budapest) és dr. Csákv Lajos (Kassa) posta- 
segédtitkároknak a postatitkári címet és jelle
get;

a posta műszaki szakában: Gianone Ottó 
(Budapest) postaműszaki igazgatónak a posta
műszaki főigazgatói címet és jelleget, Berka 
József (Budapest) és Barthonek Károly (Buda
pest) postaműszaki tanácsosoknak a postamű
szaki igazgatói címet és jelleget, Zimányi János 
(Kassa), Rákosi György (Budapest), Czappán 
Szilárd (Budapest), Gál Sándor (Szeged) Válvi 
Kálmán (Budapest) és Kováts Zoltán (Buda
pest) postafőmérnököknek a postaműszaki ta
nácsosi címet és jelleget, Jóvér István (Buda
pest), Bondár János (Budapest) postamérnö
köknek a postafőmérnöki címet és jelleget:

a posta számvevőségi szakában: Gál] Jenő 
(Budapest) postaszámvevőségi tanácsosnak a 
postaszámvevőségi II. osztályú főtanácsosi cí
met és jelleget, dr. Batár László (Budapest) 
postaszámvizsgálónak a postaszámvevőségi ta
nácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakában: Szegedi József 
(Komárom) postafőfelügyelőnek a postahiva
tali igazgatói címet és jelleget. Czakó Gyula 
(Miskolc), Héthy Lajos (Budapest), Tóth Jó
zsef (Gyöngyös), Rheinländer Emil (Ungvár), 
Krupiczer István (Budapest), Mészáros György 
(Budapest), Harasztos Ferenc (Nagykanizsa) és 
.Tancsó Tivadar (Szolnok) postafelíigyelőknek a 
postafőfelügyelői címet és jelleget, Bor Árpád 
(Munkács) postafelügyelőnek a postafőfelügye
lői címet, Gyelán Győző (Budapest), Horváth 
Árpád (Budapest), Apáthy Elemér (Budapest), 
Lippenszky László (Budapest), Zsovár György 
(Budapest), Csenki Sándor (Szarvas), dr. Ba
kos Tibor (Léva), dr. Cserhalmi Boldizsár (Ér
sekújvár), dr. Bölcs Sándor (Karcag), Garam- 
völgyi Béla (Ungvár) és Gyuris Kálmán (Huszt) 
postafőtiszteknek a postafelügyelői címet és 
jelleget;

a posta üzemi férfitisztviselök szakában: lo
vag Tichtl Lajos (Budapest), Fodor Dezső

(Ungvár), Magyar Emil (Budapest), Varga Jó
zsef (Budapest), Márthé Péter (Budapest), 
Dankó Gyula (Budapest), Nesinger Béla (Bé
késcsaba), Szenes László (Budapest), Sál Sán
dor (Gyula), Balogh Ferenc (Budapest), Hajós 
Mihály (Budapest), Váradi Ernő (Budapest) és 
Oppel Dezső (Budapest) postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Lenkefi Jó
zsef (Sopron), Csizmazia Endre (Tata), Bogár 
Imre (Budapest), Lipka Károly (Budapest), 
Környei Béla (Győr), Bikádi Lajos (Budapest), 
Hajdú József (Makó), Hangyái István (Gyula), 
Bándy Dezső (Budapest) és dr. Kajos Jenő 
(Szerencs) postasegédellenőröknek a postael
lenőri címet és jelleget;

a posta üzemi nőtisztviselök szakában: Kött- 
baum Sándorné (Pápa) postaellenőrnőnek a 
postafőellenőrnői címet és jelleget, Novottny 
Irén (Győr), Szentkúti Erzsébet (Budapest), De 
La Roche Imréné (Budapest) Kovács Eliz (Bu
dapest), Kafga Mária (Budapest) és Kulcsár Er
zsébet (Budapest) postasegédellenőrnőknek a 
postaellenőrnői címet és jelleget;

a posta műszaki üzemi tisztviselők szakában: 
Kozma András (Budapest) és Szabados János 
(Budapest) postaműszaki segédellenőröknek a 
postaműszaki ellenőri címet és jelleget adomá
nyozom.

Budapest, 1939. évi december hó 31-én.
Horthy s. k.
Varga József s. k.

Kinevezések.

I.
148.901/1.—1939.

%
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 

minisztérium vezetésével megbízott m. kir. 
iparügyi miniszter kinevezte:

I. a m. kir. posta fogalmazási szakában:
1. postatanácsossá a VII. fizetési osztály

ba: dr. Országh József (Budapest), dr. Roska 
László (Budapest), Menczel Tihamér (Sopron) 
és dr. Hayden Béla (Budapest) tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott postatitkárokat;

2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba: dr. 
Rákos Béla (Kassa) postafőtisztet, dr. Csömör 
Béla (Budapest), dr. Makiári Imre (Sopron), dr. 
Katona László (Budapest) és dr. Szentpétery
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Béla (Budapest) titkári címmel és jelleggel fel
ruházott postasegédtitkárokat;

3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osz
tályba: dr. Udvarhelyi Ödön (Budapest) posta
főtisztet; dr. Kletz Andor (Kassa), dr. Kappel 
Gyula (Kassa), dr. Kemény Miklós (Budapest), 
dr. Bánó János (Kassa), dr. Benkó Nándor (Bu
dapest), dr. Istenes Gusztáv (Budapest), dr. 
Sütő János (Sopron), dr. Holló Gyula (Buda
pest), dr. Katona Ágoston (Budapest) és dr. 
Kubinyi István (Budapest) postafogalmazókat;

4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba: 
dr. Németh Béla (Budapest) I. oszt. postatisz
tet, dr. Kirilly Dezső (Budapest) II. oszt. posta
tisztet és dr. Léva Jenő (Budapest) postagya
kornokot;

II. a m. kir. posta műszaki szakában:
1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési 

osztályba: Keller József (Budapest) és Gazdag 
Pál (Debrecen) műszaki tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott postafőmérnököket; Oben
dorf Gusztáv (Pécs), Schuller Jenő (Budapest), 
Magyari Endre (Budapest) és Benedicty József 
(Budapest) postafőmémököket;

2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz
tályba: Stúr Iván (Budapest) és Budinszky Ká- 4 
roly (Budapest) főmérnöki címmel és jelleggel 
felruházott postamérnököket; Csoboth-Róbert 
Ödön (Budapest), Méhes Árpád (Budapest), 
Ipolyi Károly (Budapest) és Ocskay Szilárd 
(Budapest) postamérnököket;

3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba: 
Fábián Jenő (Budapest), Feledy Béla (Buda
pest), ötves Béla (Nyíregyháza), Pusztay 
György (Veszprém), Kertesi Sándor (Buda
pest), Fejes Pál (Budapest), Schwarz János 
(Békéscsaba), Lorényi Gyula (Budapest), 
Gyurgyik Béla (Budapest), Soós Zoltán (Pécs), 
Ludwig László (Kassa) és Keresztesi Flrnő 
(Ungvár) postasegédmérnököket;

4. postasegédmémökké a X. fizetési osz
tályba: Csicsátka Antal (Budapest), Hidegkúti 
Andor (Budapest), Szentgyörgyi László (Buda
pest), Vajda Zoltán (Budapest), Váraljai Vil
mos (Budapest), Erdélyi Jenő (Budapest) és 
Greek Zoltán (Budapest) postamérnökgyakor
nokokat;

5. postamérnökgyakornokká: Reitzer An
tal (Budapest), Kiss Ernő (Budapest) és Domo
kos Aladár (Budapest) okleveles mérnököket;

III. a m. kir. posta számvevőségi szakában:
1. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná

csossá a VII. fizetési osztályba: Boda Benő (Bu
dapest) postaszámvevőségi II. osztályú főta
nácsosi címmel és jelleggel felruházott posta
számvevőségi tanácsost;

2. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. 
fizetési osztályba: Révai Géza (Budapest) pos- 
taszámvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott postaszámvizsgálót;

3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz
tályba: Boronkay Ákos (Budapest) és Nyitrai 
Béla (Budapest) postaszámvizsgálói címmel és 
jelleggel felruházott postaszámellenoröket;

4. postaszámellenőrré a X. fizetési osztály
ba: Pap József (Budapest) és Lászlófi Ferenc 
(Budapest) postaszámtiszteket;

5. postaszámtisztté a XI. fizetési osztályba: 
Papp László (Budapest), László Nándor (Bu
dapest) és Mosonyi Károly (Budapest) posta- 
számgyakornokokat;

6. postaszámgyakornokká: Gyürky József 
(Budapest), Lelkes Károly (Budapest), Szeg
halmi György (Budapest), Hlavacsek Ferenc 
(Budapest) és Barts Pál (Budapest) postafor
galmi gyakornokokat;

IV. a m. kir. postaforgalmi szakában:
1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz

tályba: Német Dezső (Budapest), Nagy Gyula 
(Budapest), Kónya Lajos (Budapest), Csömör 
Dezső (Szeged), Traversz István (Budapest), 
Csery László (Budapest), Abonyi Gyula (Bu
dapest), Grosz Elemér (Budapest) és Jancsó 
Pál (Budapest) postafőfelügyelői címmel és jel
leggel felruházott postafelügyelőket és dr. 
Éltető Albert (Budapest) postafelügyelőt;

2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály
ba: dr. Eördögh Gyula (Budapest), postasegéd- 
titkárt; Zöldy Pál (Szeged), Bonnet Gusztáv 
(Budapest), Valló Alajos (Budapest), Székely 
Dezső (Budapest), Jenődy János (Budapest), 
Bádonyi Géza (Budapest), Bartos Ferenc (Bu
dapest), Szebenyi Lajos (Kiskunfélegyháza), 
Spanraft Mihály (Beregszász) és Bende István 
(Ipolyság) postafelügyelői címmel és jelleggel 
felruházott postafőtiszteket;

V. a m. kir. posta üzemi férfitisztviselők 
szakában:

1. postafőellenőrré a VIII. fizetési osztályba: 
Nagy Béla (Kecskemét), Száz Miklós (Mis
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kolc), Győré Jenő (Győr), Gengely József ! 
(Budapest), Kaszap Lajos (Székesfehérvár), 
Szentiványi Jenő (Budapest), Szabolcs Ádám 
(Pécs), Szarka Gyula (Dunaszerdahely), Brájkó 
József (Szeged), Barna Albert (Székesfehérvár), 
Emmer Tivadar (Budapest) és Tarlós Ferenc 
(Budapest) postafőellenőri címmel és jelleggel 
felruházott postaellenőröket; Tasnádi Ferenc 
(Debrecen) és Bordás Lajos (Budapest) posta
ellenőröket;

VI. a m. kir. posta üzemi nötisztviselök sza . 
kában: postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osz
tályba: Simon Róza (Székesfehérvár) postafő- 
ellenőrnői címmel és jelleggel felruházott posta- 
ellenőrnőt és Szulimán Ella (Békéscsaba) posta- 
ellenőrnőt.

Budapest, 1939. évi december hó 31-én.

II.

148.900/1.—1939.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte;

1. a m. kir. posta forgalmi szakában:
1. postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 

Kovács Miklós (Budapest), Koncz Dezső (Buda
pest), Sándor Lajos (Kassa), Ádám József (Baja), 
Tatár Gyula (Debrecen), Kemény Károly (Bu
dapest), Tóth István (Budapest), Kajsza Pál 
(Székesfehérvár), Török László (Budapest), 
Koncz Sándor (Debrecen), Baróti Lajos (Buda
pest), Pálfi József (Dunaszerdahely), Nagy Já
nos (Budapest), Sárai Kálmán (Szombathely), 
Pardavi Ferenc (Huszt), és dr. Cserkuti Imre 
(Kassa) I. osztályú postatiszteket;

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: dr. Fekete István (Budapest), dr. Gazdag 
Gyula (Budapest), Barabás Ödön (Budapest), 
Perjesi Ferenc (Gyöngyös), Siklósi Ferenc (Vác), 
Orsi Ferenc (Gyula), dr. Minczer Béla (Debre
cen), Gál József (Budapest), Simony Imre 
(Győr), dr. Vető Károly (Pécs), Benedek György 
(Érsekújvár), Berényi László (Szeged), Bolla 
László (Budapest), Vajk Károly (Budapest) és 
dr. Ungvári Jenő (Szeged) II. osztályú posta
tiszteket;

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési osz
tályba; Matzon Lajos (Budapest) postaszámtisz- 
tet; dr. Hollós Tibor (Budapest), Simon Gyula 
(Budapest), Kovács Lajos (Rimaszombat), Gál 
Sándor (Debrecen), Tasnádi Béla (Gyöngyös),

Czékmány Arnold (Budapest), Farkas Zoltán 
(Budapest), Laping Zoltán (Budapest), Kállai 
Gyula (Budapest), Varga Koritár György (Bu
dapest), Ugrósdy Jenő (Kaposvár), Vigh Pál 
(Kassa), Barczen János (Budapest), Somlai Fe
renc (Debrecen), Kérchy Miklós (Kisvárda), Er
délyi Andor (Budapest), Várhelyi Ferenc (Buda
pest), dr. Vajda Gusztáv (Budapest) és Magass 
Mihály (Budapest) postagyakornokokat;

4. postagyakornokká: Szkladányi Béla (Ba
lassagyarmat) posta'számgyakornoköt; Král Já
nos (Budapest), Nemesik Ferenc (Budapest), 
Havas Tivadar (Budapest), Zsíros Zoltán (Buda
pest), Fritz Béla (Budapest), Mihályfalvi Dezső 
(Orosháza), Pónitz István (Csap), Lőrincz Gyu
la (Budapest), Sinály László (Kassa), Bacsó Jenő 
(Budapest), Matyasovszky Károly (Budapest), 
(Csabala József (Kassa), Horváth György (Kis
újszállás), Bártfai Imre (Budapest), Platthy Ber
talan (Budapest), Horváth Jenő (Budapest), 
Mentusz Endre (Budapest), Makiári László (Bu
dapest) és Nyulasi Ferenc (Budapest) postafor
galmi dijnokokat;

11. a m. kir. posta üzemi férfi tisztviselők 
szakában:

1. postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Bognár Ede (Budapest), Kovács Károly (Buda
pest), Filipinyi Mihály (Békéscsaba), Kendra Jó
zsef (Budapest), Pathy Nagy Kálmán (Kassa), 
Buzánszky József (Pécs), Horváth Sándor (Baja), 
v. Dicsővári István (Szeged), Kováts János (Bu
dapest), Csutoros Attila (Kisvárda), Bátorkeszi 
Béla (Budapest), Barócsi György (Budapest), 
Kovács Pál (Budapest), Illés Mihály (Budapest), 
Szatmári Károly (Budapest), Szűcs István (Bu
dapest), Inczefi Gábor (Újpest), Zala Gyula (Bu
dapest) és Márki Ferenc (Budapest) postaellen
őri címmel és jelleggel felruházott postasegéd- 
ellenőröket;

2. postasegédellenőrré a X. fizetési osztályba: 
Magyar Károly (Budapest), Török János (Nyír
egyháza), Vas Ferenc (Budapest), Pelle Antal 
(Budapest), Balatoni János (Budapest), Pere Jó
zsef (Debrecen), Arnóti János (Budapest), Tár
nái Imre (Budapest), Bognár Gyula (Budapest), 
Murvai Miklós (Budapest), Szántó Vilmos (Bu
dapest), Orbán István (Budapest), Bártfai Lajos 
(Budapest), Juhász István (Budapest), Madarász 
Sándor (Budapest) és Illés Gyula (Budapest) 
postasegédtiszteket; Nagy Árpád (Budapest) 
min. irodasegédtisztet;
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111. a m. kiv. posta üzemi nötisztviselök 
szakában:

1. postaellenőrnővé a IX. fizetési osztályba: 
Szirt Mária (Budapest), Tárnok Anna (Buda
pest), Molnár Ilona (Debrecen) és Feisthammel 
Leopoldina (Budapest) postaellenőrnői címmel 
és jelleggel felruházott postasegédellenőrnőket, 
Róland Angela (Nagykanizsa), Salamon Irén 
(Budapest), dr. Fejes Györgyné (Budapest), Ró
zsás Elemérné (Budapest), Nánássy Dóra (Bu
dapest), Bede Margit (Budapest és Schellenberg 
Emilia (Budapest) postasegédellenőrnőket;

2. postasegédellenőrnővé a X. fizetési osz
tályba: Nagy Mária bajai (Baja), Molnár János- 
né (Budapest), Kokovai Imréné (Budapest), 
Kasznár Mihályné (Sopron), Szántó Ida (Buda
pest), Mező Andrásné (Gyöngyös), Horváth 
Gáborné (Budapest), Horváth Elekné (Szombat
hely), v. Szakolczay Róbertné (Budapest), Ko
vács Mária (Miskolc), Réti Béláné (Budapest), 
Bak Piroska (Budapest), Drencsénvi Márta (Bu
dapest), Tóth Etel (Debrecen), Walter Margit 
(Budapest), Lacza Erzsébet (Győr), Tóth Fe- 
rencné (Budapest), Lengvárv Béláné (Budapest), 
Lánszky Paula (Budapest), Gyenes Olga (Buda
pest), Gieszer Teréz (Budapest), Horváth Bor
bála (Budapest), Zahlbrecht Jozefin (Budapest), 
Temesvári Leona (Budapest), Böszörményi Er
zsébet kolozsvári (Debrecen), Bernáth Olga 
(Debrecen), Irsa Ilona (Miskolc), Arbanász Im
réné (Budapest), Tóth Ilona (Győr), Ország 
Ilona (Szolnok), Turóczi Erzsébet (Budapest), 
Székely Armella (Sopron), Csete Friderika (Bu
dapest) és Kis9 Lászlóné (Budapest) postasegéd- 
tisztnőket;

3. postasegédtisztnővé a XI. fizetési osz
tályba: özv. Lévai Jakabné (Budapest), Zitter- 
barth Olga (Budapest). Jákó Imréné (Budapest), 
Fischer Karolin (Budapest), Fráter Eleonora (Ba
lassagyarmat), Hajnal Istvánná (Budapest), 
Drencsénvi Piroska (Budapest), Grosz Erzsébet 
(Kiskunhalas), Sükösdi Gézáné (Szolnok), 
Kreszta Katalin (Budapest), Takács Kálmánné 
(Újpest), Szabó Lászlóné (Budapest), Drasko
vics Miklósné (Budapest), Mezőszentgyörgyi 
Istvánné (Budapest), Fehérvári Margit (Buda
pest), Komka Károlyné (Debrecen), özv. Hamu- 
lyák Károlyné (Budapest), özv. Diettrich László
né (Debrecen), Nádor Béláné (Budapest), özv. 
Roszner Gézáné (Budapest), Heingartner Jó- 
zsefné (Budapest), Szakálly Károlyné (Buda
pest), Vrana Emma (Budapest), Radó Gyuláné

(Budapest), Bomerszbach Erzsébet (Debrecen), 
Bánki Margit (Budapest), Dályai Alice (Buda
pest), Joó Mária (Budapest), Jugovits Berta (Bu
dapest), Nagy Lászlóné (Budapest), Kapcsos Gé
záné (Budapest), Kis Jánosné (Budapest), Barth 
Jenőné (Budapest), Reif Paula (Budapest, Sar- 
vajcz Katalin (Budapest), Papp Kálmánné (Bu

dapest), Wéber Albertné (Budapest), P. Nagy 
Erzsébet (Szolnok), Szabó Ferencné (Budapest), 
Keresik Gyuláné (Budapest), özv. Höchst Fe
rencné (Budapest), Odenwald Anna (Budapest), 
dr. Ferenczy Jenőné (Budapest), Kaszala József- 
né (Budapest), Major Teréz (Budapest), Dobos 
Ilona (Budapest), Baliczky Józsefné (Budapest), 
Urányi Jánosné (Budapest), Szandi Julia (Buda
pest), Szántai Mária (Budapest), Kovács Mária 
dunapentelei (Budapest), Csanády Margit (Bu
dapest), özv. Prack Sebestyénné (Budapest), 
Bohus Margit (Budapest), Takács Lászlóné (Bu
dapest), Fülöp Jenőné (Budapest), Oravecz 
Emma (Budapest), Ströcker Katalin (Budapest), 
Árokszállási Irén (Budapest), Pál Györgyné (Bu
dapest), Sipos Jánosné (Budapest), György Bé
láné (Budapest), Tóth Erzsébet (Budapest), 
Nagy Ferencné (Budapest) és Havasi Mária (Bu
dapest) postakezelőnőket;

IV. a m. kiv. posta műszaki üzemi tisztvise
lők szakában:

1. postaműszaki segédellenőrré a X. fize
tési osztályba: Ruttkay Frigyes (Budapest) és 
Keresztes Kálmán (Szombathely) postaműszaki 
segédtiszteket;

2. postaműszaki segédtisztté a XI. fizetési 
osztályba: Pusztai István (Budapest), Metzner 
Lajos (Budapest), Börzsönyi Brúnó (Budapest), 
Fogarasi Gyula (Budapest), Pásztor Lajos (Bu
dapest), Vid Béla (Budapest), Müller Ernő (Bu
dapest), Murányi Sándor (Budapest), Wastl 
Sándor (Budapest), Dézsi József (Budapest), 
Bozdai Lajos (Budapest), Kis Lajos (Budapest), 
Schiäffer Sándor (Budapest), Kincses László 
(Budapest), Tornyai József (Budapest), Honti 
Árpád (Miskolc), Weiszhaupt Pál (Budapest), 
Csizmadia Sándor (Budapest), Kolumbán Sá
muel (Szeged), Farkas József (Budapest), Har- 
kai Dezső (Budapest), Nagy Lajos kissárói (Bu
dapest), postaműszaki üzemi gyakornokokat, 
és Hargittai Zsigmond (Budapest) II. osztályú 
postagépkezelőt;

3. postaműszaki üzemi gyakornokká: Varga 
János (Budapest), Törő János (Budapest), Mu-



6 1. szám.

cha Lajos (Budapest), Sántha Zsigmond (Buda
pest), Kovács Ferenc csurgói (Budapest), Csil
lag Gyula (Budapest), Csorba Rudolf (Buda
pest), Endrődi Benedek (Budapest), Gadányi 
István (Budapest), Solti József (Budapest),
Szabó Géza (Budapest), Sülé József (Sopron), 
Takács Kálmán (Budapest), Makrai Gyula (Bu
dapest), Bártfai Kálmán (Budapest), Papp Jó
zsef (Budapest), Bidzsovszky István (Buda 
pest), Kelemen Lajos (Budapest), Köplinger 
Ferenc (Budapest), Ördög Dénes (Budapest),
Horváth Henrik (Budapest), Kis Pál (Buda
pest), Császár Károly (Budapest), Lugosi Antal 
(Budapest), Vadász János (Budapest), Abonyi 
Ferenc (Budapest), Molnár János (Budapest),
Pallagi László (Budapest), Miklósvári László
(Budapest), Pécsi Kálmán (Budapest), Pintér 
Gyula (Budapest), Sipos Jenő (Székesfehérvár), 
Unyi István (Pécs), Borbély Dezső (Budapest), 
Breitner István (Székesfehérvár), Pécsi Lajos 
(Budapest), Termes András (Budapest), Szőke 
Béla (Budapest), Somkuti Ferenc (Kassa), 
Pető György (Szolnok), Baracsi Gyula (Sze
ged), Vidovits Lajos (Pápa) és Parcsami Lajos 
(Pápa) napidíjas postaműszerészeket;

V. a m. kir. postakezelőknél:
postakezelőnővé: Zeke Lászlóné (Buda

pest), Pintér Józsefné (Budapest), Kausits Mar 
git (Sopron), Dózsa Sándorné (Szeged), Stiehl 
Józsefné (Szeged), dr. Tima Tiborné (Zalaeger
szeg), Perczel Erzsébet (Szeged), dr. Fövényi 
Mihályné (Orosháza), Szász Lenke (Gyula), 
Turáni Károlyné (Ungvár), Lauly Mária (Pécs), 
Újvári Sándorné (Szeged), dr. Bucsky Sándorné 
(Budapest), Almássy Endréné (Budapest), 
Tihanyi Ferencné (Budapest), Varga Erzsé
bet gyöngyösi (Budapest), Gömöry Oszkárné 
(Budapest), Franz Margit (Budapest), Márkus 
Erzsébet (Budapest), Uj Erzsébet (Budapest), 
özv. Szabó Sándorné (Budapest), Bohuss Bor 
bála (Debrecen), Görgényi Erzsébet (Gyula), 
Moldoványi Erzsébet (Budapest), Makai Mária 
(Budapest), Jány Olga (Budapest), dr. Bessenyi 
Józsefné (Budapest), Heinrich Erzsébet (Buda
pest), Pásztor Éva (Pécs), Annau Hermina (Bu
dapest), Dessewffy Emma (Budapest), Kovács 
Sarolta (Sopron), Partizer Erzsébet (Budapest), 
Kováts Olga (Budapest), Rozbora Ferencne 
(Budapest), Jandó Ferencné (Budapest). Var 
jassy Ilona (Budapest), Vattay Etelka (Buda
pest), Grundt Pálma (Budapest), Aczél Ferenc
né (Budapest), Jenev Piroska (Budapest),

Schöpflin Margit (Budapest), Lányi Klára (Bu
dapest), Bánsághy Herta (Budapest), Berényi 
Lajosné (Budapest), Bölöny Jolán (Budapest), 
Soós Ilona (Budapest), Kajanek Mária (Buda
pest), Igmándy Ilona (Budapest), Jaroschek 
Etelka (Budapest), Gótzy Gyuláné (Budapest), 
Inántsy Pap Irén (Budapest), Szál Mária (Bu
dapest), Dunászi Ibolya (Budapest), Encsy Ju
dit (Budapest), Pécsi Ilona (Budapest), dr. 
Worschitz Oszkárné (Budapest), Sznitka Mar
git (Budapest), Prónay Margit (Budapest), 
Luka Pálné (Budapest), Maurer Janka (Buda
pest), Vekerdi Karolin (Budapest), Paskay Mag
dolna (Budapest), H. Márton Fatime (Buda
pest) és Nagy Teréz (Budapest) postadíjnok- 
nőket; Rubik Olga (Budapest) napidíjas gép
írónőt; Baumerth Edéné (Budapest) óradíjas 
gépírónőt;

VI. a m. kir. postaaltiszti személyzetnél:
1. I. osztályú postaszakaltisztté: Gyalog

Ferenc (Budapest), Magyar Pál (Budapest), Ku- 
bik János (Budapest), Takács István lovászpa- 
tonai (Budapest), Kiss Mihály pázmándi (Bu
dapest), Megyesi Sándor (Nyíregyháza), Tor
ma István (Budapest) és Kosztolányi Péter (Bu
dapest) II. osztályú postaszakaltiszteket;

2. II. osztályú postaszakaltisztté: Lipták
Péter (Budapest), Lepsényi József (Budapest), 
Varga Lajos tordasi (Budapest), Havasi István 
(Budapest), Ángyási Benjámin (Budapest), 
Horvát István polgárdi (Budapest), Laczi Imre 
(Budapest), Hekkel István (Budapest), Nagy 
János vértesacsai (Budapest), Sajtos Pál (Pécs), 
Hetyei József (Budapest), Regős Pál (Balassa
gyarmat), Nagy Bálint egerpataki (Budapest) 
és Kovács József aracsi (LTngvár) I. osztályú 
postaaltiszteket;

3. I. osztályú postaaltisztté: Nagy István
kürti (Budapest), Urbán János (Encs) és Hat- 
vanger János (Budapest) I. osztályú postavo- 
nalfelvigyázókat; Orbán János dályai (Buda
pest), Tabaj János (Székesfehérvár), Csabai 
Tmre (Gyöngyös), Tolner József (Eger), Szűcs 
Lajos szolnoki (Budapest), Nagy Pál pécsi 
(Pécs), Madlyena József (Budapest), Kovács 
Lajos balatonfüredi (Kaposvár), Szántó Ferenc 
(Kispest), Tábori Lajos (Budapest), Németh 
Ferenc egyházashetyei (Budapest), Szabó Jó
zsef kisapostagi (Budapest), Boda István tamá
si (Újpest), Füzesi György (Budapest), Hujber 
Gyula (Sopron), Kaminszki András (Nyíregy
háza), Király Sándor (Nyíregyháza), Tóth Béla
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vár), Krulik János (Ungvár), Macsinga Pál 
(Kassa), Klohán Gyula (Kassa), Buri Tamás 
(Léva), Nagy József (Sátoraljaújhely), Kövér 
Elemér (Miskolc) és Pavella Pál (Miskolc) II. 
osztályú postaaltiszteket;

II. osztályú postaaltisztté a IV. fizetési 
csoportba: Gyurcsi László (Budapest), Dávid 
István (Budapest), Borcsik István (Budapest), 
Dolniczky József (Budapest), Pelleczky Ferenc 
(Budapest), Vrbiczky György (Érsekújvár), 
Kovács Károly (Budapest), Máté Mihály (Ér
sekújvár), Fedor László (Budapest), Csizmazia 
János (Budapest), Alaksza Dezső (Budapest), 
Soltész György (Miskolc), Takács Dezső (Esz
tergom), Varga Károly (Beregszász), Szuhány 
Mihály (Budapest), Piga Ferenc (Kassa), Mihók 
István (Budapest), Cimbota László (Bereg
szász), Piacsek László (Budapest), Leskó Ist
ván (Kassa), Papp Béla (Budapest), Szekeres 
József (Budapest), Stefus Imre (Budapest), 
Andrisz Norbert (Érsekújvár), Takács Ernő 
(Komárom), Burghardt Károly (Budapest), 
Petrás György (Érsekújvár), Bucsok Mihály 
(Budapest), Hausz Lajos (Munkács), Csajághy 
Sándor (Léva), Micskó Ferenc (Kassa), No
votny Gyula (Kassa), Hrubos Gyula (Losonc), 
Dorohovics János (Ungvár), Kertész Illés 
(Munkács), Tudós Béla (Kassa), Pokorágyi 
Gyula (Rimaszombat), Zelenák Kálmán (Kas
sa), Hlinka János (Budapest), Cselényi Lajos 
(Budapest), Mihalcsik Fedor (Kassa), Hornyák 
József (Beregszász), Tresza Pál (Kassa), Schla- 
finger András (Budapest), Váradi Károly (Ung
vár), Peha Ferenc (Kassa), Lőcsös János (Rima
szombat), Szlivka Mihály (Beregszász) és Ro
senberg István (Esztergom) havibéres posta
kisegítőszolgákat; Krátky László (Kassa) és 
Mizsenkó Géza (Kassa) volt postakisegítőszol
gákat;

III. a m. kir. postamüszaki segédszemély
zetnél:

a III. fizetési csoportba: Tupta József
(Kassa) II. osztályú postavonalfelvigyázót I. 
osztályú postavonalfelvigyázóvá.

Budapest, 1939. évi december hó 23-án.

Kitüntetések.
I.

148.350/1.—1939.
A kereskedelem- és közlekedésügyi mi

nisztérium vezetésével megbízott magyar ki
rályi iparügyi miniszter előterjesztésére meg
engedem, hogy dr. Eltér Jenő nyugalmazott 
postafőigazgatónak, továbbá Bútor Ferenc, 
Rády Győző és dr. Tholway Zsigmond nyu
galmazott postahivatali igazgatóknak, négy 
évtizeden át kifejtett hű és buzgó munkássá
gukért elismerésem tudtul adassék.

Budapest, 1939. évi december hó 4-én.

Horthy s. k.
Varga s. k.

II.

149.690/1.—1939.
A magyar királyi miniszterelnök előterjesz

tésére, buzgó szolgálatuk elismeréséül Novák 
András és Brugoviczky Vidor nyugalmazott 
postafőellenőröknek és Strinovich Ferenc nyu
galmazott postaműszaki főellenőrnek a magyar 
arany érdemkeresztet, Major János és Czobor 
Ferenc nyugalmazott I. oszt. postaszakaltisztek- 
nek, Szombathy Antal nyugalmazott II. oszt. 
postaszakaltisztnek, Visi Győző nyugalmazott
I. oszt. postaaltisztnek és Nagy János nyugal
mazott II. oszt. postavonalmesternek a magyar 
ezüst érdemérmet adományozom.

Kelt Budapesten, 1939. évi november hó 29. 
napján.

Horthy s. k.
Varga s. k.

Elismerés.
230.196/1.—1939.

A m. kir. posta vezérigazgatója a Buda 
pest 70. sz. postahivatal létszámába tartozó 
Nagy Bálint I. o. postaaltisztet (1152) az ellene
1939. évi december hó 23-án kézbesítő körútja 
során végrehajtott támadás alkalmával tanú
sított bátor és példaadó magatartásáért elis
merését fejezte ki.

Budapest, 1939. évi december hó 27-én.
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tetétleni (Budapest). Alpár József (Budapest), 
Miklós János (Budapest), Nagy István borsfái 
(Budapest), Szabó Lajos dunavecsei (Budapest), 
Zsélyi Ferenc (Budapest), Hegedűs József dégi 
(Budapest), Tóth Lajos csóri (Budapest), Szá
lai József dabi (Budapest), Bányai József 
(Pécs), Potocska János (Budapest), Bibók Pál 
(Budapest), Farsang Mihály (Budapest), Huf
nagel József (Budapest), Lipták József száraz- 
bereki (Budapest), Matus János (Budapest), 
Orosz István (Budapest), Fekete János abai 
(Budapest), Matus György (Budapest), Samai 
József (Budapest), Ughi Menyhért (Tapolca), 
Fülöp István sárszentlőrinci (Budapest), Len
csés Sándor (Baja), Róka Ambrus (Nagykő
rös), Baksa György (Pécs), Szili József (Buda
pest), Bene Ferenc (Budapest), Brassói Mátyás 
(Budapest), Gráczer Mihály (Budapest), Lu
kács János dunabogdányi (Szolnok), Monori 
Sándor (Budapest), Sikos Miklós (Kisvárda), 
Kovács Gyula hosszúperesztegi (Budapest), Ju
hász János bodméri (Budapest), vitéz Koronái 
József (Budapest), Karácsony János Hatvan), 
Csongrádi Albert (Hatvan), Szekeres János 
(Budapest), Varga Géza somlóvásárhelyi (Bu
dapest), Harsing Gábor (Budapest), Bartos Já
nos (Budapest), Pátri Kálmán (Budapest), Sza
bó Gyula belsőböcsi (Miskolc), Budavári Fe
renc (Budapest), Bodnár István külsőböcsi 
(Miskolc), Tompa Ferenc (Székesfehérvár), Fü
löp István csákberényi (Székesfehérvár), Nik- 
lai István (Kaposvár), Viczián János (Buda
pest), Biró Péter (Budapest), Fenyvesi József 
(Budapest) és Pap János magyaralmási (Buda
pest) II. osztályú postaaltiszteket;
VII. a m. kir. posta műszaki segédszemélyzetnél:

1. a II. fizetési csoportba: Paál Ignác (Ka
posvár), Kiss Imre hódmezővásárhelyi (Hód
mezővásárhely) és Kovács András (Budapest) 
I. osztályú postavonalfelvigyázókat II. osztá
lyú postavonalmesterré; Börcs József (Buda
pest) és Szilas Lajos (Budapest) postagépkocsi
vezetőket II. osztályú posta garagemesterré;

2. a III. fizetési csoportba: Fekete Lajos
dunapentelei (Budapest), Erdősi Ferenc (Buda
pest), Sebestyén István (Budapest), Bajtai Béla 
(Budapest) és Kocsis József gogánfai (Buda
pest) postakocsikezelőket posta gépkocsiveze
tőkké; Havasi István (Enying), Pataki Ferenc 
(Szene), Komlós Károly (Szekszárd), Juhász 
Jenő (Eger), Biró Antal (Orosháza), S. Bakos 
Ferenc (Magyarbánhegyes), Náczi Gyula (Bu
dapest), Kukorda István (Budapest) és Móricz

Árpád (Szeghalom) II. osztályú postavonalfel
vigyázókat I. osztályú postavonalfelvigyázók- 
ká; Földvári Mihály (Budapest) postakocsike
zelőt posta gépkocsivezetővé; Temesvári Mi
hály (Tolna), Végh József kürti (Monor), Tóth 
András kürti (Esztergom) és Vajda György 
(Nagykanizsa) II. osztályú postavonalfelvigyá
zókat I. osztályú postavonalfelvigyázókká; Maj- 
nek Tamás (Budapest) postakazánfütőt I. osz
tályú postagépkezelővé; Szépvölgyi Márton 
(Budapest) II. osztályú posta csoportvezetőt I. 
osztályú postacsoportvezetővé; Németh József 
soproni (Sopron) II. osztályú postagépkezelőt 
posta gépésszé; Gerlei Ferenc (Budapest), Bárt- 
fai Kálmán (Budapest), Németh József zala
egerszegi (Budapest) és Szendrei Gábor (Bu
dapest) postakocsikezelőket posta gépkocsive
zetőkké.

Budapest, 1939. évi december hó 21-én.

III.

150.000/1.—1939.
A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

I. a m. kir. posta üzemi férfitisztviselőinek 
szakában:

Postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Nagy Kálmán (Budapest) postasegédellenőrt;

II. a m. kir. postaaltiszteknél:
I. osztályú postaszakaltisztté az I. fizetési 

csoportba: Kusnyér Pál (Kassa), Leskó János 
(Kassa) és Jankovits István (Komárom) I. osz
tályú potaaltiszteket;

II. osztályú postaszakaltisztté a II. fizetési 
csoportba: Antal Mihály (Kassa), Rudolf Nán
dor (Kassa), Szedlák Ignác (Kassa), Bús József 
(Komárom), Tóth Gáspár (Dunaszerdahely), 
Öllé Péter (Komárom), Répászky István (Kas
sa), Neszmér Gáspár (Érsekújvár), Hudán Fe
renc (Munkács) és Mátyás Mihály (Munkács)
I. osztályú postaaltiszteket;

I. osztályú postaaltisztté a III. fizetési cso
portba: Matiszkó József (Kassa), Varga Gyula 
(Kassa), Macsata János (Kassa), Semrák 
András (Kassa), Eperjesi János (Kassa), Fatula 
János (Kassa), Tresza András (Kassa), Sproch 
János (Kassa), Kontratovics András (Ungvár). 
Szidák György (Ungvár), Szabó Pál (Munkács), 
Kispesta László (Ungvár), Danes Ferenc (Ung-
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Hivatalvezetői megbízatás.
230.112/1—1939.

Németh István postafőfelügyelőt (250) 
megbíztam a Budapest 741. számú postahivatal 
vezetésével. ‘

Budapest, 1930. évi december hó 27-én.

Változás a katonai parancsnokságok és ezek 
kötelékébe tartozó személyek részére történő 

kézbesítésnél.
149.985/4.

1940. évi január hó 1-től kezdődőleg a ka
tonai parancsnokságok, valamint ezek legény
ségi állományába tartozó személyeknek cím
zett (közönséges és könyvelt) postai küldemé
nyeket nem csak tiszt, tisztviselő, hanem tiszt 
jelölt (zászlós), tisztviselőjelölt (gyakornok) is 
átveheti.

A postahivatalok ezt a rendelkezést az A. 
1. Szab. 92. §. 1. pontjánál és az A. 3. Szab. 116. 
§. 1. pontjánál jegyezzék elő. A Szabályzatok 
javítása iránt a legközelebbi változás útján 
intézkedem.

Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

A magyar posta 1938. évi jelentésének 
árusítása.

230.426/2.—1939.
A magyar posta 1938. 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 lehet 
árusítani. Ebben az összegben a kezelési költ
ség és a forgalmi adó benne van.

A postahivatalok az igényelt példányokat 
a könyvek árának szolgálati postautalvánnyal 
történő egyidejű megküldése mellett, a m. kir. 
posta tudakozó irodájánál rendeljék meg.

A könyv a posta működésének megisme
résére és így a szakismeretek fejlesztésére al
kalmas, kívánatosnak tartom tehát, hogy azt 
a postaalkalmazottak, illetőleg a postahivata
lok minél nagyobb számban megrendeljék.

Budapest, 1939. évi december hó 29-én.

Kötegelő készülékek kezelése.
143.685/9.—1939.

Felhívom a hivatalokat, hogy a kötegelő ké
szülékeknek „Kóczy-féle“ megjelölését mellőz
zék.

A kötegelő készülékek használata tárgyá
ban ismételten kiadott rendeleteim ellenére azt 
tapasztalom, hogy egyesek azokat még mindig 
rendeltetésétől eltérően használják, sőt előfor
dul az is, hogy magándolgaik összekötözésére 
felhasználva, lakásukra is magukkal viszik.

Figyelmeztetem ezért a hivatalokat, hogy a 
P. R. T. 1931. évi 9. számában közzétett 74.006/3. 
számú, az 1932. évi 42. és 45. számában közzé
tett 97.157/3. számú, illetőleg 94.348/4. számú és 
az 1936. évi 42. számában közzétett 122.681/9. 
számú rendeleteket, valamint az A. 2. Szab. 53. 
§. 12., 13., 14. pontjaiban közölteket tüzetesen ta
nulmányozzák át és az azokban foglaltakhoz szi
gorúan alkalmazkodjanak.

Külön is felhívom a figyelmet a követke
zőkre:

1. az országos ellátás biztosítása érdekében 
a hivatalok a felesleges kötegelő készülékeket a 
Budapest 72-es számú postahivatalhoz ne csak 
bizonyos időközönként, hanem naponként te
reljék vissza vagy közvetlen zárlatokban, vagy 
mozgóposták útján;

2. a hivatalok a zsinórokat rendezetten, 
vagyis a keletkezett csomókat kioldva és külön 
a hosszabb és külön a rövidebb zsinórokat ösz- 
szekötve juttassák vissza a Budapest 72. posta- 
hivatalhoz;

3. a kötegelő készülékek célszerű kihaszná
lása végett a kisebb kötegeknél a rövidebb, a na
gyobb kötegeknél viszont a hosszabb zsinórral 
felszerelteket használják. A hivatalok az A. 2. 
Szab. 77. §. 15. pontban foglalt utasítás meg
tartására különös gondot fordítsanak, a köte- 
gek felbontásánál a zsinórokat ne vágják el. ha
nem a tárcsáról való lecsavarással bontsák ki a 
kötegeket;

4. a kötegelő készülékeket tilos rendelteté
sétől eltérően — bármilyen rövid időre is — fel
használni és a hivatalból — magáncélra — el
vinni. E rendelkezés megszegőjével szemben szi
gorúan fogok eljárni.

A mozgópostafőnökségeknek kötelességévé 
teszem, hogy azokat a hivatalokat, amelyek zár
lataiban a vezetésük alá tartozó mozgóposták
hoz kioldatlan, összebogozott, rendezetlen, úgy

9
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szintén több napon át tárolt, a hivatal forgalmá
hoz képest nagy tömegű kötegelő készülékek ér
keznek, igazgatóságuknak jelentsék be.

A fentiek betartását a hivatali és mozgó
postái szemlékre utazó tisztviselők állandóan 
ellenőrizzék és amennyiben mulasztást tapasz
talnának, tegyenek jelentést.

Budapest, 1939. évi december hó 31-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

200.310/4.
A Wolfgang Höpker: „Rumänien diesseits 

und jenseits der Karpathen“, Carl T. Schmidt: 
„The Corporate State In Action“, Arnold 
Zweig: „Insulted and Exiled“, G. A. Borgese. 
„Marsch Des Fascismus“, von ff: „Ich Kann 
Nicht Schweigen“ és a Yonkersben (N. Y. 
U. S. A.) megjelenő „Lemko“ című kárpátorosz 
nyelvű sajtótermékektől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtóterméke
ket a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

II.
200.311/4.

A jugoszláviai Petrovec községben megje
lenő „Narodna Jednota“ című szlováknyelvű 
napilaptól a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 3-án. III. IV.

III.
200.312/4.

A Párisban megjelenő „L’Univers Israelite“ 
című francianyelvű folyóirattól a postai szállí
tás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

IV.
200.314/4.

A Zürichben megjelenő „Die Tat“ és „Die 
Weltwoche“ című németnyelvű időszaki lapok
tól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék. 

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

230.811/4.—1939.
A budapesti kir. büntető törvényszék 

vizsgálóbírája 1939. évi december hó 30uán kelt 
B. I. 13.839/1939. számú végzésével a Párisban 
előállított „Agence Telegraphique Juive Jue- 
dische Telegraphen Agentur“ című, Párisban 
1939. évi december hó 19-iki kelettel ellátva 
megjelentetett, nyitott borítékban terjesztett 
külföldi sajótermék (röpirat) lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Jegyezzék elő ezt a postahivatalok a P. R. 
T. 1939. évi 57. számában közzétett 149.635/4. 
sz. rendeletnél.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

II.
230.721/4.—1939.

A szombathelyi kir. törvényszék 1939. évi 
december hó 29-én kelt 3.029/1939. számú vég
zésével a Vasvármegye nyomdavállalat által 
a szombathelyi kir. ügyészségnek 1939. decem
ber 28. napján bemutatott „Nagyméltóságú 
Miniszterelnök, Pénzügyi és Földmívelésügyi 
Miniszter Urak!“ felírást viselő sajtótermék 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a szombat- 
helyi kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

Változások a Levélpostaidíjszabásban.
200.118/4—1939.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi módo
sításokat tartalmazó 9. sz. Változások című ösz- 
szefoglalást kiadtam.
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A szükséges példányokat a m. kir. posta tu
dakozó irodája küldi szét.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

Változások a Csomagdíjszabásban.
200.123/4.

A Csomagdíjszabásban időközben beállott 
változások 2. sz. jegyzékét e rendelettel együtt 
kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztálya 
fogja a hivatalokat és egyéb postai szerveket el
látni. Elmaradt példányokat a posta külföldi hír
laposztályánál kell szorgalmazni.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
149.089/8.—1939.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. Németországnál az első hasábba tegye
nek 6) jegyzetjelölést, a díjtáblázat aljára pedig 
a következő új jegyzetet írják: ,,6) Táviratok fi
zetett válasszal nem küldhetők.1’

10. o. Az oldal alján lévő 20) jegyzet két 
utolsó mondata helyett a következőket írják: 
összebeszéltnyelvű, valamint szám- és betűje- 
gyesnyelvű táviratok általában nem küldhetők. 
A finn igazgatás által az összebeszéltnyelvű táv
iratok feladására feljogosított feladóknak a 
használt code nevét a távirat bevezető részének 
végén fel kell tüntetni.“

11. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet első 
mondatát (Összebeszéltnyelvű . . .  nem küldhető) 
töröljék s helyébe a következő mondatot ír
ják: „összebeszéltnyelvű magántávirat az alább 
felsorolt távírócode-ok felhasználásával szer
keszthető: Code national fran?ais, Peterson’s 
third edition, Bentley’s complete pharse code, 
Acme commodity and phrase code, Cogef Lu- 
gagne 1929, New Boe code.“

Az oldal alján lévő n) jegyzet második 
mondata (Ha a táviratok . . . .  kérhető) után a 
következő új mondatot szúrják be: „Az össze
beszéltnyelvű, valamint szám- és betűjegyes- 
nyelvű táviratoknál a használt code nevét a táv
irat bevezető részének végén fel kell tüntetni.“

Portugáliánál az 5. hasábban lévő 14) jegy
zetjelölést javítsák 19)-re és az oldal aljára a kö
vetkező új jegyzetet írják: ,,19) Szám- és betű- 
jegyesnyelvű táviratok nem küldhetők, összebe
széltnyelvű táviratok pedig csak akkor, ha a 
használt code neve a távirat bevezető részének 
végén fel van tüntetve, vagy pedig a szöveg első 
szavaként a „privé“ szó Szerepel és a használt 
távírócode-ot a címzett bemutatja. Távirat csak 
a feladó veszélyére fogadható el.“

A 14) jegyzet ezután egyedül Porto Santo- 
szigetre vonatkozik.

13. o. A Délnyugat-Afrikára vonatkozó 9) 
jegyzetjelölést 10)-re javítsák.

Az oldal alján lévő 9) jegyzet első mondatát 
a következőképen helyesbítsék: „Magántávira
tok közértelmű angol, arab vagy francia nyel
ven szerkesztve, csak a feladó veszélyére küld
hetők.“ A szöveg utolsó mondatának 1-ső szavát 
(Egyiptomba) töröljék.

14. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegé
nek első mondatát a következő szöveggel helyet
tesítsék: „Magántáviratok közértelmű angol,
francia vagy spanyol nyelven szerkesztve, csak 
a feladó veszélyére küldhetők.’*

15. o. Az oldal alján lévő 14) jegyzet szö
vegét a következő mondattal egészítsék ki: „Dél-

| Bhode.sia-ba afrikán- és spanyolnyelvű táviratok 
is küldhetők.“

16. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzet utolsó 
mondatát a következőképen helyesbítsék: „Sey- 
chelles-szigetekre és Ugandába spanyolnyelvű 
táviratok is küldhetők.*

25. o. Surinam-nál a 6. hasábba tegyenek u) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
új jegyzetet írják: ,,n) Magántáviratok közér
telmű angol, francia, holland vagy német nyel
ven, könnyen érthető módon szerkesztve küldhe
tők. Ha a táviratok valamely más nyelven van
nak szerkesztve, a címzettől a szöveg fordításá
nak bemutatása kérhető. Az összebeszéltnyelvű, 
valamint szám- és betűjegyesnyelvű magántáv
iratokat csak abban az esetben kézbesítik, ha a 
címzett a használt code-ot felkérésre bemutatja, 
a szám- illetőleg betűcsoportokból álló tőzsdei 
vagy piaci árakra vonatkozó szövegű távirato
kat pedig csak akkor, ha a címzett e csoportok 
jelentését megmagyarázza.“

A Távíró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1939. évi 54. számában megjelent 
145.554/39. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivata-

*
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lók a következő változásokat jegyezzék elő:
5. o. Kanada, New-Foundland (Terre Neu- 

ve)-nál az első hasábba tegyenek *) jegyzetjelö
lést, az oldal aljára pedig a következő jegyzetet 
írják: ,/) New-Foundland-ba =  GTG =  és 
=  XLT =  üdvözlőtáviratok csak angol vagy 
francia nyelven szerkesztve küldhetők.“

Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
148.372/8,—1939.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban 
következő változásokat jegyezzék elő:

38. o. Lettországnál a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben a beszélgetési díj 
9 frs 80 cts helyett 12 frs 20 cts.

Az oldal alján, a kiszámított díjak tábla 
zatában levő díjakat sorrendben a következő 
díjakkal helyettesítsék:

4.07 7.32 2.44.
Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
230.422/3.—1939.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a kir. hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

13. o. Aszalónál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
28. o. Bobánál f&3 helyett fl97 írandó.
29. o. Bogyánál 5622 helyett 5624 írandó.
35. o. Celldömölknél a mostani adatok he

lyett beírandó: f53, 53, 1. Szbhely 2/1327 v., 54, 
51, 1. Szbhely 2/1315 v., 81, f54, 83, 1. Bp. 72/1316 
v„ f51, 264, 197.

39. o. Csobádnál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
51. o. Encsiiéi 10, flO helyett beírandó: 

34—Mi 2/1502 v„ Kassa 2/1501 v.
56. o. Felsőméránál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
61. o. Garadnánál 10, flO helyett 34—Mi 

2/1502 v., Kassa 2/1501 v. írandó.
70. o. Halmajnál 10, flO helyett beírandó 

34—Mi 2/1502 v„ Kassa 2/1501 v.
73. o. Hernádnémetinél f49 elé beírandó 

f38. Hernádvécsénél 10 helyett 1. 34/1515 v. 
írandó. — Fíidasnémetinél 10, flO, fl50 helyett

beírandó: 34—Mi 2/1502 v., Kassa 2/1501 v., 
f  150, 1. Bp. 72 — 1. Mi 2/1516 v.

96. o. Komjátnál 4422 v. elé beírandó 4432 
(k.), utána (V. U. ü.), 1. Bp. 62/4422 v.

104. o. Léhnél 10, flO (k. ü.) helyett 34—Mi 
2/1502 v., Kassa 2/1501 v. Írandó.

107. o. Magyardiószegnél 1 helyett 40 íran
dó.

112. o. Mezőcsátnál 1. Mi elé beírandó 1.
f38 — .

113. o. Mezőkövesdnél f39 helyett f33, 39 
után pedig 33 írandó.

130. o. Novajidránynál 10, flO helyett 34 — 
Mi 2/1502 v., Kassa 2/1501 v. írandó.

133. o. Nyitranagykérnél 4422 v. elé be
írandó 4432 (k), utána pedig (V. U. ü.), — 1. Bp. 
62/4422 v.

135. o. Ongánál 1. 10 helyett 1. 34 írandó.
145. o. Polgárnál 1. 167 helyett 167 írandó.
152. o. Rimaszécs pu.-nál 1. 34/9507 v. tör

lendő. Rimaszombatnál 21 elé beírandó 1., ez 
elé pedig 21/8120 v.; 1. 22 — 1. 34 továbbá 1. Bp 
72 — 1. Rozsnyó /8128 v. törlendő, 1. f21 elé 
pedig beírandó 1. Bp. 72 — .

153. o. Rozsnyónál 1. 22 — 1. 34 — 1. 
Rszomb./7602 v. törlendő, 1. Misk. elé 1. f38 — 
Írandó.

171. o. Szikszónál 10 helyett 34—Mi 2/1502 
v., flO helyett Kassa 2/1501 v. írandó.

184. o. Tokajnál 39 helyett Szer., 2316 he
lyett 2326 írandó.

185. o. Tornaijánál 1. 34/7602 v. törlendő.
Budapest, 1939. évi december hó 28-án.

Szap postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.
149.933/3.—1939.

Szap postaügynökség ellenőrző hivatala
1940. évi január hó 1-től Győr 2. helyett Duna- 
szerdahely.

A kir. hivatalok ehhezképest a Helységnév- 
tár 1. számú pótfüzetének (102. o.), a Postahiva
talok és Postaügynökségek névsorának (130. o.) 
és az Irányítási Füzet (164. o.) adatait megfele
lően helyesbítsék.

Budapest, 1939. évi december hó 30-án.
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Vajk postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.
200.1323.

Bars és Hont k. e. e. vármegye verebélyi já
rásában fekvő Vajk, távbeszélővel egyesített 
postahivatal 1939. évi december hó 21-től táv
beszélővel egyesített postaügynökséggé alakít
tatott át.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Vere 
bély.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. sz. pót
füzetének 112. oldalán, Vajknál ^  helyett je
gyezzék be: „ISI Eh. Verebély“, a Postahivata
lok és Postaügynökségek névsorának 151. olda
lán Vajknál a 4. hasábba írják be: „ü. (Eh. Ve
rebély)“, végül az Irányítási Füzet 192. oldalán 
Vajknál a 2. hasábba IV. helyett „Ü“-t, a 7. ha
sábba pedig f202. helyett „Eh. Verebély (+202)“ 
írjanak.

Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

Megyercs postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.
149.724/3.—1939.

Komárom vármegye komáromi járásában 
fekvő Megyercs postahivatal 1939. évi decem
ber 16-tól változatlan forgalmi körrel postaügy
nökséggé alakíttatott át.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Komá
rom 1.

A kir. hivatalok a Helységnévtár 1. sz. Pót
füzetének 84. oldalán Megyeresnél helyett
írják be: „SI Eh. Komárom 1.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rának 90. oldalán, Megyeresnél a 4. hasábba ír
iák be: „ii. (Eh. Komárom 1.)“

Végül az Irányítási Füzet 112. oldalán Me- 
gvercsnél a 2. hasábba „IV.“ helyett „U“-t; a 7. 
hasábba pedig „Komárom 1.“ elé „Eh.“-t írjanak.

Budapest, 1939. évi december hó 30-án.

Horlyó (rjwtoBo) postaügynökség megnyitása. 
149.813/3.—1939.

Az ungi közigazgatási kirendeltség ung- 
vidéki járásában fekvő Horlyó községben 1939. 
évi december hó 19-én postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár 1., 
ellenőrzőszáma: 2268, díjnégyszögszáma: 2414.

Az ügynökség' forgalmi köre Felsőszlatina- 
Visnvá (Bkinnk Co/iothuii.i ), Horlyó (ry;(jr>ono) és 
Ungcsertész (HeprejKí,) községekre terjed ki.

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

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 63. oldalon Horány után írják be: „2268, 
2414, . . . , Horlyó (ry,w>oBo) ü. (Eh. Ung
vár 1.), Ungi közig, kirend., D„ Ungvár <■ ■ ■ 
Antalóc—AuraaoKHH “; a 170. oldalon a 2414. 
számnál Korláthelmec után és a 178. oldalon a 
2268. számnál beírandó: „Horlyó“.

Az Irányítási Füzet 75. oldalán Horány után 
írják be: „Horlyó (rynatoBo), U., Ungi közig, 
kirend., D., II. Ungvár—Antalóc (AHiâ oBHH) 
Ungvár 2., Eh. Ungvár 1.

Budapest, 1939. évi december hó 30-án.

Bazsi postaügynökség megnyitása.
149.914/3.—1939.

Zala vármegye sümegi járásában fekvő 
Bazsi községben 1939. évi december hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sümeg, 
ellenőrzőszáma: 5427, díjnégyszögszáma: 793.

Az ügynökség forgalmi köre Bazsi és Sü- 
megprága községekre, valamint a közigazgatási
lag Bazsihoz tartozó Máriamajor és Öreghegy 
lakotthelyekre terjed ki.

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

A Helységnévtár 125. oldalán Bazsinál az 
„u. p. és“ bejegyzés törlése mellett beírandó: „S3 
Eh. Sümeg, Tapolca«=»c= nkk., Sümeg . . . ,  793“, az 
„u. t. Sümeg“ után beírandó: „postáig. P.“; Má
riamajor ^  Bazsi (358. o.), Öreghegy 6S Bazsi 
(414. o.) és Sümegprága (479. o.) ezentúl u. p. 
Bazsi.

A Postahivatalok és Ügynökségek Névsorá
ban a 17. oldalon Bazsi mellett alkalmazott ,,2)“ 
jelzést és az ennek megfelelő jegyzetet töröljék; 
a 7. hasábba pedig jegyezzék be: „Sümeg . . . “

Az Irányítási Füzetben a 23. oldalon Bazsi 
mellett alkalmazott „*)“ jelzést és az ennek 
megfelelő jegyzetet töröljék s a 7. hasábba je
gyezzék be: „Eh. Sümeg“.

Budapest, 1939. évi december hó 30-án.
V .  i
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
149.219/3.—1939., 230.254/3.—1939. 149.651/3.—1939., 230.009/3.—1939.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.
**) A község a szállítás és kézbesítés költségeihez évi 192 P-vel járul hozzá.

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 19-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.
Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Alsódabas postahivatal magas fizetéssel azonnalra, 

vagy január 15-ére második kiadót keres. Csak gyakorlott 
munkaerők fix fizetésre szóló ajánlatát kérem. Megfelelés 
esetén az állás állandó.

Budapest 97. postahivatalhoz érettségizett keresztény 
úrileány kisegítőnek felvétetik, havi 40 pengő fizetéssel.

Hajdúnánás I. oszt. postahivatal mindenben jártas nő
kiadót keres, teljes ellátásra. Fizetés megegyezés szerint.

Kóny (Győr m.) II. oszt. közepes forgalmú hivatal
szerény igényű kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

Kőrösszakái postahivatal olyan nőkiadót keres, ki a 
helyettesítést is vállalja. Fix 120 pengő — üzemivel.

Szécsény (Nógrád megye) postahivatal állandó alkal
mazásra gyakorlott férfi vagy nőkiadót keres. Fizetés meg
egyezés szerinti fix és üzemi.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

a
F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  F e l e l ő s  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , II» SO JA N U Á R  13. 2- szám.

T A R T A L O M :
Postamesteri állásra kinevezett pályázók visszalépése.
Liba szállítása külföldre.
Az után vételi és megbízási forgalom újrafe! vétele 

Dániával.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának 1939.- 

augusztus 1-től érvényes árjegyzékéhez az 1. számú pór- 
lék kiadása.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv meg
jelenéséről.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermék
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változások a Helységnévtárban.
Tata és Tóváros postahivatalok nevének megváltoz

tatása.

Zalavár postaügynökségnél közúti pótdíj szedésének 
rendszeresítése.

Változások az Irányítási Füzetben.
Budapest 40. számú postahivatal áthelyezése.. 
Bükkszék postahivatal megnyitása.
Terpes postahivatalnak postaügynökséggé való á t

alakítása.
Csörnyeföld postaügynökség megnyitása. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Postamúzeumi anyag gyarapítása.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Postamesteri állásra kinevezett pályázók 
visszalépése.

230.718/1.—1939.
Az utóbbi időben többször megtörtént, 

hogy pályázat útján betöltésre kerülő postames
teri hivataloknál az állásra kijelölt pályázó a 
kinevezés megtörténte után elfogadható indo
kok nélkül a kinevezés hatálytalanítását kérte 
és új állomáshelyét elfoglalni vonakodott.

Ez az eljárás nemcsak a pályázat komoly
ságát veszélyezteti, hanem a fennálló szolgálati 
rendbe és fegyelembe is ütközik. Az, aki adott 
esetben valamely meghirdetett postamesteri ál
lásra pályázott, kinevezése esetén — hacsak 
időközben előre nem látható váratlan akadályok 
nem merülnek fel, — tartozik azt el is foglalni. 
Ha a kinevezett pályázó alapos és elfogadható 
indok nélkül visszalép és új állomáshelyét nem 
foglalja el, annak más hivatalra benyújtott pá
lyázatát, — még a legenyhébb esetben is — 2 
éven át nem fogom figyelembe venni. Súlyosabb 
esetben a vonakodást fegyelmi úton fogom el
bírálni.

Budapest, 1940. évi január hó 8-án.

Liba szállítása külföldre.
201.230/4.

A Magyar Nemzeti Bank 1940. január 9-től 
vágott libának külföldre ajándékkép való kikül
dését barna nyilatkozattal ismét csak egy kilo
gramm súlyhatárig engedélyezi.

A január hó 8-ig bezárólag láttamozott bar
na nyilatkozatokkal egy egész tisztított liba a 
belső részekkel együtt még feladható

A hivatalok e változást jegyezzék elő a P 
R. T. 1939. évi 56. számában megjelent 148.456/4. 
sz. rendelet 2. pontjánál és a P. R. T. 1937. évi 
számában megjelent rendelet 6. §. 1. pontjánál.

Budapest, 1940. évi január hó 9-én.

Az utánvételi és megbízási forgalom újrafelvé- 
tele Dániával.

230.716/4.—1939.
A Dániába szóló utánvételes küldemények 

és megbízások forgalma újra megnyílt. A be
szedhető összeg felső határa az eddigi 40 angol 
font helyett 9 angol font.
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A hivatalok a változást jegyezzék elő a P.
R. T. 1939. évi 4L számában megjelent I. ad 
128.58414. sz. rendeletnél.

A Ld. és a Csd. javítása iránt a Változások 
útján intézkedem.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának
1939. augusztus 1-től érvényes árjegyzékéhez 

az I. számú pótlék kiadása.
201.017/3.

A P. R. T. 1939. évi 36. számában közzé
tett 122.356/3. számú rendelettel kapcsolatban 
értesítem a postahivatalokat, hogy a m. kir. 
posta bélyegértékesítő irodája részére 1939. évi 
augusztus hó 1-én kiadott árjegyzékhez folyó 
évi január hó 15-i érvénnyel I. számú pótlékot 
adtam ki.

E pótlék 1—1 példányát a budapesti összes, 
valamint a vidéki kincstári és I. osztályú posta- 
mesteri hivataloknak egyidejűleg megküldöttem. 
Felhívom a postahivatalokat, hogy a pótlékot az 
előlhivatkozott rendeletem kapcsán megküldött 
árjegyzékbe ragasszák be.

Azok a postahivatalok, amelyeknek több 
pótlékra vagy árjegyzékre van szükségük, igé
nyükkel közvetlenül a bélyegértékesítő irodához 
forduljanak.

Budapest, 1940. évi január hó 8-án.

Tájékoztató a Magyar Statisztikai Zsebkönyv 
megjelenéséről.
149.872/2.—1939.

Magyarország és a külföldi államok legfon 
tosabb demográfiai, szociális és gazdasági ada
tait tartalmazó „Magyar Statisztikai Zsebkönyv“ 
VIII. (1939. évi) évfolyama megjelent. A Zseb
könyv tájékoztatást nyújt az 1938. év őszén 
visszacsatolt felvidéki és az 1939. év tavaszán 
visszatért kárpátaljai területekre vonatkozólag 
is. A sokoldalú, könnyen áttekinthető és érté
kes segédeszközül használható könyv 1 P-ért a 
m. kir. Központi Statisztikai Hivatalnál (Buda
pest, II., Keleti Károly-u. 5/7., távbeszélőn: 
150-020) rendelhető meg. A megrendelés akár 
hivatalonként csoportosan, akár egyénenként 
írásban vagy távbeszélőn is történhetik.

Budapest, 1940. évi január hó 8-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
201.112/4.

Az Amsterdamban a Querido Verlag N. V. 
amsterdami cég kiadásában megjelenő, Bruno 
Frank: „Der Reisepass“ című könyvtől a postai 
szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

EL

200.563/4.

x\ Londonban megjelenő „The War“ című 
angolnyelvű hetilaptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.

III.
200.564/4.

A Pozsonyban megjelenő „Nástup“ című 
időszaki sajtóterméktől a postai szállítás jo
gát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.

IV.
200.565/4.

A Detroitban (Egyesült Államok) megjele
nő „Narodna Volya“ című időszaki sajtóter
méktől a postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.

Lefoglalandó sajtótermék,
201.310/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi január hó 8-án kelt B. I. 
188/1940. számú végzésével a Párisban megje
lenő „Agance Telegraphique Juive Juedische 
Telegraphen Agentur“ című röpirat 1939. évi
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december hó 19., 23., 26. és 28-áról keltezett 
számainak lefoglalását rendelte el.

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

Jegyezzék elő ezt a postahivatalok a P. R. 
T. 1939. évi 37. számában közzétett 149.636/4. és 
az 1940. évi 1. számában közzétett 230.811/4.—
1939. számú rendeleteknél.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése,

230.435/4—1939.
A kassai m. kir. állami kereskedelmi fő

iskolát az 1940. évi február hó 1-től kezdődő 
érvénnyel a levélpostai díjátalányozásban rész
vevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a levélpostadíjsza- 
bás 67. §-ának (Díjátalányozásban részvevő 
szervek) X. pontjában (M. kir. Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztérium) 26. tételként vegyék 
fel:

,,26. Kassai állami kereskedelmi főiskola."
Budapest, 1940. évi január hó 2-án.

Változások a Helységnévtárban.
I.

200.302/3.
Aka (90. old.) ezentúl ©£3 L., u. t. Ba- 

konysárkány törlendő.
Nagyhalász (384. old.) tvb. szóig, ezentúl

02.
Nagvkovácsi-nál (386. old.) a )-( jel után 

Tiszaistvántelep helyett „Tiszaistvánliget“ 
írandó.

Sarród (465. old.) ezentúl ©£3 L., u. t. Esz- 
terháza törlendő.

Tényő (519. old.) ezentúl ©£3 L., u. t. Fel 
péc törlendő.

Tiszaistvánkertváros O  Nagykovácsi (524. 
old.) helyett „Tiszaistvánliget“ r\ Nagyková
csi írandó.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

200.584/3.
Bodrogkisfalud (139. o.) ezentúl u. t. Bod- 

rogkeresztúr.
Endrődnél (191. o.) a )-( jel után „Kondo- 

rosi tanyák“ mellől a „(Hunyatelep)“ bejegy
zés törlendő.

Hunyatelep 1. Kondorosi tanyák o  End- 
rőd (261. o.) bejegyzés adataival együtt tör
lendő.

Kondorosi tanyáknál ( o  Endrőd) a 320. ol
dalon „(Hunyatelep)“ bejegyzés törlendő.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

II.

Tata és Tóváros postahivatalok nevének meg
változtatása.

200.034/3.

Tata és Tóváros községeknek „Tata“ vég
leges néven történt egyesítésével kapcsolatban
1940. évi január hó 1-től Tata postahivatal neve 
„Tata l“-re, Tóváros postahivatal neve pedig 
„Tata 2“-re változott meg.

Ezzel kapcsolatban a kir. hivatalok a segéd
könyvekben a következő változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtárban: Agostván (90. o.)
ezentúl u. t. Tata 1.

Baj (110. o.) Eh. Tóváros helyett ezentúl 
„Eh. Tata 2“, továbbá ezentúl u. t. Tata 1.

Bertamajor o. Tata (134. o.) ezentúl u. p. 
Tata 2, u. t. Tata 1.

Budapest-szentlőrinci és tatai cserép- és 
téglagyár O Tata (148. o.) ezentúl u. p. Tata 2,
u. t. Tata 1.

Dióspuszta r\ Tata (178. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tata 1.

Ferencmajor O Szomód (212. o.) ezentúl
u. t. Tata 1.

Kistagyospuszta f~\ Környe (313. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Tata 1.

Látóhegy O Naszály (340. o.) ezentúl u. t. 
Tata 1.

Máriamagdolnapuszta r\ Szomód (358. o.) 
ezentúl u. t. Tata 1.

Máriapuszta -"5 Tata (359. 0.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tata 1.

Miklóspuszta o  Tata (371. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tata 1.
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Nagytagyospuszta C\ Környe (393. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Tata 1.

Paulamajor rs Tata (425. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tata 1.

Remeteség .'A Vértesszőllős (452. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Tata 1.

Szentgyörgypuszta rs Környe (454. o.) ezen
túl. u. p. és u. t. Tata 1.

Szomód (504. o.) ezentúl u. t. Tata 1.
Tardos (514. o.) Eh. Tóváros helyett ezen

túl „Eh. Tata 2.“
Tatánál (516. o.) a jelzés után felveen

dő
Tóvárosnál (531. o.) a „tatai j." utáni köz- 

igazgatási és postai bejegyzések törlése mellett 
beírandó: u. p. és u. t. Tata 1.“

Tvúkmajor rs Tata (536. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Tata 1.

Uradalmi gőztéglagyár C\ Tata (544. o.) 
ezentúl u. p. Tata 2, u. t. Tata 1.

Vértesszőllős (559. o.) Eh. Tata helyett „Eh. 
Tata 1.“, továbbá ezentúl u. t. Tata 1.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 12. oldalon Baj, a 140. oldalon pe
dig Tardos postaügynökségnél Eh. Tóváros he
lyett „Eh. Tata 2“ írandó. A 141. oldalon Tata 
postahivatal neve „Tata l'l-re helyesbítendő és 
Tata után új sorként beírandó: „6135, 108, . . . , 
Tata 2 (Eszterházy-u. 39.), Komárom S„ Buda
pest .M-ig-m^Győr, Tata-Tóváros, . . . a 147. 
oldalon Tóváros összes adataival törlendő, a 155. 
oldalon Vértesszőllős postaügynökségnél Eh. 
Tata helyett „Eh. Tata 1“ írandó, a 162. oldalon 
a 108. számnál Tóváros törlendő, a 186. oldalon 
a 6031. számnál Tata helyett Tata 1, a 187. ol
dalon pedig a 6135. számnál Tóváros helyett 
Tata 2 írandó.

Az Irányítási Füzetben a 15. oldalon Baj
nál Eh. Tóváros helyett „Eh. Tata 2“, a 173. ol- 
dalon Szomódnál Tóváros helyett „Tata 2“, a 
177. oldalon Tardosnál Eh. Tóváros helyett ..Eb. 
Tata 2“ írandó, a 186. oldalon Tóváros összes 
adataival együtt törlendő, végül a 197. oldalon 
Vértesszőllősnél Eh. Tata helyett Eh. Tata 1. 
írandó.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

Zalavár postaügynökségnél közúti pótdíj 
szedésének rendszeresítése.

200.056/3.
Zalavár postaügynökségnél közúti pótdíj 

szedését rendeltem el. Ezzel kapcsolatban a 
hivatalok a segédkönyvekben az alábbi válto
zásokat vezessék keresztül.

A Helységnévtár 571. oldalán Zalavárnál 
a 790. szám elé írják be: „pd“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 158. oldalon Zalavárnál a 4. ha 
sábba írják be: „gy.“.

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
200.952/3.

Az Irányítási Füzet című segédkönyvben 
bekövetkezett alábbi változásokat a hivatalok 
vezessék keresztül és a helyes irányítás iránt in
tézkedjenek:

17. o. Balassagyarmatnál a f235 elé beírandó 
1. Bp. 72/4236 v.

25. o. Beregkövesdnél 33 — Beregszász 3522 
v. helyett 384, 3524 v. után pedig t384 írandó.

28. o. Bükénél 33 — Beregszász 3522 v. he
lyett 384, 3524 v. után pedig f384 írandó.

44. o. Dolhánál 33 — Beregszász — 3522 v. 
helyett 384, 3524 v. után pedig f384; írandó.

53. o. Esztergomnál 3530 v. után beírandó 
(H. Ü. ti. után); cs. Kom. 2. helyett Kom. 2. 
írandó; tl78 után 72 törlendő, 3428 helyett pe
dig 3426 írandó.

75. o. Horlyónál a jelenlegi adatok helyett 
Eh. Ungvár 1 —Ungvár 2/3722 v., 1. 34 — Ung- 
vár 2 3744 v. írandó.

77. o. Boncánál Bszász — 33/3522 v. helyett 
384 3642 v„ 3524 helyett 3626, llosvánál Bszász -— 
33/3522 v. helyett 384, 3524 v. után f.384 írandó.

88. o. Kereckénél Bszász — 33 3522 v. he
lyett 384 írandó.

98. o. Kovácsrétnél Bszász — 33 3522 v. he
lyett 384 írandó.

105. o. Lévánál 6132 helyett 6112 írandó. — 
konyánál a jelenlegi adatok helyett beírandó: 
Máiidok, 115 (IV/1—IX/30).

120. o. Nagyberegnél Beregszász — 33 3522 
v. helyett 384, 3524 v. után t384 írandó.



2. szám. 19

122. o. Nagykálnánál Éújv. 2 után beírandó 
— cs. (V. nem.).

134. o. Olaszliszkánál 39 után beírandó (450 
c. v., a f49 pedig törlendő.

144. o. Polénánál utolsó tételnek beírandó
1. Munkács, 61.

154. o. Salánknál Bszász — 33/3522 v. he
lyett 384, 3524 v. után pedig f384 írandó.

172. o. Szolyvánál 422 helyett 420 írandó.
184. o. Tolcsvánál 39 után beírandó /450. c. v.
196. o. Verebélynél Éújv. elé beírandó 1.
Budapest, 1940. évi január hó 8-án.

Budapest 40. számú postahivatal áthelyezése.
200.017/3.

A Budapest 40. sz. postahivatal 1939. évi 
november hó 27-én a IV. kér. Deák Ferenc u. 1. 
szám alól V. kér. Bálvány u. 23. szám alá he
lyeztetett át.

A kir. hivatalok a változást a Postahivata
lok és Ügynökségek Névsorában a 27. oldalon 
jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi január hó 9-én.

Bükkszék postahivatal megnyitása.
200.819/3.

Heves vármegye pétervásári járásában 
fekvő Bükkszék községben 1940. évi január hó
1-én távbeszélővel egyesített új postahivatal 
nyílt meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 3520., díj- 
négyszögszáma: 228.

A postahivatal forgalmi köre a községre 
és a közigazgatásilag hozzátartozó Cser, továb
bá a közigazgatásilag Hevesaranyos község
hez tartozó Kőrös elnevezésű lakott helyekre 
terjed ki.

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

A Helységnévtár 150. oldalán Bükkszéknél 
az „u. p. és u. t. Terpes“ törlése mellett írják 
be: L., Kál-Kápolna — — Kiste-
renye, S írok...., pd., 228, postáig. K.; Cser rs 
Bükkszék (160. o.), és Kőrös O Hevesaranyos 
(327. o.) ezentúl u. p. és u. t. Bükkszék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 32. oldalon Bükkösd után írják

be: „3520, 228,...., Bükkszék k., Heves, K., 
Kál-Kápolna -  Kisterenye, Sírok . . a
163. oldalon a 228. számnál Recsk elé, a 182. ol
dalon pedig a 3520. számnál írják be: „Bükk
szék“.

Az Irányítási Füzetben a 34. oldalon Bük
kösd után írják be: „Bükkszék, III., Heves, K„ 
I. b. Kál-Kápolna—Kisterenye, f68“.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

Terpes postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.
200.819/3.

Terpes postahivatal 1940. évi január hó 
1-én távbeszélővel egyesített postaügynökség
gé alakíttatott át.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bükk
szék.

A postaügynökség forgalmi köre Terpes 
és Szajla községekre, továbbá a közigazgatási
lag Bükkszék községhez tartozó Pósváripuszta 
lakott helyre terjed ki.

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

A Helységnévtár 520. oldalán Terpesnél 
az összes postai adatokat töröljék és írják be: 

Eh. Bükkszék f j ö  L„ Kál-Kápolna -  -  
Kisterenye, Sírok----- pd„ 228, postáig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 142. oldalán Terpesnél a 4. hasábba 
írják be: „ü. Eh. (Bükkszék) gy.“, a 7. hasábba 
pedig „Salgótarján =  Ózd, Pétervására...“ he
lyett írják be: „Kál-Kápolna -  — — Kisterenye, 
Sírok . . .  “.

Az Irányítási Füzet 180. oldalán Terpesnél 
a 2. hasábba „III.“ helyett „U“, a 6. hasábba 
„Salgótarján—Ózd gk.“ helyett „Kál-Kápolna— 
Kisterenye“ a 7. hasába Pétervására helyett 
„Eh. Bükkszék“ Írandó.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.

Csörnyeföld postaügynökség megnyitása.
230.685/3.

Zala vármegye letenyei járásában fekvő 
Csörnyeföld községben 1939. évi december hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivátala: Murasze-
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menye, ellenőrzőszáma: 5344, díjnégyszögszá- 
száma: 1304.

Az ügynökség forgalmi köre Csörnyeföld 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 169. oldalon Csör- 
nyeföldnél az „u. p. és u. t. Felsőszemenye“ be
jegyzés törlése után írják be: Eh. Mura-
szemenye, Nagykanizsa pu. =  Letenye, 1304, 
u. t. Muraszemenye, postáig. P.“

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 37. oldalon Csörgő után írják be: 
„5344, 1304, . . . , Csörnyeföld ü. (Eh. Murasze
menye.), Zala, P., Nagykanizsa pu. =  Lete
nye.“; a 169. oldalon az 1304. számnál, a 185. 
oldalon pedig az 5344. számnál írják be: „Csör
nyeföld“.

Az Irányítási Füzetben a 41. oldalon Csör
gő után írják be: „Csörnyeföld, Ü, Zala, P, VI, 
Nagykanizsa pu.—Letenye gk., Eh. Murasze
menye.“

Budapest, 1940. évi január hó 9-én.

Személyzetiek.
230.309/1.—1939.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. évi 
november havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Szakácsi Sándor főfelügyelő 
153 Vácról Budapestre, Tolnay László főfel
ügyelő 234 Miskolcról Kassára, Borossay Imre 
dr. felügyelő 159 Szombathelyről Budapestre, 
Kaszap Béla dr. felügyelő 305 Budapestről Érsek
újvárra, Mányi Lajos dr. felügyelő 394 Salgó
tarjánból Miskolcra, Megyeri Lajos felügyelő 
407 Beregszászról Nagykőrösre, Schulek Teofil 
I. o. tiszt 599/16 Kassáról Makóra, Sarudi Ferenc 
dr. II. o. tiszt id. 157 Tapolcáról Husztra, Páldy 
László II. o. tiszt id. 219 Rozsnyóról Miskolcra, 
Varga István II. o. tiszt id. 227 Pécsről Husztra, 
Barta László dr. II. o. tiszt id. 230 Budapestről 
Pécsre, Koprla Pál segédellenőr 432/3. Nagymá- 
nyáról Vácra, Krivda Péter segédtiszt 373/3 
Kassáról Szerencsre, Gedeon József segédtiszt

373/7 Kassáról Szerencsre, Oszkó Ilona segéd
ellenőrnő 666 Paksról Budapestre, Virágh Ma- 
tild segédellenőrnő 720/25 Losoncról Zalaeger
szegre, Adler Frigyesné segédellenőrnő 720/26 
Losoncról Paksra, Horn Vilma segédellenőrnő 
720/27 Érsekújvárról Budapestre, Varga Margit 
segédtisztnő 331 Komáromból Budapestre, Csip- 
kay ímréné segédtisztnő 567 Budapestről Salgó
tarjánba, Imre Rozália kezelőnő 792/XXIV. 
Ungvárról Beregszászra, Zelenák Rudolf II. o. 
altiszt 828/5-a Nagysurányból Győrbe, Gál Já
nos II. o. altiszt 1768/19. Bátyúból Debrecenbe, 
Baraté János II. o. altiszt 1768/22. Bátyúból Deb 
recenbe, Kis P. István II. o. altiszt 2150 Kisúj
szállásról Szolnokra, Juhász Rudolf II. o. altiszt 
2280 Munkácsról Budapestre, Fazekas Pál II. o. 
altiszt 2558 Sátoraljaújhelyről Budapestre, Zele
nák Mihály II. o. altiszt 2758/18-a Nagysurány
ból Érsekújvárra, Krizsán István II. o. altiszt 
2758/27-a Nagysurányból Komáromba, Bognár 
Pál II. o. altiszt 3083 Léváról Budapestre, vitéz 
Kovács János paksi II. o. altiszt 3262 Budapest
ről Paksra, Moldován István II. o. altiszt 3894 
Budapestről Sátoraljaújhelyre, Bencze István II. 
o. altiszt 3940 Bátyúból Debrecenbe, Guzik Já
nos II. o. altiszt 3970 Vágsellyéről Érsekújvárra, 
Joós Károly II. o. vonalmester 81 Miskolcról 
Kassára, Reményi István II. o. vonalmester 136 
Miskolcról Kassára, Nagy István kürti I. o. vo
nalfelvigyázó 127 Bicskéről Budapestre, Ambrus 
József I. o. vonalfelvigyázó 210 Siklósról Pécsre, 
Hatvanger János I. o. vonalfelvigyázó 264 Pépei
ről Budapestre, Tóth Ferenc szepetneki II, o. vo
nalfelvigyázó 150 Zalaszentgrótról Zalaeger
szegre, Kánaán József II. o. vonalfelvigyázó 208 
Zalaegerszegről Zalaszentgrótra, Rónay Antal 
kocsikezelő 249/1. Érsekújvárról Budapestre, 
Herendi Gyula II. o. vonalfelvigyázó 274 Nagy
atádról Siklósra, Kelemen Gyula II. o. vonalfel
vigyázó 389 Barcsról Nagyatádra.

Nyugdíj azt attak: Molnár Dániel főellenőr 
182, Fischer Frigyesné segédellenőrnő 360, Kis- 
lóth József I. o. szakaltiszt 124, Lányi János 175 
és Füredi Mihály 361 II. o. szakaltisztek, Miklós- 
vári János I. o. altiszt 19, Bajor Antal I. o. szak
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mester 88, Mézes Lőrinc I. o. vonalfelvigyázó
221.

Felmentettek: Ionczkor János 2039 és Bécs 
Gyula 3428 II. o. altisztek.

Elbocsáttatott: Bolyó Sándor főtiszt 394.
Meghaltak: Németh Antal tanácsos 65,

Költő András főellenőr 21, Maróthi Anna segéd- 
ellenőrnő 393, Szabó István műszaki segédeden-, 
őr 160, Maly József műszaki segédtiszt 265, 
Szabó János I. o. altiszt 1680/17, Bakos János 
1310 és Gölöncsér Gábor 1406 II. o. altisztek.

Névváltozások: Strubert György főfelügyelő 
187 helyett Nagyőszy György, Bánhegyi József 
I. o. tiszt 535 helyett Bánhegyi József dr., 
Schmidt Imre gyakornok 568 helyett Radóchay 
Imre, Csaklós Andrásné segédtisztnő 471 helyett 
vitéz Csaklós Andrásné, Dúl Irén segédtisztnő 
508 helyett Zeman \ Tilmosné, Szelényi Rózsa se
gédtisztnő 567 helyett Csipkay Imréné, Hell
mann Géza műszerész 364 helyett Hatnai Géza.

Budapest, 1940. évi január hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

230.578 1.-193-9.
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* A szállítást az érdekeltség látja el.

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- 
nvukat — a szolgálati út betartása mellett — a

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1940. évi január hó 27-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
230.692/3—1939, 230.6943.—1939, 200.029/3., 200.075.,200.350/3., 201.145/3., 200.004/3., 200.403/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.
**) A szállítási költségekhez a község hozzájárul.

***) A postaszállítást a nyögér-sárvári közúti kocsijárat látja cl. A kézbesítésről 3 éven át a község gondoskodik.
****) A külterületi kézbesítő a szállítást és kézbesítést is ellátja.

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 27-ig nyújtandók be.
Az általános feltételek a P. R. T. 1936. évi

1. számában tétettek közzé.

Budapest, 1940. évi január hó 10-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Kabdebó Jolán postakiadó Gvergvótölgyes
1909

Budapest 88 Meghalt

1 <3 Simon Józsefné postakiadó Szeged 1912 Miskolc 4 Állásáról lemondott
1

U

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Postamúzeumi anyag gyarapítása.

94.910110.—1939.
Az ország határainak kiterjesztésével kap

csolatosan a postamúzeumi anyag gyűjtése is
mét időszerűvé vált. A létesítendő postamú
zeumnak mint kultúrintézménynek mindazok
ra az emlékekre szüksége van, amelyek a posta 
múltjából, a posta, távirda, távbeszélő ágaza
taiból még itt-ott megőríztettek, de épúgy el
kallódhatnak, tönkre mehetnek, mint 400 éves 
postai múltúnk sok-sok értékes, ma már pótol
hatatlan emlékei.

össze kell tehát gyűjteni postai múltúnk 
még meglévő töredékes emlékeit, nehogy ezek 
hiányában postatörténetünk még szegényebb le
gyen.

Gyűjtés szempontjából figyelembe jönnek 
a P. R. T. 1931. évi 20. számában 79.774'3. sz. 
rendeletemben közöltek szerint: a különféle
régi berendezési tárgyak, készülékek, könyvek, 
nyomtatványok, rajzok, metszetek, képek, fény
képek, térképek, továbbá postai vonatkozású 
régi iratok, kinevezési okmányok, posta járato
kat feltüntető régi naptárak, régi távbeszélő 
névsorok, a postára, távírdára, távbeszélőre

vonatkozó közleményeket tartalmazó egykorú 
hírlapok, folyóiratok, stb.

A gyűjtést a postaigazgatóságok, központi 
postahivatalok és hivatalok ismét kezdjék meg, 
s arra a személyzet figyelmét gyakrabban is 
hívják fel. A gyűjtést a személyzet körében 
működő egyesületekre, továbbá a nyugdíjas 
postaalkalmazottakra is terjesszék ki. A tény
leges és nyugdíjas alkalmazottak között igen 
sokan vannak, akik figyelemreméltó felvilágo
sítást tudnak nyújtani a városok, községek gaz
dag postai múltjából s nem egy értékes régi 
irattal, okmánnyal rendelkeznek. Az egyesüle
tek könyvtáraiban esetleg időszerűtlen, tehát 
rájuk nézve értéket vesztett postai vonatkozá
sú könyvek lehetnek, amelyek azonban postai 
múltúnk tanulmányozására alkalmasak. Ha a 
postaigazgatóságok és hivatalok erre vonatko
zó adatokról tudomást szereznek, az érdekel
tekkel folytatandó tárgyalás eredményét je
lentsék.

A legújabb postai vonatkozású sajtótermé
keket is gyűjteni kell. Ezek rendszeres gyűjté
se érdekében a következőket rendelem:

Minden postahivatal (Budapesten a posta- 
igazgatóság) a székhelyén megjelenő sajtótermé
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keket kísérje figyelemmel s ha azokban postai 
vonatkozású olyan közlemények vannak, ame
lyek a posta, távírda, távbeszélő, rádió fejlődé
se, történelme, szempontjából figyelemremél
tók, ezeket a lappéldányokat (legalább egy pél
dányban) szerezzék be s igazgatóságukhoz 
terjesszék fel. Az igazgatóságok az összegyűj
tött lappéldányokat egész éven át gyűjtsék s a 
következő év február havában jegyzék kísére
tében a postavezérigazgatóság 10. ügyosztályá
hoz (Postamúzeum megjelöléssel) terjesszék 
fel. A sajtótermékek esetleges beszerzési költ
ségeit az igazgatóságok a központi hitel 4!5 11. 
rovata terhére ellátmányszámadásukban szá
molják el.

Postai vagy közlekedési szaklapokat, 
miután azokat a postavezérigazgatósági könyv
tár rendszeresen kapja — gyűjteni nem kell

Abban az esetben, ha muzeális értékű és 
becsű postai vonatkozású tárgy csak pénzbeli 
ellenérték mellett volna megszerezhető, az 
anyag (tárgy) ismertetése mellett, az eladó 
megnevezésével és az eladási ár megjelölésével 
az érdekelt igazgatóságok (hivatalok) a posta
vezérigazgatóság 10. ügyosztályához tegyenek 
közvetlenül jelentést.

A muzeális anyagok gyűjtése körüli fel
adatunk sürgős: menteni a múlt emlékeit, ösz- 
szeszedni, kiállítani és szemléltetni, mert a mél
tó keretek között kiállított múzeumi anyag ok
tató és nevelő hatása kétségtelen.

Erre kérem a posta minden szervének, az 
intézet minden alkalmazottjának támogatását. 
Meg vagyok győződve arról, hogy ez újabb fel
hívásomban foglaltak kellő eredményei járnak 
s a személyzet megértése a postamúzeum léte
sítését tevékenyen előmozdítja.

Budapest, 1940. évi január hó 9-én.

Betöltendő kiadói állások.
Csanádpalota 1. osztályú postahivatal állandó alka, 

ma zásra kiadót keres a :onnalra, esetleg február elsejére. 
Kezdők is jelentkezhetnek.

Fülek I. oszt. hivatal azonnali belépéssel önálló keze  ̂
lésre képes kiadót keres. Fizetése havi 110 P és üzemi 
jutalék.

Nagylucska III. osztályú felvidéki hivatal mindhárom
szakban jártas kiadót keres több hónapi helyettesítésre, 
február elsejére. Fizetés 110 pengő fix.

Siófok postahivatal mielőbbi belépéssel állandó alkal
mazásra keres mindenben jártas, jóírású kiadót, vagy 
kiadónőt, ki szükség esetén postamester helyettesítésére 

' is képes. Fizetés fix, megegyezés szerint.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
. nc-re

címe
(jelenlegi tartózkodás.! 

helye)

szolgálati 
évein el
szánj a

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Cseh Károly Lakócsa Azonnal
Érettségizett, 

helyettesítést is vállal.

Orbán Ágnes Gyoró, Sopron m. Azonnal
Lehetőleg 

a Dunántúlon.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése; Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i  N y o m d a  R t.  F e le lő s  v ez e tő :  D u ch o n  Ján o s .
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A magyar királyi postatakarékpénztár 1939. decem 

bér havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról 
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Helyi biztosi felmentés és megbízatás.

230.621/1.
A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 

Bothár László m. kir. postasegédtitkárt a helyi 
biztosi teendők alól felmentette és dr. Csorba 
Ferenc m. kir. postatitkárt 1940. évi január hó 
1-től kezdődőleg a helyi biztosi teendők ellátá
sával megbízta.

Budapest, 1940. évi január hó 5-én.

Külföldi internált egyének által feladott külde
mények.

201.600/4.
Több külföldi postaigazgatás intézkedésé

hez hasonlóan a Magyarországon internált kül
földi harcoló egyének által feladott postai kül
demények díjmentességére vonatkozó rendelke
zés alól az ajánlott küldeményeket kiveszem. 
Ha az internáltak a jövőben akár belföldre, akár 
külföldre szóló levélpostai küldeményüket ajánl
va akarják feladni, a küldeményt szabálysze
rűen bérmentesíteniük kell.

Ez a megszorító intézkedésem a már fel
vett küldeményekre nem vonatkozik.

Hasonlóképen nem vonatkozik ez a megszo
rítás a Magyar Vöröskereszt Egylet Központi 
1 udakozó Irodája által a hadifogoly és internált 
harcoló egyének ügyében feladott levélpostai 
küldeményekre. A külföldről, hadifogoly és in
ternált harcoló egyén részére érkezett ajánlott 
küldeményt továbbra sem szabad megportózni.

A hivatalok e rendelkezést jegyezzék elő a 
P. R. T. 1939. évi 45. számában megjelent 
135.180/4. sz. rendelet 3. b) pontjánál.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

A Németországhoz visszacsatolt volt lengyel- 
országi területen levő hivatalok névjegyzéké

nek kiegészítése.
200.148/8.

A Németországhoz visszacsatolt volt len
gyelországi területen lévő és a P. R. T. 1939. évi 
56. számában I. ad 146.603/8. sz. rendeletemmel 
kiadott névjegyzékben szereplő hivatalokon kí
vül a csatólt mellékleten feltüntetett hivatalok is
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résztvesznek a nemzetközi távíróforgalomban.
Táviratok e hivatalokhoz Németország díj

szabása szerint és csak a feladó veszélyére küld
hetők.

Az I. ad 146.603/8.—1939. sz. rendelettel ki
adott névjegyzékben Bromberg, Gnesen, Hohen- 
salza, Kolo, Konin, Kosten, Mogilno, Posen, 
Schrimm, Schroda, Schwersenz és Wreschen hi
vataloknál lévő x) jegyzetjelölést, valamint az 
oldalak alján lévő 1) jegyzet szövegét törölni kell.

Budapest, 1940. évi január hó 12-én.

Változások a Légipostadíjszabásban.

201.568/4.
A hivatalok a P. R. T. 1936 :6. számának 

mellékleteként megjelent Légipostadíjszabásban 
a következő változásokat jegyezzék elő:

8. o. Abesszíniánál, a 12. o. Eritreánál és a 
17. o. Olasz-Szomáliföldnél, a 2. és 3. hasábban 
a díjakat töröljék, a 4. hasábba pedig írják be 
„1. Olasz-Kelet-Afrikánál.“

12. o. Francia-Szomáliföldnél a 2. hasábba 
írják be ,,80 fillér“, a 3. hasábba pedig „30 fillér, 
legkisebb díj 80 fillér.“

17. o. Nyasszaföld után írják be, az 1. ha
sábba „Olasz-Kelet-Afrika“, a 2. hasábba „80 
fillér“, a 3. hasábba pedig „30 fillér, legkisebb 
díj 80 fillér.“

Ugyanezeket a változásokat jegyezzék elő 
a P. R. T. 1938 :49. számának mellékleteként 
megjelent Légipostadíjszabásban is a követke
zőképen:

Abesszíniánál, Eritreánál, Olasz-Szomáli
földnél és Francia-Szomáliföldnél az egyéb kül
demények hasábjában szereplő díjat töröljék és 
írják be helyette „304) Eritreánál és Francia- 
Szomáliföldnél a levél és levelezőlap rovatban 
pedig töröljék a díjat és helyette írják be „80“.

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

202.797/4.
A hivatalok a Légipostái Tájékoztatóban 

vezessék keresztül a következő változásokat:
2. oldal, Európa táblázatát ragasszák át a 

csatolt fedőlappal, Ázsia, Ausztrália és a Sziget

világ táblázatában Sziám mellé írják „(Thailan- 
de).“

3. oldal, Tunisznál, a 2. hasáb adatait töröl
jék és helyette írják be „b., 12.45, o.“

4. o. a lap alján az 1) sz. jegyzet első mon
datának végén, a második sorban 9 óra 55. ha
táridőt javítsák „13 óra 10-re.“

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

I. ad 200.148/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
9. o. Lengyelországnál a 2—5. hasábban levő 

összes adatot, valamint a díjtáblázat alatt levő 
3) jegyzet szövegét töröljék s a jelenlegi szöveg 
helyett a következő új szöveget írják: ,,3) A volt 
Lengyelországnak Németország által megszállt 
területén levő hivatalai közül táviratok csak a 
P. R. T. útján közzétett névjegyzékekben sze
replő hivatalokhoz, Németország díjszabása sze
rint, Németországra érvényes korlátozásokkal 
küldhetők. A volt Lengyelországnak közismer
ten szovjetorosz megszállás alatt álló területén 
levő hivatalokhoz pedig Szovjetoroszország díj
szabása szerint, a Szovjetoroszországra érvényes 
korlátozások figyelembe vételével küldhetők 
táviratok.

A 10. oldalon levő 14),
11. 13),
12. ? j >> 6),
14. ♦ 8),
15. 5» 14>,
16. 1 ? 7),
17. ?? 2),
21. ?? 8),
22. ?? 3),
23. •n ?? 2),
24. y> 7),
25. ,, 10),
26. ,, u),
28. 6) és
30. 8) jegyzet szövegéhez

következő új szöveget írják: „Titkos nyelvű
táviratok az alábbi távírócode-ok felhasználásá
val szerkesztve küldhetők: Bentley’s second
phrase. Bentley’s complete phrase, A. B. C. 
sixth edition és Peterson’s third edition. A hasz
nált code nevét Bensec, Bencom, ABC, illetőleg
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Pet rövidített alakban a távirat bevezető részé
nek végén fel kell tüntetni. Az e code-okhoz ké
szített magánfüggelékek használata, valamint a 
code-rövidítések számcsoportokkal való helyet
tesítése nincs megengedve.“

13. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szöve
géhez pótlólag a következőket írják: „Titkos 
nyelvű táviratok az alább felsorolt távírócode-ok 
felhasználásával szerkesztve küldhetők: Bent
ley’s second phrase és Bentley’s complete phra
se. A használt code nevét a távirat bevezető ré
szének végén fel kell tüntetni.

15. o. A Dél-Rhodesia-ra vonatkozó 14) 
jegyzet jelölést javítsák 17)-re és az oldal aljára 
a következő új jegyzetet írják: ,,17) Magántávira
tok közértelmű afrikán, angol, francia vagy spa
nyol nyelven szerkesztve, csak a feladó veszé
lyére küldhetők. Sürgős kezelés nem kérhető. 
A táviratokat a rendeltetési országban cenzú
rázzák. 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. Titkosnyelvű táv
iratok csak a következő távírócode-ok felhasz
nálásával szerkesztve küldhetők: Bentley’s se
cond phrase, Bentley’s complete phrase, A. B. C. 
sixth edition és Peterson’s third edition. A hasz
nált code nevét a távirat bevezető részének vé
gén fel kell tüntetni.“

A 14) jegyzet szövegének utolsó mondatát 
(Dél-Rhodesia-ba . . . küldhetők) töröljék.

20. o. Az oldal alján levő 4) jegyzet szövegé
hez pótlólag még a következőket írják: „Titkos
nyelvű táviratok a következő távírócode-ok fel- 
használásával szerkesztve küldhetők: Bentley’s 
second phrase, Bentley’s complete phrase, A. B. 
C. sixth edition, Peterson’s third edition. A hasz
nált code nevét Bensec, Bencom, ABC, illetőleg 
Pet rövidített alakban a távirat bevezető részé
nek végén fel kell tüntetni. E táviratok címét és 
aláírását közértelmű angol vagy francia nyelven 
kell szerkeszteni. Terre Neuve-vel való forga
lomban, az említett code-okhoz készített magán- 
függelékek használata, valamint a code-rövidí- 
tések számcsoportokkal való helyettesítése nincs 
megengedve.“

26. o. Birma-nál és Brit-India-nál a 6. hasáb
ban levő u) jegyzetjelölést javítsák 15)-re, az ol
dal alján levő u) jegyzet szövegének utolsó mon
datából pedig a „Birmába, Ceylonba“ szavakat 
töröljék.

Az oldal aljára ragasszák a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

27. o. Kínánál a 6. hasábba („A hongkongi 
postaigazgatás hivatalához“ szavak után) tegye
nek 10) jegyzetjelölést, az oldal alján levő 10) 
jegyzet szövegének elejére szúrják be a „Hong- 
kong-ba, Malaya és Penang-ba, Palesztinába“ 
szavakat, a jegyzet végére pedig pótlólag a kö
vetkezőket írják: „Titkosnyelvű táviratok az 
alább felsorolt távírócode-ok felhasználásával 
szerkesztve küldhetők: Bentley’s second phrase, 
Bentley’s complete phrase, A. B. C. sixth edi
tion, Peterson’s third edition. A használt code 
nevét Bensec, Bencom, ABC, illetőleg Pet rövi
dített alakban a távirat bevezető részének végén 
fel kell tüntetni. Az e code-okhoz készített ma
gánfüggelékek használata, valamint a code-rövi
dítések számcsoportokkal való helyettesítése 
nincs megengedve.“

29. o. Brit-Észak-Borneo-nál a 6. hasábban 
levő 10) jegyzetjelölést javítsák n)-re és az oldal 
aljára ragasszák a csatolt 2. sz. fedőlapot.

Az oldal alján levő 10) jegyzet szövegéből 
töröljék a „és Brit-Észak-Borneo-ba1’ szavakat 
és a szöveghez pótlólag a következőket írják: 
„A Cook- vagy Hervey-szigetekkel való forga
lomban tikosnyelvű táviratok a Bentley’s com
plete phrase távírócode felhasználásával szer
kesztve küldhetők. A használt code nevét Ben
com rövidített alakban a távirat bevezető részé
nek végén fel kell tüntetni. Az e code-hoz ké
szített magánfüggelékek használata, valamint a 
code-rövidítések számcsoportokkal való helyet
tesítése nincs megengedve.“

30. o. A Karolina-szigeteknél a 6. hasábban 
levő 8) jegyzet jelölést töröljék.

32. o. A Szamoa-szigeteknél a 6. hasábba te
gyenek 8) jegyzetjelölést. Az oldal alján levő 8) 
jegyzet szövegét töröljék s helyébe ragasszák a 
csatolt 3. számú fedőlapot.

33. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet szöve
géhez pótlólag a következőket írják: „Üj-Zé- 
land-ba titkosnyelvű táviratok az alábbi távíró
code-ok felhasználásával szerkesztve küldhetők: 
Bentley’s second phrase, Bentley’s complete 
phrase, A. B. C. sixth edition és Peterson’s third 
edition. A használt code nevét Bensec, Bencom, 
AJBC, illetőleg Pet rövidített alakban a távirat 
bevezető részének végén fel kell tüntetni. Az e 
code-okhoz készített magánfüggelékek haszná
lata, valamint a code-rövidítések számcsoportok
kal való helyettesítése nincs megengedve.“

Budapest, 1940. évi január hó 12-én.
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Változások a mozgópostái jegyzékben.

I.
201.590/3.

Folyó évi január hó 15-től a Nagykanizsa 
és Murakeresztúr között berendezett 2414/2413. 
számú jegyzékelőmenetek nem közlekednek. A 
jelzett naptól az 1292/1295. sz. jegyzékelőme
netek kéttengelyű postakocsiban közlekednek.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyez
zék elő a P. R. T. múlt évi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1940. évi január hó 11-én.

II.
202.047/3.

Folyó évi január hó 15-től Hatvan Buda 
pest között a 321. számú vonatban, a keleti pá
lyaudvari mozgópostafőnökség ellátásában, csak 
egyirányú közlekedéssel, a 350. sz. altiszti 
mozgóposta közlekedik. A Gödöllő- Budapest 
321. sz. jegvzékelőmenet egyidejűleg megszű
nik.

Szombathely és Szentgotthárd között a 
jegyzékelőmenet f. évi január hó 16-tól az j 
1354. sz. vonat helyett az 1342 b sz. vonatban 
közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyez
zék elő a P. R. T. múlt évi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópos
tái jegyzékben.

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.

Változás a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsorában.

202.773/3.
A 78. oldalon Komárom 2.-nél az első ha

sábba ,,6049.“-t, a 186. oldalon a 6049. számnál 
..Komárom 2.“-t keH beírni.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Változások a Helységnévtárban.
I.

200.27413,
Döbröce (181. o.) ezentúl u. t. Óhid 
Gyepsimajor o  Nagygörbő (234. o.) ezen

túl u. t. Óhid.

Kisgörbő (303. o.) ezentúl u. t. Óhid. 
Nagygörbő (383. o.) ezentúl u. t. Óhid. 
Óhid (407. o.) ezentúl ©S3 L; az „u. t. 

Mihályfa“ bejegyzést a hivatalok töröljék. 
Budapest, 1940.. évi január hó 12-én.

II.
201.745/3.

Diósgyőr (177. o.) ezentúl p L, @£3 L. 
Szikszó (501. o.) ezentúl p C, (§03 C. 
Ujdiósgyőr (537. o.) ezentúl @£3 L.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Beszter (41. o.) ezentúl u. t. Abaszéplak. 
Izdoba (67. o.) ezentúl u. t. Abaszéplak. 
Majorpuszta O Beszter (82. o.) ezentúl u.

t. Abaszéplak.
Szemet (103. o.) ezentúl u. p. Somorja. 
Széplakapátinál (104. o.) az „u. p. és u. t. 

Abaszéplak“ után „(belterület)“ bejegyzést kell 
alkalmazni.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Abapuszta postaügynökség nevének és ellen
őrzőhivatalának megváltoztatása.

230.680/3.
Abapuszta postaügynökség elnevezése 1939. 

évi december hó 1-vel „Abapuszta pu.“-ra vál
tozott meg. Ugyanezen időponttól az ügynök 
ség ellenőrzőhivatala Balkány helyett Nyíregy
háza 1

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 87. oldalán Abapusztáuál 
(Gl Balkány) a jel után írják be: „pu.“,
az „Eh. Balkány“ helyett írják be: „Eh. Nyír 
egyháza 1.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 5. oldalon „Abapuszta ü. (Eh. 
Balkány)“ helyett írják be: „Abapuszta pu. ü. 
(Eh. Nyíregyháza 1.)“.

Az Irányítási Füzet 7. oldalán Abapusztá- 
nál az első hasábba írják be: „pu.“, a 7. hasáb
ba „Eh. Balkány“ helyett írják be: „Eh. Nyír
egyháza 1/6372 v„ 1. Nyíregyháza 2/6126/6336 v.“

Budapest, 1940. évi január hó 12-én.



Melléklet a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz (200.148'8. sz. r.)

A Ném etországhoz visszacsatolt volt lengyelországi 
táviróhivatalok nóvj egyzéke.

(2. sz. jegyzék.)

Név. Régi elnevezés: Név:

Bentschen ............................. Zbaszyn Neutomischel ......................
Birnbaum ........................... Miedzychód Obornik ................................
Buk, Bz Posen .................. Buk, Polska Opalenitza .........................
Czarnikau ............................. Czarnków Pakosch ................................
Graetz, Bz Posen ............... GrodziskWielkopolski Rakwitz ................................
Grallau ................................ Gralewo Samter ...................................
Heinrichsdorf, Ostpr ........ Plosnica Usdau ...................................
Illowo .................................... Bowo k .  Dzialdowa Wollstein ...........................
Kolmar, Bz Posen ............ Chodziez Wongrowitz ......................
Kostschin ............................. Kostrzyn Znin ..................................... .

Régi elnevezés:
Nowy Tomysl 
Oborniki 
Opalenica 
Pakosc
Rakoniewice
Szamotuly
Uzdowo
Wolsztyn
Wagrowiec
Znin





Fedőlap a P. R. T. 1940. évi 3. számában meg
jelent 202.797\4. sz. rendelethez.

Európa.
1. 2. | 3. | 4 | 5. | 6 I 7

A rendeltetési ország, 
ill. város neve

Feladási határidő Bp. 72, sz. hiv.-nal
hétfőtől-szombatig | va

645 | 8.35 | 955 | 13.10 22.40f| 22 40
A rendeltetési heivre érseziK

Albánia lásd Olaszország

Belgium Bruxelles
c. o 
reggd

1 ■

Bulgária Sofia 13.051 i
Cceh Morva védnökség lásd Németország

Dánia Kobenhavn
D. O 

11 20
b,

16-00
b.

16.00

Észtország Tallinn
c,
éjjel

e.
13 20

e.
13.21!

Finnország Helsinki
c.
napon

c.
napon

Franciaország Milano*

Görögország Athinai
0.7 25 ) 
17.00’)

Thessaloniki
22 0j ) 
15 00-')

Jugoszláv kir. Beograd 10.00
Lengyelország a légiiorgalom szünetel

Lettország Riga
c.
d. u

Litvánia Kaunas reg.

Málta Malta
b. o 

13.30
N agybritannia Milano*

Németalföld Amsterdam
b, o. 

15 05
Németország Wien* J2 25 15 40

Cseh-Morva védnökség a légiforgalom szünetel

Norvégia Oslo
b. o 

15-10 9-00
c,

900
Olaszország Milano 15 05

Roma 14-55
Venezia 1240

Olasz Libia Tripoli
b. o 

16-00

Rhodosz szt. Rodi
b. o 

16-00

Albánia Tirana
b. o 

12*10
Oroszország Moscou e. 15-50

Portugália Lisboa
c. 0  

10-00
Románia Arad 14-30=)

Bucuresti 16-55

Spanyolország Barcelona
b. o 

12-40

Palma
b. o 

9-30
Svájc ö.regg

Svédország Stockholm
b. o 

15-43
e.
regg. 1

c.
regg

Szlovákia a légiiorgalom szünetel
Törökország Istanbul b

7.-5
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Ózd, Bolyok és Sajóvárkony postahivatalok 
nevének megváltoztatása.

200.989/3.
Ózd, Bolyok és Sajóvárkony községeknek 

„Ózd“ végleges néven történt egyesítésével 
kapcsolatban 1940. évi január hó 1-től Ózd pos
tahivatal elnevezése „Ózd 1.“, Bolyok postahi
vatal elnevezése „Ózd 2.“, Sajóvárkony posta- 
hivatal elnevezése „Ózd 3.“ névre változott 
meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 142. oldalán Bolyoknál és 
460. oldalán Sajóvárkonynál írják be: „Bolyok, 
Ózd és Sajóvárkony „Ózd“ végleges néven 
egyesült“, „nk.“ helyett írják be: „O Ózd“, a 
postai adatokat töröljék és írják be: „u. p. és
u. t. Ózd 1. (belterület).

Bánszállásbánya .A Sajóvárkony (120. o.) 
ezentúl r\ Ózd, Hétesmunkástelep O Sajóvár
kony (253. o.) ezentúl o  Ózd, u. p. és u. t. 
Ózd 1. (belterület). Kapud Sajóvárkony (283.
o.) ezentúl O Ózd, u. p. és u. t. Ózd. 1. Lono- 
vicstelep r's Sajóvárkony (346. o.) ezentúl O 
Ózd, u. p. és u. t. Ózd 1. (belterület). Ózdnál 
(412. o.) a )-( jelzés után írják: „Bánszállásbá
nya, Bolyok, Hétesmunkástelep, Kapud, Lono 
vicstelep, Sajóvárkony“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 23. oldalon Bolyokot és a 122. ol
dalon Sajóvárkonyt összes adataival töröljék. 
A 108. oldalon Ózdnál a 4. hasábba „Ózd“ he
lyett írják be „Ózd 1. (Posta-u. 276.)“, Ózd 1. 
után pedig külön-külön jegyezzék be: „3013,
290.. .., Ózd 2. (Vasvári főút 68.), Borsod, K., 
Miskolc —=*=«=—= Ózd . ..“, továbbá „3098,
290.. ..., Ózd 3. (Mecskei-út 33.), Borsod, K., 
Miskolc m=n=m=wcz. Ózd . . a 163. olalon a 
290. számnál Bolyokot és Sajóvárkonyt töröl
jék; a 180. oldalon a 3013. számnál „Bolyok“ he
lyett „Ózd 2.“, a 3079. számnál „Ózd“ helyett 
„Ózd 1.“; a 3098. számnál pedig „Sajóvárkony“ 
helyett „Ózd 3.“ bejegyzést alkalmazzanak.

Az Irányítási Füzetben a 30. oldalon Bo
lyokat és a 154. oldalon Sajóvárkonyt összes 
adataival töröljék; a 136. oldalon pedig „Ózd“ 
postahivatal nevét „Ózd l.“-re javítsák.

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.

Közigazgatási és névváltozások.

203.007/3.
Abaúj-Torna vármegye jóváhagyott járási 

beosztása 1940. évi január hó 1-től a következő:
Abaújszántói járás, székhelye Abaújszántó.
Cserháti járás, székhelye Szepsi.
Gönci járás, székhelye Gönc.
Kassai járás, székhelye Kassa.
Szikszói járás, székhelye Szikszó.
Tornai járás, székhelye Torna.
Ezzel kapcsolatban a hivatalok a Helység- 

névtárban az alábbi változásokat vezessék ke
resztül: Abaújdevecser (87. o.), Alsóméra (97.
o.), Bakta (113. o.), Beret (132. o.), Detek (176.
o.), Encs (191. o.), Fancsal (199. o.), Felsőméra 
(207. o.), Forró (215. ó.), Fügöd (217. o.), Ga- 
radna (222. o.), Hernád petri (253. o.), Hernád- 
vécse (253. o.), Novajidrány (401. o.), Szala- 
szend (483. o.), Szárazkék (486. o,), Szebenye 
Garadna (488. o.), Tengeri tanya O Detek (519.
o.) ezentúl encsi j. helyett „szikszói j.“.

A Helységnévtár 1. számú pótfüzetében 
pedig a hivatalok Abaújnádasd (33. o.), Aba- 
újrákos (33. o.), Alsócsáj és Alsóhutka (34. o.), 
Alsómislye (35. o.), Balogd (38. o.), Bogár 
Felsőhutka (42. o.), Cigánytábor o  Alsómislye, 
Cigánytábor Ct Hernádcsány és Cigánytábor 
rs Hernádzsadány (45. o.), Eszkáros (54. o.), 
Felsőcsáj, Felsőhutka és Felsőmislye (56. o.), 
Garbócbogdány (60. o.), Györke (62. o.), Her
nádcsány, Hernádgönyü és Hernádzsadány (64.
o.), Komocsó «D Alsóhutka (76. o.), Máriama- 
jor r \ Hernádcsány (83. o.), Ósva (92. o.) és 
Regeteruszka (97. o.) községeknél, illetőleg la
kott helyeknél füzér-gönci j. helyett jegyezzék 
be: „kassai j.“, a „(szh. Hernádzsadány)“-t pe
dig töröljék.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Mohács 3. számú postahivatal működésének 
megszüntetése.

202.337/3.
Mohács 3. számú postahivatal működése

1939. évi december hó 13-án megszűnt.
A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban a 357. oldalon Margit-
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taszigetnél (.^Mohács) a postai adatokat töröl
jék és írják be: „u. p. és u. t. Mohács 1.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 93. oldalon Mohács 3. számú 
postahivatal adatait, a 168. oldalon az 1143. 
számnál „Mohács 3. (Margittasziget)“ bejegy
zést és a 184. oldalon a 5068. számnál „Mohács
3.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Rákoskert postaügynökség megnyitása. 

201.728/3.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői 

járásában fekvő Rákoskert lakott helyen 1940. 
évi január hó 13-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség csak felvevő szolgálatot 
lát el.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Budapest
72., ellenőrzőszáma: 769, díjnégyszögszáma: 11.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 449. oldalán Rákoskert
nél Rákoscsaba) a postai adatokat töröljék 
és helyébe jegyezzék be: Eh. Budapest 72.
(kézbesítő postahivatal: Rákoscsaba 1.), Buda
pest ua - — « r« : UjsZÚSZ -  in «»■-«»— Szolnok, 
11, u. t. Rákoscsaba 1. (belterület), postáig. Bp. 
„Ugyanott a „központi j.“ helyett „gödöllői j.“-t 
írjanak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 119. oldalon Rákoskeresztúr után 
jegyezzék be: „769, 11,..., Rákoskert ü. (Eh. 
Budapest 72.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Bu
dapest — — — — Uj szász Szolnok“;
a 161. oldalon a 11. számnál Rákoscsaba után 
és a 177. oldalon a 769. számnál írják be: „Rá
koskert“.

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Ipolyhidvég postaügynökség megnyitása.

. 202.303/3.
Bars és Hont k. e. e. vármegye Ipolysági já

rásában fekvő Ipolyhidvég községben 1940. évi 
január hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Drégely- 
palánk, ellenőrző száma: 764, díjnégyszögszáma: 
163.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Hídvégi puszta 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Hídvégi puszta r*» Ipolyhidvég (64. o.) ezentúl 
u. p. Ipolyhidvég. Ipolyhidvégnél (66. o.) az „u. 
p. és“ bejegyzést töröljék és írják be: Eh.
Drégelypalánk, Vác — — ■< Balassagyarmat,
Drégelypalánk ....... , 163,“, az „u. t. Ipolynagy-
falu“ után írják be: „postáig. Bp.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 64. oldalon Ipolydamásd után je
gyezzék be: „764, 163, . . . .  , Ipolyhidvég ü. (Eh. 
Drégelypalánk), Hont, Bp., Vác Balassa
gyarmat, Drégelypalánk . . . . “; a 162. oldalon a 
163. számnál Hont után és a 177. oldalon a 764. 
számnál írják be: „Ipolyhidvég“.

Az Irányítási Füzetben a 78. oldalon Ipoly
damásd után jegyezzék be: „Ipolyhidvég, Ü, 
Hont, Bp., la, Vác—Balassagyarmat, Eh. Dré
gelypalánk, 148.“

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Beregdéda postaügynökség megnyitása.

201.159/3.
Bereg vármegye beregszászi járásában fekvő 

Beregdéda községben 1940. évi január hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bereg
szász, ellenőrzőszáma: 2290, díjnégyszögszáma: 
2619.

Az ügynökség forgalmi köre Beregdéda és 
Mezöhomok községekre, valamint a hozzátar
tozó Hegykerülőház, Kislétaytanya, Krohtanya, 
Lelekonicstanya, Pásztorház és Vályogvető la
kotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. pótfüzetének 40. ol
dalán Beregdédánál az „u. p. és“ bejegyzést tö
röljék és helyette írják be: „S3 Eh. Beregszász, 
Csap I» -  Beregszász. Beregszász . . . . , 2619,“ 
az „u. t. Nagybégány“ után írják be: „postáig. 
D.“, Hegykerülőház Beregdéda (63. o.), Kis
létaytanya o  Beregdéda (74. o.), Krohtanya .D 
Beregdéda (78. o.), Lelekonicstanya Bereg
déda (80. o.). Mezőhomok (84. o.), Pásztorház O
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Beregdéda (94. o.) és Vályogvető r \  Beregdéda 
(112. o.) ezentúl u. p. Beregdéda.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorába írják be a 19. oldalon Beregdaróc után: 
„2290, 2619, Beregdéda ü. (Eh. Beregszász), Be- 
reg, D, Csapm=m=m= Beregszász, Beregszász.. 
a 170. oldalon 2619. számnál Nagybégány elé, a 
178. oldalon pedig a 2290. szám után írják be: 
„Beregdéda“.

Az Irányítási Füzetben a 25. oldalon Bereg
daróc után írják be: „Beregdéda, Ü, Bereg, D, 
Csap—Beregszász, Eh. Beregszász.“

Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Kispalád postaügynökség megnyitása.

201.160/3.

Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában 
fekvő Kispalád községben 1940. évi január hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Köl
ese, ellenőrzőszáma: 2760, díjnégyszögszáma:
3047.

Az ügynökség forgalmi köre Kispalád és 
Magosliget községekre terjed ki.

A. hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 310. oldalán Kispaládnál 
az „u. p. és“ helyett írják be: Eh. Kölese,
Fehérgyarmat ... ...... Tiszabecs, Kölese.......... ..
3047“, az ,,u. t. Botpalád“ után pedig „postáig. 
D.“ Magosliget (351. o.) ezentúl u. p. Kispalád.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 76. oldalon Kispalád ü. mellett alkal
mazott ,/)“ jelzést és az ennek megfelelő jegy
zetet töröljék, továbbá írják be a második ha
sábba: „3047“; a negyedik hasábba: „(Eh. Köl
ese)“; a hetedik hasábba: „Fehérgyarmat ----
Tiszabecs, Kölese . . . “; a 171. oldalon a 3047. 
számnál Nagypalád elé írják be: „Kispalád“.

Az Irányítási Füzet 93. oldalán Kisőrsszőllő- 
hegy után írják be: „Kispalád, U, Szatmár, D, 
II, Fehérgyarmat—Tiszabecs gk„ Eh. Kölese.“

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.

Tiszabábolna postaügynökség megnyitása.
201.334/3.

Borsod vármegye mezőcsáti járásában fekvő 
Tiszabábolna községben 1940. évi január hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Tisza- 
dorogma, ellenőrzőszáma: 3509, díjnégyszög
száma: 636.

A postaügynökség forgalmi köre Tiszabá
bolna községre és a közigazgatásilag hozzátar
tozó Montáji paptag és Szilpuszta lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 523. oldalán Tiszabábolná- 
nál az „u. p. és“ helyett írják be: Eh. Tisza-
dorogma, Füzesabony — Debrecen, Egyek 
............ 636“; az „u. t. Tiszadorogma“ után pe
dig: „postáig. K.“. A 375. oldalon Montáji pap
tag fh Tiszabábolna és az 502. oldalon Szil
puszta r"* Tiszabábolna ezentúl u. p. Tiszabá
bolna.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sora 142. oldalán Tiszaadony ü. után írják be: 
„3509, 636, . . . .  , Tiszabábolna ü. (Eh. Tisza- 

| dorogma), Borsod, K„ Füzesabony ■ » Deb
recen, Egyek . . . a 166. oldalon a 636. szám
nál és a 182. oldalon a. 3509. számnál írják be: 
„Tiszabábolna“.

Az Irányítási Füzet 180. oldalán Tiszaadony 
után jegyezzék be: „Tiszabábolna, Ü, Borsod,
K, II, Füzesabony—Debrecen, Eh. Tiszadorog-
_ _  ...ma.

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.

A  magyar királyi postatakarékpénztár 1939. 
december havi forgalma.

57/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a betétek 3,961.973 P 

79 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1939. évi december hó végén 
135,424.405 P 43. f volt. A különleges ka
matozású betétek álladéka a fenti álladókban 
24,065.897 P 55 f-rel szerepelt.

A csekküzletágban a jóváírásokat 26,563.470 
P 03 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk-
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betétek állománya 1939. december hó végén 
209,640.601 P 69 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.239 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1939. decem
ber hó végén névértékben 148,864.309 P 91 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név
értékben 252,252.386 P 59 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 105.385 volt.

A zálogüzletágban 183.928 drb új zálogfel
vétel 4,133.711 P kölcsönnel és 225.114 drb zá
logkiváltás 4,738.223 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1939. december hó 
végén, 1,037.567 tétel, a zálogkölcsöntőke álla- 
dcka pedig 22̂ 114.880 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2349 tétel, kényszerárverésre pedig 2765 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 4474 tétel, a befolyt vétel
ár 94.895 P 54 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1939. december hó folyamán 4,095.296 
tétel s 2.455,484.239 P 86 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 345,065.007 P 12 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi január hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
200.329/3.

A Miskolc 1. számú postahivatalnál a posta
szállítás ellátására, 1940. évi április hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett.

A postaszállító köteles:
Miskolc város egész területén hat (6), na

ponként kétszer közlekedő, kettősfogatú cso- 
mag-házhozkézbesítő kocsijáratot a kassai m. 
kir. postaigazgatóság által esetről-esetre megálla
pított órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett hat (6) kocsist alkalmazni, egy (1) tarta
lék-ló betudásával tizenhárom (13) lovat tartani, 
a szállítás ellátásához szükséges hét (7) drb kéz
besítőkocsit a jelenlegi postaszállítótól a meg
állapítandó vételárért megvásárolni, a szükség
hez képest új kocsikat beszerezni és azoknak 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondos
kodni.

A postaszállító a kézbesítőkocsikért dara
bonként 154 pengő, tehát összesen évi 1.078 pen
gő kocsiátalányban, s a szállításért megállapí
tandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a kassai m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Kassa, Posta
utca 14., földszint 61. ajtó) és Miskolc 1. sz. 
postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint 
igazolni kell. hogy a pályázó nem tartozik az 
1939 : IV. t.-c. 1. §-ának korlátozása alá. A pá
lyázatot 1940. évi február hó 15. délelőtt 10 
óráig kettős, zárt borítékban a kassai m. kir. 
postaigazgatóságnál személyesen, vagy posta út
ján kell benyújtani. A borítékra — mind a kül
sőre, mind a belsőre, — fel kell jegyezni színes 
irónnal: „Pályázat a miskolci postaszállítás el
látására.“

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 összeg
nek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a kassai m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi február hó 15-én 
délelőtt 11 órakor a kassai m. kir. postaigazga
tóság 3. ügyosztályánál (Kassa, Posta-utca 14.. 
földszint 66. ajtó) fogják bizottságilag felbon
tani. A felbontásnál a magukat igazoló pályázók, 
vagy azoknak meghatalmazással ellátott képvi
selői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát el
fogadják, 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, továbbá, 
hogy a pályázatot eredménytelennek vagy sem
misnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi január hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

201.332/3., 201.574/3., 202.438/3., 202.555/3.
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*) 'A szállítást és kézbesítést a község látja el.
**) A szállítást Szend postahivatal látja el. a kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal felszerelve az 1 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi február hó 3-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi

1. számában közöltem.
Budapest, 1940. évi január hó 17-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Bognár Jánosné sz. 
Vándor Margit kiadó Budapest, 1907. Budapest 703. Saját kérelmére.
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ed Tolnai Olga kiadó Szeged 1914. Kiskunmajsa Lemondott.
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-öCJ
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Non

Késmárky Kálmán kiadó Szentfülöp, 1915.
~  “ 1 

Szőreg Felfogadva posta 
forg. díjnokká.

6
OSjOJNm

Sebastián Ilona kiadó Nagykopáncs
190Ó. Földeák

6 hónapnál hosszabb 
ideje nem vállalt 

alkalmazást.

i

Demeter Mártonná kiadó • Békéscsaba, 1889. Battonya j Szolgálatképtelenség
miatt.

T3O
OS)o
N\n

Jaczó Gyuláné kiadó Bánréve, 1878. Túrkeve Szolgálatképtelenség
miatt.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Högyész postahivatal mielőbbi belépésre kiadónőt 

keres. Járandóság: 50 P, üzemi jutalék és teljes ellátás. 
Állás megfelelés esetén állandó.

Nyergesújfalu postahivatalhoz lehetőleg érettségizett 
úrileány ellátás és üzemivel kisegítőnek felvétetik.

Trebusafejérpatak kárpátaljai postahivatal azonnali 
belépéssel kiadót, esetleg kiadójelöltet keres.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Ormos Ilona Balkánv Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Plauder Mária Cece, Fejér vm. Azonnal Kiadójelölt.

•
Sebestyén Stefánia Baja,

Máv.-telep 1. Azonnal. Kezdő gyakornoknak 
ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da  Rt. Felelős vezető: Duchon János.
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B l U A F U ü i l ,  ÍUIO. J A M 4 B  A  A. -A. s z á m .

* T  A 11 T
Kitüntetések.
A „Népmozgalmi nyilvántartás“-sal kapcsolatos egyes 

postai küldemények kezelése.
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap bélyegek ér

tékenként való árusítása.
Nyomtatvány rendszeresítése a szalagos Morse-táv-

•

Kitüntetések.
202.304,1.

«
A magyar királyi honvédelmi miniszter elő

terjesztésére megengedem, hogy Tomcsányi 
István postaműszaki tanácsosnak, Lőrinszky 
Gyula postamérnöknek és Tomcsányi Béla szak- 
képesítéssel biró postai alkalmazottnak a hon
védelem érdekében kifejtett értékes szolgálatai
kért elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1939. évi december hó 4. 
napján.

Horthy s. k.
vitéz Bartha Károly s. k.

A „Népmozgalmi nyilvántartás“-sal kapcsola
tos egyes postai küldemények kezelése.

202.833/4.

A Budapesti Közlöny f. é. január hó 17-i
12. számában megjelent 100/1940. Ein. B. M. sz. 
rendelettel elrendelt „Népmozgalmi nyilvántar- 
tás“-sal kapcsolatos egyes postai küldemények 
kezelése tárgyában az alábbiakat rendelem:

A „Népmozgalmi Nyilvántartás“-sal fel
adásra kerülő küldeményeket az e rendeletem- 
hez csatolt 1—6. számú minták szemléltetik.

1. A melléklet 1. sz. mintája szerinti „Hiva
talos felszólításra“ záradékkal ellátott bejelentő
lap-szelvényeket azokban a városokban, ahol 
rendőri bejelentőhivatal nincs, a polgármester, 
községekben a községi- (kör-) jegyző, közönsé-

A 1L O M :
iróvizsgákhoz.

Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
Kistompa postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keres.

ges levélpostai küldeményként bérmentetlenül is 
postára adhatja.

2. A melléklet 2. és 3. számú mintája szerinti 
borítékok, továbbá a 4., 5. és 6. számú minta 
szerinti levelezőlapok felhasználásával a nép- 
mozgalmi nyilvántartók (nagy- és kisközségek
ben a községi- (kör-) jegyző, városokban a pol
gármester, Budapesten a kerületi elöljáró) díj- 
iizetés nélkül adhatnak fel levélpostai küldemé
nyeket. E küldeményeken „A 147.717/1939. K. K. 
M. sz. rendelet alapján a bérmentesítési díj hi
telezve“ záradék szerepel. E küldemények díját 
központilag egyenlítik ki.

Más küldeményeket megfelelő bérmentesí
tés (díjfizetés) nélkül az előbb említett záradék
kal ellátva sem lehet postára adni.

3. A melléklet 2., 4., 5. és 6. számú mintája 
szerinti borítékok, illetőleg levelezőlapok kizá
rólag a minta szerinti címre szólhatnak.

A melléklet 3. számú mintája szerinti borí
tékok katonai parancsnokságok, továbbá pol
gári hatóságok, hivatalok, üzemek (magánüzem 
is lehet), intézmények, stb. címére szólhatnak.

4. A melléklet 2. és 3. számú mintája sze
rinti borítékok felhasználásával feladásra kerülő 
küldemények — ha azt a feladó kívánja — aján
lottként is kezelhetők külön díj fizetése nélkül. 
Expressz vagy tértivevénnyel történő feladás 
esetén azonban a külön kikötés díját a feladó 
mindig a feladás alkalmával köteles leróni.

A melléklet 4., 3. és 6. számú mintája sze
rinti levelezőlapok díjfizetés nélkül, kizárólag 
közönséges levélpostai küldeményként kezelhe
tők. Ajánlott, expressz vagy tértivevény kikötés
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esetén ezek díját a feladó a feladás alkalmával 
köteles leróni.

5. A 2. pont szerinti levélpostai küldemé
nyeket a népmozgalmi nyilvántartók külön e 
célra szolgáló feladókönyvbe bejegyezve tartoz
nak postára adni. A küldemények felvétele, ille
tőleg átvétele az általános szabályok szerint tör
ténik. (A. 2. Szab. 21. §. 6. p. és 49. §. 3. p.)

6. Az 1. és 2. pont szerinti küldeményeket 
minden postahivatalnál és postaügynökségnél 
(tehát azoknál is, amelyek székhelyén rendőri 
bejelentőhivatal működik) naponkénti részlete
zéssel a feladás alkalmával folyó évi április hó 
30-ig bezárólag az alábbiak szerint pontosan 
számba kell venni:

Külön-külön meg kell állapítani:
a) hogy a rendőri bejelentőhivatalok (a 

rendőrség), illetőleg azokban a városokban, ahol 
rendőri bejelentőhivatal nincs, a polgármester, 
községekben a községi- (kör-) jegyző hány da
rab „Hivatalos felszólításra“ záradékkal ellátott 
bejelentőlap-szelvényt és

b) hogy a népmozgalmi nyilvántartók hány 
darab a melléklet 2. és 3. sz. mintája szerinti le
velet, illetőleg

e) hány darab a melléklet 4., 5. és 6. számú 
mintája szerinti levelezőlapot adnak postára kö
zönséges levélpostai küldeményként, és végül

d) hány darab a melléklet 2, és 3, sz. min
tája szerinti küldeményt adnak fel ajánlott levél 
postai küldeményként.

A hivatalok (az ügynökségek) a naponként 
összesített darabszámot foglalják havi kimuta
tásba és ezt a hónap végén zárják lé. A kimuta
tásokat legkésőbb a következő hó 2-áig a posta- 
igazgatósághoz kell felterjeszteni.

Az igazgatóságok a hivataloktól (az ügy
nökségektől) beérkező adatokat egy kimutatás
ban összesítsék és a kerületi végeredményt min
den hó 10-éig a m. kir. postavezérigazgatóság 4. 
ügyosztályához, e rendelet számára való hivat
kozással terjesszék fel.

7. A postahivatalok (az ügynökségek) e ren
delet gondos végrehajtására ügyeljenek. Ha a 
rendelet végrehajtása kapcsán bármilyen zavar 
jelentkeznék, ezt a hivatalok igazgatóságuknak 
— sürgős esetben távbeszélőn — azonnal jelent
sék.

Az ügynökségeket az ellenőrzőhivatalok 
megfelelően oktassák ki. Az ügynökségek a ren
delet végrehajtásával kapcsolatos minden kér
désben az ellenőrzőhivatalokhoz forduljanak. i

8. Az igazgatóságok a rendelet pontos vég
rehajtását és a 6. pontban előírt adatgyűjtést 
ellenőrizzék. Amennyiben a rendelet végrehaj
tása kapcsán nehézségek jelentkeznének, avagy 
olyan előre nem látott körülmények merülnének 
fel, amelyeket e rendelet nem szabályoz, meg-. 
felelő utasítást —• sürgős esetben a 156—844. sz. 
távbeszélő-állomás felhívása útján — a posta
vezérigazgatóság 4. ü. o.-tól távbeszélőn is kér
hetnek.

Ezt a rendeletet az A. 1. Szab. 7. §-ánál és 
a 40. §. 9. pontjánál jegyezzék elő. A Szabály
zat szövegének helyesbítéséről a legközelebbi 
Változás útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi január hó 20-án.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap bélye
gek értékenként való árusítása.

202.738/3.
A P. R. T. 1939. évi 56. számában közzétett 

148.070/3. sz. rendeletemnek azt a részét, amely 
szerint a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap
bélyegek csak sorozatban árusíthatók, folyó évi 
február hó 1-étől hatályon kívül helyezem.

Ettől az időponttól kezdve tehát a postahi 
vatalok a vásárlók kívánságának megfelelően 
akár sorozatokban, akár egyes értékekben szol
gáltathatják ki e bélyegeket. A postahivatalok 
a m. kir. posta értékcikkraktárától is ugyanígy 
rendelhetik meg e bélyegeket azzal a megszorí
tással, hogy egy-egy értékből 20 drb-nál keve
sebb nem rendelhető.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája a 
Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap-bélyegeket 
továbbra is csak sorozatban árusítja.

Ezúttal is figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy e bélyegeket valamennyi postahivatal, 
ahol irántuk érdeklődés mutatkozik, köteles 
készletben tartani, megfelelő készletről szükség 
esetén soronkívüli rendeléssel kell gondoskodni.

Üjból nyomatékosan figyelmeztetem a pos
tahivatalokat, hogy a bélyegeket a legnagyobb 
gonddal kezeljék.

Budapest, 1940. évi január hő 20-án.
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Nyomtatvány rendszeresítése a szalagos Morse- 
táviróvizsgákhoz.
148.178; 10.—1939.

A szalagos Morsertávíróvizsgák eredményé
nek elbírálásához „Szalagos Morse vizsgaered
ménylap“ elnevezéssel, 1443. számmal új nyom
tatványt rendszeresítettem.

A nyomtatványt az említett vizsgák cél
jaira az igazgatóságok rendelhetik meg.

A nyomtatvány jegyzék megfelelő helyesbí
tése iránt a legközelebbi Változásokban intéz
kedem.

• Budapest, 1939. évi december hó 18-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
203.25814.

A Paul Tabor: „The Nazi Myth“ című 
sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 20-án.

Kistompa postaügynökség megnyitása. 
202.225.13.

Bars és Hont k. e. e. vármegye ipolysági já
rásában fekvő Kistompa községben 1940. évi ja
nuár hó 15-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Ipoly
ság, ellenőrzőszáma: 765, díjnégyszögszáma: 217.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Plicskama jól
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 75. 
oldalán Kistompánál az „u. p. és“ bejegyzést tö
röljék és helyette írják be: Eh. Ipolyság,
Ipolyság m Egeg—Szalatnya, 217,“, az „u.
t. Felsőszemeréd“ után írják be: „postáig. Bp.“ 
Plicskamajor f  Kistompa (95. o.) ezentúl u. p. 
Kistompa.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 77. oldalon Kisterenye után jegyez

zék be: „765, 217, . . . , Kistompa ü.) Eh. Ipoly
ság), Hont, Bp., Ipolyság Egeg—SzalaT-
nya.“; a 163. oldalon a 217 számnál Felsőszeme- 
í'éd után és a 177. oldalon a 765. számnál írják 
be: „Kistompa“.

Az Irányítási füzet 94. oldalán Kisterenye 
után írják be: „Kistompa, Ü, Hont, Bp. * la, 
Ipolyság—Egeg—Szalatnya, Eh. Ipolyság, 148“.

Budapest, 1940. évi január hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
201.616/3.

Az ipolysági postahivatalnál a postaszállí- 
tás ellátására 1940. évi április hó 1. napjától kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
feltételek mellett:

A postaszálíító köteles az ipolysági posta- 
hivataltól 1.8 km távolságra levő ipolysági pálya
udvarra cs vissza naponként (6) hatszor közle
kedő kettősfogatú tárkocsijáratot a budapesti 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre meg
állapított órákban menetrend szerint fenntar
tani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (1) egy kocsist alkalmazni, (2) két lovat 
tartani, a szállítás ellátásához szükséges egy drb 
nagy tárkocsit a m. kir. postától a megállapí
tandó vételárért megvásárolni, a szükséghez ké
pest új kocsikat beszerezni és azoknak karban
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszálíító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P kocsiátalányban s a szállításért 
megállapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb felételei a budapesti m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Buda
pest, VII., Dob-utca 75—81. IV. em, 409.) és az 
ipolysági postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni, valamint a 7.720/1939. M. E. számú 
rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint igazolni 
kell, hogy a pályázó nem tartozik az 1939 : IV. 
t.-c. 1. §-ának korlátozása alá. A pályázatot
1940. évi február hó 14. délelőtt 10 óráig kettős, 
zárt borítékban a budapesti m. kir. postaigazga
tóságnál személyesen vagy posta útján kell be
nyújtani. A borítékra - mind a külsőre, mind a
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belére, — fel kell jegyezni színes irónnal: „Pá- i 
lyázat az Ipolysági postaszáilítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett 1 évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul el
fogadható értékpapírban kell a budapesti m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi február hó 14-én 
délelőtt 11 órakor a budapesti m. kir. postaigaz
gatóság 3. ügyosztályánál (Budapest, VII., Dob
utca 75—81. IV. em. 409.) fogják bizottságilag fel
bontani. 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, 1940. évi január hó 18-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.

Derecskéi I. oszt. postahivatal egy jó pénztárkezelőt 
keres február 15-re. Járandóság: 120 pengő fix üzemivel 
együtt.

Szeghalom postahivatal mindenben jártas, gyakorlott 
kiadót keres. Járandóság: készpénzfizetés.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
•

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Bányai László
,

Pincehely Február 1-től

Ä szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

% Fővárosi N yom da R t. Felelős v e z e t ő :  D u c h o n  János.



Melléklet a P. R. T. 1940. évi 4. számához. (202.83311940.—4. sz. v.)

1. sz . m i n t a .

*

ezred
A  m. kir. _____________________________ _____________________________ _____________ zászlóalj

osztály stb.
parancsnokságnak

Hivatalos - - _____ - - -- --- - -------------------
felszólításra, (Állomáshely)

2. sz. mmta.

* -
A----  --------------------NÉPMOZGALMI NYILVÁNTARTÓTÓL

A nyiivántartólap(ok) sorszáma:

t

A népmozgalmi nyilvántartó úrnak

A 147.717/1939 K. K. M. sz. 
rendelet alapján a bérmen

tesítési díj hitelezve.



• *'

3. s z .  m i n t a .

A ________ ____ _- ________________________ NÉPMOZGALMI NYILVÁNTARTÓTÓL

___ darab

■ v*

M. kir. parancsnokságnak.

nak.
•

*

A 147.717/1939 K. K. M. sz. 
rendelet alapján a bérmen

tesítési díj hitelezve.
ti

6. sz. m i n t a .

•

6. s z .  m i n t a  h á t o ld a l a .

------------községi népmozgalmi nyilvántartótól.

LEVELEZŐLAP.

Üres.

Népmozgalmi nyilvántartó úrnak

A 147.717/1939 K. K. M. sz. 
rendelet alapján a bérmen

tesítési díj hitelezve.



4. sz. miné*.

községi
városi népmozgalmi nyilvántartótól.

LEVELEZŐLAP.
\

Népmozgalmi nyilvántartó úrnak

A 147.717/1939 K.K. M. sz. 
rendelet alapján a bérmen

tesítési díj hitelezve.

4 .  az. m i n i s  h á t o l d a i a

bejelentette, hogy
út

___________________ ___________utca
té r

sz. alól

kerü le t
já rá s

város 1 k erü le t
---község  -------------  ------------------------- —  járás

város
község

ú t
u t c a ___sz. alá költözött (érkezett)
té r

Kérem Nyilvántartó urat, hogy a nevezett nyilvántartólapját hozzám megkül
deni szíveskedjék.

A bejelentő személy: 

születési ideje és helye: 1......... év

város kerü le t
község já rá s

atyjának családi és utóneve: ......................................

szülőanyjának leánykori családi és utóneve : .............

h ó  ..................

út
. . . .  u t c a _______ SZ.

té r

azonossági száma: ............................

..............................................  19.........................................  hó napján.

9 .  H. népmozgalmi nyilvántartó.



5. sz. minta hátoldala.

A 147.717/1939 K. K. M. sz. 
rendelet alapján a bérmen

tesítési díj hitelezve.

LEVELEZŐLAP.

Népmozgalmi nyilvántartó úrnak

" vároif1' népmozgalmi nyilvántartótól.

5. s z .  m i n t a .
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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 , liMO F E B R l ' Í K  3. 5 . szám .

T A R T A L O M :
Hivatalvezetői megbízatás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
Hivatalvezetői megbízatás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
A m. kir. posta kábelhivatalának felállítása és szer

vezete.
Az Országos Magyar Sajtókamara által kiadott iga

zolványok elfogadása személyazonosság igazolására.
Vezetékjegyzőkönyv használata távbeszélőn kezelt 

táviratok adatainak bejegyzésére.
Postai nyilvános távbeszélő állomások.
A Csomagdíjszabás és a Külföldi csomagdíjak és út

irányok című füzet árusítása.
Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon kí

vül helyezése.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.

Változás a Magyar Nemzeti Bank által megbízott 
pénzintézetek névsorában.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek 

névsorában.
Változás a Helységnévtárban.
Kecskemét 2. számú postahivatal megnyitása.
Rákász postaügynökség megnyitása.
Varbó postaügynökség megnyitása.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Hivatalvezetői megbízatás.

91.176/6.—1939.

Rákosi György postaműszaki tanácsos a m. 
kir. posta kábelhivatalának vezetésével megbí- 
zatotí.

Budapest, 1940. évi január hó 22-én.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.

200.842/1.

Dr. Komlós Balázs postafőfelügyelőt (188) a 
szentesi postahivatal vezetése alól felmentettem 
s egyidejűleg megbíztam a Debrecen 1. számú 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1940. évi január hó 20-án.

Hivatalvezetői megbízatás.

201.382/1.

Hegyesy Zoltán postafőtisztet (223) a Barcs
1. számú postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1940. évi január hó 20-án.

Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.I
202.393/1.

Bende István postafelügyelőt (514/j.) az 
ipolysági postahivatal vezetése alól felmentettem 
s egyidejűleg megbíztam a Kispest 1. számú 
postahivatal vezetésével.

Budapest, 1940. évi január hó 25-én.
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A m. kir. posta kábelhivatalának felállítása és 
szervezete.

91.17616.—1939.
A posta kábelhálózatának fokozatos kiépí

tésével kapcsolatban, a műszaki végrehajtó szol
gálat egyszerűsítésére „a m. kir. posta kábelhi
vatala Budapest“ elnevezéssel új hivatalt állítok 
fel. Az új hivatal működését a lágymányosi 
postaépületben (Budapest, XL, Vásárhelyi Pál- 
utca 4/6. sz.) 1940. évi február hó 1-én kezdi meg. 
Az ideszóló levelezést „Budapest 112.“ közelebbi 
megjelöléssel kell ellátni. Az új szerv rövidített 
távirati címe: „Kábhiv. Budapest.“

A hivatal szervezete a következő:
A kábelhivatal a budapesti m. kir. távíró és 

távbeszélő igazgatóságnak alárendelt hivatal, 
melynek működési köre;

a) kábelépítési, szerelési és fenntartási, to
vábbá kisebb ipari munkák tekintetében a buda
pesti egységes távbeszélő hálózat területére;

b) a távkábel hálózat fenntartásával kapcso
latban az ország egész területére kiterjed.

Ezenkívül az egyes postaigazgatóságok meg
keresésére a kábelhivatal végzi a vidéki helyi- és 
interurbán bevezető kábelek tervezését, építését 
és javítását is.

A hivatal 3 osztályra tagozódik: 1. kábel- 
építési-, 2. kábelszerelési-, 3. ipari osztály.

A kábelhivatal felállításával a budapesti táv
író és távbeszélő igazgatóság 5. ügyosztálya ke
belében az 5/1. kábel új építési, az 5/2. kábelfenn
tartási és az 5/3. ipari csoport 1940. január hó vé
gével megszűnik és a működő csoportok száma
2-re, az újonnan szervezett „5/1. Főközpontok és 
alközpontok fenntartási-“ és az „5/2. Áramellá
tási,-“ csoportra csökken.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a P. R. T. 
1929. évi 17. számában megjelent 20.863. sz. ren
deletnél. ,

Budapest, 1940. évi január hó 22-én.

Az Országos Magyar Sajtókamara által kiadott 
igazolványok elfogadása személyazonosság 

igazolására.
203.738/4.

Az Országos Magyar Sajtókamara által ki
adott újságírói és tagsági igazolványokat az A. 1. 
Szab. 70. §. 4/a. pontjában felsorolt igazolványok
kal egyenlő értékűnek kell tekinteni. Ezért a hi

vatalok azokat a postai küldemények kézbesíté
sénél személyazonosság igazolására akadály nél
kül fogadják el.

E rendeletemet jegyezzék elő az A. 1. Szab. 
idézett pontjánál. A szabályzat szövegének ki
egészítéséről a legközelebbi változásban gondos
kodom.

Budapest, 1940. évi január hó 27-én.

Vezeték jegyzőkönyv használata távbeszélőn ke
zelt táviratok adatainak bejegyzésére.

230.210/8.

A Táv. Kéz. 16. §. 7. pontjának a vezeték
jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó rendelkezé
sét olyképpen módosítom, hogy azok a hivata
lok, amelyek a hozzájuk bekapcsolt távbeszélő 
áramkörökön táviratokat kezelnek, ezentúl ne 
áramkörönként, hanem csak a táviratközvetítő 
szolgálati távbeszélő állomásnál vezessenek a 
táviratok nyilvántartására szolgáló vezetékjegy- 
zőkönyvet. Azok a nagy hivatalok, ahol távira
toknak távbeszélő áramkörön való továbbítá
sára, »illetőleg átvételére egynél több szolgálati 
állomás áll rendelkezésre, minden ily szolgálati 
állomásnál külön vezeték jegyzőkönyvet használ
janak.

A távbeszélőn kezelt táviratok leírására eze
ken a munkahelyeken munkahelyenként csak 
egy átmenő és egy kézbesítendő táviratlap-töm- 
böt kell használni. A levelezésre igénybevett 
áramkör számát az átmenő, illetőleg kézbesí
tendő táviratlap megfelelő rovatába esetenként 
kel! feljegyezni.

Ez a rendeletém nem érinti a hivataloknak 
azt a kötelezettségét, hogy a távolsági (inter
urbán) munkahelyeken a szolgálat átvételére és 
átadására, az áramkörök állapotára s általában a 
levelezés lebonyolítását érintő fontosabb esemé
nyekre vonatkozó adatokat a vezeték jegyző
könyvbe kell beírni.

Azok a kisebb hivatalok, ahol nincs külön 
táviratközvetítő szolgálati állomás s ennélfogva 
távirataikat a távbeszélő munkahelyről továbbít
ják, illetőleg a távbeszélő munkahelyen veszik, 
az adott és vett táviratok adatainak nyilvántar
tására is a távbeszélő munkahely vezetékjegyző
könyvét használják. Abban az esetben, ha több 
áramkörön kezelnek táviratokat, csak egy veze
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tékjegyzőkönyvet, egy kézbesítendő és egy át
menő táviratlap-tömböt kell használni.

E rendeletemben foglaltakat a hivatalok a 
Táv. Kéz. fentemlített pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi január hó 30-án.

Postai nyilvános távbeszélő állomások.
135.642/8.—1939.

A C. 1. Szab. 33. §. 3. pontjában foglalt ren
delkezések helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

„A postai nyilvános távbeszélő állomások 
azok, amelyeket a posta a közönség által sűrűn 
látogatott helyeken, pl. pályaudvarokon, kórhá
zakban, laktanyákban, bérházakban, üzletekben, 
továbbá Budapest székesfőváros és Üjpest ki
vételével utcákon, közterületeken elsősorban 
helyi beszélgetések céljára rendez be, ha a helyi 
viszonyok figyelembevételével havonta vidéken 
az átalányrendszerű hálózatokban legalább 60, a 
beszélgetésenként! díjszabás alá tartozó hálóza
tokban legalább 100, a budapesti hálózatban pe
dig legalább 150 helyi beszélgetésre lehet számí
tani, vagy ha valamely érdekeltség havonta leg
alább ennyi helyi beszélgetés díjának megfize
tésére magát írásban kötelezi. Ha ezt a kötele
zettséget nem vállalták, és a nyilvános állomás 
forgalma a megszabott legkisebb beszélgetési 
számot nem éri el, az állomást a posta leszereli, 
kivéve, ha a helyiségben lévő állomást a helyi
ség tulajdonosa (bérlője) a mindenkori belépési 
díj utólagos megfizetése mellett előfizetői állo
másként átveszi, vagy ha valamely érdekeltség 
a megszabott legkisebb számú helyi beszélgetés 
díjának megfizetésére magát utólag kötelezi.

A posta a kizárólag csak helyi beszélgetések 
lebonyolítására szolgáló nyilvános állomást pénz
bedobós készülékkel szereli fel. Távolsági be
szélgetésre is használható nyilvános állomást a 
posta az utcáról közvetlen bejárással biró nyil
vános helyiségekben (dohánytőzsdékben, egyéb 
üzletekben) akkor rendez be, ha annak jövedel
mezősége biztosítottnak látszik és ha a helyiség 
tulajdonosa (bérlője) a nyilvános állomás fel
ügyeletét (kezelését) felelősséggel vállalja.

Ha a nyilvános állomás felügyeletét (kezelé
sét) nem postai alkalmazott végzi, a felügyelettel 
megbízott jutalékot kap. Ez a jutalék a helyi be
szélgetések után a befolyt helyi beszélgetési díj

20, 25, illetőleg 30% -a, aszerint, hogy az állomás
ról kezdeményezett helyi beszélgetések száma 
havonta 250-nél kevesebb, 251—500, illetőleg 
500-nál több; a távolsági beszélgetések után járó 
jutalékot ugyanennek a szakasznak 4. p. 6. be
kezdése szabályozza.

A pénzbedobós készülék pénztartályát az 
állomás felügyeletével megbízott üríti ki; az eset
leges hamis érmék bedobásából származó kár őt 
terheli.

A posta a postai nyilvános állomásról kez
deményezett beszélgetések díját az állomás fel
ügyeletével megbízottól a jutalék levonásával 
számla (nyugta) alapján havonta szedi be.“

Ezt a változást a C. 1. Szab. 33. §. 3. pont
jánál kell előjegyezni.

A szabályzat kiegészítéséről a legközelebbi 
változás útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi január hó 30-án.

A Csomagdíjszabás és a Külföldi csomagdíjak 
és útirányok című füzet árusítása.

149.378/4.-1939.
Értesítem a hivatalokat, hogy a P. R. T. 

1939. 47. és 57. számaiban megjelent 129.528/4. 
sz. és 149.529/4. sz. rendeletekkel kiadott „Cso- 
magdíjszabás“-nak, illetőleg „Külföldi csomag
díjak és útirányok“ című füzetnek a közönség 
részére való árusítását engedélyezem.

A „Csomagdíjszabás“ és a hozzátartozó 
„Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zet együttes árát 4 pengőben, a „Csomagdijsza- 
bás“ nélkül eladott 'egyes füzetek árát pedig 10 
fillérben állapítom meg.

A megrendelt Díjszabások árát szolgálati 
postautalványon a Posta tudakozó iroda külföl
di hírlaposztálya címére kell beküldeni. Az 
utalvány szelvényére fel kell jegyezni az ösz- 
szeg rendeltetését, a megrendelt kiadványok 
számát, valamint a megrendelők nevét és pon
tos címét. A külföldi hírlaposztály a megren 
delt Díjszabásokat kézbesítés végett a hivatal
nak küldi meg, a később megjelenő változáso
kat azonban a megadott címek alapján közvet
lenül a megrendelők címére továbbítja.

Budapest, 1940. évi január hó 22-én.

<
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Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése.

204.021/4.
A Pozsonyban megjelenő „Grenzbote“ cí

mű németnyelvű napilap postai szállítására vo
natkozó tilalmat hatályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1939. 
évi 22. számában közzétett 110.221/4. sz. rende
letre való utalással azzal értesítem, hogy az em
lített sajtóterméket a postai szállításból kitil
tott sajtótermékek jegyzékéből jelen rendele- 
temre hivatkozva töröljék.

Budapest, 1940. évi január hó 24-én.

J évi január hó 6-ról keltezett 3. és január 11-ről 
keltezett 6. számának lefoglalását rendelte el.

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

Jegyezzék elő ezt a postahivatalok a P. R. 
T. 1939. évi 57. számában közzétett 149.636/4., 
az 1940. évi 1. számában közzétett 230.811/4.-
1939. és a 2. számában közzétett 201.310/4. sz. 
rendeleteknél.

Budapest, 1940. évi január hó 23-án.

II.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

204.563/4.
A. Miles: Deutschlands Kriegsbereitschaft 

und Kriegsaussichten? című sajtóterméktől a 
postai szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 27-én.

II.
204.974/4.

A Bécsben megjelenő „Volkstum im Süd
osten“ című németnyelvű folyóirattól a postai 
szállítás jogát megvontam.

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

Budapest, 1940. évi január hó 31-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

203.906/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi január hó 20-án kelt B. I. 
837/2—1940. számú végzésével a Párisban elő
állított „Agence Télegraphique Juive — Juedi- 
sfche Telegraphen Agentur (J. T. A.) című, nyi
tott levélborítékban terjesztett röpirat 1939. évi 
december 15-ről keltezett 265., továbbá az 1940.

204.257/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi január hó 24-én kelt B. 
809/4/1940. számú végzésével a Budapesten, a 
Mérnökök Nyomdájában előállított Magyar 
Munkásszemle című, időszaki jelleggel nem 
biró, engedély nélkül megjelent, 1940. január 
16-án bemutatott XIX. évf. 1939. VII - Vili. 
számú lappéldányok lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi január hó 25-én.

III.
204.399/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi január hó 22-én kelt B. I. 
869/1940—2. számú végzésével a „Nyilaskeresz
tes Párt Országos Propaganda Osztálya“ szár
mazási hely megjelölésével, „Testvér“ megszó
lítással „Pröhle Sándor s. k. országgyűlési kép
viselő országos prop. oszt. vezető“ aláírással 
ellátott, impresszum nélkül megjelent sajtóter
mék 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, 1940. évi január hó 25-én.



Változás a Magyar Nemzeti Bank által meg
bízott pénzintézetek névsorában.

203.689/4.
A P. R. T. 1937. évi 21. számában megje

lent 102.209/4. sz. rendelet Függelékében felso
rolt, a Magyar Nemzeti Bank által megbízott 
pénzintézetek névsorában a hivatalok töröljék 
a Herzog M. L. és Társai céget.

Budapest, 1940. évi január hó 23-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
204.987/3.

Folyó évi január hó 23-tól a mozgópostái 
menetekben átmenetileg az alábbi változások 
következtek, be:

Az 1. sz. mozgóposták a 138/212., illetőleg a 
113/121. sz. vonatokban Budapest ny. pu.—Szene 
között közlekednek.

A 7 sz. mozgóposták az 1208., illetőleg az 
az 1201. sz. vonatokban közlekednek.

A Budapest—Nagykanizsa 8. sz. mozgó
posta az 1212. sz. vonatban közlekedik.

A Kassa—Budapest 9. sz. mozgóposta az 
1519. sz. vonatban közlekedik.

A Miskolc—Nyíregyháza 11. és a Nyíregy
háza—Szerencs 12. sz. mozgóposta megszűnt.

A 13. sz. mozgóposta Hegyeshalom—Wien 
közt az 518., illetőleg 527. sz. vonatban közleke
dik.

A. Budapest—Nyíregyháza 20. sz. mozgó
posta az 1712. sz. vonatban közlekedik.

A Nagykanizsa—Sopron 24. sz. mozgóposta • 
az 1416/1430. sz. vonatban közlekedik.

A Békéscsaba— Szeged 28. sz. mozgóposta 
hétköznapokon és korlátozott szolgálatú ünnep
napokon Hódmezővásárhely—Szeged közt az 
1641/a. sz. vonatban közlekedik.

Budapest—Székesfehérvár közt az 1220/1219. 
sz. vonatokban a 35. számú tiszti mozgóposták 
közlekednek a keleti pályaudvari mozgóposta
főnökség ellátásában.

A 40. sz. mozgóposta csak Érsekújvárig, ille
tőleg Érsekújvártól közlekedik.

A 44. sz. mozgóposták átmenetileg az új- 
dombóvári postahivatal ellátásában az 1012., ille
tőleg 1015/1037. sz. vonatokban közlekednek.

A Budapest—Tapolca 48. sz, mozgóposta az
1112., a Tapolca—Budapest 48. sz. mozgóposta 
pedig az 1111. sz. vonatban közlekedik.

A 49. sz. mozgóposták ideiglenesen nem köz
lekednek.

A Győr—Szombathely 54. sz. mozgóposta 
az 1316. sz. vonatban közlekedik.

A 63. sz. mozgóposták naponta a 7832/7821. 
' sz. vonatban közlekednek.

A 69. sz. mozgóposták a. 4235., illetőleg a 
4236. sz. vonatokban közlekednek.

A 4231. sz. vonatban hétköznapokon a ba
lassagyarmati postahivatal altisztjének ellátásá
ban, az egyirányú Balassagyarmat—Aszód 70. 
sz. mozgóposta közlekedik.

A Szeged—Budapest 76. sz. mozgóposta nem 
közlekedik.

Székesfehérvár és Komárom között, a szé
kesfehérvári 1. sz. hivatal altisztjének ellátásá
ban, a 2821., illetőleg a 2820. számú vonatokban a
79. sz. mozgóposták közlekednek.

A 80. sz. mozgóposta a 2827., illetőleg 2822. 
sz. vonatokban közlekedik.

A 95. sz. mozgóposták a 7021., illetőleg a 
7020. sz. vonatokban közlekednek.

A 100. sz. mozgóposták átmenetileg a hat
vani 1. sz. hivatal ellátásában, a 2020/2011. sz. 
vonatokban közlekednek.

A Sátoraljaújhely—Kassa 105. sz. mozgó
posta megszűnt. A Kassa—Sátoraljaújhely 105. 
sz. egyirányú mozgópostát egyelőre a sátoralja
újhelyi postahivatal látja el.

A Debrecen—Tiszalök 117. sz. mozgóposta 
az 5634. sz. vonatban közlekedik.

A Nagykanizsa—Szombathely 138. sz. moz
góposta az 1412. sz. vonatban közlekedik.

Miskolc—Kassa közt az 1514. sz. vonatban 
jegyzékelőmenet helyett a miskolci 2. sz. posta- 
hivatal altisztjének ellátásában, kéttengelyű 
postakocsiban, az egyirányú 142. sz. mozgóposta 
közlekedik.

A Budapest—Losonc 147. sz. mozgóposta 
Budapest—Vác közt a 228. sz. vonatban közle
kedik.

A 159. sz. mozgóposták naponta az 1575/ 
5924. sz. vonatokban közlekednek.

A Miskolc—Torna—Kassa 166. sz. mozgó
posta a 9822. sz. vonatban közlekedik.

A 167. sz. mozgóposták nem közlekednek.'
A Füzesabony—Debrecen 168. sz. mozgó

posta az 5521. sz. vonatban közlekedik.
A Szombathely—Hegyeshalom 176. sz. moz

góposta a 8427. sz. vonatban közlekedik.
Az Érsekújvár—Verebély 202. sz. mozgó-
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posta naponta a 7832/4532., illetőleg a 4533. sz. 
vonatban közlekedik.

A 226. sz. mozgóposták az újdombóvári 
postahivatal ellátásában a 6052., illetőleg a 6011. 
sz. vonatban közlekednek.

A Pusztaszabolcs—Paks 241. sz. mozgó
posta az 5050. sz. vonatban közlekedik.

Püspökladány és Biharkeresztes között az
514., illetőleg az 519. sz. vonatban, a karcagi 
postahivatal altisztjének ellátásában, a 297. sz. 
mozgóposták közlekednek.

A Budapest—Nyíregyháza 299. sz. mozgó
posta a 450c/2327. sz. vonatokban Miskolc—Sze
rencsen át közlekedik.

A Jászberény—Hatvan 2011. sz. jegyzékelő- 
menet megszűnt.

Gyöngyös—Vámosgyörk között a jegyzé- 
kelőmenet a 8833. sz. vonat helyett a 8835. sz. 
vonatban közlekedik.

Eger—Füzesabony közt a 9179/9128. sz. jegy- 
zékelőmenetek megszűntek.

Székesfehérvár és Komárom közt a 2820., 
illetőleg 2817. sz. jegyzékelőmenetek megszűntek.

Püspökladány—Biharkeresztes közt az 532., 
illetőleg 523. sz. jegyzékelőmenetek megszűntek.

Ungvár—Deregnyő közt a jegyzékelőmenet 
a 4921. sz. vonat helyett a 4913. sz. vonatban köz
lekedik.

Debrecen—Balmazújváros között az 5534/ 
5523. sz. vonatban, a debreceni 2. sz, hivatal al
tisztjének ellátásában, kéttengelyű postakocsi
ban, jegyzékelőmenet közlekedik.

A Debrecen—Nyíregyháza 1712. sz. jegyzé
kelőmenet nem közlekedik.

Ungvár—Nyíregyháza közt az 1733/1712. sz. 
vonatok poggyászkocsijában, az ungvári 1. sz. 
hivatal altisztjének ellátásában, jegyzékelőmenet 
közlekedik.

A Kassa—Budapest 1519. sz. jegyzékelőme
net megszűnt.

Keszthely—Tapolca közt az 5225/5214. sz. 
vonatok poggyászkocsijában, a tapolcai posta- 
hivatal altisztjének ellátásában, jegyzékelőmenet 
közlekedik.

Üjdombóvár—Lepsény közt a 6012., illető
leg 6011. sz. jegyzékelőmenet megszűnt.

Kiskúnhalas—Baja közt a jegyzékelőmenet 
a 2119. sz. vonat helyett a 2131. sz. vonatban köz
lekedik.

A Pusztaszabolcs—Paks 5050. sz. jegyzékelő
menet megszűnt.

Üjdombóvár—Tamási—Majsamiklósvár közt 
a 6060. sz. vonat poggyászkocsijában, az új
dombóvári postahivatal altisztjének ellátásában, 
jegyzékelőmenet közlekedik.

Szombathely és Szentgotthárd közt az 1342b, 
illetőleg az 1343b. sz. jegyzékelőmenetek nem 
közlekednek.

A Hódmezővásárhely—Szeged 1641a. sz. 
jegyzékelőmenet megszűnt.

A Szeged—Kiskúnfélegyháza 745. sz. jegy
zékelőmenet megszűnt.

Kiskúnfélegyháza—Szeged közt a jegyzé
kelőmenet a 718. sz. vonat helyett a 746. sz. vo
natban közlekedik.

A Kiskúnfélegyháza—Szeged 702. sz. jegy
zékelőmenet megszűnt.

Szeged—Battonya között a jegyzékelőmenet 
a 20. sz. vonat helyett a 22. sz. vonatban közle
kedik.

Kaba—Nádudvar közt a jegyzékelőmenet 
az 5432. sz. vonat helyett naponta az 5422. sz. 
vonatban közlekedik.

A Vedresháza—Szeged 7025. sz. jegyzékelő
menet megszűnt.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyezzék 
elő a P. R. T. múlt évi 20. számában 107.255/3. sz. 
rendelettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1940. évi január hó 29-én.

Változások a Postahivatalok és Postaügynök
ségek névsorában.

203.836/3.
Alsónémedinél (8. o.) a hivatalok a 6. ha

sábban az „Sz“-t „Bp.“-re helyesbítsék.
Huszt postahivatal az utánvételi utalványok 

kezelésére a 2044. ellenőrzőszámot használja, 
Tiszaadony postaügynökség ellenőrző száma 
pedig 2330-ról 2321-re változott.

Ehhezképest a hivatalok Husztnál (64. o.) 
a 2014. szám alá írják be: 2044., Tiszaadonynál 
(142. o.) a 2330-at 2321-re helyesbítsék, a 177. 
oldalon a 2044. szám után írják be „Huszt“, a 
178. oldalon a 2320. utáni 2311. számot 2321-re 
helyesbítsék és írják be melléje: Tiszaadony, a 
2330. szám mellől pedig Tiszaadonyt töröljék.

Budapest, 1940. évi január hó 24-én.
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Változás a Helységnévtárban.

202.902/3.

Csemő v. á. o  Cegléd (159. o.) ezentúl (§>£3 
L, az „u. t. Cegléd 1.“ bejegyzést törölni kell.

Budapest, 1940. évi január hó 25-én.

Kecskemét 2. számú postahivatal megnyitása.
204.318/3.

A m. kir. államvasutak kecskeméti pálya
udvarán 1940. évi január hó 27-én „Kecskemét
2.“ elnevezéssel a Kecskemét 1. számú kincstári 
postahivatal kirendeltségeként működő posta- 
hivatal nyilt meg. Ezzel kapcsolatban a város
ban működő „Kecskemét“ postahivatal neve 
„Kecskemét l.“-re változott meg.

Kecskemét 2. számú postahivatal ellenőrző
száma: 4043., díjnégyszögszáma: 185.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 289. oldalon Kecs
kemétnél a jel után írják be: „v. és pu.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 71. oldalon Kecskemét után „1.“ 
számot írjanak és a következő sorba jegyezzék 
be: „4043., 185., . . . ., Kecskemét 2. (Kecske
mét 1. kirendeltsége, a pályaudvaron működik), 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Sz., Cegléd Sze
ged“; a 182. oldalon a 4014., 4015., 4016. és 4017. 
számoknál Kecskemét után „1.“ számot írja
nak, a 4043. számnál pedig írják be: „Kecske
mét 2.“

Az Irányítási Füzetben a 87. oldalon Kecs
kemét után „1.“ számot írjanak.

Budapest, 1940. évi január hó 29-én.

Rákász — PoKocBa postaügynökség megnyitása.
204.495/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
nagyszőllősi járásában fekvő Rákász — PoKocBa 
községben 1940. évi január hó 11-én postaügy
nökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt- 
XycTb, ellenőrzőszáma: 2280, díjnégyszögszáma: 
3744.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és

a közigazgatásilag hozzátartozó Rakasz-Vertep 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 119. oldalon Rakamaz után je
gyezzék be: „2280., 3744.,.... Rákász — PoKocBa 
ü. (Eh. Huszt), Máramarosi közig, kirend., D., 
Beregszász Taracköz — Tép “ a 171.
oldalon a 3742. szám után írják be „3744. Rá
kász“, a 178. oldalon a 2280. számnál pedig: „Rá
kász“.

Az Irányítási Füzetben a 150. oldalon Ra
kamaz után írják be: „Rákász —PoitocBa, Ü, Má
ramarosi közig, kirend., D, II, Beregszász-Ta- 
racköz — TepemBa> Eh. Huszt, 33.“

Budapest, 1940. évi január hó 29-én.

Varbó postaügynökség megnyitása.
203.816/3.

Borsod vármegye sajószentpéteri járásá 
ban fekvő Varbó községben folyó évi január 
hó 16-án postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Pa
rasznya, ellenőrzőszáma: 3398., díjnégyszög-

] száma: 534.
A postaügynökség forgalmi köre a község

re és a közigazgatásilag hozzátartozó Varbócs 
ka lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 551. oldalán Varbónál az 
„u. p. és“ helyett írják be: „E3 Eh. Parasznya, 
Miskolc ~ — — Ózd, Sajószentpéter . . 5 3 4 . , “; 
az „u. t. Parasznya“ után pedig „postáig. K.“. 
Varbócska Varbó ezentúl u. p. Varbó.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 152. oldalon Váraszó ü. után ír
ják be: „3398., 534., . . ., Varbó ü. (Eh. Parasz
nya), Borsod, K., Miskolc ** — Ózd, Sajószent
péter . . . “; a 165. oldalon az 534. számnál és a 
181. oldalon a 3398. számnál írják be: „Varbó“.

Az Irányítási Füzetben a 193. oldalon Vá
raszó után írják be: „Varbó, Ü, Borsod, K, Ib, 
Miskolc—Ózd, Eh. Parasznya.“

Budapest, 1940. évi január hó 25-én.
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Hálózati igazolvány elvesztése.

203.399/6.
Tóth Gyula ób. távirdamunkás a buda

pesti m. kir. táviró és távbeszélő igazgatóság 
által kiállított 979/1938. sz. távbeszélő berende
zések felülvizsgálására és távbeszélő készüléken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el 
vesztette. Az elvesztett igazolvány érvényes
ségét megszüntetem.

Budapest, 1940. évi január hó 23-án,

Személyzetiek.

203.000 1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1939. de

cember havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Kajdi Károly dr. segédtit
kár 24 Kassáról Sopronba, Szőke Lajos dr. fo
galmazó 21 Debrecenből Budapestre, Lénárt 
Béla dr. fogalmazó 82 Debrecenből Szegedre, 
Vargha Kálmán főfelügyelő 86 Jászberényből Bu
dapestre, Vereckei Ferenc felügyelő 482 Marcali
ból Vácra, Mózer Miklós dr. felügyelő 501 Bu
dapestről Salgótarjánba, Spanraft Mihály fel
ügyelő 514/i Sopronból Beregszászra, Szigetváré 
József főtiszt 216/1 Kassáról Budapestre. Szikor- 
szkv Károly főtiszt 276 Budapestről Marcaliba, 
Téchy Olivé’- dr. II. o. tiszt id. 179 Mezőtúrról 
Budapestre, Bánkuti Árpád IT. o. tiszt id. 238 Kis
újszállásról Szolnokra, Ivicsics Gyula ellenőr 
460/3 Oroszkáról Lévára. Galovics András se
gédtiszt 383 Verebélvről Ipolyságra, Zimmer
mann Irén segédellenőrnő 455/9 Komáromból Bu
dapestre, Diószeghy Erzsébet segédellenőrnő 
720 39 Ungvárról Pécsre, Varga Ilona beregszá
szi segédtisztnő 370 Magyaróvárról Ungvárra, 
Szénássv Andorné segédtisztnő 549 Sopronból 
Békéscsabára, Számúéi Olga kezelőnő 255 Bajá
ról Ungvárra, Henriczy Éva kezelőnő 652/2 Lé
váról Losoncra, Tomázy Róza kezelőnő 792/17 
Tornaijáról Losoncra, Galovics Andrásné ke
zelőnő 79248 Zsitvagyarmatról Ipolyságra, Tóth 
József II. o. altiszt 8283 Ipolyságról Székesfehér
várra, Südi István II. o. altiszt 1500 Paksról Bu
dapestre, Bak Mihály II. o. altiszt 2206 Szerencs
ről Miskolcra, Bárók György II. o. altiszt 2933 
Munkácsról Nyíregyházára, Juhász János sárke
resztúri II. o. altiszt 3074 Budapestről Kispestre,

Nagy András II. o. altiszt 3472 Szerencsről Mis
kolcra, Hegyesi Sándor II. o. altiszt 35991 Székes- 
fehérvárról Budapestre, Kokauszki Pál II. o. al
tiszt 3662 Budapestről Balassagyarmatra, Torma 
István II. o. altiszt 3729 Budapestről Sopronba, 
Széllé Vince II. o. altiszt 3934/13 Nemesabony- 
ból Komáromba, Olgyai Antal II. o. altiszt 3989 
Nagymagyarról Győrbe, Simon István II. o. al
tiszt 3990 Szénéről Komáromba, Füri Vilmos II.
o. altiszt 3991 Gútáröl Győrbe, Kosár Vince II.
o. altiszt 3992 Szentmihályfáról Győrbe, Nagy 
Lajos tiszacsegei II. o. vonalfelvigyázó 447 Raka- 
mazról Nyíregyházára, Tóth István debreceni
II. o. csoportvezető 522 Taracközről Debrecen
be, Várfoki József II. o. csoportvezető 525 Vág- 
sellyéről Ócsára.

Nyugdíjaztalak: Lédeczy Sándor műszaki 
főigazgató 3, Mezei Géza hivatali igazgató 8, 
Tóth Lajos 75, Fodor László 165, Fekete Gábor 
271 és Rajkai László 275 főfelügyelők, Kori- 
csánszkv László főtiszt 237, Földi András I. o. 
tiszt 465, Hajgató Lajos 20, Lehel István 42, 
Zsigmondy Zsigmond 48, Rónai György 64, 
Szabó Dániel 68, Vásárhelyi Béla 70, Farkas Jó
zsef 74, Kovács György 94 és Kárpáti Antal 100 

! főellenőrök, Nagy Kálmán 153, László Arnold 
248, Ivicsics Gyula 460/3 és Kócsa Sándor 460/4 
ellenőrök, Spolecny Jenő segédellenőr 432/10, 
Szabó György ellenőri címmel és jelleggel felru
házott segédellenőr 463, Maródy József segéd
ellenőr 465. Bánszkv Anna 7/a és Vörös Vilmos- 
né 20 főellenőrnők. özv. Szabó Kálmánná ellen
őrnő 116, Siess Jánosné 67, Vécsei Julianna 81, 
Müller Richardné 205, Megyesy Gvőzőné 433. 
Kugler Antalné 528, özv. Demény Gvuláné 604 
és Biróczy Istvánné 625 segédellenőrnők, dr. 
Kende Félixné segédtisztnő 141, dr. Handler Fe- 
rencné 610 és Murin Árpádné 703 kezelőnők. 
Osztrovszky Vencel műszaki segédellénőr 84, 
Valló János 52, Forster János 58, Kálmán József 
84, Boros Jenő 104 és Katona Miklós 115 I. o. 
szakaltisztek, Dobos János dunaadonvi 285, Mol
nár István bikácsi 337 és Richter Lajos 405 II.
o. szakaltisztek, Szederkényi István 16, Lakatos 
Sándor 72, Horváth István üllői 147, Darnvik Mi
hály 194, Magyar Antal 232, Nádori István 298. 
Berki István 398, Selényi János 444, Sziklai Lajos 
457, Windisch Péter 489, Rozmán József 491, 
Rácz József miháldi 565, Monori Lajos 577, Csiz- 
mazia József 613, Oláh János kisújperegi 616, 
Drizner Ferenc 638, Vince István jászberényi 
695, Gagyi Benjámin 710, Szurduk Mihály 715,



5. szám. 4 7

Simon János soproni 734, Takács István akasz
tói 1067, Szabó Imre miklósvári 1128, Sz. Kiss 
Sándor 1143, Kovács József felsőmesteri 1188, 
Hollósi Albert 1299, Müller István 1307, Molnár 
János gyulai 1426, Németh József körmendi 1808 
és Csóri Mihály 2347 I. o. altisztek, Békési Pál 
1491 és Bem Béla 2432 II. o. altisztek, Tóth Kál
mán I. o. szakmester 47, Fazekas András 52 és 
Ozsváth István 94 II. o. vonalmesterek, Csondor 
János I. o. vonalfelvigyázó 292.

Felmentetett: Rhórer Kálmán számgyakor
nok 9.

Elbocsáttatott: Zimmermann Irén segéd- 
ellenőrnő 455/9, Hudák Já-nos 1768/20, Varsányi 
Imre 1768/35 és Kun Antal 3887 II. o. altisztek.

Lemondott: Horváth József segédtiszt
266/30, Vásárhelyi István 3353 és Olchváry Já
nos 3985 II. o. altisztek.

Meghaltak: Bors Vilmos főellenőr 145, Ker
tész Ferenc óbecsei II. o. szakaltiszt 213, Bre- 
zovszky János I. o. altiszt 1140, Anda János 995 
és Bencsik József 1693 II. o. altisztek.

Névváltozások: Rőschenthaler Ede dr. fel
ügyelő 416 helyett Révy Ede dr., Pálmai Ödön 

' felügyelői címmel és jelleggel felruházott főtiszt 
205 helyett Pálmai Ödön dr., Lakatos András { 
főtiszt 398 helyett Lakatos András dr., Gál 
Nagy Gáspár főtiszt 500 helyett Gaál Nagy Gás
pár, Árpássy Dezső főellenőr 91 helyett Ar- 
pásy Dezső, Mészáros Júlia segédtisztnő 330 
helyett Szentirmav Béláné, Lakatos András- 
né kezelőnő 344 helyett dr. Lakatos Andrásné, 
Hir Erzsébet kezelőnő 383 helyett Tindly István
ná, Szajwold Matild kezelőnő 614 helyett Lang-

már Béláné, Bancsik Magda kezelőnő 788 helyett 
Keresztessy Endréné.

Egyéb változások: Lányi Mária segédellenőr- 
nő 720/42 rangsorszáma helyett 455/a, 3. fizetési 
fok. helyett 1. fizetési fok., Zacskó Istvánné se- 
gédellenőrnő 720/31 rangsorszáma helyett 455/b,
3. fizetési fok. helyett 1. fizetési fok.

Budapest, 1940. évi január hó 29-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
203.664/1.

A szentesi postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás áthelyezés folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal* jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és azok a 
főtisztek, akiknek legalább 15 évi szolgálatuk 
van. Jelentkezni lehet a közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út be
tartása mellett a javaslattételre hivatott sze
gedi m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és 
a folyamodók szolgálati és minősítési tábláza
tának másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állás természetbeni lakás
sal jár.

Budapest, 1940. évi január hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
203.967/1., 203.373/1., 203.482/1., 203.042/1., 203.044/1., 203.045/1., 201.964/1., 203.468/1.,

203.898/1., 203.265/1.

Po
sta

ig
az

ga
tó

sá
gi

ke
rü

le
t

A posta- 
hivatal 
neve és 
osztálya

j e
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság Szállít:*

A
z 

es
et

le
g 

m
eg

kö


ve
te

le
nd

ő 
ki

se
bb


sé

gi
 n

ye
lv

is
m

er
et

J e g y z e t

fe
nn

ta
rtá

si
 

kö
lts

ég
 

(c
sö

kk
en


té

s 
né

lk
ül

)

sz
ál

lít
ás

i
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

eg
^é

b
át

al
án

y

H
ov

a? tá
vo

lsá
g

milyen
járattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

P f P P Km

B
ud

ap
es

t

Dunamoes 
III. o. Ptb. Eszter

gom 1794 —

480
száll.

át.
480

kézb.
át.

—
Duna-
mócs
mh.

1-5 gyalog 2-szer —



4 8 5. szám.

B
ud

ap
es

t

Ercsi 
I. 0. Pttb. Fejér 10,032 —

1410
száll.
át.
720

kézb.
át.

— Ercsi
pu. 26

a) egyes 
fogatú 
kocsi

b) gyalog

2-szer

1-szer
—

B
ud

ap
es

t

Nagylóc 
III.' 0. Ptb. Nógrád 1500 — 489 444 

faluzó
Szécsény
postahi

vatal
8'2 kerékpár 1-szer

D
eb

re
ce

n

Nagyrábé 
II. 0. Ptb. Bihar 2817 — 1416 —

Sáp
posta-

hivatal
9

egyes
fogatú
kocsi

1-szer
-

Pé
cs

Sellye 
I. 0. Pttb. Baranya 10,416 — 1.320

300
vonat-
kisé-
rési

Sellye
pu. -1*5

a) egyes
fogatú 
kocsi 

b) gya
log

3-szor

2-szer -

So
pr

on Csép 
III. 0. Ptb. Komá

rom 1428 — — —
Nagyig-
mánd
posta-
hivatal

7-3 gyalog 1-szer

cof-la,ooo

Papkeszi 
III. 0. Ptb. Vesz

prém 1488 — 360 — Papkeszi
pu. 2 gyalog 3-szor

-

So
pr

on Vágfarkasd 
II. 0 Ptb. Nvitra 3243 —

900
száll.

át.
720

kézb.
át.

—
Vág

farkasd
pu.

1
egyes
fogatú
kocsi

3-szor —

Sz
eg

ed

Bugac- 
monostor 
IV. o.

P. Pest 1056 — — —
Bugac-

monostor
pu.

0-5 gyalog 3-szor —

Sz
eg

ed Csikéria 
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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 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 1940. évi február hó 17-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi január hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
203.782/3., 203.81413., 204.057/3., 204.487/3., 203.382/3., 203.017/3., 203.357/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.
**) A kézbesítésről a község gondoskodik.

***) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község hozzájárul.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi február hó 17-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi

1. számában közöltem.
Budapest, 1940. évi január hó 31-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Meghívó.
A m. kir. posta állami személyzetének se- 

gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1940. évi feb
ruár 19-én, (hétfőn) délután 6 órakor, VI., And- 
rássy-út 102. (I. emelet) alatt, a POGE székhá
zában,

rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre az egyesület tagjait ezúton is 
meghívja.

Tárgysorozat:
1. Az elnökség javaslata az egyesület és a 

„Magyar Keresztény Postások Országos Gaz
dasági Egyesülete“ egybeolvadásának elvi elha
tározására, a javaslat elfogadása esetében elő
készítő-bizottság kiküldése.

2. Határozathozatal az 1927. előtt szerzett 
nyugdíjpótlék-igények átértékelési összege tár
gyában.

3. A választmány megfellebbezett határo
zatainak tárgyalása.

4. Javaslat az alapszabály 13. §. 4. pontjá
nak megváltoztatására.

5. Az elnökség javaslata: szorult anyagi 
helyzetbe jutott egyesületi tagok megsegítésére
500.000 P-s kölcsön felvétele tárgyában.

6. Esetleges indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azok az indítványok 

tárgyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát

bezárólag 1940. február 10-ig, az elnökségnek 
írásban bejelentenek.

Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, 
az 1940 március 4-én, hétfőn, délután 6 órakor, 
ugyanott megtartandó közgyűlésen, a megje
lent tagok számára való tekintet nélkül fogunk 
a tárgysorozatba felvett ügyekben jogérvénye
sen határozni.

Budapest, 1940. évi január hó 22-én.
Dr. Kovács József s. k.

m. kir. postafőigazgató, 
az egyesület elnöke.

Betöltendő kiadói állások.
Csepel 1 postahivatalnál azonnal alkalmazást nyerhet 

szép írású kiadónő. Lehet kezdő is.
Egyházasrádócz III. o. postahivatal a posta minden ágá

ban jártas, önálló vezetésre is képes kiadónőt keres ál
landó alkalmazásra, február 15-iki belépéssel. Fizetés: teljes 
ellátás. Pénzfizetés megegyezés szerint.

Gyüre postahivatal március 1-től három hónapra he
lyettest keres. Teljes ellátás. Fizetés megegyezés szerint.

Ózd 1. sz. postahivatal azonnalra és március 1-re egy- 
egy jól szakképzett kiadó ajánlatát kéri, fixfizetési igény 
megjelölésével.

Rácalmás postahivatalnál — lehetőleg érettségi bizonyít
vánnyal — hivatali kisegítő alkalmazást nyerhet.

Técső postahivatal (Kárpátalja) a posta minden szaká
ban jártas postakiadót keres.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegjzet
nerc

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szente Mária Pilisszentkereszt 14 Február 15-től
Hajdú Magdolna Budapest, 65. posta Azonnal Csak Budapesten

Teiber Teréz Kesztölc Azonnal Kiadójelölt.

Laky Dezső Bucsuszentlászló Zala m. Kisegítőnek ajánlkozik

Szentmártony Béla Szabadbattyán Azonnal Kiadójelölt

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Dl
F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e z e tő : D n ch o n  Ján o s .
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T A R T
Utalvány forgalom a Németországba bekebelezett ke

leti területtel.
Az utalványforgalom felvétele Szlovákországgal.
Külföldi internált egyének postai díjmentessége.
Lengyel pénz beviteli korlátozása Németországba.
A külföldre indított értéklevélzárlatok zsákjainak le

zárása ólomzárral.
A posta, a táviró és a távbeszélő igénybevétele 

rendőrhatósági felügyelet alatt álló, őrizetbe vett és őri
zet alá helyezett (internált) egyének részéről.

A Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádiózsebdíjszabás 
új kiadása.

A külföldről érkező levélpostai légiküldemények 
pótdíját tartalmazó Kimutatás új kiadása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változás a Mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Pálmonostora postahivatalnál közúti pótdíj rendsze-

A L O H :
resítése.

Alsóapsa — Hiiatna Anma — postaügynökség meg
nyitása.

Martos postaügynökség megnyitása.
Pusztakürt pu. postaügynökség végleges megszünte

tése.
Nagykökényes postaügynökség ellenőrzőhivatalának 

megváltoztatása.
Csallóköznádasd postaügynökség ellenőrzőhivatalá

nak megváltoztatása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének köz

gyűlése.
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Utalványforgalom a Németországba bekebele
zett keleti területtel.

204.269/4.
A német postaigazgatás közlése szerint a bi

rodalomba bekebelezett keleti területekkel az 
utalványforgalom a birodalom egyéb részeiben 
megállapított feltételekkel megnyílt.

A közlés alapján tehát a versaillesi béke
szerződés előtt Németország keletporoszországi 
részéhez tartozó volt lengyel területre ismét le
het postautalványokat küldeni. Lengyelország 
többi részébe (Főkormányzóság) utalványt 
egyelőre nem lehet továbbítani. Az utalványo
kat márkában kell kiállítani. A magánpostautal
ványok azonban természetesen a jövőben is csak 
a Budapest 5. sz. hivatalban adhatók fel a Ma
gyar Nemzeti Bank előzetes engedélye alapján.

Budapest, 1940. évi február hó 5-én.

Az utalványforgalom felvétele Szlovák
országgal.

205.065/4.
4

Értesítem a hivatalokat, hogy az utalvány
forgalom Szlovákországgal 1940. február 9-vel 
megnyílik.

A Magyarországon feladott utalványok ér
tékhatára 100 szlovák korona; a Szlovákország
ban feladott utalványok értékhatára pedig 20 
pengő.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabásban a 30. §-nál Szlovákországnál. A Le- 
vélpostadíjszabás megfelelő javításáról a legkö
zelebbi Változás útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi február hó 7-én.
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Külföldi internált egyének postai díjmentessége.
203.846/4.

A külföldi internált harcoló egyének postai 
díjmentességére vonatkozólag a P. R. T. 1939. 
évi 45. számában és 1940. évi 3. számában meg
jelent 135.180/4. és 201.600/4. sz. rendeletben 
megállapított díjmentességet a Lengyelország
ból menekült és a katonai hatóságok által inter
nált polgári egyénekre is kiterjesztem.

A polgári egyének közül a küldeményeket 
díjmentesen csak azok adhatják fel, akik a ka
tonai hatóságok rendeletére állandóan valamely 
internálótáborban tartózkodnak. Az ily egyének 
által feladott és a címükre érkező küldemények 
felszerelése és kezelése a P. R. T. 1939. évi 45. 
számában megjelent fentemlített rendelet sze
rint történik.

Ugyancsak megilleti a díjmentesség a Ma
gyar Vörös-Kereszt Egyesület által feladott 
vagy a címére érkező és a fent említett internált 
polgári egyének érdekében váltott küldeménye
ket is.

A fenti rendelkezés hatálya Németország
gal, Franciaországgal, Nagybritanniával és Svájc
cal való forgalomban mind az internált polgári 
egyének, mind a hadifogolygondozó irodák által 
ezek érdekében váltott küldeményekre is érvé
nyes.

A változást a hivatalok jegyezzék elő a 
fenti rendeleteknél.

Budapest, 1940. évi február hó 6-án.

Lengyel pénz beviteli korlátozása Német
országba.
201.299/4.

A német postaigazgatás értesítése szerint 
lengyel pénzt (zlotyt) Németország területére 
(beleértve a birtokbavett keleti lengyel terüle
teket is) csak engedéllyel szabad bevinni.

Nem kell azonban engedély, ha a lengyel 
pénzt német hitelintézethez olyan rendelkezés
sel küldik, hogy azt zárolt számlán külföldi sze
mély részére jóváírják. Ilyen hitelintézeteknek 
kell tekinteni a postacsekk-hivatalokat is.

Kívánatos, ha ilyen lengyel pénzt tartal
mazó küldemények feladói az összegnek zárolt 
számlán való jóváírását célzó rendelkezést ma
gában a küldeményben is elhelyezik.

A hivatalok adott esetben hívják fel erre a

feladók figyelmét és jegyezzék elő ezt a rendele
tet a Levélpostadíjszabás 241. oldalán, Német
országnál.

Budapest, 1940. évi február hó 5-én.

A külföldre indított értéklevélzárlatok zsák
jainak lezárása ólomzárral.

138.231/4.—1939.
Folyó évi március hó 1-től kezdve a kül

földre indított értéklevélzárlatok zsákjait a le
vélzárlatokéhoz hasonlóan — viaszpecsét helyett 
ólomzárral kell lezárni.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a P. R. T. 1932. évi 24. számában közzétett 
84.347/3. számú rendeletnél s e rendelet végre
hajtása szempontjából a hivatkozott rendelet 
szerint járjanak el.

Budapest, 1940. évi február hó 5-én.

A posta, a táviró és a távbeszélő igénybevétele 
rendőrhatósági felügyelet alatt álló, őrizetbe 
vett és őrizet alá helyezett (internált) egyének 

részéről.
130.930/4—1939.

Tekintettel arra, hogy a Belügyminiszter úr 
a Honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c., illetve a 
8.130/1939. M. E. sz. rendelet alapján a Budapesti 
Közlöny 1939. évi 199. számában megjelent 
760/1939. sz. rendeletével a kitiltásra, valamint a 
rendőrhatósági felügyeletre és az őrizet alá he
lyezésre vonatkozó rendelkezéseket részletesen 
szabályozta, felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy a fentidézett belügyminiszteri rende
letben megállapított esetekben a postának, a 
távírónak és a távbeszélőnek a rendőri felügye
let alatt álló, őrizetbe vett és őrizet alá helyezett 
egyének részéről való igénybevételére vonatko
zólag a P. R. T. 1920 :79. számában közzétett 
22.167/1920. sz. rendeletemben foglaltakat, mivel 
azok a 760/1939. B. M. sz. rendeletben foglalt ren
delkezésekből azonosak, továbra is alkalmazni 
kell.

Budapest, 1940. évi február hó 1-én.



Fedőlap a P. R. T. 1940. évi 6. sz.-hoz (203.657/8. sz. r.)

12) Magántáviratok közértelmű angol, francia vagy spanyol 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 rövidített cím nem lehet, fel kell tüntetni. Felszólalás 
esetén díjtérítés nem adható. Titkosnyelvű táviratok az alábbi távírócode-ok felhasználásával szerkesztve küldhe
tők: Bentley's second phrase, Bentley’s complete phrase, ABC sixth edition é Peterson's third edition. A használt 
code nevét Bensec, Bencopj, ABC, illetőleg Pet rövidített alakban a távirat bevezető részének végen fel kell tüntetni,
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A Posta-, Táviró-, Távbeszélő- és Rádiózseb- 
díjszabás új kiadása.

149.008/4.—1939.

A közönség használatára szánt Posta-, Táv
író-, Távbeszélő- és Rádiózsebdíjszabás újból 
megjelent.

A díjszabás eladási ára 4 fillér.
A hivatalok a kezelési osztályoknál kifüg

gesztett rövid hirdetmény útján hívják fel a kö
zönség figyelmét e kiadványra. A kincstári hi
vatalok egy részét az új kiadású Zsebdíjszabás
ból korlátolt számban hivatalból láttam el el
adásra szánt példányokkal. A valószínű keres
letnek megfelelő példányokat mind a kincstári, 
mind a postamesteri hivatalok a külföldi hírlap
osztálytól igényeljék.

Budapest, 1940. évi február hó 1-én.

A külföldről érkező levélpostai légiküldemé
nyek pótdíját tartalmazó Kimutatás új kiadása.

205.915/4.
A külföldről érkező levélpostai légi külde

mények légipostái pótdíját tartalmazó Kimuta
tást újból kiadtam.

A hivatalok a P. R. T. 1936. évi 2. számában 
megjelent 133.992/4. sz. rendelettel kiadott Ki
mutatás helyett ezentúl az új kiadványt hasz
nálják.

Budapest, 1940. évi február hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
205.576/4.

A Párisban megjelenő „Le Danube“ című 
sokszorosított magyarnyelvű körlevéltől a pos
tai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi február hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

205.691/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi február hó 1-én kelt B. 1213/

1940. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „I. számú nyílt levél Nagyméltóságú 
Gróf Teleki Pál m. kir. miniszterelnök és dr. 
Tasnádi Nagy András m. kir. igazságügyminisz
ter uraknak“ kezdetű „Kitartás! Éljen Szálasi!“ 
befejezésű, Székely János és Budai József alá
írással ellátott röpirat, továbbá a „II. sz. nyílt le
vél Nagyméltóságú gróf Teleki Pál miniszter- 
elnök, Radocsai László m. kir. igazságügyminisz
ter“ kezdetű, „Kitartás! Éljen Szálasi!“ befeje- 
zésű, Székely János, Buday József és Pintér Já
nos aláírással ellátott, Németországból küldött 
és postán terjesztett, impresszumnélküli, ma
gyarnyelvű, irodai úton sokszorosított 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, 1940. évi február hó 6-án.

II.
206.160/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi február hó 1-én kelt B. 
1273/2.—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított: Éljen Szálasi, Hóman Bálint 
le kell mondjon Fehérvár mandátumáról kez
detű, — Halál az árulókra! Éljen Szálasi! végző
désű nyomtatványnak 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, 1940. évi február hó 6-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban. 

203.657/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
11. o. Oroszországnál az 5. hasábba tegye

nek 20) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,20) Magántávira
tok csak közértelmű angol, fehérorosz, francia, 
georgiai, német, orosz, örmény, török, ukrán és 
üzbég nyelven, könnyen érthető módon szer
kesztve, küldhetők. A táviratszöveg végén a fel
adó teljes nevét fel kell tüntetni. =  PC — nem 
köthető ki.
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Az oldal alján levő 18) jegyzet utolsó mon
datát (összebeszéltnyelvü . . . .  nem küldhetők) 
töröljék és helyébe a következőket írják: ,,E 
táviratok aláírásában a feladó nevének, vagy 
előjegyzett távirati címének szerepelnie kell. 
Titkosnyelvű magántáviratok csak az alábbi táv- 
írócode-ok felhasználásával szerkesztve küldhe
tők: Bentley’s second phrase, Bentley’s com
plete phrase, ABC fifth edition improved, ABC 
sixth edition, ABC seventh edition, Zebra code 
third edition, Zebra code fourth edition, Code 
international de signaux, Acme commodity and 
phrase code, New Boe code és Peterson’s third 
edition. A használt code nevét a távirat beve
zető részének végén fel kell tüntetni.“

15. o. Az oldal alján levő 17) jegyzet első 
mondatában a „francia“ szó után szúrják be: 
portugál.

22. o. Kis-Antillák: Aruba, Bonaire és Cu- 
ragao-nál a 6. hasábba tegyenek 4) jegyzetjelö
lést, az oldal aljára pedig a következő új jegy
zetet írják: ,,4) Táviratok csak közértelmű an
gol, francia, holland, német, papiamento és spa
nyol nyelven szerkesztve küldhetők. Titkos
nyelvű táviratok csak abban az esetben, ha a 
címzett e táviratok közértelmű megfejtését be
mutatja.“

23. o. Saba West Indies, St. Eustatius és St. 
Maarten-nél a 6. hasábba tegyenek 4) jegyzetje
lölést, az oldal aljára pedig a következő új jegy
zetet írják: ,,4) Táviratok csak közértelmű an
gol, francia, holland, német, papiamento és spa
nyol nyelven szerkesztve küldhetők. Titkos
nyelvű táviratok csak abban az esetben, ha a 
címzett e táviratok közértelmű megfejtését be
mutatja.“

24. o. Az oldal alján levő 0 jegyzet szövegé
nek utolsó mondatát (B korlátozások . . . .  nem 
vonatkoznak) töröljék.

29. o. Az Ausztráliai államszövetségnél a 6. 
hasábban levő 10) jegyzetjelölést javítsák 12)-re, 
az oldal aljára pedig ragasszák a csatolt fedő
lapot.

Az oldal alján levő 10) jegyzet 7-ik monda
tát (Az Ausztráliai államszövetségbe spanyol
nyelvű táviratok is küldhetők) töröljék.

Budapest, 1940. évi január hó 31-én.

Változás a Mozgópostái jegyzékben.
206.430/3.

Folyó évi február hó 7-től a 135. számú moz
góposták a székesfehérvári 1. számú postahiva
tal ellátásában Sárbogárd és Baja között közle
kednek.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő a 
P. R. T. múlt évi 20. számában 107.255/3. sz. ren
delettel közzétett mozgópostái jegyzékben.

Budapest, 1940. évi február hó 7-én.

Változások a Helységnévtárban.

205.737/3.
Alsóhangonynál (95. o.) a hivatalok jegyez

zék be: „Felsőhangonnyal Hangony végleges né
ven egyesült.“

Aranyosfürdő C\ Abaújalpár után (105. o.) 
a hivatalok írják be: „Aranyosgadány kk. Ba
ranya vm, pécsi j., u. p. Pellérd, u. t. Görcsöny, 
)-( Keménygadány, Pécsaranyos“.

Bükkszenterzsébet után (150. o.) a hivatalok 
Óhuta adataival írják be: „Bükkszentlászló kk.“

Felsőhangonynál (206. o.) a hivatalok je
gyezzék be: „Alsóhangonnyal Hangony végle
ges néven egyesült“.

Hangos O Rácalmás elé (244. o.) a hivata
lok Alsóhangony és Felsőhangony adataival je
gyezzék be: „Hangony kk.“

Keménygadánynál (291. o.) a hivatalok írják 
be: „Pécsaranyossal Aranyosgadány végleges
néven egyesült“, a „kk.“ helyett pedig „O Ara
nyosgadány“.

Kistormásnál (314. o) a hivatalok jegyezzék 
be: „Kölesddel Kölesd végleges néven egyesült“, 
„nk.“ helyett pedig „Cl Kölesd“.

Kölesdnél (325. o.) a )-( jelzésnél Felsőhid- 
vég után a hivatalok írják be: „Kistormás“.

Lesencenémetfalu község nevét a hivatalok 
(343. o.) „Lesencefalu“ névre helyesbítsék.

Óhutánál (408. o.) a hivatalok jegyezzék be: 
„Üj ideiglenes elnevezése Bükkszentlászló.“

Pécsaranyósnál (426. o.) a hivatalok jegyez
zék be ,,Keménygadánnyal Aranyosgadány vég
leges néven egyesült“, a „kk.“ helyett pedig „O 
Aranyosgadány.“

Sajóbesenyő (459. o.) Szirmabesenyő köz
séggel ugyanilyen végleges néven egyesült. Sajó- 
besenyőt a hivatalok összes adataival együtt tö
röljék.
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A Helységnévtár 1. számú pótfüzetének a 
86. oldalon Nagybakosnál „O Svoboda . . . u. t. 
Bátyú“ helyett a hivatalok írják be a Svobodá- 
nál (102. o.) található „(103) kk. . . . Üjtanya“ 
adatokat.

Sáripuszta Tőrincs elé (100. o.) a hivata
lok jegyezzék be „Sárditelep o  Taksonyfalva, 
Nyitra és Pozsony k. e. e. vm, galántai j., u. p. 
és u. t. Taksonyfalva.“

Stefánikovtelep O Taksonyfalva (101. o.) 
lakott helyre vonatkozó adatokat a hivatalok tö
röljék és jegyzetként írják be: „Uj elnevezése 
Sárditelep“.

Svoboda (102. o.) községre vonatkozó ada
tokat a hivatalok töröljék és jegyezzék be: „Üj 
végleges neve Nagybakos“.

Szurovinatelep rs Komáromszemere (106.
o.) lakott helyre vonatkozó adatokat a hivata
lok töröljék és jegyezzék be „Komáromszemere 
belterülete.“

Budapest, 1940. évi február hó 6-án.

Pálmonostora postahivatalnál közúti pótdíj 
rendszeresítése.

204.317/3.
Pálmonostora postahivatalnál közúti pótdíj 

szedését rendeltem el. Ezzel kapcsolatban a hi
vatalok a segédkönyvekben az alábbi változáso
kat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 420. oldalán Pálmonosto- 
ránál „Kiskúnfélegyháza . . . . , “ helyébe jegyez
zék be: „Szentkút . . . . , pd.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 110. oldalon Pálmonostoránál a negye
dik hasábba írják be: „k.“

Budapest, 1940. évi január hó 31-én.

Alsóapsa I I iokiih Á ru in  posíaügynökség 
megnyitása.

204.526/3.
A máramarosi közigazgatási kirendeltség té- 

csői járásában fekvő Alsóapsa —  Hirama Amna —■ 
községben folyó évi január hó 16-án postaügy
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Akna- 
szlatina —• A;;na CiaTnna— ellenőrzőszáma: 2259, 
díjnégyszögszáma: 5071.

Az ügynökség forgalmi köre Alsóapsa —- 
Hhjkhf Amna —• községre, valamint a közigazgatá
silag hozzátartozó Besikura, Cseresznyésbonc, 
Dumbrava, Gyertyános, Kékes, Kisbóc, Nagy- 
bóc, Pestyere, Poúisor, Szorospatak, Sztrimtura 
és Vales Gradi lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 7. oldalon Alsóábrány után írják be:
„2259, 50/1, .........Alsóapsa — Hnaraa Anma — Ü.
(Eh. Aknaszlatina — Ama Ciaimra), Máramarosi 
közig, kirend., D., Taracköz — l e m n a - ^ c n  
Trebusafejérpatak—TpeőyraaHH—“, a 171. oldalon 
az 5069. szám után írják be: „5071., Alsóapsa —“. 
A 178. oldalon a 2259. szám után írják be: „Alsó
apsa“.

Az Irányítási Füzetben a 10. oldalon Alsó
ábrány után írják be: „Alsóapsa — Hbkhh Amna; 
Ü, Máramarosi közig, kirend., D, II, Taracköz 
Tepem na — Trebusafejérpatak — TpeőyuiaHu — 
Eh. Aknaszlatina — Ama CkaniHa“.

Budapest, 1940. évi február hó 4-én.

Martos postaügynökség megnyitása.
205.562/3.

Komárom vármegye ógyallai járásában 
fekvő Martos községben 1940. évi január hó 
16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ógyal- 
la, ellenőrzőszáma: 6565., díjnégysögszáma: 208.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag. hozzátartozó Kingyespuszta 
és Kisnyitrahát lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében a 
83. oldalon Martosnál az „u. p. és“ helyébe je
gyezzék be: Eh. Ógyalla, Komárom délipu.
- — — ■ Érsekújvár, Ógyalla—Bagota. . . ,  208“; 
az „ u. t. Ógyalla“ után pedig: „postáig. S.“.
Kingyespuszta r~\ Martos (72. o.) és Kisnyitra
hát i Martos (74. o.) ezentúl u. p. Martos.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 89. oldalon Martonvásár után je
gyezzék be: „6565., 208.,..., Martos ü. (Eh. 
Ógyalla), Komárom, S., Komárom déli pu.
»■ "  Érsekújvár, Ógyalla—Bagota...; a 163.

oldalon a 208. számnál és a 188. oldalon a 6565. 
számnál írják be: „Martos“.
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Irányítási Füzetben a 110. oldalon Marton- 
vásár után jegyezzék be: „Martos, U., Komá
rom, S., I a, Komárom déli pu.—Érsekújvár, 
Eh. Ógyalla.“

Budapest, 1940. évi február hó 5-én.

Pusztakürt pu. postaügynökség végleges meg
szüntetése.
204.932/3.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jászsági 
alsó járásában fekvő Pusztakürt lakotthely va
sútállomásán „Pusztakürt pu.“ elnevezéssel mű
ködött és m. évi október hó 2. óta ideiglenesen 
szünetelő postaügynökséget véglegesen meg
szüntetem.

Az ügynökség kézbesítő kerületét a jászki- 
séri postahivatal forgalmi körébe osztom be.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 441. oldalán Pusztakürt 
után az ügynökségre vonatkozó adatokat: „S3 
pu. Eh. Jászkisér, Vámosgyörk ■ Szolnok,
299., postáig. D.“ töröljék és az „u. t.“ bejegy
zés elé írják be: „u. p. és“ megjelölést;

a 491. oldalon Szellőhát n. Jászkisér lakott
helynél az u. p. után a „Pusztakürt“ beírást tö
röljék és helyette „és“ szót írjanak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 116. oldalon, az Irányítási Füzetben 
pedig a 146. oldalon az ügynökségekre vonat
kozó összes adatokat, valamint a Postahivatalok 
és Postaügynökségek Névsorában a 177. olda
lon a 736. ellenőrzőszám után a „Pusztakürt 
pu.“ és a 163. oldalon a 299. díjnégyszögszám 
után a „Pusztakürt“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi február hó 1-én.

Nagykökényes postaügynökség ellenőrzőhivata
lának megváltoztatása,

204.508/3.
Nagykökényes postaügynökség ellenőrző

hivatala 1940. évi február hó 1-től Heréd helyett 
Hatvan 2. számú postahivatal.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 387. oldalán Nagyköké
nyesnél „Eh. Heréd, Budapest ' » ~ — Hatvan, '

Aszód . . . . “ helyébe jegyezzék be: „Fih. Hat
van 2., Budapest ™ — Hatvan

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 98. oldalon és az Irányítási Fü
zetben a 123. oldalon Nagykökényesnél „Eh. 
Heréd“ helyébe írják be: „Eh. Hatvan 2.“ 

Budapest, 1940. évi január hó 31-én.

Csallóköznádasd postaügynökség ellenőrzőhi
vatalának megváltoztatása.

205.032/3.
Csallóköznádasd postaügynökség ellenőr

zőhivatala 1940. évi február hó 1-től Baka he
lyett Somorja.

A hivatalok a Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében (47. o.), a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorában (34. o.) és az Irányí
tási Füzetben (36. o.) Csallóköznádasdnál „Eh. 
Baka helyett írják be: „Eh. Somorja“.

Budapest, 1940. évi február hó 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

205.126/1.
Az ipolysági postahivatalnál a hivatalveze

tői állás áthelyezés következtében megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek főfelügyelők, felügyelők és olyan fő
tisztek, akiknek legalább 20 évi szolgálati ide
jük van. Jelentkezni lehet e közlemény megje
lenésétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út 
betartásával, a javaslattételre hivatott buda
pesti m. kir. postaigazgatósághoz intézendő fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatá
nak másolatával együtt közvetlenül küldjék 
meg a budapesti postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1940. évi február hó 3-án.

ft
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Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

204.488/3.

A bonyhádi postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1940. évi július hó 17. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles a bonyhádi posta- 
hivataltól a 3.05 km távolságra lévő Hidas- 
Bonyhád pályaudvarra és vissza naponkint (3) 
háromszor közlekedő kettősfogatú tárkocsijá- 
ratot a pécsi m. kir. postaigazgatóság által eset- 
ről-esetre megállapított órákban menetrend 
szerint fenntartani. Köteles a postaszállító a já
ratok fenntartása végett (1) egy kocsist alkal
mazni, (2) két lovat tartani, a szállítás ellátásá
hoz szükséges nagy tárkocsit a jelenlegi posta
szállítótól a megállapítandó vételárért megvá 
sárolni, a szükséghez képest új kocsikat besze
rezni és azoknak karbantartásáról és tisztántar
tásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P kocsiátalányban s a szállítás
ért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák
utca 10. I. em. 14. ajtó) és a bonyhádi postahi
vatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint 
igazolni kell, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939 : IV. te. 1. §-ának korlátozása alá. A pályá

zatot 1940. évi március hó 6. délelőtt 10 óráig 
kettős, zárt borítékban a pécsi m. kir. posta- 
igazgatóságnál személyesen vagy posta útján 
kell benyújtani. A borítékra — mind a külsőre, 
mind a belsőre, — fel kell jegyezni színes irón- 
nal: „Pályázat a bonyhádi postaszállítás ellátá
sára.“

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 el
fogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi március hó 6-án 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazgató
ság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák-utca 10., I. em.
14. ajtó) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók, vagy 
azoknak meghatalmazással ellátott képviselői je
len 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, 1940. évi február hó 3-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

205.317/1., 204.755/1., 147.416/1., 205.316/1.
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Opályi 
IV. o. P. Szatmár 1056 — 588 — Opályi

pu. 1 gyalog 2-szer —

D
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n

Vértes 
III. 0. P. Bihar 1200 — 648 —

Nagyiéta 
—Vértes 

pu.
2'4 gyalog 2-szer —

K
as

sa

Mucsony 
III. 0. Ptb. Borsod 1839 — 700 155

faluzó

Szuha- 
kálló— 

Múcsony 
pu.

2'9 gyalog*

t

3-szor —

* szükség ese
tén kocsival, 
kézikocsival 

vagy két kül
dönccel tartan

dó fenn.

K
as

sa

Sarud 
III. o. Ptb. Heves 2310 — 1260 — Poroszló

pu. 11
egyes - 
fogatú 
kocsi

1-szer —

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 február hó 24-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi február hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
205.760/3., 205.744/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi február hó 24-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi

1. számában közöltem.
Budapest, 1940. évi február hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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a  e  t  e állása izületési helye 
é* éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

‘ G
oo Ideiglenes minőségű
o
f-i Bohus Borbála kiadó Érsekújvár, 1004. Debrecen 5 postakezelőnővé

JD neveztetett ki.
Q
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
A m. kir. posta betegségi biztosító intézetének 

közgyűlése.
Az intézet választmánya az 1940. évi feb

ruár hó 7-én tartott ülésében az intézet XV. évi 
rendes közgyűlésének napját 1940. évi március 
hó 17-ére (vasárnapra) tűzte ki.

A közgyűlés tárgysorozatába csak azok az 
indítványok vehetők fel, amelyek a közgyűlés 
napja előtt legalább is 20 nappal az intézethez 
beérkeznek (Alapszabály 44. §.).

A közgyűlés idejét, helyét és tárgysorozatát 
feltüntető meghívót az intézet az alapszabály 
rendelkezésének megfelelően a közgyűlés nap
ját 15 nappal megelőzően a Posta Rendeletek 
Tárában közzé teszi.

Budapest, 1940. évi február hó 7-én.

Meghívó.
A m. kir. posta személyzetének országos 

méhészeti egyesülete 1940. február hó 2ó-án*) 
(hétfőn) délután 5 órakor a postaigazgatóság ta
nácstermében, Dob-utca 75/81. II. emelet 220. 
szám alatt

1939. évi rendes közgyűlést
tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meg
hívja az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az 1939. méhészévről.
3r Az 1939. évi zárszámadás bemutatása.
4. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

5. Az 1940. évi költségvetési előirányzat be
mutatása.

6. Tiszteletbeli elnökök megválasztása.
7. Az elnökség, tisztikar, választmány és 

számvizsgálóbizottság megválasztása.
8. Indítványok.**)
*) Határozatképtelenség esetén március hó 6-án 

(szerdán) ugyanitt a megjelentek számára való tekintet 
nélkül.

**) A közgyűlés előtt 8 nappal írásban bejelentendők, 
mert különben nem tárgyalhatok.

Betöltendő kiadói állások.
Árpádföld II. o. postahivatal február 15-re vagy már

cius 1-re gyakorlott kiadónőt keres. Fizetés havi 110 P fix 
és üzemi.

Dévaványa I. oszt. postahivatal azonnali belépésre, 
esetleg március 1-re mindhárom szakban képzett kiadónőt 
keres. Teljes ellátás és1 fizetés megegyezés szerint,

Kistarcsa postahivatal állandó alkalmazásra minden
ben jártas pénztárkezelő kiadónőt keres. Fizetés üzemivel 
együtt havi 60 pengő és teljes ellátás, lakás, fűtés, vilá
gítás.

Magyarszentiván III. oszt. hivatal kezdő kiadót, eset
leg kiadójelöltet keres azonnalra. Fizetés megegyezés sze
rint.

Pestszenterzsébet 1. postahivatal állandó alkalmazásra 
a kezelés minden ágában jártas férfi vagy nőkiadót keres,

Vésztő postahivatal kiadónőt, vagy kiadót keres feb
ruár 15, vagy március 1-re. Fizetés 110 P fix és üzemi ju
talék.

Verebély I. oszt. postahivatal mindhárom szakban ön
álló kezelésre képes kiadót keres. Fizetés: 110 P és a min
denkori üzemi jutalék. Állás megfelelés esetén állandó.

Szilasbalhás I. oszt. postahivatal március 1-re távírdá
hoz is értő postakiadót keres* lehet kezdő is. Járandó
ság: üzemivel együtt 55 pengő, továbbá az értékcikkek 
utáni jutalék, reggeli, ebéd, vacsora, lakás, fűtés, villany- 
világítás, levonások nélkül. Ágynemű és mosást nem vál
laljuk.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Markovics Vilmos Hódmezővásárhely 2 Azonnal Szegedi kerületbe.

Balázs Mária
Budapest, Gyorskocsi-u. 24. 
Vörösházy fogházgondnok 

címén.
Azonnal Legkésőbb május 1-től. 

Csak Budapesten.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e z e tő : D u ch o n  Ján o s .
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Melléklet a P. R. T. 1940. évi 6. sz.-ban közölt 205.915\4. sz. rendelethez.

KIMUTATÁS
a külföldről érkező levélpostai légiküldemények és postautalványok légipostái pótdijáról.

A légipostái küldemények díja a postai díjból és a légi-pótdíjból alakul.
Az elégtelenül bérmentesítve érkező levélpostai légiküldemények portózására általában 

ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nem légipostái küldeményekre, vagyis a teljes bér- 
mentesítési díj (postai díj és légi pótdíj) hiányzó részének a kétszeresét kell a címzettől be
szedni. Kivétel az ajánlott légipostái küldemény, amelyet a hiányzó díj egyszeres összegével kell 
megportózni, továbbá a légipostával érkezett postautalvány, amelyért a hivatalok csak az 
esetleg hiányzó légipostái pótdíjnak az egyszeres összegét szedik be.

Az alábbi kimutatás a légipostái pótdíjakat tartalmazza. A légipostái küldeményen 
hiányzó díjrészt e kimutatás és a Levélpostadíjszabás 23. §-ában közölt táblázat adatainak se
gítségével kell megállapítani. A beszedendő portóösszeget úgy számítjuk ki, hogy a hiányzó 
díjrészeket (postai díj és légi pótdíj összege) a Levélpostadíjszabás említett táblázatának 7. 
hasábjában levő egységszámmal megszorozzuk.

Egyes külföldi postaigazgatások a légijáratokat oly közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények (főleg levelek és levelezőlapok) szállítására is igénybeveszik, amelyeken légi pót
díj nincsen leróva. Ezeket a küldeményeket, amennyiben a kékszinű légipostái ragjeggyel nin
csenek ellátva, nem szabad légipostái küldeményeknek tekinteni és a légi pótdíj hiánya címén 
megportózni.

Ha valamely légipostái ragjeggyel ellátott küldeményen a rendes szállítási díj egyáltalá
ban nincs, vagy pedig csak részben van leróva, akkor — akár rajta van a „T“ jelző, akár 
nincs, — a küldeményt csak a hiányzó rendes szállítási díj alapján szabad — az általános 
szabályok szerint —• megportózni.

Ha valamely légipostái ragjeggyel ellátott küldeményen a rendes szállítási díj teljes egé
szében le van róva, akkor a küldeményt csak akkor szabad megportózni, ha azon a felvevő 
hivatal ,,T“ bélyegzője van. A megportózás ez esetben is az általános szabályok szerint — 
még pedig a hiányzó légipostái pótdíj alapján -— történik.

] F
ol

yó
sz
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1

O r s z á g (pénzegység) Levél
L  eveiezf»- 
1ap. esetleg 
utalvánv

Egyéb levélpostai 
küldemény

1 2 3 4 5

1 Algir ....................................... 10 g-ként .......  1 1 25 g-ként ............  0.50

2 Argentina .............. 5 g-ként . . . . .. 1.251) 1.25*) 5 g-ként ............  1.25*)
3 Ausztráliai Államszövetség ........... (pence) Vi unciáig .........  21*)

további Vs uncián-
lfpnf 20*0

11* V* unciáig .........21*)
további V2 uncián
ként ................  20*)

4 Belgium ...............................• . .. (belga frank) 2) 2) 20 g-ként ............  1

5 Belga-Kongó .............................. .. (belga frank) ' 5 g-ként ....... . . .  3.50 3.50 5 g-ként ................  1

6 Bolivia .................................... 5 g ként ....... . . .  1.50 1.50 25 g-ként .........  1.50

7 Brazília ...................................... 5 g ként . . . . 5.400*) 5.400*) 25 g-ként . . . .  5.400*)

8 Brit-India .................................. ............. (anna) V2 unciánként . . . .  6 4*) */z unciánként1 . . . .  6

*) A rendes díjjal együtt.
1) Argentínából légipostái pótdíj nélkül is érkezhetnek légi úton küldemények. Ezeket különleges bélyeg

zővel bélyegzik le.
2) Légipostái pótdíj levelekre, levelezőlapokra és utalványokra nincs.
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O r s z á g (pénzegység) Levél
Levelező
lap, esetleg 
utalvány

Egyéb levélpostai 
küldemény

1 2 3 4 5

9 Bulgária ............................. ............. (leva) 20 g-ként ......... 4 4 20 g-ként . . . . . . .  4

10 Chile .................................. ........... (peso) 5 g-ként . . . . . . .  8.50 8.50 50 g-ként ....... . 21.00

11 Cseh-Morva Protektorátus . . (cseh korona) 10 g-ként . . .  0.50 0.50 10 g-ként ....... 0.50

12 Dánia ............................... ..............  (őre) 20 g-ként .......  20 15 20 g-ként ......... .. 20

13 Délafrikai Unió ................ ........... (pence) unciánként. . . .  12*) ó*) V« unciánként .. 12*)

14 Dominikánus köztársaság .......  (centavo)

15 Egyesült Államok ........... ............  (cent) 1. a kimutatás végén
16 Fülöp-szigetek ................ 30 30 5 g-ként ......... . 30
17 Egyiptom .........................

10 g-ként . . . . . . .  10 10 10 g-ként ......... . 10

lúidi rí fon Rmlanestid .................................. __  20 20 10 g-ként ......... .. 20

18 Egyiptomi Szudán ........... . . . .  (milliéme) 20 g-ként . . . . . . .  30 30 20 g-ként ......... .. 30

19 Ekuador ........................... 5 g-ként . . . . . ..  230 230 5 g-ként ........... 230

20 Észtország ..................... ............  (sent) 2) 2) 20 g ként ......... . 10

21 Finnország ....................... 20 g-ként . . . . 2 1 50 g-ként ......... . 4

22 Franciaország .................... . (fr. centime) 20 g-ként . .. . . . .  75 75 20 g-ként ......... .. 75

23 Francia-Egyenlítői

Afrika .............................o . . . . (fr. frank) 5 g-ként . . . . .......  3 3 25 g-ként . . . . . . . 3

24 Francia-Indokina..............
piaster)

20 g-ként . .. . .. 0.075 0 075 20 g-képt, 0.075

25 Francia Guinea ............. .......  (fr. frank) 5 g-ként . . . . .......  2 2 25 g-ként ......... 2

26 Guadeloupe ............... .......  (fr. frank)

a) New Yorkig légi úton, onnét hajóval......... 5 g-ként . . . . .......  4 4 5 g-ként ........... .. . 4

b) New Yorkon át végig légi úton ................ 10 g-ként . .. . :. 17.50 17.50 10 g-ként ......... 17.50

c) Natalon át végig légi úton 5 g-ként . . . . .. 17.— 17.— 5 g-ként ......... 17.—

27 Levantei államok (Szíria, Libanon) .. (piaster) 10 g-ként . .. . . . .  10 10 10 g-ként ....... 101)

28 Madagaszkár .................... .......Yr. frank) 5 g-ként . . . . .......  3 3 25 g-ként ....... .. 3

29 Görögország .................... 10 g-ként . .. . . . .  5 5 10 g-ként ......... 5

30 Guatemala ....................... .......  (centavo) 10 g-ként . .. . . . .  15 15 10 g-ként ......... . 15

31 Haiti köztársaság ............ .......  (centime) 10 g-ként ... . . . .  20 20 10 g-ként ......... . . 20

32 Irak ................................ ................  (fils) 10 g-ként . .. . . . .  10 10 10 g-ként ......... .. 10

33 Kuwait ............................. 10 g-ként . .. . . . .  4 2 10 g-ként ......... .. 4

34 Irán .................................... ..............  (rial) 20 g-ként . .. . . .  5.50 5.50 20 g-ként ......... 5.50

*) A rendes díjjal együtt.
') Az Air France légitársaság vonalán szállítva 5 piaster.
2) Légipostái pótdíj levelekre, levelezőlapokra és utalványokra nincs.



3
Fo

ly
ós

zá
m

O r s z á g  (pénzegység) Levél
Levelező
lap, esetleg 
utalvány

Egyéb levélpostai 
küldemény

1 2 3 4 5

35 Írország ....................................................  (penny) unciánként .. . . . .  2 V2 IV2 unciánként ....... . 2 'h .

36 Japán ...........................................................  (sen) 2 0  g-ként . .. .......  90 90 2 0  g-ként ....... .. 90

37 Korea ........................................................ (sen) 2 0  g-ként . . . .......  90 90 2 0  g-ként ....... .. 90

38 Japánhoz tartozó mcllékterületek .........  (sen) 2 0  g-ként . .. .......  90 90 2 0  g-ként ....... .. 90

39 Jugoszláv királyság.................................. (dinár)) 2 0  g-ként .. . 2 2 25 g-ként ......... .. 1

40 unciánként .......  1 0 1 0 unciánként . . . . .. 10

41 5 g-ként . . . .  50 50 5 g-ként ......... .. 50

42 Kolombia ................................................. (peso)) 1 0  g-ként . .. .. 1.50 1.50 1 0  g-ként ......... 1.50

43 Lengyelország ....................................

44 Lettország........................... ....  . . . (santim) 2 0  g-ként . . . . . . .  15 15 2 0  g-ként ......... . . 15

45 Litvánia ................................................. (centas) 2 0  g-ként . . . . . . .  30 30 2 0  g-ként ......... .. 30

46 Marokkó francia rész .................... (fr. centime)

légi úton Marokkó és Franciaország között . . 1 0  g-ként __ . . . .  1 0 0 1 0 0 25 g-ként ......... .. 50
légi úton Párizs és Budapest között .............. 2 0  g-ként . .. . . . .  75 75 2 0  g-ként ......... .. 75

47 Mexikó ................................................. (centavo) 1 0  g-ként .. . __  75 75 1 0  g-ként ......... .. 75
48 Nagybritannia ...................................... (penny) 0 *) *)
49 Brit-Nyasaföld ..................................  (penny) 1/a unciánként .. 1 2 *) 6 *) Vt unciánként . 1 2 *)

50 Ceylon .................................................... (cent; */2 unciánként .. 60*) 30*) V2 unciánként . 60*)
51 Dél-Rhodézia ...................................... penny) Va unciáig . . . . . .  1 1 *) 5l/2*) V2 unciáig ....... 11*)

további V2 uncián- további V2 uncián-
ként ........... .. 1 0*) ként ................ 1 0*)

52 Észak-Rhodézia ..................................  (penny) V2 unciánként I6 V2*) 8 V2*) V2 unciánként I6 V2*)
53 Kenya és Uganda ..................................  (cent) V2 unciánként .. 75*) 30*) */a unciánként . 75*)
54 Malaya ....................................................  (cent) V2 unciánként .. 42*) 25*) V2 unciánként . 42*)
55 Palesztina ................................................  (mils)

56 Tanganyika-terület ............................... (cent) V2 unciánként .. 75*) 30*) V2 unciánként . 75*)

57 Németalföld .............................................  (cent) 1) 1) 2 0  g-ként ....... . . .  5
58 Németalföldi-Antillák (Curacao) .........  (cent) 5 g-ként . . . .  30 30 5 g-ként ......... . 30
59 Németalföldi-Guyana (Surinam) .........  (cent) 5 kg-ként .. . . . . .  75 75 5 g-ként ......... .. 75
60 Németalföldi-India ............................... (cent)

10  g-ként 1 0 0 g-ig 30
a) K. L. M. útján ............................................. 1 0 0  g-on felül további 2 0 légipostái pótdíja a le-

2 0  g-ként . . . vélével azonos
100-ig 10 g-ként .. 45 30

b) Imperial Airways Ltd. légitársaság útján .. 1 0 0  g-on felül további ” ,
2 0  g-ként .. . . . .  4 5

61 Németország ...........................  (Reichspfennig) 20 g-ként . . . . . . .  10 10 20 g-ként ......... . 10
62 Nikaragua .........................................  (centavoi) 14 g-ként . . . . . . .  15 15 14 g-ként ......... . .  15

*) A rendes díjjal együtt. 
*) Nincs légipostái pótdij.
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| 63 Norvégia .............................. 20 g-ként . . . . . . . .  15 15 20 g-ként ......... .. 15

64 Olaszország . . .. i ................ 20 g-ként . . . . . . .  100 100 20 g-ként ......... . 100

65 Olasz-Kelet-Afrika ............. . . . . . .  (centesimi) 5 g-ként ....... . . .  100 100 5 g ként ........... . 100

66 Libia .................................... 5 g-ként ....... .. . 100 100 5 g-ként ........... . 100

67 Oroszország .........................

68 Paraguay .............................

al Natalon át .................. 5 g ként . .:. . . .  100 110 . 550

bí New Yorkon át ............................. 5 g-ként . . . .  90 90 . 450

69 Peru ..................................... .................... (sole) 5 g-ként ....... . . .  1.50 1.50 50 g-ként ........... . 1.50

70 Románia ............................. .....................  (lei) 20 g-ként . .. .......  6 6 20 g-ként ....... . . .  6

71 Salvador ............................. 10 g-ként . . .  . . . . .  30 30

72 Spanyolország ................ ..............  (peseta) 20 g-ként . .. . . .  1.50 1.50 20 g-ként........... . 1.50

73 Svájc ..................................... 20 g-ként . .. . . . .  10 10 50 g-ként ......... . . 10
74 Svédország ........................... .................... (őre) 20 g-ként . .. . . . .  10 10 50 g-ként ......... .. 10
75 Törökország ....................... 20 g-ként .......  6 6 20 g-ként ....... . . .  6
76 Tunisz .................................. 10 g-ként . . .......  1 1 25 g-ként........... 0.50
77 Uruguay .............................. 5 g-ként . . . .  63 63 25 g-ként ......... .. 63
78 Üj Zéland ........................... V2 unciánként . . . .  2 * ) 2*) Vs unciánként .. 2*)
79 Venezuela .........................

. 1.20*) 1.20*) 5 g-ként ......... 1.20*)

b) New Yorkon át ......................................... 5 g-ként ....... . . .  0.90 0.00 5 g-ként ........... . 0.90

Egyesült-Államok.

1. Ha a küldeményt csak az Egyesült-Államok belterületén szállítják légi úton: a légi
postái pótdíj unciánként 3 cent.

2. Ha a küldeményt csak Európában szálllítják légi úton: a légipostái pótdíj Yz unciánként 
3 cent.

3. Ha a küldeményt az Egyesült-Államok belterületén és Európában is légi úton szállít
ják, a légipostái pótdíj az előbbi 1. és 2. pontban közölt díjak együttes összege, vagyis

Vz unciáig 6 cent,
1 9 „
1% „ 15 „
2 „ 18 „

minden további unciáért az 1. pontban említett 3 cent, azonkívül Yz unciánként a 2. pontban 
közölt 3 cent.

4. Ha a küldeményt az Egyesült-Államokban, az Atlanti-Óceán felett és Európában is 
légiúton szállítják, a légipostái pótdíj és a rendes postai díj együtesen Yz unciánként 30 cent.

') A rendes díjjal együtt.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIK.

KIADJA A M. KIK. KERESKEDELEM

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 11)10. F E B R U Á R  16. 7. szám .

T A R T
Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.
A csempészett dohányt tartalmazó küldemények elő

írásszerű kezelése.
Rádiókészüléket tartalmazó csomagok burkolása és 

szállítása.
A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi bizto

sításáról, valamint özvegyeinek járadékban részesítéséről 
szóló népies tájékoztató füzetek postai kezelése.

A délamerikai légijárat indulási ideje.
A postai falidíjszabás új kiadása.
Az 1940. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdető 

bélyegzőinek használatba vétele.
• Nemzeti Élet című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.'
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Változások a Kézi Postadíjszabásban.
A képtávírószolgálatra vonatkozó tudnivalók és díj

táblázat kiadása.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Kerületi biztosi felmentés és megbízatás.

204.553/1.
A kassai m. kir. postaigazgatóság dr. Szik- 

szay Kálmán m. kir. postatitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátása alól felmentette és dr. 
Csákv Lajos m. kir. postatitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

A csempészett dohányt tartalmazó küldemé
nyek előírásszerű kezelése.

205.069/4.
Az államháztartás bevételeinek biztosítása 

érdekében szükségesnek mutatkozik, hogy köz
vetlenül a belföldi termelésből származó leveles 
és vágott dohánnyal űzött csempészet — mely 
az államháztartás bevételeinek nagymérvű csök

A L O M :
Változások a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében, 

a Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorában és az 
Irányítási Füzetben.

Bánk pu. postaügynökségnek postahivatallá való át
alakítása,

Alsóbisztra—Hhíkhh Kwcrpa postaügynökség meg
nyitása.

Alsóhunkóc—■ XyHf>KoBn,i>i postaügynökség megnyitása.
Kisar postaügynökség megnyitása.
Madar postaügynökség megnyitása.
Olasz ideiglenesen szünetelő postaügynökség újbóli 

megnyitása.
Podhering ( JloanopiiHu) postaügynökség megnyitása.
Sóslak—Com postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. január 

havi íorgalrha.
Kimutatás a létszámból törölt kiadóról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keres.

kenését idézi elő — minden rendelkezésre álló 
törvényes eszközzel megakadályoztassék.

Ennélfogva utasítom a postahivatalokat, 
hogy a csempészett dohányt tartalmazó, vagy 
ily tartalom gyanújában álló küldeményeket az 
A. 1. Szab. 89. §. 2., illetőleg az A. 3. Szab. 147. 
§. 13. pontjában foglaltaknak megfelelően min
denkor a pénzügyőrség, vagy ahol pénzügyőrök 
nincsenek, a községi elöljáróság közbejöttével 
kézbesítsék.

Nyomatékosan figyelmeztetem a személy
zetet, hogy az 1887. évi XLIV. t.-c. 23. §-a értel
mében a m. kir. postai alkalmazottaknak köte
lességük minden tudomásukra jutott dohány
csempészetet feljelenteni. Ha ennek a kötelezett
ségnek valamelyik alkalmazott nem tesz eleget, 
a törvény rendelkezései szerint első esetben sú
lyos pénzbüntetéssel, ismétlés esetében pedig a 
pénzbüntetésen felül állásukból való elbocsájtás- 
sal is büntetendő. t

Az igazgatóságok e rendeletem végrehajtá
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sát ellenőrizzék és a mulasztó alkalmazott ellen 
szigorúan, ismétlés esetében pedig fegyelmileg 
járjanak el.

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

Rádiókészüléket tartalmazó csomagok burko
lása és szállítása.

140.282/4—1939.
Az utóbbi időben ismételten előfordult, 

hogy rádiókészüléket tartalmazó csomagok nem 
megfelelő, gyenge csomagolás miatt sérülten ér
keztek meg a rendeltetési hivatalokhoz.

Tekintettel arra, hogy rádiókészüléket tar
talmazó csomagok gondos burkolást igényelnek, 
mert a rádiólámpák törékenyek, a rádiókészülé
kek szekrénye pedig könnyen megsérülhet, a fel
vevő hivatalok adott esetben tájékoztassák a fel
adókat arról, hogy a külső sérüléstől való meg
óvás végett ajánlatos a rádiókészülékeket előbb 
belső puhapapiros burkolattal ellátva, kemény
papiros dobozba tenni, majd hullámpapirossal 
vagy szalmahurkával bélelt faládába elhelyezni.

Ha a csomagban levő készülék rádiócsöve
ket (lámpákat) is tartalmaz, a rádiókészüléket 
talpára állítva kell a csomagban elhelyezni s a 
csomag külső burkolatán „Törékeny“ jelzést és 
ezenkívül a csomag megfordításának veszélyére, 
illetve tilalmára vonatkozó figyelmeztetést kell 
alkalmazni. Ezeket a csomagokat az A. 1. Szab. 
43. §. 4. a) és b) pontja értelmében terjedelmes
ként kell díjazni és kezelni.

Egyidejűleg felhívom a hivatalok figyelmét, 
hogy a rádiókészüléket tartalmazó csomagokat 
szállítás közben is fokozott gondossággal kezel
jék. Az ilyen csomagokat kézről-kézre kell adni, 
s — az esetleges figyelmeztető jelzésnek megfe
lelően — megfordítani vagy oldalukra fektetni 
nem szabad.

Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi 
biztosításáról, valamint özvegyeinek járadék
ban részesítéséről szóló népies tájékoztató fü

zetek postai kezelése.
207.104/4.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító In
tézet a gazdasági munkavállalók és özvegyei 
kötelező öregségi biztosításának ismertetése

céljából a Budapest 72. számú postahivatalnál 
„Mit kell tudni a kötelező öregségi és özvegyi 
biztosításról“ című népies tájékoztató füzetet 
ad nyomtatványként nagyszámban postára.

A tájékoztató füzet 14X20 cm nagyságú, 
8 oldal terjedelmű, színes fedőlappal ellátott, 
a jobboldali nyíló részen összefogott nyomtat
vány.

A címzett nevét és lakóhelyét a füzet fedő
lapjára ragasztott fehérszínű címke tünteti fel, 
amely tartalmazza: 1. a címzett vezeték- és ke
resztnevét, 2. biztosítási könyvének számát,
3. születésének évét, 4. anyjának vezeték- és 
keresztnevét, 5. rendeltetési helyként pedig 
a biztosítást bejelentő, illetőleg a címzett biz
tosítási könyvét kiállító községi elöljáróságnak 
(városokban a polgármesteri hivatalnak), szék
helyét.

A közérdekű nyomtatványküldemények
nek postai kezelésével kapcsolatban felhívom 
a hivatalokat, hogy azokat fokozott gonddal 
kezeljék. A kézbesítés alkalmával különös kö
rültekintéssel járjanak el és az esetleg hiányos 
címzésű küldemények pontos címét helyi isme
reteik és a kézbesítők előtt való kikiáltás útján 
is igyekezzenek megállapítani. Szükség esetén 
a címzett kilétének megállapítása céljából for
duljanak az illetékes községi elöljárósághoz 
polgármesteri hivatalokhoz), hogy az onnan ka

pott adatok alapján a küldeményt kézbesíthes
sék, illetőleg utánküldhessék.

Abban az esetben, ha a fenti eljárás elle
nére egyes nyomtatványokat kézbesíteni nem 
lehet, azokat a feladónak „Budapest 5. Posta
fiók 16“ címre küldjék vissza.

Budapest, 1940. évi február hó 12-én.

A délamerikai légi járat indulási ideje.

205.996/4.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a P. R. 

T. 52. számában megjelent 144.021/4. és az 55. 
számában megjelent 147.726/4. sz. rendeletem- 
ben közölt új délamerikai légijárat minden csü
törtökön indul Rómából.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az idézett 
rendeleteknél és figyelmeztessék erre az érdek
lődőket.

Budapest, 1940. évi február hó 12-én.
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A postai falidíjszabás új kiadása.
203.705/4.

A gyakraban előforduló postai díjakat fel
tüntető színes falidíjszabást újból kiadtam. A 
falidíjszabásnak a P. R. T. e számához mellé
kelt példányát a hivatalok a hivatali helyisé
geknek a közönség részére szolgáló részén 
szembetűnő módon, — a régi falidíjszabás be
vonásával — függesszék ki.

A falidíjszabás 8 filléres áron a közönség 
részére is árusítható. Erre a célra a szükséges 
példányszámot a hivatalok a m. kir. posta tu
dakozó irodája külföldi hirlaposztályától (Bu
dapest 7) rendeljék meg.

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

Az 1940. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hir
dető bélyegzőinek használatba vétele.

206.518/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1940. 

évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdetése cél
jából a budapesti 2. és 4. számú postahivatalok 
Standard-rendszerű bélyegző gépükbe a buda
pesti 5. számú postahivatal Frankotyp-rend- 
szerű bérmentesítő gépébe helyezett „Nemzet
közi Vásár — Messe — Főire, Budapest, 1940. 
április 26—május 6“ feliratú hirdető betétet, a 
Budapest 62,, 72. számú postahivatalok, vala
mint a budapesti 741. számú postahivatal pedig 
a Krag-rendszerű bélyegző gépükben ugyan
ilyen feliratú hirdető hengert használnak a ná
luk folyó évi február hó 17-től május hó 6-áig 
feladott, illetőleg a 741. számú postahivatalhoz 
kézbesítés végett beérkezett küldemények egy 
részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

Nemzeti Élet című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

207.130/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten Buda- 

váry László felelős szerkesztésében és kiadásá
ban megjelenő és a Budai Bernwallner nyom
dában előállított „Nemzeti Élet“ című időszaki 
lap további megjelenését és terjesztését az

1940. évi február hó 7-től kezdődőleg két heti 
időtartamra megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat az illetékes kir. ügyészséghez küld
jék be.

Budapest, 1940. évi február hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
207.191/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1940. évi február hó 10-én kelt 
B 1581/1939. számú végzésével az Európa há
ború utáni térképét ábrázoló, 1914. és 1919. jel
zésű, francia nyelvű beírásokkal és „Encercle- 
ment“ kezdetű és „Certes“ végződésű, továbbá 
„Situation“ kezdetű és „l’échec“ végződésű 
francia nyelvű szöveggel ellátott, külföldön 
megjelentetett, impressum nélküli sajtótermék 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanforgó 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi február hó 12-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

201.392/4.
A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 

§-ának „A díjátalányozásban részvevő szervek“ 
névjegyzékébe jegyezzék be:

1. IV. pontban (M. kir. belügyminisztérium):
21. tételnél: „Csendőrosztály parancsnoksá

gokénál a pont elhagyásával folytatólag „és 
azok gazdasági hivatalai“.

27/a. tételként: „27 a. Csendőr közlekedési 
szakaszparancsnok, Ungvár“.

32/a. tételnél Kassa után a pontot vesszőre 
változtatva „Ungvár“.

32/b. tételként: ,,32/b. Csendőr nyomozó 
csoport parancsnokság, Huszt“.

34 a. tételnél (Csendőr közi. őrsparancsnok
ság) betűrendnek megfelelően: „Ungvár, Huszt“.
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34/b. tételnél Kassa után a pontot vesszőre 
változtatva: „Ungvár“.

51/a. tételként: ,,51/a. Határvidéki rendőr
kapitányság, Ungvár“.

51/b. tételként: „51/b. Határvidéki rendőrki
rendeltség, Aknaszlatina, Huszt, Kőrösmező, 
ökörmező, Szolyva, Uzsok, Volóc“.

69/a. tételnél (állami kórház) a betűrendnek 
megfelelően „Aknaszlatina, Nagyszőllős“.

89. tételként: „89. Kárpátaljai kormányzói 
biztosság“.

2. XVII. pontban (Vármegyei törvényhatóságok):
30. tételként: „30. Beregi, máramarosi és 

ungi közigazgatási kirendeltség.“
Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
205.963/3.

A nagykanizsai 1. sz. postahivatalnál a 
postaszállítás ellátására 1940. évi július hó 1. 
napjától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek 
a következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles naponkint (2) két 
egész nap és (1) egy csupán délelőtt közlekedő 
egyesfogatú kézbesítőjáratot a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tott órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (3) három kocsist alkalmazni, (3) három 
lovat tartani, .a szállítás ellátásához szükséges 
négy darab kézbesítőkocsit (ebből 1 db tartalék) 
a volt postaszállító örököseitől a megállapítandó 
vételárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásáról 
és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a kézbesítőkocsik karban
tartásáért darabonként évi 154 P kocsiátalány
ban s a szállításért megállapítandó szállítási áta
lányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák
utca 10. I. emelet 14 ajtó), valamint a nagykani
zsai 1. sz. postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7.720/1939. M. E. 
sz. rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint iga

zolni kell, hogy a pályázó nem tartozik az 1939 :
IV. t.-c. 1. §-ának korlátozása alá. A pályázatot 
1940. évi március hó 20, délelőtt 10 óráig kettős, 
zárt borítékban a pécsi m. kir. postaigazgató
ságnál személyesen vagy posta útján kell be
nyújtani.

A borítékra — mind a külsőre, mind a bel
sőre — fel kell jegyezni színes irónnal: „Pályá
zat a nagykanizsai postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett 1 évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg
nek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. posta- 
igazgatóság segédhivatala címére megküldeni.

A pályázatokat 1940. évi március hó 20-án 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazgató
ság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák-u. 10. I. 14. 
ajtó) fogják bizottságilag felbontani. A felbon
tásnál a magukat igazoló pályázók vagy azoknak 
meghatalmazással ellátott képviselői jelen le
hetnek.

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, 1940. évi február hó 10-én.

Változások a Kézi Postadíjszabásban.
I. ad 149.239/4.

A P. R. T. 1939. évi 24. számában közzétett 
110.722/4. számú rendelettel kiadott „Kézi Posta
díjszabás“ időközi változásait tartalmazó pót
lap megjelent. A pótlappal a hivatalos és eladási 
célra küldött „Kézi Postadíjszabás“ darabszá
mának megfelelően a m. kir. posta tudakozó iro
dája hivatalból látja el az érdekelt felvidéki és 
kárpátaljai postahivatalokat.

Elmaradt, vagy egyes magánvásárlók igé-
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nyeinek kielégítésére szolgáló példányokat a m. 
kir. posta tudakozó irodájától kell igényelni. 

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

A képtávirószolgálatra vonatkozó tudnivalók 
és díjtáblázat kiadása.

205.519/8.
A képtávirószolgálatra vonatkozó tudni

valókat és díjtáblázatot a Távíró-Díjszabás mel
lékleteként, mint „2. sz. Betét“-et kiadtam. A 
hivatalok a csatolt betétet, a karácsonyi és új
évi üdvözlőtáviratok Díjtáblázata mellé, a Táv
író-Díjszabásba helyezzék.

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

206.105/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
10. o. Az oldal alján levő 13) jegyzet szöve

géhez folytatólag a következőket írják: „Tit
kosnyelvű táviratok az alábbi távírócode-ok 
felhasználásával szerkesztve küldhetők: Bent
ley’s second phrase, Bentley’s complete phrase, 
ABC sixth edition és Peterson’s third edition. 
A használt code nevét Bensec, Bencom, ABC, 
illetőleg Pet rövidített alakban a távirat beve
zető részének végén fel kell tüntetni.“

11. o. Az oldal alján levő 17) jegyzet szö
vegéhez írják folytatólag: „A németalföldi
parti állomások közvetítésével titkosnyelvű 
rádiótáviratok csak a hajótulajdonosok, illető
leg ügynökségeik és a hajók parancsnoka kö
zött válthatók. Nem titkos jelentésű, szám-, 
illetőleg betűcsoportokból álló szövegű rádió
táviratokat még az esetben sem lehet küldeni, 
ha a feladó nyilatkozata szerint e csoportok 
tőzsdei vagy piaci árakat jelentenek. Ez utóbbi 
korlátozás a hajótulajdonosok, illetőleg ügy
nökségeik és a hajók parancsnoka között vál
tott rádiótáviratokra nem vonatkozik. A né
metalföldi partiállomások közvetítésével vál
tott rádiótáviratoknál a használható nyelvek 
a következők: angol, francia, holland és német. 
Ha a rádiótáviratok más nyelven vannak szer
kesztve, a címzettől a szöveg fordításának be
mutatása kérhető,“

Az oldal alján levő 20) jegyzet utolsóelőtti 
mondatát (A táviratszöveg . . .  fel kell tün
tetni) töröljék s a szöveg végéhez írják folyta
tólag: „A Szovjetoroszországgal való vég- és 
átmenőforgalomban az alábbi távírócode-ok 
használata van megengedve: Vnechtorgcod,
Code national frangais, Bentley’s complete 
phrase, Bentley’s second phrase, Peterson’s 
third edition. Acme commodity and phrase 
code, Cogef Lugagne 1929, New Boe code, 
ABC code, Zebra code third edition, Zebra 
code fourth edition és Code international de 
signaux. A használt code nevét a távirat beve
zető részének végén fel kell tüntetni. A Szov- 
jetoroszországba szóló táviratok szövegének 
végén a feladó teljes nevének, illetőleg a feladó 
vállalat, hivatal, bank stb. általánosan hasznák 
elnevezésének szerepelnie kell.“

13. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet utolsó- 
előtti mondatához az ott felsorolt code-ok után 
írják a következőket: „(A Délafrikai Unióval 
való forgalomban Peterson’s third edition is).“

26. o. Az oldal alján levő 15) jegyzet (1. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) 7. monda
tát a kettőspont után, valamint a jegyzet 8. mon
datát teljes egészében töröljék és helyükbe a 
következőket írják: „ABC sixth edition, Pe
terson’s third edition. A használt code nevét 
ABC, illetőleg Pet rövidített alakban a távirat 
bevezető részének végén fel kell tüntetni.“

27. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gében töröljék a következő hivatalokat: „Beer- 
sheba, Beisan, Beit Jala, Bethlehem, El Máj dal, 
Khan Yunis, Lydda, Qalqilya, Ramallah Pa
lestine.“ Ugyanide írják be „Meshek Ein Ha- 
rod“ hivatalt.

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
206.756/8.

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

19. o. Az „Általános tudnivalók“ című feje
zet 5. pontja (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 48. sz.- 
hoz) után 6. pontként ragasszák be a csatolt 
fedőlapot. A jelenlegi 6—11. pont számát 7—12. 
pontra helyesbítsék.

25. o. A Dániára vonatkozó *) jegyzet szö
vegébe betűrendben iktassák be az „olasz“ és 
„spanyol“ szavakat.
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27. o. Az Észtországra vonatkozó *) jegy
zet jelenlegi szövegét töröljék és helyébe a kö
vetkező új szöveget írják: „*) A távbeszélgeté
seket cenzúrázzák.“

A Finnországra vonatkozó *) jegyzet szö
vegében a „francia“ szó után írják be: „olasz“.

4L o. Németalföldnél az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzetjelölést, a Németalföldre vo
natkozó adatok végére pedig a következő jegy
zetet írják: „*) Távbeszélgetések csak angol, 
francia, holland és német'nyelven folytathatók.“

43. o. Norvégiánál az ország neve emllé te
gyenek *) jegyzetjelölést, a Norvégiára vonat
kozó adatok végére pedig a következő jegyzetet 
írják: „^Távbeszélgetések csak angol, dán, fran
cia, német, norvég és svéd nyelven folytatha
tók.“

45. o. Oroszországnál (Fedőlap a P. R. T. 
1936. évi 16. sz.-hoz) az ország neve mellé tegye
nek *) jegyzetjelölést, az Oroszországra vonat
kozó adatok végére pedig a következő jegyze
tet írják: „*) A magán távbeszélőforgalom fel 
van függesztve.“

51. o. Svédországnál az ország neve mellé 
tegyenek *) jegyzet jelölést, a Svédországra vo
natkozó adatok végére pedig a következő jegy
zetet írják: „*) Távbeszélgetések csak angol, 
dán, francia, német, olasz, spanyol és svéd nyel
ven. folytathatók.“

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

Változások a Helységnévtárban.
I .

205.815/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Adorjánpuszta fM ajsam iklósvár (89. o.) 

ezentúl r\ Tamási.
Almás v. mh. r\ Bácsalmás elé (92. o.) je 

gyezzék be: „Almár o  Felnémet, Heves vm., 
egri j„ u. p. és u. t. Felnémet.

Alsógyánt rs Majsamiklósvár (95. o.)
ezentúl rs Pincehely.

Alsómajsa rs Majsamiklósvár (97. o.)
ezentúl r\ Regöly.

Alsómegyes rs Majsamiklósvár (97. o.)
ezentúl rs Nagykónyi. '

Aparnál (103. o.) jegyezzék be: „Hant köz
séggel Aparhant ideiglenes néven egyesült“.

Bedegnél (126. o.) jegyezzék be: „Magyar- 
kérrel Bedegkér ideiglenes néven egyesült“. 
Jegyezzék be továbbá: „)-( Komlós, Komlósúj- 
telep.“

Belecskánál (128. o.) „nk.“ helyébe írják be: 
„kk. kj. Keszőhidegkút“.

Bencepuszta r  Majsamiklósvár (130. o.) 
ezentúl rs Értény.

Bogaras r  Majsamiklósvár (139. o.) ezen
túl r\ Regöly.

Csollányos rs Majsamiklósvár (167. o.)
ezentúl r  Tamási.

Diósberénynél (177. o.) „nk.“ helyébe írják 
be: „kk. kj. Szakadát“.

Döbrönte r> Majsamiklósvár (182. o.)
ezentúl r\ Ozora.

Dörypatlan nk. (182. o.) megszűnt, adatait 
töröljék.

Dörytabód t Tabód után (182. o.) írják 
be: „Döryzomba nk. (Zomba nk. ideiglenes el
nevezése)“.

Érseki bánya és ipartelepek kőszénbánya
telepe r  Felnémet (194. o.) lakott hely elneve
zése Almár-ra változott.

Érténynél (195. o.) a „)-(“ jel után írják be: 
„Bencepuszta“.

Felsőgyánt Majsamiklósvár (206. o.)
ezentúl o, Pincehely.

Felsőmegves rs Majsamiklósvár (207. o.) 
ezentúl r  Nagykónyi.

Fornád r% Majsamiklósvár (215. o.) ezen
túl r>. Tamási.

Hantnál (245. o.) jegyezzék be: „Apar köz- 
I séggel Aparhant ideiglenes néven egyesült“.

Kajdnál (278. o.) jegyezzék be: „Tanával 
Tanakajd ideiglenes néven egyesült.“

Károlymajor r\ Majsamiklósvár (286. o.) 
ezentúl rs Ozora.

kaszaperpuszta O Nagybánhegyes (287. o.)
I „Kaszaper“ ideiglenes néven nagyközséggé ala- 
i kuli.

Kecsege Majsamiklósvár (288. o.) ezen
túl f"‘ Tamási.

Keszőhidegkútnál (296. o.) „nk.“ helyébe ír
ják be: „kk. kj. h."

Kincsemtelep r\ Sződ (298. o.) lakott he- 
j Ivet adataival együtt töröljék.

Kistava r\ Majsamiklósvár (314. o.) ezen
túl rs Szakály.

Komlós rs Majsamiklósvár (319. o.) ezen- 
| túl r\ Bedeg.
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Komlósújtelep t ■ Majsamiklósvár (319. o.) 
ezentúl .A Bedeg.

Kulcsármajor o  Majsamiklósvár (3-32. o.) 
ezentúl A Nagykónyi.

Magyarkérnél (352. o.) jegyezzék be: .,Be- 
deggel Bedegkér ideiglenes néven egyesült.“ 

Majsamiklósvár nk. (354. o.) megszűnt, ada
tait töröljék.

Martinca *a  Majsamiklósvár (360. o.) ezen
túl A Tamási.

Mezőmegyer (368. o.) ezentúl a békési járás
hoz tartozik.

Miklósvár A Majsamiklósvár (371. o.) ezen
túl A Tamási.

Mucsfánál (377. o.) „nk.“ helyébe írják be 
„kk. beosztva Izmény nk.-hez.“

Murgánál (377. o.) „nk.“ helyébe írják be 
„kk. beosztva Kéty nk.-hez.“

Nagykónyinál (386. o.) jegyezzék be: „)-( 
Alsómegyes, Felsőmegyes, Kulcsármajor, Ság.“ 

Ozoránál (413. o.) a „)-(“ jel után írják be: 
„Döbrönte, Károlymajor.“

Pincehelynél (433. o.) a „)-(“ jel után írják 
be: „Alsógyánt, Felsőgyánt.“

Regölynél (451. o.) a „)-(“ jel után írják be: 
„Alsómajsa, Bogaras.“

Ság A Majsamiklósvár (458. o.) ezentúl A 
Nagykónyi.

Szakadátnál (482. o.) „nk.“ helvébe írják be 
„kk. kj. h.“

Szakálvnál (482. o.) a „M“ jel után írják be: 
„Kistava.“

Sződnél (505. o.) a „)-(“ jel után Kincsem- 
telepet töröljék.

Tamásinál (512. o.) a „M“ jel után írják be: 
„Adorjánpuszta, Csollányos, Fornád, Kecsege, 
Martinca, Miklósvár, Zsigmondmajor.“

Tanánál (512. o.) jegyezzék be: „Kajddal 
Tanakajd ideiglenes néven egyesült.“

Uzdborjádnál (545. o.) jegyezzék be: „Sár- 
szentlőrinccel Sárszentlőrinc' ideiglenes néven 
egyesült.“

Zombánál (573. o.) jegyezzék be: „ideigle
nes elnevezése Döryzomba.“

Zsigmondmajor A Majsamiklósvár (576. o.) 
ezentúl A Tamási.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Gutornál (61. o.) „kj. Somorja“ helyébe ír

ják be: „beosztva Somorja nk.-hez.“
Ipolyvisknél (67. o.) a „)-(“ után „Kisrákos

major“ helyett „Kisvárosmajor“-t írjanak.

Kisrákosmajort (a  Ipolyvisk) (75. o.) ada
taival együtt töröljék.

Kis varjaspuszta A Bős után (75. o.) írják 
be: „Kisvárosmajor A Ipolyvisk, Bars és Hont 
k. e. e. vm„ ipolysági j„ u. p. és u. t. Ipolyvisk.“

Rozsnyónál (98. o.) „nk.“ helyébe „mv.“-t 
írjanak.

Somorjánál (101. o.) „kk.“ helyett „nk.“-t 
írjanak és a „kj. h.“ bejegyzést töröljék.

Szemétnél (103. o.) „kj. Somorja“ helyébe 
*írják be: „beosztva Somorja nk.-hez.“

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

II.
205.746/3.

Beremendnél (132. o.) a „!fL“ jel után be 
kell írni: „és (Beremend felső) L“.

Kásád (286. o.), Lanka A  Old (338. o.), Old 
(409. o.), Püspökbóly A Beremend (444. o.), Vö
röscsárda A Beremend (566. o.) és Zálogos A 
Kásád (572. o.) ezentúl u. t. Beremend felső.

Rácbóly v. á.-t (a Beremend) a 447. olda
lon öszes adataival törölni kell.

Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

Változások a Helységnévtár 1. számú Pótfüze
tében, a Postahivatalok és Postaügynökségek

Névsorában és az Irányítási Füzetben.
205.032/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében 
Bakánál (37. o.), Csallóköznádasdnál (47. o.), 
Felbárnál (55. o.) és Vaj kánál (112. o.) „Komá
rom déli pu. ■ Somorja, Nagylég . . . 
helyébe jegyezzék be: „Bős = =  Somorja“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában Bakánál (12. o.), Csallóköznádasd
nál (34. o.), Felbárnál (48. o.) és Vaj kánál (151. 
o.) a 7. hasáb adatait töröljék és írják be: 
„Bős ■■ - Somorja“.

Az Irányítási Füzetben Bakánál (16. o.), 
Felbárnál (55. o.) és Vajkánál (192. o.) a 6. és 
7. hasáb adatai helyébe írják be: „Bős—So
morja gk.“ „Somorja“; Csallóköznádasdnál 
(36. o.) a 6. hasáb szövege helyébe írják be: 
„Bős—Somorja gk.“

Budapest, 1940. évi február hó 6-án.



68 7. szám.

Bánk pu. postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

207.121/3.
Bánk postaügynökség 1940. évi február hó

10-én — a pályaudvarról a hasonló elnevezésű 
községbe való behelyezése mellett —, változat
lan forgalmi körrel IV. osztályú postahivatallá 
alakíttatott át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 119. oldalon Bánk
nál a pu., Eh. Rétság“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 16. oldalon Bánk pu.-nál a 4. ha
sábban a ,,pu. ü. (Eh. Rétság)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzetben a 21. oldalon Bánk
nál az 1. hasábban a „pu.“ jelzést töröljék, a 2. 
hasábba „Ü“ helyett „IV.“-et írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh. Rétság“ bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Alsóbisztra—Hjiauih Bbicxpa postaügynökség 
megnyitása.

206.778/3.
A máramarosi közigazgatási kirendeltség 

huszti járásában fekvő Alsóbisztra—Hiukhh 
BucTpa községben 1940. évi február hó 1-én 
postaügynökség nvilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt— 
XycTT»’ ellenőrzőszáma: 2260, díjnégyszögszá- 
ma: 4248.

Az ügynökség forgalmi köre Alsóbisztra 
F hskhh liHOTpa községre, a közigazgatásilag 
Berezna—-Bepeamjo községhez tartozó Goncos 
és a Vucskómező—Bywonoe községhez tar
tozó Pudcsoma lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 7. oldalon Alsóberecki után írják 
be: 2260, 4248, . . . . , Alsóbisztra— Huskhh '
BucTpa ü. (Eh. Huszt—XycTí.), Máramarosi 
közig, kirend., D., Huszt—•Xycr&==Toronya 
Topym"; a 171. oldalon a 4246. szám után 
írják be: „4248. Alsóbisztra“, a 178. oldalon pe
dig a 2260. számnál „Alsóbisztra“.

Az Irányítási Füzet 10. oldalán Alsóberecki 
után írják be: „Alsóbisztra—Hehchh Bucxpa,
Ü. Máramarosi közig, kirend., D., II., Huszt— 
Xycn>—Torony a—Topym, gk., Eh. Huszt— 
XycTTbi 104, 39.

Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

Alsóhunkóc— XyHbKöBiíH postaügynökség 
megnyitása.

206.838/3.
Az ungi közigazgatási kirendeltség szob- 

ránci járásában fekvő Alsóhunkóc—Xym-KOBiiH 
községben 1940. évi február hó 1-én postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szobránc— 
CoópaHun, ellenőrzőszáma: 2263., díj négyszög
száma: 2219.

Az ügynökség forgalmi köre Alsóbaskóc— 
EaimioBiiH Alsóhunkóc— XymKOBnu Benatina 
—EemiTiiHa, Konyus—KoHionrt és Tibaváralja— 
rioAropofli községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 8. oldalon Alsóhernád után írják 
be: „2263, 2219, . . . , Alsóhunkóc —-XyHLKOHUU
ü. (Eh. Szobránc— CotfpaHn;n\ Ungi közig, ki
rend., D., Ungvár ------- : Szobránc— CoőpaHpu
. . . . “; a 170. oldalon a 2217. szám után írják be: 
„2219. Alsóhunkóc“; a 178. oldalon a 2263. szám
nál pedig „Alsóhunkóc“.

Az Irányítási Füzet 10. oldalán Alsóhernád 
után írják be: „Alsóhunkóc—XyHraoBiru, Ü.,
Ungi közig, kirend., D., II., Ungvár—Szobránc 
—CotípaHpH gk. Eh. Szobránc—CoöpaHípj“.

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Kisar postaügynökség megnyitása.
206.839/3.

Szatmár vármegye fehérgyarmati járásá
ban fekvő Kisar községben 1940. évi február 
hó 1-én postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Na- 
gyar, ellenőrzőszáma: 2292., díjnégvszögszáma: 
2621.

A postaügynökség forgalmi köre Kisar
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községre és a közigazgatásilag hozzátartozó | 
Károlyi-tanyára terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A helységnévtár 286. oldalán Károlyi
tanya r> Kisar ezentúl u. p. Kisar. A 299. olda
lon Kisarnál az „up. és“ helyébe írják be:
Eh. Nagyar, Mátészalka 1«=™=™=.Zajta, Fehér- 
gyarmat . . . . , 2621,“ az „ut. Nagyar“ után 
pedig „postáig. D.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 74. oldalon Kisalag után írják be: 
„2292, 2621, . . , Kisar ü. (Eh. Nagyar), Szat- 
már. D., Mátészalka «■■■■ -»■■■■ Zajta, Fehérgyar
mat . . . a 170. oldalon 2621. számnál Fehér- 
gyarmat után, a 178. oldalon pedig a 2292. szám
nál írják be: „Kisar“.

Az Irányítási Füzetben a 91. olodalon Kis
alag után írják be: „Kisar, Ü, Szatmár, D., II, 
Mátészalka—Zajta, Eh. Nagyar“.

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Madar postaügynökség megnyitása.
207.122/3.

Komárom vármegye ógyallai járásában fek
vő Madar községben 1940. évi február hó 15-én 
postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Bátorkeszi, 
ellenőrzőszáma: 780, díjnégyszögszáma: 110.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Üjpuszta lakott 
helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezesék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Madárnál (82. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be:

Eh. Bátorkeszi, Budapest ■ Magyar
bél, Köbölkút......... .. 110“; az „u. t. Bátorkeszi“
után pedig: „postáig. Bp., )-( Üjpuszta.“ Üj
puszta r í  Madar (110. o.) ezentúl u. p. Madar.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 86. oldalon Mád után jegyezzék 
be: „780, 110, . . .  , Madar ü. (Eh. Bátorkeszi) 
Komárom, Bp., Budapest -  w = Magyarbél, 
Köbölkút . . . . “; a 162. old. a 110. számnál és 
a 177. old. a 780. számnál írják be: „Madar“.

Az Irányítási Füzetben a 106. oldalon Mád 
után jegyezzék be: „Madar ü., Komárom, Bp., 
I. a. Budapest—Magyarbél, Eh. Bátorkeszi.“

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Olasz ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
újbóli megnyitása.

206.761/3.
Baranya vármegye pécsi járásában fekvő 

Olasz községben az 1936. évi szeptember hó 
25-től szünetelő postaügynökség f. évi január 
hó 16-án ismét megnyilt.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Pécs 
1, ellenőrzőszáma: 5608, díjnégyszögszáma:
1145.

Az ügynökség forgalmi köre Hásságy, Hi- 
dor és Olasz községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 408. oldalon Olasz
nál a ^  mellől a * jelet, valamint az „u. p. Bel- 
várdgyula,“ bejegyzést töröljék; Hásságy (247. 
o.) és Hidor (255. o.) ezentúl u. p. Olasz.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 106. oldalon, valamint az Irányí
tási Füzetben a 134. oldalon az ügynökség neve 
után feltüntetett ideiglenes szünetelés jelzését 
(*) töröljék.

Budapest, 1940. évi február hó 10-én.

Podhering (IIosropíTHH) postaügynökség 
megnyitása.

206.393/3.
A beregi közigazgatási kirendeltség mun- 

kácsvidéki járásában fekvő Podhering -  üo^rop- 
hhh községben 1940. évi január hó 11-én posta
ügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Munkács, 
ellenőrzőszáma: 2274, díjnégyszögszáma: 2825.

Az ügynökség forgalmi köre Bukovinka—
ByKOBHHKa, Kendereske—KoHacpeirionnu. Kölcsény 
JKo.toih'l, Kustánfalva—KynnaHOBima, Német- 
kucsova—'KyraBa és Podhering—nô ropaHH 
községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 115. oldalon Pócspetri után írják be: 
„2274, 2825, . . , Podhering— nô jropainr ü. (Eh. 
Munkács), Beregi közig, kirend., D., Bátyú 
-  ■ »  - Munkács . . . ; a 170. oldalon a 2825. 
számnál és a 178. oldalon a 2274. számnál írják 
be: „Podhering“.
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Az Irányítási Füzet 144. oldalán Pócspetri 
után írják be: „Podhering—Jiô ropmiH, Ü. Be
regi közig, kirend., D., II, Bátyú—Munkács, Eh. 
Munkács.“

Budapest, 1940. évi február hó 9-én.

Sóslak— Com postaügynökség megnyitása.

206.840/3.
Azt; ungi közigazgatási kirendeltség nagybe- 

reznai járásában fekvő Sóslak— CoM község
ben 1940. évi február hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár 1., 
ellenőrzőszáma: 2282, díjnégvszögszáma: 2611.

Az ügynökség forgalmi köre Domasina—, 
TtoManiHna, Knyahina— Sóslak— Com

és Sztricsava—CipmiaBa községekre terjed ki.
A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában a 128. oldalon Sóskút után írják be: 
„2282, 2611, . . . , Sóslak — Com  u. (Eh. Ung
vár 1.), Ungi közig, kirend., D., Ungvár t .— 
Uzsok-yscoKb“, a 170. oldalon a 2611. számnál és 
a 178. oldalon a 2282. számnál írják be: „Sóslak.“ 

Az Irányítási Füzet 161. oldalán Sóskút után 
írják be: „Sóslak- Co m , Ü, Ungi közig, ki-
rend., D., II., Ungvár—Uzsok—yacora Eh. Ung
vár 1., 72.“

Budapest, 1940. évi február hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
207.20613., 207.618/3.
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*) A szállítás költségeihez a község hozzájárul.
**) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi március hó 1-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi

1. számában közöltem.
Budapest, 1940. évi február hó 14-én.
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Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.
206.25911.

Németh Jolán vasvári postakiadó a soproni 
postaigazgatóság által 457/1939. szám alatt ki
állított postakiadói személyazonossági igazolvá
nyát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1940. évi február hó 13-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
január havi forgalma.

728/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a betétek 5,629.932 P 

55 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1940. január hó végén 141,054.337 
P 98 f volt. A különleges kamatozású betétek 
álladéka a fenti álladékban 26.416.154 P 69 f-rel 
szerepelt.

A betevők száma a hó végén 614.868 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 61,846.504 

P 31 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1940. január hó végén 
271.487.106 P — f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.355 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. január 
hó végén névértékben 153,923.770 P 35 f-t tett 
ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek pedig névérték
ben 259.358. 213 P 41 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek, illetve letéti jegyek száma 105.460 volt.

A zálogüzletágban 212.914 darab új zálogfel
vétel 4,503.895 P kölcsönnel és 201.493. darab 
zálogkiváltás ' 4,419.595 P kölcsönvisszafizet’éssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. január hó vé
gén 1,048.988 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 22,199.180 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
3.350 tétel, kényszerárverésre pedig 5.846 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 7.895 tétel, a befolyt vé
telár 198.848 P 52 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. január hó folyamán 4,229.461 
tétel, s 2.898,737.709 P 22 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó vé
gén 412,541.443 P 98 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi február hó 7-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
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Eperjesi Endréné 
szül. Muhi Ilona kiadó Jászladány, 1/911. Mezőkövesd Elhalálozott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Budapest 97. postahivatal február 15-ére távirdakeze- /

lésben gyakorlott kiadónőt keres.
Kunágota I. osztályú postahivatal kezelésben jártas, 

legalább 4-5 éves gyakorlattal, lehetőleg férfikiadót keres.
Fizetés 120 P, üzemi és reggeli. Azonnalra.

Pilisvörösvár postahivatal azonnali belépéssel távírdá
hoz is értő postakiadót keres. Járandóság üzemivel együtt 
havi 125 P fix levonások nélkül. A hivatal Budapest köz
vetlen közelében van.

Szob postahivatal március 1-re és április 1-re egy- 
egy szakképzett férfikiadó ajánlatát kéri, fixfizetési igény 
megjelölésével.

Vésztő postahivatal mindhárom szakban legalább 
némi gyakorlattal rendelkező kiadónőt, vagy kiadót keres 
március 1-re. Fizetés 110 P fix, üzemi és bélyegjutalék. Az 
állás állandó.

Állást kereső postakiadók.

t A z  állást kereső postakiadó

Jegyzet
ncTc

cfme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Vér Margitka Görcsöny Azonnal. Bárhová.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e z e tő : D ucbon  Ján o s .
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T A R T A L O M
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Or 

ő  Főméltósága országlásának 20. évfordulója alkalmával 
emlékbélyegek forgalomba bocsátása.

Különleges keletbélyegző használata a budapesti 1., 
4., 62., 72., számú, továbbá a szegedi 1., komáromi 1. ég 
kassai 1. számú postahivataloknál.

Lengyel pénz bevitelének tilalma Szovjetoroszor- 
szágba.

Az 1940. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdetmé
nyeinek a postahivatalokban való kifüggesztése.

A rádióelőfizetők névsorának közlése az Adrema 
címlemezek adatai alapján.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Ür Ő Főméltósága országlásának 20. évfordu
lója alkalmával emlékbélyegek forgalomba bo

csátása.
207.361/3.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Ür Ö Főméltósága országlásának 20. évfordulója 
alkalmával, folyó évi március hó 1-én, 6, 10 és 
20 filléres emlékbélyegeket bocsátók forgalomba.

A bélyegek fehér szinű vízjeles papiron 
(vízjel rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában), 
háromféle rajzzal, raszteres mélynyomással, fek
vő téglányalakban készültek. A bélyegképek 
képmérete 22X33 mm., a bélyegek teljes mérete 
26X37 mm.

A 6 filléres értékjelzésű bélyeg a szegedi 
ellenforradalom elindulásának gondolatát jelké
pezi. A bélyegrajz ágaskodó fehér lovon, tenge
rész egyenruhában Nagybányai Horthy Miklóst, 
a nemzeti hadsereg fővezérét ábrázolja. A lovas 
mögött nagy ívben angyalos címerű magyar 
zászló lobog. A bélyegkép alsó jobb sarkában, 
„SZEGED“ felírású szalagon, a szegedi foga
dalmi templom képe, míg alsó bal felében, árnyé
kolt háttéren, jobbra dűlő, világos színárnyalatú 
„6“-os számmal és középárnyalatú „f“ betűvel 
az értékjelzés nyert elhelyezést. A bélyegkép

Lefoglalandó sajtótermék.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Változások a Postahivatalok és Ügynökségek Név

sorában és a Helységnévtárban.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok és 

Postaügynökségek Névsorában és az Irányítási Füzetben. 
Paszika—IlaciiKa pü. postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

I alsó szélét világos alapon, árnyékolt sötét betűk
kel a „MAGYAR KIR. POSTA“ felírás zárja le. 
A bélyegkép felső bal felén, sötét alapú soron, 
apró betűkkel „A FŐVEZÉR“ szavak, alatta vi
lágosabb alapon, sötét betűkkel „1919“ évszám 
látható. A bélyegkép alatt baloldalt „Légrády 
Sándor“, jobboldalt „Márton Ferenc“ művészek 
nevei olvashatók. A bélyeg színe zöld.

A 10 filléres érték jelzésű bélyeg kettős szín
nyomatban készült és arányosan tagolt háttéren, 
fény- és árnyék-szinezések között Vitéz Nagy
bányai Horthy Miklós Kormányzó Ür Ő Főmél
tósága balra néző arcképét ábrázolja. A kép 
felső szegélyén sötét alapon, fehér betűkkel 
„HORTHY MIKLÓS“ szavak, majd lejebb vi
lágos színárnyalatú tagozaton, sötét színben bal
oldalt „1920“, jobboldalt „1940“ ünnepi évszá
mok olvashatók. Az arckép jobb- és baloldalát 
világosan és sötéten váltakozó, függőleges mező 
keretezi. A bélyeg alsó baloldalán jobbra dűlő, 
világos színárnyalatú rajzon, „10“-es számmal és 
középárnyalatú „f“ betűvel az értékjelzés, alsó 
jobb oldalán pedig a Horthy-család címere nyert 
elhelyezést. A jobbra dűlő címerpajzs rajza hár
mas halmon nyugvó, vértezett kart ábrázol, ke
zében három búzakalásszal. A címerpajzs felső 
bal szélén koronás páncélsisak nyugszik, mely 
alól a címer baloldalán levéldísz hull alá. A bé
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lyegkép alsó szélét világos alapon, árnyékolt sö
tét betűkkel „MAGYAR KIR. POSTA“ felírás 
zárja le. A bélyegkép alatt baloldalt „Márton 
Ferenc“, jobboldalt „Légrády Sándor“ művészek 
nevei olvashatók. A Főméltóságú Kormányzó 
Ür arcképe barna, a bélyeg többi része pedig 
szürke színű.

A 20 fillér értékjelzésű bélyeg rajza a Fel
vidék felszabadításának gondolatát harangozó, 
lebegő angyallal jelképezi, aki az alatta levő Rá- 
kóczi-címer és kassai székesegyház felé tekint. 
A bélyegkép felső bal mezejében sötét sávon 
„A FELSZABADÍTÓ“ szavak, alatta világosabb 
alapon, sötét betűkkel „1939“ évszám láthatók. 
A kép alsó bal mezejében a Felvidék történelmi 
vonatkozásaként a Rákóczi-család címerét lát
juk. A pajzs felső mezejében nyitott szárnyú, 
balra néző és kardot tartó sas, alsó mezejében

Az emlékbélyegek bárhová szóló postai kül-1 
demények bérmentesítésére 1940. március hó 
1-től 1941. június hó 30-áig bezárólag használha
tók. Az emlékbélyegeket a postahivatalok 1940. j 
december hó 31-éig árusítják.

Első készlettel a m. kir. posta értékcikkrak
tára látja el a postahivatalokat.

pedig hármashalmon álló kerék látható. A cí
merpajzs felett nemesi koronában álló, kardot 
tartó sas képe ismétlődik. A címerpajzs „PRO 
LIBERTATE“ felírású szalagon nyugszik, mely
től jobbra a szalag folytatásán „Kassa“ felírás, 
felette pedig a kassai székesegyház képe látható. 
A kép alsó jobb felében árnyékolt háttérben, 
jobbra dűlő, világos színárnyalatú „20“-as szám
mal és középárnyalatú „f“ betűvel az értékjel
zés nyert elhelyezést. A bélyegkép alsó részét 
világos alapon, árnyékolt sötét betűkkel „MA
GYAR KIR. POSTA“ felírás zárja le. A bé
lyegkép alatt baloldalt „Légrády Sándor“, jobb
oldalt „Márton Ferenc“ művészek nevei olvasha
tók. A bélyeg színe vörös.

A bélyegek képét az eredetinél valamivel 
nagyobb méretben itt közlöm:

A bélyegeket 1940. március hó 1. előtt ab
ban az esetben sem szabad árusítani vagy ki
szolgáltatni, ha a bélyegeket tartalmazó ellát
mány előbb megérkeznék a postahivatalokhoz.

Ezeket az emlékbélyegeket valamennyi pos
tahivatal tartozik készletben tartani és árusítani, 
ha tehát készletük kimerül, szükség esetén so-
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ronkívüli rendeléssel is gondoskodjanak annak ! 
kiegészítéséről.

Külön is felhívom a postahivatalok figyel
mét, hogy ezeket az emlékbélyegeket a lehető 
legnagyobb gonddal kezeljék, gyűrődéstől, be- 
piszkolódástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi február hó 15-én.

Különleges keletbélyegző használata a budapesti
1., 4., 62., 72. számú, továbbá a szegedi 1., ko
máromi 1. és kassai 1. számú postahivataloknál.

207.785/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Fő
méltóságú Kormányzó _Ür országlásának 20. 
évfordulóján, folyó évi március hó 1-én, a bu
dapesti 1., 4., 62. és 72., továbbá a szegedi 1., 
komáromi 1. és kassai 1. számú postahivatalok 
„VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS 
ORSZÁGLÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA — 
1920—1940.“ feliratú, angyalos magyar címer
rel díszített különleges keletbélyegzőt használ
nak a nálunk feladott levélpostai küldemények 
egy részének lebélyegzéséhez.

A különleges keletbélyegzőt a budapesti 4. 
számú postahivatal az ajánlott és közönséges 
levélpostai küldemények, a többi postahivatal 
pedig kizárólag a közönséges levélpostai külde
mények lebélyegzéséhez használja.

Budapest, 1940. évi február hó 21-én.

Lengyel pénz bevitelének tilalma Szovjet- 
oroszországba.

206.878/4.

Szovjetoroszország postaigazgatásának ér
tesítése szerint lengyel bank- és kincstári je
gyeknek valamint lengyel érmepénzeknek Szov- 
jetoroszországba való bevitele és átutalása 
tilos.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélpos- 
tadíjszabás 242. oldalán Oroszországnál.

Budapest, 1940. évi február hó 20-án.

Az 1940. évi Budapesti Nemzetközi Vásár hir
detményeinek a postahivatalokban való kifüg

gesztése.

206.451/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 1940. 
évi Budapesti Nemzetközi Vásár hirdetményei
nek a postahivatalokban való kifüggesztését 
megengedtem.

A hirdetményeket a vásár rendezősége 
közvetlenül fogja az egyes postahivataloknak 
megküldeni.

Felhívom ehhez képest a postahivatalokat, 
hogy a hirdetményeket megérkezésük után, a 
közönség részére fenntartott helyen azonnal 
függesszék ki s a vásár bezárása napján, vagyis 
folyó évi május hó 6-án távolítsák el.

Budapest, 1940. évi február hó 19-én.

A rádióelőfizetők névsorának közlése az 
Adrema címlemezek adatai alapján.

147.413/8.

A rádióelőfizetők központi nyilvántartása 
lehetővé teszi, hogy a kassai m. kir. rádiódíj- 
nyilvántartó hivatal az érdeklődő feleknek a 
rádióelőfizetők címadatait kiszolgáltassa.

A P. R. T. 1929. évi 18. számában megjelent 
17.992. sz. rendeletem módosításaként a neve
zett hivatal által gépi úton előállított címadatok 
kiszolgáltatását, s az azok után szedhető díjakat 
az alábbi módon szabályozom.

Az érdeklődő felek az Adrema címnyomó
géppel előállítandó címanyag kiszolgáltatására 
irányuló kérelmükkel közvetlenül a kassai m. kir. 
rádiódíjnyilvántartó hivatalhoz forduljanak. Ez 
a hivatal, a másolás díjának előzetes befizetése 
után a kért címanyagot papírszelvényekre má
solva bocsátja a felek rendelkezésére. A gépi 
úton másolt címekből a magán-felek által igé
nyelhető legkisebb mennyiség 1.000 drb. Tekin
tettel arra, hogy az előfizetők címlemezei az en
gedélyesek lakóhelyei szerint és a községeken 
belül kézbesítői ár ások szerint vannak csoporto
sítva, a címanyag, a kívánt hivatalok megneve
zése mellett csak ilyen csoportokban szolgáltat
ható ki.
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A gépi úton történt címmásolásért az alábbi 
díjak fizetendők:

1— 30.000 drb-ig . . 1.000-kint . . 6.— P
1— 60.000 „ . . 1.000- „ . . 5.50 P
1—100.000 „ . . 1.000- „ . . 5.— P
100.000 drb-on felül . 1.000- „ . . 4.— P

Az egyes hivatalok által kézírással kiállított 
névsorokra vonatkozóan továbbra is a fent hi
vatkozott 17.992/1929. számú rendeletemben fog
laltak a mérvadóak.

A hivatalok a náluk érdeklődő feleknek a 
szükséges felvilágosítást adják meg.

Ezt a rendeletemet a hivatalok a Rádió-ren
delet végrehajtási utasításaként kiadott 14.246. 
sz. rendeletem 5. c) pontjának (1927. évi P. R. T. 
20. sz.) utolsó bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi február hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

207.782/4.

A Saskatoonban (Kanada) megjelenő „No- 
vij Sliach“ című laptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapes, 1940. évi február hó 16-án.

II.
208.196/4.

A Hermann Rauschning: „Gespräche iM.it 
Hitler,“ „Hitler M’A Dit.“, „Hitler Speaks“ 
című könyvektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi február hó 21-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
208.246/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi február hó 15-én kelt B. I. 
1.735/1940. számú végzésével a Budapesten, is

meretlen helyen előállított „A forradalom“ 
kezdetű, „nyilvánvaló, hogy amennyiben valaha 
magyar forradalom szükségszerű, szintén az 
utóbbi a kívánatos“ végződésű és gépírással 
sokszorosított sajtótermék lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1940. évi február hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
207.393/3.

A losonci postahivatalnál a postaszállítás 
ellátására 1940. évi június hó 1. napjától kez
dődő hatállyal pályázatot hirdetek a következő 
feltételek mellett:

A  postaszállító köteles:
a) a losonci postahivataltól 2 km távol

ságra levő losonci pályaudvarra és vissza na
ponként (2) kétszer közlekedő kettősfogatú 
tárkocsijáratot és (7) hétszer közlekedő egyes
fogatú kariolkocsijáratot,

b) Losonc megyei város, valamint Losonc- 
apátfalva és Losonckisfalu területén (2) két, 
naponta kétszer közlekedő egyesfogatú cso- 
magházhozkézbesítő kocsijáratot a budapesti 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre 
megállapított órákban menetrend szerint fenn
tartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (3) három kocsist alkalmazni, (4) négy 
lovat tartani, s a szállítás ellátásához szükséges 
egy drb nagytárkocsit és három drb kézbesítő
kocsit a jelenlegi szállítótól, egy drb nagyka- 
riolkocsit a m. kir. postától a megállapítandó 
vételárért megvásárolni, a szükséghez képest 
új kocsikat beszerezni és azoknak karbantartá
sáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagytárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P., a három kézbesítőkocsiért 
évi 462 P., a nagy kariolkocsiért évi 115 P, ösz- 
szesen tehát évi 731 P kocsiátalányban, s a szál
lításért megállapítandó szállítási átalányban 
részesül.

A pályázat egyéb feltételei a budapesti m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál, Buda-
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pest, VII., Dob-u. 75/81. sz. IV. em. 409. és a 
losonci postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizo
nyítványt kell csatolni, valamint a 7.720/1939. 
M. E. számú rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak 
szerint igazolni kell, hogy a pályázó nem tarto
zik az 1939. IV. te. 1. §-ának korlátozása alá. 
A pályázatot 1940. évi március hó 20. délelőtt 
10 óráig kettős, zárt borítékban a budapesti 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 losonci pos
taszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást 
a kikötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a budapesti m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére 
megküldeni.

A pályázatokat 1940. évi március hó 20-án 
délelőtt 11 órakor a budapesti m. kir. posta- 
igazgatóság 3. ügyosztályánál (Budapest, VII., 
Dob-u. 75/81. sz. IV. em. 409) fogj-ák bizottsá
gilag felbontani. A felbontásnál a magukat iga
zoló pályázók, vagy azoknak meghatalmazás
sal ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal a határozatho
zatalig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát 
elfogadják, a szerződés megkötéséig marad kö
telezettségben.

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 
szerelt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi február hó 19-én.

Változások a Postahivatalok és Ügynökségek 
Névsorában és a Helységnévtárban.

205.795/8.
Csallóköznyék postahivatal díjnégyszögszá- 

mát 418-ról 501-re változtatom.
A hivatalok ennek megfelelően a Postahiva

talok és Ügynökségek Névsorában a 34. olda
lon Csallóköznyék díjnégyszögszámát a máso
dik hasábban 418-ról 501-re helyesbítsék, a har
madik hasábban a díjövszámot Baka postahiva
tal díjövszámára változtassák (a díjnégyszög- 
szám változása folytán ugyanis egyes viszonyla
tokban a díjövszám is megváltozik; a helyes díj
övszám Baka díjövszámával azonos), a 164. ol
dalon a 418. díjnégyszögszám mellől töröljék 
Csallóköznyéket és a 165. oldalon az 501. díj
négyszögszám mellé írják be ugyanennek a hi
vatalnak a nevét. A Helységnévtár I. pótfüzeté
ben a 47. oldalon Csallóköznyék díjnégyszögszá
mát ugyancsak helyesbítsék 418-ról 501-re.

Budapest, 1940. évi február hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Postaügynökségek Névsorában és az 

Irányítási Füzetben.
207.969/3.

A hivatalok az alábbi változásokat vezes 
sék keresztül:

A Helységnévtárban:
Domaházánál (180. o.) „Eh. Ózd“ helyett 

„Eh. Ózd l.“-t írjanak.
Háromház C% Magyarlak (246. o.) ezentúl 

u. p. Csörötnek.
Magyarlak (352. o.) ezentúl u. p. Csörötnek.
Szentsimonnál (498. o.) „Eh. Ózd“ helyett 

„Eh. Ózd l.“-t írjanak. *
A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében:
Hernádcsánynál (64. o.) a „ J« L“ jelzést 

töröljék.
Rimaszécsnél (98. o.) a „ W ‘ jel után a 

„pu.“ bejegyzést töröljék.
A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában:
Árpádhalomnál (10. o.) a 4. hasábba az 

ügynökség neve után írják be „pu.“.
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Domaházánál (40. o.) „Eh. Ózd“ helyébe 
,,Eh. Ózd l.“-t írjanak.

Szentsimonnál (134. o.) „Eh. Ózd“ helyébe 
„Eh. Ózd l.“-t írjanak.

Az Irányítási Füzetben:
Domaházánál (45. o.) a 7. hasábba „Eh. 

Ózd“ helyébe „Eh. Ózd l.“-t írjanak.
Rimaszécsnél (152. o.) a „pu.“ jelzést tö

röljék.
Szentsimonnál (169. o.) a 7. hasábba „Eh. 

Ózd“ helyébe „Eh. Ózd l.“-t írjanak.
Budapest, 1940. évi február hő 20-án.

Paszika—HaehKa pu. postaügynökség meg
nyitása.

208.281/3.
A beregi közigazgatási kirendeltség szolyvai 

járásában fekvő Paszika—naoima pályaudvaron

1940. évi február hó 12-én postaügynökség nyílt 
meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Mun
kács, ellenőrzőszáma: 2306, díjnégyszögszáma: 
3266.

Az ügynökség forgalmi köre: Paszika— 
HaciiKa, Szuszkó—OycKOBo és Szuszkóújfalu— 
CycitoBo H obog Cejio községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 111. oldalon Paszab után jegyezzék be: 
„2306, 3266, . . . , Paszika—riactita pu. ü. (Eh. 
Munkács), Beregi közig, kirend., D, Munkács 
jgr..jwpt.»» Volóc—Bo.TOBeiu>; a 171. oldalon a 3266. 

számnál Szolyva elé és a 178. oldalon a 2306. 
számnál írják be: „Paszika“.

A z Irányítási Füzet 140. oldalán Paszab után 
írják be: „Paszika—nacina pu. Ü. Beregi közig, 
kirend., D„ II., xMunkács—Volóc—BcwionenB, Eh. 
Munkács, 61.“

Budapest, 1940. évi február hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
207.906/1.
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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 1940. évi március hó 9-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi február hó 15-én.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
206.856/3., 207.616/3.
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*) A szállítás költségeihez a község hozzájárul.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal felszerelve az 1. 
hasábban felvett postaigazgatósághoz az 1940.

évi március hó 9-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi 

1. számában közöltem.
Budapest, 1940. évi február hó 17-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Béry Ilona kiadó 1909. Csömödér
Kineveztetett
faedrehelyi

postamesterré.

Pé
cs

Durkó Imre kiadó Maslanacpuszta
1909.

...... .................

Szenna Kineyeztetett 
postamesterré. ■

Pé
cs

Sigray Péter
i

kiadó Fenyvesvölgy 1909. Szászvár
Teljes jellegű 

helyettes postamester
ként bízatott meg.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
Bicske I. osztályú postahivatal (Budapest közelében) 

március 15-re, vagy április 1-re gyakorlott kiadót keres. 
Járandóság: készpénzfizetés.

Csepel 1. postahivatal rendszerető kiadó ajánlatát 
kéri. Járandóság 120 pengő és szabályszerű üzemi jutalék. 
Az állás március 15-én töltendő be.

Csanádpalota I. oszt. postahivatal március 1-re ál
landó alkalmazásra kiadót keres. Teljes ellátás és fizetés 
megegyezés szerint.

Kevermes postahivatal kezdő férfi kiadót vagy kiadó
jelöltet keres állandó alkalmazásra, március 1-től. Ajánla
tokat fizetési igény megjelöléssel kér.

Kisbér postahivatal állandó alkalmazásra mindenben 
jártas férfi kiadót keres, ki szükség esetén postamester 
helyettesítésre is képes. Fizetés fix, megegyezés szerint.

Szirák I. oszt. postahivatal a posta minden ágában 
jártas kiadót keres március elsejére, készpénz fizetéssel. 
Lehet kezdő is.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kareső postakiadó

Jegyzet
ncTC

címe
(jelenlegi tartózkodás! 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balasi Margit Szeged
Vörösmarty u. 3. Azonnal. Hivatali kisegítőnek 

ajánlkozik.

Béres László Kassa 
Fő-utca 93. Azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e z e tő : D 'ich o n  Ján o s .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A H  KIR. KERESKEDELEM.

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 1 0 . M Á R C IU S  1. 9 . szám .

T A R T A T O M :
A m. kir. posta tudakozó irodájának átszervezése.
Változás a m. kir. posta tudakozó irodájánál az 

osztályvezetői megbízásokban.
Kárpátalja területéről Magyarország egyéb területére 

irányuló sószállítmányok postai szállításának korlátozása.
Az üzemi balesettel kapcsolatos orvosi vizsgálatok

hoz új nyomtatványok rendszeresítése és az 1222. számú 
„Orvosi látlelet“1 c. nyomtatvány módosítása.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. sz. 
postahivataloknál.,.

Változások? a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben. .̂

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Felsőhangony postahivatal nevének megváltoztatása. 
Mindszentkálla postaügynökség megnyitása. 
Horvátzsidány postaügynökség megnyitása. 
Somogydöröcske postaügynökség ideiglenes szünetel

tetése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A m. kir. posta tudakozó irodájának átszer
vezése.

207.890/1.
A m. kir. posta tudakozó irodáját folyó év 

február hó hó végével átszervezem és elnevezé
sét „A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hi
vataláéra (Bureau des décomptes internationaux 
des Postes de Hongrie) változtatom.

A m. kir. posta nemzetközi leszámoló hiva
tala három osztályra tagozódik, még pedig

1. Nemzetközi levél- és csomagleszámolás,
2. Nemzetközi távközlési leszámolás,
3. Külföldi hírlaposztály és leszámolás.
A külföldi hírlaposztály a külföldi hírlapki

cserélő szolgálatban ezentúl is „A m. kir. posta 
külföldi hírlaposztálya“ (Bureau dechange des 
journaux á Budapest 7.) elnevezést használja.

Ezzel kapcsolatban a m. kir. posta tudakozó 
irodája „Panasz és térti osztályáénak munka
körét a budapesti m. kir. postaigazgatóság ha
táskörébe utalom. A mozgóposták és az átrova- 
toló hivatalok a térti levélpostai küldemények 
kötegeit a Budapest 7. sz. postahivatalhoz irá
nyítsák.

A kedvezményes hírlaptáviratok feladására 
és a hírlapbeszélgetésekre jogosító igazolványo
kat ezentúl Budapest területén is a budapesti 
postaigazgatóság adja ki.

A postahivatalok ezt a rendelkezést az A. 2. 
Szab. 2. §. 4. pont (3) bekezdésénél és az A. 3. 
Szab. 135. §-ánál jegyezzé k elő. A szabályzatok 
javítása iránt a legközelebbi „Változás“ útján 
gondoskodom.

Budapest, 1940. évi február hó 22-én.

Változás a m. kir. posta tudakozó irodájánál 
az osztályvezetői megbízásokban.

I. ad 207.890/1.

A m. kir. posta tudakozó irodájának átszer
vezésével kapcsolatban dr. Szitányi-Árpássy Fe
renc postaigazgatót a „Nemzetközi leszámolás“ 
osztályának vezetése alól való felmentése mel1 
lett, hivatalvezető-helyettesi megbízásának ér
vényben tartásával, a m. kir. posta nemzetközi 
leszámoló hivatala „Nemzetközi távközlési le
számolás“ osztályának s átmenetileg a „Nemzet
közi levél- és csomagleszámolás“ osztályának 
vezetésével bíztam meg.

Dr. Szabó Gábor postatanácsost a tudakozó 
iroda „Panasz- és térti-osztálya“ vezetése alól 
felmentettem.

Budapest, 1940. évi február hó 24-én.
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Kárpátalja területéről Magyarország egyéb te
rületére irányuló sószállítmányok postai szállí

tásának korlátozása.
209.418/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úrnak a Buda
pesti Közlöny 1939. évi november hó 15-én meg
jelent 258. számában közzétett 3.049/1939. P. M. 
számú rendelete 8. §. (1) pontja szerint magán- 
személyeknek vagy kereskedőknek Kárpátalja 
területéről az ország egyéb területére konyha
sót, vagy poralakú marhasót átvinni vagy kül
deni tilos; legfeljebb Vz kg sónak kézi podgyász- 
ként, saját szükségletre való kivitele nem esik 
tilalom alá.

Ennek folytán Kárpátalja területéről az or
szág egyéb területére kizárólag csak az akna- 
szlatinai m. kir. sószállító hivatal adhat fel olyan 
sóküldeményt, amely a m. kir. sójövedék tárgya.

A Kárpátalja területén levő postahivatalok 
és ügynökségek tehát a magánszemélyektől 
eredő, sót tartalmazó küldemények felvételét 
megfelelő felvilágosítás adása után tagadják meg, 
az ország egyéb területén lévő hivatalok és ügy
nökségek pedig az esetleg tévedésből odaérkező 
ilyen küldeményeket ne kézbesítsék, hanem 
„Szabályellenes“ jelzéssel feladási helyükre küld
jék vissza.

A hivatalok ezt a változást a Levélposta- 
Díjszabás 69. §-nál jegyezzék elő. A változás
nak a díjszabásban való keresztülvezetése iránt 
a legközelebbi változás kiadásakor intézkedem.

Budapest, 1940. évi február hó 26-án.

Az üzemi balesettel kapcsolatos orvosi vizsgá
latokhoz új nyomtatványok rendszeresítése és 
az 1222. számú „Orvosi látlelet“ c. nyomtatvány 

módosítása.
148.451/10.

A szolgálat teljesítése közben előforduló 
balesetekkel kapcsolatos orvosi vizsgálatokhoz 
új nyomtatványokat rendszeresítek és az ed
dig használatban volt 1222. számú „Orvosi lát
lelet“ c. nyomtatványt módosítom.

Az üzemi balesetekkel kapcsolatos eljá
rásra továbbra is az 1929. évi október hó 28-án 
kiadott 36.118/1929. IV. 10. 1. számú körrende- 
letemben foglaltak az irányadók. A baleseti 
kártalanítás alapjául továbbra is a baleset után 
felvett jegyzőkönyvek és közvetlenül a baleset 
után kiállított orvosi látlelet szolgál.

Az új nyomtatványok rendszeresítésével, 
illetve a látlelet módosításával kapcsolatban a 
következőket rendelem el:

1940. évi május 1-étől kezdődően már a 
módosított és 1487. új nyomtatványszámmal 
kiadott orvosi látleletet kell kiállítani.

A táppénzek folytatólagos folyósításához a 
fent jelzett időponttól kezdődően az 1488. szá
mú „Orvosi jelentés“ c. nyomtatvány szolgál. 
E jelentés fog részletes ismertetést nyújtani a 
baleseti sérült állapotáról, ez tartalmazza egy
úttal azoknak az esetleges elváltozásoknak le
írását is, amelyek az első vizsgálat alkalmával 
nem voltak láthatók, vagy nem voltak meg
vizsgálhatok, de azóta már nyilvánvalókká let
tek. Ugyancsak e jelentésnek kell feleletet adni 
arra a kérdésre is, hogy a sérült eleget tesz-e 
az orvosi utasításoknak és hogy felgyógyulása 
mikorra várható.

A sérüléssel kapcsolatos gyógykezelés be
fejezése után folyó évi május hó 1-étől az 1489. 
számú „Orvosi zárójelentés“ című nyomtatvá
nyon a kezelőorvostól, vagy gyógyintézettől a 
sérült állapotára vonatkozóan jelentést kel! 
kérni. E jelentés pontos és minden részletre ki
terjedő kiállítására nagy gondot kell fordítani, 
mert e jelentés alapját képezheti az esetleges 
baleseti részjáradék megállapításának. Felhí
vom az érdekeltek figyelmét arra, hogy záróje
lentést a gyógyintézettől — a sérültnek a kór
házból való távozásakor — még akkor is kérje
nek, ha a sérültnek további gyógykezelésre is 
van szüksége.

E két jelentést a kezelőorvos vagy gyógy
intézet csak hivatalos megkeresésre köteles ki
állítani. Az érdekelt igazgatóság vagy hivatal 
tehát a nyomtatványok felső részét töltse ki, 
írja alá s az így előkészített nyomtatvánnyal 
küldje a sérültet orvosi vizsgálatra. A nyom
tatványokkal minden esetben a hivatali főnök
ségnek megcímzett szolgálati borítékot is csa
tolni kell, hogy a kiállított jelentést áz orvos 
vagy a gyógyintézet a borítékban helyezhes
se el.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
országos főorvosának kérelme alapján elrende
lem, hogy az „Orvosi látlelet“ kiállítását sür
gős esetben azonnal, más esetekben a kezelő
orvostól a rendelésre kitűzött időben, a Vö
röskereszt Erzsébet-kórházban délután 15—17 
óra között a központi szakorvosi rendelőinté
zettől pedig a rendelési idő alatt kell kérni.

/I Felhívom végül az igazgatóságokat és ér-
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dekelt hivatalokat, hogy folyó évi május hó 
1-től kezdődően kizárólag a módosított látlele
tet és az újonnan rendszeresített jelentés-nyom
tatványokat használja. A nyomtatványokat a 
szükséges mennyiségben a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertárától idejé
ben szerezze be. Ezek beérkezése után az eset
leg raktáron lévő 1222. számú régi típusú lát
leletet az anyagszertárhoz küldje be.

Budapest, 1940. évi február hó 21-én.

Hirdető bélyegző használata a szegedi 1. és 2. 
sz. postahivataloknál.

208.541/3.
. Értesítem a postahivatalokat, hogy a sze

gedi 1. és 2. számú postahivatalok 1940. évi 
március 4-től kezdődően bezárólag folyó évi jú
nius hó 9-éig „XII. Szegedi Ipari Vásár. 1940. 
június 1—9. Jöjjön Szegedre! Utazási kedvez
mények“ feliratú hirdetőbélyegzőt használnak 
a náluk feladott levélpostai küldemények egy 
részének lebélyegzéséhez.

Budapest, 1940. évi február hó 27-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben.

209.810/4.
A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben időközben beállott változások 1. 
sz. jegyzékét e rendelettel együtt kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hírlaposztá
lya fogja a hivatalokat és egyéb postai szerve
ket ellátni. Elmaradt példányokat a posta kül
földi hírlaposztályánál kell szorgalmazni.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

208.590/4.
A Postahivatalok a „Levélpostadíjszabás“ 

67. §-nak XIV. pontjában a folyó évi március hó 
1-től kezdődő érvénnyel 6. tételként jegyezzék 
be:

„6. Állami vasércbánya Rozsnyó és Lice (u. 
p. Gice).“

Budapest, 1940. évi február hó 24-én.

Felsőhangony postahivatal nevének megvál
toztatása.
208.137/3.

Alsóhangony és Felsőhangony községeknek 
„Hangony“ végleges néven történt egyesítésé
vel kapcsolatban a felsőhangonyi postahivatal 
elnevezése folyó évi március hó 1-vel „Hangony“ 
névre változik meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a segédköny
vekben az alábbi változásokat vezessék keresz
tül:

A Helységnévtárban Cinegé.s r-i Alsóhan
gony (153. o.), Kisragyvástanya O Alsóhangony 
(311. o.), Kováktanya r\ Alsóhangony (324. o.), 
Kővölgyetanya i > Felsőhangony (329. o.), Mi- 
hályvölgvtanya Gí Felsőhangony (370. o.), Mo- 
csolyás ^  Alsóhangony (373. o.), Nagyragyvás- 
főtanya ('i Alsóhangony (391. o.), Nyírjestanya 
.A Alsóhangony (405. o.), Ragdoca r\ Alsóhan
gony (448. o.), Rengetlábtanya Alsóhangony 
(452. o.), Sóspart Alsóhangony (476. o.), Szé- 
csitanva «A Alsóhangony (488. o.), Szeredvény- 
tanya Alsóhangony (499. o.), Szilakszó
Alsóhangony (501. o.), Tartalocatanya O Felső
hangony (515. o.), Verecepad r\ Felsőhangony 
(558. o.) és Völgyfőtanya r* Felsőhangony (566. 
o.) ezentúl O Hangony, u. p. és u. t. Hangony.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 48. oldalon Felsőhangonyt összes 
adataival töröljék; az 59. oldalon Hangács után 
írják be: „3318, 290, . . .  , Hangony k., Borsod, 
K., Miskolc t  ■ m Ózd . . . “; a 163. oldalon 
a 290., a 181. oldalon pedig 3318. számnál Felső
hangony helyett írják be: „Hangony“.

Az Irányítási Füzetben az 56. oldalon Felső
hangonyt összes adataival töröljék; a 70. olda
lon Hangács után írják be: „Hangony, III, Bor
sod, K, Ib, Miskolc—Ózd, Ózd 1.“

Budapest, 1940. évi február hó 23-án.

Mindszentkálla postaügynökség megnyitása.
208.386/3.

Zala vármegye tapolcai járásában fekvő 
Mindszentkálla községben 1940. évi február hó 
1-én távbeszélővel egyesített postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőinvatalá: Díszei, el
lenőrzőszáma: 5345, díj négyszögszáma: 489.

Az ügynökség forgalmi köre Mindszentkálla
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községre, továbbá a közigazgatásilag hozzátar
tozó Devecseri hegy, Kerekipuszta, Köveshegy, 
Öreghegy és Szentimrepuszta lakott helyekre, 
táviratkézbesítés szempontjából ezenkívül Szent- 
békálla községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 372. oldalán Mindszent- 
kállánál az „u. p. Kővágóörs, u. t. Köveskál“ he
lyébe írják be: Eh. Díszei. (j§ö L., Vesz
prém .... : Tapolca, Díszei . . . . , 489, postáig.
P.“; Devecseri hegy r\ Mindszentkálla (177. o.), 
Kerekipuszta r\ Mindszentkálla (293. o.), Kö
veshegy O Mindszentkálla (329. o.), Öreghegy 

Mindszentkálla (414. o.) és Szentimrepuszta 
r í  Mindszentkálla (495. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Mindszentkálla; Szentbékálla (493. o.) ezentúl 
u. p. Köveskál, u. t. Mindszentkálla.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 92. oldalon Mindszent után írják 
be: „5345, 489, . .. , Mindszentkálla ü. (Eh. Dí
szei), Zala, P., Veszprém---- Tapolca, Dí
szei . . . a 165. oldalon a 489. számnál és a 185. 
oldalon az 5345. számnál írják be: „Mindszent
kálla.“

Az Irányítási Füzetben a 115. oldalon Mind
szent után írják be: „Mindszentkálla, Ü, Zala, 
P, VI, Veszprém—Tapolca gk. Eh. Díszei.“ 

Budapest, 1940. évi február hó 21-én.

Horvátzsidány postaügynökség megnyitása.
209.517/3.

Sopron vármegye csepregi járásában fekvő 
Horvátzsidány községben 1940. évi február hó 
16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Csep- 
reg, ellenőrzőszáma: 6444, díjnégyszögszáma: 
1314.

Az ügynökség forgalmi köre Horvátzsidány, 
Németzsidány és Ólmod községekre, valamint a 
közigazgatásilag Horvátzsidányhoz tartozó Jó
zsef máj or lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 259. oldalán Horvátzsi- 
dánynál az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be:
Eh. Csepreg, Sárvár ■ -  »  ■ Répcevis, Csepreg 
. . . . , 1314“; az „u. t. Csepreg pnytb.“ után pe
dig: „postáig. S.“ Józsefmajor O Horvátzsidány 
(276. o.), Németzsidány (399. o.) és Ólmod (409. 
o.) ezentúl u. p. Horvátzsidány.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 63. oldalon Horvátnádalja után je
gyezzék be: „6444., 1314., . . , Horvátzsidány ü. 
(Eh. Csepreg), Sopron, S., Sárvár ■ — Répce
vis. Csepreg . . . ; a 169. oldalon a 1314. számnál 
Csepreg után és a 188. oldalon a 6444. számnál 
írják be: „Horvátzsidány“.

Az Irányítási Füzetben a 75. oldalon Hor
vátnádalja után jegyezzék be: „Horvátzsidány, 
Ü., Sopron, S., VII., Sárvár—Répcevis, Eh. Csep
reg.“

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Somogydöröcske postaügynökség ideiglenes 
szüneteltetése.

206.651/1.
Somogydöröcske postaügynökség 1940. évi 

január hó 21-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 

postaügynökség jelzése, vagy neve után az ideig
lenes szünetelés jelzését (* )  alkalmazzák, a 
Helységnévtár 473. oldalán pedig Somogydöröcs- 
kénél az u. t. Törökkoppány elé írják be: „u. p. 
és“.

Budapest, 1940. évi február hó 24-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
207.907/1.
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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

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
146.484/3.

A beregszászi postahivatalnál a posztaszál- 
lítás ellátására 1940. évi június hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a beregszászi postahivataltól 1.5 km tá

volságra levő beregszászi pályaudvarra és visz- 
sza naponként (4) négyszer közlekedő kettős
fogatú és (2) kétszer közlekedő egyesfogatú 
tár kocsi járatot,

b) Beregszász város egész területén (2) két, 
naponta kétszer közlekedő egyesfogatú cso- 
magházhozkézbesítő kocsi járatot,

c) naponként (4) négyszer közlekedő egyes
fogatú levélgyűjtő járatot a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tott órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (4) négy kocsist alkalmazni, (5) öt lovat 
tartani, a szállítás ellátásához szükséges egy 
darab nagy tárkocsit, három darab kézbesítő
kocsit, egy darab levélgyűjtő kocsit a m. kir. 
postától a megállapítandó vételárért megvásá
rolni, a szükséghez képest új kocsikat besze
rezni és azoknak karbantartásáról és tisztán
tartásáról gondoskodni.

A postaszállító a nagytárkocsi karbantartá
sáért évi 154.— pengő, a három kézbesítőko
csiért évi 462.— pengő, a levélgyüjtőkocsiért 
pedig évi 135.— pengő összesen tehát évi 751 P 
kocsiátalányban, s a szállításért megállapítandó 
szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Deb
recen, Déri-tér III. em. 304. sz. szoba) és a be
regszászi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1940. évi március hó 16-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi február hó 26-án.

sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint 
igazolni kell, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939 : IV. t. c. 1. §-ának korlátozása alá. A pá
lyázatot 1940. évi március hó 27. délelőtt 10 
óráig kettős, zárt borítékban a debreceni m. kir. 
postaigazgatóságnál személyesen, vagy posta út
ján kell benyújtani. A borítékra — mind a kül
sőre, mind a belsőre — fel kell jegyezni színes 
irónnal: „Pályázat a beregszászi postaszállítás 
ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg
nek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a debreceni m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi március hó 27-én 
délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. postaigaz
gatóság 3. ügyosztályánál (Debrecen, Déri-tér, 
Ili. 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 határozathoza^ 
tálig, 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 el̂  
térő, vagy kellően fel nem szerelt pályázatok fi
gyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án,
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Meghívó.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 

1940. évi március hó 17-én (vasárnap) délelőtt 
10 órakor a m. kir. postavezérigazgatóság ta
nácstermében, Budapesten, I., Krisztina-körút
12. sz. alatt tartja

XV. rendes évi közgyűlését, 
amelyre a közgyűlés t. tagjait meghívom.

T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitó.
2. A választmány jelentése az intézet 1938— 

1939. évi működéséről.

3. A felügyelőbizottság jelentése az 1938/39. 
évi zárószámadások megvizsgálásáról és ezzel 
kapcsolatban határozás a felmentvény meg
adása, valamint a kezelési felesleg elszámolása 
tárgyában.

4. Alapszabálymódosítások.
Minthogy az intézet közgyűlésének, választ

mányának és felügyelőbizottságának három 
éves működése ezzel a közgyűléssel megszűnik, 
a választmány új tagjait az alapszabály 67. §-a 
alapján 1940. évi március hó 18-án délután 6 
órára a m. kir. postavezérigazgatóság tanács
termébe alakuló ülésre ugyancsak meghívom.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.
Elnök.

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

Balatonszabadi III. oszt. postahivatal május 15-től 
megbízható helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint. 

Érd 1. sz. pestkörnyéki I. o. postahivatal azonnalra
férfi kiadót keres, lehet kezdő is. Fizetés fix, megegyezés 
szerint.

Kaba I. oszt. postahivatal férfi kiadót vagy kiadó
jelöltet keres azonnali belépésre, állandó alkalmazásra. 
Járandóság: készpénz és teljes ellátás.

Pécel postahivatal gyors, minden kezelésben jártas 
II. kiadónőt keres, lehet kezdő is. Fizetés 110 P fix, üze
mivel együtt. Lakás kincstári épületben, világítás.

Rétság I. osztályú postahivatal állandó alkalmazásra 
mindenben gyakorlott kiadót keres április 1-re. Fizetés: 
fix megegyezés szerint, esetleg lakással.

Ujszász I. o. hivatal állandó alkalmazásra a szolgálat 
minden ágában jártas, szépírású nőkiadót -keres. Fizetés: 
készpénz, lakás és ellátás.

Állást kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neyc

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária
Budapest, Gyorskocsi-u. 27. 
Vörösházy fogházgondnok 

címén
Azonnal

Garzó Margit Bicske 9Va Március 15-től. Pénztárkezelő. 
Lehetőleg Budapesten.

Káldy János Csehimindszent Azonnal

Szabó Endre Budapest 43 Március 15-től, 
esetleg ápr. 1-től Helyettesítést is vállal.

Takács Margit Halászi Március 15-től. Budapesten, vagy 
Fejér megyében.

Kovács István Tószeg, Szt. István-út 5. Azonnal Ellátás ellenében 
kisegítőnek ajánlkozik,

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hiriaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

t ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  F e l e l ő «  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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T A R T
Külföldi internált egyének postaküldeményeinek díj- 

mentessége.
Az expressz és távirati utalványforgalom felvétele 

Szlovákországgal.
Külföldé szóló csomagok burkolatának gondos meg 

vizsgálása a felvételnél.
A Budapesti Baromfi kiállításra szánt csomagok 

súlyhatárának felemelése.
A Magyar Asszony Kongresszus alkalmával külön

leges bélyegzőt használó postahivatal felállítása.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
A Külterületi Kézbesítői Utasítás helyesbítése.

A U O M :
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Kondorostanya postahivatal nevének megváltoztatása. 
Üjhuta postahivatal nevének megváltoztatása. 
I’ereszteg postaügynökség megnyitása.

* Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadökról. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Külföldi internált egyének postaküldeményei
nek díjmentessége.

209.844/4.
A külföldi internált egyének postai díj- 

mentessége tárgyában a P. R. T. 1940. évi ő. 
számában megjelent 203.846/4. sz. rendeletem- 
ben foglaltak ezentúl nemcsak e rendelet 4. 
bekezdésében említett országokkal való forga
lomban, hanem Szovjetoroszország kivételé
vel, valamennyi európai országgal való vi
szonylatban érvényesek.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az idézett 
rendeletnél.

Budapest, 1940. évi március hó 6-án.

Az expressz és távirati utalványforgalom 
felvétele Szlovákországgal.

I. ad. 209.436/4.
A magyar-szlovák •utalványforgalomban 

ezentúl expressz és távirati postautalványok 
is küldhetők a P. R. T. folyó évi 6. számában 
megjelent 205.065/4. sz. rendeletben előírt ösz- 
szeghatárig.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a fentidé- 
zett rendeletnél és a LevélpoStadíjszabás 30. 
§-ban Szlovákországnál az 5. hasábban.

A Levélpostadíjszabás javításáról a legkö
zelebbi Változás útján gondoskodom. 

Budapest, 1940. évi február hó 29-én.

Külföldre szóló csomagok burkolatának gon
dos megvizsgálása a felvételnél.

210.626/4.
Az utóbbi időben mind gyakrabban elő

fordul, hogy a postahivatalok a külföldre szóló 
csomagokat az A. 1. Szab. 44. §-ban előírt ren
delkezésektől eltérően gyenge burkolattal és 
nem megfelelő lezárással is elfogadják. Mint
hogy ez a szabályellenes eljárás a csomagok 
átcsomagolását teszi szükségessé, ami a kicse
rélő hivatalokra sok felesleges munkát ró, fel
hívom a postahivatalokat, hogy a felvételnél 
a külföldre szóló csomagok burkolatát és lezá
rását minden esetben különös gondossággal 
vizsgálják meg abból a szempontból, hogy 
megfelelnek-e az A. 1. Szab. 44., illetőleg a 
Csomagdíjszabás 61. §-ban és az egyes orszá
goknál előírt szabályoknak.

A nem megfelelően burkolt csomagokat 
kellő felvilágosítás mellett adják vissza a fel
adónak.

Budapest, 1940. évi március hó 5-én.
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A Budapesti Baromfi kiállításra szánt csomagok 
súlyhatárának felemelése.

208.166/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesü

lete folyó évi március hó 30-tól április hó 7-ig 
Budapesten, az Országos Tény ész- és Haszon- 
állatvásártelepen baromfikiállítást rendez.

A tenyésztők és gyárosok részéről 1940. 
évi március hó 28-án és 29-én „Baromfikiállí
tás Budapest“ címre bármely postahivatalnál, 
úgyszintén a kiállítás rendezősége által folyó 
évi április hó 5-től ugyanezen hó 9-ig a te
nyésztők és gyárosok részére Budapesten fel
adásra kerülő, élőállatokat vagy gépeket tar
talmazó csomagok súlyhatárát a belföldi for
galomban kivételesen 50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban 50 
kg-ig terjedő hivatalos csomagokra megálla
pított díjak járnak.

Budapest, 1940. évi február hó 29-én.

A Magyar Asszony Kongresszus alkalmával 
különleges bélyegzőt használó postahivatal 

felállítása.
210.541/3.

Az Egyesült Női Tábor által rendezendő 
Magyar Asszony Kongresszus alkalmával a 
Fővárosi Vigadóban a budapesti 72. számú 
postahivatal kirendeltségeként ajánlott és kö
zönséges levélpostai küldemények felvételére 
folyó évi március hó 7., 8., 9. és 12. napjain al
kalmi postahivatal működik.

E hivatal a nála feladott küldemények le
bélyegzéséhez az Egyesült Női Tábor jelvé
nyének rajzával (hármas halomból kiemelkedő 
kettős kereszt) díszített „Egyesült Női Tábor 
— Magyar Asszony Kongresszus — 1940.“ fel
iratú különleges bélyegzőt használ.

Budapest, 1940. évi március hó 5-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
210.133/4.

A Verlag für Soziale Litteratur Zíirich- 
Páris kiadásában megjelenő, „Der Pogrom“ és 
G. T. Garrat „Mussolini’s Roman Empire“ cí

mű könyvektől a postai szállítás jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára. 

Budapest, 1940. évi március hó 2-án.

A Külterületi Kézbesítői Utasítás helyesbítése,

145.253/4.
A 115.691/1939. IV/4. számú rendelettel ki

adott Külterületi Kézbesítői Utasítás 2. számú 
függeléke utolsó bekezdését a következőképen 
módosítom:

„A felszerelési tárgyakat a postás sapka 
és a bot kivételével, — amelyeket a külterületi 
kézbesítő saját költségén szerez be — a kincs
tár terhére kell beszerezni.“

Ennek alapján a Külterületi Kézbesítői 
Utasítás minden egyes példányában a 44. olda
lon a 2. sz. függelék utolsó bekezdés 1. sorá
ban a gondolatjel után „a postás sapka és“ 
szavakat kell beírni, a második sorban pedig 
„amelyet“ szót „amelyeket“-re kell javítani.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
208.615/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

11. o. Az oldal alján levő 20) jegyzet szö
vegét töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot.

15. o. Olasz-Kelet-Afrika: Eritreánál és a 
Többi hivatalnál a VIII. útirányon a 4. és 5. 
hasábba írják be: 0.617.

Az oldal alján levő 17) jegyzet szövegébe 
betűrendben írják be: olasz.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Változások a Helységnévtárban.
I .

209.531/3.
Balota o  Kiskunhalas (118. o.) ezentúl u. 

p. és u. t. Gőböljárás.
Bodoglár f*» Kiskunhalas (138. o.) ezentúl 

u. p. és u. t. Prónayfalva.
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Gőböljárás i Kiskunhalas (229. o.) ezen-, 
túl (§>£3 L.; az u. t. Kiskunhalas törlendő.

Harka A Prónayfalva (245. o.) ezentúl u. t. 
Kiskunhalas.

Budapest, 1940. évi március hó 5-én.

II.

209.796/3.
Annamajor Csepreg (102. o.) ezentúl u. 

p. Peresznye.
Felsőgyár A Csepreg (206. o.) ezentúl u. p. 

Szakony.
Ganztelepnél Vecsés) (222. o.) a „(kéz

besítő postahivatal Pestszentlőrinc 1.)“ bejegy
zést törölni kell.

Vátnál (555. o.) a „ P L“ bejegyzést tö
rölni kell.

Budapest, 1940. évi március hó 4-én.

Kondorostanya postahivatal nevének megvál
toztatása.
209.689/3.

Kondorostanya postahivatal elnevezése 
1940. évi március hó l-ével „Kondorosi ta
nyákéra változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 320, oldalán Kondorosi 
tanyáknál (.A Endrőd) a (Kondorostanya)
bejegyzést töröljék. $

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 79. oldalon, a 166. oldalon (a 751. 
számnál), a 183. oldalon (a 4240. számnál), to
vábbá az Irányítási Füzet 97. oldalán „Kondo
rostanya“ helyébe írják be: „Kondorosi ta
nyák“.

Budapest, 1940. évi március hó 2-án.

Üjhuta postahivatal nevének megváltoztatása.

209.859/3.
Üjhuta község nevének „Bükkszentke- 

reszt“-re történt változásával kapcsolatban az 
újhutai postahivatal elnevezése folyó évi már
cius hó 16-val „Bükkszentkereszt“ névre válto
zik meg.

Ezzel kapcsolatban a hivatalok a segéd

könyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

A Helységnévtárban a 150. oldalon Bükk- 
szenterzsébet után jegyezzék be: „Bükkszent
kereszt kk„ kj. h., Borsod vm„ miskolci j„
(§>£3 L, Miskolc ■« -  m - Lillafüred . . . . ,  Mis
kolc ■■ Bükkszentkereszt, 535, postáig. K.“ 
Az 539. oldalon Üjhutát összes adataival töröl
jék és jegyezzék be: „Üj elnevezése Bükk
szentkereszt“. Gyertyánvölgy A Répáshuta 
(234. o.), Pénzpatakvadászlak A Répáshuta 
(427. o.), Répáshuta (452. o.) és Tebevadászlak 
Á Répáshuta (516. o.) ezentúl u. p. és u. r. 
Bükkszentkereszt.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 32. oldalon Bükkszenterzsébet 
után írják be: „3480, 535, . . . , Bükkszentke
reszt, Borsod, K„ Miskolc Lillafüred,
Miskolc ■ Bükkszentkereszt“; a 148. olda
lon Üjhutát összes adataival töröljék; a 165. 
oldalon az 535., a 182. oldalon pedig a 3480. 
számnál Üjhuta helyébe írják be: „Bükkszent
kereszt“.

Az Irányítási Füzetben a 34. oldalon Bükk
szenterzsébet után írják be: „Bükkszentke
reszt, II, Borsod, K, Ib, Miskolc—Lillafüred, 
Miskolc—Bükkszentkereszt gk„ 34, Miskolc 2. 
(VI. LtttIX. 30.)—Lillafüred (X. 1—V. 31.)“; a 
189. oldalon Üjhutát összes adataival töröljék.

Budapest, 1940. évi március hó 4-én.

Pereszteg postaügynökség megnyitása.
209.530/3.

Sopron vármegye soproni járásában fekvő 
Pereszteg községben 19401. évi február hó 12-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szom
bathely 2, ellenőrzőszáma: 6231, díjnégyszög- 
száma: 1175.

Az ügynökség forgalmi köre Pereszteg és 
Sopronszécseny községekre, valamint a köz
igazgatásilag Pereszteg községhez tartozó 
Csörgetőmajor, Dénesmajor, Köblösmajor és 
Vejke lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 429. oldalon Peresz- 
tegnél „u. p. és“ helyébe jegyezzék be Eh. 
Szombathely 2. Szombathely —- — ■ Sopron,
1175.“, az „u. t. Nagycenk“ után pedig „posta-
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ig. S.“; Csörgetőmajor o  Pereszteg (169. o.), , 
Dénesmajor O Pereszteg (175. o.), Köblösma
jor Pereszteg (324. o.), Sopronszécseny (475. 
o.) és Vejke O Pereszteg (557. o.) ezentúl u. p. 
Pereszteg.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 113. oldalon Peresznye után je
gyezzék be „6231, 1175, . . , Pereszteg ü./Eh. 
Szombathely 2./Sopron, S., Szombathely m 
Sopron; a 169. oldalon az 1175. számnál Nagy- 
lózs után és a 187. oldalon a 6231. számnál ír
ják be „Pereszteg“.

Az Irányítási Füzet 142. oldalán Peresznye 
után jegyezzék be „Pereszteg, Ü. Sopron, S, 
VII. Szombathely—Sopron, Eh. Szombathely 
2./1430. v„ 24, Sopron 2./1433. v.“

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Személyzetiek.

207.919/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 

január havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyezi etettek: Baráth Lajos dr. segéd
titkár 41 Kassáról Sopronba, Egyedi Andor se
gédmérnök id. 27 Budapestről Szegedre, Mos- 
gai Gyula I. o. tiszt 441 Érsekújvárról Pécsre, 
Enyedi Zsigmond I. o. tiszt 561 Vácról Buda
pestre, Bátonyi Béla dr. II. o. tiszt 279 Buda
pestről Debrecenbe, Nagy Sándor dr. II. o. 
tiszt 419 Husztról Budapestre, Temesi István 
II. o. tiszt id. 205 Beregszászról Ungvárra, Fá
bián Győző gyakornok 441 Pécsről Kaposvár
ra, Molnár Antal gyakornok 470 Kassáról Bu
dapestre, Lutonszky Géza segédellenőr 432/18 
Érsekújvárról Komáromba, Almási György se
gédtiszt 266/18 Beregszászról Budapestre, Cser- 
lenyák Sándor segédtiszt 266/23 Ungvárról Be
regszászra, Grőger Ferenc segédtiszt 373 Bu
dapestről Salgótarjánba, Major Teréz ellen
őrnő 152/2 Kassáról Budapestre, Jerem János- 
né segédellenőrnő 720/44 Rimaszombatról Sze
gedre, Annus Anna kezelőnő 333 Ipolyságról 
Szarvasra, Haluska Ilona kezelőnő 652/5 Ung
várról Debrecenbe, Vidra Balázs I. o. altiszt 
967 Budapestről Jászberénybe, Urbán János I. 
o. altiszt 1372/a Encsről Miskolcra, Biró Gábor 
II. o. altiszt 802 Kisújszállásról Debrecenbe, 
Szűcs Mihály szolnoki II. o. altiszt 1041 Bajá
ról Hódmezővásárhelyre, Kántor János buji II. 
o. altiszt 1714 Debrecenből Kisújszállásra, Bak

Mihály II. o. altiszt 2206 Miskolcról Budapest
re, v. Darnai István 11. o. altiszt 2726 Duna- 
földvárról Szekszárdra, Tölgyesi Flórián II. o. 
altiszt 3696 Kassáról Budapestre, Martinka Já
nos II. o. altiszt 3892 Tatáról Üjdombóvárra, 
Nagyváradi Ferenc II. o. altiszt 3900 Üjdombó
várról Tatára, Pap Kálmán jászberényi II. o. 
altiszt 3903 Jászberényből Budapestre, Sáradi 
István II. o. altiszt 3934/16 Losoncról Ung
várra, v. Nagy István II. o. altiszt 4125 Buda
pestről Miskolcra, Kovács András II. o. vonal
mester 142 Nagykátáról Ócsára, Fehér István 
hatvani II. o. vonalfelvigyázó 193 Salgótarján
ból Hatvanba, Szennai Mihály II. o. vonal
felvigyázó 201 Szobról Párkánynánára, Rácz 
József furtai II. o. vonalfelvigyázó 261 Villány
ból Mohácsra, Tóth János hatvani II. o. vonal
felvigyázó 293 Hatvanból Jászapátiba, Bállá 
László II. o. vonalfelvigyázó 449 Jászapátiból 
Hatvanba, Mészáros István budapesti II. o. vo
nalfelvigyázó 453 Husztról Budapestre, Fedák 
Albert II. o. csoportvezető 495 Husztról Nyír
egyházára, Kovács Géza mádi II. o. csoport- 
vezető 517 Mátészalkáról Husztra, Petrvalszky 
Antal II. o. csoportvezető 559 Kassáról Encsre.

Nyugdíj azt attak: Szabó György dr. igaz
gató 37/b, Német Dezső főfelügyelő 205/a, 
Sas Dániel felügyelő 117, Pásztor János főellen
őr 136/b, Katona János kisszállási I. o. szak
altiszt 44, Pintér Vince II. o. szakaltiszt 121, 
Vig Pál I. o. altiszt 49, Kovács József marócsai 
II. o. altiszt 2551.

Elbocsáttattak: Odor Imre II. o. tiszt 403, 
Keményvári Sándor 1413 és Orosz József 4073 
II. o. altisztek.

Meghaltak: Pfeifauf János dr. fogalmazó 
8/1, Vikár Lajos főfelügyelő 151, Bognár László 
dr. I. o. tiszt 212, Balasics Mária segédtisztnő 
263, Surugli Márk I. o. altiszt 411.

Névváltozások: Csömör Gusztáv szám
tiszt id. 12 helyett Csömör Gusztáv dr., Boros 
Antal főtiszt 319 helyett Boross Antal, Koncz 
Sándor főtiszt 538 helyett Koncz Sándor dr., 
Kéri József I. o. tiszt 570 helyett Kéri József 
dr., De La Roche Imréné ellenőrnői címmel és 
jelleggel felruházott segédellenőrnő 51 helyett 
özv. De La Roche Imréné, Tóth Anna segédel
lenőrnő 319 helyett dr. Hajnal Bálintné, Illés 
Mária kezelőnő 480 helyett Rif Béláné.

Budapest, 1940. évi március hó 4-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
209.108/1.
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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. §- 
éban 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 március hó 23-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi február hó 28-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
209.927/3., 208.152/3.
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*) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község hozzájárul.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi már
cius hó 23-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi 
1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi március hó 4-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Po

st
ai

ga
zg

at
ós

ág
i

ke
rü

le
t

A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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Katona Nándorné kiadó Marosvásárhely,
1910. Nádasdladány Több mint 6 hónapig 

nem vállalt alkalmazást.
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■
Pintér Valéria

s.
kiadó Budapest, 19(11. Budapest 500.

•
meghalt

*

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

Alsódabas postahivatal április elsejére ügyes tele
fonkezelő nőkiadót keres állandó alkalmazásra fix fizetés
sel. írásbeli ajánlatokat kér.

Baktalórántháza postahivatal lehetőleg férfi (de eset
leg nő) postakiadót keres állandó alkalmazásra. Lehet 
kezdő is. Fizetési igények közlendők.

Balatonföldvár postahivatal állandó alkalmazásra 
kiadót keres. Fizetés fix. Megegyezés szerint. Lehet kez
dő is.

Csepreg postahivatalnál jó távirász és távbeszélő 
kezelésre kiadó azonnal beléphet, készpénz javadalmazás 
mellett.

Rácalmás postahivatal a kezelés minden ágában gya
korlott postakiadót keres március 15-re Javadalmazás: 
havi 130 P készpénz és kb. 15 P üzemi jutalék.

Szentmártonkáta H. o. postahivatal április 1-re ki
adót keres. Fizetés: teljes ellátás és fix megegyezés sze
rint. Lehet kezdő is.

Váchartyán II. o. postahivatal kiadónőt keres ápri
lis 15-ére, lehet kezdő is, fizetés megegyezés szerint. Az 

I állás állandó.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

elme
(jelenlegi tartózkodási

beivel

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Labrovíts Gyula Alsódabas (Pest m.) április 1-re. Helyettesítést is vállal.

Novák Vilma Sárbogárd - március 15-től kiadójelölt.

Szűcs József Budapest 93 ph.. április S.
Pestkörnyékén vagy Bu
dapesten. Helyettesítést 
is vállal. Érettségizett.

Reho Erzsébet Tiszavid (Bereg m.)
Kezdő kiadónak 

Nyíregyháza, Debrecen, 
Sárospatak környékére.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hiriaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

wm



93

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

B U D A P E S T , 1 9 4 0 .  M Á R C IU S  11. 11. szám .

T A R T A L O M

Minősítési szabályzat.

Minősítési szabályzat.
209.000/1.

A m. kir. posta kincstári (állami) személy
zetének minősítését az errevonatkozó korábbi 
rendeletek rendszerbe foglalásával és a gya
korlatban szerzett újabb tapasztalatok felhasz
nálásával a következőkben szabályozom.

1 . §•

A rendelet hatálya alá tartozó alkalmazottak.
(1) A m. kir. posta kincstári személyzeté

ből az órabéreseken, a takarítónőkön és a pos
tatisztképző tanfolyamot még nem végzett, il
letőleg a tanfolyamot hallgató forgalmi díjno- 
kokon kívül mindenkit évenként kell minősí
teni.

(2) Az órabéreseket és a takarítónőket hi
vatali főnökségük csak szükség szerint eseten- 
kint minősíti.

(3) A postatisztképző tanfolyamra még be 
nem rendelt forgalmi díjnokok minősítése a 
kiképzésükre vonatkozó mindenkor érvényes 
rendelkezéseknek megfelelően történik. A tiszt
képző tanfolyamot hallgató forgalmi díjnokok 
csak korlátozott mértékben teljesítenek gya
korlati szolgálatot, ezért őket nem kell minő
síteni.

2. §■

A minősítő bizottságok szervezete.

(1) A m. kir. posta kincstári személyzetét 
általában három tagból alakított bizottság mi

nősíti. Ilyen minősítő bizottság működik a m. 
kir. postavezérigazgatóságnál, a vezérigaz
gatóság segédhivatalánál, a központi számve
vőségnél, a központi hivataloknál, az igazgató
ságoknál és az igazgatóságoknak alárendelt 
kincstári hivataloknál.

(2) A vezérigazgató (vagy a helyettese)
a) egyedül minősíti a vezérigazgatóság A., 

B. és C. főosztályai és a főosztályok alá nem 
tartozó ügyosztályok, továbbá az igazgatósá
gok és a központi hivatalok vezetőit, valamint 
a m. kir. posta központi számvevőségének és 
a postavezérigazgatóság segédhivatalának ve
zetőjét;

b) az illetékes főosztályvezetővel együtt 
minősíti az illető főosztály alá rendelt ügyosz
tályok vezetőit;

c) az illetékes főosztályvezetővel és ügy
osztályvezetővel együtt minősíti a főosztályok 
alá tartozó ügyosztályok vezetőjének helyet
tesét;

d) az illetékes ügyosztályvezetővel minő
síti a főosztályok alá nem tartozó ügyosztályok 
vezetőjének helyettesét;

e) az ügyosztályvezetővel és ennek helyet
tesével együtt minősíti a főosztályok alá nem 
tartozó ügyosztályokban működő csoportveze
tőket, továbbá a főosztályok alá nem tartozó 
és csoportbeosztással nem bíró ügyosztályok 
előadóit.

(3) A főosztályvezető, ügyosztályvezető és 
ennek helyettese minősíti a főosztályok alá tar
tozó ügyosztályokban működő csoportvezető
ket és a csoportvezetői beosztással nem bíró 
ügyosztályok előadóit.
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(4) Az ügyosztályvezető és helyettese, va
lamint az illetékes csoportvezető minősíti az 
illető csoportba beosztott előadókat.

(5) A postavezérigazgatósághoz segédszol
gálatra beosztott forgalmi, üzemi és altiszti 
személyzetet az illetékes ügyosztályvezető és 
helyettese, valamint a csoportbeosztással bíró 
ügyosztályokban az érdekelt csoportvezető 
minősíti.

(6) A' postavezérigazgatóság segédhivatala 
vezetőjének helyettesét és osztályvezetőit a se
gédhivatal vezetője, az oda beosztott többi 
személyzetet pedig a segédhivatal vezetője és 
helyettese, valamint a rangban legidősebb osz
tályvezető minősíti.

(7) A m. kir. posta központi számvevősége 
vezetőjének helyettesét a számvevőség veze
tője, osztályvezetőit a számvevőség vezetője 
és helyettese, a beosztott számvevőségi és ke
zelési (altiszti és egyéb) személyzetet pedig a 
számvevőség vezetője, helyettese és az illeté
kes osztályvezető vagy a számvevőség létszá
mából a számvevőség vezetője által kijelölt, az 
alkalmazott működését közvetlenül ellenőrző 
tisztviselő minősíti.

(8) A központi hivatalok vezetőinek he
lyetteseit e hivatalok vezetői, az oda beosztott 
személyzetet a központi hivatal vezetője és he
lyettese, valamint az alkalmazott működését 
közvetlenül ellenőrző osztály- vagy csoport- 
vezető, ilyenek hiányában a központi hivatal 
vezetője által kijelölt, rangban legidősebb 
tisztviselő, ez utóbbit pedig a hivatal vezetője 
és helyettese minősíti.

(9) Az igazgatóságok vezetőinek helyette
seit az igazgatóságok vezetői, a postaigazga
tóságok vezetőinek műszaki szakba tartozó he
lyetteseit, azaz a postaigazgatóságok 6. (mű
szaki) ügyosztályának vezetőjét az illetékes 
postaigazgatóság vezetőjéből, a vezérigazgató
ság B. főosztályának és a 6. (műszaki) ügyosz
tályának vezetőiből alakított bizottság minősíti.

(10) Az igazgatóságok ügyosztályvezetőit, 
úgyszintén az igazgatóságoknál működő minő
sítő bizottság harmadik tagját, valamint azo
kat a tisztviselőket, akik a bizottság harmadik 
tagját rangban megelőzik, az igazgatóság ve
zetője és helyettese együttesen minősíti. Az 
igazgatóságok többi tiszti személyzetét, az 
igazgatóság vezetője és helyettese, valamint az 
alkalmazott működését közvetlenül ellenőrző 
illetékes ügyosztályvezető, esetleg az igazgató

ság vezetője által kijelölt tisztviselő minősíti. 
Az igazgatóság egyéb személyzetét (tehát a nem 
tiszti személyzetet) az illető ügyosztályvezető 
és helyettese, valamint az igazgatóság vezetője 
által az igazgatóság személyzetéből kijelölt 
tisztviselő minősíti.

(11) A postaigazgatóságok 6. (műszaki) 
ügyosztálya vezetőinek helyetteseit az ’igazga
tóság vezetője és a műszaki ügyosztály veze
tője minősíti. A postaigazgatóság 6. (műszaki) 
ügyosztályába beosztott tiszti személyzetet az 
igazgatóságnak és ennek az ügyosztálynak a ve
zetője, valamint az ügyosztályvezető helyettese 
vagy ennek hiányában az igazgatóság vezetője 
által kijelölt előadó minősíti. A műszaki ügy
osztályba beosztott többi személyzetet és a 
kincstári, valamint a postamesteri hivatalok
hoz beosztott műszaki üzemi tisztviselőket és 
egyéb műszaki segédszemélyzetet a 6. (mű
szaki) ügyosztály kebelében alakított bizott
ság minősíti. A bizottság tagjai a 6. (műszaki) 
ügyosztály vezetője és helyettese, valamint az 
igazgatóság által a műszaki ügyosztály sze
mélyzetéből kijelölt tisztviselő. A kincstári és 
postamesteri hivatalokhoz beosztott műszaki 
szenfélvzet minősítésénél az illetékes hivatal- 
vezető (postamester) és az építési osztályvezető 
véleményét minden esetben meg kell hallgatni.

(12) A kincstári hivatalok vezetőit és ezek 
helyetteseit az igazgatóság vezetője és helyet
tese, valamint a személyzeti ügyosztály veze
tője minősíti. Minősítésük alkalmával minden 
esetben meg kell hallgatni annak az igazgató- 
sági tisztviselőnek (a vizsgálati ügyosztály ve
zetőjének, biztosának stb.) véleményét, aki az 
illető hivatalnál legutóbb tartott hivatalvizsgá
latot. A hivatalvezető helyettesének minősíté
sénél pedig meg kell hallgatni a hivatalvezető 
véleményét is.

(13) Kincstári hivataloknál a minősítő bi
zottság összetétele a hivatal nagyságától, tago
zódásától és a személyzet létszámától függ.

a) Kis hivataloknál, ahol hivatalvezető- 
helyettesi állás nincs rendszeresítve, a bizott
ság elnöke a hivatal vezetője, második és har
madik tagja pedig a hivatal személyzetéből az 
igazgatóság által kijelölt két — lehetőleg rang
ban legidősebb — tisztviselő. Ezeket is — úgy, 
mint a hivatalvezetőt és a helyettesét — az 
igazgatósági bizottság minősíti.

b) Oly hivataloknál, ahol hivatalvezető
helyettesi állás van rendszeresítve, a bizottság
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elnöke a hivatalvezető, második tagja a hiva
talvezető helyettese és harmadik tagja az igaz
gatóság által a hivatal személyzetéből kijelölt 
tisztviselő. Ezt a kijelölt tisztviselőt csak a hi
vatalvezető és a helyettese minősíti.

c) Nagyobb kincstári hivataloknál, ahol 
egy vagy két hivatalvezető helyettesi, osztály- 
vezetői vagy csoportvezetői állás van rendsze
resítve, szükség esetében több, a helyettesek 
számától függően két, esetleg három bizottsá
got lehet szervezni. Ily hivataloknál a bizott
ságok elnökei a hivatalvezető és a helyettesei. 
A bizottságok második tagja váltakozva min
dig az illetékes osztályvezető, a harmadik tag 
pedig az igazgatóság által bizottságonként ki
jelölt egy-egy tisztviselő.

d) A minősítő bizottságnak az igazgatóság 
által kijelölt harmadik tagjánál rangban idő
sebb tisztviselőket a hivatalvezetőből és he
lyetteséből, valamint a rangban legidősebb 
tisztviselőből alakított alkalmi (ad hoc) bizott
ság minősíti. Az alkalmi és a rendes bizottság 
harmadik tagját, az osztályvezetőket vagy fő
osztályvezetőket csak a hivatalvezető és he
lyettese minősíti.

e) Felmerülő vitás esetben a hivatalok (az 
igazgatóságok) minősítő bizottságának össze
tételét és szervezetét az általános elveknek 
megfelelően az igazgatóság (a vezérigazgató
ság) állapítja meg.

3. §.
A minősítő bizottság harmadik tagjának 

kijelölése.
(1) A kincstári hivatal a minősítő bizott

ság harmadik (esetleg második) tagjának kije
lölése végett minden év december hó végéig 
javaslatot tesz az igazgatóságnak. Ebben a ja
vaslatban a hivatal személyzetéből bizottságon
ként három, minden szempontból alkalmas és 
lehetőleg rangidős tisztviselőt kell a kijelölésre 
előterjeszteni.

(2) Az igazgatóságok minden év január hó 
15-ig közük a hivatalokkal a javasoltak közül 
kijelölt tisztviselők nevét.

4. §.
Az évközben áthelyezett alkalmazott 

minősítése.
(1) Az évközben áthelyezett alkalmazottat 

régi szolgálati helyén alakított ú. n. alkalmi bi

zottság minősíti ideiglenesen, természetesen az 
illető naptári évnek csak arról az idejéről, ame
lyet az érdekelt ott töltött.

(2) Ezt az alkalmi bizottságot az igazgató
ság vagy a hivatal vezetőjéből, annak helyet
teséből és az alkalmazott működését közvetle
nül ellenőrző osztály- vagy csoportvezetőből, 
esetleg a rangban legidősebb tisztviselőből kell 
alakítani. Ha helyettesi állás a hivatalnál rend
szeresítve nincsen, a hivatal vezetőjén kívül az 
alkalmi bizottság második és harmadik tagja 
a rangban legidősebb két tisztviselő. A rang
ban legidősebb tisztviselő áthelyezése eseté
ben azonban az évközi ideiglenes minősítés 
egyedül a hivatalvezető teendője. Áthelyezés 
vagy visszarendelés esetében a postavezérigaz
gatóság személyzetének ideiglenes évközi mi
nősítését is a 2. § (2—5) bekezdésében megje
lölt bizottságok végzik.

(3) Az alkalmi bizottság a minősítést a 6. 
§. (1) és (5) bekezdésében megjelölt nyomtat
ványon közli az évközben áthelyezett alkalma
zott új szolgálati helyének főnökségével. Az ér
dekeltet tehát véglegesen az új szolgálati he
lyére illetékes rendes bizottság minősíti.

5. §.
A minősítő bizottság illetékessége a kirendelt

alkalmazott minősítése szempontjából.
(1) A m. kir. posta kincstári személyzeté

nek minősítése általában mindig annak a 
szervnek a kebelében alakított minősítő bizott
ság által történik, amelynek létszámába az ér
dekelt alkalmazott az év utolsó napján tarto
zott.

(2) Az előbbi bekezdésben foglaltaktól el- 
térőleg a törzshivatalból más postai hatóság
hoz vagy hivatalhoz kirendelt alkalmazottat 
csak annak a postai hatóságnak vagy hivatal
nak kebelében alakított bizottság minősítheti, 
amelynél a naptári év végén tényleg szolgála
tot teljesített, vagy (betegség és szabadság ese
tében) szolgálatot kellett volna teljesítenie. A 
kirendelt alkalmazott minősítését azután idejé
ben kell — további eljárás végett — törzshiva
talának megküldeni.

(3) Az idegen, tehát nem postai hatóság
hoz (szervhez) kirendelt kincstári alkalmazot
tat — az igazgatóság (a vezérigazgatóság) ál
tal beszerzett adatok alapján —- az érdekelt 
törzshivatalában alakított bizottság minősíti
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véglegesen. A minősítéshez szükséges adatok 
beszerzése végett idejében kell jelentést tenni 
az igazgatóságnak (a vezérigazgatóságnak). A 
törzshivatal egyébként ugyanúgy jár el, mint 
a többi alkalmazott minősítésénél.

(4) A postai egyesületekhez és egyéb szer
vekhez kirendelt alkalmazott minősítése ugyan
csak a törzshivatal kebelében alakított minő
sítő bizottság által történik. A törzshivatal 
érintkezésbe lép az illető egyesülettel vagy 
szervvel, beszerzi a minősítéshez szükséges 
adatokat s azt a minősítő bizottság rendelke
zésére bocsátja.

(5) Az illetékesség kérdésében — vitás 
esetekben — a közvetlen felsőbbség (igazgató
ság, vezérigazgatóság) dönt.

6. § .

A minősítéshez szükséges nyomtatványok 
ismertetése.

(1) A minősítéshez szükséges nyomtatvá
nyok a következők:

a) „Minősítési lap“ (1457. számú nyomtat
vány);

b) „Minősítési gyüjtőív“ (tisztviselők ré
szére 1452, altisztek részére 1453. számú nyom
tatvány);

c) „Minősítések házi előjegyzése (1458. 
számú nyomtatvány);

d) „Évközi minősítés“ (1468. számú nyom
tatvány).

(2) A „Minősítési lap“-on történik éven- 
kint a kincstári személyzet minősítése. Ez 
félíven készült nyomtatvány. Fej rovatán kívül 
17 rovata van. Fejrovata az alkalmazott állá
sának, rangsorszámának, teljes nevének (elő- 
nevének, közelebbi megjelölésére használt utó
nevének, asszonyoknál a leánykori névnek), hi
vatalának és a minősítés évének bejegyzésére 
szolgál. A fej rovatot, valamint az 1—10. rova
tot a hivatal (igazgatóság, vezérigazgatóság), 
a 11. rovatot a közvetlen elöljáró és hivatalve
zető, a 12—16. rovatot a minősítő bizottság, 
a 17. rovatot pedig — szükség esetében — a 
közvetlen felsőbbség (igazgatóság, vezérigazga
tóság) tölti ki. (L. 7. és 20. §-t.)

(3) A „Minősítési gyüjtőív“ az érdekelt al
kalmazottról évenkint kiállított „Minősítési 
lap“-ok gyűjtésére szolgál. Ezenkívül a IX. 
vagy ennél magasabb fizetési osztályba tar
tozó fogalmazási-, műszaki-, számvevőségi- és

forgalmi szakba kinevezett tisztviselők minő
sítésének összesítését foglalja magában. Ez a 
nyomtatvány két színben, tartósabb papíron 
készült. A zöld színű a tisztviselők, a narancs 
színű az altisztek, stb. részére. Címoldalára 
kell írni az alkalmazott nevét, rangsorszámát, 
az igazgatósági kerületet (címtári rövidítéssel), 
állomáshelyét, állását s az azonosításhoz eset
leg szükséges születési adatokat. A tisztvise
lők részére készült példányoknak belső (2. és 
3.) oldalán összesítő minősítő táblázat van. En
nek két első számnélküli rovata a minősítés 
időszakának évét s a minősítő szerv (hivatal) 
nevét tartalmazza. Többi rovata teljesen meg
egyezik a „Minősítési lap“ 8—17. rovatával. 
Ezt a nyomtatványt csak a vezérigazgatóság, 
az igazgatóságok, a vezérigazgatóság segédhi
vatala, a központi számvevőség és a központi 
hivatalok rendelik és töltik ki. (L. 20. §-t.)

(4) A „Minősítések házi előjegyzése“ című 
— a gyüjtőív (tisztviselők zöld, altisztek na
rancs) színével egyező — nyilvántartólapon a 
kincstári hivatalok és a vezérigazgatóság se
gédhivatala a létszámukba tartozó személyzet 
minősítését jegyzik elő. Fejrovata az alkalma
zott nevét, állását, rangsorszámát, születésé
nek idejét és helyét tartalmazza; többi rovata 
a minősítés időszakának rovatán kívül telje
sen megegyezik a „Minősítési lap“ 8—16. ro
vatával. (L. 20. §. (1) bek.-t.)

(5) Az „Évközi minősítés“ című nyomtat
vány az évközben áthelyezettek időszaki minő
sítésére szolgál. Ennek rovatrendszere hasonlít 
a „Minősítések házi előjegyzése“ című nyom
tatvány rovatrendszeréhez.

(6) A felsorolt nyomtatványokat a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertá
rából az előírt módon kell beszerezni.

7. §•
A minősítések előkészítése.

(1) A hivatal (igazgatóság) létszámába 
tartozó személyzetről minden évben két (a ve
zérigazgatóság és a vezérigazgatósági segédhi
vatal létszámába tartozó személyzetről csak 
egy) példányban kell kiállítani „Minősítési 
lap“-ot. Ebbe évenkint a január hó 1-től az év 
végéig, vagyis december hó 31-éig terjedő idő
ről szóló adatokat kell bejegyezni.

(2) A fejrovatba az alkalmazottnak a kiál-
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lítás időpontjában viselt állását és címtári 
rangsorszámát pontosan kell bejegyezni. A név 
bejegyzésénél vigyázni kell arra, hogy a csa
ládi és keresztnév (elő-, utó- és születési-név, 
stb.) a szolgálati táblázat adataival betű szerint 
egyezzék, hogy névcsere elő ne fordulhasson. 
A hivatal nevét rövidítve is be lehet jegyezni. 
(Pl. Járműtelep, Közp. távíróhiv., stb.) Az év 
rovatba pedig a minősítés időszakának évét 
kell beírni.

(3) Az első rovatban az alkalmazott szüle
tési évét, hónapját, napját és születésének he
lyét (községét, városát) kell feltüntetni.

(4) A második rovatba a családi pótlékot 
élvező családtagokat összefoglalva is lehet írni 
(pl. felesége és 2 gyermeke után, stb.).

(5) A harmadik rovat az alkalmazott és 
esetleges házastársa anyagi viszonyainak be
jegyzésére szolgál. Az A) alrovatba az alkal
mazottnak és házastársának közös tulajdon
ban lévő jelentősebb ingó vagy ingatlan vagyo
nát kell feltüntetni (pl. tehermentes családi ház 
Budapesten, 10.000 pengő értékű ház Rácke
vén, 5.000 pengő adóssággal terhelve, stb.). Itt 
kell összefoglaltan vagyoni körülményeit jelle
mezni (pl. nagy családja miatt adósságokkal 
küzd, könnyelmű adósságcsináló, stb.). A 
Pénzintézeti Központtól felvett kölcsön és a 
fizetési előleg bejegyzését mellőzni kell. Ha je
lentőséggel bíró adatokról a közvetlenül elöljá
rónak tudomása nincs, akkor a következő be
jegyzést kell alkalmazni: „Nincs észrevétel“. 
A B) alrovatba pontosan kell bejegyezni az al
kalmazott házastársának állását, és havi jöve
delmét vagy külön vagyonát. A C) alrovatba 
pedig az alkalmazott mellékfoglalkozását és eb
ből származó havi vagy évi jövedelmét. (Nem
csak a bejelentésre kötelezett, hanem bármi
lyen más mellékfoglalkozását is meg kell emlí
teni.) E két utóbbi alrovatot nemleges esetben 
a következő bejegyzéssel kell kitölteni: „Nin
csen“.

(6) A negyedik rovat A) alrovatába csak 
a rendes évi szabadságon kívüli okból, pl. ragá
lyos betegség következtében történt orvosi ki
tiltás, katonai szolgálat, illetménynélkül enge
délyezett szabadság miatt előfordult távoliét 
tartamát kell megjelölni tört-alakban, számje
gyekéi. A számlálóba kell írni az esetek számát, 
a nevezőbe esetenkint a napok számát (pl. 
tényleges katonai szolgálaton 1/250 napig, fegy
vergyakorlaton 2/21—21 napig, ragályos beteg
ség miatt kitiltva 3/15—20—18 napig).

(7) A negyedik rovat B) alrovatában a be
tegség címén távoltöltött napokat csak akkor 
kell beírni, ha az egész év folyamán a 8 napot 
meghaladta. A megbetegedés eseteit és a ki
maradás napjainak számát elég tört alakban 
jelezni (pl. 8/72.) E rovatok kitöltésére azért 
is nagy gondot kell fordítani, mert az ezekben 
foglalt adatok szolgálnak alapul a személyzeti 
létszám, illetőleg annak megállapítására, hogy 
a távollevők, valamint a tartósan betegek pót
lására mily számú tartalékszemélyzetre van 
szükség.

(8) Az ötödik rovatban csak a január hó 
1-től december hó 31-ig terjedő időben jog
erőre emelkedett és fegyelmi határozattal ki
szabott fegyelmi büntetés vagy pedig a fegyel
mi eljárás elrendelése szerepelhet.

(9) A hatodik rovatba a közigazgatási 
rendbüntetések közül csak a kereskedelem- és 
közlekedési m. kir. minisztérium és a posta
vezérigazgatóság által esetleg megállapított 
valamennyi rendbüntetést, továbbá az igazga
tóság által kirótt és 1 pengőt elérő vagy meg
haladó pénzbírságokat és mindezek okát kell 
bejegyezni. Egyéb, a személyi ívben külön nyil
vántartott rendbüntetéseket a „Minősítési 
lap“-on nem kell feltüntetni.

(10) A hetedik rovatban kell előjegyezni 
az év folyamán rendelet alapján kapott jutal
mat (kivéve az üzemi jutalék jutalmat) és elis
merést.

(11) A nyolcadik rovatba a szolgálati be
osztásról vezetett nyilvántartásból a legponto
sabban kell bejegyezni, hogy az alkalmazott 
az év folyamán mely időn át milyen teendőket 
végzett. Az időpontokat nem szükséges rész
letezni, hanem összefoglalva lehet írni (pl. 3 hó 
pénztári tiszt, 5 hó egyesített rovatolás, 2 hó 
főnöki iroda, 2 hó utalvány- és csekk-felvétel, 
stb.). Ennek a rovatnak kitöltésére azért is 
fokozott figyelmet kell fordítani, hogy szükség 
esetében következtetni lehessen az alkalma
zottnak az egyes szolgálati ágazatokban való 
jártasságára.

(12) A kilencedik rovat annak a bejegy
zésére szolgál, hogy az alkalmazottnak mely 
munkakörben van egészen különleges szak- 
képzettsége és jártassága. Ezt a rovatot tehát 
csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ér
dekelt a szolgálat valamelyik ágában igazoltan 
különleges (speciális) képességekkel és szaktu
dással bír (pl. rádiótávírószolgálatban, pénz
kezelésben, járati munkakörben, személyzeti
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ügyekben, stb.). A különleges postai szakkép
zettségen kívül ebben a rovatban kell feltün
tetni még azt a körülményt, hogy az alkalma
zott esetleg más különös képzettséggel réndel- 
kezik-e (pl. gépíró, szépíró, gyorsíró, fényké
pész; gyakorlati méhész, mezőgazdasági' vagy 
ipari tanfolyamot végzett; nőknél: szabászat
ban, varrásban, műhimzésben, stb. jártas).

(13) A tizedik rovatba kell bevezetni, hogy 
az illető tisztviselő ezidőszerint vezetőállásban 
van-e, mióta és mely állásban. Abban az eset
ben, ha a múltban volt vezetőállásban, meg 
kell jelölni az okot, hogy abból miért távozott. 
Vezetőállást az tölt be, aki felsőbbségénék kü
lön írásbeli rendelete alapján vezetői szolgála
tot lát el. Ezt a rovatot természetesen Csak a 
tisztviselőknél kell kitölteni.

(14) A kincstári és postamesteri hivatalok 
a hozzájuk beosztott műszaki üzemi tisztvise
lők és egyéb segélyszemélyzet (vonalfelvi
gyázó) „Minősítési lap“-jának csak 1—10. ro
vatát töltik ki. A minősítéshez, azaz a „Minősí
tési lap“ 11—15. rovatainak kitöltéséhez szük
séges adatokat jelentésbe foglalva az illetékes 
igazgatóságnak (a postaigazgatóságok 6. 
ügyosztályának) terjesztik fel. Ezeket az adato
kat azután az igazgatóság, azaz a műszaki ügy
osztálya kebelében alakított minősítő bizottság 
a minősítés alkalmával mérlegelheti.

k  VT
A köfcvetlqn elöljáró és a hivatalvezető észre
vételezési ■ joga. (A z alkalmazott jellemzése.)

(1) A“t,Minősítési lap“ 11. rovata a közvet
len elöljáró és a hivatalvezető különös észre
vételeinek (az alkalmazott jellemének) beírá
sára szolgál.

(2) Közvetlen elöljáró az alája rendelt sze
mélyzetet illetőleg: a csoport- vagy osztályve
zető (építési osztályvezető) vagy az ügy
osztályvezető. Ebben a rovatban az alkalma
zottról főleg a jellem, a lelkiismeretesség, 
a hozzáférhetetlenség, a részrehajthatatlanság, 
a közügyek iránt való érdeklődés, a társadalmi 
magatartás és egyéb egyéni tulajdonságok 
szempontjából kell véleményt mondani. Né
hány tömör szóval jellemezni kell az alkalma
zott egyéniségét (pl. kártyás, iszákos, laza er
kölcsű, rossz társaságba jár, fél a pénzkezelés
től, lassan dolgozik, hibásan számol, felületes, 
hanyag, könnyelmű, nehéz felfogású, elbizako
dott, hiú, túlságosan alázatos, érzékeny, közö

nyös, lobbanékony, tétovázó, engedetlen, gu- 
nyoros, árulkodó, alattomos, hiszékeny, stb., 
vagy ezekkel ellentétben pl. törekvő, lelkesedő, 
erélyes, higgadt, rendszerető, gyors felfogású, 
minden iránt érdeklődő, jó társaságot kereső, 
szolgálatkész, gyorsmunkás, tétlenséget kerülő, 
megfontolt, önérzetes, elégedett, határozott, 
jószívű, józanéletű, stb.). Ennek a hasábnak 
a kitöltésére fokozott figyelmet kell fordítani 
és mellőzni kell a semmitmondó és felesleges 
észrevételeket. Ilyenek pl. szorgalmas, előzé
keny, jómunkás, stb. Az ilyen jellemzés nem 
felel meg a célnak, mert a szorgalom, a modor 
és munkaeredmény külön minősítés tárgya.

(3) Nagyobb hivatalnál (igazgatóságnál, 
vezérigazgatóságnál) ezt a rovatot a közvetlen 
elöljárónak (az ügyosztályvezetőnek) minden 
esetben ki kell töltenie, mert alaposan ismer
nie kell minden alkalmazottját. A hivatalve
zető (az igazgatóság vezetője) azonban csak 
akkor tegye meg észrevételeit, ha az illető al
kalmazott közvetlen megismerésére megfelelő 
alkalma volt.

9. §.
A minősítő bizottság teendője és működése.

(1) A hivatal (igazgatóság, vezérigazgató
ság) által kiállított, a közvetlen elöljáró (ügy
osztályvezető) és a hivatalvezető észrevételei
vel ellátott „Minősítési lap“-okat, valamint az 
érdekelt alkalmazottak szolgálati okiratait és 
minden a minősítéshez esetleg szükséges elő
jegyzést, nyilvántartást a minősítő bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A minősítő bizottságok működésükért 
teljes mértékben felelősek.

(3) A minősítéskor a bizottság minden 
egyes tagjának nemcsak joga, de kötelessége 
is véleményét a legjobb tudása és meggyőző
dése szerint, tiszta lelkiismerettel, szabadon 
nyilvánítani. A minősítés csak akkor felelhet 
meg céljának, ha az minden elhamarkodottság
tól mentesen, kellő lelkiismeretességgel és meg
fontolással történik. Ezért a minősítésre meg
felelő időt kell fordítani. A bizottság minden 
egyes tagja felelősségének teljes tudatában, 
bíráló tisztségének betöltése körül elfogultság 
és részrehajlás nélkül, tárgyilagosan és lelki- 
ismeretesen járjon el és sohase felejtse, hogy 
igazságos ítéletével kartársai sorsa felett dönt.

(4) Abban az esetben, ha a minősítő bi
zottság a személyzetet alaposan nem ismeri,
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meg kell hívni a minősítéshez a személyzet mű
ködését közvetlenül ellenőrző alkalmazotta
kat is.

(5) A bizottság tagjai nem külön-külön, 
hanem csak együttesen minősíthetnek. A mi
nősítés — az esetleg szükséges adatbeszerzés 
vagy az alkalmazott munkáját közvetlenül fe
lülvizsgáló tisztviselő vagy ellenőrző altiszt 
meghallgatása és a bizottság tagjai között foly
tatott megbeszélés után —- mindig szavazással 
történik. A szavazást a minősítő bizottság 
harmadik tagja kezdi és a bizottság elnöke 
szavaz utoljára. Ha a szavazás nem egyhangú, 
a minősítési fokozat mellett fel kell tüntetni, 
hogy a bizottság melyik tagja szavazott jobb 
vagy rosszabb és pedig milyen fokozatra. A bi
zottság tagjait római, a fokozatot pedig arabs- 
számmal kell írni. Szótöbbséges jegynél tehát 
a helyes bejegyzés ez lesz: „1. Egyes (1—2.). 
Ez azt jelenti, hogy a hivatalvezető „Kettesre“, 
a másik két tag azonban „Egyesre“ minősítette 
az alkalmazottat, tehát szótöbbséges 1-es mi
nősítést kapott. A szótöbbséges jegyekkel 
mód nyílik a minősítéseknél az előnyösen fel
használható megkülönböztetésekre.

(6) A bizottság elnöke a bizottság tagjait 
véleményük nyilvánításában nem befolyásol
hatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja. Ha 
ebben a tekintetben vagy a minősítési eljárás 
ellen bármely szempontból is akár az elnök
nek, akár bármelyik bizottsági tagnak súlyo
sabb természetű kifogása vagy panasza van, je
lentést kell tennie a közvetlen felsőbbségének. 
Ha a minősítéseknél központi vagy igazgató- 
sági kiküldött van jelen, a kifogást vagy pa
naszt ez a tisztviselő írásban, esetleg távbeszé
lőn jelenti a posta vezérigazgatóság (igazgató
ság) személyzeti ügyosztálya vezetőjének.

(7) Nem vehet részt a minősítésben a bi
zottság elnöke vagy annak bármely tagja, ha a 
minősítendő alkalmazottal rokoni, sógorsági, 
házassági vagy örökbefogadó-szülői viszonyban 
van, vagy bármiféle vonatkozásban érdekeltsé
get lát fennforogni. Ilyenkor köteles a bizott
ság elnöke vagy a bizottság tagja a gátló körül
ményt azonnal bejelenteni. A bizottság elnöke 
az ily alkalmazott minősítését utoljára halasztja 
és a teendőkre nézve a közvetlen felsőbbség 
döntését, illetőleg új elnök vagy tag kirendelé
sét kéri.

(8) A minősítő bizottság bármely tagja ré
széről nemcsak a szándékos és nyilvánvaló

részrehajló eljárás, célzatos jó vagy rosszhisze
műség, a bizottság tagjainak szabad vélemény 
nyilvánításában való befolyásolása vagy akadá
lyozása, hanem a gondatlanság, a felületesség és 
a könnyelműség is fegyelmi vétség, amelyet a 
legszigorúbban kell megtorolni.

(9) A „Minősítési lap“ rovatainak kitölté
sét a bizottság bármelyik tagja — esetleg fel
váltva — végezheti. A minősítéseket a 10—16. 
§-okban felsorolt részletes utasításnak megfele
lően kell bejegyezni.

(10) A „Minősítési lap“-ot a minősítő bi
zottság szavazati joggal biró valamennyi tagjá
nak névaláírásával, rangjának és hivatali állá
sának rövidített jelzésével kell ellátni.

(11) Az évközben áthelyezett alkalmazot
tak minősítésénél a bizottság az illető korábbi 
hivatalának alkalmi bizottsága által készített 
„Évközi minősítés“ adatait mérlegelve, állapítja 
meg az alkalmazott végleges minősítését.

1 0 . § .

Az alkalmazottak egészségi állapotának 
megállapítása.

(1) A „Minősítési lap“ 12. rovata az egész
ségi állapot megállapítására szolgál. A minősítő 
bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján 
e rovatban utal arra, hogy az alkalmazott állá
sának megfelelő szolgálat ellátására:

„Teljes mértékben“,
„Jól“,
„Gyengén“, vagy pedig
„Nem alkalmas“.
(2) „Teljes mértékben“ alkalmas az alkal

mazott állásának megfelelő szolgálat ellátására 
akkor, ha köztudomás szerint semmiféle szervi 
hibában vagy állandó betegségben nem szen
ved és szolgálatát teljesen kifogástalanul látja 
el. Ezt a megállapítást nem zárja ki az a körül
mény, ha valaki az év folyamán, jóllehet hosz- 
szabb ideig is beteg volt, de teljesen meggyó
gyult (pl. tüdőgyulladás volt, karját törte, stb.). 
Az esetleges testi (nem szervi) hiba is csak ak
kor zárja ki a teljes mértékű alkalmasságot, ha 
ez a hiba a szolgálat kifogástalan ellátását gá
tolná (pl. egy sánta alkalmazott teljes mérték
ben megfelelhet a számvevőségnél).

(3) „Jól“ alkalmas az az alkalmazott, aki 
jóllehet semmiféle szervi hibában vagy állandó 
betegségben nem szenved, sőt szolgálatát is ki
fogás nélkül látja el, de előrehaladott életkora,
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gyengébb (törékenyebb) szervezete vagy ko
rábban elszenvedett betegsége miatt már bizo
nyos kíméletre szorul és különösen a terhesebb 
szolgálat ellátására már kevésbbé alkalmas.

(4) „Gyengén“ alkalmas az, aki szolgálatát 
ugyan még ellátja, de közismerten gyenge szer
vezete és rövidebb tartamú, de gyakori bete
geskedése miatt reá mint állandó munkaerőre 
nem lehet számítani, és szervi baja vagy sú
lyosabb testi hibája miatt nem egyformán hasz
nálható a szolgálat minden ágában.

(5) „Nem alkalmas“ állásának megfelelő 
szolgálat ellátására az, aki öreg kora, gyógyít
hatatlan vagy csak hosszabb ideig tartó keze
léssel gyógyítható betegsége miatt szolgálatát 
már nem láthatja el a követelményeknek meg
felelően. Ilyen betegség pl. szervi szívbaj, tü
dővész, nagyfokú ideggyengeség, stb.

(6) A szervi baj vagy súlyosabb testi hiba 
minemüségét ebben a rovatban külön is meg 
kell említeni (pl. jobb karja béna, nagyot hall, 
mankón jár, műlába van, stb.).

11. §■

A minősítés szempontjai és fokozatai.

(1) A „Minősítési lap“ 13. rovata tártál 
mázzá, hogy a személyzetet milyen szempont
ból kell minősíteni. Ezek:

elmebeli képesség, 
szorgalom, 
munkaeredmény, 
magaviselet és modor.
(2) A minősítés fokozatainak jelzésére egy

öntetűen a betűvel és a számmal, valamint a 
szavakkal kiírt

„K. Kiváló,
„1. Egyes“,
„2. Kettes“,
„3. Hármas“,
„4. Négyes“

megjelöléseket kell használni.
(3) A minősítő bizottságok az 5 fokozatból 

álló minősítési rendszer alkalmazásánál mindig 
abból induljanak ki, hogy az alkalmazottak 
zöme átlagos tehetségű, szorgalmú, munkaered
ményű, magaviseletű és modorú. Ezért az al 
kalmazottak túlnyomó része csak „2. Kettes" 
osztályzatot érdemel, tehát csak ilyen minősí
tést kaphat. Az ily minősítésű alkalmazottat 
azonban általában jól minősítettnek kell tekin
teni. Az ennél is jobbakat a következő jobb, a

rosszabbakat pedig a 3-as fokozattal kell Osz
tályozni. Különösen fontos, hogy a minősítő 
bizottságok „Kíváló“-nak csak azt minősítsék, 
aki egyéni tulajdonságaival társait messze fe
lülmúlja, és akinek különleges képességeit, er- 
nyedetlen szorgalmát stb. mindenki elismeri. A 
kiváló minősítésnek csak akkor van igazi ér
téke, ha azt ritkán és aránylag igen kevés al
kalmazott kapja. Ehhez az elvhez a minősítő 
bizottságoknak a legszigorúbban kell alkalmaz- 
kodniok és ha a felsőbbség megállapítja, hogy 
a kiváló fokozatot valamelyik bizottság az át
lagnál nagyobb mértékben alkalmazta, a bizott
ság elnökét és tagjait kérdőre kell vonni és 
ennek eredményéhez képest, újabb minősítés 
elrendelésével, ellenük el kell járni.

12. § .

A minősítés fokozatainak alkalmazása.
(1) A „Minősítési lap“ 13. rovatának 1. alro- 

vatában kell osztályozni az alkalmazott elme
beli képességét.

a) „2, Kettes“ elmebeli képességűnek kell 
minősíteni a személyzet zömét. Éspedig azt, 
aki mindennapi munkájának ellátására vonat
kozó szabályok megértéséhez és helyes alkal
mazásához szükséges elmebeli képességgel és 
megfelelő fogékonysággal bír.

b) „1. Egyes“ minősítést az kaphat, aki az 
átlagon felülemelkedve, mindenre kiterjedő 
figyelemmel végzi munkáját és az átlagosnál 
jobb szellemi képességű.

c) „3. Hármas“ minősítést kell adni az át
lagosnál kisebb szellemi képességű alkalma
zottnak. Éspedig aki nehéz felfogású, a kapott 
utasításokat nehezebben érti meg, figyelmét 
kellően összpontosítani nem tudja, és ezért 
gyakran hibázik vagy feledékeny; akinek meg
figyelő- és ítélőképessége, emlékezőtehetsége 
betegség vagy magas kor vagy más egyéb ok 
miatt csökkent, de a szolgálat követelményei
nek még úgy-ahogy megfelel.

d) „4. Négyes“ fokozattal kell minősíteni 
azt, akinek elmebeli képessége annyira csök
kent, hogy állásának megfelelő munkakör ellá
tására képtelen.

e) „K. Kiváló“ minősítést csak a legritkább 
esetben és csak annak szabad adni, aki éles 
eszével és kitűnő szellemi képességével társai 
közül szembetűnően kiemelkedik. Ennek a mi
nősítésnek feltétele a rendkívül gyors felfogás,
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kiváló emlékezőtehetség, éles megfigyelő és he
lyes ítélőképesség, kitűnő tanulékonyság, önálló 
kezdeményezői tulajdonság, vezetői vagy ellen
őrzői szolgálatra való alkalmasság, széles látó
kör és az ezeket feltételező nehezebb szellemi 
munka kifogástalan teljesítésére való képesség.

(2) A 13. rovat 2. alrovatába a szorgalom 
minősítését kell bevezetni.

a) „2. Kettes“ szorgalmúnak azt az alkal
mazottat kell tekinteni, aki kötelességét az át
lagembertől elvárható buzgalommal, általában 

-megelégedésre teljesíti.
b) „1. Egyes“ szorgalmú az előbbinél na

gyobb igyekezeti! alkalmazott. Nemcsak arra 
törekszik, hogy munkáját megfelelően elvégez
ze, hanem azon túlmenően is igyekszik szolgá
latát — a hivatalos órákra tekintet nélkül — 
teljes megelégedésre ellátni, tehát többet akar 
nyújtani, mint amire köteles. Minden munkát 
szívesen vállal és eredményesen el is végzi.

c) „3. Hármas“ szorgalmúnak kell minősí
teni azt, akinek szorgalma változó és ingadozó, 
szolgálata iránt közönyös, a hivatalos órákat 
ok nélkül nem tartja be rendesen, és akit mun
kája teljesítésére ismételten figyelmeztetni kell.

d) „4. Négyes“ fokozatot érdemel az, aki 
kötelességérzet hiányában teendőit felületesen, 
hanyagul végzi, és akivel szemben a figyelmez
tetések és rendreutasítások siker lenek marad
nak.

e) „K. Kiváló“ szorgalmúnak egészen kivé
telesen csak azt szabad minősíteni, aki foko
zott ügybuzgalmával, odaadásával, állandó 
munkaszeretetével kartársai közül messze ki
magaslik. Munkája elvégzésénél példaadóan 
előljár és nincs tekintettel a hivatalos órákra. 
Saját teendőin kívül önszántából szívesen se
gít kartársainak, szabadidejében pedig folyton 
képezi önmagát és állandó gondja, hogy a szol
gálatot minél tökéletesebben lehessen ellátni.

(3) A 13. rovat 3. alrovata a munkacred- 
mény bejegyzésére szolgál.

a) „2. Kettes“-nek az átlagos értékű mun
kaeredményt kell minősíteni. Ily minősítést te
hát az kaphat, aki a megszokott gondossággal 
dolgozik — az elkerülhetetlen, de ritkábban elő
forduló kisebb hibáktól eltekintve — munkáját 
jól és általában megelégedésre végzi.

b) „1. Egyes“ munkaeredményűnek azt kell 
tekinteni, aki munkáját az előbbinél gyorsab
ban, pontosabban, kifogástalanul és teljes meg
elégedésre látja el.

c) „3. Hármas“ minősítést érdemel az, aki 
az átlagnál kisebb sikerrel és hátrányos lassú
sággal végzi munkáját, sokat téved és nagyobb 
hibákat követ el; aki folytonos útbaigazításra 
és ellenőrzésre szorul és munkája éppen csak 
elfogadható.

d) „4. Négyes“ munkaeredménnyel dolgo
zik az, aki akár testi hibája, akár szellemi fo
gyatkozása, nagyfokú hanyagsága vagy nemtö
rődömsége miatt a szolgálatban használhatatlan 
és állásának- megfelelő munkára alkalmatlan.

e) „K. Kiváló“ munkaeredményűnek egé
szen kivételesen csak azt lehet minősíteni, aki 
nemcsak a megszokott mindennapi, hanem a 
mélyebb gondolkodást igénylő munkánál is 
gyorsaság, megbízhatóság, tökéletesség, külső 
csin stb. tekintetében kiváló eredményt ér el, 
és kartársai elé példaképül lehet állítani.

(4) Azt, akit gyengébb szervezete vagy 
egyéb testi hibája (rokkantsága) miatt a szolgá
lat egyes ágaiban alkalmazni nem lehet (pl. 
merev ujjak miatt táviratozni nem tud, vagy a 
járáskeléssel járó irányítószolgálatra alkalmat
lan, avagy nagyothallása miatt a közönséggel 
való érintkezésre alkalmatlan), de a szolgálat 
más ágaiban állásának megfelelően jól alkal
mazható, a tényleges állapothoz mérten arra a 
szolgálati ágra kell minősíteni, amelynek ellá
tására alkalmas. Errevonatkozólag azonban a
12. rovatban megfelelő megjegyzést kell tenni.

(5) A 13. rovat 4. alrovatában magaviselet 
és modor szempontjából kell minősíteni az al
kalmazottat.

a) „2. Kettes“ magaviseletnek és modorú
nak kell minősítenT^azt az alkalmazottat, aki a 
fellebbvalókkal, a kartársakkal, az alantasokkal 
és a közönséggel szemben kisebb emberi gyen
geségektől és gyarlóságoktól eltekintve általá 
ban és rendszerint előzékeny, udvarias és ta
pintatos, idegein mindenkor uralkolni tud, kül
sőleg is rangjának és állásának megfelelően vi
selkedik.

b) „1. Egyes“-nek azt lehet minősíteni, aki 
az átlagon felül az a) alatt felsorolt tulajdon
ságokkal fokozottabb mértékben bir.

c) „3. Hármas“ osztályzatot érdemel az, 
aki minden rosszakarat nélkül, a vele született 
nyerseségénél, tapintatlanságánál, hazudozó 
természeténél fogva az átlagos mértéket nem 
üti meg.

d) „4. Négyesének azt kell minősíteni, aki
nél az előbbi c) pontban említett tulajdonsá



102 11. szám.

gok rosszakarattal párosulnak, aki összeférhe
tetlen, egyenetlenséget szitó, feltűnően durva, 
rágalmazni szeret s ezzel a hivatal békéjét 
megbontja; engedetlen, nem fegyelmezhető, ja
víthatatlanul iszákos, erkölcstelen életet él, stb. 
Ilyen esetben az osztályozás mellett röviden az 
okot is meg kell jelölni.

e) „K. Kiváló“ magaviseletű és modorú 
csak az lehet, aki rangjának megfelelő társa
dalmi érintkezésben különösen gyakorlott; hig
gadtságát és jómodorát a legkényesebb helyze
tekben is megőrzi; műveltségénél, fellépésénél 
fogva úgy a hivatalban, mint azon kívül köz- 
becsiilésben áll; egyszóval mintaképe a kiváló 
magaviseletű és modorú alkalmazottnak. .

13. §.
A minősítési fokozatok belső összhangja.

(1) A minősítő bizottságok nagy gondot 
fordítsanak a meghatározott fokozatok belső 
összhangjára.

(2) Különösen a legfontosabb tényezőnek: 
a munkaeredménynek helyes minősítésére kell 
ügyelni, mert ez mindenkor szoros összefüggés
ben áll a többi szempontból adott minősítések
kel. így pl. „Gyenge“ egészségi állapot mellett 
munkaeredményből „Egyes“ osztályzatot nem 
lehet adni. „Hármas“ elmebeli képesség és 
„Hármas“ szorgalom mellett nem lehet a mun
kaeredmény „Egyes“. „Kiváló“ vagy „Egyes“ 
szorgalom mellett azonban a munkaeredmény 
„Kettes“ is lehet. Nincs belső ellentét pl. ha el
mebeli képességből „Egyes“, szorgalomból j 
„Kettes“, munkaeredményből pedig „Egyes“ j 
valakinek a minősítése, mert átlagos szorga
lom ellenére is érhet el „Egyes“ munkaered- j 
ményt az, aki szorgalmát észbeli tehetségével 
pótolja.

14. §.
Az alkalmazott használhatóságának 

megállapítása.
(1) A „Minősítési lap“ 14. rovatába kell be

írni, hogy az érdekeltet a hivatalnál a legjobb 
eredménnyel mely munkakörben lehet hasz
nálni. A minősítő bizottságnak tehát minden 
rendelkezésére álló adatból (így különösen az 
alkalmazott régi szolgálati beosztásaira vonat
kozó kimutatásnak és a „Minősítési lap“ 8., 9. 
és 10. rovataiba jegyzett adatoknak felhaszná
lásával) meg kell állapítania, hogy az érdekelt

a hivatalnál a szolgálat mely ágában felel meg 
legjobban á követelményeknek.

(2) Tüzetesen kell megjelölni azt a munka
kört, amelynek ellátására az illető egyéni tu
lajdonságainál fogva is (szakképzettsége, tu
dása, erélye, gyors felfogása, stb.) a legalkalma
sabb (kiváló távirász, Morse, Hughes, Siemens, 
hallás után vesz, kiváló vizsgálóbiztos, kitűnő 
járati előadó, stb.).

(3) Nem elegendő tehát az olyan bejegy
zés, hogy az illető „jelenlegi“ munkahelyén al
kalmazható a legjobb eredménnyel. A bizott
ság az alkalmazottat nemcsak az elmúlt évben 
betöltött munkakörökben kifejtett munkatelje
sítménye alapján minősítse, hanem azt is mér
legelni kell, hogy a hivatalnál esetleg az előbbi 
évek folyamán ellátott munkakörök közül me
lyikben lehetett használni a legjobb eredmény
nyel.

(4) Ha a minősítendő tisztviselő állásának
megfelelő szakképzettséggel nem rendelkezik, e 
rovat kérdésére adott feleleten kívül a követke
zőket kell bejegyezni: „Állásának megfelelő
szakképzettséggel nem rendelkezik.“

15. §.
A vezetésre alkalmasság megállapítása.
(1) A „Minősítési lap“ 15. rovatában kell 

a minősítő bizottságnak nyilatkozni arra vo
natkozólag, hogy a VIII. és ennél magasabb 
fizetési osztályba tartozó fogalmazási, műszaki 
és számvevőségi, valamint a IX. és ennél ma
gasabb fizetési osztályba tartozó forgalmi és 
üzemi tisztviselő vezetésre alkalmas-e vagy 
sem, és az utóbbi esetben miért nem alkalmas?

(2) A fogalmazási és műszaki szakba és az
V. vagy VI. fizetési osztályba tartozó tisztvi
selőnél itt kell mérlegelni azt is, hogy egyéni 
tulajdonságainál, családi és társadalmi viszo
nyainál fogva magasabb (igazgatóság, stb.) ve
zetésre alkalmas-e?

(3) A IX. és ennél magasabb fizetési osz
tályba tartozó forgalmi és üzemi tisztviselőnél 
pedig különbséget kell tenni aszerint, hogy hi
vatal-, osztály-, vagy csoportvezetésre alkal- 
mas-e? A hivatalvezetésre alkalmas tisztvise
lőnél pedig meg kell állapítani és aszerint beje
gyezni, hogy kisebb, közepes vagy nagyobb hi
vatal vezetésére alkalmas-e?

(4) Ha az illető tisztviselő már vezetőál 
lást tölt be, meg kell állapítani, hogy a betöltött
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vezetőállásnál magasabb állásra alkalmas-e?
(5) Vezetőállásra alkalmasnak csak azt le

het minősíteni, aki azonkívül, hogy kellő szak
ismerettel és így a személyzet oktatásához 
szükséges szaktudással rendelkezik, a vezetésre 
megkívánt egyéb tulajdonságokkal is éspedig 
eréllyel, tapintattal, körültekintéssel, gyors el
határozással és rendelkezőképességgel bir. Nem 
szabad azonban az erélyt a durvasággal, erő
szakossággal vagy tapintatlan túlköveteléssel 
összetéveszteni.

(6) Vezetőállásra alkalmatlannak kell minő
síteni azt a tisztviselőt, akinek szakismeretei 
hiányosak és e miatt a személyzet oktatására 
és útbaigazítására nem alkalmas; akinek modo
ra gúnyoros, csipkelődő vagy sértő; aki durva, 
erőszakos, kötekedésre hajlamos és szenvedé
lyességét tapintatosan mérsékelni nem tudja.

16. §.
A minősítő bizottság különleges előjegyzései.

(1) A „Minősítési lap“ 16. rovata különle
ges előjegyzésekre szolgál. A minősítő bizott
ság ide írja be, hogy az alkalmazott a minő
sítő bizottság tagja volt s ezért minősítette 
csak a hivatalvezető és helyettese, vagy hogy 
fegyelmi eljárás megindítása iránt intézkedés 
történt, valamint, hogy a minősítés idegen, 
nem postai hatóság vagy előbbi hivatalának 
minősítése alapján történt, stb.

(2) A fegyelmi eljárás megindítása vagy a 
fegyelmi büntetés jogerőre emelkedése óta 
a tárgyévben esetleg tapasztalt lényeges javu
lásról is ebben a rovatban kell nyilatkozni.

17. §.
A közvetlen felsőbbség észrevételezési joga.

(1) A „Minősítési lap“ 17. rovata a közvet
len felsőbbség (igazgatóság vagy vezérigazga
tóság) esetleges észrevételeinek bejegyzésére 
szolgál.

(2) Ha a felsőbbség ebben a rovatban meg
jegyzést tett, ezt a „Minősítési lap“-on aláírá
sával igazolja.

18. §.
Eljárás a nemmegfelelő minősítésű alkalmazott

ellen. 1
(1) A szolgálati rend és fegyelem biztosí

tása érdekében minden postaalkalmazottól

legalább a „Hármas“ minősítési fokozatnak 
megfelelő elmebeli képességet, munkaered
ményt s magatartást kell megkívánni. Ennél
fogva az alább felsorolt esetekben az érdekelt 
alkalmazottak ellen — a minősítő bizottság vé
leményének közlésével — fegyelmi eljárást kell 
indítani:

a) Ha valakinek elmebeli képessége vagy 
szorgalma vagy munkaeredménye „Négyes“.

b) Ha valakinek a magaviseleté és modora 
„Négyes“ minősítésű és nincs olyan különös 
enyhítő körülmény, amelynek alapján a fe
gyelmi eljárás megindításától — a posta vezér- 
igazgatóság külön engedélye értelmében — ki
vételesen el lehet tekinteni.

c) Ha valaki betegség címén szándékosan 
és megokolatlanul marad ki a szolgálatból és 
ezzel a magatartásával a személyzetnek rossz 
példát mutat.

(2) A fegyelmi eljárást a felsorolt esetek
ben a „Fegyelmi Rendtartás“ rendelkezéseinek 
megfelelően kell foganatosítani.

(3) Azokat az ideiglenes minőségű alkal
mazottakat, akik a szolgálat követelményeinek 
az (1) bekezdés a) b) és c) pontjaiban felsorol
tak szerint nem felelnek meg, fegyelmi eljárás 
mellőzésével a szolgálat alól a „Fegyelmi Rend
tartás“ értelmében fel kell menteni, illetőleg 
felmentésük iránt a postavezérigazgatóságnak 
javaslatot kell tenni.

(4) Az igazgatóságok a „Minősítési lap“-ok 
felterjesztése alkalmával jelentést tesznek az 
(1) bekezdés értelmében elrendelt fegyelmi el
járásról, a központi számvevőség s a központi 
hivatalok pedig annak megindítása iránt tesz
nek javaslatot.

19. §.
A minősítés közlésének esetei.

(1) Az alkalmazottak minősítése titkos s 
azt az érdekeltekkel szóbelileg vagy írásban 
— az alábbi kivételektől eltekintve — közölni 
nem lehet.

(2) Megokolt szóbeli vagy írásbeli kérelem 
alapján azonban (pl. ha az előléptetésnél vagy 
kinevezésnél mellőzték, vagy más jogosnak 
vélt sérelem érte) a közvetlen felsőbbség vagy 
a központi hivatal vezetőjének engedélyével 
minősítését mindenki megtekintheti, és pedig 
az illetékes felsőbség vagy központi hivatal sze
mélyzeti osztályában. Ily esetekben a minősí
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tést — külön kérelemre — írásban is lehet kö
zölni az érdekelttel.

(3) Ha valamely alkalmazott a vele közölt 
minősítés ellen felszólal vagy azt kifogásolja, 
panaszáról a közvetlen felsőbbség vagy köz
ponti hivatal jegyzőkönyvet készít. A jegyző
könyvet véleményes jelentés kiséretében a ve
zérigazgatóságnak kell felterjeszteni.

(4) Hivatalból kell közölni a minősítést az 
érdekelttel,

a) ha minősítése szorgalomból „Hármas“,
b) ha munkaeredményből a szorgalom 

csökkenése miatt kapott „Hármas“-t,
c) ha magaviseletből és modorból „Hár

mas“ minősítést érdemelt.
(5) Ily esetekben a hivatalvezető szóbeli

leg figyelmezteti az érdekeltet, hogy alig meg
felelő minősítése miatt előmenetelénél külön
féle hátrányok érhetik, tehát igyekezzék a jö
vőben megfelelőbb minősítést kiérdemelni.

20. § .

A minősítések befejezése utáni teendők.
(1) A kincstári hivatalok a minősítések 

befejezése után a „Minősítési lap“-ok 8—16. 
rovataiba bejegyzett adatokat a „Minősítések 
házi előjegyzése“ című nyilvántartólapra veze
tik át. A házi előjegyzésbe elsőízben az 1939. 
évre szóló minősítést kell beírni (az adatokat 
összevontan és rövidítve) úgy, hogy lehetőleg 
kevés helyet foglaljon, tehát a nyilvántartólap 
mennél több évről tartalmazzon előőjegyzést. 
Ezután a hivatalok a „Minősítési lap“-ok 
mindkét példányát jelentésükkel együtt az 
igazgatóságnak terjesztik fel. A „Minősí
tések házi előjegyzéséit a hivatal vezetője 
vagy helyettese zár alatt őrzi s az alkalmazott 
áthelyezése esetében eredetben küldi meg új 
szolgálati főnökségének.

(2) Az igazgatóság a kincstári hivatalok 
által felterjesztett „Minősítési lap“-okat a 
postaszemélyzet legutóbbi névjegyzékének 
(címtárának) adatai szerint rangsorszámmal 
megjelöli, szakonkint és állásonkint csoporto
sítja. Ezután két példányban kiállítja az alábbi 
bekezdésben megjelölt esetekben a „Minősítési 
gyüjtőív“-et. Mind a „Minősítési lap“-nak, 
mind pedig a „Minősítési gyüjtőív“-nek egy- 
egy példányát jelentés kiséretében felterjeszti 
a vezérigazgatóságnak, a másodpéldányokat 
pedig zár alatt megőrzi. A központi számvevő

ség és a központi hivatalok hasonlóan járnak 
el. A vezérigazgatóság segédhivatala azonban, 
eltérőleg a többi szervtől, csak az egy példány
ban kiállított „Minősítési lap“-ot és „Minősí
tési gyüjtőív“-et terjeszti fel, a minősítésekről 
azonban a kincstári hivatalokhoz hasonlóan 
házi előjegyzést vezet.

(3) A „Minősítési gyüjtőív“-et minden mi
nősített alkalmazott részére csak egyízben, az 
első minősítése alkalmával, az igazgatóságok, 
a központi számvevőség és a központi hivata
lok állítják ki két példányban. A vezérigazga
tósághoz beosztott személyzet gyüj tőívét egy- 
egy példányban a vezérigazgatóság 1. ügyosz
tályába tartozó személyzeti nyilvántartás ál
lítja ki. Az első oldalon levő hasábokat úgy 
kell kitölteni, hogy az adatok mindig a ha
sáb legalsó vonalára kerüljenek. Változásoknál 
az új adatokat pedig mindig a régi adatok fölé 
kell írni. A régi adatot ezenkívül áthúzással is 
érvényteleníteni kell. Az alkalmazott állásának 
megjelölésénél a m. kir. posta szavakat nem 
kell használni, mert ez a nyomtatványon oldalt 
fel van tüntetve.

(4) A „Minősítési lap“-okat az igazgatósá
gok (központi hivatalok, központi számvevő
ség) és a postavezérigazgatóság 5 évig őrzik 
meg a gyüj tőívben. Minden minősítés után az 
uj „Minősítési lap“-nak a gyüjtőívbe helyezé
sekor az 5 évnél régibb „Minősítési lap ‘-ot se
lejtezni kell.

(5) A „Minősítés gyüj tőív“ belső (2. és 3.) 
oldalán feltüntetett rovatokba a „Minősítési 
lap“ 8—16. rovatába írt adatokat csak akkor 
kell átvezetni, ha az illető a IX., vagy ennél ma
gasabb fizetési osztályba és a fogalmazási, mű
szaki, számvevőségi vagy forgalmi szakba tar
tozó tisztviselő. A gyüjtőív mindkét példá
nyának az összesítő minősítést tartalmazó ro
vataiba elsőízben az 1939. évre szóló minősítés 
megfelelő adatait a kiállítás alkalmával az igaz
gatóság (központi számvevőség vagy központi 
hivatal) vezeti be. Későbbi időben az átveze
tést a gyüj tőívet őrző vezérigazgatóság, igazga
tóság, központi számvevőség és központi hiva
tal végzi. A gyüjtőív összesítő táblázatába le
hetőleg úgy kell bevezetni a szükséges adato
kat, hogy az minél hosszabb időre terjedő mi
nősítéseket tartalmazhasson. Az eddig vezetett 
ú. n. „összesítő minősítő táblázat“-ot a gyűjtő- 
ívben továbbra is meg kell őrizni.
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A minősítéssel kapcsolatos munkák időrendje.
(1) A minősítéssel kapcsolatos munkálatok 

egyöntetű végzésének időrendje minden évben 
a következő:

a) december hó végéig a kincstári hivata
lok javaslatot tesznek az igazgatóságnak a mi
nősítő bizottságok harmadik (esetleg második) 
tagjának kijelölésére;

b) január hó közepéig az igazgatóságok ér 
tesítik a kincstári hivatalokat a kijelölésről;

c) január hó 15-től február hó közepéig ké
szíti elő a hivatal (igazgatóság, vezérigazgató
ság) a minősítéseket;

d) február hó 15-től március hó közepéig 
működnek a minősítő bizottságok;

e) március hó végéig a kincstári hivatalok 
a „Minősítési lap“-okat az igazgatóságokhoz 
terjesztik fel; a postavezérigazgatóság segédhi
vatala, a m. kir. posta központi számvevősége 
és a központi hivatalok az újonnan kiállított 
„Minősítési gyüjtőív“-eket és az előírt módon

21. §. rendezett „Minősítési lap“-okat ugyancsak már
cius hó végéig a postavezérigazgatósághoz ter
jesztik fel;

f) április hó közepéig az igazgatóságok a 
„Minősítési lap“-okat és az újonnan kiállított 
„Minősítési gyüjtőív“-eket a vezérigazgatóság
hoz terjesztik fel.

22. § .

A hatálybalépés időpontja.
(1) A „Minősítési Szabályzat“ a m. kir. 

Posta Rendeletek Tárában történt közzétételé
vel egvidőben hatályba lép és ugyanakkor a 
Posta Rendeletek Tárának 1930. évi 1. és 1934. 
évi 57. számában közzétett 44.000 és 138.700/1. 
számú rendeletet, valamint az 1935. évi 85.273. 
X. 1. és az 1936. évi 85.800/X. 1. számú körren
deletét hatályon kívül helyezem.

(2) Az 1939. évre szóló minősítéseket már 
e Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell 
elkészíteni.

Budapest, 1940. évi március hó 5-én.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e z e tő : D’icb o n  János.
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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 ST , h í ÍO M Á R C IU S  15. 12. szám .

T  A I t T A L O J S :

Kinevezések.
Kinevezés.
Hivatalvezetői megbízás.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetési tartaniának 

meghosszabbítása.
Alkalmi postahivatal felállítása az Országos Mező- 

gazdasági (Kiállítás és Vásár színhelyén.
Változások a magyar-svájci távbeszélő forgalomban. 
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változás a Táviró-Díjszabásban.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Elveszett hálózati igazolvány. •

Kisar postaiigynökség ellenőrzőhivatalának megvál
toztatása.

Hasznos postaügynökség megnyitása.
Helemba postaügynökség megnyitása.
Százd postaügynökség megnyitása.
Vámosladány postaügynökség megnyitása. 
Révleányvár postaügynökség megnyitása.
Sajóhidvég postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. február 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Kinevezések.

206.690/1.

A m. kir. posta vezérigazgatója kinevezte:

/. A m. kir. posta forgalmi szakán:
1. Postafőtisztté a IX. fizetési osztályba: 

Födeles Mihályt (Huszt) és Homicskó Istvánt 
(Budapest);

2. I. osztályú postatisztté a X. fizetési osz
tályba: Erfán Mihályt (Huszt);

3. II. osztályú postatisztté a XI. fizetési
osztályba: Olenusinec Mihályt (Munkács),
Krefcun Józsefet (Tapolca), Iváncsó Jánost 
(Huszt) és Porochnávecz Ivánt (Budapest);

4. Postaforgalmi gyakornokká: Bandur Mi
hályt (Debrecen).

II. A m. kir. posta üzemi férfi tisztviselők 
szakán:

1. Postaellenőrré a IX. fizetési osztályba: 
Petreczky Miklóst (Ungvár);

2. Postasegédellenőrré a X. fizetési osz
tályba: Komaniczky Lajost (Huszt) és Laczkó 
Károlyt (Huszt);

3. Postasegédtisztté a XI. fizetési osz
tályba: Andrusják Pált (Debrecen), Kaliszky

Józsefet (Ungvár), Babják Istvánt (Kisvárd i), 
Kraner Károlyt (Kaposvár), Mandicsák Mi
hályt (Alsóverecke), Miskei Józsefet (Mun
kács), Haninecz Mihályt (Huszt), Vorozsilcsák 
Jánost (Huszt), Kábály Jánost (Kisvárda), Za- 
jácz Andrást (Beregszász) és Miklós Józsefet 
(Busty aháza);

III. A rn. kir. postakezelöknél:
1. Postakezelőnővé: Lucsics Karolát (Ung

vár), Födeles Máriát (Dombóvár), Tominec 
M'ihálynét (Iszka), Koncevics Sándornét (Be
regszász), Kraner Károlynét (Kaposvár), Saiga 
Lászlónét (Huszt), Tóth Irmát (Középapsa) 
és Bihun Mártát (Huszt);

IV. A m. kir. postaaltiszti személyzetnél:
1. I. osztályú m. kir. postaaltisztté: Pilip 

Mihályt (Huszt), Fedoriska Istvánt (Debre
cen), Pcsolinszky Mihályt (Szolnok), Verőn 
Lajost (Huszt), Komár Pált (Huszt), Pcso
linszky Györgyöt (Huszt), Marinics Mihályt 
(Huszt) és Dobra Eleket (Ungvár);

2. II. osztályú m. kir. postaaltisztté: Levkó 
Lászlót (Munkács), Molnár Lászlót (Huszt), 
Szpicskej Jánost (Huszt), Popovics Andrási 
(Beregszász), Filcsák Jánost (Huszt), Geleván
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Józsefet (Huszt), Pácán Lászlót (Huszt), Di- 
miczky Istvánt (Huszt), Balogh Kálmánt
(Huszt), Peták Mihályt (Karcag), Kondrja
Györgyöt (Munkács), Koszták Györgyöt 
(Huszt), Szmetányuk Jánost (Beregszász), Pá
cán Jánost (Huszt), Hegedűs Jánost (Bereg- 
leányfalu), Iszovics'Mihályt (Huszt), Selepec 
Viktort (Nagyberezna), Gendej Józsefet
(Huszt), Bucsok Mihályt (Kisújszállás), Duda 
Györgyöt (Debrecen), Csomyiló Jánost
(Huszt), Ilykó Andort (Szerednye), Kádár
Lászlót (Huszt) és Sarkadi Lajost (Huszt).

Budapest, 1940. évi március hó 11-én.

Kinevezés.
206.692/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. 
iparügyi miniszter kinevezte:

a m. kir. posta üzemi nőtisztviselők szakán: 
postafőellenőrnővé a VIII. fizetési osztályba* 
Kovordányi Ilonát XNyiregyháza).

Budapest-, 1940. évi március hó 11-én.

Hivatalvezetői megbízás.
230.454/1.

Szebenyi Ferenc postafelügyelőt (488) meg
bíztam a Budapest 3. számú postahivatal veze
tésével.

Budapest, 1940. évi március hó 6-án.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetési tar
tamának meghosszabbítása.

211.141/4.
A P. R. T. 1939. évi 53. számában közzétett 

145.389/4. sz. rendeletben foglaltak kapcsán 
közlöm, hogy a budapesti, debreceni, hajdú- 
dorogi, jászberényi, kisvárdai, lévai, miskolci, 
nagydorogi, nagykállói, nagytárkánvi, nyírbá
tori, nyíregyházai, rakamazi és tiszaroffi m. 
kir. dohánybeváltó hivatalok körzetében az 
1939. évi termésű dohányok beváltása még nem 
fejeződött be.

Ezért a dohánybeváltó hivatalok székhe
lyén levő postahivatalok (a székesfővárosban 
csak a Budapest 10. sz. hivatal) a dohánybevál
tási járandóságokat a m. kir. dohánybeváltó 
hivatalok által kiállított dohánybeváltási utal
ványok ellenében folyó évi március hó 31-ig, 
illetőleg amig az érdekelt dohánybeváltó hiva
talok a beváltás befejezését nem közük, aka
dálytalanul fizessék ki.

Budapest, 1940. évi március hó 12-én.

Alkalmi postahivatal felállítása az Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár színhelyén.

209.940/3.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendezésében tartandó Országos Mezőgazda- 
sági Kiállítás és Vásár színhelyén (X., Pong- 
rácz-úti állami tenyészállatvásártelep) folyó 
évi március hó 28-tól április hó 11-ig terjedő 
időben, naponta reggel 8 órától megszakítás 
nélkül 19 óráig, a Budapest 72. számú posta
hivatal kirendeltségeként távbeszélővel egye
sített alkalmi felvevő postahivatal működik.

A hivatalnál feladott belföldi rendes díjú 
táviratok díjából 20%-os mérséklést engedé
lyezek.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt nem használ.

A helyközi távbeszélő vonal kapcsolási 
száma: 139-568, a szolgálati állomás hívószáma 
pedig: 135-127.

A hivatal ellenőrzőszáma: 389.
Budapest, 1940. évi március hó 7-én.

Változások a magyar-svájci távbeszélő 
forgalomban.

210.075/8.
A magyar-svájci távbeszélő forgalomban 

a beszélgetések bejelentése alkalmával a hívó 
fél kérheti, hogy beszélgetése Jugoszlávia— 
Olaszországon át irányittassék. Ebben az eset
ben a távbeszélő jegy megjegyzés rovatába 
„via Belgrád“ útirány jelzést kell írni és a be
szélgetési bejelentés továbbításakor ezt az út
irányjelzést is továbbítani kell a budapesti 
helyközi távbeszélő központhoz.
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A Svájccal fenti útirányon folytatott 3 
perces beszélgetés díja 9.85 aranyfrank.

A hivatalok ennek alapján a Távbeszélő 
Díjszabás 50. oldalán Svájcnál a következő 
változásokat jegyezzék elő:

A kéthasábos részt követő első bekezdés 
második mondatát a következőképen módo
sítsák: „A beszélgetési díj valamennyi vi
szonylatban via Németország 6 frs 85 cts, via 
Belgrád 9 frs 85 cts.“

Az oldal alján a kiszámított díjak táblá
zatát töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
fedőlapot.

Budapest, 1940. évi március hó 12-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
211.937/4.

A Franciaországban, Boulogne s. Seine- 
ban havonta megjelenő „Világosság“ című, 
magyarnyelvű folyóirattól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi március hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
211.390/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbír áj a. 1940. évi március hó 6-án kelt B 
2.360/1940. számú végzésével a Szalay Sándor 
könyvnyomdájában előállított „Kalendarzyk 
Polski“ című 'sajtótermék lefoglalását rendel
te' el.

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

Budapest, 1940. évi március hó 8-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben. 
211.844/3.

A Hivatalos Menetrendkönyvhöz csatolt
III. számú (zöld) jegyzékben felsorolt s átme

netileg beszüntetett vonatok folyó évi március 
hó 11-étől ismét közlekednek.

Ezzel kapcsolatban a mozgóposták és jegy- 
zékelőmenetek közlekedésében az alábbi vál- 
zások következtek be:

Az 1. számú mozgóposták a 138/212/115. sz. 
vonatokban Budapest és Érsekújvár között 
közlekednek.

A Nyíregyháza—Miskolc 11. sz. mozgó
posta Szerencs—Miskolc között a 429. számú 
vonatban közlekedik.

A Budapest—Hegyeshalom 14. számú moz
góposta Győr—Hegyeshalom közt a 14. számú 
vonatban közlekedik.

A 24. számú mozgóposták az 1416/1417. 
számú vonatokban Nagykanizsa és Szombat
hely között közlekednek.

A Budapest—Taracköz 39. számú mozgó
posta Munkácsot nem érinti.

A Miskolc—Ózd 41. számú mozgóposta a 
9514/9716. számú vonatokban közlekedik.

Az Ózd—Miskolc 42. számú mozgóposta 
nem közlekedik.

Az Ormóspuszta—Barcika 64. számú moz
góposta hétköznap a 9683. számú vonatban köz
lekedik.

A Párkány—Nána—Léva 88. számú moz
góposta a 6142. számú vonatban közlekedik.

A 104. számú mozgóposta Taracköz és 
Sátoraljújhely között a 4135/459c. számú vona
tokban közlekedik.

Az Ungvár—Debrecen 113. számú mozgó
posta az 1727. számú vonat helyett, az 1713. 
számú vonatban közlekedik.

A 115. számú mozgóposta csak Záhony és 
Mátészalka között közlekedik.

A 116. számú mozgóposta csak menet
irányban közlekedik.

A 143. számú mozgóposta Kiskunhalas 
—Kiskunfélegyháza között a 7318. számú vo
natban közlekedik.

A Putnok—Eger 144. számú mozgóposta a 
9241. számú vonatban közlekedik.

A Barcs—Somogyszob 159. számú mozgó
posta az 5975. számú vonatban közlekedik.

A Verebély—Érsekújvár 202. számú moz
góposta a 452377823. számú vonatban közleke
dik.

A Somorj a—Komárom 214. számú mozgó
posta az 5623. számú vonatban közlekedik.

A 299. számú mozgóposta térti útban Szol
nok és Budapest között nem közlekedik.
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Bátyú és Munkács között a 430/425. számú 
vonatok poggyászkocsijában a bátyúi postahi
vatal ellátásában jegyzékelőmenet közlekedik.

A Záhony—Ungvár 1714. számú jegyzéke 
lőmenet megszűnt.

Ózd és Bánréve között a 9711. számú vo
nat poggyászkocsijában az ózdi postahivatal 
ellátásában jegyzékelőmenet rendeztetett be.

Keszthely és Tapolca közt a jegyzékelő
menet a 7528. számú vonat helyett a 7526. szá
mú vonatban közlekedik.

Somogyszob és Nagyatád között az 5975., 
illetőleg 5924. számú vonatokban berendezett 
jegyzékelőmenetek megszűntek.

A Somorja—Komárom 5621. számú vonat 
poggyászkocsijában, a komáromi 1. számú pos
tahivatal altisztjének ellátásában, jegyékelőme
net rendeztetett be.

A Veszprém—Győr 7151. számú jegyzéke
lőmenet megszűnt.

Vágsellye és Negyed között a 7142., ille
tőleg 7137. számú vonatokban berendezett 
jegyzékelőmenetek megszűntek.

Léva—Érsekújvár között a jegyzékelőme
net a 7823. számú vonatban közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyez
zék. elő a P. R. T. múlt évi 20. számában 
107.255/3. sz. rendelettel közzétett mozgópostái 
jegyzékben.

Budapest, 1940. évi március hó 11-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban.
207.251/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változást jegyezzék elő:

2. o. A „Tudnivalók. I. Általában“ című 
rész alulról számított harmadik (apróbetűs) 
bekezdésének jelenlegi szövegét a következő 
új szöveggel helyettesítsék: „1. a gyorsvonato
kon, mégpedig belföldre, valamint Németor
szágba, Szlovákországba, Romániába és Jugo
szláviába. E táviratok legfeljebb 14 szóból áll
hatnak; díjuk táviratonként belföldre 2.60 P, 
Németországba 5.80, Szlovákországba, Romá
niába és Jugoszláviába pedig'5.20 P“.

Budapest, 1940. évi március hó 7-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
210.889/8.

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

27. o. Észtországnál a beszélgetési díj 11 
frs 80 cts helyett 14 frs 20 cts. A három ner
cen vagy annak többszörösén túl folytatott be
szélgetések díjazására vonatkozó táblázat 
I—III. hasábjában 3.94,- 7.08 és 2.36 helyett ír
ják: 4.74, 8,52 és 2.84.

Budapest, 1940. évi március hó 7-én.

Elveszett hálózati igazolvány.
209.906/3.

Goda László I. o. postavonalmester a bu
dapesti m. kir. postaigazgatóság által kiállított 
23/1933. számú, — távbeszélő berendezések fe
lülvizsgálására és távbeszélőkészülékeken mun
kák elvégzésére jogosító — igazolványát el
vesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1940. évi március hó 12-én.

Kisar postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

241.057/3.
Kisar postaügynökség ellenőrzőhivatala 

1940. évi március hó 1-től Nagyar helyett Fe
hérgyarmat.

A hivatalok a Helységnévtárban (299. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában (74. o.) és az Irányítási Füzetben (91. 
o.) „Eh. Nagyar“ helyébe írják be „Eh. Fehér- 
gyarmat“. •

Budapest, 1940. évi március hó 9-én.

Hasznos postaügynökség megnyitása.
210.898/3.

Heves vármegye hatvani járásában fekvő 
Hasznos községben 1940. évi március hó 11-én 
postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Pásztó, 
ellenőrzőszáma: 775, díjnégyszögszáma: 121.
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Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Mátrakeresz- 
tes lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Hasznosnál (247. o.) 
az „up. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. Pásztó, 
Hatvan — — — Losonc, P á sz tó ...... 121, az
„u. t. Pásztó“ után pedig: „postáig. Bp.“ Mát- 
rakeresztes n. Hasznos (362. o.) ezentúl up. 
Hasznos.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 59. oldalon Harta után jegyez
zék be: „775, 121, . . , Hasznos ü. (Eh. Pásztó), 
Heves, Bp., Hatvan — ■=» «« - Losonc, Pásztó...“; 
a 162. oldalon a 121. számnál Mátraszöllős elé 
és a 177. oldalon a 775. számnál írják be: 
„Hasznos“.

Az Irányítási Füzetben a 70. oldalon Harta 
után jegyezzék be: „Hasznos, Ü. Heves, Bp. I. 
b., Hatvan —- —- t  ■: Losonc, Eh. Pásztó.

Budapest, 1940, évi március hó 9-én.

Helemba postaügynökség megnyitása.
211.514/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye szobi járá
sában fekvő Helemba községben 1940. évi már
cius hó 14-én postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szob, el
lenőrzőszáma: 777, díj négyszögszáma: 75.

Az ügynökség forgalmi köre a községre- 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetében: He- 
lembánál (63. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: 
„S3 Eh. Szob, Budapest —- » » - Magyarbél, 75“ 
az „u. t. Garamkövesd“ után pedig „postáig. 
Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 60. oldalon Hejőszalonta után 
jegyezzék be: „777, 75, . . , Helemba ü. (Eh. 
Szob.) Hont, Bp, Budapest »» ■» Magyarbél; 
a 162. oldalon a 75. számnál Garamkövesd után 
és a 177. oldalon a 777. számnál írják be: „He
lemba.“

Az Irányítási Füzetben a 71. oldalon Hejő
szalonta után jegyezzék be: „Helemba, U, 
Hont, Bp, I. a., Budapest—Magyarbél, Eh. 
Szob, 2, + 1.“

Budapest, 1940. évi március hó 13-án.

Százd postaügynökség megnyitása.
211.485/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye ipolysági 
járásában fekvő Százd községben 1940. évi 
március hó 12-én postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Deménd, 
ellenőrzőszáma: 762, díj négyszögszáma: 216.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Galagonyás
puszta, Kakasdomb, Paulapuszta, Szellővár 
és Újlak lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Galagonyáspuszta f~\ Százd (59. o.), Kakas
domb Százd (69. o.) és Paulapuszta Gi Százd 
(94. o.) ezentúl u. p. Százd. Százdnál (103. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. De
ménd, Balassagyarmat ■ ■ ■ Ipolyság —
Deménd .........  Hévmagyarád, Deménd .. .  .,
216,“ az „u. t. Deménd“ után pedig „postáig. 
Bp.“. Szellővár r\ Százd (103. o.) és Újlak O 
Százd (110. o.) ezentúl u. p. Százd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 131. oldalon Szava után jegyez
zék be: „762, 216, . . , Százd ü. (Eh. Deménd), 
Hont, Bp., Balassagyarmat :1 : Ipolyság * I.
- Deménd ' Hévmagyarád. De

ménd .. .“; a 163. oldalon a 216. számnál és a 
177. oldalon a 762. számnál írják be: „Százd“.

Az Irányítási Füzetben a 165. oldalon 
Szava után jegyezzék be: „Százd, Ü, Hont, Bp.,
I. a., Balassagyarmat—Ipolyság—Deménd— 
Hévmagyarád gk., Eh. Deménd.“

Budapest, 1940. évi március hó 11-én.

Vámosladány postaügynökség megnyitása.
211.484/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye lévai járá
sában fekvő Vámosladány községben 1940. évi 
március hó 13-án postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Léva, el
lenőrzőszáma: 773, dijnégyszögszáma: 215.

Az ügynökség forgalmi köre Kisóvár és 
Vámosladány községekre, valamint a közigaz
gatásilag Vámosladánvhoz tartozó Dobogó és 
Siklós lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:
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A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Dobogó f'* Vámosladány (51. o.), Kisóvár (74. 
o.) és Siklós íA Vámosladány (100. o.) ezentúl 
u. p. Vámosladány. Vámosladánynál (112. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: „^3 Eh. Léva, 
Párkány-Nána ■ -  » . L év a ...., 215“, az „u. 
t. Léva“ után pedig: „postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 151. oldalon Vámosgyörk után 
jegyezzék be: „773, 215, . . , Vámosladány ü. 
(Eh. Léva), Bars, Bp., Párkány-Nána — — — 
Léva . . a 163. oldalon a 215. számnál és a 
177. oldalon a 773. számnál írják be: „Vámos
ladány.“

Az Irányítási Füzetben a 193. oldalon Vá
mosgyörk után jegyezzék be: „Vámosladány,
Ü, Bars, Bp., I. a., Párkány-Nána—Léva, Eli. 
Léva“.

Budapest, 1940. évi március hó 11-én.

Révleányvár postaügynökség megnyitása.
211.714/3.

Zemplén vármegye bodrogközi járásában 
fekvő Révleányvár községben folyó évi már
cius hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Zemp- 
lénagárd ellenőrzőszáma: 3516, díjnégyszög-
száma: 1862.

A postaügynökség forgalmi köre Révleány
vár községre és a közigazgatásilag hozzátarto
zó Bodzás, Hatakos és Vadászlak, továbbá a 
közigazgatásilag Zemplénagárd községhez tar- | 
tozó Korcsó lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi . 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 454. oldalán Révleányvár
nál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Zemplénagárd, Sárospatak ■ . Zemplén
agárd, . . ., 1862,“; az „u. t. Zemplénagárd“ 
után pedig: „postáig. K.“. A 139. oldalon Bodzás 
Oi Révleányvár, a 247. oldalon Hatakos 
Révleányvár, a 321. oldalon Korcsó Zemp
lénagárd és az 547. oldalon Vadászlak o  Rév
leányvár ezentúl u. p. Révleányvár.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 121. oldalon Révfülöp után írják 
be: „3516, 1862, . . ., Révleányvár ü. (Eh.
Zemplénagárd), Zemplén, K., Sárospatak — ■... 
Zemplénagárd . . a 170. oldalon az 1862. 
számnál Fényeslitke után és a 182. oldalon a 
3516. számnál írják be: „Révleányvár“.

Az Irányítási Füzet 152. oldalán Révfülöp 
után jegyezzék be: „Révleányvár, Ü, Zemplén, 
K, II., Sárospatak—Zemplénagárd, Eh. Zemp
lénagárd“.

Budapest, 1940. évi március hó 13-án.

Sajóhidvég postaügynökség megnyitása.
211.716/3.

Zemplén vármegye szerencsi járásában 
fekvő Sajóhidvég községben folyó évi március 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bel- 
sőbőcs, ellenőrzőszáma: 3515, díjnégyszögszá- 
ma: 737.

A postaügynökség forgalmi köre Sajóhid
vég községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 459. oldalán Sajóhidvég- 
nél az „u. p. Berzék“ helyébe írják be: Eh.
Belsőbőcs, Miskolc -  -  .. Sátoraljaújhely, Her- 
nádnémeti-Belsőbőcs, . . . ., 737,“; az „u. t. Bel
sőbőcs“ után pedig „postáig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 122. oldalon Sajógömör után ír
ják be: „3515, 737, . . . ., Sajóhidvég ü. (Eh. 
Belsőbőcs),; Zemplén, K., Miskolc » ■ — . Sá
toraljaújhely, Hernádnémeti-Belsőbőcs .. .“; a 
166. oldalon a 737. számnál Sajólád elé és a 182. 
oldalon a 3515. számnál írják be: „Sajóhidvég“.

Az Irányítási Füzetben a 154. oldalon Sajó
gömör után írják be:“ Sajóhidvég, Ü, Zemp
lén, K, II., Miskolc—Sátoraljaújhely, Eh. Bel
sőbőcs“.

Budapest, 1940. évi március hó 13-án.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
február havi forgalma.

1320/eln. ptkp.
A takaréküzletágban a- betétek 2,141.002 P 

26 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1940. február hó végén 
143,195.340 P 24 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
26,770.148 P 87 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 618.467 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 16,838.395



12. szám . 113

P 53 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1940. február hó végén 
254,648.710 P 47 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 41.417 volt.

Az értékpapiriizletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1940. febr 
ruár hó végén névértékben 153,867.331 P 60 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékek pedig név
éi tékben 255,441.652 P 97 f. értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek, illetve letéti jegyek száma 105.460 
volt.

A zálogüzletágban 187.806 darab új zálog- 
felvétel 4,223.585 P kölcsönnel és 190.679 darab

zálogkiváltás 4,184.014 P kölcsönvisszafizeíés- 
sel szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. február hó 
végén 1,046.115 tétel, zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 22,238.751 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.662 tétel, kényszerárverésre pedig 4.649 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 6.378 tétel, a befolyt vé
telár 145.994 P 04 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. február hó folyamán 
3,754.106 tétel, s 2,355.630.459 P 8 f volt.

Az összes betétek állománya pedig a hó 
végén 397,844.050 P 71 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi március hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
211.273/3., 210.230/3., 210.309/3.
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*) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község hozzájárul.

• A sajátkezűleg irt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai .és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi már
cius hó 30-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi március hó 13-án.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Meghívó.

A M. Kir. Posta, Távíró és Távbeszélő 
Tisztviselőnők Országos Egyesülete 1940. áp
rilis 7-én délután 5 órakor tartja rendes évi

közgyűlését
a Postatisztviselők Otthona dísztermében (VI., 
Benczur-utca 27.), melyre az egyesület tagjait 
szeretettel meghívja az Elnökség.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés.
3. Az 1939. évi zárszámadás és vagyon

mérleg ismertetése.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
3. Az 1940. évi költségvetés előirányzata.
6. Alapszabály szerinti pótválasztás.
7. Esetleges indítványok.*)
*) Indítványok, felszólalások alapszabály 

szerint legalább 8 nappal a közgyűlés előtt írás
ban benyújtandók.

Betöltendő kiadói állások.
Balatonszabadi III. oszt. postahivatal május 15-től 

három hónapra megbízható helyettest keres. Fizetés meg
egyezés szerint.

Bódvaszilas közepes forgalmú II. oszt. hivatal állandó 
alkalmazásra kiadónőt keres. Fizetés 90 P fix és üzemi, 
vagy ellátás, 45 pengő és üzemi bélyegjutalékkal. Lehet 
kezdő is.

Felsőgalla I. osztályú postahivatal mindhárom szak
ban képesített kiadónőt vagy kiadót keres azonnali belé
pésre. Fizetés megegyezés szerint.-

Gárdony II. o. hivatal állandó alkalmazásra a szolgá
lat minden ágában jártas kiadónőt keres. Fizetés kész
pénz, lakás és ellátás.

Nagybocskó erős I. bsztélyú postahivatal kiadót ke
res azonnalra a második kiadói állásra. Csak gyakorlott 
munkaerők fix fizetésre szóló ajánlatát kéri.

Rétság I. osztályú postahivatal állandó alkalmazásra 
mindenben jártas, gyakorlott kiadót keres. Fix fizetéssel, 
lakással, április 1-re.

Söjtör II. oszt. postahivatal önálló kezelésre, állandó 
alkalmazásra kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

Szécsény (Nógrád m.) I. oszt. postahivatal táviró- 
kezelésben jártas kiadót vagy kiadónőt keres állandó al
kalmazásra. Fizetés 120 P fix és üzemi jutalék.

Tata 2 postahivatal második kiadói állásra kér aján
latot mielőbbi belépésre. Az állás állandó. Kezdő is lehet, 
ha táviratozni tud. Fix fizetés.

Tápiógyörgye postahivatal június, július, augusztus 
hónapokra gyakorlott kiadónő ajánlatát kéri. Járandóság: 
havi 120 P fix és üzemi.

Üjszász I. o. hivatal a kezelés minden ágában jártas, 
jóírású kiadónőt keres állandó alkalmazásra. Fizetés lakás, 
ellátás és készpénz. Mielőbbi ajánlatot kér.

Vásárhelykutas postahivatal a kezelés minden ágában 
gyakorlott postakiadót keres azonnali belépésre. Fizetés 
megegyezés szerint. Lehet kezdő is.

Vésztő postahivatal kiadónőt vagy kiadót keres áp
rilis 1-rc. Erősebb forgalmú I. osztályú hivatalnál is ke
zelni tudó, mindhárom szakban jártas postakiadó aján
latát kéri. Fizetés: havi 120 P fix és 15—18 P üzemi ju
talék.

Zsémbék postahivatal kiadót keres. Ajánlatokat fize
tés megjelölésével írásban Zsámbék postahivatalhoz.

Állási kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodást 

helye)

szolgálati
éveinek
izáma

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Balázs Mária
Budapest, Gyorskocsi-u. 27. 
Vörösházy fogházgondnok 

címén
Azonnal. Jó pénztárkezelő. 

Csak Budapesten.

Kohut Aranka Pilisvörösvár, Posta Április 1-től. Budapesten vagy kör
nyékén.

Ormos Ilona Balkány Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  K t. F e le lő s  v e z e tő : D u ch o n  J á n o s ,
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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 4 0 . M Á R C IU S  3 3 . 13. s / á m .

T A  K  f A L O  M
A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az új, 1939. 

évi október hó 25-i kelettel ellátott 5 pengős bankjegyek 
kibocsátása tárgyában.

Az „Ellenőrző-bejelentőlap“ szelvények postai szál
lítása.

M. kir. növényegészségügyi körzetek alakítása Kár
pátalja területén.

Alkalmi postahivatal létesítése és különleges bélyegző 
használata a IX. Filprok bélyegkiállítással kapcsolatban.

Pontos idő utáni tudakozódás díjazása azokban a 
hálózatokban, amelyekben a bemondást automata készü
lék végzi.

Távbeszélőforgalom megnyitása német igazgatás alá 
került néhány lengyel körzettel.

Nem postai szabványú távbeszélő alközponti és soros 
berendezések postai fenntartásba vétele a budapesti egy
séges távbeszélő hálózatban.

Hirdetőbéiyegző használata a klotildligeti postahi
vatalnál.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Lefoglalandó sajtótermék.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.
Változás a Helységnévtárban, a Postahivatalok és 

Postaügynökségek névsorában és az Irányítási Füzetben.
Szőllősegres-Egres postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdefínény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az új,
1939. évi október hó 25-i kelettel ellátott 5 pen

gős bankjegyek kibocsátása tárgyában.
213.020/2.

A Budapesti Közlöny folyó évi 61. számá
ban az új 5 pengős bankjegy kibocsátása tár
gyában a Magyar Nemzeti Bank alábbi hirdet
ménye jelent meg:

A Magyar Nemzeti Bank az 1939. évi ok
tóber hó 25-i kelettel ellátott 5 pengős címletű 
bankjegyeinek kibocsátását budapesti főinté
zeténél és fiókintézeteinél 1940. évi március hó 
18-án megkezdi.

Az új bankjegy leírását e hirdetmény füg
geléke tartalmazza.

Budapest, 1940. évi március hó 16-án.

Magyar Nemzeti Bank 

Baranyai s. k.
elnök,

Jakabb s. k. Mádai s. k.
főtanácsos. vezérigazgató-helyettes

-  igazgató.

Függelék az 1940. évi március hó 1*6-1 hirdet
ményhez.

A Magyar Nemzeti Bank 
1939. évi 5 pengős bankjegyének leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1939. évi október 

hó 25-éről keltezett, 5 pengőről szóló, tiszta fe
hér papírra nyomott bankjegyeinek hossza 120 
milliméter, szélessége 53 milliméter.

A bankjegy előoldala két alapnyomattaí 
készült. Az alap nyomatok nem terjednek ki 
a bankjegy egész felületére, úgyhogy baloldalt, 
a bankjegy hosszának körülbelül V5 részén, 
alapnyomatmentes fehér szegély marad. A 

, bankjegy képének középmezejében barna és 
zöld színben nyomott, egymáshoz illeszkedő 
guilloche-mintákból képzett rozetta van elhe
lyezve. E rozetta körül terül el a barnából 
szürke színbe átmenő sűrű, párhuzamosan 
körbefutó vonalakból álló egyik alapnyomat, 
melyben az ismétlődő reliefszerűen rajzolt 
„5“-ös számjegyeket a másik alapnyomatnak 
balról jobbra, szürkéből zöld színbe átmenő 
hullámvonalai övezik.

A bankjegy képe balról jobbra, lilából
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barna színbe megy át. Jobboldalon leányfejkép 
látható, melynek hátterét guilloche-rozetta al
kotja. Baloldalon, kisebb kivitelben, a koronás 
magyar címer az angyalokkal látható. E két ol
dalképet alul guilloche-szalag köti össze, mely 
jobboldalt, a leányfejkép alatt, magyaros motí
vumokból rajzolt díszítményben végződik. A 
felső jobb sarokban az „5“-ös értékjelzés van 
elhelyezve.

A bankjegy képének előoldalán a követ
kező szöveg olvasható:

ÖT PENGŐ
BUDAPEST, 1939. ÉVI OKTÓBER HÓ 25-ÉN 

MAGYAR NEMZETI BANK
Baranyai

ELNÖK
Láng Quandt

FŐTANÁCSOS VEZÉRIGAZGATÓ

A két oldalképet összekötő guilloche-sza
lag alatt, sötét alapon, világos betűkkel, a bün
tetési záradék szövege:

A BANKJEGYEK UTÁNZÁSÁÉRT
TÖRVÉNYSZABTA BÜNTETÉS JÁR

van beillesztve.
A baloldali fehér szegélyben, felül, az „A“ 

betűvel jelzett háromtagú sorozatszám piros 
nyomata, alatta a lilaszínű függőleges rozetta- 
ban, világosan kiemelkedően, a „5“-ös érték
jelzés látható. A rozetta alatt a piros színben 
nyomott hattagú folyószám van elhelyezve.

A bankjegy hátoldala két alapnyomattal 
készült. Az alapnyomatok nem terjednek ki 
a bankjegy felületének egész területére, úgy
hogy jobboldalt, a bankjegy hosszának körül
belül 1/5 részén, alapnyomatmentes fehér sze
gély marad. Az egyik alapnyomatot vöröses- 
barna-zöldesbarna-vörösesbarnaszínű iris-sze- 
rűen nyomott, sűrű függőleges rasztervonalak 
alkotják, melyben a relief szerűen rajzolt „5“-ös 
számjegyek, a másik alapnyomat szürkeszínű 
guilloche-szerűen egymásbafont hullámvonalai
val rajzolt romboidokban vannak elhelyezve.

A bankjegy képe lila-barnásfekete-lila- 
színű. Közepén Tinódi Sebestyén szobrának 
képe látható, melyet kétoldalt magyaros jel
legű, hosszan elterülő hármas guilloche-nyul- 
vány, fent pedig félköralakban guilloche-keret 
övez. A guilloche-nyulványok végénél, három

három kisebb kerek rozetta, a felső félköralakú 
guilloche-kerettől pedig jobbra és balra egy- 
egy nagyobb csillagszerű guilloche-rozetta van. 
A bankjegy képének felső két sarkában, lila 
színben nyomva, az „5“-ös értékjelzés van el
helyezve. A kép alatt keskeny guilloche-keret- 
be foglalva, sötét alapon, világos betűkkel, a 
többnyelvű értékjelzés szövege:

ÖT PENGŐ FÜNF PENGŐ IIET ÜEHrOBA 
PÄT PENGŐ r o m , IIEHFEIBA CINCI PENGŐ

olvasható.
A jobboldali alapnyomat-nélküli szegély

ben levő függőleges guilloche-rozettából vilá
gosan kiemelkedően az „5“-ös értékjelzés van 
beillesztve,

Budapest, 1940. évi március hó 19-én.

i
Az „Ellenőrző-bejelentőlap“ szelvények postai 

szállítása.
212.984/4.

A m. kir. belügyminiszter úr 11.200/1940. 
számú rendeletével elrendelt egyszeri általános 
ellenőrző bejelentés során azokban a városok
ban, ahol rendőri bejelentőhivatal nincs, a pol
gármester, községekben a községi- (kör-) jegy
ző az ellenőrző-bejelentőlapok „Hivatalos fel
szólításra“ záradékkal ellátott (K) szelvényeit 
folyó évi március hó 26-tól április hó 30-áig 
terjedő időben közönséges levélpostai külde
ményként bérmentetlenül is postára adhatja 
a honvédelmi minisztérium díjátalánya ter
hére.

A postahivatalok az ellenőrző-bejelentő
lapok (K) szelvényeit — amelyek címoldala a 
folyó évi P. R. T. 4. számában közzétett 
202.833/4. sz. rendelet mellékletének 1. sz. min
tájával azonos — postai szállításra akadályta
lanul fogadják el.

Ezekről a csupán ez alkalommal feladásra 
kerülő bejelentőlap-szelvényekről sem a fel
adáskor, sem a kézbesítéskor adatokat gyűj
teni nem kell.

Budapest, 1940. évi március hó 18-án.
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M. kir. növényegészségügyi körzetek alakítása 
Kárpátalja területén.

213.109/4.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a Buda

pesti Közlöny folyó évi 61. számában megje
lent 131.600/1940. F. M. számú rendeletével a 
visszatért kárpátaljai területen új m. kir. nö- 
vényegészségügyi körzeteket alakított.

A rendelet szerint a növényegészségügyi 
körzetek székhelyei:

Munkács,
Huszt,
Técső.
A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levélpos

tai díjszabás 78. §. 5. pontjánál.
/

Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

Alkalmi postahivatal létesítése és különleges 
bélyegző használata a IX. Filprok bélyegkiállí

tással kapcsolatban.

212.396/3.
A Fővárosi és Vidéki Bélyeggyűjtők Egye

sülete által Budapesten, a Gróf Almásy-Teleki 
Éva művészeti intézetében (VI., Nagymező-u. 
8.) „IX. FILPROK“ elnevezéssel rendezendő 
bélyegkiállítás színhelyén folyó évi március hó 
24. napjától bezárólag április hó 7-éig, napon
ként 9—13 és Lő—18 óra közötti szolgálati idő
vel, kizárólag közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények felvételére, a budapesti 72. számú 
postahivatal kirendeltségeként, alkalmi pos
tahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal két különleges bé
lyegzőt használ. Mindkettő „IX. FILPROK BÉ- 
LYEGKIALLITAS—BUDAPEST 72“ feliratú. 
Az alkalmi postahivatal a postakürt rajzával 
díszített bélyegzőjét fekete festékkel a közön
séges és ajánlott küldemények, valamint lebé
lyegzés végett bemutatott bármely fajtájú, for
galomban levő magyar bélyegek, míg a repülő
gép rajzával díszített bélyegzőjét zöld festék
kel kizárólag légipostái küldemények, továbbá 
Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap bélyegek- 
gel bérmentesített közönséges és ajánlott kül
demények, avagy lebélyegzés végett bemuta
tott ilyen bélyegek lebélyegzéséhez használja.

Budapest, 1940. évi március hó 18-án.

Pontos idő utáni tudakozódás díjazása azok
ban a hálózatokban, amelyekben a bemondást 

automata készülék végzi.
131.055/8.

Azokban a gépkapcsolású távbeszélő köz
pontokban, amelyekben a pontos idő bemon
dását automata készülék végzi, a pontos idő 
utáni tudakozódás»1 dí^jmentesséjgét a rendelet 
közzétételével megszüntetem. Az ilyen tudako
zódást a számláló készülék helyi beszélgetés
ként számlálja.

A többi távbeszélő központokban a pontos 
idő utáni tudakozódás továbbra is díjmentes.

A hivatalok ezt a rendelkezést a C. 1. 
Szab. 71. §. 1. p. 6. bekezdésénél jegyezzék elő. 
A Szabályzat kiegészítése iránt a legközelebbi 
változásokban intézkedem.

Budapest, 1940. évi március hó 14-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása német igazga
tás alá került néhány lengyel körzettel.

209.886/8.
A német igazgatással történt megállapodás 

alapján ezentúl a német igazgatás alá került 
Suwalki területtel, Zichenau kormányzósági ke
rülettel, továbbá a felsősziléziai, a danzigi és 
a pózeni területekkel is lehet távbeszélgetése
ket folytatni.

A háromperces beszélgetés díja — további 
intézkedésig a jelenlegi német II. 2. díjöv 
díjszabásának megfelelően, 6.50 aranyfrank.

Mivel az e területeken lévő távbeszélőköz
pontoknak a névsorát a német igazgatás csak 
későbbi időpontban fogja közölni, a hivatalok 
adott esetekben forduljanak a budapesti hely
közi távbeszélő központhoz, amely a német ki
cserélőhivataltól esetenként szerzett értesülés 
alapján közölni fogja, hogy a fenti területek 
valamelyikén fekvő hívott távbeszélő központ
tal távbeszélgetések válthatók-e, vagy sem.

A fentiek alapján a hivatalok a Távbeszé
lő Díjszabásban a következő változásokat ve
zessék keresztül:

25. o. a Danzigra vonatkozó összes adato
kat töröljék és a „Danzig (Dantzig)“ cím mellé 
írják: „Lásd Németországnál“.

37. o. Lengyelországnál az oldal alján lévő*) 
jegyzethez folytatólag írják a következőket: 
„A Suwalki területtel, Zichenau kormányzósági
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kerülettel, továbbá a felsősziléziai és pózeni te
rülettel való távbeszélő forgalomra vonatkozó
lag lásd Németországnál“.

42. o. Németországnál az országnév után te
gyenek *) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig 
írják a következő jegyzetet: „*) A Suwalki te
rülettel, Zichenau kormányzósági kerülettel, to
vábbá a felsősziléziai, a danzigi és a pózeni te
rülettel váltott távbeszélgetéseket a német II.
2. díjöv díjszabása szerint kell díjazni. Eszerint 
a díjegység 6.50 arany frank. Arranézve, hogy e 
területeken mely távbeszélő központtal lehet 
beszélgetést folytatni, esetenként a budapesti 
helyközi távbeszélő központ ad felvilágosítást.“

Budapest, 1940. évi március hó 18-án.

Nem postai szabványú távbeszélő alközponti és 
soros berendezések postai fenntartásba vétele 

a budapesti egységes távbeszélő hálózatban.

144.839/8.

A budapesti egységes távbeszélő hálózat 
területén az előfizető tulajdonában lévő nem 
postai szabványú alközponti és sorosberende
zések fenntartását a posta a Távbeszélő Díj
szabásban megállapított díjakért vállalja. Ha 
a posta által fenntartásba vett berendezés nem 
postai szabványú alkatrészét kell kicserélni, az 
alkatrészt az előfizető költségére a posta Szerzi 
be. A posta nem vállal felelősséget a beszerzés 
lehetőségéért és a beszerzés elmaradásából 
származó kárért.

Az előfizető tulajdonában és postái fenn-* 
tartásban lévő csak házi forgalmat lebonyolító 
gépi kapcsolású alközpont fenntartási díja 
annyiszor 1 P 60 fillér, ahány mellékállomás az 
alközpontba bekapcsolható.

A hivatalok az első bekezdésben foglalt 
változást a C. 1. Szab. 25. §. 6. p. első bekezdése 
után, a második bekezdésben foglalt változást 
pedig a Tbd. II. Táblázat D) pontnál a b) és 
a c) pontok között nyitott új hasábban jegyez
zék elő.

A Szabályzat kiegészítése iránt a legköze
lebbi változások útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi március hó 14-én.

Hirdetőbélyegző használata a klotildligeti 
postahivatalnál.

212.201/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a klo

tildligeti postahivatal folyó évi április hó 1-től 
szeptember hó végéig „ÜDÜLJÜNK KLO- 
TILDLIGETEN“ feliratú kézihenger hirdető
bélyegzőt fog használni a nála feladott levél
postai küldemények egy részének a lebélyeg
zéséhez.

Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

210.873/4.
A csucsorai m. kir. ércbányát a folyó évi 

április hó 1-től kezdődő érvénnyel felvettem a 
díjátalányozásban részvevő szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-nak (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
Vl/a. pontjába (M. kir. Iparügyi Minisztérium)
20. tételként írják be: „20. Csucsorra (u. p. 
Rozsnyó) ércbánya“.

Budapest, 1940. évi március hó 14-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
212.586/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi március hó 14-én kelt B. 
2.615/2.—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított impresszum néküli „I. Hitle- 
rizmus“ című, „1. Nemzeti szocialista világszö
vetség megteremtésére vezérgondolatként“ fel
irattal ellátott, „Kitartás éljen Szálasi“ végző
désű közleményt tartalmazó sajtótermék lefog
lalását 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, 1940. évi március hó 18-án.
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Változás a mozgópostái jegyzékben.
213.030/3.

Folyó évi március hó 14-től a Gyékényes— 
Üj dombóvár 44. számú mozgóposta az 1015/ 
1037. sz. vonatok helyett az 1015/1011. sz. vo
natokban közlekedik.

A hivatalok ezt a változást jegyezzék elő 
a P. R. T. múlt évi 20. számában 107.255/3. szá
mú rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1940. évi március hó 18-án.

Változások a Helységnévtárban.
I.

I. ad 209.689/3.
A P. R. T. f. évi 10. számában megjelent, 

Kondorostanya postahivatal nevének megvál
toztatásáról szóló rendelet 3. bekezdésében kö
zölt változást a hivatalok a Helységnévtárban 
következőképen vezessék keresztül: A 320. ol
dalon Kondorosi tanyáknál (<"•> Endrőd) a 
után levő „(Kondorostanya)“ bejegyzést töröl
jék.

Budapest, 1940. évi március hó 15-én.

II.
212.341/3.

Cudartanya Tiszaszentmárton (153. o.) 
ezentúl u. t. Tiszaszentmárton.

Tiszaszentmárton (526. o.) ezentúl <§)  ̂ L, 
az „u. t. Mándok“ bejegyzést törölni kell.

Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

III.
211.724/3.

Czédlitag rs Tényő (171. o.) ezentúl u. t. 
Tényő.

Hollómajor o  Tényő (256. o.) ezentúl u. t. 
Tényő.

Budapest, 1940. évi március hó 16 á̂n.

IV.
211.954/3.

Akapuszta o  Aka (90. o.) ezentúl u. t. Aka.
Farkastorokpuszta r\ Aka (200. o.) ezentúl 

u. t. Aka.

Kecskepuszta Aka (289. o.) ezentúl u. t. 
Aka.

Budapest, 1940. évi március hó 16-án.

Változás a Helységnévtárban, a Postahivata
lok és Postaügynökségek névsorában és az Irá

nyítási Füzetben.
213.269/3.

A Helységnévtár 296. oldalán és a Posta- 
hivatalok és Postaügynökségek névsorának 73. 
oldalán Kesztölcnél a hivatalok „Dorog“ he
lyett „Leányvár-Csév“-t írjanak, az Irányítási 
Füzet 89. oldalán pedig a 7. hasábba Dorog he
lyett jegyezzék be „218“.

Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

Szőllősegres-Egres postaügynökség megnyitása.
212.561/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
nagyszőllősi járásában fekvő Szőllősegres— 
Orpemt községben 1940. évi március 11-én posta
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Nagy- 
szőllős, ellenőrzőszáma: 2285, díjnégyszögszá- 
ma: 3271.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Ügynökségek Névso
rában a 137. oldalon Szőllősardó után írják be: 
2285, 3271, . . , Szőllősegres—Brpem-b ü. (Eh. 
Nagyszőllős), Máramarosi közig, kirend. D., 
Beregszász -  — —- Taracköz—Tepcimja, Nagy
szőllős . . . , a 171. oldalon a 3271. számnál 
Fancsika után és a 178. oldalon a 2285. szám 
után írják be: „Szőllősegres“.

Az Irányítási Füzet 173. oldalán Szőllős
ardó után írják be: „Szőllősegres— erpenm, Ü., 
Máramarosi közig, kirend., D„ II., Beregszász—- 
Taracköz—Tepemisa, Eh. Nagyszőllős“.

Pályázati hirdetmény postaszállitás ellátására.
211.264/3

A sátoraljaújhelyi postahivatalnál a posta
szállítás ellátására 1940. évi október hó 1. nap
jától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a
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következő feltételek mellett:
A postaszállító köteles:
a) a sátoraljaújhelyi postahivataltól a 1.7 

kilométer távolságra lévő sátoraljaújhelyi máv. 
pályaudvarra és vissza naponként (8) nyolc
szor, továbbá a sátoraljaújhelyi postahivataltól 
0.3 kilométer távolságra lévő „Nyíregy^iázavi- 
déki kisvasutak és Bodrogközi gazdasági vasút“ 
Sátoraljaújhely Fő-utcai állomásra és vissza na
ponként (3) háromszor közlekedő kettősfogatú 
tárkocsijáratot,

b) Sátoraljaújhely város egész területén (2) 
két, naponta kétszer közlekedő kettősfogatú 
csomagházhozkézbesítő kocsijáratot a kassai 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre 
megállapított órákban menetrend szerint fenn
tartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (3) három kocsist alkalmazni, (6) 
hat lovat tartani, a szállítás ellátásához szüksé
ges egy drb. nagy tárkocsit, három drb. kézbe
sítőkocsit a jelenlegi szállítótól a megállapítan
dó vételárért megvásárolni, a szükséghez ké
pest új kocsikat beszerezni és azoknak karban
tartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereske- | 
dők által alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabéreinek megállapítására hivatott bizott
ságnak 25.298/1939. I/a. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. ! 
számában) megerősített határozatában megje
lölt munkabéreknél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a nagy tárköcsi karban
tartásáért évi 154 P, a három kézbesítőkocsiért 
évi 462 P, összesen tehát évi 616 pengő kocsi
átalányban, s a szállításért megállapítandó szál
lítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a kassai m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Kassa, 
Posta-utca 14. 1. emelet 111. ajtó) és a sátoral
jaújhelyi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és

az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizo
nyítványt kell csatolni és a 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a törvényhatóság első tiszt
viselője által kiállított bizonyítvánnyal igazolni 
tartozik a pályázó azt, hogy az 1939 • IV. te. 
alapján zsidónak nem tekintendő személy.

A pályázatot 1940. évi április 24. 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 jegyezni színes 
irónnal: „Pályázat a sátoraljaújhelyi postaszál
lítás ellátására“.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást 
a kikötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a kassai m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi április hó 24-én 
délelőtt 11 órakor a kassai m. kir. postaigazga
tóság 3. ügyosztályánál (Kassa, Posta-utca 14. I. 
emelet 111. ajtó) fogják bizottságilag felbonta
ni. A felbontásnál a magukat igazoló pályázók, 
vagy azoknak meghatalmazással ellátott kép
viselői 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 közlekedés- 
ügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett pályázatok között az árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson, 
továbbá, hogy a pályázatot eredménytelennek 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi március hó 14-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
211.540/1., 211.976/1,
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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 1940. évi április hó 6-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi március hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
212.339/3, 211.719/3, 212.443/3, 212.578/3, 211.952/3.
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aou Litér P. Veszprém 348 180 — Fűzfői gyártelep 4.1 gyalog
*—iOSÍC/3 j

co Oűo

*) A szállítás és kézbesítés költségeiről a község gondoskodik, **) A szállításról 3 évig a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi ápri
lis hó 6-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi március hó 16-án.

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

Adony postahivatal április elsejétől 4 hónapra kiadót 
keres. Lehet kezdő is. Járandósága: !120 pengő és üzemi 
jutalék.

Jászapáti postahivatal április 15-től fix fizetésre

kettő kiadó ajánlatát kéri.
Kunszentmárton I oszt. postahivaial rendszerető 

gyors és a posta minden ágában jártas 8—10 éves gyakor
lattal rendelkező kiadónőt keres állandó alkalmazásra 
április 15-re. Fizetés 135 pengő fix.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e r e s ő  p o s t a k ia d ó

jeg y ze t
n cre

cím e
(jelen leg i tartózkodás! 

h elye)

szolgálati
évein ek
szám a

m ely id őp on ttó l 
k ezd v e  vállal 

állást

Siménfalvi Nagy Domokos
Márc. 15-ig: Rácalmás, 

azután: Budapest, Horthy 
Miklós-út 136, I. e. 29.

5 Azonnal.

Szentes Mária Kéthely április 1-től.

Horváth Mária Ibolyka Pécs, Kürt-u. 15. április 1-től Budapesten vagy kör
nyékén.

Rehó Erzsébet Tiszavid

Hivatali kisegítőnek 
ajánlkozik Debrecen1, 

Sárospatak és Nyiregy 
háza vidékére. 

Kosztot és lakást kérek.

Balasi Margit Szeged,
Vörösmarty-u. 3. sz. Kisegítőnek ajánlkozik.

Sebestyén Stefánia Baja, Vasutas telep 
Temető-u. 4. Azonnal. Gyakornoknak

ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő i v e z e tő : D uchoo  János.
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T A R T A T O M
A postaügynökségek és azok ellenőrző postahivata

lainak számadástételével kapcsolatos egyes rendelkezések 
módosítása.

Figyelmeztetés a kézbesíthetetlen családpénztári utal
ványok visszaküldésére.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
tériumi igazoló bizottságok küldeményeinek díjátalány 
terhére történő feladása.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
„Magyar Nemzet“ című időszaki lap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.

A postaügynökségek és azok ellenőrző posta- 
hivatalainak számadástételével kapcsolatos 

egyes rendelkezések módosítása.
ad 205.359/2.

Az ellenőrző postahivatalok és a posta
ügynökségek bevételeinek és kiadásainak el
számolásánál esetleg mutatkozó eltérések ki
küszöbölésére, 1940. március hó végétől, a kö
vetkezőket rendelem el:

1. Azok a postahivatalok, amelyekhez az 
ellenőrzésük alá tartozó postaügynökség(ek) 
napi leszámolása csak az elszámolást követő 
napon érkezik be, pénztárszámadásuk hóvégi 
vizsgálati eredményét csak akkor zárják le, 
amikor az ellenőrzésük alá tartozó ügynök
ségiekből a hó utolsó munkanapjáról készített 
„napi leszámolás“ beérkezett.

2. Az előbbiek alapján érdekelt postahiva
talok pénztárszámadásában, a hó utolsó mun
kanapjának zárlata után, „Leszámolás az ügy
nökségekkel“ címen új hasábot kell nyitni, 
melyben az ügynökségektől beérkezett napi le
számolások alapján új zárlatot kell készíteni.

Ezután kerülhet sor a pénztárszámadás 
hóvégi vizsgálati eredményének elkészítésére,

Ráksi postaügynökség megnyitása.
Bükkaranyos ideiglenesen szünetelő postaügynökség 

újbóli megnyitása.
Alsónemesapáti postaügynökség ellenőrzőhivatalának 

megváltoztatása.
Felsőireg postahivatal nevének megváltoztatása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Hirdetmény a postaalkalmazottak üdüléséről a hévíz- 

szentandrási és balatonföldvári üdülőtelepen az 1940. év
ben.

Tájékoztató a postaalkalmazottak üdüléséről a m. 
kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein 
az 1940. évben.

Betöltendő kiadói állás.

melyben már az ügynökségek teljes havi for
galmának adatai is szerepelnek.

3. Minthogy a pénztárszámadás hóvégi le
zárása a tárgyhónapot követő hó első napján 
történik meg, az ily postahivatalok havi kezdő
maradványukat is csak az ügynöki leszámolás 
után állapítják meg.

4. Ezek az ellenőrző postahivatalok pénz
társzámadásukat a tárgyhónapot követő hónap 
első napján a havizárlat elkészítése utáni leg
közelebbi indítással továbbítják a posta köz
ponti számvevősége címére.

E változásokkal kapcsolatban a P. R. T. 
1939. évi 10. számában megjelent ad 89.689/4. 
sz. rendelet 9. pontjában, a P. R. T. 1939. évi 17. 
számában megjelent 99.320/4. sz. rendeletben 
foglaltakat hatályon kívül helyezem, a P. R. T. 
1939. évi 22. számában megjelent ad 99.320/4. 
sz. rendeletem 1. pont 2—4 bekezdésében fog
laltakat pedig olykép módosítom, hogy az el
lenőrző postahivatalok által a saját és az ügy
nökségek postatakarékpénztári napi forgalmá
ról készített „havi előjegyzést“ jövőben a 
pénztárszámadáshoz kell csatolni, ez által a 
postatakarékpénztári „összesítő napi sommá
zat“ készítése feleslegessé válik.
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Az ellenőrző postahivatalok a hozzájuk 
tartozó postaügynökségeket a levelezőkönyv 
útján, az előzőkben ismertetett változásokra 
megfelelően oktassák ki s egyben figyelmeztes
sék az ügynököket, hogy napi leszámolásuk 
késedelem nélküli továbbítására különös gon
dot fordítsanak.

Ha az ellenőrző postahivatalok a jelenleg 
érvényben levő járati összeköttetés mellett 
megállapítják, hogy valamelyik postaügynök
ség napi leszámolása, a következő napon esti 
zárlatig sem érkezik be, ezt a körülményt fe
lettes igazgatóságuknak azonnal jelentsék.

Jegyezzék elő a postahivatalok és posta
ügynökségek ezt a rendeletemet a már hivat
kozott, valamint a P. R. T. 1924. évi 64. számá
ban megjelent 22.843. sz. rendelet 11. §. 2. be
kezdésénél.

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

Figyelmeztetés a kézbesíthetetlen családpénz
tári utalványok visszaküldésére.

213.439/4.
A P. R. T. 1939. évi 53. számában közzétett 

143.705/4. sz. rendelet a szakmai munkavállalók 
gyermeknevelési pótlékának a m. kir. posta 
által való kifizetését megszüntette, mert 1939. 
évi december hó 1-től kezdve a családpénztári 
utalványok helyett csekkfizetési utalványon 
történik a szakmai munkavállalók gyermek- 
nevelési pótlékának utalványozása.

Ennek alapján a m. kir. posta a Budapest 
72. sz. postahivatalnál felvett családpénztári 
utalványokról a szakmai családpénztárakkal 
végleg leszámol. A leszámolást azonban igen 
megnehezíti az a körülmény, hogy nagyszámú 
kézbesíthetetlen, illetőleg- kifizetetlen család
pénztári utalvány még mindig egyes hivatalok
nál hever, holott azokat a P. R. T. 1939. évi 7. 
számában megjelent 92.605/4. sz. rendelet 11. 
pontja értelmében már vissza kellett volna kül
deni a Budapest 72. sz. postahivatalhoz.

Ezért felhívom a hivatalokat, hogy a kéz
besíthetetlen családpénztári utalványokat az 
idézett rendelkezéseknek megfelelően haladék
talanul küldjék vissza a Budapest 72. sz. posta- 
hivatalnak.

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztériumi igazoló bizottságok küldeményeinek 

díjátalány terhére történő feladása.
213,538/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Kár
pátalján működő m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi minisztériumi XXVI., XXVII., 
XXVIII. és XXIX. számú igazolóbizottság le
vélpostai küldeményeit a kárpátaljai posta- 
hivataloknál díjátalány terhére adhatja pos
tára.

A bizottságok ideiglenesen működnek, 
ezért azoknak a díjátalányozásban részvevő 
szervek sorába való külön felvételét mellőzöm.

Budapest, 1940. évi március hó 21-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
210.756/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című 
díjtáblázat alatt levő 3) jegyzet jelenlegi szö
vegét töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 
1. sz. fedőlapot.

11. o. Az oldal alján levő 13) jegyzet szöve
gének első mondata helyett a következő két új 
mondatot írják: „Magántáviratok közértelmü
angol, francia, olasz, portugál vagy spanyol 
nyelven szerkesztve, csak a feladó veszélyére 
küldhetők. A Nagy-Britanniába szóló rádió
táviratoknál (mozgó állomásokról eredő vagy 
brit mozgó állomásokra szóló táviratoknál) 
azonban az olasz és portugál nyelv használata 
nincs megengedve.“ (A szöveg többi része vál
tozatlan).

Az oldal alján levő 10) jegyzet szövegét tö
röljék és helyébe ragasszák a csatolt 2. sz. fedő
lapot.

13. o. Az oldal aján levő 10) jegyzet szö
vegének első mondatát a következőképen he
lyesbítsék: „Táviratok csak közértelmű afri
kén, angol, francia, holland, olasz és portugál 
nyelven szerkesztve és csak a . feladó veszé
lyére küldhetők.“ (A szöveg többi része válto
zatlan).

14. o. Kamerun-nál és Madagaszkár-sziget- 
nél a 6. hasábba tegyenek 9) jegyzetjelölést. 
Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegét töröl
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jék s az oldal aljára ragasszák a csatolt 3. és 4. 
sz. fedőlapot.

15. o. Az oldal alján levő in) jegyzet szöve
gét töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 5. 
sz. fedőlapot.

16. o. Senegal, Francia-Szudán stb.-nél a 6. 
hasábba tegyenek B) jegyzetjelölést. Togonál a 
6. hasábban levő 8) jegyzetjelölést ö)-re he
lyesbítsék. Az oldal alján levő 8) és °) jegyzet 
szövegét töröljék s az oldal aljára ragaszák 
a csatolt 6. sz. fedőlapot.

20. o. St. Pierre és Miquelon-szigetnél a 6. 
hasábba tegyenek °) jegyzet jelölést s az oldal 
aljára ragasszák a csatolt 7. sz. fedőlapot.

23. o. Kis-Antillák: Guadeloupe, Marie-Ga
lante, Martinique, Saintes ( Les), St. Barthé- 
lémy és St. Croix-nál a 6. hasábba tegyenek °) 
jegyzet jelölést s az oldal aljára ragasszák a csa
tolt 8. sz. fedőlapot.

24. o. Dél-Georgiánál az =  NLT =  távirat 
szódíja a 4. hasábban 1.424 a. fr. Falkland- 
szigeteknél az =  NLT =  távirat szódíja a 4. 
hasábban 1.224 a. fr.

25. o. Guyana (francia)-nál a 6. hasábba 
tegyenek 12) jegyzetjelölést s az oldal aljára ra
gasszák a csatolt 9. SZ. fedőlapot.

26. o. Brit-India stb.-nél a 6. hasábba tegye
nek 16) jegyzet jelölést. Az oldal alján levő 15) 
jegyzet (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1940'. évi 3. 
sz.-hoz) szövege második részének első mon
data (Birmába és Ceylonba magántáviratok . . .) 
helyett a következő új szöveget írják: „Magán
táviratok Birmába közértelmű angol, francia, 
olasz, portugál, vagy spanyol nyelven, Ceylon
ba angol, francia vagy spanyol nyelven szer
kesztve csak a feladó veszélyére küldhetők*. 
(A szöveg többi része változatlan.) Az oldal 
alján levő 14) jegyzet szövegét töröljék s az ol
dal aljára ragasszák a csatolt 10. és 11. sz. fedő
lapot.

28. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gét töröljék és helyébe ragasszák a csatolt 12. 
sz. fedőlapot.

31. o. Az oldal alján levő n) jegyzet szöve
gét töröljék s helyébe ragasszák a csatolt 13. 
sz. fedőlapot.

32. o. Az oldal alján levő u) jegyzet szöve
gét töröljék s az oldal aljára ragasszák a csa
tolt 14. sz. fedőlapot.

33. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet szöve
gének hetedik mondatát (Üj-Zélandba magán- 
táviratok ... .) a következő új mondattal he

lyettesítsék: „Üj-Zélandba magántáviratok
közértelmű angol, francia, olasz, portugál vagy 
spanyol nyelven szerkesztve küldhetők.“ (A 
szöveg többi része változatlan).

Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegét tö
röljék é« helyébe ragasszák a csatolt 15. sz. 
fedőlapot.

Budapest, 1940. évi március hó 21-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

211.892/8.
A magyar-portugál távbeszélő forgalom

ban a három perces beszélgetés díja e rendelet 
megjelenésének napjától az eddigi 19.60 a. 
frankról 19.30 aranyfrankra csökken. Ugyaneb
ben a forgalomban 1940. április 1-től kezdve 
sürgős és igen sürgős beszélgetések is vált
hatók.

A hivatalok ennek alapján a Távbeszélő 
Díjszabás 46. oldalán Portugáliánál a kéthasá- 
bos rész bal hasábjában a sürgős beszélgetés
nél és az igen sürgős beszélgetésnél a „nem 
váltható“ szavakat javítsák „váltható“-ru. 
Ugyanitt a kéthasáhos részt követő első be
kezdés második sorában a beszélgetési díjat 
19.60 a. frankról 19.30 a. frankra javítsák. Az 
ezt követő kiszámított díjak táblázatában lévő 
6.54, 11.76 és 3.92 díjakat sorrendben a követ
kező díjakkal helyettesítsék:

6.44, 11.58, 3.86.
Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
I.

213.724/4.
A Franciaországban megjelenő „L’Ordre“ 

című francia nyelvű napilaptól a postai szállí
tás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

II.
213.726/4.

Az Eugene Lenhoff: „Thousand and one 
nazi lies“; Andreas Matthiae: „Siebenbürgen“;
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Heinz Scheibenpflug „Donau und Donauraum“, j 
G. H. Roberts: „Dr. Eduard Benes“ című köny
vektől a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtóterméke
ket kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára. 

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

„Magyar Nemzet“ című időszaki lap megjele 
nésének és terjesztésének megtiltása.

213.494/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, a He

gedűs Gyula felelős szerkesztésében és kiadá 
sában megjelenő, a Globus nyomdai műintézet 
nyomdájában előállított „Magyar Nemzet" 
című időszaki lap további megjelenését és ter
jesztését három napi időtartamra, azaz f. é. 
március hó 19-től 21-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

213.537/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi március hó 20uán kelt 
B. 2805/2/1940. számú végzésével az Újpesten, 
özv. Ritter Jenőné nyomdájában előállított 
„Béke“ című, Berda József által írt, verseket 
tartalmazó könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

II.
213.608/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbír áj a 1940. évi március hó 21-én kelt 
B. I. 2789/2/1940. számú végzésével a Moszkvá-

ban előállított „Üj Hang“ című politikai és tár
sadalmi időszaki lap 1939. évi december hóban 
megjelent 12. számának lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

Ráksi postaügynökség megnyitása.

213.697/3.

Somogy vármegye igali járásában fekvő 
Ráksi községben 1940. évi március hó 1-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ka
posvár 1., ellenőrzőszáma: 5287, díjnégyszög- 
száma: 482.

Az ügynökség forgalmi köre Ráksi köz
ségre, valamint a közigazgatásilag hozzátartozó 
Ráksipuszta lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 449. oldalán Ráksinál az 
„u. p. és“ helyébe jegyezzék be: „S3 Eh. Ka
posvár 1, Kaposvár ■' ,, :— Igái ===== So-
mogyszil, 482“, az „u. t. Igái“ után pedig: „pos
táig. P.“ Ráksipuszta r\ Ráksi (449. o.) ezentúl 
u. p. Ráksi.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 119. oldalon Rákosszentmihály
2. után jegyezzék be: „5287., 482., . . „Ráksi ii. 
(Eh. Kaposvár 1), Somogy, P., K a p o s v á r = =  
Igái ===== Somogyszil“; a 165. oldalon a 482. 
számnál Nak után és a 185. oldalon az 5287. 
számnál írják be: „Ráksi.“

Az Irányítási Füzetben a 150. oldalon Rá
kosszentmihály után jegyezzék be: „Ráksi, U., 
Somogy, P., V., Kaposvár—Igái—Somogyszil 
gk. Eh. Kaposvár 1.“

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.
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Bükkaranyos ideiglenesen szünetelő postaügy
nökség újbóli megnyitása.

213.652/3.

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Bükkaranyos községben az ideiglenesen szü 
netelő postaügynökség 1940. évi március hó 
16-án ismét megnyílt.

A hivatalok a Helységnévtár 150. oldalán, 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rának 32. oldalán és az Irányítási Füzet 33. ol
dalán Bükkaranyosnál az ideiglenes szünetelés 
jelzését (*) töröljék. Töröljék továbbá a Hely
ségnévtár 150. oldalán Bükkaranyosnál az „u. 
t.“ elé beírt „u. p. és“ bejegyzést.

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

Alsónemesapáti postaügynökség ellenőrzőhiva
talának megváltoztatása.

213.378/3.
Alsónemesapáti postaügynökség ellenőrző

hivatala 1940. évi április hó 1-től Nemesapáti 
helyett Nagykanizsa 2. számú postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtárban (97. o.), a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (8. o.) és az Irányítási Füzetben (10. o.) 
Alsónemesapátinál „Eh. Nemesapáti“ helyébe 
írják be: „Eh. Nagykanizsa 2.“

Budapest, 1940. évi március hó 27-én.

Felsőireg postahivatal nevének megváltoz
tatása.

212.343/3.

Felsőireg és Szemcséd községeknek Ireg- 
szemcse végleges néven történt egyesítésével 
kapcsolatban a felsőiregi postahivatal elneve
zése 1940. évi április hó 1-vel Iregszemcse név
re változik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Alsóavas 1. Avas o  
Szemcséd (93. o.), Avas (Alsó- és Felsőavas) ^  
Felsőireg (107. o.), Bántava Felsőireg (120. 
o.), Csehipuszta o  Felsőireg (158. o.), Csehi 
szőllőhegy rv Felsőireg (158. o.), Deszkamet
szőmalom r\ Felsőireg (176. o.), Felsőavas 1. 
Avas o  Szemcséd (204. o.), Iregpuszta Fel
sőireg (266. o.), Kecskéspuszta Felsőireg 
(289. o.), Kismalom c\ Felsőireg (308. o.), Ku
kuk r\ Felsőireg (332. o.), Mutpuszta Felső
ireg (377. o.), Ocsmánd Felsőireg (407. o.), 
Szigetőri malom o  Felsőireg (500. o.), Üjsor 
Felsőireg (542. o.) és Zardóka C\ Felsőireg (572. 
o.) ezentúl Iregszemcse, u. p. és u. t. Ireg
szemcse. Felsőiregnél (206. o.) jegyezzék be: 
„Szemcséddel Iregszemcse végleges néven 
egyesült.“ Hékut Tengőd (250. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Iregszemcse. Iregnél (266. o.) Fel
sőireg helyébe Iregszemcsét írjanak. Ireg
puszta (266. o.) után írják be: „Iregszemcse nk. 
Tolna vm„ tamási j., ^ B  C/2, (§ ^  C/2, Szek- 
szárd = = =  Magyarkeszi, 322, postáig. P.“ 
Okrád o  Tengőd (408. o.) ezentúl u. p. és u. t. 
Iregszemcse. Simonmajor o  Felsőireg (470. o.) 
ezentúl r\ Iregszemcse, u. t. Iregszemcse. Szem
csédnél (491. o.) jegyezzék be: „Felsőireggel 
Iregszemcse végleges néven egyesült.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 49. oldalon Felsőireget összes 
adataival töröljék; a 65. oldalon Ipolyvisk után 
jegyezzék be: „5202, 322, . . , Iregszemcse, 
Tolna, P., Szekszárd ===== Magyarkeszi“; a 
164. oldalon a 322., a 184. oldalon pedig az 5202. 
számnál Felsőireg helyébe írják be: „Ireg
szemcse“.

Az Irányítási Füzetben az 56. oldalon Fel
sőireget összes adataival töröljék; a 78. oldalon 
Ipolyvisk után jegyezzék be: „Iregszemcse, I., 
Tolna, P„ V„ Szekszárd—Magyarkeszi gk„ 
Szekszárd, Tamási“.

Budapest, 1940. évi március hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
207.515/1. 212.051/1.
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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 1940. évi április hó 13-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi március hó 20-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókró!.
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Hirdetmény
a posíaalkaiimizottak üdüléséről a hévízszentandrási 

és balatonföldvári üdülőtelepen az 1940. évben
I. H é v íz sz e n ta n d r á s i ü d ü lő te lep .

A „Postás nyugdíj járulék alap“ tulajdoná
ban levő hévízszentandrási üdülőtelep a folyó 
évben is május hó 10-én nyílik meg.

Az üdülőtelepen kizárólag tényleges és 
nyugdíjas postaalkalmazottak és azok család
tagjai üdülhetnek.

Reumatikus bántalmakban szenvedők jó 
eredménnyel használják az üdülőtelep gyógyfür
dőjét. Kórházi ápolásra szoruló betegek az 
üdülőtelepen nem helyezhetők el.

A fürdőidény a következő hét időszakra 
oszlik:

I. időszak: május 10-től május 30-ig,
II. időszak: június 1-től június 21-ig,

III. időszak: június 23-tól július 13-ig,
IV. időszak: július 15-től augusztus 4-ig,
V. időszak: augusztus 6-tól augusztus 26-ig,

VI. időszak: augusztus 28-tól szept. 17-ig,
VII. időszak: szeptember 18-tól szept. 30-ig.

Az előidény május hó 10-től június hó 30-ig, 
az utóidény pedig szeptember hó 1-től az idény 
végéig tart.

Az egy személy után fizetendő kedvezmé
nyes üdülési díjakat az alábbi kimutatás tünteti 
fel. A díjak magukban foglalják a szoba árát, a 
napi háromszori étkezést (reggeli malátakávé 
vagy tej, vajjal vagy gyümölcsízzel és két süte
mény; ebéd 3 tál, vacsora 2 tál étel) és a 
gyógy díj at. Azonkívül a lehetőséghez képest 
a reggelihez egy pohár, az ebédhez és vacsorá
hoz pedig fél-fél liter ásványvizet is kapnak az 
üdülők. Az ásványvíz azonban nem feltétlen 
járuléka az étkezésnek.

Könnyű reggeli (malátakávé vagy tej 1 drb 
süteménnyel) és vacsora (1 tál étel) igénylése 
esetén az üdülési díjak a tisztviselőknél 40 fil
lérrel, 10 éven aluli gyermekeknél 20 fillérrel 
olcsóbbak.

A kimutatásban feltüntetett kedvezményes 
díjazás mellett kizárólag tényleges és nyugdíjas

postaalkalmazottak és azok családtagjai (fele
ség, ellátatlan gyermek) üdülhetnek. Más hoz
zátartozók a megállapított szobadíjakat, élelme
zési díjakat és a gyógydíjat tartoznak meg
fizetni.

Az ú. n. családtag-hivatali kisegítők közül 
a postamester keresetnélküli 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 és özvegyek
részére.

A IV—IX. fizetési osztályokba tartozó 
nyugdíjas tisztviselők, kegy díj ások, nyug- és 
kegydíjas özvegyek (árvák), I—III. oszt. nyug
díjas postamesterek és ezek özvegyei (árvái) 
az elő- cs utóidényben nem az állásuknak meg
felelő, hanem a következő alacsonyabb díjcso
port szerinti díjakat fizetik.

A X—XI. fizetési osztályokba tartozó 
nyugdíjas 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, akik maguk is postaalkalmazot
tak (ténylegesek vagy nyugdíjasok), saját ma
guk, valamint ellátatlan gyermekeik részére a 
rájuk nézve kedvezőbb (özvegyi jogon, vagy sa
ját állásuknak megfelelő) díj csoport szerinti be
utalást kérhetik.

Gyermekeket az üdülőtelepen csak kivéte- 
es esetekben helyezünk el. Gyermekekért 10 
éves korig az üdülési díjak 50%-át, 10 éven felül 
a teljes díjat kell fizetni.
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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 szobá
ban 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.)

Akik szobájukban kívánnak étkezni, azok 
a felszolgálásért naponként és személyenként 60 
fillér pótdíjat tartoznak fizetni. A felszolgálás 
idejét a körülmények figyelembevételével a 
gondnok állapítja meg.

A kedvezményes üdülési díjak csak a ren
des beutalási időszakra, vagyis háromheti idő
tartamra érvényesek.

Kiszolgálási díj címén a megállapított üdü
lési díjak 10%-át kell fizetni.

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.

A közös medencefürdő díja 40 fillér, a kü
lön kádfürdő díja 60 fillér.

A VIII. fizetési osztálytól lefelé a beutalt 
tényleges és nyugdíjas postaalkalmazottak,
II—IV. oszt. postamesterek, kiadók és hivatali 
kisegítők és azok családi pótlékra igényjogosult 
családtagjai a közös medencefürdőt díjtalanul 
használhatják, a külön kádfürdő díjából pedig 
50%-os kedvezményt élveznek.

A IV—VII. fizetési osztályba tartozók (I. 
oszt. postamesterek) és azok családi pótlékra 
igényjogosult családtagjai mindkét fürdődíjból 
50%-os kedvezményt kapnak.

Az üdülés engedélyezése.
Az üdülés engedélyezését a Postás nyugdíj

járulék alap intézőbizottságától (Budapest, I., 
Krisztina-körút 12., VI. emelet 626.) bélyegmen
tes kérvényben kell kérni és ezeket a kérvénye

ket, 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 akkor lehet figyelembe venni, 
ha még üres helyek állnak rendelkezésre.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakban óhajtja elhelyezését, 
továbbá, hogy az ott tartózkodást csak saját 
személyére, vagy feleségére is, avagy esetleg 
több, a kérvényben megnevezett családtagjára is 
kéri, és hogy melyik épületben, milyen szobát 
kíván igénybe venni. Az Alap az óhajokat a le
hetőséghez képest teljesíti.

Elsőbbségük van azoknak a kérvényezők- 
aek, 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) 
.Ital a kérvényre vezetett záradékkal, a nyug- 
iíjasoknak 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. Az erről szóló értesítést gondosan meg 
kell őrizni és az üdülőtelepre való megérkezés
kor a gondnoknak át kell adni. Értesítés nélkül 
az üdülőtelep szobáit elfoglalni nem lehet.

Az üdülés megkezdése előtt legalább 8 nap
pal, tisztviselőknek foglaló fejében 20 pengőt, 
.Riszteknek 10 pengőt kell a Postás nyugdíj- 
árulék-alap 58.345. számú postatakarékpénztári 
:sekkszámlájára befizetniök.

Az üdülési díjakat 10 naponként előre az 
idülőtelep gondnoki irodájában kell befizetni. 
4 foglalót — melynek elismervényét a gond
noki irodában kell beszolgáltatni — az első 
zámlába beszámítják.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke- 
;ik, a foglalót elveszti. Az Alapnak vagy a 
gondnokságnak bejelentett és kellően indokolt 
setben (pl. haláleset, betegség vagy más elhárít- 
íatatlan esemény miatt) azonban a foglaló ki
vételesen visszatéríthető.

Az üdülőtelep szobáit egyrészt az ott gyó- 
' gyulást kereső postaalkalmazottak és családtag-
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jaik, másrészt a nyugdíjjárulék-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 1940. évre megállapított ked
vezményes üdülési díjakról, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat, háromszori étkezést

és gyógy díj at.
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2. Balaíonföldvári üdülőház.

A Postás nyugdíjjárulék-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 és csa
ládtagjaiknak elsőbbségi joguk van. Elegendő 
férőhely esetén azonban a többi kar tisztviselői, 
családtagjai és más hozzátartozói is elhelyez
hetők.

Az egy személy után fizetendő kedvezmé
nyes üdülési díjakat az alábbi kimutatás tünteti 
fel. A díjak magukban foglalják a szoba árát és 
a napi háromszori 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 díj címén a megállapított üdü
lési díjak 10%-át kell fizetni.

A telepfelügyelő útján beszerezhető, névre 
szóló igazolvány alapján a strandfürdő pénz
táránál 50%-os kedvezményes napijegy váltható. 
Ez a jegy a váltás napján többszöri fürdőzésre, 
illetve strandra való belépésre jogosít.

K I M U T A T Á S
a balaíonföldvári üdülőházban 1940. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakról, ame

lyek magukban foglalják a napi szobaárat és napi háromszori étkezést.
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(férj)

Feleség, 
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I. IV—VI. 3.40 3.80 2.40 2.80 1.40

1.20

1.80

II. VII—VIII.
I. és 11. o. postamester

3.20 3,60 2.20 2.60 1.60

III. 1X-X.
III és IV. o. postamester

3.— 3.40 2.— 2.40 1.— 1.40

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

2.80 3.20 1.80 2.20 —.80 1.20

Egyebekben a hévízszentandrási üdülő
telepre nézve megállapított rendelkezések érvé
nyesek.

Budapest, 1940. évi március hó.
A postás nyugdíjjárulék-alap 

intéző bizottsága.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Tájékoztató
a postául kai mázolták üdüléséről a m. kin posta- 

személyzet jóléti alapítványának üdülőtelepein
az 1940. évben.

Általános tudnivalók.

Az alapítvány üdülőtelepein a kérelmezőket 
a következő sorrendben helyezzük el:

a) a tényleges és nyugdíjas postaalkalmazot
tak, ezek feleségei és ellátatlan gyermekei, to
vábbá postaalkalmazottak nyugdíjas özvegyei és 
azok ellátatlan gyermekei;

b) tényleges és nyugdíjas postaalkalmazot
tak családtagjai, valamint fel- és lemenő, to
vábbá első oldalági hozzátartozók (szülők, ellá
tott gyermek és testvérek), nem postás férj, 
após és anyós;

c) egyéb hozzátartozók és a m. kir. posta 
betegségi biztosító intézet orvosai;

d) idegenek.
A fürdőidényt általában háromhetes idő

szakokra osztottuk.
I. időszak:

II.
III.
IV.
V.

VI.

május 10-től május 30-ig, 
június 1-től június 21-ig, 
június 23-tól július 13-ig, 
július 15-től augusztus 4-ig, 
augusztus 6-tól aug. 26-ig, 
augusztus 28-tól szept. 17-ig.

Az előidény június hő 30-ig, az utóidény 
szeptember hó 1-től az idény végéig tart.

A kedvezményes üdülésre való jogosultsá
got a tényleges szolgálatban állók a közvetlen 
hivatali főnöknek a kérvényre vezetett záradé
kával, a nyugdíjasok é9 özvegyek pedig az 
utolsó havi nyugdíjutalvány szelvényének a kér
vényhez való csatolásával igazolják. A gyerme
kek ellátatlanságáért az ezt bejelentő saját sze
mélyében 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 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 (Bu
dapest, L, Krisztina-körút 12.) kell beküldeni.

A kérvényben meg kell jelölni, hogy a kér
vényező melyik időszakra kér elhelyezést, to
vábbá, hogy az ott tartózkodást csak a saját sze
mélye, vagy felesége, avagy még más, megneve
zendő családtagja részére is kéri.

A később beérkező kérvényeket is figye
lembe vesszük, ha még üres helyek állnak ren
delkezésre.

Az üdülésről az érdekeltek az alapítvány 
kezelési irodájától idejekorán értesítést kapnak.

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 befizetnie. A foglalót az erről szóló 
elismervény átadása ellenében az első számlába 
beszámítjuk.

A foglaló a horányi, balatonalmádi üdülő
telepeknél és a zirci erdei háznál személyenkint 
20 pengő.

Ha a kérvényező az üdülésre nem jelentke
zik, a foglalót elveszti. Az alapítványnak vagy 
a gondnokságnak bejelentett haláleset, betegség 
vagy más elháríthatatlan esemény miatt azonban 
a foglalót kivételesen visszatérítjük.

A balatonalmádi szoba-konyhás lakásoknál 
és a lillafüredi üdülőszobáknál a teljes lakás-, 
illetve szobadíjat előre kell a csekkszámlára be
fizetni.
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Az üdülőtelepek szobáit egyrészt az ott 
üdülést kereső postaalkalmazottak és család
tagjaik, másrészt az alapítvány anyagi érdekei
nek szempontjából a lehetőséghez képest ki kell 
használni. Aki tehát a részére kijelölt szobát 
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.

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—<11. osztályú postamesterek;
III. csoport a IX—X. fizetési osztályúak és

III. és IV. osztályú postamesterek;
IV. csoport a XI. fizetési osztályúak, keze

lők, díjnokok, kiadók stb.

Az ú. n. családtag hivatali kisegítők közül 
a postamester keresetnélküli házastársa és el
látatlan gyermeke a családfőre megállapított 
kedvezményes díjakkal utalhatók be, ellenben 
a többi családtag-hivatali kisegítők a megálla
pított szobadíjat és élelmezési díjat tartoznak 
megfizetni.

A IV—IX. fizetési osztályba tartozott nyug
díjas tisztviselők, kegydíjasok, nyug- és kegy
díjas özvegyek (árvák), I—III. osztályú nyug
díjas postamesterek és ezek özvegyei (árvái) az 
elő- és utóidényben, a X—XI. fizetési osztályba 
tartozott nyugdíjas tisztviselők, kezelők, díjno
kok, IV. osztályú postamesterek, kiadók és hi
vatali kisegítők, valamint ezek özvegyei (árvái) 
az egész idényben nem az állásuknak megfelelő,

hanem a következő alacsonyabb díj csoport sze
rinti díjakat fizetik.

Azok az özvegyek, 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) díj csoport sze
rinti kedvezményt kérhetik.

A postaalkalmazottak és jogosult család
tagjaik az alapítvány üdülőtelepein egy idény
ben kedvezményes üdülési díjak mellett legfel
jebb 6 hétig üdülhetnek. Ebbe az időbe beleszá
mít a Postás nyugdíj járulék-alap üdülőtelepein 
eltöltött idő is. Az esetleg 6 héten túl terjedő 
időre az érdekelteknek a más hozzátartozókra 
(feleségen és ellátatlan gyermeken kívül) meg
állapított díjakat kell fizetniük.

A napi étkezés a következő: reggelire ma
látakávé, vagy tej vajjal, vagy gyümölcsízzel és 
2 darab sütemény, ebédre 3 tál, vacsorára 2 tál 
étel.

Ha az üdülő könnyebb reggelit (kávé vagy 
tej 1 darab süteményei) 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.

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 (gvógydíj) levonja s a fenn
maradó összeget visszatéríti.

A kiszolgálási díj fejében a megállapított 
üdülési díjak 10%-át kell fizetni.

Az üdülési díjakat tíznaponkint előre a 
gondnoknál kell befizetni.
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Demény Károly üdülőtelep, Horány.

Az üdülőtelep a Szentendrei szigeten, a Nagy-Dunaág jobb partján, Szigetmonostor község 
határában, erdő szélén fekszik. A villany- és vízvezetékkel ellátott telepen tekepálya, torna
szerek, játszótér és külön nyári fedett csarnok áll az üdülők rendelkezésére.

A korányi „Demény Károly“ üdülőtelepen az 1940. évre megállapított kedvezményes üdü
lési díjakat, amelyek magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést, az alábbi ki 
mutatásban közöljük:

Ü
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si
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so
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rt

Fizetési osztály, 

állás

A Dunára néző I. emeleti szobákban A többi szobákban

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 
10 éven 

felüli 
gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 
10 éven 

felüli 
gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

P P P P P P

I- IV—VI. 3.80 2.80 1.80 3.60 2.60 1.60

II. VII—VIII.
I. és II. oszt. postamester 3.60 2.60 1.60 3.40 2.40 1.40

III. IX—X
III. és IV. oszt postamester 3.40 2.40 1.40 3.20 2.20 1.20

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb. 3.20 2.20 1.20 3.— 2._ 1.—

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.

Korányban gyógydíj nincs. A fürdőzés a 
saját Duna-strandon díjtalan.

• Kellőszámú jelentkező esetén a horányi 
üdülőtelep szeptember 17-ike után is nyitva ma
rad.

Balatonalmádi üdülőtelep.

Az üdülőtelep Balatonalmádi legszebb ré- külön háztartásra alkalmas, földszintes üdülő
szén, a Széchenyi-sétány és az Erzsébet királyné- ház és ezenkívül az öt szobából álló régi felső 
út között 3̂ 2 hold területen fekszik. villa szolgál az üdülők elhelyezésére.

A területen két új épület: egy 35 szobából A balatonalmádi üdülési idény június hó 
álló, kétemeletes, szállodaszerű főépület és egy 1-én kezdődik, 
négy szoba-konyha, kamra és verandából álló,
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A balatonalmádi üdülőtelepen 1940. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakat, melyek 
magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést, az alábbi kimutatásban közöljük:

Ü
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si
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íjc

so
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rt

Fizetési osztály, 

állás

A főépületben a homlokzati oldalon A főépület hátsó oldalán és 
a felső villában

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
10 éves 
korig

Családfő
(férj)

Feleség, 
özvegy és 

10 éven 
felüli 

gyermek

Gyermek 
JO éves 
korig

P P P P P P

A) A főidényben: július hó 1-től augusztus 31-ig

I. IV—VI. 4.40 3.40 2.40 4 20 3.20 220

11, VII—Vili.
I. és II. oszt. postamester 4.20 3.20 2.20 4.— 3.— 2 —

III. IX—X.
III. és IV. oszt. postamester 4.— 3.— 2.— .3.80 2.80 1.80

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó stb.

3 80 2.80 1.80 3.60 2.60 1.60

B) Az elő- és utóidényben: június és szeptember hónapokban

I. IV—VI. 3.60 2.60 1.60 3 40 2.40 1.40

II. VII—Vili.
I. és II. oszt. postamester 3.40 2.40 1.40 •3.20 2.20 1.20

Ili IX—X.
III. és IV. oszt. postamester 3.20 2.20 1.20 3.— 2 . ___ 1.—

IV. XI.
kezelő, díjnok, kiadó 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 fi
zetnek. Ezeknek 10 éven aluli gyermekei után 
2 pengő 80 fillér penziódíjat kell fizetni.

Az idegenek az illetékes hatóságok által 
jóváhagyott s minden szobában kifüggesztett 
táblán olvasható penziódíjat fizetik. Ezeknek 
10 éven aluli gyermekei után 3 pengő 20 fillér 
penziódíjat kell fizetni.

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 pótágya díja 1 pengő.
Külön szoba igénylése esetén az üdülési díj 

az I—II. csoportban 80, a III—IV. csoportban 
40 fillérrel drágább.

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 postaalkalmazottaknak és azok hozzátarto
zóinak (feleség és ellátatlan gyermek) 60 fillér, 
másoknak 1 pengő.
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Szoba-konyhás lakások Balatonalmádiban.
A földszintes szoba-konyhás lakások után 

az elő- és utóidényben heti 8 pengő, a főidény
ben pedig 12 pengő bért kell fizetni. Ezenkívül 
a be- és 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.

A vármegye alispánja • által megállapított 
gyógy díj at az üdülők fizetik.

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.

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 13 vendégszoba, éspedig 
2 egyágyas, 9 kétágyas és 2 háromágyas szoba 
áll rendelkezésre, villanyvilágítással és vízveze

tékkel. Ezenkívül az erdei házban mérsékelt 
áron fürdőszobát és a községben strandfürdőt 
vehetnek igénybe a vendégek.

A zirci erdei házban a postaalkalmazottak 
egész éven át kaphatnak elhelyezést.

A zirci postás erdei-házban 1940. évre megállapított kedvezményes üdülési díjakat, amelyek 
magukban foglalják a napi szobaárat és háromszori étkezést, az alábbi kimutatásban közöljük:

Üdülési
díj

csoport

I

Fizetési osztály, állás
Családfő

(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—Vili.
I. cs 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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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.

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.
Gyógydíjat az erdei házban üdülők nem 

fizetnek.

Balatonfüredfiirdő.
Ezen a fürdőhelyen a postaalkalmazottak 

és családtagjaik a Balatonfüredi Udülőház 
Szövetkezet teljesen korszerű, vízvezetékkel, 
villannyal, központi fűtéssel és csatornával fel
szerelt üdülőházában lévő négy örökszobában 
üdülhetnek.

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 6 pengő, ugyan
abban a szobában a második személy után 
5 pengő 70 fillér, a harmadik személy után 
5 pengő. A gyermekek után fizetendő napi el
látási díj 4 pengő.

A napi ellátáson felül gyógydíjat és még a 
szabályszerű forgalmi adót kell megfizetni.

Az összes díjakat a Balatonfüredi Üdülő
ház Szövetkezet igazgatóságánál kell befizetni.

A balatonfüredi örökszobákban üdülők az 
üdülés megkezdése előtt legalább 8 nappal fog
laló fejében 10 pengőt tartoznak a Balaton
füredi Üdülőház 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.

Az alapítvány örökszobáiban üdülő posta- 
alkalmazottaknak a számlákkal igazolt üdülési 
díjak 15%-át (szénsavas fürdődíjak nélkül) a jó
léti alapítvány bélyegmentes kérvény alapján 
megtéríti.

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.

A balatonfüredi gyógyfürdő és a Balaton
füredi Üdülőház Szövetkezet üdülőháza té- 
len-nyáron nyitva van, ezért a postaalkalmazot
tak az örökszobákban az üdülési idényen kívül 
bármikor 3 hétnél hosszabb ideig is kaphatnak 
elhelyezést.

Üdülési díjak Lillafüreden.
Lillafüreden a postaalkalmazottak az ottani 

postamesteri hivatal épületében levő két szobát 
(4—5 férőhely) használhatják üdülésre.

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 Katholikus Nő

tisztviselők penziójában, a Lilla-szállóban és a 
Palota-szálló polgári éttermében mérsékelt áron 
biztosítható.

A lillafüredi üdülőszobákban a postaalkal
mazottak egész éven át kaphatnak elhelyezést.

Budapest, 1940. évi március hó.

A jóléti alapítvány kezelési 
bizottsága.

Betöltendő kiadói állás .
Gödöllő-Alvég postahivatal betegség miatt hosszabb 

időre helyettest keres. Számadástételben is jártas kiadó
nők ajánlatát kéri. Lakást, reggelit ad.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F ele lő*  v e z e tő : D uchon  János .
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 1 » . Á P U IE A S 5. 15. szánt.

T A R T A L O M
Hivatalvezetői megbízatás.
Tudományos intézetek és társulatok címére küldött 

jelentések kezelése.
Külkereskedelmi statisztikai árunyilatkozatok postai 

árusításának kiterjesztése.
A rádió nyugták kézbesítésénél követendő eljárás.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a .Csomagdijszabásban“ ős a . Külföldi 

csomagdíjak és útirányok“ című füzetben.
Változások a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Helységnévtárban.

Koháryszcntlőrinc pu. postaügynökség nevének meg 
változtatása.

Kék postaügynökség ellenőrzőhivatalának megváltoz
tatása.

A postaalkalmazottak gyermekeinek 1940. évi szün
idei neveltetése.

Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői megbízatás.
214.537/1.

Simái Antal postafőtisztet (273) a mező
túri postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1940. évi április hó 1-én.

Tudományos intézetek és társulatok címére 
küldött jelentések kezelése.

214.576/4.
A tudományos intézetek és társulatok cí

mére, ezek felszólítására küldött jelentések 
(kérdőívek) szövegére adott feleleteket a jö
vőben nemcsak a nyomtatással előállított, ha
nem a nyomtatványküldeményekre előírt bár
mely más megengedett sokszorosítási móddal 
készült jelentésekbe (kérdőívekbe) is be lehet 
jegyezni.

Amennyiben e jelentéseket az A. 1. Szab. 
31. §. 1. b) pont szerinti eljárással állították elő, 
20 egyező példány feladását nem kell megkí
vánni.

Ezt a rendelkezést az A. 1. Szab. 31. §. 1/b. 
és 32. §. 2/n. pontjánál elő kell jegyezni. A sza
bályzat javítása iránt a legközelebbi változás 
útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi március hó 30-án.

Külkereskedelmi statisztikai árunyilatkozatok 
postai árusításának kiterjesztése.

211.008/4.
„A külkereskedelmi statisztikai adatgyűj

tésre és a statisztikai illeték lerovására vonat
kozó rendelkezések módosítása“ tárgyában az
1938. évi P. R. T. 43. számában megjelent 
121.972/4. sz. rendeletnek a „statisztikai űrla
pok postai árusításáéra vonatkozó III. rész a) 
pontját akként módosítom, hogy a postahiva
talok jövőben a postai forgalomban használa
tos 3. és 4. számú statisztikai űrlapokon kívül 
a rendelet II. részében felsorolt többi űrlapot, 
továbbá a külkereskedelmi statisztikai adat
gyűjtést szabályozó 4100/19^8. K. K. M. sz. 
rendelet füzet alakjában megjelent kiadványát 
is árusítják.

Ennek megfelelően azok a postahivatalok, 
amelyeknek székhelyén olyan gyár, kereske
delmi vagy iparvállalat stb. működik, amely 
külföldre rendszeresen ad fel postaküldemé
nyeket, a 3. és 4. sorszámú statisztikai űrlapo
kon kívül az 1—2. és az 5—8. sorszámú űrla
pokból, továbbá a szóbanforgó rendeletet tar
talmazó füzetből a havi szükségletnek megfe
lelő mennyiséget a m. kir. posta értékcikkrak
tárából a szokásos módon haladéktalanul ren
deljék meg.

A többi postahivatal a statisztikai iirlapo-
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kát és a rendeletet tartalmazó füzetet csak ak
kor rendeljék meg, ha azokat ott keresik.

E rendeletemet jegyezzék elő a P. R. T.
1938. évi 43. számában megjelent 121.972/4. sz. 
rendelet III. rész a) pontjánál.

Budapest, 1940. évi március hó 26-án.

A rádió nyugták kézbesítésénél követendő 
eljárás.

209.893/8.
Tudomásomra jutott, hogy egyes posta- 

hivatalok a rádió előfizetési díjak beszedésére 
szolgáló Adrema nyugtákat a rádióelőfizetők
nél nem mutatják be, hanem a díjak háznál 
történő beszedésének megkísérlése nélkül meg
kívánják, hogy az előfizetők nyugtáikat a pos
tahivatalban egyenlítsék ki.

Ez a gyakorlat a 9557/1927. K. M. számú, 
u. n. Rádiórendelet végrehajtási utasításaként 
megjelent 14.246/1927. K. M. számú rendelet 
(P. R. T. 1927. évi 20. szám) 25. b) pontjának 
utolsó bekezdésében foglaltakkal ellenkezik, 
mert a hivatkozott rész értelmében a rádió
nyugtákat a díjak beszedése végett a kézbesí
tők között szét kell osztani, vagyis a díjak 
háznál történő kiegyenlítését meg kell kísé
relni.

Esetleges félreértések elkerülése és az egy- ; 
séges gyakorlat biztosítása céljából a rádi- 
nyugták kézbesítésénél követendő eljárást az 
alábbiakban szabályozom:

A rádió előfizetési díjak háznál történő 
kiegyenlítésének lehetővé tétele céljából a pos
tahivatalok (postaügynökségek is) a beszedés 
végett hozzájuk küldött Adrema-nyugtákat, a 
közönséges levélpostai küldemények kézbesí
tésének keretében, a belterületen lakó rádió
előfizetőknek a kézbesítők útján háznál tar
toznak bemutatni.
A tárgyhó első napjaiban bemutatott, de ki nem 

egyenlített díjnyugtákat, ha a kiegyenlítés való
színűsége feltehető, az esedékesség napjáig (m in
den hó 8-ika) általában legalább még egyszer 
be kell háznál mutatni. Ha engedélyes a hasz
nálati díjakat az esedékesség napjáig a több
szöri bemutatás ellenére sem egyenlíti ki, a 
postahivatalok az 1936. évi P. R. T. 43. számá
ban megjelent 120.231/8. számú rendeletemben 
foglaltaknak megfelelően járjanak el.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
a levélkézbesítőkkel való nyugta, illetőleg díj

leszámolás céljára a 1120. sz. (Rádiódíj leszá
molás kézbesítővel) nyomtatványt használják, 
amelynek rovatai a helyes leszámolás módjára 
kellő útbaigazítást nyújtanak.

A hivatalok ezt a rendeletemet a Rádió
rendelet végrehajtási utasításaként megjelent 
14.246/1927. K. M. számú rendelet 25. b) pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi március hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

214.188/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi március hó 27-én kelt B. 
2949/1940. számú végzésével a Budapesten, 
Klein S. nyomdájában előállított „Molnár Jenő 
dj gyömrői választókerület lelki képviselőjének 
élettörténete“ című röpirat; továbbá a Buda
pesten, Szalai Sándor könyvnyomdájában elő
állított „Ha eljönne Krisztus“ felirat alatt meg
jelent füzet lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi március hó 29-én.
II.

214,207/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi március hó 27-én kelt B.
I. 2958/1940—2. számú végzésével a Budapes
ten, nyomdai jelzés nélkül, litografálás útján 
előállított, Vágó Pál dr. a Nyilaskeresztes Párt 
országgyűlési képviselője származási hely 
megjelöléssel, Budapest, 1939. december 24. 
keltezéssel ellátott „Nemzetes Testvérnek“ 
címzésű, „Nemzettestvérem“ megszólítású, a 
„Nyilas áfium című röpirat ügyében hozzám 
intézett kérdésedre a röpirat céljáról és erede
téről kizárólag a következő felvilágosítást ad
hatom“ feliratú, „nemzettestvéri üdvözlettel: 
Kitartás! Vágó országgyűlési képviselő“ név
aláírással ellátott nem időszaki sajtótermék 
(röpirat) lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi március hó 28-án.
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III.
214.423/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi március hó 28-án kelt B. I. 
2992/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított I. „9323. Mig itt van a lakat, 
nyugodtan alszom“, II. „Hungarista Államért“ 
és III. „Nagypéntek nélkül nincs feltámadás“ 
feliratok alatt közzétett, nem időszaki sajtó
termékek (röpiratok) lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi április hó 1-én.
IV.

214.582/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi március hó 29-én kelt B. 1. 
3064/1940. számú végzésével a Teleky Pál gróf 
miniszterelnökről fényképezés útján készített 
és sokszorosított „A természet csodáiból: Mi
niszterelnök! Tolnay III. 20. sz.“ szövegű im
presszum nélküli képes ábrázolás (gúnykép) 
lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi április hó 1-én.
V.

215.071/4.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi április hó 2-án kelt B. 
3150/1940. számú végzésével a Moszkvában elő
állított „Üj Hang“ című politikai és társadalmi 
folyóirat 1940. évi január havában keltezett
III. évfolyam 1. számának lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a buda
pesti kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

Változások a „Csomagdíjszabásban“ és a „Kül
földi csomagdíjak és útirányok“ című füzetben.

214.969/4.
A „Csomagdíjszabásban“ időközben beál

lott változások 3. sz. jegyzékét e rendelettel 
együtt kiadtam.

A jegyzékkel a posta külföldi hirlaposztá- 
lya fogja a hivatalokat és egyéb postai szer
veket ellátni. Elmaradt példányokat a posta 
külföldi hirlaposztályánál kell szorgalmazni.

A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben pedig vezessék keresztül a kö
vetkező változásokat:

1. oldal, Észtország, a 2. hasábban „Né
met“ szó után tegyenek vesszőt és írják „Lit
ván“, a 3. hasábban a meglévő díjak helyett új 
díjakként írják be „2.35, 3.75, 7.25, 10.75, 14.25“.

5. oldal, Portugália, a 4. hasábban az „1000“ 
aranyfrank értékhatárt töröljék.

Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

Változások a mozgópostái jegyzékben.
214.975/3.

Folyó évi április hó 1-től a mozgópostái 
menetekben az alábbi változások következtek 
be:

Az 1 számú mozgóposták a 138/212/113 
számú vonatokban újból Budapest és Szene 
között közlekednek.

A Nyíregyháza—Miskolc 11 számú moz
góposta Szerencstől a 419 számú vonatban ke
rül továbbításra.

A Miskolci—Nyíregyháza 11 számú moz
góposta a 450 C./2327 számú vonatokban újból 
közlekedik.

Üjból közlekedik a 2322 számú vonatban 
a Nyíregyháza—Szerencs 12 számú mozgó
posta is.

A 24 számú mozgóposták az 1412/1411 szá
mú vonatokban újból Nagykanizsa és Sopron 
között közlekednek.

Az 54 számú mozgóposta menet az 1322 
számú vonatban Győr és Celldömölk között 
közlekedik.

A Párkány—Nána—Léva 88 számú moz
góposta a 6122, a Bicske—Székesfehérvár 95 
számú mozgóposta a 7022 számú vonatban 
közlekedik.

A 115 számú mozgóposta az 1714/6523 szá
mú vonatokban újból Nyíregyháza—Záhony 
—Mátészalka között közlekedik.

A Csap—Mátészalka 116 számú mozgó
posta a 6527 számú vonatban újból közlekedik.

Debrecen—Füzesabony közt a 167 számú 
mozgóposták az 5524, illetőleg 5521 számú vo
natban naponta újból közlekednek.

A Füzesabony—Debrecen 168 számú moz-
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góposta újból az 5525 számú vonatban közle
kedik.

Az Esztergom—Budapest 218 számú moz
góposta vasárnapokon és ünnepnapokon ismét 
a 3425 számú vonatban közlekedik.

A 298 számú mozgópostákat újból a keleti 
pályaudvari mozgópostafőnökség látja el.

A Budapest—Nyíregyháza 299 számú 
mozgóposta újból az 510/1720 számú vonatok
ban Debrecenen át közlekedik.

A Baja Űjdombóvár 2113, a Léva—Érsek
újvár 7843, az Ungvár—Záhony 1733, a Zá
hony—Ungvár 1714, a Püspökladány—Bihar 
keresztes 56(8 es a Biharkeresztes*—-Püspökla
dány 519 számú jegvzékelőmenetek újból köz
lekednek, a Nyíregyháza—Ungvár 1712, a Deb
recen—Balmazújváros 5534 és a Balmazújvá
ros—Debrecen 5523 számú jegyzékelőmenetek 
pedig megszűntek.

Folyó évi március hó 30-ától a Gyékényes 
—Ujdombóvár 44 számú mozgóposta az 1015/ 
1037 számú vonatokban közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat jegyez
zék elő a P. R. T. múlt évi 20. számában 
107.255/3. számú rendelettel közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1940. évi április hó 2-án.

Változások a Helységnévtárban,
I.

213.599/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Bonyhádnál (142. o.) a „)-(“ jel után írják 

be: „Ladomány“.
Kaszaperpuszta .o Nagybánhegyes (287. 

o.) helyébe jegyezzék be: „Kaszaper nk.“
Kisrozvágy (311. o.) ezentúl kj. Nagyroz- 

vágv.
Kőröstarcsai tanyák . - Kőröstarcsa (327. 

o.) után Tetétlen .o Nagykőrös adataival je
gyezzék be: „Kőröstetétlen ('"■ Nagykőrös.

Kuntelepnél (333. o.) írják be: „Görgeteg
gel Görgeteg ideiglenes néven egyesült.“

Ladománynál (337. o.) „kk. kj. Kakasd“ 
helyébe írják be: „rs Bonyhád“.

Nagybánhegyesnél (380. o.) a „)-(“ jel után 
„Kaszaperpusztá“-t töröljék.

Nagykőrösnél (387. o.) a „)-(“ jel után levő 
„Tetétlen“ helyébe írják be: „Kőröstetétlen“.

Nagyrozvágy (391. o.) ezentúl kj. h.

Noszvajnál (401. o.) a „)-(“ jel után írják 
be: „Sikfőfürdő“.

Répáshuta (452. o.) ezentúl kj. Bükkszent- 
kereszt.

Sikátorpuszta o  Fót (469. o.) után írják 
be: „Sikfőfürdő Oi Noszvaj, Borsod vm. me
zőkövesdi j„ u. p. és u. t. Bogács.“

Tetétlen o  Nagykőrös (521. o.) adatait 
töröljék és jegyezzék be: „Üj neve Kőröstetét 
len“.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Alsónyárasdnál (35. o.) jegyezzék be:

„Felsőnyárasddal Nyárasd ideiglenes néven 
egyesült.“

Bolyk (42. o.) ezentúl kj. Losonc.
Felsőnyárasdnál (57. o.) jegyezzék be: „Al- 

sónvárasddal Nyárasd ideiglenes néven egye
sült.“

Kétkeresztúl (72. o.) ezentúl kj. Losonc.
Nagydaróc (86. o.) ezentúl kj. Losonc.
Pinc (95. o.) ezentúl kj. Losonc.
Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

I I .

214.426/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Csegöld (158. o.) ezentúl f f e L ;  az „u. t. 
Jánk“ bejegyzést töröljék.

Csengersima (159. o.) ezentúl (§)£3 L; az „u, 
t. Csenger“ bejegyzést töröljék.

Csonkástanya Nyírvasvári (168. o.)
ezentúl u. t. Nyírvasvári.

Gyengetanya f"» Nyírvasvári (234. o.)
ezentúl u. t. Nyírvasvári.

Keréknádtanya <?'> Nyírvasvári (294. o.) 
ezentúl u. t. Nyírvasvári.

Kisgéc Nagygéc (303. o.) ezentúl u. t. 
Csengersima.

Koszticstanya o  Nyírvasvári (323. o.) 
ezentúl u. t. Nyírvasvári.

Kürthytanva Csengersima (336. o.)
ezentúl u. t. Csengersima.

Latortanya ~ Nyírvasvári (340. o.) ezen
túl u. t. Nyírvasvári.

Nagygéc (383. o.) ezentúl u. t. Csenger
sima.

Nyírvasvári (406. o.) ezentúl L; az „u. 
t. Nyírbátor“ bejegyzést töröljék.

Paptanya r\ Nyírvasvári (423. o.) ezentúl 
I u. t. Nyírvasvári.
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Szunyogház r\ Nagygéc (509. o.) ezentúl 
u. t. Csengersima.

Tésa (520. o.) ezentúl u. p. és u. t. Ipoly- 
visk.

Vécsey tanya r'i Csengersima (556. o.) 
ezentúl u. t. Csengersima.

Az I. számú Pótfüzetben:
Alsóschönborn (35. o.) ezentúl u. p. Vár- 

palánka.
Mokcsakerész (85. o.) ezentúl u. p. Vaján.
Pereszlény (94. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Ipolyvisk.
Sárosoroszi (100 o.) ezentúl u. p. Bene.
Ungmogyorós (111. o.) ezentúl u. p. Vaján.
Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

Koháryszentlőrinc pu. postaügynökség névé 
nek megváltoztatása.

214.105/3.
Kecskemét törvényhatósági joggal felruhá

zott városhoz tartozó Koháryszentlőrinc vasút
állomáson működő „Koháryszentlőrinc pu.“ 
postaügynökség elnevezése a vasútállomás ne
vének megváltozásával kapcsolatban 1940. évi 
április hó 15-től „Kohárymajor pu.“ névre vál
tozik meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbij 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 318. oldalán Koháryszent- 
lőrincnél (r . Kecskemét) a jel után levő
„pu.“ helyébe jegyezzék be: „(Kohárymajor 
pu.)“. Koháryszőllők v. mh. r\ Kecskemét (318. 
o.) ezentúl u. p. Kohárymajor. Nyárjas v. á. rv 
Kecskemét (402. o.) ezentúl u. p. és u. t. Ko
hárymajor. Világoshegy v. mh. Kecskemét 
(561. o.) ezentúl u. p. és u. t. Kohárymajor.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 77. oldalon, a 163. oldalon (a 184. 
számnál), a 183. oldalon (a 4344. számnál) és 
az Irányítási Füzetben a 95. oldalon „Koháry
szentlőrinc“ helyébe írják be: „Kohárymajor“.

Budapest, 1940. évi április hó 2-án.

Kék postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

214.795/3.
Kék postaügynökség ellenőrzőhivatala 1940. 

évi április hó 1-től Demecser helyett Nyíregy
háza 1. számú postahivatal.

A hivatalok a Helységnévtárban (289. o.),

a Postahivatalok és Postaügynökségek névso
rában (71. o.) és az Irányítási Füzetben (87. o.) 
Kéknél „Eh. Demecser“ helyébe írják be: 
„Nyíregyháza 1.“

Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

A postaalkalmazottak gyermekeinek 1940. évi 
szünidei neveltetése.

194. Nyj.
A Postás Nyugdíjjárulék Alap intéző

bizottsága elhatározta, hogy az arra rászoruló 
postás gyermekek szünidei neveltetéséről az
1940. év nyarán is gondoskodik.

A neveltetésben a posta összes alkamazot- 
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 egész
ségesek, de gyenge szervezetük miatt az orvos 
véleménye szerint üdülésre, illetve szünidei 
neveltetésre rászorulnak.

A neveltetésre kijelölt gyermekeket rész
ben a Postás Nyugdíj járulék Alap balaton- 
boglári szünidei gyermekotthonában, részben 
a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapítványának 
horányi „Demény Károly“ üdülőtelepén, rész
ben az Országos Gyermekvédő Liga gyermek- 
üdülőtelepein, éspedig elsősorban a Bakonyban 
lévő farkasgyepüi üdülőtelepén helyezzük el.

A jelentkezők összeírása az erre a célra 
kiadott jelentkezési lap útján történik. A 
nyomtatványt a postavezérigazgatós/ág ügy
osztályai, a m. kir. posta központi számvevő
sége s a központi hivatalok közvetlenül a Pos
tás Nyugdíjjárulék Alaptól i(I., Krisztina-krt.
12., VI. em. 630. sz.), a fővárosi és vidéki posta- 
hivatalok igazgatóságuktól, a nyugdíjasok pe
dig a lakóhelyükön levő postahivataloktól szer
zik be.

A nyomtatvány megfelelő rovatait a je
lentkező alkalmazott tölti ki. _ Minden nevel
tetni kért gyermekről külön jelentkezési lapot 
kell kiállítani.

A jelentkezési lapon a hivatalvezető a csa
ládi adatokat igazolja, a kérelem teljesítésére 
nézve pedig javaslatot tesz. A szolgálati fő
nökségek véleménye főleg a jelentkező alkal
mazott családi, anyagi stb. viszonyaira s a rá
szorultság mérvére terjedjen ki és tüntesse 
fel azt, hogy a hivatalvezető a bejelentett 
gyermeket első-, másod-, vagy harmadsorban 
ajánlja-e neveltetésre.
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A nyugdíjasok és özvegyek a jogosultság 
igazolására az utolsó havi nyugdíj-utalvány 
szelvényét csatolják a jelentkezési laphoz.

A Postás Nyugdíj járulék Alap abból a cél
ból, hogy a jelentkező gyermekek közül első
sorban azokat helyezze el, akik a levegőválto
zásra és a jobb táplálkozásra leginkább rászo
rulnak, továbbá annak megállapítása végett, 
hogy a gyermekek közül kik kerüljenek a Ba
laton mellé és kik a Duna melletti, illetőleg a 
magaslati üdülőtelepekre, a gyermekeket or

vossal megvizsgáltatja.
A Budapesten és környékén lakó gyerme

kek orvosi vizsgálatának helyéről és időpont
járól 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 orvos a jelentkezési lapon az „Orvosi 
vélemény“ rovatba bejegyzi véleményét a 
gyermek egészségi állapotáról, továbbá véle
ményt ad arra vonatkozólag, hogy a gyermek 
részére melyik üdülőtelepet ajánlja.

Mivel a gyermek szervezetének nem min
den üdülőhely megfelelő, s így a Balaton mel
letti tartózkodás sem minden gyermeknek 
kedvez, a szülők okvetlenül kérjék az orvos 
véleményét arra nézve, hogy a gyermeknek 
melyik üdülőhely kívánatos, illetve megfelelő.

A postavezérigazgatóság ügyosztályai, a 
m. kir. posta központi számvevősége s a köz
ponti hivatalok a kiállított és a hivatalvezető 
javaslatával ellátott jelentkezési lapokat — a 
fővárosban és a környékén lakóknál orvosi vé
lemény nélkül — f. évi április hó 26-ig közvet
lenül a Postás Nyugdíj járulék Alapnak küld
jék meg.

A kiállított jelentkezési lapokat a vidéken 
lakó tényleges kincstári és postamesteri sze
mélyzet orvosi véleménnyel ellátva, a főváros
ban és a környékén lakó tényleges kincstári és 
postamesteri személyzet orvosi vélemény nél
kül szolgálati főnökségüknél adják be, a nyug
díjasok pedig — a vidékiek orvosi vélemény
nyel, a fővárosban és környékén lakók e nél
kül — annál a hivatalnál, amely a lakásukhoz 
legközelebb esik. A hivatalok a jelentkezési 

lapokat a hivatalvezető javaslatának rájegy- 
zése után igazgatóságukhoz terjesszék fel. 
mégpedig oly időben, hogy az igazgatóságok a

jelentkezési lapokat április hó 26-ig a Postás 
Nyugdíjjárulék Alapnak megküldhessék.

A postás gyermekek szünidei neveltetése 
előreláthatólag június hó közepén kezdődik és 
csoportonkint 3—4 hétig tart.

Arról, hogy az alap intézőbizottsága 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 ér
tesítést kapnak.

Budapest, 1940. évi április hó 2-án.

Személyzetiek.
213,914/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 
február havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelen
tik):

Áthelyeztettek: Karsai Károly dr. segéd
titkár 64 Szegedről Budapestre, Lehotzky An
dor mérnök 32 Szegedről Kassára, Horváth La
jos I. o. tiszt 368 Husztról Budapestre, Balás 
Károly I. o. tiszt 436 Budapestről Kassára, 
Minczer Béla dr. I. o. tiszt 606 Budapestről 
Debrecenbe, Kontraszti Lajos id. II. o. tiszt 183 
Szolnokról Debrecenbe, Dedinszky Hotimér 
id. fi. o. tiszt 202 Érsekújvárról Komáromba, 
Szalády László gyakornok 348 Szombathelyről 
Komáromba, Wéber Nándor gyakornok 503 
Budapestről Marcaliba, Riihl Jenő ellenőr 181 
Újpestről Budapestre, Szemereki Lajos ellenőr 
302 Léváról Budapestre, Lutonszky Géza se
gédellenőr 432/18 Komáromból Érsekújvárra, 
Gedeon József segédtiszt 373/7 Szerencsről 
Miskolcra, Kakodi István segédtiszt 384 Duna- 
mocsról Vácra, Magdics Irén ellenőrnő 159/VI. 
Kispestről Budapestre, Demeter Margit ellen
őrnő 159/8. Rozsnyóról Budapestre, Szalai Emi
lia segédtisztnő 222 Budapestről Kassára, Per- 
vay Imréné kezelőnő 285 Bonyhádról Buda
pestre, Tölgyes Karolin kezelőnő 320 Kapos
várról Husztra, Ruif Margit kezelőnő 489 Esz
tergomból Budapestre, Rafaisz Magda kezelő
nő 759 Dombóvárról Husztra, Pavella Pál I. o. 
altiszt 2463 Miskolcról Rimaszombatra, Gaál 
György II. o. altiszt 1151 Rimaszombatról Mis
kolcra, Demes Ferenc II. o. altiszt 1973/19. Ko
máromból Budapestre, Aranyos Miklós II. o. 
altiszt 3862 Budapestről Debrecenbe, Petrovics 
András II. o. altiszt 3907 Budapestről Komá-. 
romba, v. Szabó István II. o. altiszt 3914 Deb-
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recenből Budapestre, Kosa Kálmán II. o. altiszt 
3974 Párkányról Esztergomba, Kovács Ágos
ton II. o. altiszt 3933 Galántáról Budapestre, 
Kovács András II. o. vonalmester 142 Ócsárol 
Budapestre, Vajda György I. o. vonalfelvi
gyázó 452 Nagykanizsáról Salgótarjánba, Fritz 
Ádám II. o. vonalfelvigyázó 458 Lentiből Vil
lányba, Varga József II. o. vonalfelvigyázó 530 
Kassáról Miskolcra.

Nyugdíj azt attak: Kontratovics Anasztázia 
159/6 és Ányos Elza 159/9 ellenőrnők, dr. Vitéz 
Mihályné 433 és Kovács Hona budapesti 509 
segédtisztnők, Gulyás András 44 és Török 
László szentesi 409 I. o. altisztek, Rimái Albert 
II. o. vonalmester 125.

Felmentetett: Tömpék Antal II. o. altiszt 
3919.

Hlbocsáttatott: Fedor János II. o. altiszt
2758/4.

Lemondtak: Pongrácz Róbert id. segéd
mérnök 1, Sartoris Lajos 567 és Bendig Ignác 
603/6. gyakornokok.

Más állami ágazathoz kinevezve: Gyóni 
Lajos 14 és Udvari János 15 I. o. garagemes- 
terek.

Meghaltak: lovag Ahsbahs Frigyes gya
kornok 407, Rigó Lajos műszaki ellenőr 80,

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

Vágvölgyi József 266 és Bucsi Ferenc 341 II. o. 
szakaltisztek, Matus János I. o. altiszt 2407, 
Szőllősi András II. o. altiszt 1298.

Névváltozások: Krupiczer István főfelü
gyelői címmel és jelleggel felruházott felügyelő 
239 helyett Koltai István, Körmendy Valér II. 
o. tiszt 468 helyett Körmendy Valér dr., 
Schneider József ellenőr 154 helyett Szendi 
József, Grétsy Anna segédtisztnő 379 helyett 
Gulyás Andrásné, Áder György II. o. altiszt 
3537 helyett Acél György, Ferencsák József II.
0. altiszt 3779 helyett Felföldi József.

Egyéb változások: Nagy Teréz kezelőnő
857 rangsorszáma helyett 817/a, Gyurcsi László
II. o. altiszt 3993 rangsorszáma helyett 2706/c,
1. fizetési fok helyett 3. fok, Dávid István II. o. 
altiszt 4000 rangsorszáma helyett 2706/d, 1. fi
zetési fok helyett 3. fok, Borcsik István II. o. 
altiszt 4001 rangsorszáma helyett 2706/e, 1. fi
zetési fok helyett 3. fok, Dolniczky József II. o. 
altiszt 4002 rangsorszáma helyett 2980/a, 1. fi
zetési fok helyett 2. fok, Peleczky Ferenc II. o. 
altiszt 4003 rangsorszáma helyett 2980/b, 1. fi
zetési fok helyett 2. fok.

Véglegesítve: 1940 február hó 1-től Nagy 
Mihály döbröközi II. o. altiszt 3285.

Budapest, 1940. évi április hó 2-án.

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1940. évi április hó 20-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá- 
.atok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi március hó 30-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
214.689/1., 213.088/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
I. ad. 211.228/3., 214.561/3., 214.399/3., 213.997/3., 213.817/3.
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**) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi ápri
lis hó 20-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi április hó 2-án.

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

Büdszentmihály postahivatal május 1-től 2—3 
hónapra gyakorlott kiadónőt keres. Fizetés: teljes el
látás (mosás és ágynemű nélkül) és 50 pengő, üzemi
vel együtt.

Csepel 1. számú postahivatalnál kiadó vagy ki
adónő azonnal vagy 1-ig alkalmazást nyerhet. Járan
dóság megegyezés szerint fix.

Csepregi postahivatalnál rendszerető kiadó, 
esetleg kiadójelölt azonnal beléphet. Járandóság:

készpénz, megállapodás szerint.
Encs postahivatal mindenben jártas kiadót ke

res április 15-re. Járandóság: 50 pengő, üzemivel 
együtt és teljes ellátás.

Szentistvánl postahivatal június vagy július hó
napra helyettest keres fix fizetésre.

Szécsény 1. j[oszt. postahivatal távirdakezeléshez 
értő férfi- vagy .nőkiadót keres ápr. 15. vagy május 
1-től állandó alkalmazásra. Fizetés megegyezés sze
rinti fix és üzeimi.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvnsztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztély. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e r e tő :  D u ch o n  Ján o s .
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A MAGYAR KIR.
KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RÉSZÉRE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 10 40 . Á P R IL IS  12 1 6 . szám .

T A R T
Kitüntetés.
Címadományozás.
A magyar-orosz nyelv használata a postai szolgálat

ban.
Finn- és Svédországba szóló csomagok felvétele.
Külföldről induló mozgóposták személyzete által 

vámmentesen behozható dohánygyártmányok.
Az 1 9 2 9 . évi február hó 1-ei kelettel ellátott máso

dik kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevonási időtarta
mának újabb meghosszabbítása.

Budapest-Lóversenytér időleges postahivatal meg
nyitása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon kí
vül helyezése.

Lefoglalandó sajtótermék.
Változások az Irányítási Füzetben.

Kitüntetés.

213.992/1.

A magyar királyi Miniszterelnök előter
jesztésére a Magyar Királyi Posta szolgálatá
ban teljesített kiváló szolgálatuk elismeréséül 
Székely J. Mihály nostafőfelügyelőnek a Ma
gyar Érdemrend lovagkeresztjét adományo
zom és megengedem, hogy Kara Hermin, 
Münzberg Ilona, Horváth Lászlóné és Heitler 
Margit postaellenőrnőknek és Rif Béla posta* 
műszaki főellenőrnek elismerésem tudtul adas
sák, végül Farkas Pál I. osztályú postaaltiszt
nek a Magyar Bronz Érdemérmet adományo
zom.

Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 29. 
napj án.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál s. k.

L O M
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Keletbélyegző elvesztése.
Csománfalva postaügynökség megnyitása.
A Kónya postaügynökség megnyitása-.
Somodi postaügynökség megnyitása.
Fülöpháza postaügynökség ellenőrzőhivatalának meg

változtatása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. március 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
A m. kir. posta betegségi biztosító intézet közgyűlési 

határozatai.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadó.

Címadományozás.
214.713/1.

A magyar királyi kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium vezetésével megbízott 
magyar királyi iparügyi miniszter előterjeszté
sére nyugalomba helyezésük alkalmából Soós 
Zoltán nyugalmazott postaigazgatónak a ma
gyar királyi postafőigazgatói címet, továbbá 
Vértes Pál, Hais Bernát, Zámolyi Fergpc, P q- 
povics Andor és Sándi Béla nyugalmazott pos
tafőfelügyelőknek a magyar királyi postahiva
tali igazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1940. évi március hó 21. 
napján.

Horthy s. k.
Dr. Varga József s. k.

A magyar-orosz nyelv használata a postai szol
gálatban.

I. ad 211.819/4.
Ha Kárpátalján a postát igénybevevő felek 

a postaküldemények címzésénél, felszerelésé
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nél stb. csak a magyar-orosz nyelvet használ
ják, továbbá, ha a postaküldeményeken a ren
deltetési helyet csak magyar-orosz nyelven 
tüntetik fel, a postahivatalok eljárását az aláb
biakban szabályozom:

1. A kárpátaljai felvevő postahivatalok 
(postaügynökségek) a küldemények magyar
orosz nyelven írt adatait a további kezelés cél
jából a magyar-orosz nyelven írt szöveg fölé 
(esetleg alatta), magyar nyelven az alábbiak 
szerint kiírni kötelesek.

Cirill írásjelek használata ese.tén mind a 
küldemények címét, mind a postakezelés so
rán szükséges egyéb adatokat (pl. a feladó 
megjelölését, a postaküldemények értéknyilvá
nítását, az utánvétel összegét, postautalvá
nyoknál és postatakarékpénztári befizetések
nél a befizetett összeget stb.) magyarra át kell 
írni.

Latin írásjelek használata esetén a cím
adatok és a feladó megjelölésének átírása el
marad.

Az utánvétel, az értéknyilvánítás, a posta- 
utalványok és a postatakarékpénztári befize
tési lapok pengőösszegét a megfelelő bejegy
zés felett (esetleg alatta) betűvel kell magyarul 
megismételni.

A cím és egyéb adatok átírását végző al
kalmazott a helyes átírásért felelős. Az átírást 
végző alkalmazott a könyvelt küldemények és 
a postai megbízási lapok címoldalán alkalmas 
helyen, lehetőleg a címirat alsó bal sarkában, 
az átírás helyességét „Magyarra átírta“ zára
dék alkalmazásával, névaláírásával és hivatali 
állásának feltüntetésével igazolja.

A csomagok szállítólevelein (a szállítójegy- 
zékeken) a záradékot a szállítólevél (a szállító
jegyzék) törzslapjának felső részén kell alkaL 
mazni.

A postautalványok és a befizetési lapok 
adatainak átírásánál, ha azt a felvevő végezte, 
az előbbiek szerinti záradékot alkalmazni nem 
kell. Ha az átírást a felvevő helyett más végzi, 
utóbbi az utalványt illetőleg a befizetési lapot 
a felvevő aláírására szolgáló helyen — a fel
vevő aláírása mellett — aláírni köteles.

A felelős alkalmazott gondosan ügyeljen 
arra is, hogy a felek által kiállított feladóvevé
nyek adatait (a befizetési lapok elismervény 
részét) a vonatkozó küldemények lényeges 
adataival teljesen egyezően írja át magyarra.

2. A kárpátaljai postahivatalok (postaügy

nökségek) az 1. pont szerinti könyvelt külde
ményeket és a küldemények kísérőokiratait 
kézbesítés előtt felülvizsgálni kötelesek abból 
a szempontból is, hogy a felvevő hivatal a ma
gyar-orosz nyelven írt szöveget helyesen írta-e 
át magyarra.

A többi postahivatal (postaügynökség) az 
1. pont szerinti küldeményeket az átírás he
lyességének felülvizsgálása nélkül kézbesíti.

3. Kárpátalja területén a könyvelt külde
mények kézbesítésénél cirill írásjelekkel írt át
vételi elismerést is el kell fogadni.

4. A Kárpátalja területén közlekedő moz
góposták a levélgyiijtőszekrény útján feladott 
és csak cirill írásjelekkel címzett küldeménye
ket, külön kötegben, Ungvár 1, Huszt, vagy 
Debrecen 2 sz. postahivatalokhoz továbbítják 
a címadatok átírása végett. E küldemények 
címadatainak átírását soronkíviil kell elvégezni 
és azokat a legközelebbi szállítási lehetőséggel 
továbbítani kell. A címadatok átírásánál e ren
delet 1. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

II.
Az ország egyéb területén feladott ma

gyarorosz nyelven cirill írásjelekkel címzett 
közönséges levélpostai küldeményeket a posta- 
hivatalok (postaügynökségek) és a mozgópos
ták Debrecen 2. számú postahivatalhoz irá
nyítják a címadatok átírása végett.

E hivatalok könyvelt küldemények feladá
sánál a magyarul nem tudó magyar-orosz fele
ket a küldemények címzése, felszerelése és ki
állítása tekintetében hathatósan támogassák. 
Könyvelt küldemények kézbesítésénél pedig 
akkor, ha a címzett személyazonossága kettős 
(magyar és magyar-orosz) nyelvű személyazo
nossági igazolvánnyal kétséget kizáró módon 
megállapítható és ha az aláírás az igazolványon 
lévő aláírással nem szakértő által megítélhető- 
leg azonos, cirill írásjelekkel írt átvételi elis
merést is el kell fogadni. Ellenkező esetben az 
aláírást csak kézjegynek lehet tekinteni.

A hivatalok a rendeletet gondosan tanul
mányozzák és azt pontosan hajtsák végre. A 
rendelet az A. 1. Szab. 49. §. 3., 50. §. 5. és a 71.
§. 3. pontjánál, továbbá az A. 2. Szab. 29. §. 6. 
pontjánál jegyezzék elő. A szabályzatok javí
tása iránt a legközelebbi változás útján gon
doskodom. /

Budapest, 1940. évi április hó 3-án. /
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Finn- és Svédországba szóló csomagok felvéj
tele.

I. ad. 212,211/1940.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Finn- 

és Svédországba szóló csomagokat ezentúl új
ból a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ cí
mű füzetben feltüntetett útirányon és díjak 
mellett való továbbításra kell felvenni.

A folyó év február hó 23-án kelt 209.305/ 
1940. és a március hó 13-án kelt 212.211/1940 
számú körözvény táviratban foglaltak ezzel 
hatályukat vesztik.

Budapest, 1940. évf. április hó 10-én.

Külföldről induló mozgóposták személyzete ál 
tál vámmentesen behozható dohánygyártmá 

nyok.
213.496/4.

A vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi 
XIX. te. végrehajtása tárgyában kiadott új 
Utasítás 111. §. 40. bekezdésében foglaltak sze
rint „azok, akik a vámhatárt foglalkozásukból 
kifolyólag gyakran, vagy éppen naponként át
lépik, továbbá a nyilvános szállítóintézeteknek 
azok az alkalmazottai, akik a kilépésüktől szá
mított 24 órán belül a vámterületre visszatér
nek, csak 10 szivarkát, vagy 10 gramm dohányt, 
vagy 2 drb szivart hozhatnak be utiholmiként 
vámmentesen.“

Mivel ez az intézkedés a külföldről induló 
mozgóposták személyzetére is vonatkozik, az 
A, 7. Szab. 19. §. 5. pontjában foglalt azt a ren
delkezést, hogy külföldről 10 szivart, 50 drb 
szivarkát, vagy 50 gramm dohányt lehet vám
mentesen behozni, hatályon kívül helyezem s 
elrendelem, hogy a külföldről induló mozgó
posták személyzete, valamint a szemleutasok 
utázás közbeni használatra a jövőben vám
mentesen csak 10 szivarkát, vagy 10 gramm 
dohányt, vagy 2 drb szivart hozhatnak be.

Ha a szivar, szivarka és dohány együtt for
dul elő, a törvényes illetékmentességet akként 
kell alkalmazni, hogy 1 szivar 5 szivarkáva! 
illetőleg 5 gramm dohánnyal egyenlő.

E rendeletem betartását az igazgatóságok 
szemleutasaik által ellenőriztessék.

A fenti változást A. 7. Szab. 19. §. 5. pont
jánál jegyezzék elő. A szabályzat szövegének

helyesbítéséről a legközelebbi változásban gon
doskodom.

Budapest, 1940. évi április hó 4-én.

Az 1929. évi február hó 1-ei kelettel ellátott 
második kibocsátású 10 pengős bankjegyek be
vonási időtartamának újabb meghosszabbítása.

215.241/2.

A Budapesti Közlöny folyó évi 72, számá
ban a Magyar Nemzeti Banknak az alábbi hir
detménye jelent meg:

HIRDETMÉNY
az 1929. évi február hó l.-i kelettel ellátott má
sodik kibocsátású 10 pengős bankjegyek bevo
nási időtartamának újabb meghosszabbítása 

tárgyában.
A Magyar Nemzeti Bank az 1929. évi feb- 

rár hó l.-i kelettel ellátott 10 pengős címletű 
bankjegyek bevonására az 1939. évi október hó 
28.-án kelt hirdetményben kitűzött időtartamot 
a magyar kir. kormány hozzájárulásával 1940. 
évi december hó 31.-ig meghosszabbítja. ,

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főm- 
tézete és fiókintézetei e bankjegyeket ugyan
csak 1940. évi december hó 31.-ig fizetésképen 
vagy kicserélés végett elfogadják. Ezen idő
pont után az említett bankjegyeket a Magyar 
Nemzeti Bank intézetei már csak kicserélés 
végett fogadják el.

1943. évi december hó 31.-ével a Magyar 
Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a fent- 
említett bankjegyekre vonatkozólag a Bank 
alapszabályainak 94. cikke szerint megszűnik.

Budapest, 1940. évi március hó 27.-én.
Magyar Nemzeti Bank.

Baranyai s. k.
elnök.

Jakabb s. k. Mádai s. k.
főtanácsos. vezérigazgató-helyettes,

igazgató.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ezt a 
változást a P. R. T. 1939. évi 53. számában köz
zétett 145.561/2. sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi április hó 4-én.
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Budapest-Lóversenytér időleges postahivatal 
megnyitása.

215.001/3.
Budapest X. kerületében az Üjlóversenv- 

téren 1940. évi április hó 20-tól október hó 20-ig 
a Magyar Lovaregylet által rendezett verseny
napokon a lóversenyek tartama alatt a Buda
pest 72. számú postahivatal kirendeltségeként 
távbeszélővel egyesített postahivatal működik.

Az időleges postahivatal közönséges és 
ajánlott küldeményeket, táviratokat vesz fel, 
valamint helyi és helyközi távbeszélgetéseket 
bonyolít le. Távbeszélő hívószáma: *138-444.

Az időleges postahivatal „Budapest-Lóver
senytér“ feliratú különleges keletbélyegzőt 
használ.

Budapest, 1940. évi április hó 6-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

214.068/4.
Az aknaszlatinai m. kir. sóbányahivatalt a 

folyó évi május hó 1-től kezdődő érvénnyel fel
vettem a díjátalányozásban részvevő szervek 
közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-nak V. pontjánál (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) 42. tételként írják be: „42. Aknaszlatinai 
sóbányahivatal“.

Budapest, 1940. évi április hó 1-én.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése.

215.581/4.
A Zürichben megjelenő „Die Weltwoche“ 

című sajtótermék postai szállítására vonatkozó 
tilalmat hatályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalokat a P. R. T. 1940. évi
1. számában közzétett 200.314/1940. sz. rende
letre való utalással azzal értesítem, hogy az em
lített sajtóterméket a postai szállításból kitil
tott sajtótermékek jegyzékéből jelen rendele- 
temre hivatkozva töröljék.

Budapest, 1940. évi április hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermék.
216.072/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi április hó 6-án kelt B. I. 
3.403/1940/2. számú végzésével a valószínűleg 
Magyarországon, ismeretlen helyen előállított 
„Polnische Nachrichten vom 3. April 1940.“ 
című, „In Polen sind polnische zugelassen“ kez
detű, „Auch dieses Heft ist im Pressebureau er
hältlich“ végződésű, német nyelvű, valamint az 
ehhez mellékelt „Revue de la Presse polonaise 
Budapest cet avril 1940.“ című, „L’avenir de 
la . . .“ kezdetű, „ .. .obliges de comptor“ végző
désű, francia nyelvű röpiratok lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1940. évi április hó 10-én.

Változások az Irányítási Füzetben.

216.235/3.
Az „Irányítási Füzet“ című segédkönyv

ben bekövetkezett alábbi változásokat a hiva
talok vezessék keresztül és a helyes irányítás 
iránt intézkedjenek:

9. o. Alattyánnál 6 helyett Jászberény, 
Almáskamarásnál 123 helyett Bánkút írandó.

10. o. Alsónemesapátinál 138 helyett 24, 
24 helyett 138, Alsónémedinél az 5. hasábba Sz. 
helyett Bp írandó.

15. o. Bácsbokodnál és Bácsborsodnál 1+] 
161 után beírandó (H. Ü. ü. után nem), a 143 
előtt pedig a „nem“ szó törlendő.

21. o. Baranyajenőnél 1 + 44 után beírandó 
(V. Ü. után nem), 1. Sásd (V. Ü. után).

23. o. Bátkánál 90 helyett + 90 írandó.
36. o. Csanádpalotánál 1. Szeged 2 törlendő.
38. o. Csepregnél a 8023 előtt So. 1 helyett

So. 2,
51. o. Encsnél 1502 v. után 142 Írandó.
55. o. Felednél 1. 34/9507 v. törlendő.
62. o. Gebénél (V. Ü.) törlendő.
64. o. Gödreszentmártonnál +  44 helyett 

1 '+ 44, (IX/11—VI/17) helyett (V. Ü. után 
nem), 1. Sásd (V. Ü. után), Gömörfügénél 1. 90 I helyett + 90 Írandó.
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70. ©. Hangonynál Ózd 1 után beírandó 41.
71. o. Hatvan 2-nél 39 elé 9, + 38 után + 

TOO Írandó, + 39 után 100, + 38 után 1. Szóin. 
2—Jberény (k)/2011 v., + 22 után 1. Rozsnyó— 
1. Rszombat — 1. Starján — 1. Losonc/301. v. 
törlendő. — Helembánál + 1 után beírandó 
+  2.

73. o. Hidasnémetinél 1502 v. után beíran
dó 142.

80. o. Jánoshidánál 6 helyett Jászberény 
Írandó.

81. o. Jászberénynél 100 helyett + 100, 
2018 helyett 2028, s után 100 írandó, + 100, 1. 
Szóin. 2 — 1. Bp. 62 — 1. Bp 72 /2011 v. (k.) tör
lendő.

86. o. Kassa 2-nél 1502 v. után 142, 72 után 
l. Mi. 1 — , + 105 után + 104 írandó.

87. o. Kéknél beírandó 19, + 19.
100. o. Krasznokvaj dánál Felsőgagy helyett 

Encs írandó.
117. o. Mucsinál Kurd helyett Hőgyész 

írandó.
122. o. Nagykamarásnál 123 helyett Bánkút 

írandó.
129. o. Nevetlenfalunál beírandó 39/4235 v.
140. o. Paszikánál beírandó + 61.
150. o. Rákásznál beírandó 39,
161. o. Sóslaknál beírandó + 72.
166. o. Szeghalomnál 164 elé beírandó 292.
169. o. Szentsimonnál beírandó 41.
171. o. Szikszónál 1502 v. után beírandó 142.
181. o. Tiszadadánál 1. Tiszalök helyett be

írandó 1. 117 (k. ii.) — 1. 20 (V. Ü.).
185. o. Tornaijánál 90 elé beírandó + 90.
188. o. Ublyánál 33 helyett 39 írandó.
190. o. Üjszentivánnál 7032 helyett 7024 

írandó.
192. o. Vajánnál Nagykapos helyett Ung- 

vár 1 írandó.
195. o. Végegyházánál 123 elé beírandó 1. 

Bp. 72 /125 v.
Budapest, 1940. évi április hó 9-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
215.572/3.

Folyó évi április hó 4-től Bátyú—Munkács 
között a 450. c. sz. vonatban, külön postakocsi
ban, a munkácsi postahivatal ellátásában jegy
zókelőmenet rendeztetett be. A Bátyú—Mun

kács 418. sz. jegyzékelőmenet jelzett naptól 
kezdve poggyászkocsiban közlekedik.

A hivatalok ezeket a változásokat a P. R. 
T. múlt évi 20. számában 107.255/3. számú ren
delettel közzétett mozgópostái jegyzékben ve
zessék keresztül.

Budapest, 1940. évi április hó 5-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
213.605/8.

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

11. o. Az oldal alján levő 16) jegyzet (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 14. sz.-hoz) szöve
gének első mondata elé a következő mondatot 
írják: „Magántáviratok közértelmű angol, arab, 
francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven 
szerkeszthetők.“

17. o. Egyesült-Államok, Alaskánál a hír
laptávirat szódíja az 5. hasábban 1.09 a. fr.

20. o. Kanada, Colombie (britannique) 1. 
zónánál az 1. hasábban az *) jegyzetjelölést tö
röljék. A 2. és 3. zónánál a hírlaptávirat szó
díja az 5. hasábban 0.84 a. fr., a 4. zónánál a 
hírlaptávirat szódíja az 5. hasábban 0.85 a. fr.

Northwest-Territories (Canada)-nál a hír
laptávirat szódíja az 5. hasábban 0.88 a. fr.

Yukon-nál a hírlaptávirat szódíja az 5. ha
sábban 0.85 a. fr.

Az oldal alján levő *) jegyzet szövegét tö
röljék.

23. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gében az „összebeszéltnyelvű, valamint“ szava
kat töröljék és a „szám“ szó kis kezdőbetűjét 
nagy kezdőbetűre javítsák.

Budapest, 1940. évi április hó 4-én.

Keletbélyegző elvesztése.
215.131/3.

Nyékládháza postahivatal „Pu. levélszek
rényből“ feliratú, téglalap alakú, kerékrend
szerű keletbélyegzője folyó évi február hó 
10-én elveszett.

a z  új „Pu. levélszekrényből“ feliratú kelet- 
bélyegző a régitől való megkülönböztetés cél
jából „A“ jelzéssel készül.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé-
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geket, hogy ha hozzájuk az elveszett bélyegző 
lenyomatával ellátott küldemények érkezné
nek, azokat azonnal terjesszék fel az illetékes 
postaigazgatósághoz.

Budapest, 1940. évi április hó 9-én.

Csománfalva postaügynökség megnyitása.
215.739/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
técsői járásában fekvő Csománfalva—HoMaabeKo 
községben 1940. évi április hó 1-én postaügynök
ség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kövesliget 
—AparoBo, ellenőrzőszáma: 2267., díjnégyszög- 
száma: 4250.

Az ügynökség forgalmi köre Csománfalva— 
HoMaji.eBo és Kricsfalva—KpiwoBo községekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 36. oldalon Csorna után jegyez
zék be: „2267., 4250.,.., Csománfalva— HoMa-ntero 
ü. (Eh. Kövesliget—ÄparoBo), Máramarosi köz
ig. kirend., D, Huszt—Xyc-n, ===== Alsószine- 
vér—CnHeBnpB, Kövesliget—.HparoBo. . .“; a 171. 
oldalon a 4250. számnál Kövesliget elé és a 178. 
oldalon a 2267. számnál írják be: „Csomán
falva“.

Az Irányítási Füzet 40. oldalán Csorna után 
jegyezzék be: „Csománfalva, Ü, Máramarosi 
közig, kirend., D., II., Huszt—Alsószinevér gk., 
Eh. Kövesliget.“

Budapest, 1940. évi április hó 10-én.

A Kónya postaügynökség megnyitása.
215.736/3.

Hajdú vármegye központi járásában, a 
közigazgatásilag Balmazújvároshoz tartozó Kó
nya lakott helyen 1940. évi április hó 1-én pos
taügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Debrecen
2., ellenőrzőszáma: 2289., díjnégyszögszáma: 
976.

Az ügynökség forgalmi köre Darassa, 
Dinnyés, Ferencmajor és Kónya lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 172. oldalon Darassa 
(Zsidódarassa) .A Balmazújváros, a 177. oldalon 
Dinnyés Balmazújváros és a 212. oldalon 
Ferencmajor íA Balmazújváros ezentúl u. p. 
Kónya. A 320. oldalon Kónyánál (r\ Balmazúj
város) az „u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. 
Debrecen 2., Debrecen Füzesabony, 976.“;
az „u. t. Balmazújváros“ után pedig „postá
ig. D.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 79. oldalon Kóny után írják be- 
„2289., 976.,.., Kónya ü. (FZh. Debrecen 2.), 
Hajdú, D., Debrecen Füzesabony.“; a
168. oldalon a 976. számnál és a 178. oldalon a 
2289. számnál írják be: „Kónya“.

Az Irányítási Füzetben a 97. oldalon Kónv 
után jegyezzék be: „Kónya, U„ Hajdú, D„ IL 
Debrecen- Füzesabony, Eh. Debrecen 2., 168..., 
+ 168.“

Budapest, 1940. évi április 10-én.

Somodi postaügynökség megnyitása.
215.955/3.

Abaúj-Torna vármegye csereháti járásában 
fekvő Somodi községben 1940. évi április hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala Kassa
2., ellenőrzőszáma: 3512., díjnégyszögszáma:
731.

A postaügynökség forgalmi köre a köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 
101. oldalán Somodinál az „u. p. és“ helyébe ír
ják be: Eh. Kassa 2., Miskolc «■ — Torna
1-T-- Kassa, 731.“; az „u. t. Szepsi“ után pedig: 
„postáig. K.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 126. oldalán Somlóvásárhely után ír
ják be: „3512,, 731.,..., Somodi ü. (Eh. Kassa
2.), Abaúj-Torna, K., Miskolc-=■= Torna«=*=: 
Kassa“; a 166. oldalon a 731. számnál és a 182. 
oldalon a 3512. számnál írják be: „Somodi“.

Az Irányítási Füzet 158. oldalán Somlóvá
sárhely után írják be: „Somodi, Ü., Abaúj-
Torna, K., Ib., Miskolc—Torna—Kassa, 166,
Eh. Kassa 2., + 166.“.

Budapest, 1940. évi évi április hó 10-én.
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Fülöpháza postaügynökség ellenőrzőhivatalának 
megváltoztatása.

214.747/3.

Fülöpháza postaügynökség ellenőrzőhiva
tala 1940. évi április hó 1-től Kecskemét 1. he
lyett Ágasegyháza.

A hivatalok a Helységnévtárban (217. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (51. o.) és az Irányítási Füzetben (59. o.) 
Fülöpházánál „Eh. Kecskemét“ helyébe írják 
be: „Eh. Ágasegyháza“.

Budapest, 1940. évi április hó 9-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
március havi forgalma.

1856/eln. ptkpt.
A takaréküzletágban a betéteket 1,281.280 

P 53 f-rel múlták felül a visszafizetések. A be
tétek állománya 1940. március hó végén 
141,914.059 P 71 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladékban 
27,699.959 P 71 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 620.401 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 34,855.256 

P 30 f-rel haladták túl a megterhelések. A csekk

betétek állománya 1940. március hó végén 
219,793.454 P 17 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó ré
gén 41.419 volt.

Az értékpapirüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapirok állománya 1940. már
cius hó végén névértékben 153,788.725 P 34 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapirok és egyéb értékek pedig név
értékben 260,695.016 P 94 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 105.685 volt.

A zálogüzletágban 195.455 darab új zálog
felvétel 4,303.055 P kölcsönnel és 196.233 darab 
zálogkiváltás 4,033.398 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. március hó 
végén 1,045.337 tétel, a zálogkölcsöntőke álla
déka pedig 22,508.408 P volt.

Az árverési csarnokban önkéntes árverésre 
2.275 tétel, kényszerárverésre pedig 4.274 tétel 
különféle ingóság került.

Eladatott összesen 5.545 tétel, a befolyt vé
telár 121.580 P 94 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. március hó folyamán 
3,658.787 tétel és 2.014,425.385 P 75 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
361,707.513 P 88 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi április hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
214.875/1.
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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

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

mostani vagy az állásnélküli kiadók a legutóbbi 
állomáshelyükre illetékes postaigazgatóságnak 
legkésőbb 1940. évi április hó 27-ig küldjék 
meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
ito k  nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi április hó 3-án.

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi ápri
lis hó 27-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi április hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
215.766/3. sz.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet köz
gyűlési határozatai.
4.723/1940. szám.

A m. kir. posta betegségi biztosító intézet 
közgyűlése az 1940. évi március hó 17-én tar
tott XV. évi rendes ülésében a következő hatá
rozatokat hozta:

1. az intézet 1938/39. évi zárószámadásait

elfogadta és a felmentvényt a választmánynak 
és felügyelőbizottságnak megadta;

2. hozzájárult ahhoz, hogy az 1938/39. évi 
zárószámadásokban mutatkozó 40.383.44 P ke
zelési felesleg felerészben a tartalékalaphoz 
csatoltassék, felerészben pedig a kezelési feles
legek számlája javára számoltassék el;

3. tudomásul vette, hogy a zsidók közéleti 
és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról
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szóló 1939 : IV. te. 8. §-ának rendelkezése sze
rint az intézet önkormányzatába választható 
és kinevezhető zsidó tagok arányszámát az in
tézet választmánya az 1939. évi november hó
3-án tartott közgyűlést pótló rendkívüli ülésé
ben alapszabálymódosítással 6%-ban állapította 
meg;

4. a m. kir. posta betegségi biztosító inté
zet alkalmazásában állott és a m. kir. postames
terek és postamesteri alkalmazottak országos 
önsegélyző- és nyugdíj egyesülete részéről nyug
ellátásban részesülő szakképzett ápolónők ön
kéntes betegségi biztosítása érdekében előter-

! jesztett alapszabálymódosításokat elfogadta;
5. a segélyezések terén előforduló vissza

élések szigorúbb megtorlására az alapszabály 
megfelelő szakaszainak módosítását elfogadta.

Az alapszabálymódosításokat a m. kir. bel
ügyminiszter úrnak a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter úrral egyetértő hoz
zájárulása után az intézet a P. R. T.-ban részle
tesen közzé teszi.

Budapest, 1940. évi április hó 6-án.
*
A m. kir. posta betegségi 

biztosító intézete.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Saághy Ferencné 
sz. Kinder Hedvig kiadó Siklós, 1918. Tiszaderzs Lemondott.

So
pr

on Kiss Jolán kiadó Szombathely, 1907 Hegyfalu Meghalt.

So
pr

on Andrásfai Béla

1

hiv. kisegítő Andrásfa, 1893. Győrvár Kezelésben érdemlege
sen nem vett részt.

So
pr

on Pál Etelka kiadó Munkács, 1891. Celldömölk
Gagyvendégire
postamesterré

kinevezve.

So
pr

on Déri Aranka kiadó Almásfüzitő, 1912. Tata 2. Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állások.

CSÁKVÁR I. O. POSTAHIVATAL azonnali belé
pésre gyakorlott kiadót keres. Fizetés 120 P fix és üzemi. 
Ajánlatokat Csákvár, postahivatal címre kér, postamester.

DOROG POSTAHIVATAL két jó kiadó szíves 
ajánlatát kéri a fizetési igények megjelölésével. Állás 15-én 
elfoglalandó.

KAPUVÁRI POSTAHIVATAL május hó 1-től ál
landó alkalmazásra kiadót keres, fizetés 105 P +  üzemi 
jutalék minden levonás nélkül.

KIST ARCS A PESTKÖRNYÉKI POSTAHIVATAL 
azonnalra, állandó alkalmazásra keres, mindenben jártas, 
postamester helyettesítésre is képes postakiadónőt. Járan
dóság: teljes ellátás, külön szoba, üzemivel együtt 60 P 
fix.

LEGENYEALSÓMIHÁLYI II. OSZT. POSTAHI

VATAL mielőbbi belépésre keres kiadót. Járandóság 90.— 
P fix és lakás, fűtés, világítással, az állás állandó.

MEZŐKÖVESD POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra nőkiadók szíves ajánlatát kéri. Járandóság: Teljes 
ellátás és megegyezés szerinti fizetés.

SÖMJÉNMIHÁLYFA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
június hóra helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

SZEGHALOM POSTAHIVATAL mindenben jártas, 
gyakorlott kiadót keres. Járandóság kézpénzfizetés.

TÁPIÓSÁG POSTAHIVATAL egy a számadástétel
ben is jártas kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. 
Teljes ellátást ad. Ajánlatok Tápióság postahivatal címre 
küldendők.

ZALAAPÁTI POSTAHIVATAL május elsejére 
férfi vagy nőkiadót keres. Ajánlatokat fizetési igényekkel 
kéri.

Állást kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
nerc

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Kovács Margit Bő Azonnal. Kezdő.

Tóth Béla Kuncsorba Kisegítőnek ajánlkozik.

Holb Julia Debrecen, Apafii u. 28. sz. Kisegítőnek ajánlkozik.

Fonod Márta Pécs 6. Azonnal.

Gróf Éva Debrecen, István-út 24 Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Cser Valéria Pécs, Líceum u. 11 Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Szabó József Ózd 1. 3</2 Április 15-től. Bárhová.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d «  R t. F e le lő t  v e z e tő : D uchon  J á n o t.
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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 4 0 . Á P R I L I S  19 . 17. szám .

T A R T A L O M
Hivatalvezetői megbízatás.
A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának kor

látozásáról szóló 1939, évi IV. te. végrehajtása.
A  cukor postai szállításának korlátozása.
A zsír postai szállításának korlátozása.
A postaalkalmazottak kártérítési felelősségének meg

állapítása.
Postaforgalom a Németországba bekebelezett keleti 

területtel és a Főkormányzósággal.
A belföldön feladott és belföldi rendeltetési helyre 

szóló vámkísérőjegyes csomagok felszerelése.
Magyarország postajárati térképének újból való ki

adása.
A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahivatalok 

fürdőidény alatti személyzeti megerősítése.
Figyelmeztetés az Országos Protestáns Napok alkal

mával kiadott emlékbélyegek érvényességére vonatkozóan 
Az „L“ és „C/2“ szolgálatot tartó központoknál 20— 

21 óra között elrendelt távbeszélő szolgálat díjazása.
A Budapesti Nemzetközi Vásár területén alkalmi 

postahivatal felállítása.
Változások a Helységnévtárban.
Erdőkürt postaügynökség megnyitása.
Jákfa postaügynökség megnyitása.
Kisapostag postaügynökség megnyitása.
Mátraszele postaügynökség megnyitása.
Csörnyeföld postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény.
Meghívó.
Kimutatás a létszámból törölt kiadókról.
Betöltendő postakiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Hivatalvezetői megbízatás.
215.130/1.

Brenner Jenő postafőtisztet (377) a jászbe
rényi postahivatal vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1940. évi április hó 12-én.

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939. évi IV. te. végre

hajtása.
148.606/1.—1939.

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalá
sának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. tc.-nek 
és annak végrehajtása tárgyában kiadott 7.720/
1939. M. E. számú kormányrendeletnek (végre
hajtási utasítás) a m. kir. postát érintő szaka
szait az alábbiakban ismertetem:

1939: IV. te.
(Kihirdették az 1939. évi Országos Törvénytár

ban 1939. május 4-én.) 1

1. §•
(1) A jelen törvény alkalmazása szem

pontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki ő

maga, vagy akinek legalább egyikjizülője, jvagy_ 
akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen 
törvény hatálybalépésekor az izraelita hitfele-
Kezet tagja, vagy a jelen törvény hatálybalé- 
pése előff az izraelita hitfelekezet tagja volt, 
úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény 
hatálybalépése után született ivadékait.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott 
személyek köziül nem lehet zsidónak tekinteni., 
azt, aki az 1939. évi január hó 1. napja előtt 
kötött házasságból származik, ha szülői közül 
csak az egyik és nagyszülői közül is legfeljebb 
kettő volt az izraelita hitfelekezet tagja és ha

1. mindkét szülője már a házasságkötéskor 
valamely keresztény hitfelekezet tagja volt és 
azontúl is keresztény hitfelekezet tagja ma
radt, vagy

2. szülőinek házasságuk megkötése előtt 
a törvényben meghatározott módon kötött 
megegyezése értelmében a keresztény szülő 
vallását követi és a házasság megkötésekor 
izraelita vallású szülő az 1939 évi január hó 1. 
napja előtt valamely keresztény hitfelekezetre

Tagja maradt, vagy
3. születésétől kezdve keresztény hitfele-
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kezet tagja volt, vagy élete hetedik évének be- | 
töltése előtt keresztény hitfelekezet tagjává 
lett, izraelita vallású szülője az 1939. évi iaa. 
nuár hó 1. napját megelőzően vált valamely 
keresztény hitfelekezet tagjává- és Tíitfíd ő 
maga, mind a szülője ezentúl is keresztény 
hitfelekezet tagja maradt.

(3) Az első bekezdésben meghatározott 
személyek közül nem lehet zsidónak tekinteni 
azt sem, aki

a) az 1919. évi augusztus hó 1. napja előtt 
lett keresztény hitfelekezet tagjává és azontúl 
is keresztény hitfelekezet tagja maradt, ha zsi
dó szülői, illetőleg zsidó szülője — amennyiben 
pedig szülői az 1848. évi december^ Jió 31. 
napja után születtek. C?ek TgKfrTTpfrnenői a/ 
1849. évi január hó 1. napja előtt Magyaror
szág területén születtek;

b) a jelen törvény értelmében zsidónak 
nem tekintendő személlyel az 1939. évi január 
hó 1. napja előtt kötött házasságot, ha ebből 
a házasságból született vagy születendő gyer
mekei közül egyiket sem kell a jelen törvény 
értelmében zsidónak tekinteni;

c) a jelen §. értelmében zsidónak nem te
kintendő szülők ivadéka;

d) legkésőbb az 1939. évi január hó 1. 
napja óta valamely keresztény hitfelekezet kö
telékébe tartozó és egyébként az a) pontban 
meghatározott személyi kellékeknek megfelelő 
szülőknek olyan ivadéka, aki születésétől 
kezdve keresztény hitfelekezet tagja.

(4) A második és harmadik bekezdés ren
delkezései nem terjednek ki arra, aki a jelen 
törvény hatálybalépése után a jelen §. értelmé
ben zsidónak tekintendő személlyel köt házas
ságot.

(5) A jelen §. rendelkezéseit a házasságon 
kívül született gyermekekre is megfelelően al
kalmazni kell.

(6) A harmadik bekezdés a), valamint d) 
pontjában meghatározott személyekre és iva
dékaikra az 5.. §. első bekezdésében, a 6., a 7., 
a 10., a 15., a 16. §-okban és a 19. §. második 
bekezdésében megállapított korlátozó rendel
kezéseket alkalmazni kell.

(7) Utasíttatik a minisztérium, hogy — 
amennyiben annak szüksége felmerül, hogy 
egyes személyek a jelen törvény hatálya alól 
megfelelő intézmény felállítása útján, a nem
zet különleges érdekéből kivételesen mentesit- 
tessenek — ily intézmény létesítésére az or
szággyűlésnek megfelelő előterjesztést tegyen.

(1) Amennyiben a jelen törvény máskép 
nem rendelkezik, rendelkezéseit nem lehet al
kalmazni:

1. olyan tűzharcosra (1938 : IV. te. 1. §.), 
vagy az 1914—1918. évi háborúban hadifogsá
got szenvedettre, aki a sebesülési érem viselé
sére jogosult és az ellenség előtt tanúsított vi
téz magatartásáért legalább egy ízben kitünte
tésben részesült, vagy olyan hadirokkantra, aki 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartá
sáért legalább egy ízben kitüntetésben része
sült;

2. arra, akit az-49M—1918. évi háborúban 
ezüst vagy aranyavitéaségi éremmel tüntettek 
ki, vagy aki az ellcnség-előtt tanúsított vitéz 
magatartásáért más kitüntetésben legalább két 
ízben részesült, valamint arra, akinek atyját az 
1914—1918. évi háborúban arany vagy legalább 
két ízben nagy ezüst vitézségi éremmel tüntet
ték ki;

3. arra, akit az 1914—1918. évi háborúban a 
kardokkal ékesített III. osztályú vaskorona- 
renHHéltüntettek ki, vagy aki ennél magasabb 
és ugyancsak a kardokkal ékesített kitüntetés
ben részesült, valamint ennek gyermekeire;

4. arra, aki a jelen törvény hatálybalépése
kor legalább ntven százalákhan hadirokkant, 
továbbá annak feleségére és gyermekeire, aki 
a jelen törvény hatálybalépésekor hetvenöt 
vagy száz százalékban hadirokkant;

5. arra, aki az 1914—1918. évi háborúban 
hősi halált halt személy özvegye vagy gyer
meke;

6. arra, aki az, 1918. és 1919. évi forradal
mak idején az ezek ellen irányuló nemzeti moz
galmakban résztvett. ha ezzel életét kockáz
tatta, vagy e miatt szabadságvesztést szenve
dett, valamint ennek feleségére és gyermekeire, 
úgyszintén annak özvegyére és gyermekeire, 
aki ilyen tevékenysége miatt életét vesztette;

7. a belső titkos tanácsosokra, a_m. kir. tit
kos tanácsosokra, továbbá arra,_ aki a jelen 
torvény hatálybalépésekor valamelyik tudo- 
manyegyetemen vagy a József nádor műszaki 
és gazdaságtudományi egyetem Tényleges vagy 
nyugdíjas nyilvános rendes tanára:

8. arra, aki keresztény hitfelekezetnek 
tényleges vagy nyugdíjas lelJapasztora:

9. arra, aki a nemzetközi olimpiai bizottság 
által rendezett olimpiai versenyen bajnokságot 
szerzett.

2. §•



(2) A jelen §-ban megállapított mentesség 
a mentesített személy ivadékaira nem ter
jed ki.

(3) Az első bekezdés 1—5. pontjának ren
delkezéseit az 1914—1918. évi háború befeje
zése után az országért vívott harcokban részt- 
vettekre is megfelelően alkalmazni kell.

5. §.
(1) Tisztviselőként vagy..egyéb alkalma

zottként zsidó nem léphet az állam, törvény- 
hatóság. község, úgyszintén bármely más köz
testület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. 
Ez a rendelkezés a társadalombiztosító intéze
tek szerződött és ideiglenesen megbízott orvo- 
s'áira is irányadó. A biztosító intézet elnöke az 
intéZCfZSictoTzérződö11 orvosainak szerződé
ses jogviszonyát egy évi felmondással meg
szüntetheti.

(2) A közép-, a középfokú és a szakisko
lákban oktatást végző zsidó tanárokat, a nén- 
iskolákban oktatást végző zsidó tanítókat, to
vábbá a zsidó községi jegyzőket (körjegyző
ket) az 1943. évi január hó 1. napjáig, a zsidó 
kir. ítélőbírákat és a kir. ügyészségek zsidó 
tagjait az 1940. évi január hó 1. napjával nyug
díjazni kell, illetőleg az erre irányadó szabá
lyok szerint a szolgálatból végkielégítéssel cl 
kell bocsátani. Nem terjed ki ez a rendelkezés 
arra, aki az előbb meghatározott időpont el
telte előtt a közszolgálat más ágában nyer al
kalmazást.

(3) A jelen §. rendelkezéseit a 2. §. első be
kezdésében meghatározott személyekre is al
kalmazni kell.

(4) Az izraelita hitfelekezeti vallástaná
rokra (vallástanítókra) és az izraelita hitfeleke- 
zet szervezeteinek, intézményeinek és intézetei
nek alkalmazottaira a jelen §. rendelkezései 
nem terjednek ki.

(5) Felhatalmaztatik a vallás- és közokta
tásügyi miniszter, hogy rendelettel szabályozza 
az izraelita hittanító iskolák és tanfolyamok 
számát, szervezetét, működését és felügyele
tét, valamint általában az úgynevezett héber 
tantárgyak oktatását.

13. §.
Közszállítást (1931 : XXI. te. 21. §.) zsidók

nak csak annyiban lehet odaítélni, hogy a zsi
dóknak odaítélt közszállítások vállalati össze
ge együttvéve a hatóság, hivatal, intézet, vál-

tésébe, úgyszintén megállapított beruházási 
tervébe (munkatervébe) a közszállítások fede
zésére felvett egész összegnek az 1939. és az
1940. években húsz, az 1941. és az 1942. évek
ben tíz, az 1943. évtől kezdve pedig hat száza
lékát meg ne haladja. Ettől a szabálytól csak 
abban az esetben lehet eltérni, ha a közszállí
tásra más nem jelentkezik, vagy ajánlata lé
nyegesen kedvezőtlenebb.

Nem szabad közszállításban részesíteni 
azt, akit a bíróság a jelen törvényben meghatá
rozott vétség miatt jogerősen elítélt. Nem sza
bad közszállításban részesíteni azt a nem
zsidót, aki a maga neve alatt zsidó részére, 
úgyszintén azt a zsidót, aki nem zsidónak a 
neve alatt a maga részére szerez meg közszál
lítást vagy ezt megkísérli.

25. §.
Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün

tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és két hónapig terjedhető elzárással bünte
tendő:

1. aki a jelen törvény alapján elrendelt be
jelentési, adatszolgáltatási vagy jelentkezési 
kötelességének nem tesz eleget vagy a ható
ság ellenőrzését máskép akadályozza;

2. aki zsidót a jelen törvény 10. §-ának első 
bekezdése, 17. vagy 19. §-a rendelkezésének meg
szegésével alkalmaz, alkalmazásban megtart 
vagy zsidó alkalmazottainak juttatott illetmé
nyekkel a törvényben megengedett mértéket 
túllépi;

3. aki külföldi állampolgárt a 17. §. rendel
kezésének megszegésével alkalmaz.

A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók, a pénzbüntetés leg
magasabb összege nyolcezer pengő. A pénz- 
büntetés behajthatatlansága esetére megálla
pított elzárásbüntetés tartamára az 1931. évi 
XXVI. te. 3. §-a harmadik bekezdésének, a ki
hágás elévülésére e §. negyedik bekezdésének 
rendelkezése irányadó.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak mint rendőri büntető bíróságnak, 
a m. kir. rendőrség működése területén a m. 
kir. rendőrségnek mint rendőri büntető bíró
ságnak hatáskörébe tartozik.

26. §.
Vétséget követ el és egy évig terjedhető 

fogházzal büntetendő:

/
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1. aki a 25. §-ban meghdtározott cselek

ményt annak ellenére követte el, hogy köteles
ségére a hatóság figyelmeztette;

2. aki a 25. §-ban meghatározott cselek
ményt elköveti, ha ilyen kihágás miatt már 
megbüntették és büntetésének kiállása óta két 
év még nem telt el;

3. aki a jelen törvény végrehajtása körében 
a hatóságot fondorlattal megtéveszti vagy meg
téveszteni törekszik;

A 3. pontban meghatározott cselekmény 
bűntett és büntetése három évig terjedhető 
börtön, hivatalvesztés és a politikai jogok gya
korlatának felfüggesztése, ha az 1. §. harmadik 
bekézdésének a) vagy d) pontjában meghatá
rozott személyi körülmények igazolása végett 
követik el.

A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók, a pénzbüntetés leg
magasabb mértéke húszezer pengő.

29. §.
A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyá

nak hatályosabb biztosításáról szóló 1938 : XV. 
te. 4—8. §-ai hatályukat vesztik. Azokat a ren
delkezéseket, amelyeket jogszabály az 1938. 
évi XV. te. 4. §-a első bekezdésében meghatá
rozott személyekre állapít meg, a jelen tör
vény hatálybalépése után a zsidókra kell meg
felelően alkalmazni.

A jelen törvény kihirdetésének napján lép 
hatályba; végrehajtásáról a minisztérium gon
doskodik, a törvény végrehajtása során a visz- 
szacsatolt területekre vonatkozóan — ameny- 
nyiben az ottani viszonyokhoz képest szüksé
ges — átmenetileg eltérő szabályokat állapít
hat meg.

7720/1939. M. E. sz. rendelet.
(Megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 

augusztus 22-iki 189. számában.)

l.§.
(A T. 1. §-ához.)

A jelen rendeletben szabályozott bejelen
tések során a T. 1. §-ának alkalmazása szem
pontjából jelentős ténykörülményeket állami 
anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Ha a szü
letés, illetőleg a házasságkötés idejében vagy 
helyén állami anyakönyveket nem vezettek, az 
említett ténykörülmények igazolására feleke

zeti anyakönyvi kivonat (keresztlevél, házas* 
ságlevél) szolgál. A felekezeti anyakönyvi ki
vonat helyett más hiteltérdemlő közokirat is 
igazolásul szolgál abban az esetben, ha az ér
dekelt fél az illetékes felekezeti anyakönyvve
zető által kiállított nyilatkozattal igazolja, hogy 
a szükséges anyakönyvi kivonatot anyaköny
vek hiánya miatt kiállítani nem lehet.

Az izraelita hitfelekezetből keresztény hit- 
felekezetbe áttérést az erre vonatkozó be
jegyzést tartalmazó anyakönyvi kivonattal 
(keresztlevéllel) kell igazolni.

Ha az anyakönyvi kivonatnak az áttérésre 
vonatkozó adataiból nem lehet megállapítani, 
hogy az áttérés valamely, a T. alkalmazása 
szempontjából lényeges időpont előtt vagy az 
után történt-e, az áttérés napját (1868 : Lili. 
te. 6. §.) az 1868 : Lili. te. 4. vagy 5. §-ában meg
határozott bizonyítvánnyal és annak a lelkész
nek a bizonyítványával kell igazolni, akinél az 
áttérés befejeztetett. Ilyen bizonyítványt csak 
abban az esetben lehet igazolásul elfogadni, ha 
abban bennfoglaltatik annak a tanúsítása is, 
hogy a bizonyítványt az áttérési szándék beje
lentésének idejében készült anyakönyvi fel
jegyzés vagy más hivatalos egyházi nyilván
tartás vagy irat alapján állították ki.

Mindazokban az esetekben, amelyekben 
ténykörülményeket anyakönyvi kivonattal kell 
igazolni, a bejegyzéssel szószerint egyező kivo
natot kell bemutatni. Okiratról készített fény
képek és okiratoknak — bár hitelesített — má
solatai igazolásul nem fogadhatók el.

2. § .

(A T. 1. §-ához.)
A jelen rendeletben szabályozott bejelen

tések során a T. 1. §-ában foglalt adatokra vo
natkozólag rendszerint semmiféle igazolás nem 
kívánható attól, aki bejelenti, hogy az izraelita 
hitfelékezet tagja, vagy hogy őt a T. 1. §-a ér
telmében egyébként zsidónak kell tekinteni. '

I 3- §.
(A T. 1. §-ához.)

Annak igazolására, hogy valaki a T. értel
mében a T. alkalmazása szempontjából nem 
tekinthető zsidónak, rendszerint elegendő, ha 
kimutatja (1. §.), hogy az 1895. évi október hó
1. napja előtt keresztény hitfelekezet tagja
ként született, vagy ha az 1895. évi október hó

l
tor*-) /VuA*
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1. napja után született, mind ő maga, mind 
szülei keresztény hitfelekezet tagjaiként szü
lettek, egyúttal pedig mindkét esetben a bün
tetőjogi jogkövetkezmények terhével írásban 
kijelenti, hogy őt a T. 1. §-a értelmében nem 
lehet zsidónak tekinteni.

Az előbbi bekezdés rendelkezését nem le
het alkalmazni arra és annak ivadékára, akit 
csak a T. 1. §-a harmadik bekezdésének a) 
vagy d) pontja értelmében lehet nemzsidónak 
tekinteni.

Az illetékes hatóság vagy más intézmény, 
illetőleg a munkaadó a jelen rendeletben sza
bályozott bejelentések során, kétség esetében, 
az első bekezdésben említett tényeken felül a 
T. 1. §-ának alkalmazása szempontjából lénye
ges egyéb ténykörülmények igazolását is meg
követelheti.

Nem lehet a T. 1. §-ának alkalmazása 
szempontjából lényeges ténykörülményeknek 
külön igazolását követelni attól, aki az ezeknek 
hatósági megállapítását tartalmazó tanúsít
ványt (64. §.) bemutatja. Kétség esetében a ta 
núsítványt kiállító hatóságtól — a kétség alap
jául szolgáló adatoknak közlése mellett — fel
világosítást kell kérni.

Akinek tudomása van arról, hogy őt az 
első bekezdésben meghatározott származási 
adatok ellenére zsidónak kell tekinteni, ezt a 
körülményt a jelen rendeletben szabályozott 
bejelentések során közölni köteles.

4. §.
(A T. 1. §-ához.)

A házasságon kívül született gyermek a T. 
alkalmazása szempontjából — a T. 1. §-ának 
ötödik bekezdése értelmében — a házasságból 
született gyermekkel egy tekintet alá esik, ha 
őt a természetes atya az anyakönyvvezető 
előtt vagy közokiratban magáénak elismerte, 
vagy az atyai elismerést a bíróság megállapí
totta (377/1922. M. E. számú rendelet). Egyéb
ként a házasságon kívül született gyermeket — 
a T. 1. §-ának első és ötödik bekezdése értel
mében — abban az esetben kell zsidónak te
kinteni,

1. ha ő maga vagy anyja az izraelita hitfe
lekezet tagja vagy az volt és ennek hiányában 
is akkor,

2. ha anyjának mindkét szülője az izraelita 
hitfelekezet tagja vagy az volt.

Ismeretlen szülőktől származó (talált)

gyermeket nem lehet zsidónak tekinteni, ha a 
születési anyakönyvben keresztény hitfeleke
zet tagjaként anyakönyvezték és később sem 
lett az izraelita hitfelekezet tagja.

A T. alkalmazása szempontjából az örök- 
befogadót és ennek elődeit nem lehet örökbe
fogadott elődeinek tekinteni.

5. §.
(A T. 2. §-ához.)

Amennyiben a T. 2. §-a első bekezdésének
2—6. pontjában vagy utolsó bekezdésében 
meghatározott mentesség az ott megjelölt sze
mély gyermekére, vagy feleségére (özvegyére) 
is kiterjed, ez a mentesség fennáll, akár zsidó
nak kell tekinteni a T. értelmében az atyát, il
letőleg a férjet, akár nem.

6. § .

(A T. 2. §-ához.)
A „tűzharcos“ minőséget ezt feltüntető há

zassági anyakönyvi kivonattal, vagy a 9500/
1938. H. M. számú rendelet 1. §-ának 1—4. pont
jában és a 29.970/1938. H. M. számú rendeletben 
foglalt rendelkezéseknek megfelelő igazolvány
nyal kell igazolni.

A T.-ben tűzharcosok javára megállapított 
kedvezmény nem terjed ki arra, akit bűntett 
miatt, vagy az állami és társadalmi rend hatá
lyosabb védelméről szóló 1921 : III. törvény
cikkbe ütköző vagy vagyonelleni vétség miatt 
elítéltek (1938 : IV. te. 21. §.). Azt, hogy az ér
dekeltet a bíróság ilyen cselekmények miatt 
nem ítélte el, erkölcsi bizonyítvánnyal kell 
igazolni.

Sebesülési érem viselésére való jogosultsá
got az illetékes katonai parancsnokság által ki
állított igazolvánnyal kell igazolni.

Kitüntetés adományozását az erről szóló 
okirattal, ennek hiányában a m. kir. hadilevél
tár főigazgatósága által kiállított igazolvány
nyal kell igazolni.

A hadifogság elszenvedését a honvédelmi 
miniszter által kiállított értesítéssel, hadifogoly
bemutató lappal vagy hadifogolyleszerelési iga
zolvánnyal kell igazolni.

A hadirokkantságot — amennyiben a rok
kantság fokának a T. alkalmazása szempontjá
ból jelentősége van, a rokkantság fokának 
megállapítására is alkalmas — egy évnél nem
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régibb keletű hadigondozási bizonyítvánnyal 
kell igazolni.

A hősi halált magyar állami anyakönyv
vezető által kiállított olyan halotti anyakönyvi 
kivonattal vagy a honvédelmi miniszter által 
kiállított olyan értesítéssel kell igazolni, amely
ből kitűnik, hogy a, nevezett a harctéren vagy 
ott szerzett sebesülés vagy megbetegedés kö
vetkeztében vagy ellenséges hadifogságban halt 
meg, vagy hogy őt, mint az 1914—1918. évi há
borúban eltüntet, a kir. járásbíróság holtnak 
nyilvánította.

Az 1918 és 1919 évi forradalmak idején az 
ezek ellen irányuló nemzeti mozgalmakban a 
T.-ben meghatározott módon (T. 2. §-a első 
bekezdésének 6. pontja) való részvételt az Or
szágos Vitézi Szék által kiállított bizonyít
vánnyal kell igazolni.

A belső titkos tanácsosi, valamint a m. kir. 
titkos tanácsosi méltóság adományozását, to
vábbá valamelyik tudományegyetem vagy a Jó
zsef Nádor műszaki és gazdaságtudományi 
egyetem nyilvános rendes tanári állására kine
vezést az erről szóló okirattal kell igazolni.

Lelkipásztori minőséget a pappászentelés 
ről (lelkészszentelésről) az illetékes egyházi 
hatóság által kiállított bizonyítvánnyal kell 
igazolni.

Olimpiai versenyen szerzett bajnokságot 
az Országos Testnevelési Tanács által kiállított 
tanúsítvánnyal kell igazolni.

A T. 2. §-a alá eső személyekre a jelen ren
deletnek a zsidókra vonatkozó rendelkezéseit 
csak annyiban nem kell alkalmazni, amennyi
ben a jelen rendelet kifejezetten így rendel
kezik.

7. §.
(A T. 5. §-ához.)

Az állammal, törvényhatósággal, községgel, 
úgyszintén bármely köztestülettel, közintézet
tel vagy mindezeknek üzemeivel (közüzemek
kel) szerződéses jogviszonyban álló olyan sze
mélynek szerződéses jogviszonya megszünte
tésére, illetőleg megszűnésére, akit a T. 1. §-a 
értelmében zsidónak kell tekinteni, úgyszintén 
a T. 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatá
rozott korlátozás alá eső személynek szerző
déses jogviszonya megszüntetésére, illetőleg 
megszűnésére a szolgálati szerződésre fennálló 
általános magánjogi szabályok irányadók; az 
ilyen személyeknek meghatározott időre kötött 
szerződése meg nem hosszabbítható.

Azt, akit a T. 5. §-a első bekezdésének ren
delkezései ellenére az 1939. évi május hó 4. 
napja után alkalmaztak, azonnali hatállyal el 
kell bocsátani. A szolgálatból ekként elbocsá
tott személy az elbocsátás miatt sem végkielé
gítést, sem más kártérítést nem követelhet.

A T. 5. §-át alkalmazni kell a nemzet gaz
dasági életében s annak irányításában kima
gaslóan nagy jelentőségüknél fogva a T. ren
delkezéseinek szempontjából közintézetnek te
kintendő Magyar Nemzeti Bankra és Pénzinté
zeti Központra.

A T. 5. §-ának a köztestületekre vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazni kell a hivatások kép
viseletének törvény alapján létesült szerveze
teire (a kamarákra) és általában minden olyan 
testületre, amelynek megalakulása meghatáro
zott előfeltételek fennállása esetében törvény 
szerint kötelező és amely kiadásainak fedezé
sére tagjaitól vagy az érdekeltségtől törvény 
alapján járulékot szedhet.

A T. 5. §-ának a közüzemekre vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazni kell akkor, ha az ál
lam, a törvényhatóság, a község vagy bármely 
más köztestület az üzemet maga tartja fenn, 
vagy érdekeltsége az üzemnél túlnyomó; ennek 
hiányában pedig akkor, ha az üzem szervezete 
olyan, hogy a felsoroltaknak — más érdekelt
tel szemben — irányító befolyást biztosít. En
nek megfelelően az állam, törvényhatóság, köz
ség vagy bármely más köztestület üzemében 
(üzletében, vállalatában, telepén) alkalmazot
tak a T. 5. §-ának alkalmazása alá esnek akkor 
is, ha az üzem kereskedelmi társaság alakjá
ban működik.

9. §.
(A T. 5. §-ához.)

A közszolgálatban alkalmazásbalépés szem
pontjából azt, hogy a pályázó (a folyamodó) 
nem a T. 1. §-ában meghatározott korlátozás 
alá eső személy, a jelen rendelet 1. és 3. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Az 
illetékes miniszter az ilyen igazolást a jelen 
rendelet 8. §-ában felsorolt, közszolgálatban 
álló személyektől is megkívánhat.

Az illetékes miniszter a közszolgálat bár
mely ágában alkalmazott tisztviselőkre vagy 
egyéb alkalmazottakra nézve a T. 1. §-ának al
kalmazása szempontjából jelentős származási 
adatok tekintetében bejelentési kötelezettséget 
állapíthat meg.
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/(A T. 13. §-ához.)
Közszállítást zsidónak a T. 13. §-a első be

kezdésében foglalt mértéken felül azon a jog
címen, hogy ajánlata lényegesen kedvezőbb, 
nem lehet odaítélni, ha az ajánlat a teljesítendő 
szállítással vagy munkálattal nyilvánvalóan 
arányban nem álló alacsony ártételeket tartal
maz. Az ajánlat valószeríjségének megállapítá
sában az 50.000/1934. K. M. számú rendelet 47. 
§-ában foglalt elvek irányadók.

A közszállítás odaítélésére illetékes ható
ság, hivatal, intézet, vállalat, üzem vagy más 
intézmény felhívására erkölcsi bizonyítvánnyal 
kell igazolni azt, hogy a közszállításra pályázót 
a bíróság a T.-ben meghatározott vétség miatt 
nem ítélte el.

Gyógyszernek vagy betegápolási cikknek 
orvosi vényre (receptre) egyes személyek ré
szére kiszolgáltatása a T. 13. §-ának értelmében 
vett közszállításnak nem tekinthető, feltéve, 
hogy a kiszolgáltatás nincs meghatározott 
gyógyszertárhoz kötve.

A közszállításokra vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget a 40. §. negyedik bekezdése ál
lapítja meg.

A jelen §. szempontjából a T. 2. §-ának 
első és harmadik bekezdése alá eső személy a 
nemzsidókkal esik egy tekintet alá.

66. § .

(A T. 29. §-ához.)

A T. 2. §-ában foglalt mentesség kiterjed 
arra a személyre is, aki az országhoz vissza
csatolt területeken az elszakítás ideje alatt a 
magyarsághoz hű magatartása miatt szabadsá
gát vagy testi épségét kockáztatta, vagy hosz- 
szabb tartamú szabadságvesztést, vagy testi 
bántalmazást szenvedett, valamint ennek fele
ségére és gyermekeire, úgyszintén annak özve
gyére és gyermekeire, aki ilyen magatartása 
következtében életét vesztette; a feleségre (öz
vegyre) és a gyermekekre azonban csak akkor, 
ha magatartásuk az elszakítás ideje alatt a ma
gyarsághoz való hűség szempontjából kifogás
talan volt.

Az előző bekezdésben megjelölt körülmé
nyek igazolására a felvidéki ügyek tárcanélküli 
minisztere, illetőleg a Kárpátalja kormányzói 
biztosa — ezeknek az állásoknak betöltetlen- 
sége esetében a miniszterelnök — által kiállí

36. §. tott bizonyítvány szolgál. A bizonyítvány kiál
lítása iránt a kérelmet a jelen rendelet hatály- 

j balépésétől számított hatvan nap alatt kell elő
terjeszteni.

68. § .

A jelen rendeletben meghatározott beje
lentések és kimutatások illetékmentesek, az 
ezekhez szükséges anyakönyvi kivonatok és 
egyéb okiratok, amíg azokat más célra fel nem 
használják, feltételesen illetékmentesek; az 
ilyen okiratokat díjmentesen kell kiállítani és 
az okiratokra a következő szöveget kell ráve
zetni: „Az 1939 ; IV. te. végrehajtása céljára
illetékmentes (7.720/1939. M. E. sz. rendelet
(68. §.)“.

Az anyakönyvnek a törvényhatósági levél
tárakban őrzött másodpéldánya alapján az első 
bekezdésben említett okiratokat az 1904. évi 
XXXVI. te. 16. §-ában szabályozott eseteken 
felül akkor is ki kell állítani, ha olyan község 
által vezetett bejegyzésről van szó, amely a 
törvényhatóságnak a Magyar Szent Koronától 
elcsatolt részén fekszik.

Az első bekezdésnek az illetékmentességre 
vonatkozó rendelkezései a felekezeti anya
könyvekből vagy egyéb feljegyzésekből készí
tett kivonatok kiállítására is vonatkoznak, ki
állításukért azonban egy pengő kiállítási díjat 
lehet szedni.

Az első bekezdésnek a díjmentességre vo
natkozó rendelkezései nem zárják ki azt, hogy 
a 64. §-ban meghatározott tanúsítvány kiállítá
sáért törvényhatósági szabályrendeletben ta
núsítvány kiállításáért megállapított díjat le
hessen szedni.

A törvénynek és az ahhoz kiadott kor
mányrendeletnek a m. kir. posta körében való ' 
végrehajtása céljából a következőket rendelem;

Annak megállapítására, hogy a m. kir. pos
ta kötelékében alkalmazottak közül ki esik a 
törvény hatálya alá, születési anyakönyvi kivo
nat csatolása nélkül csupán nyilatkozatot kell 
bevonni, amelyben az alkalmazott fegyelmi és 
büntetőjogi felelősség terhe mellett kijelenti, 
hogy a törvény hatálya alá esik-e vagy sem.

A nyilatkozat szövege a következő: 
„Fegyelmi és büntetőjogi felelősségem tu

datában kijelentem, hogy az 1939 : IV. te. 1. §-a 
értelmében zsidónak nem tekinthető (tekin
tendő) személy vagyok és az 1939 ; IV. te. 1. 
§-ának hatodik bekezdésében meghatározott
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korlátozások alá eső személyek közé nem tar
tozom (tartozom).“ Kelt. Aláírás.

A törvény 1. §-ának hatodik bekezdésében 
meghatározott korlátozások alá eső személyek 
közé tartoznak az ugyané törvényszakasz har
madik bekezdésének a) és d) pontja értel
mében:

azok, akik 1919. évi augusztus hó 1. napja 
előtt keresztény hitfelekezet tagjává lettek és 
azontúl is keresztény hitfelekezet tagjai ma
radtak, ha zsidó felmenőik 1849. évi január hó
1. napja előtt Magyarország területén születtek;

a legkésőbb 1939. évi január hó 1. napja óta 
valamely keresztény hitfelekezet kötelékébe 
tartozó és egyébként az a) pontban (előző be
kezdésben) meghatározott személyi kellékek
nek megfelelő szülőknek olyan ivadékai, akik 
születésüktől kezdve keresztény hitfelekezet 
tagjai (1. a törvény szövegét).

A nyilatkozatot minden tényleges kincs
tári és nemkincstári postaalkalmazott, vala
mint postaszállító kiállítani tartozik.

A nyilatkozatról nyomtatványt készítte
tek és azzal a postahivatalokat, postaügynök
ségeket személyzetük létszáma szerint szüksé
ges mennyiségben a felettes igazgatóságuk 
látja el.

A nyilatkozat nyomtatványban az azt kiál
lító alkalmazott „nem tekinthető“ vagy „te
kintendő“, továbbá „nem tartozom“ vagy 
„tartozom“ szavakat, a keltet, a névaláírást és 
az állást sajátkezűleg köteles beírni. A törvény 
szerint zsidónak tekintendő alkalmazottaknak 
csupán ezt a körülményt kell a „tekintendő“ 
szó beírásával a nyilatkozatba feltüntetni, a 
törvény 1. §-ának hatodik bekezdésében meg
állapított korlátozásra vonatkozólag pedig nyi- 

. latkozniok felesleges. Ebben az esetben a nyi
latkozatnak erre vonatkozó második részét át 
kell húzni.

A nyilatkozatot két tanú előtt kell kiállí
tani. A tanuk aláírásukkal a nyilatkozatot ki
állító alkalmazott névaláírásának valódiságát 
igazolják. Egyik tanúként lehetőleg a hivatal- 
vezető (postamester) vagy helyettese szere
peljen.

A nyilatkozaton — az erre a célra szánt 
helyen — a szolgálati hivatal az érdekelt posta
alkalmazott nevét, rangsorszámát, szolgálati 
helyét is tüntesse fel és a nyilatkozatot a hiva
tal bélyegzőlenyomatával lássa el.

A kiállított nyilatkozatokat három cso
portba kell rendezni. Az első csoportba a zsi

dónak nem tekinthető, a másodikba a zsidónak 
tekintendő, a harmadikba pedig azoknak az al
kalmazottaknak nyilatkozatát kell besorozni, 
akik a törvény 1. §. harmadik bekezdésének a) 
és d) pontja szerint nem tekinthetők ugyan 
zsidóknak, azonban a törvény 1. §-ának hato
dik bekezdésében meghatározott korlátozások 
alá esnek.

E csoportosítás után a nyilatkozatokat 
mind a három csoportban szakonként, ezen 
belül pedig rangsorszám szerint kell sorba 
szedni. A rangsorozati névjegyzékben nem 
szereplő és így rangsorszámmal el nem látott 
kincstári és postamesteri alkalmazottak nyilat
kozatát az említett csoportosítás mellett állá
sok szerint betűrendes névsorba kell rendezni.

Az így rendezett nyilatkozatokat a hivata
lok (ügynökségek) mielőbb, legkésőbb azonban 
1940. évi május hó 15-éig tartoznak a darab
szám feltüntetése mellett, jelentés nélkül az 
előttes igazgatóságuknak felterjeszteni; az igaz
gatóságok és központi hivatalok pedig a nyi
latkozatokat felülvizsgálás után legkésőbb 1940. 
évi június hó 15-éig a vezérigazgatóság 1. ügy
osztályának terjesztik fel.

Ezeknek a nyilatkozatoknak alapján a tör
vény hatálya alá tartozó (a zsidó és az 1. §. ha
todik bekezdésének korlátozása alá eső), a tör
vény 5. §-a első bekezdésének rendelkezése el
lenére a törvény életbelépése, azaz 1939. évi 
május hó 4. napja után esetleg alkalmazott 
személyeket (az órabéres munkásokat is) a 
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 7720/
1939. M. E. számú rendelet 7. pontja értelmé
ben minden végkielégítés vagy kártérítés nél
kül azonnali hatállyal el kell bocsátani; a szer
ződéses alkalmazottaknak pedig a szerződés
ben megállapított határidőre a szerződést fel 
kell mondani.

A jövőre nézve pedig elrendelem, hogy a 
törvény szerint zsidónak tekintendő személyt 
a m. kir. posta szolgálatába felvenni vagy visz- 
szavenni nem szabad. Ügyszintén nem szabad 
zsidónak tekintendő személlyel szerződéses 
jogviszonyt sem létesíteni.

A felvételeknél, valamint szerződéses jog
viszonyok létesítésénél a törvény végrehajtási 
utasításában, a 7720/1939. M. E. számú rendelet
3. pontjában előírt igazolást kell megkövetelni. 
E szerint az 1895. évi október hó 1-je előtt szü
letett folyamodóknak eredeti születési anya
könyvi okiratot (keresztlevelet) kell bemutat- 
niok, az 1895. évi október hó 1. napja után szü
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letett folyamodóknak pedig saját maguk és 
mindkét szülőjük anyakönyvi kivonatát (ke
resztlevelét) kell eredetben bemutatniok, 
amellyel igazolják, hogy mind ő maguk, mind 
pedig mindkét szülőjük valamelyik keresztény 
hitfelekezet tagjaként születtek.

Kétség esetében lényeges egyéb ténykörül
mények igazolását, így a nagyszülők születési 
okiratának bemutatását is meg kell követelni. 
Ezt az igazolást nem lehet követelni attól, aki 
az ezekre az adatokra vonatkozó hatósági meg
állapítást tartalmazó tanúsítványt bemutatja.

Igazolásul csakis az anyakönyvi bejegyzés
sel szószerint egyező kivonatok fogadhatók el, 
az okiratokról készített fényképek és hitelesí
tett másolatok figyelembe nem vehetők.

Minden folyamodó egyúttal az említett 
anyakönyvi okiratok bemutatásán kívül bün
tetőjogi jogkövetkezmények terhével írásban 
kijelenteni tartozik, hogy őt a törvény 1. §-a 
értelmében nem lehet zsidónak tekinteni.

Az erre vonatkozó nyilatkozat szövege a 
következő:

„Büntetőjogi felelősségem tudatában kije
lentem, hogy az 1939 : IV. te. 1. §-a értelmében 
zsidónak nem tekinthető személy vagyok és 
nem tartozom az 1939 : IV. te. 1. §-ának hatodik 
bekezdésében meghatározott korlátozások alá 
eső személyek közé sem.“ Kelt. Aláírás.

Ha a nyilatkozatot teljes egészében a fo
lyamodó sajátkezüleg írja és aláírja, tanukra 
nincs szükség, ha azonban a nyilatkozatot nem 
sajátkezüleg írja, hanem azt csak aláírja, akkor 
két tanú igazolása (előttemezése) szükséges.

A törvény 5. §-ának a zsidók közszolgálat
ban való alkalmazását tiltó rendelkezése vala
mennyi postaalkalmazottra, így a postameste
rek és postaügynökségek alkalmazottaira, to
vábbá szerződéses postaszállítókra is vonatko
zik. Ennélfogva a postamesterek (ügynökök) 
hivatali kisegitőkül, valamint küldöncökül zsi
dónak tekintendő személyt nem alkalmazhat
nak. A postamesterek zsidókkal szállítási szer
ződést nem köthetnek, a már fennálló szerző
déseket pedig nem hosszabbíthatják meg.

A törvénynek a m. kir. posta betegségi biz
tosító intézet orvosaira vonatkozó rendelkezé
seit az intézet önkormányzati hatáskörben 
hajtja végre.

A postai közszállítások odaítélésénél a tör
vény 13. §-ában és a végrehajtási utasítás 36. 
§-ában foglalt rendelkezéseket szigorúan be kell 
tartani.

Felhívom a személyzetet, hogy a zsidótör
vénynek és végrehajtási utasításának közölt 
szakaszait tanulmányozza. A hivatali főnöksé
gek a nyilatkozatok kitöltésénél az alkalmazot
takat — különösen a törvény hatálya alá tar
tozás elbírálása tekintetében — megfelelő fel
világosítással lássák el.

Rendeletemmel kapcsolatos igazgatási eljá
rás teendőit az igazgatásra hivatott szervekkel 
külön körrendeletben közlöm.

Budapest, 1940. évi április hó 12-én.

A cukor postai szállításának korlátozása. 
217.285/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi április hó
14-én kelt 83. számában a cukor forgalmának 
és fogyasztásának szabályozása tárgyában meg
jelent 153.800/1940. F. M. sz. rendeletben fog
laltak alapján a következőket rendelem:

1. A jelen rendelet szempontjából cukor 
alatt érteni kell cukorrépából (esetleg cukor
nádból) kivont finomított vagy finomítatlan 
olyan készítményt, amely rendszerint kristály, 
por, kocka, süveg alakjában vagy mint kandis, 
esetleg mint nyerscukor kerül forgalomba.

2. Cukrot postai szállításra csak akkor sza
bad elfogadni, ha a feladó (szállíttató) az ille
tékes hatóság által kiállított érvényes szállítási 
igazolványt, vagy még meg nem adóztatott cu
kornak utalási eljárás mellett való szállításánál 
az elszállításra vonatkozó, pénzügyőrség által 
hivatalosan kezelt „Bejelentést“ is átadja.

3. A szállítási igazolványt járáson belül 
vagy egyik járás területéről ugyanazon tör
vényhatóság más területére történő szállításnál 
a főszolgabíró, egyik törvényhatóság területé
ről a másikra történő szállításnál a törvényha
tóság első tisztviselője (vármegyében az alis
pán, törvényhatósági joggal felruházott város
ban a polgármester) állítja ki. Cukorgyárakból 
és cukor-szabadraktárakból történő elszállítás
hoz a földmívelésügyi miniszternek a pénz
ügyminiszterrel egyetértve kiadott szállítási 
igazolványa szükséges.

A helyi forgalomban (a község-város terü
letén belül) a cukor szállítási igazolvány nélkül 
is szállítható. Egy község (város) területén be
lül a cukor szállításához csak abban az esetben 
kell szállítási igazolvány, ha a cukrot gyárból,
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szabad raktárból, vagy nagykereskedőtől szál
lítják el.

A szállítási igazolványt a feladási hely sze
rint illetékes hatóság állítja ki és azt a kiállító 
hatósági személy aláírásával és hivatalos pe
csétjével látja el. A szállítási igazolvány a ki
állítástól számított 30 napig érvényes.

A szállítási igazolványt a szállítólevélhez 
(szállítójegyzékhez) kell csatolni és azt kézbe
sítéskor a címzettnek át kell adni.

A postahivatalok ezt a rendelkezést gondo
san tanulmányozzák és pontosan hajtsák 
végre. A rendeletet az Ld. 69. §-nál jegyezzék 
elő.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

A zsír postai szállításának korlátozása.
217.286/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi április hó
14-én kelt 83. számában a zsír forgalmának és 
fogyasztásának szabályozása tárgyában megje
lent 153.900/1940. F. M. sz. rendeletben foglal
tak alapján a következőket rendelem:

1. A jelen rendelet szempontjából zsír alatt 
a sertészsírt, sertéshájat és sertészsírszalonnát 
kell érteni; zsírszalonnát az esetben is, ha az 
le van sózva; sertés alatt az élő, vágott, hasí
tott, vagy fél sertést kell érteni. Nerri esik a je
len rendelet hatálya alá a füstölt-, paprikás-, 
sült- vagy egyéb csemege-, illetőleg kenyérsza
lonna-féleség.

2. Sertést és 5 kg-on felüli mennyiségben 
zsírt az ország egész területén postai szállításra 
csak akkor szabad elfogadni, ha a feladó (szál
líttató) az illetékes hatóság által kiállított szál
lítási igazolványt is átadja.

3. A szállítási igazolványt, az alábbi 4. 
pontban foglalt kivételtől eltekintve, a feladási 
hely szerint illetékes községi elöljáróság (pol
gármester) állítja ki.

4. Budapest székesfővárosba azonban, a 
zsír jegy rendszerre való tekintettel, csak a szé
kesfőváros hatósága által kiállított szállítási 
igazolvánnyal lehet zsírt beszállítani.

5. A szállítási igazolvány kiállításától szá
mított 30 napig érvényes. A szállítási igazolvá
nyokat a kiállító hatósági személy aláírásával 
és hivatalos pecsétjéval látja el.

A szállítási igazolványt a szállítólevélhez

(szállítójegyzékhez) kell csatolni és azt kézbesí
téskor a címzettnek át kell adni.

A postahivatalok ezt a rendelkezést gondo
san tanulmányozzák és pontosan hajtsák végre. 
A rendeletet az Ld. 69. §-nál jegyezzék elő. 

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

A postaalkalmazottak kártérítési felelősségé 
nek megállapítása.

145.726/5.
A m. kir. posta alkalmazottai által szolgá

lati teendőik ellátása körében a m. kir. kincs
tárnak okozott károk megtérítése tekintetében 
a következő rendelkezések az irányadók:

1. Minden alkalmazott felel azért a kárért, 
amelyet cselekményével vagy mulasztásával 
okozott.

2. Ha ugyanannak a kárnak bekövetkezése 
két vagy több alkalmazottnak a kárral okozati 
összefüggésben álló külön-külön cselekményére 
vagy mulasztására vezethető vissza, az érdekelt 
alkalmazottak a bekövetkezett kárért vétkessé
gük arányában felelősek. Ha azonban többen 
közösen elkövetett cselekménnyel okoznak 
kárt, vagy ha nem lehet megállapítani, hogy a

I kár több alkalmazottnak külön-külön elköve
tett cselekménye közül melyikből, vagy az 
egyes cselekményekből milyen arányban szár
mazik, az érdekelt alkalmazottak egyetemlege
sen felelnek.

3. A 2. pontban foglalt rendelkezések vég
rehajtása tárgyában az alábbiakat rendelem:

A 2. pont első mondatában foglalt esetben 
az egyes alkalmazottakat vétkességüknek meg
felelő kárösszeg megtérítésére kell határozattal 
kötelezni.

A 2. pont második mondatában foglalt 
esetben a kár előidézésében érdekelt összes 
alkalmazottakat határozattal az okozott kár 
egyetemleges megtérítésére kell kötelezni.

4. A 2. és 3. pontban foglalt rendelkezése
ket a folyamatban lévő ügyekre is megfelelően 
alkalmazni kell.

5. Azokra a károkra nézve, amelyeket a 
postai alkalmazottak az állami számvitelről 
szóló 1897 : XX. te. értelmében mint számadók 
az állami pénz- és vagyonkezeléssel, valamint a 
számvitellel és ellenőrzéssel kapcsolatban a m, 
kir. kincstárnak okoznak, ennek a törvénynek 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 1940. évi április hó 12-én.
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Postaforgalom a Németországba bekebelezett 
keleti területtel és a Főkormányzósággal.

I. ad 213.033/4.
A Németországba bekebelezett lengyel te 

rülettel való forgalomban közönséges és aján
lott levélpostai küldemények, továbbá posta- 
űtalványok, a Németország többi területével 
váltott hasonló küldeményekre érvényes díj
szabás és feltételek mellett, küldhetők. Az ér
téklevelek, értékdobozok, csomagok, utánvéte- 
les és díjjegyzékes küldemények, valamint a 
postai megbízások forgalma ebben a viszony
latban egyelőre még szünetel.

A Lengyelország német közigazgatás alatt 
álló többi részével, az ú. n. Főkormányzóság 
területével, való forgalomban a következő kül
demények küldhetők: zárt levelek 250 g súlyig, 
egyszerű és válaszos levelezőlapok, valamint 
nyomtatványok 500 g súlyig. Ezek a küldemé
nyek ajánlva is feladhatók.

Magyarországból a Főkormányzóság terü
letére szóló levélpostai küldeményeket a Len
gyelországra érvényes díjszabás szerint kell 
bérmentesíteni. A Főkormányzóság területén 
feladott Magyarországba címzett küldemények 
díjazását pedig ugyancsak a Lengyelországgal 
érvényben levő díjszabás (Ld. 75. o. 23. §. 45. 
fsz. adatai) szerint kell felülvizsgálni.

Magyarországból a Főkormányzóságba pos
tautalványok ugyanolyan feltételek mellett 
küldhetők, mint a német birodalom többi ré
szébe.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a Ld. 54. és 124. oldalán Lengyelországnál, va
lamint a P. R. T. 1939. évi 46. számában közzé
tett 136.585/4. sz., továbbá az 1940. évi 6. szá
mában megjelent 204.269/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1940, évi április hó 11-én.

A belföldön feladott és belföldi rendeltetési 
helyre szóló vámkísérőjegyes csomagok fel

szerelése.
206.767/4.

Ismételten előfordult, hogy a postahivata
lok a belföldön feladott és belföldre címzett 
vámárut tartalmazó vámkísérőjegyes csomago
kat nem a vámközvetítő, hanem közvetlenül a 
rendeltetési postahivatalhoz továbbították, 
mely azokat a címzettnek a vámdíjak beszedé
se nélkül kézbesítette.

A vámkísérő jegyes csomagok szabályszerű 
kezelésének biztosítása céljából az alábbiakat 
rendelem:

A belföldön feladott és belföldi rendelte
tési helyre címzett, vámárut tartalmazó, vámkí
sérőjeggyel ellátott csomagokat, valamint azok 
szállítóleveleit a felvevő postahivatalok a jövő
ben — a „Kísérőjeggyel“ jelzőn kívül — a kéz
besítő postahivatalra területileg illetékes vám- 
közvetítő postahivatal nevét feltüntető vám
utalási ragjeggyel (461—472. sz. ny.) is szerel
jék fel.

A „Kísérőjeggyel jelzőt a küldemény cím
irata fölé, a vámutalási ragjegyet pedig a ren
deltetési hely elé ragasszák úgy, hogy azok a 
címirat vagy a rendeltetési hely áttekinthetősé
gét ne zavarják.

Abban az esetben, ha a csomagon az egy 
példányban felragasztott „Vámkísérőjeggyel“ 
jelző esetleg elnézhető, a jelzőből több pél
dányt kell a csomagra ragasztani.

A postahivatalok e rendeletemet az A. 2. 
Szab. 39. §. 9. pontjánál jegyezzék elő. A sza
bályzat szövegének helyesbítéséről a legköze
lebbi változásban gondoskodom.

Budapest, 1940. évi április hó 10-én.

Magyarország postajárati térképének újból 
való kiadása.

216.586/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy Ma

gyarország postajárati térképét 1 : 400.000-es 
méretarányban újból kiadtam.

A térkép négy színben készült és két 
egyenlő nagyságú, összeragasztható részből áll. 
Az egész térkép körülvágva 114X176 cm. A 
két rész összeragasztását a hivatalok maguk 
végzik.

Az új térképpel minden postahivatalt, for
galmának megfelelő példányszámmal, hivatal
ból fogom ellátni.

A postajárati térképet a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertáránál kész
pénzért bárki megrendelheti. Eladási árát pos- 
taalkalmazottak részére 1, az intézeten kívül 
állók részére pedig 2 pengőben állapítom meg.

A m. kir. posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára a térképet postaalkalmazottak
nak az említett kedvezményes ár mellett csak 
abban az esetben szolgáltathatja ki, ha a meg
rendelésen a hivatalvezetője igazolja, hogy a
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megrendelő postaalkalmazott, és hogy a térké
pet a maga használatára rendeli.

A megrendelt térképekért járó összeget 
portóköteles postautalvánnyal kell az említett 
hivatalnak megküldeni. Az utalvány szelvényén 
a feladó nevét, lakását, valamint a megrendelt 
példányszámot pontosan fel kell tüntetni. Kí
vánatos, hogy a megrendelések hivatalonkint 
lehetőleg együttesen történjenek. Több példány 
rendelése esetén azokat közös burkolatban az 
utalványon megnevezettnek küldik el.

A hivatalos használatra kapott példányo
kat jegyezzék be a hivatalok a hivatalos kiad
ványok jegyzékébe, a korábbi kiadású térképe
ket ugyanott egyidejűleg töröljék és a kezelési 
selejtpapirossal küldjék be a központi anyag
szertárba.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

A fürdő- és nyaralóhelyeken működő postahi
vatalok fürdőidény alatti személyzeti megerő

sítése.
216.399/3.

Az 1940. évi fürdőidény tartamára a csa
tolt „Hirdetmény“ A. részében felsorolt posta- 
hivatalokhoz kincstári személyzet kiküldését, 
a B. részében foglalt postahivataloknál pedig 
tiszti segéderő alkalmazását engedélyezem.

A kiküldendő, illetőleg alkalmazható sze
mélyzet létszámát a 4., a szükséges nyelvisme
retet pedig a 7., illetőleg 5. rovat tünteti fel.

A kiküldhető kincstári személyzet kijelö
lését az illetékes postaigazgatóságra bízom az
zal, hogy a hévízfürdői és a siófokfürdői idő
szaki postahivatalok vezetésére közigazgatási 
tisztviselők is pályázhatnak.

A postamesteri személyzet félfogadásáról 
az illetékes postaigazgatóságok ellenőrzése mel
lett az érdekelt postamesterek gondoskodnak.

Kiküldetésre, illetőleg alkalmazásra első
sorban olyanokat lehet figyelembevenni, akik 
a nagyobb igényű közönséggel való érintke
zésre alkalmasak, a fokozottabb munkateljesít
ményt és munkabírást kívánó szolgálat ellátá
sára mind egészség, mind szaktudás szempont
jából megfelelnek s a megkívánt nyelvismeret
tel is legalább a szolgálat követelményeinek 
megfelelően rendelkeznek.

A pályázók kérvényeiket szolgálati úton 
terjesszék elő. Az igazgatóságok az írásbeli je

lentkezéseket illetékes tárgyalás céljából a ki
küldetésre, illetőleg a kijelölésre hivatott igaz
gatóságnak esetenként azonnal küldjék meg.

Pályázni a „Hirdetmény“ megjelenésétől 
számított 2 héten belül lehet. A hivatalok a 
„Hirdetményit a személyzet részéről könnyen 
hozzáférhető helyen függesszék ki.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

Figyelmeztetés az Országos Protestáns Napok 
alkalmával kiadott emlékbélyegek érvényessé

gére vonatkozóan.
216.480/3.

A P. R. T. 1939. évi 54. számában közzé
tett 145.798/3. számú rendelettel felhívtam a 
postahivatalok figyelmét, hogy az Országos 
Protestáns Napok alkalmával kiadott s a P. R. 
T. 1939. évi 42. számában közzétett 129.612/3. 
számú rendeletben ismertetett emlékbélyegek 
1940. évi június hó 30-áig bérmentesítésre fel- 
használhatók.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahi
vatalok e bélyegeket forgalomból kivontaknak 
tekintik, s az ilyenekkel ellátott küldeményeket 
megportózzák, sőt a küldeményen levő emlék
bélyegeket színes ceruzával át is húzzák.

Üjból és nyomatékosan figyelmeztetem a 
postahivatalokat, hogy az Országos Protestáns 
Napok alkalmával kiadott emlékbélyegek — 
felár nélkül számított postai névértékűk ere
jéig, folyó évi június hó 30-áig bezárólag bár
hová szóló postai küldemények bérmentesíté
sére érvényesek.

E bélyegekkel ellátott küldeményeket tehát 
folyó évi július hó 1. előtt megportózni, nem 
szabad.

E rendeletem vétők ellen szigorúan eljárok.
Budapest, 1940. évi április hó 11-én.

Az „L“ és „ 0 2 “ szolgálatot tartó központok
nál 20—21 óra között elrendelt távbeszélő szol

gálat díjazása.
216.519/3.

Az esti távbeszélő szolgálatot tartó „L“ és 
„C/2“ szolgálati jellegű hivatalok postameste
rei, valamint a távbeszélő központtal egyesített 
postaügynökségek kezelői részére folyó évi má-
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jus hó 1-től kezdődőleg havi Tíz (10), vagyis 
évi Egyszázhúsz (120) P külön díjazást enge
délyezek.

Azok a postamesterek és postaügynökök, 
akik csak nyilvános távbeszélő állomást kezel
nek, a külön díjazásra igényt nem tarthatnak.

A külön díjazásnak az esedékesség idő
pontjától való kiutalása iránt egyidejűleg intéz
kedtem.

Budapest, 1940. évi április hó 16-án.

A Budapesti Nemzetközi Vásár területén 
alkalmi postahivatal felállítása.

217.646/3.

A „Budapesti Nemzetközi Vásár“ terüle
tén (Budapest, XIV., Városliget) a posta-, táv
író- és távbeszélő-szolgálat ellátására a Buda
pest 72. számú postahivatal kirendeltségeként 
folyó évi április hó 22-től május hó 9-ig alkal
mi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal naponta (vasár- 
és ünnepnap is) 8 órától megszakítás nélkül 19 
óráig tart szolgálatot. Működési köre kiterjed 
bárhova szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények, belföldre szóló postautalvá
nyok, értéklevelek, csomagok, utánvételes pos
tai küldemények, postai megbízások felvéte
lére és a vásár területén való kézbesítésére, to
vábbá táviratok felvételére és a vásár terüle
tén való kézbesítésére, helyi- és helyközi (inter- 
urbán) távbeszélgetések lebonyolítására, posta
takarékpénztári és vámközvetítőszolgálat el
látására, valamint postai, pénzügyi bélyegek és 
értékcikkek árusítására.

Helyközi állomásainak hívószáma: 420— 
998, 420—999 és 424—998, a szolgálati távbe
szélő állomásának hívószáma pedig 420—990.

Az alkalmi postahivatalnál feladásra ke
rülő, belföldre szóló (nem helyi) közönséges 
táviratok és az ott kezdeményezett, II—VII. 
díjövbe szóló belföldi távolsági beszélgetések 
díjszabásszerű díjából 20%-os mérséklést en
gedélyezek.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyeg
zőt nem használ.

A hivatal ellenőrző száma: 389.
Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

Változások a Helységnévtárban.
I.

216.032/3.

A Borsod vármegyében létesített mezőke
resztesi új közigazgatási járással kapcsolatban 
a hivatalok az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:
I. Alsóábrány (93. o.), Borsodgeszt (143. 
o.), Felsőábrány (203. o.), Kács (277. o.), Ke
resztespüspöki (294. o.), Mezőkeresztes (368. 
o.), Mezőnyárád (369. o.), Sály (461. o.), Tibold- 
daróc (521. o.) és Vatta (556. o.) községeknél 
„mezőkövesdi j.“ helyébe „mezőkeresztesi j.“-t 
írjanak: a „szóig, kirend. Mezőkeresztes“ be
jegyzést pedig töröljék.

II. Az alább felsorolt községek illetve la
kott helyek a mezőkövesdi járás helyett ezen
túl a mezőkeresztesi járáshoz tartoznak:

Ágostontanya n> Tárd (90. o.)
Alajosházatanya T  Tibolddaróc (91. o.)
Bacsóháztanya r\ Szentistván (109. o.)
Baglyostanya r\ Mezőkeresztes (110. o.)
Balmaztanya T  Tibolddaróc (117. o.)
Barátréttanya r\ Kács (121. o.)
Batuzpuszta t~\ Szentistván (125. o.)
Békaházatanya T  Kács (126. o.)
Berecztanya o  Mezőkeresztes (131. o.)
Bossányitanya. Mezőkeresztes (144. o.)
Búszermalomtelep T  Felsőábrány (149. o.)
Csákómalom o> Sály (155. o.)
Csepreghytanya .A Felsőábrány (160. o.)
Cserépvár r\ Cserépváralja (161. o.)
Cserépváralja (161. o.)
Csincsetanya Mezőkeresztes (165. o.)
Dobriktanya T  Mezőkeresztes (179. o.)
Égettmalomtelep Ti Tibolddaróc (188. o.)
Egyháztanya T  Mezőkeresztes (190. o.)
Farkasszőlőtelep T  Tárd (200. o.)
Fazekastanya o  Borsodgeszt (201. o.)
Fülöptanya ^  Tárd (218. o.)
Gacsótanya T  Mezőkeresztes (220. o.)
Gáltanya r\ Mezőkeresztes (221. o.)
Gézatanya (Dohányostanya) T  Mezőnyá- 

rád (226. o.)
Gomba Fajos-tanya T  Mezőkeresztes 

(228. o.)
Gomba Márton-tanya Ti Mezőkeresztes 

(228. o.)
Gombatanya T  Mezőkeresztes (228. o.)
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Gubakallótelep (Gödörmalomtelep) n  Ti- 
bolddaróc (231. o.)

Gyömöreitanya C\ Mezőkeresztes (235. o.) 
Hofmanntanya n  Mezőkeresztes (256. o.) 
Husztitanya r\ Mezőkeresztes (261. o.) 
Irmatanya C\ Tibolddaróc (266. o.) 
Kácsfürdő o  Kács (277. o.)
Kajlamalom o  Sály (278. o.)
Kálmántanva O Tibolddaróc (280. o.) 
Káptalantanya n  Alsóábrány (283. o.) 
Karolatanya (Gulyatanya) Mezőnyárád 

(285. o.)
Kecskekőmalom n  Kács (289. o.) 
Kismalomtelep r\ Tibolddaróc (308. o.) 
Kistanya (Testhalomtanya) H Vatta 

(313. o.)
Klementinatanya n  Tárd (316. o.) 
Klotildtanya n  Tárd (317. o.) 
Koplalótanya O Felsőábrány (321. o.) 
Kőkútlapostanya (Feketetanya) n> Mező- 

keresztes (325. o.)
Községi tanya (Faltag) o  Szentistván 

(330. o.)
Krámertanya Felsőábrány (331. o.) 
Kubiktanya n  Mezőkeresztes (331. o.) 
Kukoricásmalom n  Mezőnyárád (332. o.) 
Lászlótelep C\ Mezőnyárád (340. o.) 
Latorút n  Sály (340. o.)
Leányfalu n  Sály (341. o.)
Lénárttanya C\ Mezőkeresztes (342. o.) 
Lengyeltanya n. Mezőkeresztes (342. o.) 
Lőrinctanya n\ Mezőkeresztes (348. o.) 
Magyartanya O Mezőkeresztes (353. o.) 
Makótanya n  Mezőkeresztes (355. o.) 
Margittanya n> Vatta (357. o.)
Mártontanya (A Mezőnyárád (361. o.) 
Mikszáthfalva n  Tibolddaróc (371. o.) 
Montaj n  Szentisván (375. o.) 
Nagylánvfalutanya C\ Tibolddaróc (387. o.) 
Nagymajortanya n  Tárd (388. o.) 
Nyárjaspuszta n  Szentistván (402. o.) 
Olajostanya O Mezőkeresztes (408. o.) 
Ördögtanya o  Szentistván (414. o.)
Papp György-tanya n  Mezőkeresztes 

(422. o.)
Paptanya 'C\ Szentistván (423. o.) 
Pusztamocsolyás n  Borsodgeszt (441. o.) 
Püspöktanya r% Keresztespüspöki (445. o.) 
Rétimalomtelep O Tibolddaróc (453. o.) 
Rózsástanya n  Tibolddaróc (457. o.) 
Rózsástanya n. Vatta (457. o.) 
Sashalomtanya O Vatta (466. o.) 
Szentistván (495. o.)

Szentjánosmalomtelep n  Felsőábrány 
(495. o.)

Szűcstanya o  Mezőkeresztes (510. o.) 
Tanyai iskola (O Mezőkeresztes (512. o.) 
Tárd (514. o.)
Tarizsapuszta n. Sály (514. o.)
Tarrtanya n\ Mezőkeresztes (515. o.) 
Tilajpuszta O Szentistván (522. o.) 
Tizedesmalomtelep n> Tibolddaróc (527. o.) 
Töröktanya n  Mezőkeresztes (533. o.) 
Töviskestanya r t  Sály (534. o.)
Trékitanya n  Mezőkeresztes (534. o.) 
Újtelep n. Tárd (543. o.)
Vályitanya O Mezőkeresztes (549. o.) 
Várhegytelep n  Tibolddaróc (552. o.) 
Villafrankatelep n  Tibolddaróc (561. o.) 
Vitéztanya <0 Mezőkeresztes (564. o.) 
Zöldhalomtanya n> Mezőkeresztes (573. o.)

III. Az alább felsorolt község illetve lakott 
helyek a mezőcsáti járás helyett ezentúl a me
zőkeresztesi járáshoz tartoznak:

Almásytanya n  Mezőnagymihály (93. o.) 
Bartatanya C) Mezőnagymihály (124. o.) 
Egyestanya r\ Mezőnagymihály (189. o.) 
Eperjestanya n  Mezőnagymihály (192. o.) 
Fáytanya Mezőnagymihály (200. o.) 
Fendudatanya n  Mezőnagymihály (211. o.) 
Gólyástanya n  Mezőnagymihály (227. o.) 
Gyikinyestanya r'i Mezőnagymihály 

(234. o.)
Kenyérvárótanya n  Mezőnagymihály 

(293. o.)
Kisecsértanya n. Mezőnagymihály (302. o.) 
Kupertanya (Schittratanya) O Mezőnagy

mihály (333. o.)
Márktanya n  Mezőnagymihály (360. o.) 
Mezőnagymihály (369. o.)
Nagyecsértanya r \  Mezőnagymihály 

(382. o.)
Nagyháztanya .A Mezőnagymihály (384. o.) 
Nagy tanya n\ Mezőnagymihály (393. o.) 
Pillantótanya n  Mezőnagymihály (433. o.) 
Salamontanya n  Mezőnagymihály (461 o.) 
Seráktanya C\ Mezőnagymihály (468. o.) 
Szakállastanya r\ Mezőnagymihály (482. o.) 
Szalaytanya (Farkastanya) r\ Mezőnagy

mihály (483. o.)
Szomollótanya r\ Mezőnagymihály (505. o.) 
Telektanya r\ Mezőnagymihály (518. o.) 
Teppertanya O Mezőnagymihály (519. o.)
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Zsindelyestanya A  Mezőnagymihály 
(576. o.)

Budapest, 1940. évi április 15-én.
II.

216.736/3.
A Helységnévtár 1. számú pótfüzetében a 

hivatalok az alábbi változást vezessék keresz
tül:

Alsólánc (35. o.), Baromlaktanya A  Buzita 
(39. o.), Bélatanya .A Perény (40. o.), Bodoló 
(42. o.), Buzita (44. o.), Csécs (47. o.), Debrőd 
(50. o.), Felsőlánc (56. o.), Ferenctelep .A Jászó
váralja (57. o.), Gombospuszta A Perény (60. 
o.), Hetény A Debrőd (64. o.), Him (64. o.), 
Jánok (68. o.), Jászó, Jászó község pusztája A 
Jászó, Jászómindszent, Jászóújfalu, Jászóvár
alja és Jászóvári prépostság pusztája a Jászó 
(68. o.), Komaróc (76. o.), Luciabánya A Jászó 
(81. o.), Makranc (82. o.), Pány (93. o.), Péder 
és Perény (94. o.), Reste és Rezsőtanya A Szesz- 
ta (97. o.), Rózsástanya A Buzita (98. o.), Rud- 
nok és Rufusbánya A Jászómindszent (99. o.), 
Somodi (101. o.), Szepsi és Szeszta (104. o.) és 
Szőlőske A Csécs (106. o.) csereháti-encsi j. 
helyett ezentúl csereháti j.

Budapest, 1940. évi április hó 15-én.

III.
216.981/3.

Cinkus v. mh. A Hódmezővásárhely (153. 
o.) ezentúl u. p. Kardoskút.

Csesznek (163. o.) ezentúl 0 Ö  L.; az „u. 
t. Bakonyszentkirály“ bejegyzést törölni kell.

Dámóc (172. o.) ezentúl u. p. Perbenyik.
Kakasdnál (278. o.) „kk. kj. h.“ helyébe 

,,nk.“-t kell írni.
Gézaházpuszta A Csesznek (226. o.) ezen

túl u. t. Csesznek.
Kutasi puszta v. mh. A Hódmezővásárhely 

(334. o.) ezentúl u. p. Vásárhelykutas.
Pusztaközpont A Hódmezővásárhely (441. 

o.) ezentúl u. p. Kardoskút, u. t. Vásárhely
kutas.

Szőkehalom v. mh. A Hódmezővásárhely 
(506. o.) ezentúl u. p. Vásárhelykutas.

Tatársánci iskola v. mh. a  Hódmezővásár
hely (516. o.) ezentúl u. p. Kardoskút.

Vásárhelyi határ v. mh. a  Hódmezővásár
hely (553. o.) ezentúl u. p. Kardoskút.

Vizimegálló v. mh. A Hódmezővásárhely 
(565. o.) ezentúl u. p. Kardoskút.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

Erdőkürt postaügynökség megnyitása.
216.857/3.

Nógrád vármegye sziráki járásában fekvő 
Erdőkiirt községben 1940. évi április hó 17-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Kálló, 
ellenőrzőszáma: 772, díjnégyszögszáma: 49.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Almavölgy- 
puszta és Dolinapuszta lakott helyekre terjed 
ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Erdőkürtnél (193. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: „ESI Eh. Kálló, 
Aszód pu. 1 Szirák, Kálló . . . . , 49,“ ; az 
„u. t. Kálló“ után pedig: „postáig. Bp.“ Alma- 
völgypuszta A  Erdőkürt (93. o.) és Dolina
puszta A Erdőkürt (180. o.) ezentúl u. p. Erdő
kürt.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 45. oldalon Erdőhorváti után je
gyezzék be: „772, 49, __ , Erdőkiirt ü. (Eh.
Kálló), Nógrád, Bp., Aszód pu. =—“=  Szirák, 
Kálló . . . . “; a 161. oldalon a 49. számnál Ácsa 
után és a 177. oldalon a 772. számnál írják be: 
„Erdőkürt“.

Az Irányítási Füzetben az 52. oldalon 
Erdőhorváti után jegyezzék be: „Erdőkürt, U, 
Nógrád, Bp„ I. b), Aszód pu.—Szirák gk., Eh. 
Kálló.“

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

Jákfa postaügynökség megnyitása.
216.939/3.

Vas vármegye sárvári járásában fekvő 
Jákfa községben 1940. évi április 1-én posta
ügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Felsőpaty, 
ellenőrzőszáma: 6291., díjnégyszögszáma: 1039.

Az ügynökség forgalmi köre Jákfa köz
ségre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Jákfánál (270. o. az 
„u. p. és“ helyébe írják be: „ISI Eh. Felsőpaty, 
Sárvár -w -r-:» Répcevis, Felsőpaty,..., 1039,“; 
az u. t. Felsőpaty után pedig: .postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek
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Névsorában a 66. oldalon Jakabszállás után je
gyezzék be: „6291, 1039,.., Jákfa ü. (Eh. Felső- 
paty), Vas, S, Sárvár -  — ~ Répcevis, Felső- 
paty . . a 168. oldalon az 1039. számnál ölbő 
elé és a 187. oldalon a 6291. számnál írják be: 
„Jákfa“.

Az Irányítási Füzetben a 80. oldalon Jakab
szállás után jegyezzék be: „Jákfa, Ü, Vas, S„
VII. Sárvár—Répcevis, Eh. Felsőpaty.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

Kisapostag postaügynökség megnyitása.
216.264/3.

Fejér vármegye adonyi járásában fekvő 
Kisapostag községben 1940. évi április hó 11-én 
postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Baracs, el
lenőrzőszáma: 779, díjnégyszögszáma: 191.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Kisapostagnál (299.
o.) az „u. p. Baracs“ helyébe írják be: Eh.
Baracs, Pusztaszabolcs — ~ — Paks, Duna- 
földvár...., 191.“; az „u. t. Dunaföldvár“ után 
pedig: „postáig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 74. oldalon Kisalag után jegyez
zék be: „779., 191---- , Kisapostag ü. (Eh. Ba
racs), Fejér, Bp., Pusztaszabolcs °  ■ Paks,
Dunaföldvár . . a 163. oldalon a 191. számnál 
és a 177. oldalon a 779. számnál írják be: „Kis
apostag.“

Az Irányítási Füzetben a 91. oldalon Kis
alag után jegyezzék be: „Kisapostag, Ü, Fejér, 
Bp., V., Pusztaszabolcs—Paks, Eh. Baracs.“

Budapest, 1940. évi április hó 11-én.

Mátraszele postaügynökség megnyitása.
217.315/3.

Nógrád vármegye salgótarjáni járásában 
fekvő Mátraszele községben 1940. évi április 
hó 15-én postaügynökség nyílt meg. Az ügy

nökség ellenőrzőhivatala: Kazár, ellenőrzőszá
ma: 778, díjnégyszögszáma: 169.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Csibajbánya, 
Darazsikpuszta, Jánosakna, Perespuszta és 
Vízvölgy Boronyibánya (Szentistvánbányate- 
lep) lakotthelyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 362. oldalán Mátraszelé- 
nél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Ka
zár, Hatvan -  ■■ » Losonc, Kisterenye . . . ., 
169,“ az „u. t. Kazár“ után pedig „postáig. Bp.“ 
A 164. oldalon Csibajbánya H Mátraszele, a 
172. oldalon Darazsikpuszta o  Mátraszele, a 
271. oldalon Jánosakna r\ Mátraszele, a 428. 
oldalon Perespuszta r\ Mátraszele és az 565. 
oldalon Vízvölgy Boronyibánya (Szentistván- 
bányatelep) n i Mátraszele ezentúl u. p. Mátra
szele.

A postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 89. oldalon Mátranovákbánya- 
telep után jegyezzék be: „778, 169........ . Mátra
szele ü. (Eh. Kazár), Nógrád, Bp., Hatvan •=—=■ 
Losonc, Kisterenye . . a 162. oldalon a 169. 
számnál Kisterenye után és a 177. oldalon a 
778. számnál írják be: „Mátraszele.“

Az Irányítási Füzetben a 111. oldalon 
Mátranovákbányatelep után írják be: „Mátra
szele, Ü, Nógrád, Bp., I. b), Hatvan—Losonc, 
Eh. Kazár.“

Budapest, 1940. évi április hó 16-án.

Csörnyeföld postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

216.271/3.
Csörnyeföld postaügynökség működése 

1940. évi április hó 8-tól április hó 30-ig ideig
lenesen szünetel. Az ügynökség ideiglenes szü
netelésének tartama alatt Csörnyeföld község 
utolsó postája Muraszemenye.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

216.778/1., 216.707/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi május hó
4-ijf küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi április hó 17-én.

Pályázati hirdetmény.
A Postás Nyugdíj járulék Alap intéző bi

zottsága pályázatot hirdet a Szociális Misszió- 
társulat Pomázon (Margitliget) lévő iskolaüdü
lőjébe az 1940/1941. iskolai évre, tényleges 
szolgálatban álló kincstári postaalkalmazottak 
tíz (10) arra rászoruló 6—16 éves vérszegény, 
gyenge szervezetű vagy betegség után lába
dozó leánygyermekének díjmentes, rési öt j{5) 
hasonló leánygyermek féldíjmentes elhelyezé
sére.

A Missziótársulat korszerűen felszerelt is
kolaüdülőjében a gyermekek egészségének 
valószínű helyreállításán kívül a következő ta
nulási lehetőségek vannak:

1. A hatosztályú nyilvános jogú elemi is
kolában a gyermekek rendszeres tanításban ré
szesülnek.

2. Négyosztályú polgári iskolai tanfolya
mon megfelelő tanerőkkel, a gyermekeket az 
évvégi magánvizsgákra előkészítik és a vizsgáz
tatással kapcsolatos teendőket is elintézik.

3. Kétéves szabó-varró tanfolyamon a 4

polgári iskolát végzett leányokat szakszerű ki
képzésben részesítik, s az iparvizsga után mun
kakönyvvel felszabadítják.

4. Kisgazdaasszony-tanfolyamon a 14. évet 
betöltött, polgárit vagy 6 elemit végzett leá
nyokat a háztartás minden ágában (főzés, 
gyermekgondozás, baromfitenyésztés, egy
szerű szabás-varrás és magyaros kézimunka) 
elméleti és gyakorlati kiképzésben részesítik, 
ezenkívül a neveléstanban, egészségtanban és 
a hittanban rendszeres oktatásban részesítik.

Az oktatás kedvező időben az iskolaüdülő 
fenyves erdejében történik.

Az iskolaüdülőnek állandó orvosa van.
Kötelező egyenruha nincs. Ágyneműt az 

üdülő ad. A gyermekeknek csak felső- és alsó
ruhákat kell magukkal vinniök.

A szükséges felszerelés a következő: 4 ing, 
3 nyári-, 3 téli nadrág, 3 hálóing, 4 pár haris
nya, 6 zsebkendő, 2 pár erős cipő (ha van hó
vagy sárcipő), 2 meleg felső ruha, 2 nyári felső 
ruha, 1 ünneplő ruha, 2—3 kötény (karton is 
lehet), szvetter, télikabát, sapka, sál, kesztyű,
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bontófésű, porfésű, fogkefe, törhetetlen fog
mosópohár, mosdószappan, levélpapír, bélyeg 
és végül egyszerű fürdőruha.

Ellátási díjak: az elemi iskolai tanulók ré
szére havi 45 pengő, polgári iskolai tanulók ré
szére 60 pengő, a szabó-varró és kisgazdaasz- 
szony tanfolyamot végzők részére 50 pengő.

A Postás Nyugdíjjárulék Alap 10 gyermek 
ellátási díját teljesen és 5 gyermekét felerész
ben fedezi.

Az ellátási díjakban a teljes ellátás (na
ponta ötszöri étkezés), az oktatás, az iskola
könyvek, tanszerek, tan- és vizsgadíjak és a 
kézimunkaanyag is bennfoglaltatik.

Az esetleges gyógyszer- vagy betegszállí
tási költségeket a gyermekek szüleinek kell vi
selniük.

Az iskolai év szeptember hó 1-től június 
hó 30-ig tart. Az iskolai szünetek, továbbá a 
tanítás kezdete és befejezése utáni idők a 
gyermekek pihentetésére (fekvőkúra a feny
vesben) és szórakoztatására (kirándulások, 
fürdés, tornázás, stb.) szolgálnak.

A felvétel iránti bélyegmentes kérvénye
ket legkésőbb 1940. évi május hó 31-ig közvet
lenül a Szociális Missziótársulat iskolaüdülője 
igazgatóságához Pomáz (Margitliget) címre
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kell beküldeni, a következő okmányokkal:
1. születési bizonyítvány,
2. legutolsó iskolai bizonyítvány,
3. újraoltási bizonyítvány,
4. orvosi bizonyítvány, (arról is, hogy a 

gyermek fertőző betegségben nem szenved) és
5. a kérelmező hivatali főnöksége által ki

állított statisztikai lap, amelyből kitűnik, hogy 
a gyermek elhelyezése indokolt és méltányos.

A végleges felvétel előtt a gyermekeket 
torokváladékvizsgálatra küldik annak megálla- 
píthatása céljából, hogy bacillusgazdák-e?

A Postás Nyugdíj járulék Alap intéző bi
zottsága a 15 postás leánygyermek elhelyezé
sével nem kíván a szülői nevelés hatáskörébe 
avatkozni. Az intéző bizottságot a vállalt 
anyagi kötelezettségen kívül más kötelezettség 
vagy felelősség nem terheli.

Az intéző bizottság különös nyomatékkai 
felhívja a hivatalvezetőket (főnököket), hogy 
a pályázati hiredtményről a posta kincstári 
személyzetének gyermekkel biró összes tag
jait részletesen tájékoztassák.

Budapest, 1940. évi április hó 9-én.

Postás Nyugdíj járulék Alap 
Intéző Bizottsága.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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Meghívó.
A Magyar Kir. Postamesterek és Posta- 

mesteri Alkalmazottak Országos önsegélyző- 
és Nyugdíj-Egyesülete 1940. évi május hó 5-én, 
(vasárnap) délelőtt 10 órai kezdettel tartja

LXX. évi rendes közgyűlését
a Postás Kari Egyesületek Szövetsége Székhá
zának I. emeleti dísztermében, Budapesten,
VI., Benczur-utca 27. szám alatt, amely köz
gyűlésre Egyesületünk tagjait ezennel tisztelet
tel meghívom.

A közgyűlés tárgysorozata:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és választmány együttes 

jelentése az Egyesület 1939. évi működéséről. 
Határozat a tudomásvétel és elfogadás tárgyá
ban.

3. A felügyelőbizottság jelentése az Egye
sület 1939. évi összes számadásairól, pénzke

zeléséről, vagyoni állapotáról és a vagyon gyü- 
mölcsöztetéséről. — Határozat ,a felmentvé
nyekről.

4. Fellebbezések és indítványok.
5. Az egyesület tisztikarának 3 évre és a 

felügyelőbizottságnak egy év tartamára való 
megválasztása.

6. Költségvetési előirányzat az 1940. évre.

Budapest, 1940. évi április hó 15-én.

Muschong Rezső s. k.
elnök.

Megjegyzések. Az indítványokat a köz
gyűlés előtt legalább 8 nappal az elnökhöz 
írásban kell eljuttatni.

A megjelent rendes tagok írásbeli megha
talmazás alapján távollevő rendes tagokat is 
képviselhetnek, de egy jelenlevő rendes tag öt 
távollevő tagnál többet nem képviselhet.

I

Betöltendő kiadói állások.

DÖMÖS III. OSZTALYÜ POSTAHIVATAL május 
vagy június hóra helyettest keres. Ajánlatokat fizetés 
megjelöléssel kér: Simán Ilona postamester.

ENCS POSTAHIVATAL pénzkezeléshez nőkiadót 
keres. Forgalom gyenge, némi gyakorlattal biró kezdő is 
lehet. Fizetés megegyezés szerint, állás azonnal is elfog
lalható.

ENYING I. OSZTALYÜ POSTAHIVATALNÁL 
május 1, vagy 15-re egy mindenben jártas kiadó állandó 
alkalmazást kaphat. Járandóság 106 P fix, üzemi jutalék 
és lakás. Levonás nélkül.

SOPRONSZ1LI II. OSZT. POSTAHIVATAL július 
1-től 6 hétre helyettest keres. Járandóság megegyezés sze
rint. Gyakorlott férfi vagy nőkiadó ajánlatát kérik.

ÜJSZÁSZ I. O. POSTAHIVATAL keres júniusra 
állandó alkalmazásra a szolgálat minden ágában jártas ki
adónőt jó írással. Fizetés: lakás ellátás és készpénz.
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Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jeg>zct
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)
t

szolgálati
éveinek
száma

meíy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Braun Ilona Zalaegerszeg 
Várkör 21. sz. Azonnal. Bárhova.

Berényi A. Erzsébet Vát (Vas m.) Május 1. vagy 15.

Mészáros József Kispest 5. Azonnal.
Állást csak a budapesti 

ig. kerületben vállal. 
Minden felvételi osztályt 

kezelt.

Nádas János Hódmezővásárhely 2. Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik .

Varga Irma Szederkény Május 1-től. Állandó vagy helyette
sítést vállal.

Zilahi Szőcs Tivadar Nyíregyháza, 
Árpád utca 51. Azonnal. Helyettesítést vállal.

»

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114.
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés.
Miniszteri biztosi megbízatás.
Feláras árvíz bélyeg-blokk forgalomba bocsátása.
Magyarorosz, szlovák és román postai szakkifejezések 

című füzet kiadása.
Különleges keletbélyegző használata a Budapesti 

Nemzetközi Vásár alkalmi postahivatalánál.
Az iskolánkívüli népművelést szolgáló rádió vevő- 

berendezések díjkedvezményére vonatkozó rendelet mó
dosítása.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Változás az 1940. évi fürdő- és nyaralóhelyeken mű

ködő postahivatalokról kiadott „Hirdetmény“ szövegében.

Változások a Távíró-Díjszabásban,
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Kisújfalu postaügynökség megnyitása. 
Károsává postaügynókség megnyitása.
Kékese postaügynökség megnyitása.
Mátyóc postaügynökség megnyitása.
Nyírjákó postaügynökség megnyitása.
Arnót postaügynökség megnyitása.
Szögliget postaügynökség megnyitása. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Miniszteri biztosi felmentés és elismerés. 
213.923/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. 
iparügyi miniszter úr Végh Károly m. kir. 
postaigazgatót a M. Kir. Postamesterek és Pos
tamesteri Alkalmazottak Országos önsegélyző 
és Nyugdíj egyesületénél viselt miniszteri biz
tosi megbizatása alól f. év április 30-ával fel
mentette és e minőségben kifejtett buzgó és 
eredményes működéséért elismerését és köszö
netét fejezte ki.

Budapest, 1940. évi április hó 22-én.

Miniszteri biztosi megbízatás.
213.923/1.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. 
iparügyi miniszter úr a Postamesterek és Pos
tamesteri Alkalmazottak Országos Önsegélyző 
és Nyugdíj egyesületéhez miniszteri biztosul f. 
év május 1-től kezdődően dr. Tajthy József m. 
kir. postaigazgatót kirendelte.

Budapest, 1940. évi április hó 22-én.

Feláras árvíz bélyeg-blokk forgalomba bocsá
tása.

218.509/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az ár

vízsújtottak felsegélyezésére szolgáló 1 pengős 
felárral folyó évi május hó 6-án 20 f-es névér
tékű bélyegblokkot bocsátók forgalomba.

A blokk vízjeles (vízjel rajza a P. R. T. 
1927. évi 49. számában) papíron, raszteres 
mélynyomással készül és 100.000 példányszám
ban kerül kibocsátásra.

A bélyegblokk eladási ára (1 P felár "+' 20 
fillér névérték) 1 P 20 f.

A bélyegblokk három szinti nyomásban 
készült, mérete: 78^111 mm, a bélyegkép mé
rete 22X33 mm, a bélyegnek a fogazásig ter
jedő mérete 26X37 mm.

Az alnyomat pergamentszerű folthatásban 
borítja be a blokkbélyeg egész területét. Az al
nyomat színe: szürke. Az alnyomaton a ma
gyar címer heraldikus elemeiből tervezett ke
retdíszítés van, melyet a benne elhelyezett bé
lyegkép két részre oszt. A bélyeg feletti részen 
hármashalmon koronával ékesített kettős
kereszt, a hármashalomban pedig balra dűlő 
árnyékolt sávok láthatók. A bélyeg alatti ré
szen a négy folyó stilizált ábrázolását látjuk,
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annak felső részében félkörben átfutó szalag
díszen sötét betűkkel: „AZ ÁRVÍZSÜJTOT- 
TAKÉRT“ szöveggel, a négy folyó alatt árnyé
kolt világos betűkkel „1940“ évszám olvasható. 
A keretdísz színe: rozsdavörös.

A bélyegkép a magyar honvéd hősi kiállá
sát jelképezi, ki az árvíz ellen emelt gát előtt 
állva testével a gátat, valamint a mögötte levő 
anyát gyermekeivel védelmezi. A bélyegkép

felső jobb sarkában, sötét árnyalatban á 
20 f + 1 P értékjelzés és felár, a bélyegkép alsó 
szélén pedig árnyékolt világos álló betűkkel 
„MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg nyer elhe
lyezést. A bélyegkép jobb alsó sarka alatt a 
tervező művész, Légrády Sándor neve olvas
ható. A bélyeg színe: zöld.

A bélyegblokk képét az eredetinél na
gyobb méretben itt közlöm:

A bélyeg-blokk folyó évi május hó 6-tól 
folyó évi május hó 31-ig bárhová szóló postai 
küldemény bérmentesítésére 20 fillér értékben 
használható fel.

Folyó évi június hó 1-től a bélyeg-blokk 
érvényessége megszűnik, ez tehát ettől az idő
től bérmentesítésre nem használható fel és a 
közönség birtokában maradt példányokat a

postahivatalok forgalomban lévő bélyegekre 
nem cserélhetik be.

A bélyeg-blokkot kizárólag csak a Buda
pest 1, 2, 3, 4, 7, 10, 62, 72, 112, 114, Debrecen 1, 
Kassa 1, Pécs 1, Sopron 1, és Szeged 1 számú 
postahivatalok árusítják.

Az árusítással megbízott postahivatalok
nak a részükre eladás végett megállapított bé-
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lyegblokk mennyiségét a m. kir. posta érték
cikkraktára hivatalból küldi el, a hivatalok te
hát árvízbélyeg-blokkot nem rendelhetnek 
meg. I '

Az árvízbélyeg-blokkot az árusítással meg 
bízott postahivatalok folyó évi május hó 6,-ika 
előtt abban az esetben sem árusíthatják, vagy 
szolgáltathatják ki, ha az ellátmány előbb ér
keznék is meg.

Folyó évi május hó 31.-én az árusítással 
megbízott postahivatalok a készletükben levő 
árvíz-bélyegblokkot kötelesek még aznap bi
zonylatpár kíséretében a m. kir. posta érték
cikkraktárához beszolgáltatni.

Az árusítással megbízott postahivatalok 
egy-egy vásárlónak 2 (kettő) darab blokknál 
többet nem szolgáltathatnak ki.

A postahivatalok a m. kir. posta érték
cikkraktárától kapott, valamint az esetleg oda 
beszolgáltatott árvízbélyeg-blokkot névérték + 
felárral számított értékben az egyéb postai ér 
tékcikkekhez hasonlóan, a pénztárszámadás 
értékcikkmérlegében tartsák nyilván, az eladás
ból befolyt összegeket pedig a postai értékcikk
naplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár után (névérték + felár) a postai 
értékcikkekre megállapított értékcikk-árusítási 
jutalék jár.

Külön is felhívom az árusítással megbízott 
postahivatalok figyelmét, hogy a bélyegblok
kot, a lehető legnagyobb gonddal kezeljék, gyű
rődéstől, bepiszkolástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi április hó 24-én.

Magyarorosz, szlovák és román postai szak- 
kifejezések című füzet kiadása.

218.121/4.
A kisebbségekkel való érintkezés meg

könnyítése céljából „Magyarorosz, szlovák és 
román postai szakkifejezések“ címen a postai 
szolgálat valamennyi ágában előforduló szak- 
kifejezéseket és beszélgetés-mintákat tartal
mazó füzetet adtam ki.

E füzetből hivatalos használatra a magyar
orosz, szlovák és román nyelvterületen lévő 
postahivatalok az igazgatóságok útján megfe
lelő példányszámot kaptak.

A postahivatalok ellátása után fennma
radó példányokat a személyzet is megrendel

heti. A füzet árát 1 pengőben állapítom meg 
és az árusítással a magyar, kir. posta nemzet
közi leszámoló hivatalának külföldi hirlaposz- 
tálvát bízom meg.

A személyzet által rendelt füzetek árát 
a hivatalok szolgálati postautalványon küldjér 
meg a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hi
vatala külföldi hirlaposztályának s a szelvé
nyen jelezzék a beküldött összeg rendeltetését.

Budapest, 1940. évi április hó 22-én.

Különleges keletbélyegző használata a Buda
pesti Nemzetközi Vásár alkalmi postahivata

lánál.
218.315/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Bu
dapesti Nemzetközi Vásár alkalmi postahiva
tala „XXXV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
VÁSÁR 1940. IV. 26.—V. 6. — HORTHY MIK
LÓS ORSZÁGLÁSÁNAK 20. ÉVÉBEN“ szö
vegű, s a vásár jelvényének, szárnyas Merkúr
nak rajza felett a vásár 35. megrendezésére 
utaló „1906—1940.“ évszámokkal s keletjelzés
sel ellátott különleges keletbélyegzőt használ 
a nála feladott közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények lebélyegzéséhez, és pedig áp
rilis 26.-án zöld, április 27.-től május 6-áig pe
dig fekete festékkel.

Ezt a rendeletet a hivatalok a P. R. T. fo
lyó évi 17. számában közzétett 217.646/3. szá
mú rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi április hó 22-én.

Az iskolánkívüli népművelést szolgáló rádió 
vevőberendezések díjkedvezményére vonatkozó 

rendelet módosítása.

204.292/8.
A P. R. T. 1939. évi 57. számában megje

lent 145.954/8. számú rendeletem kiegészítése
ként az iskolánkívüli népművelési bizottságok 
által üzembentartóit rádió vevőkészülékek 
után az 50%-os díjkedvezményt abban az eset 
ben is engedélyezem, ha külön, állandó népház 
hiányában, a kizárólag oktatási célra igénybe
vehető rádió vevőberendezés nyilvánossági 
joggal felruházott iskolában van elhelyezve.
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A postahivatalok ezt a rendeletemet a 
fenthivatkozott rendeletemnél, illetőleg az 
1927. évi P. R. T. 20. számában közzétett 9.557/ 
1927. K. M. számú rendelet 67. §-ának b) pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi április hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.
217.481/4.

Az Otto Strasser: „Hitler et Mol“, Emil 
Lengyel: „The Danube“ és Douglas Reed: 
„Nemesis?“ című könyvektől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

II.
217.573/4.

A Brüsszelben megjelenő „Donau Echo“ 
című időszaki laptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

Változás az 1940. évi fürdő- és nyaralóhelye
ken működő postahivatalokról kiadott „Hir

detmény“ szövegében.
218.643/3.

A P. R. T. 1940. évi 17. számában közzétett 
216.399/3. számú rendelet mellékletét képező 
„Hirdetmény“ A. részének 6. hasábjában Hé 
vízfürdő postahivatalnál feltüntetett szöveg
részt a hivatalok töröljék és helyébe írják a kö
vetkezőket:

„Díjtalan lakás és fürdőhasználat. A Pos
tás Nyugdíjjárulék Alap hévízszentandrási 
Üdülőtelepén reggeli, ebéd és vacsorából álló 
étkezést a tisztviselők napi 3 P 20 fillérért, az 
altisztek pedig 2 P 20 fillérért igényelhetnek.“

Budapest, 1940. évi április hó 24-én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
215.696/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Izland-szigetnél az 5. hasábba tegye
nek 22) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: ,,22) A magán-
táviratok szerkesztésénél távirócode-ok nem 
alkalmazhatók.“

11. o. Oroszországnál az 5. hasábban levő 
4) jegyzetjelölést, valamint az oldal alján levő 
4) jegyzet szövegét töröljék.

Az oldal alján levő 13) jegyzet jelenlegi 
szövegét töröljék s helyébe ragasszák a csatolt
1. sz. fedőlapot.

13. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szö
vegének zárójelben lévő mondatát a követke
zőképen alakítsák át: „(A Délafrikai Unióval
való forgalomban az ABC sixth edition és a 
Peterson’s third edition távirócode-ok is hasz
nálhatók.)“

26. o. Afganisztánnál a 2., illetőleg 3'. ha
sábba, a IX. útirány és az annak megfelelő 1.27 
a. fr. szódíj után szúrják be: 11 IV. II 1.69 II. A
2. hasábban az I. útirány után írják be: V.

28. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet (12. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 14. sz.-hoz) szöve
gének harmadik mondatában, a „Peterson’s 
third edition“ szavak után folytatólag írják be: 
„Cogef Lugagne 1929, Code national frangais“.

33. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzet je
lenlegi szövegét töröljék és helyébe ragasszák 
a csatolt 2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
I. ad 217.174/8.

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

27. o. A Finnországra vonatkozó *) jegy
zet szövegében a „finn“ szó után írják be: 
„észt“.

Budapest, 1940. évi április hó 23-án.

Kisújfalu postaügynökség megnyitása.
217.505/3,

Esztergom vármegye párkányi járásában 
fekvő Kisújfalu községben 1940. évi április hó 
18-án postaügynökség nyílt meg.
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Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Köbölkút, 
ellenőrzőszáma: 736, díjnégyszögszáma: 73. Az 
ügynökség forgalmi köre a községre és a köz 
igazgatásilag hozzátartozó Aradpuszta és Szél- 
hordtapuszta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 
Kisújfalunál (75. o.) az „u. p. és“ helyébe írják 
be: ^  Eh. Köbölkút, Budapest — ■ ■ Ma
gyarbél, 73.“ az „u. t. Köbölkút“ után pedig 
„postáig. Bp.“ Aradpuszta Kisúj falu (36. o.) 
és Szélhordtapuszta O Kisúj falu (103. o.) ezen
túl u. p. Kisújfalu.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 77. oldalon Kistompa után je
gyezzék be: „736, 73, . . , Kisújfalu ü. (Eh. Kö
bölkút), Esztergom, Bp, Budapest »  —- — Ma
gyarbél“; a 162. oldalon a 73. számnál Köbölkút 
elé és a 177. oldalon a 736. számnál írják be: 
„Kisújfalu“.

Az Irányítási Füzetben a 94. oldalon Kis
tompa után jegyezzék be: „Kisújfalu, Ü, Esz
tergom, Bp, la, Budapest • — ■ ■ Magyarbél. 
Eh. Köbölkút, 2, "4-2“.

Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

Karcsava postaügynökség megnyitása.
217.630/3.

Az Ungi közigazgatási kirendeltség szob- 
ránci járásában fekvő Karcsava—Kap̂ ana köz
ségben 1940. évi április hó 15-én postaügynök
ség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár
1., ellenőrzőszáma: 2309, díjnégyszöszáma:
2220.

Az ügynökség forgalmi köre Alsónémeti
HiiJKHee HfctianKoe, Felsőnémeti—BidinHee HH;MenKoe> 
Huszák — rycai», Karcsava—Kapvaisa, Koromlya- 
KopoMjiH, Orehova—OpfatoBa és Székó—CeäKom. 
községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 70. oldalon Karosa után jegyez
zék be: „2309, 2220, . . , Karcsav a—'Kapvana
ü. (Eh. Ungvár 1.), Ungi közig, kirend., D, Fing 
v á r= = S z o b rá n c —CoőpaHcu“; a 170. oldalon 
a 2220. számnál Ungvár elé és a 178. oldalon a 
2309. számnál írják be: „Karcsava“.

Az Irányítási Füzetben a 86. oldalon Kar

osa után jegyezzék be: „Karcsava , Ü, Ungi 
közig, kirend., D, II. Ungvár—Szobráne gk., Eh. 
Ungvár 1., Ungvár 2„ 34.“

Budapest, 1940. évi április hó 20-án.

Kékese postaügynökség megnyitása.
217.236/3.

Szabolcs vármegye kisvárdai járásában 
fekvő Kékese községben folyó évi április hó 
11-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kisvárda, 
ellenőrzőszáma: 2299, díjnégyszögszáma: 1863.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Ligettanya 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Kékesénél (289. o.) az 
„up. és“ helyébe írják be: „^3 Eh. Kisvárda, 
Nyíregyháza » — -  Csap, Kisvárda . . . . , 
1863,“; az „ut. Kisvárda“ után pedig: „postáig. 
D.“. Ligettanya r\ Kékese (344. o.) ezentúl up. 
Kékese.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 71. oldalon Kék után jegyezzék 
be: „2299, 1863, . . , Kékese ü. (Eh. Kisvárda), 
Szabolcs, D„ Nyíregyháza — — -  Csap, Kis
várda . . . “; a 170. oldalon a 1863. számnál 
Ajak után és a 178. oldalon a 2299. számnál ír
ják be: „Kékese“.

Az Irányítási Füzet 87. oldalán Kék után 
írják be: „Kékese, Ü. Szabolcs, D, II, Nyíregy
háza—Csap, Eh. Kisvárda.“.

Budapest, 1940. évi április hó 18-án.

Mátyóc postaügynökség megnyitása.
217.831/3.

Ung vármegye nagykaposi járásában fekvő 
Mátyóc községben 1940. évi április hó 15-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala Ung
vár 1., ellenőrzőszáma: 2254, díjnégyszögszá
ma: 2036.

Az ügynökség forgalmi köre Bajánháza 
Bátfa, Gálocs, Mátyóc, Palló és Vajkóc közsé
gekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében
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Mátyócnál (83. o.) az „up. és“ helyébe írják be: 
Eh. Ungvár 1., Ungvár ■-■■■■-. Deregnyő, 

2036.“; az „ut. Nagykapos“ után pedig: „postá
ig. D.“ Bajánháza (37. o.), Bátfa (39. o.) és Gá- 
locs (59. o.) ezentúl u. p. Mátyóc. Palló (93. o.) 
ezentúl u. p. Mátyóc, u. t. Nagykapos. Vajkóc 
(112. o.) ezentúl u. p. Mátyóc.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 89. oldalon Mátyásföld után ír
ják be: 2254, 2036, . . , Mátyóc ü. (Eh. Ungvár
1.), Ung, D., Ungvár« Deregnyő.“; a 170.
oldalon a 2036. számnál Dobóruszka után és a 
178. oldalon a 2254. számnál írják be: „Má
tyóc.“.

Az Irányítási Füzetben a 111. oldalon Má
tyásföld után jegyezzék be: „Mátyóc, Ü. Ung., 
D„ II., Ungvár—Deregnyő, Eh. Ungvár I., Ung
vár 2„ 34.“

Budapest, 1940. évi április hó 23-án.

Nyírjákó postaügynökség megnyitása.
217.631/3,

Szabolcs vármegye nyírbaktai járásában 
fekvő Nyírjákó községben 1940. évi április hó
15-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Bakíaló- 
rántháza, ellenőrzőszáma: 2303, díj négyszög
száma: 1865.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, 
valamint a közigazgatásilag hozzátartozó Die- 
nertanya, Kendetanya és Róthtanya lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 404. oldalon Nyír 
jákónál az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: 
„S3 Eh. Baktalórántháza, Nyíregyháza — — ■ — . 
Vásárosnamény, Baktalórántháza . . . , 1865,“; 
az „u. t. Baktalórántháza“ után pedig: „postáig. 
D.“ Dienertanya r"' Nyírjákó (177. o.), Kende
tanya Nyírjákó (292. o.) és Róthtanya 
Nyírjákó (456. o.) ezentúl u. p. Nyírjákó.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 105. oldalon Nyírgvulaj után je
gyezzék be: „2303, 1865, . . , Nyírjákó ü. (Eh. 
Baktalórántháza), Szabolcs, D, Nyíregyháza 

- Vásárosnamény, Baktalórántháza . . .  “; 
a 170. oldalon az 1865. számnál Baktalóránt
háza után és a 178. oldalon a 2303. számnál ír
ják be: „Nyírjákó“.

Az Irányítási Füzet 132. oldalán Nyírgyu- 
laj után jegyezzék be: „Nyírjákó, U. Szabolcs,

D, II, Nyíregyháza—Vásárosnamény, Eh. Bak
talórántháza“.

Budapest, 1940. évi április hó 20-án.

Arnót postaügynökség megnyitása.
218.102/3,

Borsod vármegye miskolci járásában fekvő 
Arnót községben 1940. évi április hó 16-án pos
taügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Felső- 
zsolca, ellenőrzőszáma: 3524, díjnégyszögszá- 
ma: 631.

A postaügynökség forgalmi köre Arnót 
községre és a közigazgatásilag hozzátartozó 
Buska lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 105. oldalán Arnótnál az 
„u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. Felsőzsolca, 
Miskolc — — T- Kassa, Felsőzsolca . . . . , pd., 
631,“; az „u. t. Felsőzsolca“ után pedig: „postá
ig. K.“. A 149. oldalon Buska Arnót ezentúl 
u. p. Arnót.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 10. oldalon Arló után írják be: 
„3524, 631, . . , Arnót ü. (Eh. Felsőzsolca) gy„ 
Borsod, K„ Miskolc — ■—» Kassa, Felsőzsol
ca . . .“; a 166. oldalon a 631. számnál Felső
zsolca elé és a 182, oldalon a 3524. számnál ír
ják be: „Arnót“.

Az Irányítási Füzet 13. oldalán Arló után 
jegyezzék be: „Arnót, Ü. Borsod, K, II, Mis
kolc—Kassa, Eh. Felsőzsolca“.

Budapest, 1940. évi április hó 24-én.

Szögliget postaügynökség megnyitása.
218.100/3.

Abaúj-Torna vármegye tornai járásában 
fekvő Szögliget községben 1940. évi április hó 
11-én postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szin, 
ellenőrzőszáma: 3511, díjnégyszögszáma 530.

A postaügynökség forgalmi köre Szögliget 
községre és a közigazgatásilag hozzátartozó 
Kútfej erdészlak lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 506. oldalán Szögligetnél 
a postai adatok helyébe jegyezzék be: „S3 Eh. 
Szin, Miskolc ■ ■ « . Torna «  — — Kassa,
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S zín ..........., 530, u. t. Szin, postáig. K.“ A 334.
oldalon Kútfej erdészlak r s  Szögliget ezentúl 
u. p. Szögliget.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 137. oldalán Sződliget után írják be: 
„3511, 530, . . , Szögliget ü. (Eh. Szin), Abaúj- 
Torna, K„ Miskolc — —. Torna -  ■ — -. Kas

sa, Szin . . a 165. oldalon az 5.30. számnál 
Szőllősardó elé és a 182. oldalon a 3511. szám
nál írják be: „Szögliget“.

Az Irányítási Füzet 173. oldalán Szögliget 
után írják be: „Szögliget, Ü. Abaúj, K. Ib, Mis
kolc-----Torna-----Kassa, Eh. Szín“.

Budapest, 1940. évi április hó 24-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
218.029/1., 217.814/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi május hó 
11-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi április hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
215.102/3., 216.847/3., 217.666/3.
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O
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Bázakerettye p. Zala 288 288**) — Mávaut 
gépkocsi m. h gyalog

'tû4

*) A kézbesítésről a község gondoskodik.
**) Kézbesítési átalány.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szik 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi má
jus hó 11-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi április hó 22-én.

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

BALATONLELLEI POSTAHIVATALNÁL 5 nő i 
kiadó alkalmazást kaphat. Lakás és fix fizetéssel a nyári 
időszakban.

BUDAPEST 74. POSTAHIVATAL június 1-től 
augusztus 15-ig kiadót keres. Járandóság 80 pengő és 
üzemi. Kezdő is lehet.

LENGYELTÓTI POSTAHIVATAL mindenben jártas 
gyakorlott kiadót keres fix fizetésre április 20, vagy május 
J-re. Ajánlatokat kér a postamester.

PILISVÖRÖSVÁR I OSZT. POSTAHIVATAL ál
landó alkalmazásra gyakorlott kiadó ajánlatát kéri. Állás 
május 1-re elfoglalható. Fizetés 120 +  üzemi. Ajánlato
kat Fábos István postamester Klotildliget címre kérik.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
nCT«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Rajcsányi Ferenc Gyékényes 10 Azonnal.
\

Pesten vagy Pesthez 
közel, csak nagy hivatal

nál.

Siklós Ilona Ecseg (Nógrád m.) Azonnal. Pécsi kerületben. 
Helyettesítést is vállal.

Tóth Margit Alberti-Irsa Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Schmidt Erzsébet Szigetvár Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Kalmár Ferenc Páhi (Pest 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.
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Lefoglalandó sajtótermékek.

Hivatalvezetői megbízatás.
218.392/1.

Mészáros Péter postafőtisztet (327) az 
ipolysági postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi április hó 27-én.

A feláras árvizbélyeg-blokk példányszámának 
felemelése.
219.574/3.

A P. R. T. folyó évi 18. számában megje
lent 218.509/3. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a postahivatalokat, hogy az ár
vízsújtottak felsegélyezésére szolgáló 1 pengős 
felárral folyó évi május hó 6-án megjelenő 20 
fillér névértékű bélyegblokk darabszámát
200.000 darabra emelem fel.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

i ----------------

Közigazgatási változások.
Változások a Helységnévtárban.
Budapest 29. számú postahivatal megnyitása. 
Budapest-Zugliget időszaki postahivatal megnyitása. 
Kázsmárk postaügynökség megnyitása. 
Kakasszékfürdő időszaki postaügynökség megnyitása. 
Táska postaügynökség megnyitása.
Felsőkerepec postaügynökség megnyitása.
Dabrony postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A postautalvány-, utánvétel- és megbízási for
galom felfüggesztése Norvégiával.

218.015/4.
Norvégiával való viszonylatban a posta- 

utalvány, utánvételi és megbízási forgalom to
vábbi intézkedésig mindkét irányban szünetel.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 125, 
150. és 160. oldalán Norvégiánál.

Budapest, 1940. évi április hó 25-én.

A Dániába szóló utánvételes küldemények és
megbízások forgalmának felfüggesztése.

219.078/4.
A dán igazgatás értesítése szerint a Dá

niába szóló utánvételes küldemények és postai 
megbízások forgalma további intézkedésig 
szünetel.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 146. és
157. oldalán Dániánál.

Budapest, 1940. évi április hó 27-én.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

219.341/4.
A díjátalányozásban részvevő hatóságok 

közé az összes selyemtenyésztési szerveket a 
folyó évi május hó 1-én kezdődő érvénnyel fel
vettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza
bás 67. §. (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) IX. pontjának (M. kir. Földmívelésügyi 
minisztérium) 14 tételét a következőképen mól 
dosítsák: „14. Országos Selyemtenyésztésii
Felügyelőségek; selyemtenyésztési főfelügyelő
ségek; selyemtenyésztési felügyelőségek; tol
nai és győri állami selyemfonógyár.“

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.
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A Légipostái Tájékoztató új kiadása.
219.618/4.

A P. R. T. 1939. évi 51. számának mellék
leteként kiadott „Légipostái Tájékoztató“^  e 
rendelet mellékleteként újból kiadom. A hiva
talok ezentúl ezt az új tájékoztatót használják.

Az új kiadványból a posta nemzetközi le 
számoló hivatala külföldi hírlaposztályánál 
korlátolt számban különlenyomatok állanak 
rendelkezésre, amelyekből egyes példányokat a 
hivatalok a postát gyakrabban igénybevevő 
felek között való díjmentes szétosztás céljából 
szolgálati levelezőlapon rendelhetnek meg.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

Téves felszámítás folytán beszedett távbeszélő 
használati díjak visszatérítése.

123.148/8.
A C. 1. Szab. 4. §. 2. pontját a következő 

második bekezdéssel egészítem ki:
„A posta a tévesen beszedett távbeszélő 

díjakat a téves felszámítás megállapítása utár 
az első bekezdésben meghatározott határidő 
alatt az összeg nagyságára való tekintet nélkü 
hivatalból az érdekelt előfizető javára írja.

A rendelet végrehajtásánál a követk' 
zőkre kell figyelemmel lenni:

Az előfizetőkkel egyenlő elbánásban része
sülnek a magánhasználatú és közérdekű táv

távbeszélő és villamosjelző berendezések enge
délyesei.

Ha a hivatal a téves felszámítást még a díj 
beszedése előtt állapítja meg, a vonatkozó 
nyugtát megfelelően helyesbíti, ha pedig a té
ves felszámítás alapján már be is szedte a dí
jat, jóváírás engedélyezését felettes igazgató
ságától kéri.

Ha a téves felszámítás alapján beszedett 
díjat nem lehet jóváírni, mert az előfizetői ál
lomást időközben leszerelték és a leszerelt ál
lomás után díjtartozás nem maradt fenn, a díj
visszatérítés iránt az igazgatóságok annak 
szem előtt tartásával intézkedjenek, hogy a 
költségvetési időn túl az előző évi tárcabevé
telre visszafizetést mindenkor csak a 2/a—2 
tárca rovaton lehet teljesíteni.

A díj térítést a vonatkozó nyugtán elő kell 
jegyezni.

A hivatalok ezt a rendelkezést jegyezzék 
elő a C. 1. Szab. 4. §. 2. pontjánál és a Távb. 
Kéz. (A távbeszélő kezelés, számadástétel és 
díjbeszedés szabályainak rövid összefoglalása)
24. §. 6. pontjánál.

A C. 1. Szab. kiegészítéséről a legközelebbi 
változások útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi április hó 25-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
216.926/8.

Magyarország- és Bolivia között a távbe
szélőforgalom megnyílt.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabás 64. 
oldalán Brazília elé ragasszák be a csatolt fedő
lapot.

Budapest, 1940. évi április hó 30-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
218.737/4.

A Párisban megjelenő „Párisi Hírlap“ cí
mű magyarnyelvű hetilaptól a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi április hó 26-án.
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Lefoglalandó sajtótermékek.

I.

219.077/4.
budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi április hó 25-én kelt B. 
4025/1940/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, Szálasi Ferencet a börtönben 
őrnagyi egyenruhában ábrázoló „9323“ és „Ki
tartás“ felirattal ellátott, fényképészeti úton 
sokszorosított, postai úton terjesztett levelező
lapoknak 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, 1940. évi április hó 27-én.

II.
219.076/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi április hó 25-én kelt B. 
3999/1940. számú végzésével az 1940. április 6. 
napjáról keltezett, „Kedves Magyar Nemzet 
testvér!“ megszólítású, „Igen elszomorító és 
jellemző“ szavakkal kezdődő, „hogy a felvidéki 
harcot is becsülettel végigverekedjük“ szavak
kal végződő 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, 1940. évi április hó 27-én. III.

III.
219.559/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi április hó 27-én kelt B. I. 
4095/2/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Report No. 3. — Confidential* 
jelzésű, „Report for February and March of 
the Work of the English id to Poles in Hun
gary“ című, „In these two months“ kezdetű, — 
„it gains momentum“ végződésű, impresszum 
nélküli sajtótermék (röpirat) lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne

szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

IV.
219.716/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi április hó 29-én kelt B. L 
4135/2,—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen Németországban előállított III. számú 
„Nyílt levél“ című sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő 
sajtótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

187

Közigazgatási változások.
219.225/3.

F. évi május hó 15-vel Bars és Hont k. e. e„ 
Esztergom, valamint Nyitra és Pozsony k. e. e. 
vármegyék közigazgatási beosztásában a kö
vetkező változások lépnek életbe:

1. Bajta, Garamkövesd, Kicsind és Leléd 
községek Bars és Hont k. e. e. vármegyéből 
Esztergom vármegye területéhez,

2. Gyarak, Kismánya, Nagycétény, Nemes- 
pann és Szentmihálvúr községek Nyitra és Po
zsony k. e. e. vármegyéből Bars és Hont k. e. e. 
vármegye területéhez csatoltatnak.

A változásokkal kapcsolatban Nagycétény 
és Szentmihályúr postahivatalokat f. évi május 
hó 15-vel a soproni postaigazgatóság helyett a 
budapesti postaigazgatóság illetékességébe 
utalom.

Ugyancsak f. évi május hó 15-vel Radvánc 
község és Gerény vasúttelep lakott hely Ung- 
vár törvényhatósági jogú várossal egyesül.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében:
Bajta (37. o.) ezentúl Esztergom vm„ pár

kányi j.
Cétényihegy r\ Nemespann (44. o.) ezen

túl Bars és Hont k. e. e. vm, verebélyi j.
Dióssymajor O Szentmihályúr (51. o.) 

ezentúl Bars és Hont k. e. e. vm., verebélyi j.
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Erdészlak Garamkövesd (53. o.) ezen
túl Esztergom vm., párkányi j.

Garamkövesd (59. o.) ezentúl Esztergom 
vm., párkányi j.

Garamkövesdi puszta Garamkövesd
(59. o.) ezentúl Esztergom vm., párkányi j.

Gerény vasúttelep n  Ungvár (60. o.) be
jegyzést töröljék.

Gyarak (62. o.) ezentúl Bars és Hont k. e. e. 
vm., verebélyi j.

Kicsind (72. o.) ezentúl Esztergom vm., 
párkányi j.

Kismánya (74. o.) ezentúl Bars és Hont k. 
e. e. vm., verebélyi j.

Kovácspatak r\ Garamkövesd (77. o.) 
ezentúl Esztergom vm., párkányi j.

Leléd (80. o.) ezentúl Esztergom vm., pár
kányi E

Michelmajor G> Szentmihályúr (84. o.) 
ezentúl Bars és Hont k. e. e. vm., verebélyi j.

Nagycétény (86. o.) ezentúl Bars és Hont
k. e. e. vm., verebélyi j., postáig. Bp.

Nemespann (90. o.) ezentúl Bars és Honi
k. e. e. vm., verebélyi j.

Radvánc (96. o.) kisközséget töröljék és 
jegyezzék be: „Ungvárhoz csatoltatott“.

Sósvölgypuszta O  Nemespann (101. o.) 
ezentúl Bars és Hont k. e. e. vm., verebélyi j.

Szentmihályúr (104. o.) ezentúl Bars és 
Hont k. e. e. vm., verebélyi j., postáig. Bp.

Ungvárnál (111. o.) a )-( jel után „Gerény 
vasúttelep“ bejegyzést töröljék.

Vasúttelep 'r\ Garamkövesd (113. o.) ezen
túl Esztergom vm., párkányi j.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

Nagycéténynél (96. o.) jegyezzék be az 1. 
hasábba „6224“ helyébe „791“; az 5. hasábba 
„Nyitra“ helyébe „Bars“; a 6. hasábba pedig 
„S“ helyébe „Bp.“. Szentmihályúrnál (134. o.) 
ugyanezen hasábokba jegyezzék be: „6255“ he
lyébe „792“, „Nyitra“ helyébe „Bars“, „S.“ 
helyébe „Bp.“. A 177. oldalon írják be: „791. 
Nagycétény“ és „792. Szentmihályúr“. A 187. 
oldalon Nagycétényt (a 6224. számnál) és 
Szentmihályúrt (a 6255. számnál) töröljék.

A z Irányítási Füzetben:

helyébe „Bars“; a 4. hasábba pedig „S.“ helyébe 
„Bp.“.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

Változások a Helységnévtárban.

219.441/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Balatonmáriafürdőnél (116. o.) jegyezzék 

be: „)-( Máriaszőllőtelep“.
Bélatanya r\ Nyírpilis (128. o.) ezentúl u. t. 

Nyírpilis.
Figulatanya (A Nyírpilis (213. o.) ezentúl 

u. t. Nyírpilis.
Gánás .o, Nyírpilis (222. o.) ezentúl u. t. 

Nyírpilis.
Máriássitanya rv Sajósenye (359. o.) után 

jegyezzék be: „Máriaszőllőtelep O Balaton- 
máriafürdő, Somogy vm., Marcali j., u. p. és u. 
t. Balatonmáriafürdő.“

Nyírpilis (405. o.) ezentúl ©£3 L; az ,.u. t. 
Piricse“ bejegyzést töröljék.

Pilisszentiván (432. o.) ezentúl #£3 L; az „u. 
t. Pilisvörösvár“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi május 1-én.

Budapest 29. számú postahivatal megnyitása.
218.411/3.

Budapest Székesfőváros XIII. kerületében 
a Szent László-utca 170. szám alatt folyó évi 
május 3-án ..Budapest 29.“ elnevezéssel táv
beszélővel egyesített felvevő postahivatal nyí
lik meg.

A hivatal ellenőrzőszáma: 326, díjnégy- 
szögszáma: 1., szolgálati jellege: L, távbeszélő 
hívószáma: 298-429.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 26. oldalán Budapest 28. 
után jegyezzék be: „326, 1 . . . , Budapest 29. 
(XIII., Szent László-utca 170.), Pest-Pilis-Solt- 
Kiskún Bp.“; a 176. oldalon a 326. számnál 
„Vác“ helyébe írják be: „Budapest 29.“

F
Budapest, 1940. évi április hó 26-án.

Nagycéténynél (120. o.) és Szentmihályúr
nál (169. o.) jegyezzék be a 3. hasábba „Nyitra“
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Budapest-Zugliget időszaki postahivatal meg
nyitása.

219.776/3.
Budapest-Zugliget távbeszélővel egyesített 

időszaki postahivatal működését folyó évi má
jus hó 1-én Zugligeti-út 20/a. szám alatti helyi
ségében ismét megkezdi. A hivatal ez évben is 
október hó 15-ig működik.

Budapest, 1940. évi május hó Lén.

Kázsmárk postaügynökség megnyitása.
218.105/3.

Abaúj-Torna vármegye szikszói járásában 
fekvő Kázsmárk községben 1940. évi április hó
16-án postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Léh, 
ellenőrzőszáma: 3523, díjnégyszöszáma: 734.

A postaügynökség forgalmi köre Kázs
márk községre és a közigazgatásilag hozzátar
tozó Hegyfarki Csomatanya és Mogyorós la
kott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 288. oldalán Kázsmárk- 
nál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Léh,
Miskolc ■ -  ■ Kassa, Halmaj....... , 734,“;
az „u. t. Léh“ után pedig: postáig. K.“ A 249. 
oldalon Hegyfarki Csomatanya Kázsmárk, 
továbbá a 373. oldalon Mogyorós Cv Kázsmárk 
ezentúl u. p. Kázsmárk.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 71. oldalon Kazár után írják be: 
„3523, 734, . . , Kázsmárk ü. (Eh. Léh), Abaúj- 
Torna, K., Miskolc — — — Kassa, Halmaj . . 
a 166. oldalon a 734. számnál Kupa elé és a 182. 
oldalon a 3522. szám után következő 3532. szá
mot 3523-ra helyesbítve, írják mellé: „Kázs
márk“.

Az Irányítási Füzet 86. oldalán Kazár után 
jegyezzék be: „Kázsmárk, Ü, Abaúj, K., Ib,
Miskolc-----Kassa, Eh. Léh“.

Budapest, 1940. évi április hó 26-án.

Kakasszékfürdő időszaki postaügynökség 
megnyitása.

218.259/3.
Kakasszékfürdő távbeszélővel egyesített 

időszaki postaügynökség működését folyó évi

május hó 1-én ismét megkezdi. Az ügynökség 
működése ez évben is október hó 31-ig tart.

Budapest, 1940. évi április hó 25-én.

Táska postaügynökség megnyitása.
! 218.571/3.

Somogy vármegye lengyeltóti járásában 
fekvő Táska községben 1940. évi április hó 1-én 
postaügynökség nyilt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bu- 
zsák, ellenőrzőszáma: 5346, díjnégyszögszáma: 
486.

Az ügynökség forgalmi köre Táska köz
ségre, valamint a közigazgatásilag hozzátartozó 
Bórócaszőllőhegy, Fehérvízpuszta és Szadói 
Szőllőhegy lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 515. oldalán Táskánál az 
„u. p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh. Bu-
zsák, Kaposvár -  — — Fonyód, Lengyeltóti
.............  486“, az „u. t. Buzsák“ után pedig:
postáig. P.“ Bórócaszőllőhegy O Táska (143.
o.), Fehérvízpuszta Táska (202. o.) és Szadói 
szőllőhegy Táska (481. o.) ezentúl u. p. 
Táska.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 140. oldalon Tarpa után jegyez
zék be: „5346., 486 . . . , Táska ü. (Eh. Buzsák), 
Somogy, P., Kaposvár — — — Fonyód, Len
gyeltóti . . a 165. oldalon a 486. számnál és 
a 185. oldalon az 5346. számnál írják be: 
„Táska.“

Az Irányítási Füzetben a 178. oldalon 
Tarpa után jegyezzék be: „Táska, Ü, Somogy, 
P, VI, Kaposvár—Fonyód, Eh. Buzsák.“

Budapest, 1940. évi április hó 27-én.

Felsőkerepec postaügynökség megnyitása.
218.783/3.

A Beregi közigazgatási kirendeltség mun- 
kácsvidéki járásában fekvő Felsőkerepec— 
Bhiiihía KoponeiiT,, községben 1940. évi április hó 
20-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Munkács, 
ellenőrzőszáma: 2307, díjnégyszöszáma: 3043.

Az ügynökség forgalmi köre Bukovinka— 
EyKOBHHKa; Felsőkerepec—Bmnnift KoponoTTT), Kende
reske—Ken̂ epemoBULi! Kustánfalva—■ KyiUTciHOBiina; és 
Németkuesova—Kyaana községekre terjed ki.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 49. oldalon Felsőméra elé jegyez
zék be: „2307, 3043, . . , Felsőkerepec ii. (Eh. 
Munkács), Beregi közig, kirend., D, Munkács 
= = Ilo sva—iipmaiia“ > a 171. oldalon a 3043. 
számnál és a 178. oldalon a 2307. számnál ír
ják be: „Felsőkerepec“.

Az Irányítási Füzet 56. oldalán Felsőméra 
elé jegyezzék be: „Felsőkerepec, Ü, Beregi 
közig, kirend., D, II, Munkács—Ilosva gk., Eh. 
Munkács, 39, 34.“

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

Dabrony postaügynökség megnyitása.
218.792/3.

Veszprém vármegye devecseri járásában 
fekvő Dabrony községben 1940. évi április hó 
18-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagyalá-

sony, ellenőrzőszáma: 6564, díjnégyszögszáma: 
687.

Az ügynökség forgalmi köre Dabrony köz
ségre és a közigazgatásilag Nyárád községhez 
tartozó Varjúvölgy lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 171. oldalán Dabronvnál 
az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: ,„^E h. 
Nagyalásony, Győr -  ~ ™ - Szombathely, Pá
pa ..........., 687,“; az „u. t. Nagyalásony“ után
pedig: „postáig. S.“. Varjúvölgy C\ Nyárád
(552. o.) ezentúl u. p. Dabrony.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 37. oldalon Csütörtök után je
gyezzék be: „6564, 687, . . , Dabrony íi. (Eh.
Nagyalásony), Veszprém, S, Győr — ™ »  
Szombathely, Pápa . . a 166. oldalon a 687. 
számnál Csögle után és a 188. oldalon a 6564. 
számnál írják be: „Dabrony“.

Az Irányítási Füzetben a 42. oldalon Dad 
elé jegyezzék be: „Dabrony, Ü, Veszprém, S, 
VII, Győr—Szombathely, Eh. Nagyalásony“.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
218.836/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi május hó 
18-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi április hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
218.754/3, 218.775/3, 218.427/3, 218.842/3.
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Szanda P. Nógrád 288 3 6 0 * * ) —
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1
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Lövőpetri P. Szabolcs 288 540 — Kopócsapáti
*

62 gyalog
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Méntelek P. Szatmár 288 540 — Zajta

\

5’9 gyalog

eg
ys
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r
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on Farkasgyepű 
(csak VI. 15-től IX. 

15-ig működik.)
P. Veszprém 288 _* *  * ̂ — Mávaút 

gépkocsi m, h. 0-1 gyalog

ké
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r

*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. **) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község
hozzájárul. ***) Később nyer megállapítást.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi má
jus hó 18-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi április hó 30-án.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
So*0300o+->
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4-»<a4>Q<c3
7 3

Főnyi Ilona kiadó Hegyhátszentjakab
1911 Törökbálint Meghalt.

PCQ

-MC/5o
Oh
03

7 3
Wölgyi Mária kiadójelölt Székesfehérvár

1912. Soroksár Bizalomvesztés.

ra

+■»
O
Qh1 03 

7 3
Bársony János kiadó Vallaj, 1917. Mátészalka Forgalmi díjnoknak 

fogadtatott fel.
CQ

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

BÜKKSZENTKERESZT POSTAHIVATAL május 
20 vagy június 1-től kiadót keres. Lehet kezdő. Lakás és 
készpénz megegyezés szerint. Esetleg teljes ellátás. Magas
lati gyógyhely. Basedow, stb. ellen.

DOMBEGYHÁZ GYENGE I. OSZT. POSTAHI
VATAL azonnalra, legkésőbb május 15-re gyakorlott ön
álló kiadónőt keres állandóra, aki a postamestert helyet
tesíteni is tudja. Fizetés üzemivel 130 pengő.

HUGYAG XII. OSZTÁLYÚ POSTAHIVATAL 
1940. június hó 15-től 3 hónapi időtartamra, több évi gya
korlattal, nőhelyettest keres fix megegyezésre.

KISASSZONYSZÖLLŐ POSTAHIVATAL azonnali 
belépésre önálló vezetésre alkalmas kiadónőt keres, aki

a postamesteri vizsgára is előkészítene. Lakást, ellátást 
adok, fizetési igény megjelölendő. Cím: Mérki Emma hpm. 
Kisasszonyszőllő.

LEGENYEALSÓMIHÁLYI II. OSZT. POSTAHI
VATAL keres mielőbbi belépésre, a napiszámadásban is 
jártas kiadónőt, vagy kiadót. Az állás azonnal elfoglal
ható. Fizetés 90 P és lakás.

MADOCSA III. O. POSTAHIVATAL július 1-től 
4, esetleg 6 heti időtartamra helyettest keres. Nőkiadók 
ajánlatát kéri, fizetés megjelöléssel.

PÁLHÁZA II. OSZTÁLYÚ POSTAHIVATAL jú
lius, augusztusra helyettest keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL egy férfi kiadót al
kalmaz.

Állást kereső postakiadók.

A z állás t kereső  p o stak iad ó

Jegyzet

n erc
cím e

(je len leg i tartózk od ási 
h elye)

szo lgá lati
év e in ek
szám a

m ely  id ő p o n ttó l 
k ezd v e  válla] 

állást

Zilahi Szőcs Tivadar Nyíregyháza, 
Árpád utca 51. Azonnal. Helyettesítést vállal.

/
Dobszay Vilma Pécs, gróf Zichy 

Gyula u. 8. Azonnal. Kezdő, bárhova.

A szerk esztőségn ek  szánt k ü ldem ények  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ü gyosztá ly . B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szán t kü ldem ények  cím zése: K ülföld i hirlaposztály. D ob-utca, B udapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d a  R t. F e le lő s  v e s e tő :  D u ch o n  Já n o s .



Érvényes 1940. m ájus 1-től.

A  P . R .  T .  1940 . é v i  19. s z á m á n a k  m e l l é k l e t e  (2 1 9 .6 1 8 1 4 . s z .  r e n d e l e t . ) .

LÉGIPOSTÁI TÁJÉKOZTATÓ

F e la d á s i  h a t á r i d ő :  a Budapest 72. sz. postahivatalnál lásd a táblázatok fejében, a repülő
téri hivatalnál 40 perccel későbben mint a Budapest 72. sz. hivatalnál.

Budapesten a Magyar Légiforgalmi rt. társasgépkocsijai 45 perccel a repülőgép felszállása 
előtt indulnak V., Dorottya-utca 7. sz. alól. Ugyanakkor ürítik ki az ott elhelyezett k é k s z í n ü  
levélszekrényt.

F e l v i l á g o s í t á s t  légipostái ügyekben a következő hivatalok adnak:
L e v é l p o s t a i  küldeményekre, utalványokra vonatkozólag: a Budapest 72. sz. postahivatal 

(távb.: 146-017) és a repülőtéri postahivatal (távb.: 259-549).
C s o m a g o k r a  vonatkozólag: a Budapest 78. sz. postahivatal (távb.: 1141-929).

B u d a p e s t r ő l  a  k ö v e t k e z ő  l é g i j á r a t o k  i n d u l n a k :

Budapest—Venezia—Milano .............................................  9 óra 50 perckor
Budapest—Zemun—Sofia—Thessaloniki—Athinai .........  10 óra 50 perckor
Budapest—Wien—Berlin .................................. ..............  11 óra 05 perckor
Budapest—Arad—Bucuresti .............................................  13 óra 50 percKor
Budapest—Wien—Berlin .................... ................................ 13 óra 55 perckor

=  V a s á r n a p  a  l é g i f o r g a l o m  s z ü n e t e l .  =

FIGYELMEZTETÉS: A „Tájékoztatóbban feltüntetett érkezési ada
tok a küldemények menetrendszerű érkezését tüntetik fel. A rendkívüli 
viszonyok miatt azonban kisebb-nagyobb késések előfordulhatnak.

Tartalomjegyzék.
E u r ó p a i  o r s z á g o k ,  Á z s i a ,  A u s z t r á l i a  é s  a  S z i g e t v i l á g  ...........................  2. old.

A f r i k a  ........................................................................................................... 3. old.

A m e r i k a  .......................................................................................................  4. old.

KIADJA: A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG
BUDAPEST,

1940
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Európa.
1. 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.

Feladási határidő Bp. 72. sz. hiv.-nál
A rendeltetési ország, hétfőtől-szombatig

ill. város neve | 8.35 | 9.30 | 12.35| |
A rendeltetési helyre érkezik

Albánia lásd Olaszország

Belgium Bruxelles
b.

16.10
Bulgária Sofia 15.25 1
Cseh-Morva védnökség lásd Németország

Dánia A légiforgalom szünetel

Észtország Tallinn
c.
reggel

Finnország Helsinki
c.

12.30
Franciaország Paris c. 9.30

Görögország Athinai 1905

Thessaloniki ' 17.25
Jugoszláv kir. Beograd | 12.25
Lengyelország A légiforgalom szünetel

Lettország Riga
b.
este

Litvánia Kaunas
b.
d. e.

Málta Malta
b. o 

]5.30
Nagybritannia London c. este

Németalföld Amsterdam
b.

9.10
Németország Wien* 1310 16.00

Cseh-Morva védnökség A légiforgalom szünetel

Norvégia A légiforgalom szünetel
Olaszország Milano | 15 20|

Roma | 14.55|
Venezia 12.35|

Olasz Libia Tripoli
b. o 

16*00

Rhodosz szt. Rodi
b. o 

17*40

Albánia Tirana
b. o 

12*45
Oroszország Moscou b.18'40

Portugália Lisboa
b. o 

19*45
Románia Arad 15.501)

Bucuresti 18.15

Spanyolország Barcelona
b. o 

15.25

Palma
b. o 

10.50
1

Svájc Zürich b. 5.48

Svédország Stockholm
b.

16.8C
Szlovákia A légiforgalom szünetel
Törökország Istanbul b.

7.25

J e l m a g y a r á z a t :
*) = 3  csak kedd, csütörtök, szombat;
* =  csak a megjelölt állomásig repülőgépen, onnan 

rendes postai úton;
o) = 3 szombati feladás esetében egy nappal később;
b) = 1  a feladást követő napon;
c) =  a feladást követő második napon;
B) =  a feladást követő héten.
Napok jelzése =  hétfő (hé), kedd (ke), szerda (sze), 
csütörtök (csü), péntek (pé), szombat (szó), vasár
nap (va).

Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág.
1. 2. 3. 4. | 5. | 6. | 7,

Feladási határidő Bp. 72. sz. hiv.-nál
A rendeltetési ország 

ill. város neve
hé | sze | csü j pé | szó

8 35 | 9.30 | 8.35 | 9,30 | 8.35 | 9.30
A rendeltetési helyre érkezik

Afganisztán Lásd Karachi (Br. India)*
Arábia (Szaudi) Lásd Alexandria (Egyiptom)*
Bahrein szt. 1 1 1 ! I sze
Beludzsisztán Lásd Karachi (Br. Indiai*
Birma

Rangoon I I I !
pé | | hé | pé

Br. Borneo Lásd Singapore*
ßr. India

Bombay pé
Calcutta pé hé CSÜ

Colombo szó
Karachi csü va sze
Madras szó

Br. Üj-Guinea lásd Brisbane (Ausztr. All. Szöv.)*
Cyprus szt. lásd Haifa (Palesztina)*
Francia India lásd Karachi (Br. India)*

Fülöp sztk.
Hon-*
Kong

Hon-*
Kong

Guam szt.
B.

szó
Hong-Kong sze B. va
Indokina (fr.) 

Hanoi' sze
B

va
Saigon ke

Irak
Baghdad

sze
reggel

sze
este szó va ke

Basrah sze sze pé szó va ke
Irán

Bouchir va
Djask sze szó
Teheran I ke

Japán lásd Hong-Kong*
Jémen lásd Djibouti (Fr. Szomálip.)*
Kina ___ lásd Hong-Kong*
Macao Hong-*

Kong
Hong-*
Kong

Maláji nem szöv. áll. 
Penang szó ke

B.
S Z Ó

Malaya lásd Singapore*
Németalföldi India

Medan szó ke
Németalföldi Üj-Guinea lásd Medan (Naif. India)*
Palesztina

Haifa sze pé va
sze

reggel
Jerusalem sze szó sze reg.
Tel Aviv sze szó sze reg.

Portugállndia
Goa

Ka- *
jrachi

Ka- * 
rachi

Ka- * 
jrachi

Rhodo sz szt. 1. Olaszország
Singapore S Z Ó ke B szó
Sziám

Bangkok S Z Ó ke pé
Sziria

Beyrouth szó ke
Tibet | 1. Calcutta (Br. India)*
Timor szt. Koepang |B. hé B. pé|
Ausztráliai Államszöv.

Brisbane
B.

ke
B

va
Darwin B. hé B. pc
Melbourne
Perth

Sydney B. ke B. va
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Afrika. i)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10.

Feladási határidő Budapest 72. sz. hivatalnál

naponta hétfő szerda csütört. péntek szombat
8'35 8-35 9-30 8-35 9'30 8-35 835 8-35 9-30

A rendeltetési hely re érkezik

Algír Algír, Oran 4-5 nap
Angola B. sze
Aranypart Accra B. va
Belga Kongo Albertville lásd Port Bell (Uganda)*

egyéb részei 7-8 nap
Brit Nyasaföld Blantyre pé
Brit Szomáüföld lásd Djibouti (Fr. Szomálipart)*
Dahomey Cotonou 1 IB. va
Délafrikai Unió Durban CSÜ

Johannesburg pé
Délnyugatafrika Windhoek B. szó
Egyiptom Alexandria csü SZÓ va1) hé ke

Cairo sze pé szó1) va hé
Egyiptomi Szudán Khartoum csü pé hé hé

Wadi Halfa sze pé va hé
Elefántcsontpart Abidjan B. szó
Francia Guinea Conakry pé
Francia Közép-Kongó Pointe Noire B. hé
Francia Szomálipart Djibouti Pé hé
Francia Szudán Gao, Bamako hé
Gabon Port Gentil B. hé
Gambia Bathurst Dakar* Dakar’
Kanári sztk. Las Palmas SZÓ
Kamerun Douala B. va
Kénya Kisumu szó ke

Mombassa sze
Libéria Monrovia 1 1 B. szó
Libia lásd Olaszországnál
Madagaszkár Tananarive B. hé
Marokkó Casablanca 5 nap
Mauritánia Dakar* Dakar*
Mozambik Beira CSÜ

Lourengo Marques CSÜ

Mozambique sze
Niger Niamey, Zinder ke
Nigéria Lagos pé
Olasz Keletafrika Addis Abeba CSÜ szó hé

Asmara csü szó hé
Mogadiscio szó sze

Portugál Guinea Bolama Dakar* Dakar*
Rhodesia Salisbury pé
Sierra Leone Freetown Conakry*|
Spanyol Guinea lásd Port Gentil (Gabon)*
Szenegál Dakar 1 hé csü
Tanganyika Dar-es-Saalam 1 sze

Lindi I sze
Tchad Fort Lamy 1 ke
Tunisz Tunis b. 14.45°i
Uganda Port Bell I szó ke
Zanzibar Zanzibar 1 CSÜ ;

i) =3 Feladási határidő 9 ó. 30 p. 
B) a feladást követő héten.
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Amerika *)

1. 2. 3. 4. 5. 6. í. 2. 3. 4, 5. 6.
New-Yorki útirányon Délameri- New-Yorki útirányon Délameri-

A rendeltetési 
ország ill. város 

neve

hajópostával1) közvetlen légi
járattal2)

kai útirá
nyon3)

A rendeltetési 
ország

ill. város neve

hajópostával1) közvetlen légi
járattal2)

kai útirá
nyon3)

New- A ren-
Feladási határidő 

Bp. 72-nél New- A ren-
Feladási határidő 

Bp. 72.nél
Yorkból 
a repülő

gép indul

deltetési
helyre

érkezik
hé pé sze Yorkból 

a repülő
gép indul

deltetési
helyre
érkezik

hé pé sze
8.35 8.35

érkezik érkezik

Amerikai Egy. Áll. 
News York

Hawai szigetek
Honolulu hé c. napon B. sze

város csü hé Honduras (br.)
New Yorkból 1—2 nap alatt Belize csü, va va, sze B. sze B. va

A többi város ér repülőgépen a rend. helyre Honduras közt.
Antigua szt. 
St. John ke csü csü B. csü Tegucigalpa

hé, ke, 
csü,pé,va c. napon va csü B. sze

Argentina
Buenos Aires hé

Jamaika

Kingston
hér ke, 
csü, pé b. napon szó sze B. csüAruba szt. hé, ke, 

csü, szó c. napon B. hé csü B. sze Kanada
Montreal naponta aznap pé keBahama sztk.

Nassau va,ke,csü b. napon B. hé sze Winnipeg naponta b. napon szó sze
Barbados szt. va, sze c. napon B ke B. pe B. szó Kolombia

Bogota hé, ke, csü b. napon sze B. szeBermuda szt. 
Hamilton ke aznap ke Kuba

Habana naponta b. napon B. szeBolivia szó sze
Mexikó

b. naponLa Paz ke Mexico City naponta szó sze
Brazília
Bahia ke

Martinique szt. 
Fort de France ke csü csü ke

Natal hé Nicaragua
hé, ke, 

csü.pé.vaPara (Belem) va Managua c. napon va csü B. sze
Recite szó
Rio de Janeiro va vidéke
Sao Paolo hé

Cristobal
hé, ke,

keChile csü, pé, va c. napon va csü
Santiago B. csü Panama közt.

hé, ke, 
csü. pé, va

Costa-Rica közt.
[hé, ke, 

csü,pé, va
Panama City c napon va csü B. sze

San Jósé c. napon va csü B. sze Paraguay
Curasao szt. hé, ke, Asuncion hé

csü. szó c, napon B. hé csü B. szó Peru
csü, hé B. héDominikánus Arequipa hé, pé B. csü

közt.
(San Domingo) 

San Pedro
ke, csü, 
pé, szó

\ Lima hé, pé csü, hé B. hé B. csü

b. napon SZÓ sze ke
Porto-Rico

ke, csü,
Ecuador
Guayaquil hé, pé B. sze

San Juan pé, szó b. napon szó sze ke
c. napon va Salvador közt.

Guadeloupe szt. 
Pointe ä Pitre ke csü csü B. szó San Salvador

hé, ke, 
csü, pé. va c. napon va csü B. sze

Guatemala hé, ke, 
csü.pé, va b. napon szó sze B. sze

Trinidad szt.
Port-of-Spain

hé, ke, 
csü, szó c. napon B. hé csü hé

Guayana
Georgetown(br.) ke, szó pé, ke B. ke B. pé B. csü

Uruguay
Montevideo B sze

Cayenne (fr.) ke, szó pé, ke B. ke B. pé B. csü Venezuela hé, ke,
B. héParamaribo Maracaibo csü, szó c. napon csü ke

(n. alf.) ke. szó pé, ke B. ke B. pé hé Virginia sztk.
B. szóHaiti közt. St. Thomas ke csü csü

Port-au-Prince
ke, csü, 
pé, szó b. napon SZÓ SZ3 ke

*) Hajóval az európai partoktól New-Yorkig.A postát szállító hajók menetrendjét a P. R. T. havonta közli, A kül
deményekre „Európa és New-York között hajóval“ jelzést kell írni. A mostani korlátozott légiforgalom mellett a Buda
pest—-New York viszonylatban nem nyújt előnyt a rendes postai szállítással szemben.

2) A küldeményekre „Légi úton Európa és New-York között“ jelzést kell írni.
3) A küldeményekre „Légi úton Délamerikán át“ jelzést kell írni.
b. =  a feladást követő napon. c. — a feladást követő második napon. B. =  a feladást követő héten.

F ő v á ro s i N y*n>da R t.
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T A R T A L O M

Kitüntetések.
Miniszteri elismerések.
Biztosi felmentések és megbízatások.
Hivatalvezetői megbízás.
A postai nemzeti munkavédelmi (N. M. V.) szerve

zet megszüntetése.
A gyüjtőtáborokban elhelyezett lengyel internáltak 

által teladott és címükre érkezett küldemények kezelése.
Az 50+20 filléres értékjelzésű árvízbélyeg forgalomba 

bocsátása.
A MABOE bélyegkiállítás színhelyén alkalmi posta- 

hivatal felállítása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának áthelye
zése.

Változások a Levélpostai díjszabásban.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
Nagynyárád postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Esztergom 2. számú postahivatal megnyitása.
Nagycsécs postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Hirdetmény a Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő és a 

Balatonalmádi Pannónia Üdülőtelep igénybevételéről.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Kitüntetések.
I.

219.452/1.
A magyar királyi honvédelmi miniszter 

előterjesztésére megengedem, hogy a Felvidék 
magyar lakta részének és Kárpátaljának visz- 
szacsatolásával kapcsolatban a honvédség ér
dekében kifejtett eredményes munkásságukért 
dr. Kiss Ödön postafőigazgatónak újbóli elis
merésem, Végh Károly postaigazgatónak, dr. 
Kovács Elemér és dr. Pázmány Ödön posta
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott posta
titkároknak, végül dr. Magos Győző postatit
kárnak elismerésem tudtul adassék.

Kelt, Budapest, 1940. évi március hó 30. 
napján.

Horthy s. k.
vitéz Bartha Károly s. k.

II.
219.453/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott magyar kirá

lyi iparügyi miniszter előterjesztésére megen
gedem, hogy dr. Mazgon József postatitkár
nak a tárcanélküli magyar királyi miniszter 
mellett kifejtett értékes és eredményes mun
kásságáért elismerésem tudtul adassék.

Kelt, Budapesten, 1940. évi április hó 13. 
napján.

Horthy s. k.
> Dr. Varga József s. k.

Miniszteri elismerések.

I .

I. ad. 218.133/1.
A m. kir. honvédelmi miniszter dr. György 

József m. kir. postafőigazgatónak a visszacsa
tolt Felvidéken működött katonai közigazga
tás keretében kifejtett értékes és eredményes 
működéséért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1940. évi május hó 6-án.
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II.
I. ad. 218.132/1.

A m. kir. honvédelmi miniszter Tóth 
Gyula postafelügyelőnek a m. kir. honvédség 
érdekében kifejtett értékes és eredményes 
munkásságáért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1940. évi május hó 6-án.

Biztosi felmentések és megbízatások.
219.174/1.

A budapesti m. kir. postaigazgatóság dr. 
Bodó Zoltán postatitkárt, dr. Tárnái Albert 
postasegédtitkárt a kerületi biztosi, dr. Csorba 
Ferenc postatitkárt pedig a helyi biztosi me£- 
bjzalás—alól—felmentette és egyidejűleg 1940. 
évi május hó 1-től kezdődőleg dr. Csorba Fe
renc postatitkárt, dr. Sólymos János jjostaiű- 
galmazót a kerületi biztosi teendők ellátásával,, 
dr. Horváth József postasegédtitkárt, valamint 
dr. Hortobágyi Ferenc postafogalmazót pedig 
ITTielyi biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1940. évi május hó 6-án.

Hivatalvezetői megbízás.
219.019/1.

Vitéz Raskóy Dezső postafelügyelőt (483) 
a mosoni postahivatal vezetése alól felmentet
tem és megbíztam a szentesi postahivatal ve
zetésével. ^

Budapest, 1940. évi április hó 29-én.

A postai nemzeti munkavédelmi (N. M. V.) 
szervezet megszüntetése.

218.897/11.
A m. kir. honvédelmi miniszter a nemzeti 

munkavédelmi (N. M. V.) szervezetnek múlt 
évi július hó 1.-vel a legfőbb felügyeleti hatás
körébe történt utalásakor e szervezetnek az 
üzemellátás és üzembiztosítás tárgyában tett 
előkészületeit 1940. március hó 31.-éig érvény
ben tartotta. Ettől a naptól kezdődően azon
ban ezek az előkészületek érvényüket vesztik.

1940. április 1-től kezdődőleg az üzemek

biztosítása elsősorban a közrendészeti szervek 
feladata.

Ennélfogva a posta N. M. V. szolgálatára 
vonatkozólag kiadott a P. R. T.-ban közzétett 
rendeletek hatályukat vesztik. (P. R. T. 1929.— 
1. sz. 48.297/1929., P. R. T. 1938.—11. sz. 88.042/ 
1938. és P. R. T. 1939.—36. sz. 123.083/1939.)

A N. M. V.-re vonatkozó összes iratokat, 
nyilvántartásokat, okmányokat, igazolványo
kat stb. a hivatalok 1940. december hó 31-ig 
őrizzék, azután semmisítsék meg.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

A gyüjtőtáborokban elhelyezett lengyel inter
náltak által feladott és címükre érkezett külde

mények kezelése.
216.516/4.

Ismételten előfordult, hogy a gyüjtőtábo
rokban elhelyezett internált lengyel menekül
tek a postát, távírót és távbeszélőt tábor
parancsnokuk engedélye nélkül is igénybevet
ték. Mivel az internált és gyüjtőtáborokban 
elhelyezett egyének a postát, távírót és távbe
szélőt csak táborparancsnokságuk engedélyé
vel, — tehát korlátozott mértékben — vehetik 
igénybe, ezzel kapcsolatban a következőket 
rendelem:

A) Feladás.
A gyüjtőtáborokban elhelyezett internált 

lengyel katonai és polgári menekültek közön
séges és könyvelt postai küldeményeiket, va
lamint távirataikat csak a gyüjtőtáborparancs- 
nokságuk útján, illetőleg annak láttamozásával 
adhatják fel, a postahivatali nyilvános távbe
szélőt pedig csak az illetékes gyüjtőtábor- 
parancsnokság írásbeli engedélye alapján vehe
tik igénybe. A postahivatalok a vonatkozó 
írásos engedélyt a távbeszélő jegyhez csatolva 
őrizzék meg.

Ennélfogva a postahivatalok a jövőben a 
gyüjtőtáborokban elhelyezett internált polgári 
és katonai menekültektől, vagy azok megbizot- 
taitól postai küldeményeket közvetlenül ne ve
gyenek át, az írásos engedély nélkül közvetle
nül kért távbeszélgetéseket pedig ne kap
csolj ák.

A gyüjtőtáborparancsnokság az internált 
menekültektől feladás céljából átvett postakül
deményeken, valamint a táviratokon a feladás
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engedélyezésének jelzéséül nedves bélyegzőle
nyomatát alkalmazza.

A táborparancsnokság engedélye nélkül 
feladott (levélszekrény útján stb.) postakülde
ményeket, melyekről kétséget kizáró módon 
megállapítható, hogy a gyüjtőtáborokban elhe
lyezett lengyel internáltaktól erednek, a hiva
talok ne továbbítsák, hanem azokat a gyüjtő- 
táborparancsnoksághoz juttassák.

B) Kézbesítés.

A postahivatalok a gyüj tőtáborokban el
helyezett lengyel internáltak címére érkezett 
postaküldeményeket és táviratokat a címzet
teknek közvetlenül ne adják át, hanem azokat 
a katonai személyek címére érkező küldemé
nyek módjára a gyüjtőtáborparancsnokságnak 
kézbesítsék.

A postahivatalok a gyüj tőtáborokban lévő 
lengyel menekültek részére érkező távbeszélő 
meghívásokat a gyüjtőtáborparancsnokságnak 
kézbesítsék.

Az igazgatóságok e rendeletem szigorú be 
tartását a kerületi biztosok útján alkalmilag 
ellenőriztessék.

A postahivatalok e rendeletemet jegyez
zék elő a P. R. T. 1939. évi 45. számába közzé
tett 135.180/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1940, évi május hó 7-én.

Az 50+20 filléres értékjelzésű árvízbélyeg for
galomba bocsátása.

220.468/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 

évi május hó 19-én az árvízsujtottak segélye
zésére szolgáló 50 filléres felárral 20 filléres 
névértékű bélyeget bocsátók forgalomba.

A bélyeg vízjeles papíron (vízjel rajza a 
P. R. T. 1927. évi 49. számában), raszteres mély
nyomással készül és 200.000 példányszámban 
kerül kibocsátásra.

A bélyeg eladási ára 50 + 20 f =  70 fillér.
A bélyegkép a magyar honvéd hősi kiállá

sát jelképezi, ki az árvíz ellen emelt gát előtt 
állva, testével a gátat valamint a mögötte levő 
anyát gyermekeivel védelmezi/ A bélyegkép 
felső jobb sarkában, sötét árnyalatban az ér- '

tékszám és felár (20 + 50 f), a bélyegkép alsó 
szélén pedig árnyékolt világos álló betűkkel 
„MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg nyert elhe
lyezést. A bélyegkép jobb alsó sarka alatt a 
tervező művész, „Légrády Sándor“ neve olvas
ható. A bélyeg színe: barnavörös.

A bélyeg képét az eredetitől eltérő nagy
ságban itt közlöm.

A bélyeg bárhova szóló postai küldemény 
bérmentesítésére folyó évi május hó 19-től jú
nius hó 30-áig használható fel 20 fillér érték
ben.

Folyó évi július hó 1-étől a bélyeg érvé
nyessége megszűnik. Ez a bélyeg tehát ettől az 
időtől bérmentesítésre nem használható fel és 
a közönség birtokában maradt példányokat a 
postahivatalok forgalomban lévő bélyegekre 
nem cserélhetik be.

A bélyegeket kizárólag a Budapest 1, 2, 3, 
4, 7, 10, 62, 72, 112, 114, Debrecen 1, Kassa 1, 
Pécs 1, Sopron 1 és Szeged 1 sz. postahivatal, 
valamint a Magyar Amatőr Bélyeggyűjtők Or
szágos Egyesülete áltlal rendezett bélyegkiállí
tás színhelyén, a pesti Vigadóban folyó évi 
május hó 19-től 23-ig működő alkalmi postahi
vatal árusítja.

Az árusítással megbízott postahivatalok
nak a részükre eladás végett megállapított bé
lyegmennyiséget a m. kir. posta értékcikkrak
tára hivatalból küldi el, a hivatalok tehát árvíz
bélyeget nem rendelhetnek meg.

Az árvízbélyeget az árusítással megbízott 
postahivatalok folyó évi május 19-ike előtt ab-
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ban az esetben sem árusíthatják, vagy szolgál
tathatják ki, ha az ellátmány előbb érkeznék is 
meg.

Folyó évi június hó 30-án az árusítással 
megbízott postahivatalok a készletükben lévő 
50 + 20 filléres árvízbélyeget kötelesek még az
nap bizonylatpár kíséretében a m. kir. posta 
értékcikkraktárához beszolgáltatni.

Az árusítással megbízott postahivatalok 
egy-egy vásárlónak 2 (kettő) darab bélyegnél 
többet nem szolgáltathatnak ki.

A Magyar Amatőr Bélyeggyűjtők Orszá
gos Egyesülete által rendezett bélyegkiállítás 
színhelyén működő alkalmi postahivatal az ár
vízbélyeget a kiállítás belépőjegyének ellené
ben szolgáltatja ki és egy belépőjegyre szintén 
csak 2 darab bélyeget ad ki.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk
raktárától kapott, valamint az esetleg oda be
szolgáltatott árvízbélyegeket a felárral együtt 
számított névértékben az egyéb postai érték
cikkhez hasonlóan értékcikkmérlegükben tart
ják nyilván, az eladásból befolyt összeget pe
dig a postai értékcikknaplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzet
nek az eladási ár után (névérték és felár) a pos
tai értékcikkekre megállapított értékcikk
árusítási jutalék jár.

Felhívom az árusítással megbízott posta- 
hivatalok figyelmét, hogy a bélyegeket a lehető 
legnagyobb gonddal kezeljék, gyűrődéstől, be- 
piszkolástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

A MABOE bélyegkiállítás színhelyén alkalmi 
postahivatal felállítása.

217.805/3.
A Magyar Amatőr Bélyeggyűjtők Egye

sülete rendezésében a Pesti Vigadó épületében 
Budapesten f. é. május hó 19-től 23-ig megtar
tandó bélyegkiállításon naponként (vasárnap 
és ünnepnap is) 9-től 18 óráig tartó szolgálattal, 
kizárólag közönséges és ajánlott levélpostai 
küldemények felvételére a budapesti 4 számú 
postahivatal kirendeltségeként alkalmi posta- 
hivatal működik.

Az alkalmi postahivatal két különleges bé
lyegzőt használ. A bélyegzők egyike álló, tég- 
lánvalakú, a bélyeg fogazatát utánzó keret
díszítéssel, a téglány felső részében „Százéves

a bélyeg“ szavak vannak elhelyezve ívalakban, 
alsó részében vízszintesen 1840—1940 számok 
láthatók, a középső, részt pedig a budapesti 4 
számú postahivatal keletbélyegzője tölti ki. 
A másik bélyegző körbeírt szabályos nyolcszög 
alakú keretben „A MABOE Országos Emlék- 
kiállítása“ köriratot, a köriraton belül a felső 
részben „Budapest 4“ szavakat, alsó részben a 
bélyegzőkben szokásos módon a keletet tartal
mazza, középen egy repülőgép rajza látható. 
Az alkalmi postahivatal a bélyegzéshez a meg
nyitás napján kék, a további napokon fekete 
festéket használ.

Az alkalmi postahivatal mindkét bélyeg
zőt közönséges és ajánlott levélpostai külde
mények, továbbá papírlapokra felragasztott bé
lyegek lebélyegzésére használja.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.
219.212/4.

A Párkányon székelő esztergomi forgalmi 
adóhivatalt a folyó évi május hó 15-étől kez
dődő érvénnyel felvettem a levélpostai díjáta
lányozásban részvevő szervek közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 
67. §. (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
V. pontjának (M. kir. Pénzügyminisztérium) 
34. tétele alatt felvett szervnél (Vármegyei 
központi forgalmi adóhivatal) Komárom után 
írják be „Párkány“.

Budapest, 1940. évi május hó 3-án.

II.
219.517/4.

Sopron szabadkirályi, törvényhatósági jog
gal felruházott várost a folyó évi május hó 
1-től kezdődő érvénnyel a díjátalányozásban 
részvevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíjsza- 
bás 67. §. (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) (XIX. pontjánál (Törvényhatósági joggal 
felruházott városok) 5/a. tételként írják be: 
„5/a. Sopron“.

Budapest, 1940. évi május hó 4-én.



Postai szállításból kizárt sajtótermék.
320.538/4.

A New-Yorkban megjelenő „Forward“ cí
mű hébernyelvű laptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

20. szám .

Lefoglalandó sajtótermék.
219.558/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi április hó 27-én kelt B. I. 
4094/1940/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Informations Polonaises du 
20. Avril 1940. Polnische Nachrichten vom 20. 
April. 1940.“ című „Gegen die deutsche Greuel
taten in P.olen“ kezdetű, „die gesamte pol
nische Nation“ végződésű,-impresszum nélküli 
nyitott levélborítékban terjesztett külföldi saj
tótermék (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, 1940. évi május hó 3-án.

A m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának át
helyezése.
220.682/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a m. 
kir. posta bélyegértékesítő irodája a budapesti 
postaigazgatóság épületében levő új helyisé
geibe (VII., Dob-u. 75/81. félemelet) költözött.

Levélcíme most már: „Budapest 7“.
Azok a postahivatalok, amelyek a P. R. T. 

1939. évi 36. számában közzétett ■ 122.356/3. 
számú rendeletem alapján az iroda árjegyzékét 
kézhez vették, a „Tájékoztató“ szövegének 
4—5 bekezdését az előbbiek értelmében he
lyesbítsék.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

197

Változások a Levélpostai díjszabásban.
220.168/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó
dosításokat tartalmazó 10. sz. Változások című 
összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
nemzetközi leszámoló hivatala küldi szét.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

214. 372/4.
A „Külföldi csomagdíjak és útirányok" 

című füzetben időközben beállott változások 2. 
számú jegyzékét e rendelettel együtt kiadtam.

A jegyzékkel a posta nemzetközi leszá
moló hivatala külföldi hirlaposztálya fogja a 
hivatalokat és egyéb postai szerveket ellátni. 
Elmaradt példányokat a posta nemzetközi le
számoló hivatala külföldi hirlaposztályánál kell 
szorgalmazni.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

Nagynyárád postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

219.688/3.
Nagynyárád távbeszélővel egyesítetf pos

taügynökség 1940. évi május hó 16-án — válto
zatlan forgalmi körrel — IV. osztályú postahi
vatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 389. oldalán Nagynyá- 
rádnál az Eh. Mohács 1.“ helyébe jegyez
zék be: „w ".

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 99. oldalon Nagynyárádnál a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Mohács 1.) bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 125. oldalán Nagynyá
rádnál a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a 7. hasábban pedig az „Eh. Mohács 1.“ bejegy
zést töröljék.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.
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Esztergom 2. számú postahivatal megnyitása.

220,591/3.

Esztergom szabad királyi megyei városban
1940. évi május hó 8-án „Esztergom 2.“ elne
vezéssel, távbeszélővel egyesített felvevő pos
tahivatal nvilt meg.

A postahivatal ellenőrzőszáma: 766, díj - 
négyszögszáma: 44.

Az új postahivatal megnyitásával kapcso
latban a városban működő „Esztergom“ kincs-
0

tári postahivatal neve „Esztergom l.“-re válto
zott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 196. oldalán Esztergom
nál a jel után írják be: „és

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 46. oldalon Esztergom után „1.“ 
számot írjanak és a következő sorba jegyezzék 
be: „766, 44, . . , Esztergom 2. (Szent György- 
u. 1.), Esztergom, Bp, Budapest — — — Eszter
gom.“; a 173. oldalon a 245. és 248. számnál Esz
tergom után „1.“ számot írjanak, a 177. oldalon 
pedig írják be: „766. Esztergom 2.“.

Az Irányítási Füzet 53. oldalán Esztergom 
után „1.“ számot írjanak.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

Nagycsécs postaügynökség megnyitása.
220.333/3.

Borsod vármegye mezőcsáti járásában 
fekvő Nagycsécs községben 1940. évi május hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Nyék- 
ládháza, ellenőrzőszáma: 3521, díjnégyszög-
száma: 738.

A postaügynökség forgalmi köre Nagy
csécs községre és a közigazgatásilag hozzá tar
tozó Hercegtanya és Xifkovicstanya (Dadányi- 
tanya) lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 381. oldalán Nagycsécs- 
nél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh.
Nyékládháza, Hatvan —.— —- Miskolc, Nyék-
ládháza.......... , pd., 738,“; az „u. t. Sajószö-
ged“ után pedig: „postáig. K.“. A 251. oldalon 
Hercegi any a Nagycsécs és az 567. oldalon
Xifkovicstanya (Dadányitanya) c\ Nagycsécs 
ezentúl u. p. Nagycsécs.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 96. oldalon Nagycsalomja után 
írják be: „3521, 738, . . , Nagycsécs ü. (Eh.
Nyékládháza) k„ Borsod, K„ Hátvan — -  — 
Miskolc, Nyékládháza . . .“; a 166. oldalon a 
738. számnál Saj ószöged elé és a 182. oldalon a 
3521. számnál írják be: „Nagycsécs“.

Az Irányítási Füzet 120. oldalán Nagycsa
lomja után jegyezzék be: „Nagycsécs, Ü, Bor
sod, K, Ib, Hatvan-----Miskolc, Eh. Nyéklád
háza“.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
219.663/1., 219.662/1., 219.664/1., 219.661/1., 214.403/1., 216.800/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi május hó 
25-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

220.220/3., 219.883/3., 219.675/3., 219.191/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi má
jus hó 25-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

Hirdetmény
a Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő és a Bala
tonalmádi Pannónia Üdülőtelep igénybevételé

ről.

219.635/10.

A Balatonföldvári Tisztviselői Üdülőbe és 
a balatonalmádi Pannónia Üdülőtelepre posta
tisztviselők is kérhetik elhelyezésüket. Ezért 
a m. kir. pénzügyminisztériumnak erre vonat
kozó két hirdetményét az alábbiakban hozom 
a személyzet tudomására.

71.554/1940. III. b. fő. szám.

Hirdetmény.

A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése 
alatt álló Nyugdíj járulék Alap tulajdonát ké
pező balatonföldvári Tisztviselői Üdülő (Sellő- 
szálló) 1940..évi június 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. te. alapján létesített és a m. kir.

pénzügyminisztérium kezelése alatt álló Nyug
díjjárulék Alap javára nyugdíj járulékot fizet
nek, illetve fizettek, vagy férjeik tényleges 
szolgálatuk alatt ilyen járulékot fizettek, a ki 
mutatás I. csoportjában megállapított kedvez
ményes árakat fizetik. Az egyéb állami alkal
mazottak, az állami üzemek alkalmazottai, va
lamint a vármegyei, városi és községi alkalma
zottak (nyugdíjasok, stb.) a kimutatás II. cso
portjában megállapított mérsékelt árakat, a 
fentebb fel nem sorolt személyek pedig a ki
mutatás III. csoportjában megállapított árakat 
fizetik.

Szobát az időpont, időtartam, ágyszám és 
szoba minőségének megjelölése, továbbá a pon
tos név, állás és lakcím közlése mellett az 
üdülő gondnokánál (vitéz Platthy Zsigmond, 
Balatonföldvár, Sellő-szálló, telefon: 81.) kell 
előjegyeztetni.

A kimutatás I. vagy II. csoportjában emlí
tett igényjogosultságot MÁV arcképes igazol
vánnyal, vagy más hiteltérdemlő módon, az ér
kezés alkalmával a gondnoki irodában kell 
igazolni.

Budapest, 1940. évi április hó.

M. kir. pénzügyminisztérium.
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Állami Tisztviselők Üdülőtelepe Balatonföldvár. 
(Sellő-szálló.)

Lakás, napi háromszori étkezés.

C
so

po
rt

1.

Szoba minőség

Elő-utóidény Főidény

VI. 30.-ig, 
VIII. 21.-IX . 30., 

XII. 15. 19„
I. 4 —15,

VII. 1.—Vili. 20, 
VII. 20—1, 3., 

husvéthete húsvét
hétfőig bezárólag 

és pünkösdi ünne
pek alatt 5 nap

1 i 2 pót
ágy

1 2 pót
ágy,ágyas ágyas

pengő pengő

I.
A Nyugdíjjárulék Alap 

tagjai részére 
(strandhasználattal)

Mosdóval
(pótágv nincs) 4.50 8.— 5.50 10,-

Mosdófülkével 5.— 10 — 4.—

8.—

13 — 5.50

Zuhanyfülke 
W. C - vei 6,50 12.— 5 .- 15.— 6.—

Fürdőszoba 
W. C.-vel 8.50 16.- 6.50 10.- 1 8 - 7.50

II.

A m. kir. honvédség, 
csendőrség, rendőrség 

tagjai,
az állami üzemek 

alkalmazottai és nyugdíjasai, 
a vármegyék, városok 

és községek alkalmazottai 
és nyugdíjasai részére

Mosdóval
(pótágy nincs) 6.— 11.— 7.50 14 —

Mosdólülkével 7.— 13.— 5.50 8.50 15.— 6 —

Zuhanyfülke 
W. C.-vel 8.— 15 — 6.— 10.- 18 — 7 50

Fürdőszoba 
W. C.-vel 10.— 18,— 7.50 12 — 22 — 8.50

III.
Az I. vagy II. csoportba 

nem tartozók részére

Mosdóval
(pótágv nincs) 9.— 16.— 11.— 20.—

Mosdófülkével 10.- 18 — 7.50 12.— 22.— 9.—

Zuhanyfülke 
W. C.-vel 12.— 22.- 8.50 14 — 26.— 10.—

Fürdőszoba 
W. C.-vel 1 4 - 2 4 - 10 — 16.- 30.— 12.-

Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz.
Gyermekek 8 éven alul 25%, 5 éven alul 50% árengedményt élveznek.

Kiszolgálási díj: 12%.
Forgalmi adó 3%.

Gyógydíj naponként és személyenként főidényben 0.50 P, elő- és utóidényben 0.25 P.
Fűtés: 1 ágyas szobában napi 0.40 P,

2 ágyas szobában napi 0.60 P.
Kutyák ellátása napi 1.20 P.

Garage napi 1.50 P. Foglaló személyenként 15. —P.
Szobafoglalást a Sellő gondnokánál (Balatonföldvár, telefon: 81.) kell előjegyeztetni.
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71.555/1940. III. b. fő. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. pénzügyminisztérium kezelése 

alatt álló Nyugdíj járulék Alap tulajdonát ké
pező Állami Tisztviselők „Pannónia“ Üdülő
telepe Balatonalmádiban 1940. évi május hó 15. 
napján nyílik meg.

A teljes ellátásért fizetendő árakat az 
alábbi kimutatás tünteti fel.

Olyan állami tényleges és nyugdíjazott 
tisztviselő, stb. és ezeknek özvegyei, akik az 
1912 : LXV. te. alapján létesített és a m. kir. 
pénzügyminisztérium kezelése alatt álló Nyug
díjjárulék Alap javára nyugdíj járulékot fizet
nek, illetve fizettek, vagy férjeik tényleges 
szolgálatuk alatt ilyen járulékot fizettek, a ki
mutatás I. csoportjában megállapított kedvez
ményes árakat fizetik. Az egyéb állami alkal
mazottak, az állami üzemek alkalmazottai, va

lamint a vármegyei, városi és községi alkalma
zottak (nyugdíjasok, stb.) a kimutatás II. cso
portjában megállapított mérsékelt árakat, a 
fentebb fel nem sorolt személyek pedig a ki
mutatás III. csoportjában megállapított árakat 
fizetik.

Szobát az időpont, időtartam, ágyszám és 
szoba minőségének megjelölése, továbbá a 
pontos név, állás és lakcím pontos közlése mel
lett az üdülő gondnokánál (Benőcs Miklós, Ba
latonalmádi, Pannonia-Otthon, telefon: 84.) kell 
előj egyeztetni.

A kimutatás I. vagy II. csoportjában emlí
tett igényjogosultságot MÁV arcképes igazol
vánnyal vagy más hiteltérdemlő módon, az ér
kezés alkalmával a gondnoki irodában kell 
igazolni.

Budapest, 1940. évi április hó.

M. kir. pénzügyminisztérium.

Állami tisztviselők „Pannónia“ üdülőtelepe, Balatonalmádi.

C
so

po
rt

Szoba elhelyezése 
és minősége

Szoba napi háromszori étkezéssel
Elő-utóidény Főidény

VI. 24-ig 
VIII. 25.—IX. 30. 

XII. 15.-19.
I. 4 —15.

VI. 25.—VIII. 24 
XII 20.—I. 3. 

husvét hete husvét 
hétfőig bezárólag 
és a pünkösdi ünne

pek alatt 5 nap
egy- | két- | pót

ágy
egy- | két- pót

ágyágyas | ágyas
napi P napi P

I.
A Nyugdijjárulék Alap 

tagjai részére

Légsátortelep 3,60 7.— 3.20 4 30 8.40 3.60

Pannonia-
otthon

kisméretű 4.20 8.— 3.40 5 .- 9 50 4 —

nagyméretű 4.60 8 80 4.— 5 40 10.50 4.60

Pongrácz-villa
fürdőszoba

nélkül 5.40 10 40 4.40 6 50 12 50 5.20

fürdőszobás — 11.50 5.— — 13.- 6 —

Pannonia-villa
kisméretű 6.50 12.— — 8 — 1 5 - —

nagyméretű — 13.— 6 — — 16.— 7.-

fürdőszobás — 14.— 6 50 — 18.— 8.—

II.

A m. kir. honvédség, 
csendőr,ség, rendőrség tag 
jai, az állami üzemiek alkal
m azottai és nyugdíjasai, a 

vármegyék, városok és 
községek alkalnnazottai és 

nyugdíjasai részére

Légsátortelep 4.— 7.70 3.50 4.70 9.20 4.—

Pannonia-
otthon

kisméretű 4.60 8 80 3.80 5.30 10.50 4.50

nagyméretű 5— 9.70 4.40 6.— 12.- 5.—

Pongrácz-villa
fürdőszoba

nélkül 6 ,- 11.40 4.>0 7 50 14.— 5.70

fürdőszobás — 12.60 5 50 — 15.- 6.50

Pannonia-villa
kisméretű 7.50 14.— — 9 — 17.— —

nagyméretű 16.— 6.50 — 19.— 8 50

fürdőszobás — 18 — 7.50 — 21.— 9.50
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Az I. vagy II csoportba 
nem tartozók

Légsátortelep 4.40 8,40 3.80 5.30 10.20 4.50

Pannonia-
otthon

kisméretű 4.80 9.20 4,20 6 50 11.80 5.50

nagyméretű 5 50 10.60 4 80 7.— 14.— 6 —

Pongrácz-villa
fürdőszoba

nélkül 6.50 12.50 5.30 8 50 16.50 7.—

fürdőszobás — 13.80 6 — —r 17.— 7.50

Pannonia-villa
kisméretű 8.50 16.— — 11 — 21.— —

nagyméretű — 18.- 7.50 — 24.— 10.-

fürdőszobás — 20.— 9.— — 26.— 12.—

Gyermekeknek 8 éven alul 25%, 5 éven alul 50% engedmény. Kiszolgálási díj 10%, forgalmi adó 3%, 
gyógy- és zenedíj személyenként és naponként elő-utó idényben 15 fillér, főidényben 30 fillér. Garage díj elő- 
utóidényben napi 1.— P, főidényben napi 2.— P. Fűtés szobánként napi 50 fillér. Kutya napi ellátása 1.20 P.

C s a k  é t k e z é s  a  P a n n o n i a - é t t e r e m b e n  (reggeli, ebéd, vacsora) elő-utóidényben személyenként és napon
ként 4.— P, főidényben 5.— P.

Budapest, 1940. évi május hó 1-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

P
os

ta
ig

az
ga

tó
sá

gi
k

er
ü

le
t

A  létszám ból törö lt egyén

A  létszá m b ó l való  

törlés oka
w © ▼ e állá ia tzü le tési helye  

é» év e

á llom áshelye, 
hol utoljára  

alkalm azva vo lt

D
eb

re
ce

n

Kiss Imréné szül. 
Rózsa Irén kiadó

1

Arad, 1907. Mikepércs. Lemondott.

D
eb

re
ce

n

Torda Jenőné kiadó Kőrösladány,
1884. Törökszentmiklós. Több mint 6 hónap óta 

nem vállalt alkalmazást.

So
pr

on Szántó Károly cs. tag, hiv. kis. Budapest, 1884. Vitnyéd Lemondott.

So
pr

on Iván Lajos cs. tag, hiv. kis. Felsőoszkó,
1889 Felsőoszkó. Hivatal kezelésében 

nem vesz részt.

So
pr

on Holenczer István cs. tag, hiv. kis. Pápa, 1868. Bana. Hivatal kezelésében 
nem vesz részt.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.♦
MÁTRAFÜRED POSTAHIVATAL távbeszélő ke 

zelésben jártas kiadót felvesz július és augusztus hónapra. 
Fizetés 140 pengő üzemivel és lakás.

RÁCKEVEI POSTAHIVATALNÁL a harmadik ki
adói állás megüresedett. Javadalmazás: készpénzben, meg
egyezés szerint. Kezdő kiadó is megfelel.

SIÓFOK POSTAHIVATAL június 1. belépésre há
rom, július 1. belépésre 1 kiadót alkalmaz a fürdőszezön 
idejére, azaz szeptember 1-ig. Ajánlatokat fix fizetési 
igény megjelölésével mielőbb kér. A kiadóknak minden 
harmadik napja szabad.

SOMOGYFAJSZ III. OSZT. POSTAHIVATAL má
jus 10 vagy 15-től 30-áig helyettest keres. Lakás, ellátás 
és fizetés megegyezés szerint. Mielőbbi ajánlatokat kér, 
posta Somogyfajsz.

Állást kereső postakiadók.

Az állást keresd postakiadó

Jegyzet
ncye

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal

állást

Andrási Miklós Adony augusztus 1-től Hosszabb helyettesítést 
is vállal.

Bohacsek Lenke Bicske Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik.

Barna Károly Hódmezővásárhely 2. Azonnal. Lehetőleg szegedi 
kerületben.

Kenesei Margit Pér (Győr m.)
Május 8-tól 22-ig 

Június 2-tól 28-ig

Soproni kerületben 
helyettesítést vállal.
Kizárólag a Balaton 

mellett vállal helyette
sítést.

E számhoz van mellékelve a P. R. T. 1939. évfolyamának tárgymutatója.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á ro s i N y o m d »  R t. F e le lő s  v s x e tő : D uchon  Ján o s .
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIK. g jg k  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- í f | p  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . M Á J U S  17. 21 . szám .

T A R T A L O M
Kerületi biztosítási felmentések és megbízatások.
A csomagforgalom szünetelése Norvégiával.
Feleslegesen tartalékolt zsákzárak beszolgáltatása.
A 2 fillér felárú 10 filléres névértékű és a 4 fillér 

felárú 20 filléres névértékű árvízbélyeg forgalomba bocsá
tása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének módosítása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és posta- 

szálításra felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.
Különleges bélyegző használata a kassai 1. és 2. 

számú postahivataloknál.
„Nyaraljon Csillaghegyen'“ feliratú hirdető bélyegző 

használata a csillaghegyi postahivatalnál.
Változások a Távíró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
A m. kir. távíró és távbeszélő hálózat vezetékeinek 

lajstromozásához III. sz. pótlék.

Tolmács postaügynökség ellenőrzőhivatalának meg 
változtatása.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
Horány időszaki postaügynökség megnyitása. 
Nagytarcsa postaügynökség megnyitása.
Beszterec postaügynökség megnyitása.
Jenke postaügynökség megnyitása.
Tiszarád postaügynökség megnyitása. 
Kemenesszentpéter postaügynökség megnyitása. 
Seregakolitanyák postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1ÍH0. április 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmények postaszállítás ellátására. 
Betöltendő kiadói állások.
Kiadói állást keresnek.

Kerületi biztosi felmentések és megbízatások.

I.
219.886/1.

A kassai m. kir. postaigazgatóság 1940, évi 
május hó 1-től kezdődőleg dr. Kovácsv Pál m. 
kir. postatitkárt a kerületi biztosi teendők ellá
tása alól felmentette és dr. Rákos Béla m. kir. 
postatitkárt a kerületi biztosi teendők ellátásá
val megbízta.

Budapest, 1940. évi május hó 9-én.

II.
219.861/1.

A debreceni m. kir. postaigazgatóság To- 
ronyay Géza m. kir. postatitkárt a kerületi biz
tosi teendők ellátása alól felmentette és dr. 
Szabó Elemér m. kir. postasegédtitkárt a kerü
leti biztosi teendők ellátásával megbízta.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

A csomagforgalom szünetelése Norvégiával.
221.150/4.

A német postaigazgatás közlése szerint a 
Norvégiába irányuló csomagforgalom egyelőre 
szünetel.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzetben a 2. 
oldalon Norvégiánál.

Budapest, 1940. évi május hó 11-én.

Feleslegesen tartalékolt zsákzárak beszolgál
tatása.

219.647/4.
Az A. 2. Szab. 62. §. 5. p.-ban foglalt rendel

kezések szerint, ha az üres füzőzsákokra, vala
mint a hozzájuk tartozó lakatokra a hivatalok
nak a zárlatok készítésénél nincs szükségük, 
ezeket a legközelebbi indítással késedelem nél
kül kötelesek a Budapest felé indított zárlatok
ban továbbítani. Az a hivatal, amely mozgó
postával rovatolási összeköttetésben áll, a fe
lesleges zsákokat a Budapest felé közlekedő
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mozgópostákhoz, a többi hivatal pedig az át- 
rovatoló hivatalához tartozik továbbítani.

E rendelkezésekkel ellentétben megállapí
tást nyert, hogy a hivatalok az utóbbi időben 
a forgalom ellátásához feltétlenül szükséges 
mennyiségnél több fűzőszsákot, sőt a fűzőszsá
kok darabszámánál jóval több zsákzárat tar
tanak vissza és azokból mintegy tartalékot 
gyűjtve, az országos szükségletek kielégítésé
vel megbízott Budapest 72. sz. hivatalnak ne
hézségeket okoznak.

Ezért felhívom a hivatalokat, hogy a jövő
ben csak a forgalom ellátásához feltétlenül szük
séges fűzőszsákok darabszámának megfelelő 
darabszámú zsákzárat tartalékoljanak s ügyel
jenek arra, hogy a jövőben több zsákzár ne ma
radjon vissza a hivatalnál, mint amennyire a 
fűzőszsákok lezárásához feltétlenül szükség 
van; a felesleges mennyiséget pedig haladékta
lanul szolgáltassák be a Budapest 72. sz. pos
tahivatalnak.

E rendeletemet a hivatalok az A. 2. Szab. 
62. §. 5. p-nál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi május hó 14-én.

A 2 fillér felárú 10 filléres névértékű és a 4 fii 
lér felárú 20 filléres névértékű árvízbélyeg for

galomba bocsátása.
221.564/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó

évi május hó 27-én az árvízsújtottak segélye
zésére szolgáló 2 fillér felárral 10 filléres és 4 
fillér felárral 20 filléres névértékű bélyeget bo
csátók forgalomba. A bélyegek vízjeles papíron 
(vízjel rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában) 
raszteres mélynyomással készülnek.

A 2 fillér felárú 10 filléres névértékű bé
lyeg 1,500.000, a 4 fillér felárú 20 filléres név
értékű bélyeg pedig 1,000.000 példányszámban 
kerül kiadásra.

A 2 filléres felárú 10 filléres bélyeg eladási 
ára 12 fillér, a 4 filléres felárú 20 filléres név
értékű bélyeg eladási ára pedig 24 fillér.

Mindkét bélyeg rajza a magyar honvéd 
hősi kiállását jelképezi, aki az árvíz ellen emelt 
gát előtt állva, testével a gátat és a gyermekei
vel mögötte álló anyát védelmezi. A bélyegkép 
felső jobb sarkában sötét árnyalattal az ér
tékszám és felár (10+2 f, illetőleg 20+4 f), a bé
lyegkép alsó szélén pedig árnyékolt világos 
álló betűkkel „MAGYAR KIR. POSTA“ szö
veg nyert elhelyezést. A bélyegkép jobb alsó
sarka alatt a tervező művész Légrády Sándor 
neve olvasható. A 2 filléres felárú 10 filléres 
névértékű bélyeg színe szürke, a 4 filléres fel
árú 20 filléres névértékű bélyegé pedig narancs
vörös.

A bélyegek képét az eredetitől eltérő 
i nagyságban itt közlöm.
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A bélyegek bárhová szóló postai küldemé
nyek bérmentesítésére folyó évi május hó 27- 
étől július hó 31-éig postai névértékűk (10 fil
lér és 20 fillér) erejéig felhasználhatók.

Folyó évi augusztus hó 1-től a bélyegek ér
vényessége megszűnik, tehát ezek a bélyegek 
ettől az időtől bérmentesítésre nem használha
tói fel és a közönség birtokában maradt példá
nyokat a postahivatalok forgalomban lévő bé
lyegekre nem cserélik be.

E bélyegeket valamennyi postahivatal és a 
m. kir. posta bélyegértékesítő irodája is áru
sítja.

A kincstári és az I-ső osztályú postamesteri 
hivatalokat a m. kir. posta értékcikkraktára hi
vatalból látja el első készlettel, míg a többi pos
tahivatal a bélyegek iránt mutatkozó érdeklő
dés mérve arányában köteles a bélyegekből 
készletet rendelni.

Az értékcikkraktártól megrendelhető legki
sebb mennyiség mindkét bélyegből 10—10 da
rab.

A 11., III. és IV. osztályú postamesteri hiva
talok az általuk eladhatónak vélt bélyegmeny- 
nyiséget május hó 20-áig postára adandó bi
zonylatpárral rendeljék meg a m. kir. posta 
értékcikkraktárától.

A bélyegeket a postahivatalok folyó évi 
május hó 27-ike előtt abban az esetben sem áru
síthatják, vagy szolgáltathatják ki, ha az ellát
mány előbb érkeznék is meg.

A bélyegeket valamennyi postahivatal — 
ahol irántuk érdeklődés mutatkozik — köteles 
készletben tartani és árusítani. Szükség esetén 
megfelelő készletről a postahivatalok soronkí- 
vüli rendeléssel tartoznak gondoskodni.

Folyó évi július hó 31-én a postahivatalok 
a készletükben lévő árvízbélyegmennyiséget kö
telesek még aznap bizonylatpár. kíséretében a 
m. kir. posta értékcikkraktárához beszolgál
tatni.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk
raktárától kapott, valamint az esetleg oda be
szolgáltatott árvízbélyegeket a felárral együtt 
számított névértékben az egyéb postai érték
cikkhez hasonlóan, az értékcikk-mérlegükben 
tartják nyilván, az eladásból befolyt összeget 
pedig a postai értékcikknaplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár után (névérték és felár) a postai 
értékcikkekre megállapított értékcikkárusítási 
jutalék jár.

Ezekből a bélyegekből egv-egy hónapban 
eladott mennyiségért befolyt összeget a posta- 
hivatalok a postai értékcikknapló havi lezárása 
után a névérték és felár együttes összegével 
külön tételben is tüntessék fel és ezt az össze
get kék irónnal történő aláhúzással tegyék 
szembetűnővé.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a nemes cél érdekében minél jobb ered
mény elérésére törekedjenek és a bélyegeket a 
lehető legnagyobb gonddal kezeljék, gyűrődés
től, bepiszkolódástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

218.486/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ában (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
a következő változásokat vezessék keresztül:

IV. csoportban (M. kir. Belügyminisztérium) 
a 29., 78-tól 87. pont alatt felvett szerveket tö
röljék.

V. csoportban (M. kir. Pénzügyminiszté
rium) a 36-tól 40. pont alatt felvett szerveket 
töröljék.

Vl/b. csoportban (M. kir. Kereskedelem- és 
Közlekedésügyi Minisztérium) a 16-tól 25. és
27. pont alatt felvett szerveket töröljék.

VIII. csoportban (M. kir. Honvédelmi Mi
nisztérium) felvett összes szerveket töröljék 
és helyettük a következő szerveket jegyezzék 
elő:

1. Honvédelmi minisztérium.
2. Honvéd vezérkar főnöke.
3. Legfelsőbb honvédelmi tanács vezértit

kára.
4. Honvéd hadseregparancsnokságok.
5. Honvéd hadtestparancsnokságok.
6. Honvéd gépkocsizó dandár parancsnok

ságok.
7. Honvéd lovasdandár parancsnokságok.
8. Honvéd kárpátaljai hegyidandár parancs

nokság.
9. Honvéd folyamerők parancsnoksága.
10. Honvéd gyalogdandár parancsnokok.
11. Honvédhatárvadászdandár parancsno

kok.
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12. Honvéd hadtest tüzérségi parancsno
kok. ! j

13. Honvéd hadtest légvédelmi parancsno
kok.

14. Honvéd hadtest légvédelmi tüzérpa
rancsnok.

15. Honvéd hadtestműszaki és közlekedés- 
műszaki parancsnokok.

16. Honvéd gyalogezred-, zászlóalj- és he
gyi zászlóaljparancsnokságok.

17. Honvéd hegyidandár páncéltörő ágyús
század, motorkerékpár és páncélgépkocsi sza
kaszparancsnokságok.

18. Honvéd határvadász ezred- és zászló- 
aljparancsnokságok.

19. Honvéd kerékpáros zászlóaljparancs
nokságok.

20. Honvéd gépkocsizó zászlóaljparancs
nokságok.

21. Honvéd ejtőernyős század.
22. Honvéd huszárezred-, osztály- és szá

zadparancsnokságok.
23. Honvéd tüzérosztály- és ütegparancs

nokságok.
24. Honvéd tüzér mérőszázad parancsnok

ságok.
25. Honvéd gépkocsizó dandár felderítő 

zászlóaljparancsnokságok.
26. Honvéd lovasdandár, páncéltörő gép

kocsi, kis- és könnyű harcikocsi századparancs
nokságok.

27. Honvéd utászzászlóalj és utászszázad 
parancsnokságok.

28. Honvéd gépkocsizó vegyiharc zászlóalj 
parancsnokság.

29. Honvéd vasútépítő ezred- és zászlóalj- 
parancsnokságok.

30. Honvéd hidász zászlóaljparancsnokság.
31. Honvéd csajkásezred parancsnokság.
32. Honvéd híradóezred-, zászlóalj-, szá

zad- és szakaszparancsnokságok.
33. Honvéd villamos- és fényszóróiskola.
34. Honvéd gépkocsizó vonatosztály és 

központi gépkocsizó tanosztály parancsnoksá
gok.

35. Honvéd fogatolt vonatosztály és vonat
csoport parancsnokságok.

36. Honvéd gyakorló- és kiképző, valamint 
műszaki tábor- és lőiskola-parancsnokságok.

37. Testőrség parancsnokság.
38. Honvéd büntetőintézeti őrosztagok pa- j 

rancsnoksága.

39. Honvéd vármegyei (törvényhatósági 
jogú városi), járási (megyei városi, Budapest 
kér.) katonai parancsnokságok.

40. Honvéd kiegészítő parancsnokságok.
41. Honvéd levente és lövész körzetpa

rancsnokságok.
42. Honvéd központi lóvásárlóbizottság.
43. Honvéd igazságügyi szervek (legfelsőbb 

törvényszék, ügyészek, törvényszékek).
44. Honvéd folyammegfigyelő osztály.
45. Katonai attachék.
46. Honvéd akadémiák.
47. Honvéd csapataltisztképző iskola.
48. Honvéd főreál-, alreál- és leánynevelő

intézetek.
49. Honvéd haditechnikai intézet.
50. Honvéd hadiakadémia.
51. Honvéd központi átvételi bizottság.
52. Honvéd térképészeti intézet.
53. Honvéd törzstiszti tanfolyam.
54. Honvéd sporttanár- és vívómesterképző- 

intézet.
55. Honvéd hadbiztosi tanfolyam.
56. Honvéd képességvizsgáló intézet.
57. Honvéd hadilevéltár.
58. Honvéd hadimúzeum.
59. Honvéd közérdekű munkaszolgálatos és 

(lengyel) munkás zászlóaljparancsnokságok.
60. Honvéd lőszerraktárak.
61. Honvéd tábor felügyelőségek és lőterek.
62. Honvéd építési igazgatóság központja.
63. Honvéd fegyver javító műhelyek.
64. Honvéd szertárak.
65. Honvéd műszaki anyagraktár.
66. Honvéd rokkantház és hadirokkant ott

hon.
67. Honvéd hadirokkant ortopédiai intézet.
68. Honvéd helyőrségi kórház, kórház, köz

egészségügyi intézet, szanatórium, tiszti kórház 
és egészségügyi osztag parancsnokság.

69. Honvéd élelmező raktár és iiókraktár 
parancsnokságok.

70. Honvéd központi ruhatár.
71. Honvéd csikótelepek, erdő-, mező- és 

bérgazdaságok és erdőmérnökség.
72. Honvéd légierők parancsnoksága re

pülő dandár-, ezred-, osztály- és századparancs
nokságok.

73. Honvéd repülőtér gondnokságok.
74. Honvéd repülődandár híradó századpa

rancsnokságok.
75. Honvéd repülőiskola.
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76. Honvéd római katolikus és protestáns 
tábori püspökségek és lelkészségek.

77. Honvédtiszti fiú- és leánynövendékek 
szünidei otthona: Balatonlelle.

78. Honvéd olaj sajtoló üzem.
79. Honvéd üzemi katonai parancsnoksá

gok.
80. Honvéd állomásparancsnokságok.
X. csoportban (M. kir. vallás- és közokta

tásügyi minisztérium) a 8., 9. és 11. pont alatt 
felvett szerveket töröljék.

Budapest, 1940. évi május hó 11-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
221.344/4.

A Párisban megjelenő „Europe Centrale“ 
és „La Revue Danubienne“ című francianyelvű 
sajtótermékektől a postai szállítás .jogát meg
vontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi május hó 14-én.

A magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és 
postaszállításra felhasznált gépkocsijáratok 

jegyzéke.
220.825/3.

A folyó évi május hó 19-töl közlekedő moz
gópostákat, jegyzékelőmeneteket és postaszállí
tásra felhasznált gépkocsi)áratokat a mellékelt 
külön jegyzékben közlöm.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

Különleges bélyegző használata a kassai 1. és
2. számú postahivataloknál.

219.476/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó 

évi június hó 2-án a kassai 1. és 2. számú posta- 
hivatalok „A SZENT JOBB ORSZÁGJÁRÁSA 
-  1940. VI. 2. — KASSA 1“ illetőleg „KASSA 
2“ feliratú alkalmi bélyegzőt használnak a ná
luk feladott küldemények egy részének lebé
lyegzéséhez.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

„Nyaraljon Csillaghegyen“ feliratú hirdető bé
lyegző használata a csillaghegyi postahivatalnál.

220.632/3.
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 lebélyegzéséhez.

Budapest, 1940. évi május hó 15 én.

Változások a Távíró-Díjszabásban.
218.156/8.

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

10. o. Az oldal alján levő 14) jegyzet szöve
gének első mondatát a következőképpen ala
kítsák át: „Magántáviratok közértelmű angol, 
francia, olasz, portugál vagy spanyol nyelven 
szerkesztve . . . “ (a mondat többi része változat
lan).

Az oldal alján levő 15) jegyzet szövegének 
utolsóelőtti mondatában a „Peterson’s third 
edition“ szavak után írják be: „Acme commo
dity and phrase code, Lombard shipping code, 
Lombard general code, New standard three let
ter code, New standard half word code.“

Az oldal alján levő 1!>) jegyzet jelenlegi szö
vegét töröljék és helyébe a következő új szöve
get írják: „19) Magántáviratok közértelmű angol, 
francia, holland vagy német nyelven szerkeszt
ve, csak a feladó veszélyére küldhetők. Titkos 
nyelven szerkesztett táviratok nem fogadhatók 
el. Rövidített címek, számokból vagy betűkből 
képzett kereskedelmi jelzések, titkos értelmű 
betűk vagy rövidített kifejezések a táviratok 
szövegében nem szerepelhetnek. A táviratok 
aláírásaként a feladó családnevét kell feltün
tetni. Felszólalás esetén dí j térítés nem adható. 
A fenti korlátozások az állami és szolgálati 
táviratokra nem vonatkoznak. — Az Ostende- 
Dover között közlekedő hajókra magán rádió
táviratok nem küldhetők."

11. o. Az oldal alján levő 15) jegyzet szöve
gében a „vagy“ szót töröljék s a „romanche“ 
szó után írják be: „vagy spanyol.“

Az oldal alján levő 17) jegyzet jelenlegi sző-
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vegét teljes egészében töröljék és helyébe ra
gasszák be a csatolt 1. sz. fedőlapot.

12. o. Az oldal alján levő 6) jegyzet 7. mon
datát (Brit-Nyugat Afrika a) Aranypartra spa
nyolnyelvű táviratok is küldhetők) töröijék és 
helyébe a következő új mondatot írják: „Brit- 
Nyugat-Afrika a) Aranypartra olasz-, portugál- 
és spanyolnyelvű táviratok, b) Gambiába portu
gálnyelvű, c) Sierra Leonéba olasznyelvű, to
vábbá a Szt. Ilona-szigetekre olasz- és portugál
nyelvű táviratok is küldhetők.“

14. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gének első mondatát a következőképpen alakít
sák át: „Magántáviratok közértelmű angol, 
francia, olasz, portugál vagy spanyol nyelven 
szerkesztve . . . “ (a mondat többi része válto
zatlan).

15. o. Az oldal alján levő 14) jegyzet 7. mon
datát töröljék és helyébe a következő új mon
datot írják: „A Mauritius-szigetekre és Nyasz- 
szaföldre olasz-, portugál- és spanyolnyelvű táv
iratok is küldhetők.“

16. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet 7. mon
datát töröljék és helyébe a következő új mon
datot írják: „A Seychelles-szigetekre spanyol- t 
nyelvű, Tanganyika-területre olasz- és porlu- j 
gálnyelvű, Zanzibárba portugálnyelvű, ílgan- i 
dába pedig olasz-, portugál- és spanyolnyelvű 
táviratok is küldhetők.“'

17. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet 7. mon
datát a következőképpen alakítsák át: „Bermu- 
da-szigetekre olasz-, portugál- és spanyolnyelvű 
táviratok is küldhetők.“

20. o. Az oldal alján levő 4) jegyzet szöve
gének 7. mondatában a „Peterson’s third edi
tion“ szavak után írják be: „Acme commodity 
and phrase code“. A nyolcadik mondat elejét 
a következőképpen alakítsák át: „A használt
code nevét Acme, Berisec, Bencom . . . “ (a mon
dat többi része változatlan).

21. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gének első mondatát a következőképpen ala
kítsák át: „Magántáviratok közértelmű angol, 
francia, olasz, portugál vagy spanyol nyelven 
szerkesztve . . . . “ (a mondat többi része válto
zatlan).

22. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szöve
gének 7. mondatát a kővetkezőképpen alakítsák 
át: „Barbadosba olasz- és portugálnyelvü, Ja- 
maikába és Antiguába olasz-, portugál- és spa
nyolnyelvű táviratok is küldhetők.“

23. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szöve

gének 7. mondatát a következőképpen alakítsák 
át: „Dominiqueba spanyolnyelvű, Montserrat- 
ba, St. Christopheba olasz-, portugál- és spa
nyolnyelvű, Trinidadba és Turks Islandsba 
olasz- és portugálnyelvű táviratok is küldhe
tők.“

24. o. Chilénél az első hasábban a „Bahia 
Catalina“ és „Raper“ helynevet töröljék.

Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegének 
első mondatát a következőképpen alakítsák át: 
„Magántáviratok a Falkland-szigetekre közér 
telmű angol, francia vagy7 olasz nyelven, Guya
nába (brit) angol, francia, olasz vagy portugál 
nyelven szerkesztve. . .“ (a mondat többi része 
változatlan).

25. o. Az oldal alján levő u) jegyzet jelen
legi szövegét töröljék és helyébe ragasszák be 
a csatolt 2.-SZ. fedőlapot.

26. o. Az oldal alján levő n) jegyzet szöve
gének 7. mondatát a következőképpen alakít
sák át: „Adenbe spanyolnyelvű, Ciprus-szigetre 
olasz-, portugál- és spanyolnyelvű táviratok is 
küldhetők.“

Az oldal alján levő 15) jegyzet (1, sz. fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) szövegének 
„Magántáviratok Birmába közértelmű . . .“ kez
detű mondatát a következőképpen alakítsák át: 
„Magántáviratok Birmába és Ceylonba közér
telmű angol, francia, olasz, portugál vagy spa
nyol nyelven szerkesztve, csak a feladó veszé
lyére küldhetők.“ (A jegyzet többi része válto
zatlan).

27. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gében a „Jericho“ helynevet töröljék. A 10) 
jegyzet szövegének első mondatát a következő
képpen alakítsák át: „Magántáviratok Hong
kongba és Penang-szigetre közértelmű angol, 
francia vagy spanyol nyelven, Malayába és Pa
lesztinába angol, francia, olasz, portugál vagy 
spanyol nyelven szerkesztve, csak a feladó ve
szélyére küldhetők.“ (A jegyzet többi része vál
tozatlan).

28. o. Az oldal alján levő °) jegyzet szöve
gének első mondatát a következőképpen ala
kítsák át: „Magántáviratok közértelmű angol, 
francia, olasz, portugál vagy spanyol nyelven 
szerkesztve__ “ (a mondat többi része válto
zatlan).

29. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet (Fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 6. sz.-hoz) első monda
tát a következőképpen alakítsák át: „Közér
telmű nyelvű magántáviratok csak angol, fran
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cia, olasz vagy spanyol nyelven szerkesztve és 
csak a feladó veszélyére küldhetők. A rádió- 
táviratok szerkesztésénél azonban az olasz 
nyelv használata nincs megengedve.“ (A jegy
zet többi része változatlan.)

30. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szöve
gének 7. mondatát a következőképpen alakít
sák át: „A Fidzsi-szigetekre olasz-, portugál- és 
spanyolnyelvű táviratok is küldhetők.“

31. o. Németalföldi-Indiánál a 6. hasábba 
tegyenek l2) jegyzet jelölést, az oldal aljára pe
dig a következő új jegyzetet írják: ,,12) Távira
tok közértelmű angol, francia, holland vagy ma- 
láji nyelven szerkesztve küldhetők.“

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Változások a Helységnévtárban.
221.237/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Cupnál (153. o.) a „kk. kj. Zalabaksa“ he
lyébe jegyezzék be: ,,.o Zalabaksa“.

Zalabaksánál (569. o.) a „)-(“ jel után ír
ják be: „Cup“.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Jászóújfalu (68. o.) ezentúl u. p. és u. t. 

Jászó.
Pány (93. o.) ezentúl u. p. Csécs.
Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

A m. kir. táviró és távbeszélő hálózat vezeté
keinek lajstromához III. sz. pótlék,

215.322/6.
A m. kir. táviró és távbeszélő hálózat ve

zetékeinek lajstroma időközi változásait a Ili. 
sz. pótlékban kiadtam.

A pótléknak az illetékes szervekhez le
endő megküldése iránt egyidejűleg intézkedtem. 

Budapest, 1940. évi április hó 6-án.

Tolmács postaügynökség ellenőrzőhivatalánák 
megváltoztatása,

220.222/3.
Tolmács postaügynökség ellenőrzőhivatala 

1940. évi május hó 1-től Rútság helyett Diós- 
jenő.

A hivatalok a Helységnévtárban (528. o.), 
a Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban (145. o.) és az Irányítási Füzetben (184. o.) 
Tolmácsnál „Eh. Rútság“ helyébe írják be: 
„Eh. Diósjenő“.

Budapest, 1940. évi május hó 9-én.

Parádfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
220.457/3.

Parádfürdő távíróval és távbeszélővel egye
sített időszaki postahivatal működését folyó évi 
május hó 16-án ismét megkezdi. A hivatal jú
nius hó 20-ig „L“, június hó 21-től szeptember 
hó 10-ig „C“, szeptember hó 11-től szeptember 
hó 30-ig ismét „L“ szolgálatot tart.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Horány időszaki posfaügj nökség megnyitása.o
220.639/3.

Horány távbeszélővel egyesített időszaki 
postaügynökség működését folyó évi május hó
15-én ismét megkezdte.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Nagytarcsa postaiigynökség megnyitása.
221.179/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői já
rásában fekvő Nagytarcsa községben 1940. évi 
május hó 10-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kistarcsa, 
ellenőrzőszáma: 782, díjnégyszögszáma 11.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Annamajor la
kott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Nagytarcsánái (393. 
o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Kis
tarcsa, Budapest t - — Kerepes, Kistarcsa ..., 
„11“ az „u. t. Kistarcsa“ után pedig „postáig. 
Bp.“ Annamajor C\ Nagytarcsa (102. o.) ezen
túl u. p. Nagytarcsa.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 101. oldalon Nagyszőllős után
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jegyezzék be: „782, 11,..., Nagytarcsa ü. (Eh. 
Kistarcsa), Pest-Pilis Solt-Kiskun, Bp., Budapest 

- Kerepes, Kistarcsa . . a 161. oldalon 
a 11. számnál Kistarcsa után és a 177. oldalon a 
782. számnál írják be: „Nagytarcsa'.

Az Irányítási Füzetben a 127. oldalon 
Nagyszőllős után jegyezzék be: „Nagytarcsa,
Ü., Pest, Bp., VIII., Budapest - .Kerepes,
Eh. Kistarcsa.“

Budapest, 1940. évi május hó 14-én.

Beszterec postaügynökség megnyitása.
220.486/3

Szabolcs vármegye nyírbogdányi járásában 
fekvő Beszterec községben 1940. évi május hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Vasme-
gyer, ellenőrzőszáma: 2287, díjnégyszögszáma: 
1695.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, 
valamint a közigazgatásilag hozzátartozó Bajcs- 
tanya, Besztereci vár és Gyalaptanya lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 134. oldalán Beszterecnél 
a postai adatok helyébe jegyezzék be: Eh.
Vasmegyer, Nyíregyháza — - Csap, Ke- 
mecse . .., 1695, u. t. Vasmegyer, postáig. D.“ 
Bajcstanya r\ Beszterec (111. o.), Besztereci 
vár o  Beszterec (134. o.) és Gyalaptanya 
Beszterec (233. o.) ezentúl u. p. Beszterec.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 20. oldalon Besenyszög után je
gyezzék be: „2287, 1695,. .., Beszterec ii. (Eh. 
Vasmegyer), Szabolcs, D, Nyíregyháza «=■=«= 
Csap, Kemecse . . a 170. oldalon az 1695. 
számnál Demecser elé és a 178. oldalon a 2287. 
számnál írják be: „Beszterec“.

Az Irányítási Füzet 27. oldalán Besenyszög 
után jegyezzék be: „Beszterec, U, Szabolcs, D, 
II, Nyíregyháza—Csap, Eh. Vasmegyer.“

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Jenke postaügynökség megnyitása.
220.485/3.

Az Ungi közigazgatási kirendeltség szob- 
ránci járásában fekvő Jenke—Ehkohiíh község

ben 1940. évi május hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár
1., ellenőrzőszáma: 2270, díjnégyszögszáma:
2035.

Az ügynökség forgalmi köre Alsónémeti -  
H ira c H e e  U 'f.M en K o e , Jenke—E h k o b u m , Kereszt—K p e c r a  

és Tasolya—-Tamo™ községekre terjed ki.
A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A Postahivatalok és Postaügynökségek 

Névsorában a 67. oldalon Jásztelek után jegyez
zék be: „2270, 2035,..., Jenke—Ehkoiíhu ü. (Eh. 
Ungvár 1.) gv„ Ungi közig, kirend. D. Csap 

Ungvár . . a 170. oldalon a 2035. 
számnál és a 178. oldalon a 2270. számnál írják 
be: „Jenke“.

Az Irányítási Füzet 81. oldalán Jásztelek 
után jegyezzék be:“ Jenke, U, Ungi közig, ki
rend., D, II, Csap—Ungvár, Eh. Ungvár 1.“

Budapest, 1940. évi május hó 14-én.

Tiszarád postaügynökség megnyitása.
220.483/3.

Szabolcs vármegye nyírbogdányi járásában 
fekvő Tiszarád községben 1940. évi május hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Vas
megyer, ellenőrzőszáma: 2272, díjnégyszögszá
ma: 1534.

Az ügynökség forgalmi köre Tiszarád köz
ségre, a közigazgatásilag hozzátartozó Fenekta- 
nya, valamint a Vasmegyer községhez tartozó 
Csellingtanya lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Csellingtanya rí Vas
megyer (159. o.) ezentúl u. p. Tiszarád. Fenek- 
tanya o  Tiszarád (211. o.) ezentúl u. p. Tisza
rád. Tiszarádnál (525. o.) az „u. p. és“ helyébe 
jegyezzék be: ,,^E h . Vasmegyer, Nyíregyháza 
m=m=mc Csap, Kemecse ..., 1534,“ az „u. t. Vas
megyer“ után pedig: „postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynöksegek 
Névsorában a 144. oldalon Tiszapüspöki után 
jegyezzék be: „2272, 1534,..., Tiszarád ü. (Eh. 
Vasmegyer), Szabolcs, D, Nyíregyháza — — 
Csap, Kemecse .. .“; a 169. oldalon az 1534. szám
nál Vasmegyer elé és a 178. oldalon a 2272. 
számnál jegyezzék be: „Tiszarád“.
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Az Irányítási Füzet 182. oldalán Tiszapüs- 
pöki után jegyezzék be:“ Tiszafád, Ü, Szabolcs, 
D, II, Nyíregyháza—Csap, Eh. Vasmegyei'*. 

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Kemenesszentpéter postaügynökség megnyitása.
220.489/3.

Vas vármegye celldömölki járásában fekvő 
Kemenesszentpéter községben 1940. évi április 
hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Vág, 
ellenőrzőszáma: 6302, díj négyszögszáma: 798.

A postaügynökség forgalmi köre Keme
nesszentpéter községre és a közigazgatásilag 
hozzátartozó Pinkócpuszta lakott helyre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 291. oldalán Kemenes- 
szentpéternél az „u. p. és“ helyébe írják be: 

Eh. Vág, Pápa «« — » Csorna, Szany— 
Rábaszentandrás..., 798“; az „u. t. Vág“ után 
pedig: „postáig. S.“. A 433. oldalon Pinkócpusz
ta r í Kemenesszentpéter ezentúl u. p. Kemenes
szentpéter.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 72. oldalon Kemenesmagasi után 
írják be: „6302, 798,. .., Kemenesszentpéter ü. 
(Eh. Vág), Vas, S., Pápa — — — Csorna, Szany- 
Rábaszentandrás...“; a 167. oldalon a 798. 
számnál és a 187. oldalon a 6302. számnál írják 
be: „Kemenesszentpéter“.

Az Irányítási Füzet 88. oldalán Kemenes
magasi után jegyezzék be: „Kemenesszentpé
ter, Ü., Vas., S., VII., Pápa—Csorna, Eh. Vág.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Seregakolitanyák postaügynökség megnyitása.
220.123/3.

Komárom vármegye komáromi járásában 
fekvő Guta községhez tartozó Seregakolitanyák 
lakott helyen 1940. évi április hó 22-én posta
ügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala Guta, 
ellenőrzőszáma: 6501., díjnégyszögszáma: 339.

Az ügynökség forgalmi köre a közigazga
tásilag Guta községhez tartozó Berkás, Csóvá

nyos, Kikelet, Nagyszigetitanyák, Seregakolita
nyák és Szentkúta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében a 
100. oldalon Seregakolitanyáknál (.o Gúta) az 
u. p. és“ helyébe jegyezzék be: „E^Eh. Gúta, 
Komárom északi pu. -  — Gúta .. . . ,  pd.,
339.“ az „u. t. Gúta“ után pedig „postáig. S.“. 
Berkás n  Gúta (41. o.), Csóványos o  Gúta 
(49. o.), Kikelet .A Gúta (72. o.), Nagyszigeti
tanyák Gúta (89. o.) és Szentkúta r\ Gúta 
(104. o.) ezentúl u. p. Seregakolitanyák.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 125. oldalon Seregélyes elé írják 
be: „6501, 339,..., Seregakolitanyák ii. (Eh. 
Gúta), Komárom, S, Komárom északi pu. — ■» ■■ 
G úta. . a 164. oldalon a 339. számnál és a 
188. oldalon a 6501. számnál írják be: „Sereg
akolitanyák.“

Az Irányítási Füzet 157. oldalán Semse 
után jegyezzék be: „Seregakolitanyák, Ü. Ko
márom, S, la, Komárom északi pu.—Gúta, Eh. 
Gúta.“

Budapest, 1940. évi május hó 9-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
április havi forgalma.

2502/eln. ptakpt.

A takaréküzletágban a betétek 5,651.776 P 
13 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1940. évi április hó végén 
147,565.835 P 84 f volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
27,532.415 P 78 f-rel szerepel.

A betevők száma a hó végén 622.662 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 33.396.627 

P 35 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1940. április hó végén 
253,190.081 P 52 f volt.

A csekkszámlatülajdonosok száma a hó vé
gén 41.423 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. április 
hó végén névértékben 155,222.959 P 79 f-t tett 
ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek pedig névérték
ben 252,441.915 P 24 f értéket képviseltek.
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A hó végén forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 105.798 volt.

A zálogüzletágban 243.694 drb. új zálogfel
vétel 5,306.042 P kölcsönnel és 218.077 drb. zá
logkiváltás 4,544.615 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. április hó vé
gén 1,070.954 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 23,269.835 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre

3.228 tétel, kényszerárverésre pedig 4.991 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
6.657 tétel, a befolyt vételár 165.251 P 38 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. évi április hó folyamán 
4,191.810 tétel, s 2.597,672.833 P 44 f volt.”

Az összes betétek állománya a hó végén 
400,755.917 P 36 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi május hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
220.355/1., 218.922/1., 220.212/1., 220.624/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi május hó 
31-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
221.047/3., 221.049/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi május 
hó 31-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi május hó 15-én.

Pályázati hirdetmények postaszállítás ellátására.

I .

215.737/3.
A beregszászi postahivatalnál a postaszál

lítás ellátására 1940. évi szeptember hó 1. nap
jától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a 
következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a beregszászi postahivataltól 1.5 km. tá

volságra levő beregszászi pályaudvarra és visz- 
sza naponként (4) négyszer közlekedő kettősfo
gatú és (2) kétszer közlekedő egyesfogatú tár- 
kocsijáratot,

b) Beregszász város egész területén (2) két, 
naponta kétszer közlekedő egyesfogatú csomag- 
házhozkézbesítő kocsijáratot,

c) naponként (4) négyszer 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 (4) négy kocsist alkalmazni, (5) öt 
lovat tartani, a szállítás ellátásához szükséges 
egy darab nagy tárkocsit, három darab kézbe
sítő kocsit, egy darab levélgyűjtő kocsit a m. 
kir. postától a megállapítandó vételárért megvá
sárolni, a szükséghez képest új kocsikat besze
rezni és azoknak karbantartásáról és tisztántar
tásáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben köte
leznie kell magát arra, hogy a postaszállítás el
látására alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabéreinek megállapítására hivatott bizott
ságnak 25.298/1939. Pa. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
számában) megerősített határozatában megje
lölt munkabéreknél kevesebbet fizetni nem fog.
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A postaszállító a nagytárkocsi karbantartá
sáért évi 154.— P, a három kézbesítőkocsiért 
évi 462.— P, a levélgyüjtőkocsiért pedig évi 
135.— P, összesen tehát évi 751.— P koesiáta- 
lányban, s a szállításért megállapítandó szállí
tási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Debre
cen, Déri-tér III. em. 304. sz. szoba) és1 a bereg
szászi postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a, 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban foglaltak szerint 
igazolni kell, hogy a pályázó nem tartozik az 
1939 : IV. te. 1. §-ának korlátozása alá. A pá
lyázatot 1940. évi június hó 12. délelőtt 10 
óráig kettős, zárt borítékban a debreceni m. 
kir. postaigazgatóságnál személyesen, vagy pos
ta útján kell benyújtani. A borítékra — mind 
a külsőre, mind a belsőre — fel kell jegyezni 
színes irónnal: „Pályázat a beregszászi posta
szállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást 
a kikötött feltételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1940. évi június hó 12-én 
délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. posta- 
igazgatóság 3. ügyosztályánál (Debrecen, Déri
tér III. em. 304. szoba) fogják bizottságilag fel
bontani. A felbontásnál a magukat igazoló pá
lyázók, vagy azoknak meghatalmazással ellá
tott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát el
fogadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továb
bá, hogy a pályázatot eredménytelennek, vagy 
semmisnek nyilváníthassa. A kiírástól eltérő,

vagy kellően fel nem szerelt pályázatok figye
lembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi május hó 8-án.

II.
220.845/3.

A győri 2. sz. postahivatalnál a postaszál
lítás ellátására 1940. évi július hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles 6 (hat), naponként 
kétszer közlekedő egyesfogatú kézbesítőjáraíot 
a soproni m. kir. postaigazgatóság által esetről- 
esetre megállapított órákban menetrend szerint 
fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett 6 (hat) kocsist alkalmazni, 6 (hat) lovat 
tartani és a szállítás ellátásához szükséges 7 
(hét) kézbesítőkocsit (ebből 1 drb. tartalék) a 
jelenlegi postaszállítótól a megállapítandó vé
telárért megvásárolni, a szükséghez képest új 
kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereske
dők által alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabéreinek megállapítására hivatott bi
zottságnak 25.298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
számában) megerősített határozatában megje
lölt munkabéreknél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a kézbesítőkocsik karban
tartásáért darabonkint 154 pengő, összesen te
hát évi 1078 pengő kocsiátalányban és a szállí
tásért megállapítandó szállítási átalányban ré
szesül.

A pályázat egyéb feltételei a soproni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Sopron, 
Széchenyi-tér 7—10. III. em. 26. sz. ajtó) és a 
győri 2. sz. postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolnia, valamint a 7.720/1939. M. E. 
sz. rendelet 1. és 3. §-aiban meghatározott ok
iratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939 : IV. te. alapján zsidónak nem te 
kintendő személy.
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A pályázatot 1940. évi június hó 3. délelőtt 
10 óráig kettős, zárt borítékban a soproni m. 
kir. postaigazgatóságnál személyesen vagy posta 
útján kell benyújtani. A borítékra — mind a 
külsőre, mind a belsőre — fel kell jegyezni szí
nes irónnal: „Pályázat a győri postaszállítás el
látására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást 
a kikötött feltételek mellett egy évi időtar
tamra vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a soproni m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi június hó 3-án dél
előtt 11 órakor a soproni m. kir. postaigazgató-

\

ság 3. ügyosztályánál (Sopron, Széchenyi-tér 
7—10., III. em. 26. sz. ajtó) fogják bizottságilag 
felbontani. A felbontásnál a magukat igazoló 
pályázók, vagy azoknak meghatalmazással ellá
tott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal a határozathoza
talig, 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, továb
bá, hogy a pályázatot eredménytelennek vagy 
semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi május hó 14-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
ASZÓD I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó alkal

mazásra két kiadót keres fix fizetéssel 1940. június 1-re, 
' távbeszélő központ és ajánlott-csomag felvételéhez. Az 

egyik kezdő is lehet. Ajánlatokat: Topercer Róbert m. 
kir. postamester Aszód. (Pest m.)

BAKTALÓRÁNTHÁZA I. OSZT. POSTAHIVA
TAL állandó alkalmazásra férfi kiadót keres. Kezdő is le
het. Fizetési igények közlendők.

BEDEGKÉR III. OSZT. POSTAHIVATAL július 
hónapra helyettest keres. Fizetés 110 pengő és lakás. Aján
latokat kér postamester, Bedegkér.

JÁSZLADÁNY POSTAHIVATAL azonnalra ki
adót, esetleg kiadónőt keres állandó alkalmazásra. Fizetés 
135 pengő levonás nélkül.

PÁRKÁNY I. OSZT. POSTAHIVATAL június 1-re 
kiadót keres. Fizetés készpénzben, megegyezés szerint.

SZIKSZÓ POSTAHIVATAL 3 nő vagy férfi kiadót 
alkalmaz.

TÁPIÓGYÖRGYE I. OSZT. POSTAHIVATAL jú
niustól augusztus 15-ig kiadót keres. Járandóság havi 1.20 
P fix és üzemi.
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Állást kereső postakiadók.

A z  á llá s t  k e r e s ő  p o s t a k ia d ó

Jegyzet
cím e

(je len leg i tartózkodási 
helye)

szo lgá lati
éveinek'
szám a

m ely  id ő p o n ttó l 
k ezd v e  vállal 

állást

Horváth Zoltán Csorvás

/

június 15-től'
Helyettesítést is vállal 
a debreceni vagy sze

gedi kerületben

Markovics Vilmos Gyoma azonnal Kiadójelölt

Csák Valéria Nagykamarás azonnal Helyettesítést vállal

Szűcs József Budapest, VIII., Népszín
ház-utca 30. I. 15. azonnal Érettségizett. 

Helyettesítést vállal

Barna Károly Hódmezővásárhely 2. június 1-től Kiadójelölt

*

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

FŐTároai N y o m d a  R t. F e le lő i  T e x e tő: D u ch o n  Ján o s



Az 1940. évi 21-iki P. R. T. melléklete. —220.825/3—1940 sz. rend.

A  magyar mozgóposták, jegyzékelőm enetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1940. évi május hó 19-től.
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1 t Budapest ny. pu.— 
Szene

(60)

1
120/220 a) 

120 b)
Szene —
Budapest ny. pu.

113
121

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp a) V. nem

b) V.

2 t Budapest ny. pu.—
Szene

(60)
112 Szene—

Budapest ny. pu.- 111 Bp

3 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(111', 150)
720 Szeged—

Budapest ny. pu. 719 »» BP

4 t Budapest ny. pu.— 
Szeged

(111', 150)

732
712

Szeged—
Budapest ny. pu. 711 »» Bp

5 t Budapest k. pu.—
Curtici

(110, 140)

620
CFK 207(j

Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 619

Budapest 
keleti pu.
mpfőn.

Bp

6 t Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(110, 140)

6 2 Curtici — 
Budapest k. pu.

CFR 2069 
611 - Bp

7 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(29, 30)

1220 Nagykanizsa— 
Budapest déli pu.

I

1219 »»
•

Bp

8 t Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(29, 30)
121- Nagykanizsa— 

Budapest déli pu. 1211 •• Bp

9 t Budapest k. pu.— 
Kassa

(79, 80, 81)

408 ' 
15-0

Kassa—•
Budapest k. pu.

1511 
459c M >» •;P

1) Posta
vonat. 

Érk. 3-30

11 a Nyíregyháza —Miskolc 
(80, 129)

2318 
' 419 Miskolc—Nyíregyháza 450 c 

2327 Nyíregyháza 1. D

12 a
Nyíregyháza—

Szerencs ,
(129)'

2322 Szerencs—N yí regyháza 2321 ” D

11
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13 t

'

Budapest k. pu.—
Wien

(1)

1320
840,526

Wien—
Budapest k. pu.

527
Gyt 57 

1319

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

14 t Budapest k. pu .— 
Hegyeshalom

(1)
12 Hegyeshalom— 

Budapest k.pu. 11 - Bp

17 t
Budapest ny. pu. — 

Subotica
(160)

910 Subotica— 
Budapest ny. pu. 909

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

18 t
Budapest k. pu.— 

Kelebia
(160)

912 Kelebia—
Budapest k. pu. 911

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

19 t
Budapest ny. pu.—

Ungvár
(lill, 120)

1750 c !) 
1720

Ungvár—•
Budapest ny. pu.

1719 
1759 c 2

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp

1) Postavonat 
Ind. 21-33
2) P ostavonat 
Érk. 4-35

20 t
Budapest ny. pu.—

Ungvár
(1>11, 120)

1702 Ungvár—
Budapest ny. pu. 1701 1» Bp

21 t
Budapest k. pu.— 

Rozsnyó
(79, 90, 91, 98)

450 c i) 
''320 • 

9537 • 
7612

Rozsnyó— , 
Budapest k. pu.

7621
9528
319

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp x) Postavonat. 
Ind . 23-10

22 t
Budapest k. pu.—

Losonc
(79, 90)

312 Losonc—•
Budapest k. pu. 311 - Bp

23 a
Szombathely—

Sopron
(20)

1432 Sopron—
Szombathely 1433 Szombathely 2. S

24 a
Nagykanizsa— *

Szombathely
(20)

1422 Szombathely—
Nagykanizsa 1423 Nagykanizsa 2. P

25 a
Pécs—

Nagykanizsa
(50)

2431 Nagykanizsa— 
l'ecs

2414 Pécs 2. P

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(50)

2420 Pécs—
Nagykanizsa

2413 Nagyka
nizsa 2. P

27 a
Szeged—

Békéscsaba
(151)

1618 Békéscsaba— 
Szeged 1617 Szeged 2. Sz

28 a
Szeged—

Békéscsaba
(151)

1620 Békéscsaba—
Szeged

1613 , 
TóTí h- ü- 
1613 V.Ü.

•• Sz.

—
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Sf -
S 5

' S  t
4; a

8 8^ s

a8)
a ti
•a 3t! ti
Oj

Jegyzet

29

31

32

33

34

35
*

38

39

40

41

42

43

44

46

47

Nagykanizsa— 
Ujdombóvár ®

(40, 50)

Budapest k. pu.—
Pécs

(39, 40, 41)

Budapest k. pu.—
Pécs

(39, 40, 41)

Budapest k. pu.—
Kőrösmező—Herma 

(79, 80, 82)

Budapest k. pu.—
Kőrösmező—Herma 

(79, 80, 82)

Budapest déli pu.— 
Keszthely

(22, 29, 30)

Budapest k. pu.— 
Királyháza

(79, 80, 82)

Budapest k. pu.
Munkács

(79, 80)

Budapest k. pu.- 
Győr

( 1)

Miskolc-
Ózd

(91, 97)

Miskolc—Ózd
(91, 97)

Ú jdombóvár—Baja
(161)

Üjdombóvár—
Gyékényes

(401

Párkány-Nána—- 
Ipolyság—Balassa
gyarmat

(68, 69)

Székesfehérvár-
Tapolca

( 3 1 )

2438
1019

1020
1920

1012
1912

410
4110

402 a 
402 

4102
S. 2240.

2220 
2227 a

412
4112

450 c ‘)
4,0

Üjdombóvár— 
Nagykanizsa*)

Pécs—
Budapest k. pu.

Pécs
Budapest k. pu.

Kőrösmező—Henna 
Budapest k. pu.

Kőrösmező—Henna 
Budapest k. pu.

Királyháza—•
Budapest k. pu. ’)

Munkács
Budapest k. pu.

8 I Győr—
Budapest k. pu.

9522
9722

9520
9782

2120

1012

6122
5712

1142

Ózd— 
Miskolc-

Ózd—Miskolc

Baja—
Üjdombóvár*)

Balassagyarmat— 
Ipolyság—Csata

Keszthely—T apolca— 
Budapest déli pu. *) 

(22, 29, 30, 31)

1020
2437

Nagyka
nizsa 2.

1919
1019

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

1913
1011

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

4119 
" 419

4109
409

4111
411
321

403
401a

1359
29

97 J1 
9511 Miskolc 2.

9723
9521

') H. és Ü. 
utáni napon 
nem közle
kedik.

Bp

Bp

Bp

Bp

Bp V I .29— 
V III. 20.

Bp

Bp
*) P ostavonat 
Ind. 23-10

B p

K

K

2119 Üjdombóvár
pu.

1012

571 < Esztergom Bp

5213 
1141 

S 2239

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
B p

*) H. és U. ü 
u tán  nem 

közlekedik

VI. 29—V ili. 20 
K eszthely— 
T apolca 
köz t a ltisz ti 
m ozgóposta
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48 a
.Budapest déli pu.— 

Martonvásár—
Tapolca

(29, 31)
1112

Tapolca—Marton
vásár—
Budapest déli pu. b)

1111
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

bp

49 a Miskolc—Csap
(80) 432 Csap—Miskolc 431 Miskolc 2. K

50 a Miskolc—Mczőcsát
(951

9427 Mezőcsát—Miskolc
9428 h. 
9424

V.Ü.Ü.
Miskolc 2 K

51 t
Budapest k. pu.— 

Szombathely
(1, 10)

2 Szombathely— 
Budapest k. pu.

1301 Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
Bp.1302 1

52 t
Budapest k. pu.—■

Hegyeshalom—
(1)

4 Wien—
Budapest k pu.

D 3
- Bp.3

53 t Budapest k. pu.— 
Szentgotthárd

(1. 10)
1320 Szentgotthárd— 

Budapest k. pu. 1319 ” Bp

51 a Győr—Szombathely
(10)

1322 Szombathely— 
Győr

1313 Győr 2. S

56 a
Nyíregyháza—

Zajta
(124, 125)

6122
6632

Zajta—
Nyíregyháza

6633
6121 h> u-
6635 v. ü 6123

Nyíregyháza 1 D

57 a
Győr—

Sopron
(230)

14 Sopron— 
Győr

15 Győr 2 S

58 a
Győr—

Sopron
l230)

12 Sopron— 
Győr

13 - s

59 a
Komárom déli pu.— 

Érsekújvár
(3)

4332 Érsekújvár—
Komárom déli pu. 4321 Komárom 1 s

60
*

61

a
Újdombóvár—

Baja
(161)

2114 — — Újdombóvár
pu. p

a Munkács—
Volóc—BojioBeim

(80)
420 V olóc—Bo,ioBeuE> 

Munkács 419 Munkács D

63 a
Érsekújvár—

Léva
(74)

7832 Léva—
Érsekújvár

7821 h 
7823 

V.Ü.Ü.
Érsekújvár 2 s

64 a
Barcika—

Ormospuszta
(94)

9672 Ormospuszta— 
Barcika

9683 h
Miskolc 2 K9667

V. Ú, ü.
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65 a Fonyód— Kaposvár
(49) 5525 — — Kaposvár 1. P C sak jö v e t i 

közlekedik

66 a
Kaposvár—

Fonyód
(49)

5528 Fonyód— 
Kaposvár 5527 .»» • P

68 a
Kisterenye—

Kál Kápolna
(106)

8922 Kál Kápolna— 
Kisterenye 8931

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

69 a
Balassagyarmat—

Aszód
(65)

4231 Aszód—
Balassagyarmat 4232 Balassagyarmat Bp

72 a
Csap—

Fegyvesvölgy —Ciánná 
(120)

1730 Fegyvesvölgy—Ciánná 
Csap

1723
1721

Ungvár 1. D

76 *

Szeged—
Budapest ny. pu.

(111, 150)
701 — —

Budapest 
nyugati pu. 

mpfőn.
Bp h

77 a
Kisújszállás—

Kál Kápolna
(106)

5033 Kál Kápolna—  
Kisújszállás 5036 Kisújszállás D

78 a

Kisújszállás—-
Kál Kápolna (106) 5037 Kál Kápolna —

Kisújszállás 5034
»» D

V. 1 9—VJ. 30 
és IX. 1-től.

V II. 1—VIII. 31Kisújszállás— Párád
(106)

5037
8937 Párád— Kisújszállás

8932
5034

79 a
Székesfehérvár—  

Komárom
(34)

2820 Komárom— 
Székesfehérvár

2817 Székesfehérvár
1

B p

80 a
Komárom—  

Székesfehérvár
(34)

2827 Székesfehérvár—  
Komárom 2826

-------------------------- 4-

Komárom 1. S
•

81 a
Székesfehérvár

Celldömölk
(32)

1822 Celldömölk—  
Székesfehérvár— 1811 Székesfehérvár

1. B p

82 a
Székesfehérvár —  
Veszprém

(32, 33)
1840 — —

Székes- 
fehérvár 1. Bp

H. Ü. ii. utáni 
napon nem 
közlekedik

83 a Celldömöfk
(21)

7424 Celldömölk—  
Zalaegerszeg 7427 Zalaegerszeg P

1
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86 a
Zalaegerszeg—

Rédics
(21)

7457
Rédics— 

Zalaegerszeg 7454 Zalaegerszeg p

88 a
Párkány-Nána—

Léva
(69)

6122 Léva—
Párkány-Nána 6121 Esztergom Bp

90 a Rozsnyó—Fülek
(91, 98)

7625 Fülek—
Rozsnyó

9525 Rozsnyó K
95i4 7624

92 a
Kaposvár—

Siófok
(47)

5424 Siófok— 
Kaposvár *) 5427 Kaposvár 1. P

*) H. Üü.
utáni napon 
nem közle
kedik

95 a Székesfehérvár—
Bicske

(8)
7021 Bicske— 

Székesfehérvár 7020 Székesfehérvár
1 Bp

96 a Székesfehérvár—
Baja

(38, 58, 161)
5127
5222

Baja—
Székesfehérvár

5221
5128 (1 Bp

98 a
Budapest déli pu.— 

Székesfehérvár
(29)

1232 Székesfehérvár— 
Budapest déli pu. 1231

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

100 a
Hatvan—■

Szolnok
(109j

2020
Szolnok— 

Hatvan 2011 Hatvan 1. Bp

102 a
Szolnok—

Hódmezővásárhely
(141)

7720
7712

Hódmezővásárhely— 
Szolnok

7733 .. 
7721 hu ' 

7735 
7723 
V. Ü.

Szolnok 2 D

103 a
Sárvár—

Répcevis
(23)

8077 Répcevis— 
Sárvár

8072
8074

Szombathely 2 S

105 a Kassa—
Sátoraljaújhely

(82)
4012

Sátoraljaújhely—-
Kassa 4031 Kassa 2. K

106 a
Pápa— , f; 

Bánhida
(9)

7321 Bánhida— 
Pápa 7352 Pápa S

108 a Budapest k. pu.—
Dóra nata J

(108, 167)

912
4622 Dunapataj— 

Budapest k. pu.
■

4621
931

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp

110 a
Győr— | 

Balatonfüred
(31, 33) 7120

Balatonfüred— 
Győr

7123
7121 Győr 2 S
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112 a ‘
Sárvár—

Zalabér
(23)

8067 Zalabér-- 
Sárvár 8066 Szombathely 2 s

113 a Debrecen—Ungvár
(120) 1718 Ungvár—Debrecen 1737

1727 Debrecen 2. D

114 a
Pápa—

Csorna
(12)

8124 Csorna—
Pápa 8121 Pápa s

115
*

a
Nyíregyháza—Csap 

—Mátészalka
(120 123)

1714
6523

— — Nyíregyháza 1 D

116 a
Nyíregyháza—

Mátészalka—Csap
(123, 125)

6122
6532

Csap—Mátészalka
(123)

6535 Nyíregyháza 1 D

117 a
Debrecen—

Tiszalök
(133)

5624 Tiszalök— 
Debrecen

5621 Debrecen 2 D

118 a
Debrecen—

Tiszalök
(133)

5620 Tiszalök— 
Debrecen

5663 ” D

120 a Nyíregyháza— 
Vásárosnaménv

(126)
6222

Vásárosnaménv— 
N yíregyháza

6221 h 
6223 

V. Ü. ü.
Nyíregyháza 1 D

121 a Pécs—
Mohács

(41, 237)

1912
6

Mohács— 
Pécs

7
1919 Pécs 2 P

H P122
*

a Pécs—
Mohács

(41, 237)

1930
2 — —

123 a Szeged—
—Kétegyháza

(233, 234)

14
144

Kétegyháza— 
Szeged

147
47 Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(52)

5622 Szigetvár— 
Kaposvár 5623 Kaposvár 1 p

130 a Kaposvár—Barcs
(48)

5740
5747/a Barcs—Kaposvár

5762/a
5761 »» p

134 a
Herminatanya—

Dombrád
(239)

214
Dombrád—

Herminatanya
217 h  

215
V. Ü. ü. Nyíregyháza 1 D
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136
* a

Sárbogárd—
Bátaszék

(58)
5230 — — Szekszárd P H.és Ü. után 

nem' közle
kedik.

138 a
Nagykanizsa— 

Szombathely
(20)

1416 Szombathely— 
Nagykanizsa 1411 Nagykanizsa 2. P

140 a Mátészalka—
Csenger

(125)

6142 Csenger— 
Mátészalka

6143 h. ü. 
6145 

V. Ü.
Nyíregyháza 1 D

143
* p Miskolc—Kassa

(81) 1514 — — Miskolc 2. K
-

143 a Baja—
Kiskunfélegyháza

(161, 162, 165)

2114
7318

Kiskunfélegyháza— 
Baja

7327
2113

Baja 1 Sz

144 a Eger—
Putnok

(92)
9232 Putnok— 

Eger 9225 Eger 1. K

146
*

a Szombathely—
Kőszeg

05)

8352 a) 
8342 b)

— — Szombathely 2 BP a) V, nem
b) V.

147 a Vác—Balassa
gyarmat—Losonc

' (64, 65)

3930
4242

Losonc—Balassa
gyarmat—Vác

4245
3933

Vác Bp V. U. ü. nem 
közlekedik

148 a Budapest ny. pu.— 
Balassagyarmat

(60, 64)

122
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

3391 h 
221 

'3933 
233V.Ü.Ü.

Budapest 
nyugati pu.

mpfőn.
Bp

150 a Szerencs—Kassa
(81, 88) 9922 Kassa—- 

Szerencs
9921 h 

9923 
V. Ü. ü.

Szerencs K

152 a
Budapest ny. pu. —

Lajosmizse—  
Kecskemét

(115)
, 3722

Kecskemét—  
Lajosmizse—  
Budapest ny. pu,

3723 a 
3731 b 
3731/a i

Budapest 
nyugati pu.

mpfőn.
Bp

P

a) N aponta  La- 
josm izséig, V. 
Ü. ü. B pestig
b) köznap  
L ajosm izse— 
B udapest közt 
V . 19—V, 31-ig 
és IX. 9-tól

c) köznap 
Lajosm izse—" 
B udapest közt 
V I- 1 - I X .  8-ig

154 a
Barcs—

Siklós
(51)

6624 Siklós—
Barcs

6661 Barcs 1

156 a Debrecen—
Nagykereki

(137)
5772 Nagykereki—  

Debrecen
Í5731 h 

5775 
V. Ü. ü,

Debrecen 2 D

i!
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158 a
Szolnok—

Vámosgyörk
(105, 110)

2017 Vámosgyörk— 
Szolnok

8736/538h
Szolnok 2 D8727 8732/2014 

V. Ü. ü.

159 a Barcs—
Somogyszob ©

(46)
5961 Somogyszob— 

Barcs*) 5972 Barcs 1 P
•) H. cs Ü. 
u tán i napon 
nem közle
kedik

160
*

a
Pécs—

Bátaszék
(57)

6424 — — Pécs 2 P

161 a Kiskunhalas—Baja
(162)

2117 Baja—Kiskunhalas 2168 Kiskunhalas Sz

162 a Pécs—Bátaszék-
(57)

6422 Bátaszék—Pécs 6431 Pécs 2 p

163 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(144, 145, 151)
1632 Gyoma—Kötegyán— 

Békéscsaba 1631 Békéscsaba 1 Sz

Sz164 a Békéscsaba—
Kötegyán—Gyoma

(144, 145, 151)
1630 Gyoma—Kötegyán— 

ÍBékéscsaba 1635 Békéscsaba 1

166 a Miskolc—
Torna—Kassa

(93)
9830 Kassa—Torna— 

Miskolc 9821 Miskolc 2. K

167 a Debrecen—
Füzesabony

(134)
5524

Füzesabony— 
Debrecen 5521 Debrecen 2 D

168 a Debrecen—
Füzesabony

(134)
5520 Füzesabony— 

Debrecen 5525 ” D

170 a Debrecen—
Nyírbátor

(258)
14 Nyírbátor— 

Debrecen 11 1» D

172 a
Nyíregyháza—

Balsa—Sátoralja
újhely

(238)
114

Sátoraljaújhely— 
Balsa— 
Nyíregyháza

113 h
103

V. Ü. ü
Nyíregyháza 1 D

Csak
,,E lágazás” - 
ig és innen 
közlekedik

174 a
Orosháza—

Szentes
(152)

7447
Szentes—

Orosháza
(152, 153)

7524
7428

Orosháza Sz
A 7524/7525, 

sz. vonatokba 
Á rpádhalom  
érin tésével.

176 a Szombathely—
Hegyeshalom

d l)

8437 ») Hegyeshalom— 
Szombathely 8424 Szombathely 2 s «) V ,19—V I.14 

és IX. 16-tól 
«) VI.15—1X.1S8427 2)

*
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178 a Esztergom—
Komárom

(1, 7)

3527 
3532/K

Komárom - 
Esztergom

3531K / 
3528 h 
3535K/ 
3524V.Ü.U

Esztergom Bp

180 a Baja—
Hercegszántó

(164)
6834 Hercegszántó— 

Baja 6831 Baja 1 Sz

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(262)
164 Ráckeve—

Budapest Vágóhíd 177
Budapest 
keleti pu.

mpfőn.
Bp

185
a Kalocsa—

Kiskőrös O
(166)

4721 Kiskőrös— 
Kalocsa *)

4732 Kalocsa Sz *) N aponta  
közlekedik

188 a
Pécs—

Beremend
(51, 54, 55)

6722 
6532 a) 

6712/6640 
6522 b )

Beremend— 
Pécs

*

6535
6723

Pécs 2 P
a) V . 1 9 -  
V I. 24-ig

és IX . 9-től
b) V I. 25— 
IX . 8.

190 a Rákospalota Újpest—
V eresegyház—V ác 

(62)
4422

V á c — Veresegyház— 
Rákospalota— 
Újpest

4431 h 
4425V.Ü.Ü

Budapest 
ayugati pu. 

mpfőn.
Bp

192 a
Diósjenő—

Romhánv
(66)

4022 Romhánv— 
Diósjenő

4021 
4023 

V Ü. ü.
Vác Bp

194 a
Kecskemét—

Lakitelek
(158)

7220 Tiszaug— 
Kecskemét 7221 Kecskemét Sz

19ó a

Mezőtúr—Mezőhegyes 
(149)

7832 hü 
7824

Mezőhegyes—Mezőtúr 7823 .. 
7831 hu

Mezőtúr Sz
Mezőtúr—

Orosháza
(149)

7832 V. Ü
Orosháza— 

Mezőtúr 7835 V. Ü

197 a Keszthely—
Celldömölk

(2 1 , 2 2 )

5211
7511
7418

Celldömölk— 
Keszthely

7417
7512
5212

Keszthely p

20 0 a Kecskemét—
Fülöpszállás

(159)
7137 Fülöpszállás— 

Kecskemét 7124 Kecskemét Sz

2 02 a
Érsekújvár—

Verebély
(72)

7822 
4522

Verebély—
Érsekújvár 4523

7823
Érsekújvár

2 s

204 a Debrecen—
Nagyiéta Vértes

(136)
5822 Nagylcta Vértes— 

Debrecen 5823 Debrecen 2 D

206 a Debrecen—
Nyírábrány

(135)
247 2 Nyírábrány— 

Debrecen 2423 .. D
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208 a
Üjdombóvár —

Komló
(41, 56)

1932
6142

Komló—
Bakóca Godiaa

' (56)
6145 Üjdombóvár

Pu. P

212 a Sátoraljaújhely — 
Perbenyik

(238, 241)
313 Perbenyik— 

Sátoraljaújhely 316 Sátoraljaújhely K

213 a
Komárom északi pu— 

Somorja
(2)

5612 Somorja—
Komárom északi pu. 5623 Komárom 1. S

214 a
Komárom déli pu.— 

Somorja
(2)

5620
Somorja— 

Komárom déli pu 5621 Komárom 1. S

216 a Körmend—Dávidháza
(17) 8624 Dávidháza 

—Körmend 8631 Körmend S

218 a Budapest nv. pu.— 
Esztergom

(6)
3422 Esztergom— 

Budapest ny. pu.

3421 h 
3425 

V. Ü. ü.

Budapest 
■yugati pu. 

mp főn.
Bp

224 a Keszthely—
Tűrje

(19, 22)

5230
7627 Tűrje—Keszthely

7626
5843 Keszthely P

225 a
Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár

(36)
6027 Üjdombóvár— 

Veszprém külső pu.
6026 Veszprém 1. S

226 a
Üjdombóvár — 

Veszprém külső pu
(36)

6042 Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár

6041 Újdombovár P

228 a
Pécs—Szentlőrinc— 

Drávasztára Zaláta 
(41, 53)

1913
6343

Drávasztára Zaláta 
Szén tlőrinc—Pécs

6346
1916

Pécs 2. P

232 a
Karcag—

Tiszafüred
(139)

5222 Tiszafüred—Karcag 5223 Karcag D

235 a
Balassagyarmat—
Losonc’

(65)
4244 Losonc -— 

Balassagyarmat 4243 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(132)

2322
6022

Polgár—
Nyíregyháza 6023 Nyíregyháza 1. D

240
* a

Mátészalka'— 
Ágerdőmajor

(123)
6545 — — Nyíregyháza 1. D
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241 a Paks—Pusztaszabolcs
143) 5051 Pusztaszabolcs—Paks 5022 Paks P

244 a
Keszthely— 

Somogyszob
(22, 45)

5242
5825

Somogyszob— 
Keszthely

5824
5843 Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(14)

8264 R um -
Szombathely 8263 Szombathely 2. S

260 a
Szolnok— 

Kiskunfélegyháza
(142)

7620 Kiskunfélegyháza— 
Szolnok

7621 h 
7661 

V. Ü. ü.
Szolnok 2. D

264 a
Sopron—

Celldömölk
(230, 231)

231 Celldömölk— 
Sopron 232 Sopron 1. S

278 a
Püspökladány— 

Szeghalom
(146)

5370 Szeghalom—
Püspökladány

5321 h 
5373 

V.Ü. ü.
Karcag D

292 a
Gyoma—V észtő— 

Körösszakái
(144)

1637
8267

Körösszakái— 
Vésztő 8246 Békéscsaba 1. Sz

297 a
Püspökladány— 

Episcopia Bihor
r (130)

532 Episcopia Bihor— 
Püspökladány 523 Karcag D

298 t
Püspökladány— 
Episcopia Bihor

(130)
520 Episcopia Bihor— 

Püspökladány 515
Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp

299 t
Budapest keleti pu.— 
Nyíregyháza

(110, 120)
510
1720

Nyíregyháza — 
Budapest keleti pu.

1713
521

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

302 a
Szombathely—- 

Szentgotthárd
(10)

1342 b Szentgotthárd—
Szombathely 1343 b Szombat

hely 2. S

384 a
Beregszász—
Kovácsrét—Kyminma 

(83)
3522 Kovácsrét—Kymrnma— 

Beregszász 3521 Beregszász D

— ji). Budapest—
Kerepes

(261)
352 Kerepes— 

Budapest
365/231 h 
317 V. 
Ü. ü.

Budapest 72. B Posta
kocsiban
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IP
Sárbogárd—

Budapest k. pu.
(39, 40)

Celldömölk—
Veszprém külső pu. 

___________  (32)
Lökösháza—- 

Budapest k. pu. 
______  (110, 140)
Budapest k. pu.- 

Ecser
( 110)

Budapest— 
Szentendre

(263'
Esztergom—Anna- 

völgyibánya Sárisáp
(6, 6/a)

Szolnok—Cegléd
( 111)

Csata—Ipolyság
(68)

Gyöngyös— 
Vámosgyörk

007)

Ipolyság—
Drégelypalánk

(68)

Ipolyság—Egeg- 
Szalatnya

(6 7 )

Losonc—Fülek
(90)

Losonc—Gáos
(108)

Veszprém — 
Székesfehérvár 

._____________ (32, 33)
Pusztaszabolcs— 

Székesfehérvár
(31)

Beregszász— 
Királyháza

(82)
Bátyú—Beregszász

(82)

Ohat—Pusztakócs— 
Polgár

(132)
Debrecen—Nagyiéta 

—Vértes
(136)

1001

1817

601

522

402

3445m
3676*)

1713

5732

8851 
8847 

a)8827*) 
8833 
8831

5752 
5748 h

6642 
6636 h

319

6312 h 
6332

7151
1831

1022*

4978-

4120

4122

6037
6033

5824

Pusztaszabolcs— 
Budapest keleti pu.

Szentendre
Budapest

Annavölgyibánya Sári
sáp—Tokod

(6/a)
Érsekújvár—

Budapest ny. pu.
(60, 61)

Ipolyság—Csata 
Párkány-Nána

(68, 69)

Vámosgyörk— 
Gyöngyös

Drégelypalánk-
Ipolyság

Egeg—Szalatnya- 
Ipolyság

Fülek—Losonc

Gács—Losonc

Székesfehérvár—- 
Pusztaszabolcs

Polgár—Ohat— 
Pusztakócs

1031

435

3671*)

201

5731 
612 (

t830a
8840
8832

a) 8842*) 
8846

”8838

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Budapest
nyugati pu. 

mp. főn.

Bp.

BP.

B p.

Bp.

B p

Bp.

5741 h

6645 
6631 h

320

6315
6321

1821

6034
6036

Esztergon

Gyöngyös

Ipolyság

Losonc

Székesfehér
vár 1.

Beregszász

Beregszász

Debrecen

B p

Bp.

B p

Bp,

B p .

B p

Bp.

Bp.

Bp.

D

D

D

D

P ostakocsiban

I i ' o a i a k o  Obi ban
V . és ünnep
nap  nem 
közlekedik

P ostakocsiban

P ostakocsiban  
• )  V. ü .  és  ü 

nem közi. 
i) poggyász

kocsiban

P o s tak o cs ib an  
h.

*) E llá tja  a 
K eleti pu. 
m pfőn.

Postakocsiban

P ostakocsiban
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Debrecen—
Nagykereki

(137)
5734 — — Debrecen 2 D h.

Királyháza—
Huszt—Xycri,

(82)
4112 T aracköz—TepemBa 

Huszt -Xyc'JT. » 4127 Huszt— Xycri, D

Bátyú—
Huszt— XycTi,

(82)
4103
4128 — — *> D

DHuszt—Xycrr. -  Csap
(82)

4135
4133/433

— — Huszt—XycTb

Püspökladány— 
Biharkeresztcs (130) 568 Biharkeresztes— 

Püspökladány 519 Karcag D h.

P ostako
csiban

Bátyú—
Munkács

(80)
410 Munkács— 

Bátyú
419 Munkács D

Bátyú—
Munkács

(80)

422
412
438

— 9t D

Munkács—
Volóc— Bojroiicirn

(80)
434 — — 9t D

Csap—Munkács
(80)

432
4132

Munkács—Csap 401 9t D

Mátészalka—
Zajta (124) 6634 Zajta— 

Mátészalka 6635 Nyíregyháza 1 D 0

Posta kocsiban
Q

Ágerdőmajor— 
Nyíregyháza

(123, 125)
6544
6123

— — ?» D

Debrecen— 
Nyíregyháza

(120)
1712 — — 9» D

Nyíregyháza— 
Mátészalka

(123)
6134 h.*)

Mátészalka— 
Nyíregyháza 6121 V.Ü. t * D

Postakocsiban 
* )  poggyász 

kocsiban

Szerencs—
Nyíregyháza 1 129) 2313

Nyíregyháza— 
Szerencs 2326 9t D

Szolnok—
Cegléd (111) 2729 Cegléd—

Szolnok 2722 Szolnok 2. D P osták  öcsi ban

Kiskunfélegyháza— 
Szentes 0  52) 7432 Szentes—

Kiskunfélegyháza 7423 D P ostakocsiban
h.

Ungvár—Csap
(120)

1715
1721b Csap—Ungvár 1722b

1714 Ungvár 1 D

Ungvár—
Deregnyő

(121)
4932
4924

Deregnyő— 
Ungvár

4921
4927 9} D

Ungvár—
Fenyvesvölgy—Craima 

(110)
1734 Fenyvesvölgy— C ra B n a  

Ungvár 1721 9i D Postakocsiban

Ungvár—
Antalóc—AHTajioBUhi

3712
3734

Antalóc—AuTaaoHUH— 
Ungvár

3/25 ! 
3731 »I D
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Eger—Füzesabony
(92)

9179 
9127 

9167*) a 
9123 
9131

Füzesabony—Eger

9180 
9132 

9142*)a) 
9126 

9128*) 
9190a)

Eger 1. K.

Postakocsi
ban

* ) V . Ü. ü. 
nem  közi. 
a) pogy- 
gyászko- 
csiban

Torna—Kassa
(93) 9824 — — Kassa 2. K h.

Budapest keleti pu.— 
Kassa

(79, 80, 81)
402

1502
Kassa—

Budapest keleti pu.
1501
401 ?» K

Kassa—
Budapest keleti pu, 

(79, 80, 81)
1503
403

Budapest keleti pu.— 
Miskolc 410 V K

Kassa—
Bátyú

(82)
4008 _ — »» K

Barcika—- 
Miskolc

(91)
9515 — — Miskolc 2. K

Kassa—Miskolc
(81) 1519 — • _ k

Miskolc—Csap
(80) 408 — — » K

Rimaszombat —
Feled

(101)

8131*
8129
8125*
8123

Feled— 
Rimaszombat

8120*
8124*
8126
8138

Rima
szombat

K *) Postakor 
csiban

Rimaszombat—
Osgyán

(101)
6054
6026

Osgyán—• 
Rimaszombat

6025
6021 »» K

Sátoraljaújhely—
Kassa

(82)
4027 — — Sátoralja

újhely
K

Kaposvár—Fonyód
(49)

5522 — — Kaposvár 1. 1>. Postakocsiban.

Siófok—
Kaposvár (47)

Keszthely—Balaton- 
szentgyörgy (22)

5421 a 
5441 b
5240
5232

5236a)

—
5239 
5235 

5231 a

S

P
a) V . 19.—VI. 
24. és IX. 9-től 

b) VI. 25— 
IX. 8.

Balatonszentgyörgy—
Keszthely Keszthely P Postakocsiban  

a) poggyász- 
kocsiban

Marcali—- 
Keszthely

(22, 45)
5328
5841

— — ” P h. — •

— — P1 Keszthely—
Eöhünye

(22, 45)

5840
5837

Keszthely— Tapolca— 
Ukk (22)

5227 
7533 a) 
7525 b)

Ukk—
Tapolca—Keszthely

7526
5228 i P

Postakocsiban  
a) Vl/29—Vili 

/20 nem  b ) . 
Vl/29— V I11/20

Nagykanizsa— 
Murakeresztúr

(50)
1292 Murakeresztúr— 

Nagykanizsa 1295 Nagy- I  p 
kanizsa 2. Postakocsiban
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— jp
Pusztaszabolcs—

Paks (43) 5052 — — Paks P V. U. ü .é s  
ezeket követő 
napon nem

— - Pécs—Beremend
(51, 54. 55)

6724
6526

Beremend—Pécs 6571
6731

Pécs 2. P

— a
Mohács—

Pécs
(41)

3
1947

Bátaszék—Pécs
(57)

6425 >» P. P o stakocsiban

— -
Bátaszék—

Szekszárd
(58)

5237*) Szekszárd P *) H . Ü ü. 
u tán  nem.

— »»
Szekszárd—

Sárbogárd
(58)

T5251 — — Keszthely P Postakocsibanh.

VI/29—VIII/20 
nem

P o stak o csib an

— -
^Tapolca—

Keszthely
(22)

5214
Keszthely— 

Tapolca 5213 Tapolca P.

— -
Komló—

Bakóca Godisa (56) 6147
Bakóca Godisa— 

Komló 6144 Üjdombóvár
pu. P.

— »*

Baja—
Ujdombóvár

(161)
2117 — —

-•
P

V . U. ü .p o s ta 
kocsiban .

— >■
Baja— Ujdombóvár

(161) 2113 — — »» P. Postakocsiban 
H . U . ü. u tán  

nem

—
Bácsalmás—

Csikéria (161) 2156 Csikéria—  . 
Bácsalmás 2153 - P h.

— »
Bácsalmás—

Baja
(1611 2131 — — »*- P

h.

Postakocsiban
h é tk ö z 

napokon
— ••

Zalaegerszeg—  
Zalaszentiván

(24)

7722
7734
7726
7728')

Zalaszentiván—  
Zalaegerszeg

7737 
7735 
7733 
7721 ')

Zalaegerszeg P

—
Zalaegerszeg—  

Zalalövő
(18)

7823
Zalalövő—  

Zalaegerszeg 7826 Zalaege- szeg P —

— •>

Érsekújvár—  
Nyitranagykér

(73)

7842/ 
4432 a) 

4422 
4428 b)

Nyitranagykér—
Érsekújvár 4421 b) Érsekújvár 2 S

a) V nem 
b) h .  ü.

—
Vágsellye—

Érsekújvár
(61)

211 — — »» s

— ii
Vágsellye—

Negyed
(75)

7132
7122

Negyed—  
Vágsellye »

7137
7125 »> s Postakocsiban

— -•
Győr—Pápa

(10)
1322 b) 

1364 —
_

Győr 2 s
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— JP-
Komárom déli pu.— 

Érsekújvár
(3)

4322 Érsekújvár—■
Komárom déli pu. 4327 Komárom 1 S —

— »>
Komárom—

Esztergom
(1. 7)

3539 K 
3530 — — >» S

— ■■
Komárom északi 

pu.—Guta
(4)

8032 Gúta—Komárom 
északi pu.

8021 h 
8033 ü » s. —

— >>
Mosonmagyaróvár—

Hegyeshalom ^ 838 —
Moson
magyaróvár 1. s —

* -
Pápa—Bánhida

C9) 7327 — — Pápa s.

— »
Szombathely —

Sopron
(20)

1434 Sopron—
Szombathely 1411 Szombathely

2. s

* --
Szombathely— 

Zalaszentiván
(20)

1417 — — ” s. h.

— ))
Sárvár—

Szombathely
(10)

1316 — — ” S

; — ->
Szomb athely—Búcsú

(13) 8724 Búcsú—Szombathely 8723 9» S —

— -
Kőszeg—Szombathely 

(lo) 8351 a) Szombathely—Kőszeg 8328 h 
b) M s.

a) P o s ta k o c s i
ban V .  U. ü. 

nem közle
kedik

b) poggyász- 
kocsiban

— ”
Békéscsaba— 

Lökösháza
(140)

612 Lökösháza— 
Békéscsaba 619 Békéscsaba 1 Sz. —

-- »»
Békéscsaba—Kasza

perpuszta alsó mh.
(246)

4 Kar.zaperpuszta alsó 
mh.—Békéscsaba 5 •» Sz. P ostakocsi

ban

í

— Békéscsaba—Gyula
(151)

T 8362 a) Gyula—Békéscsaba T8361b)
”

Sz.

P ostakocsiban  
a) H. U. ü. után 
nem. b) h. 
c) Poggyászko
csiban,1634 c) 1633c)

— »» Vésztő—Körösszakái
(144)

8243 Körösszakái—Vésztő 8272 Sz Postakocsiban

* ..
Cegléd—

Kiskunfélegyháza
(150)

712 — — Cegléd 1. Sz.
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— JP-
Szentes—

Hódmezővásárhely
(141)

7736
Hódmezővásárhely— 

Szentes 7731 Szentes Sz P ostakocsiban
n.

—
Hódmezővásárhely — 
Földeák

(155)
8422 Földeák—

Hódmezővásárhely
8427
8423a)
8421b)

Hódmező
vásárhely 1. Sz.

a) V I/30-1X /8 . 
nem

b) Vi/JO-IX/8.

— •>
Hódmezővásárhely— 

Szeged
(151)

1641a — — >> Sz h.

—
Kalocsa—

Kiskőrös
(166)

4729
4727

Kiskőrös—  
Kalocsa

4722
4728*) Kalocsa Sz, Postakocsiban  

*) h. ü.

— ”

Kerekegyháza—  
Kecskemét

(115, 117)
3828
3728 — — Kecskemét Sz. h. ü.

— »>
Kiskunfélegyháza—

Szentes
(152)

7430 a) 
7432 b) 
7436 h

Szentes—  
Kiskunfélegyháza

7437 a) 
7425 b) 
7431/ah

Kiskun
félegyháza Sz.

Postakocsiban
a) H. Ü . és ü. 
u tán  nem
b) V.Ú. ü.

* t)
Kiskunfélegyháza—  

Szeged
(150)

702 
718 h — — — Sz

- —
Kiskunfélegyháza—  

Szolnok
(142)

7661 Szolnok—
Kiskunfélegyháza 7624 ••

Sz. Postakocsiban
h.

— ”
Baja—Gara

(163)
6934 Gara—Baja 6931 Kiskunhalas Sz.

Mezőtúr—Turkeve
(H8)

8032 a) 
8024 Turkeve—Mezőtúr

8027a)
8025

8021*)
Mezőtúr Sz.

'

a) P osta 
kocsiban

*) V. Ü. 
nem

—
Mezőtúr—Szarvas

(140) 7834 Szarvas—Mezőtúr 7835*) 9t Sz.
*) Csak h. 
és ü.

—
F ábiánsebestyén— 

Szentes
(152)

7525
Szentes—
Fábiánsebestvén 7428 Orosháza Sz. Postakocsiban
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— JP
Orosháza— 

Mezőhegyes
(149)

7822
Mezőhegyes—
Orosháza 7827 Orosháza Sz. Postakocsiban

— »» Szarvas—Mezőtúr
(149) 7841 Mezőtúr -  Szarvas 7830 Szarvas Sz. P o stak o cs ib an

— II
Szeged—

Battonya
(233)

20 Battonya—
Szeged

21 Szeged 2. Sz.
P o stak o csib an

— -■
Szeged—

Mezőhegyes
(233)

16 — — Sz.
V. Ü. ü. 

nem

— »»
Battonya—

Mezőhegyes
(2i3):

37
43

Mezőhegyes—
Battonya

42
22
14 1» Sz. Postakocsiban

— jv.
Kisterenye— 

Mátranovák— 
Homokterenye

(104)

9034
Mátranovák— 

Homokterenye— 
Kisterenye

9031 — Bp.

— -
Dévaványa— 

Kisújszállás
(147)

5127
5163

— — D

—
Kaba—

Nádudvar
(138)

5432a)
5422b)
5424

Nádudvar— 
Kaba

5425
5423 — D

a) h,
b) V. Ü. ü.

— ..
Nyíregyháza— 

Nyíradony
(128)

6372
Nyíradony — 

Nagykálló
6335a)
6345 — D

a) V 11/1 -V 111/31 
nem

b) VII/l-VII 1/31

— »
Kisvárda— 

Baktalórántháza
(127)

6424
Baktalórántháza— 

Kisvárda 6463 — D

— "
Miskolc — 

Lillafüred-Palota- 
szálló

(243)

32
36 Lillafüred-Palota- 

szálló—Miskolc
35
39

— K

— »»
Sátoraljaújhely- 

Átrakodó— 
Füzérkomlós

(244)

12a)
2b)

Füzérkomlós— 
Sátoraljaújhely 
Átrakodó

13a)
3b) — K a) V. Ü. ü.

b) h.

— II Körmend— 
Pinkamindszent

(ló)

8532
8574 Pinkamindszent— 

Körmend 8573 — S

— »» Répcevis—
Csepreg

(23)
8038 B ük-

Répcevis 8023 — S
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j v Oroszvár— 
Hegyeshalom

(H)
7931 — — — S

II
Kecskemét Rávágy-tér 

—Szánk
(256)

22 Szánk—Kecskemét 
Rávágy-tér 25 — Sz

s z-
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(115, 117)

3839
3827

Kerekegyháza— 
Kecskemét

382_8I
37281 — •  ) V. Ü.

V

Cegléd—
Kupái Kovácsmajor 

(116)
4922 Kupái Kovácsmajor— 

Cegléd*)

4933
4921
4941
4941a
4921a

— S z

*) A megje
löltvonatok 

kai, azok 
közlekedési 

idején.

»
Cegléd—

Vezsenv
(255)

4 Vezseny—
Cegléd 21 — S z

fi
Szeged—

Vedresháza
(157)

7020 Vedresháza— 
Szeged

7021
7025 — S z

II
Szeged—

Röszke
(156)

1620
2820

Röszke—
Szeged-Rókus 2821 — S z

"
Szeged—

Várostanya
(254)

22
22a

Várostanya—
Szeged 25 — Sz

n
Kunhalom— 

Pusztamérges
(254)

122 a) 
122a b)

Pusztamérges— 
Kunhalom 125 — Sz

a) VI/9 — 
1X/8
b) VI/8-ig 
és IX/9-től

♦»
Békéscsaba— 

Bélmegyer
(253)

106 Bélmegyer— 
Békéscsaba 107 — Sz

Szeged—Deszk
(233) 16

' —
— — Sz —
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Jegyzet
mely vonalon közlekedik

menetrendjének sor
száma a Hivatalos Me

netrendkönyvben
ellenőrzését ellátja

Aszód pu.—Szirák 1040 Igazgatóság Bp Máv.
Balassagyarmat—Deménd—Hév-

magyarád 1033 Ipolyság ,, Máv.
Balassagyarmat—Zsély 1035 Balassagyarmat 1. ,, Máv.
Baracska pu.—Vál — Igazgatóság >* Csak levélpostaszállítás
Bicske pu.—Csákvár 2013 Igazgatóság
Budapest 114—Zsámbék 2084 Igazgatóság ,,
Gyöngyös pu.—Galyatető--

Mátraszentknre 1052a, b, 1053 Gyöngyös Máv.
Gyöngyös—Mátraháza—Kékestel.'. i 1052a, b, 1054 , Máv.
Gyöngyös—Vámosgyörk pu.—

Jászárokszállás 1059 Máv.
Jászberény—Jászapáti 2003 Igazgatóság „ Csak levélpostaszállítás
Léva—Verebély 1033 Léva Máv.
Monor—Pánd 1176 Igazgatóság Máv.
Monor—Pestszentlőrinc —
Nagykáta pu.—Jászberény 2002 Csak levélpostaszállítás
Nagykáta pu.—Tápiószentmárton 2006 »»
Palást—Ipolyság — ,, ,,
Salgótarján pu.—Litke pu. 1044 Balassagyarmat 1. ,, Máv.
Salgótarján pu.—Balassagyarmat 1036 »» ,, Máv.
Szentendre pu.—Visegrád 264 Igazgatóság ,,
Szob pu.—Vámosmikola 2128 ,,
Szolnok—Tiszasüly— 2047 »
Ujszász pu.—Jászberény 1174 »» Máv.
Vác pu.—Balassagyarmat 1009 Vác Máv.
Vác pu.—Bércéi1—Szirák 1038 Máv.
Vámosmikola—Drégélypalánk pu. 2127 Igazgatóság
Beregszász—Munkács 1126 Beregszász D Máv.
Berekböszörmény—Biharkeresztes -- - Igazgatóság
Berettyóújfalu—Szeghalom pu. 1169 Karcag Máv.
Fehérgyarmat pu.—Tiszaújlak 1122 Nyíregyháza 1. Máv.
Huszt—Alsószinevér 1144 Huszt Máv.
Huszt—Toronya 1142 » Máv.
Huszt—Visk 1145 Máv.
Ilosva—Huszt 1140 Igazgatóság Máv.
Kisberezna pu.—Girókaófalu 1130 Máv.
Kisújszállás pu.—Tiszaderzs 1173, 1171 Kisújszállás Máv.
Kisvár da—Dombrád 1110 Igazgatóság Máv, Csak levélposta-

szállí ás.
Mezőtúr—Túrkeve—Kisújszállás 1173 Kisújszállás Máv. Csak levélposta-

szállítás.
Munkács—Ilosva—Huszt 1139 Munkács Máv.
Ökörmező—Volóc 1141 Igazgatóság Máv.
Perecseny—Turjabisztra 1132 Igazgatóság Máv.
Rahó—Tiszabogdány 1149 . ,
Remetevasgyár—Szobránc __ ,,
Szolnok pu.—Rákóczifalva—Cibakháza 2048
Szolnok pu.—Törökszentmiklós— ,,

Tiszaderzs 1171 Szolnok 2. Máv.
Szolnok—Besenyszög 2049 Igazgatóság
Taracköz—Trebusafejérpatak 1148 Igazgatóság „ Máv. Csak levélposta-

szállítás.
Ungvár—Szobránc 1128 Ungvár 1. „ Máv.
Ungvár—Munkács 1127 Munkács Máv.
Ungvár—Szolyva 1132 igazgatóság Máv.
Vásárosnamény pu.—Tarpa 1119. 1120 Nyíregyháza 1. ,, Máv.
Volóc—Alsóverecke 1143 Igazgatóság Máv.
Borsodniádasd—Özd pu. 1043 K Máv. Csak levélposta-

szállítás
Encs—Rakaca —
Heves—Ludas pu. 1060 Máv.
Kassa—Szepsi 1091 Kassa 2. Máv.
Kisterenye pu.—Ózd — Igazgatóság Máv.
Miskolc—Lillafüred—Ujhuta 1055a, b, 1056 Máv. Csak nyáron
Miskolc—Polgár—Debrecen 1074 Miskolc 2. ,, Máv. Csak levélpósta-

szállítás
Putnok pu.—Aggtelek 1087 Igazgatóság ,, Máv.
Rimaszombat—Tornalj a 1048 Rimaszombat ,, Máv.
Sátoraljaújhely—Királyhelmec 1104 Sátoraljaújhely Máv.
Sátoraljaújhely—Bodzásújlak 1100 Sátoraljaújhely »» Máv.
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netrendkönyvben 0

Torna—Rozsnyó 1090 Rozsnyó K Máv.
Tornaija pu.—Szkáros 2103 Igazgatóság
Dunaföldvár—Solt 1200 Igazgatóság P Máv. Csak levélposfa-

szállítás
Gyönk—Keszőhidegkút—Gyönk pu. 2036 Igazgatóság
Kaposvár—Igái—Somogyszil 1256 •
Kaposvár—N agykanizsa 1255 Nagykanizsa 1. Máv.
Keszthely—Böhönye 
Keszthely—Hévízfürdő

1248
1244 aa, ab

Keszthely • Máv.
Máv. Csak nyáron

Keszthely—Zalaegerszeg 1244 Máv.
Mohács—Bátaszék 2122 Igazgatóság Csak levélpostaszállítás
Nagybajom—Jákó-Nagybajom pu. _
Nagykanizsa pu.-—Letenye 2031

Máv.Nova-—Bak 1246 Zalaegerszeg
Pécs—M ecseksz abolcs bányate 1 e p 1214a Igazgatóság 51áv.
Pécs—Mohács 
Pécs—Sásd—Kaposvár 
Pécs—Sellye pu.

2067
1213
1219

Máv.
Máv. Csak levélposta-»*

szállítás
Szekszárd—Dunaföldvár 1202 Szekszárd Máv.
Szekszárd—Magyarkeszi 1204 Máv.
Szekszárd—Bonyhád 1207 Máv.
Vokány pu.—Siklós 1216a Igazgatóság • Máv. Csak levólposta- 

szállitás
Zalaegerszeg—Bánokszentgyörgy 
Zalaegerszeg—Zalaszentiván

1247
1250

Zalaegerszeg - Máv.
Máv. Csak levélposta-

szállítás
Bős—Somorja 1014 Igazgatóság S Máv.
Füzfőgyártelep—Balatonfüzfő pu. Csak levélpostaszállítás
Galánba pu.—Győr 1013 Győr 2. Máv.
Galánta pu.—Nádszeg 2020 Igazgatósóág ff
Győr pu.—Tápszentmiklós 2137 Győr 2.
Győr pu.—Hédervár 2136
Győr pu.—Nagyigmánd 2134
Győr pu.—Kisbér 2135 Máv. NyáronKőszeg—Bozsok 1265 Igazgatóság ,,
Mezőlak pu.—Celldömölk pu. 1238 »» ” Máv

Szómba thely—F els őc sa t ár 2039 Szombathely 1. f t
Tata—Mocsa — Tata 1. ,,

Tornóc—1 Magyarsók — Igazgatóság

Veszprém—Enying—Szilasbalhás— •
Simontornya pu. 1221 Veszprém 1. Máv.

Veszprém—Veszprém külső pu. 1229 Máv.
Veszprém—N agyvázsony—T apolca 1227 Máv.
Veszprém—Pápa 1232 »» " Máv.

Baja—Jánoshalma pu. 1199 Baja 1. Sz. Máv.
Baja—Kelcbia pu. 1198 . Máv.
Baja—Kalocsa 1193 „ Máv.
Baja—Szeged 1198 Máv. Csak levélposta-

szállítás
Dombegyház—Lökösháza pu. 2109 Igazgatóság Csak levélpostaszállítás

Kalocsa—Dusnok 1192 Kalocsa Máv.
Kalocsa—Dunapataj 1185 Máv.
Köröstarcsa—Mezőberény pu, — Igazgatóság - Máv.

Lakitelek pu.—Szarvas pu. 1168 Kecskemét Máv.

Nagykőrös—Kocsér — Nagykőrös » Csak levélpostaszállítás

Tótkomlós pu.—Békéssámson 2027 Igazgatóság ”
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J E L M A G Y A R Á Z A T :

t =  tiszti mozgóposta 
=  altiszti mozgóposta
=  jegyzékelőmcnet postaalkalmazott kíséretében 
=  jegyzékelőmcnet vasúti alkalmazott ,

*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap
U =  munkaszünetes ünnnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 

H =  hétfő •
h =  hétköznap

O  — vasárnap és munkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja, áldozó

csütörtök és karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Érk. =  Érkezik 
Ind. = 3 Indul 
Bp =  Budapest 

D —  Debrecen 
K =  Kassa 
P =  Pécs 
S — Sopron 

Sz =  Szeged 
T =  tehervonat

A mozgóposta neve mellett z rójelben levő szám a „Hivatalos Menetrendkömv" vonatkozó menet
rendtáblázatának sorszáma. A „Hivatalos Menetrendkönyv“ menetrendi részében az egyes vona
toknál az óra- és percszámok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállí* 
tásra mily módon van felhasználva. Azoknál a postaszállításra felhasznált gépkocsijáratoknál, 
amelyeket a m. kir. államvasút tart fenn, ez a körülmény a jegyzet rovatban „Máv.“ feltünteté
sével van megjelölve.

Fővárosi N yom d* Kt.
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T A R T A L O M :
Fegyelmi szabályzat.
A fegyelmi szabályzat egyes rendelkezéseinek végre

hajtásánál irányadó szabályok.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatának 

kiegészítése.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatát ki

egészítő fegyelmi szabályok tárgyában kiadott 208.000/5. 
sz. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásánál irány

adó szabályok.
Rendbüntetések és azok alkalmazása.
Eljárás ideiglenes minőségben kinevezett és egyéb 

postai alkalmazottal szemben szolgálati vétség elkövetése 
esetében.

Eljárás postakiadókkal szemben súlyosabb szolgá
lati vétség elkövetése esetében.

Fegyelm i szabályzat.

208.000/3.

I. RÉSZ.

A fegyelmi felelősség szabályai.

I. Fejezet.
A szabályzat hatálya.

1. §. Ennek a szabályzatnak hatálya kiter
jed a posta végleges minőségben kinevezett, 
tényleges szolgálati viszonyban álló, valamint 
nyugalombahelyezett alkamazottaira. A nyu- 
galombahelyezett alkalmazottak közé számíta
nak a nyugellátásban részesülő díjnokok is.

2. §. A postavezérigazgatóságnál szolgála
tot teljesítő fogalmazási és műszaki szakba tar
tozó tisztviselők fegyelmi ügyeire a központi 
tisztviselőkre vonatkozó fegyelmi szabályok 
érvényesek. A posta számvevőségi szakába 
tartozó tisztviselők fegyelmi ügyeiben az 1897: 
XX. te. 91—93. §-aiban, valamint a törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 234— 
236. §-aiban foglaltak irányadók azzal, hogy ha 
a hivatkozott jogszabályok másként nem ren
delkeznek, ennek a szabályzatnak a rendelke
zéseit kell álkalmazni.

3. §. Ha a szabályzat a nyugalombahelye- 
zettekről külön nem rendelkezik, alkalmazotta
kon értelemszerűen a nyugalombahelyezett al
kalmazottakat is érteni kell.

II. Fejezet.
Fegyelmi vétség.

4. §. Fegyelmi vétséget követ el:
1. aki a törvényben, rendeletben vagy 

szolgálati utasításban megszabott hivatali kö
telességét gondatlanságból súlyosan vagy 
szándékosan megszegi, vagy olyan cselekményt 
vagy mulasztást követ el, amely a szolgálat ki
fogástalan ellátását veszélyezteti;

2. aki súlyosan fegyelmezetlen magavisele
tét tanúsít valamint, aki életmódjával vagy 
magaviseletével állásának tekintélyét akár 
szándékosan, akár gondatlanságból súlyosan 
sérti vagy veszélyezteti.

III. Fejezet.
A beszámítás.

5. §. Nem számítható be a fegyelmi vétség 
annak, aki a vétség elkövetésének idejében el
mebeteg volt.

IV. Fejezet.
Súlyosító és enyhítő körülmények.

6. §. (1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál 
a vétkesség fokát befolyásoló súlyosító és eny
hítő körülményeket egyaránt figyelembe kell 
venni.

(2) Minden esetben súlyosító körülmény az, 
ha az alkalmazott a fegyelmi vétséget a honvé-
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delemmel összefüggő hivatali kötelessége köré
ben követte el.

V. Fejezet.
A fegyelmi eljárás megindítását kizáró okok.

7. §. (1) A fegyelmi eljárás megindítását ki
zárja:

a) a halál;
b) az elmebetegség;
c) az elévülés.
(2) Az elévülés az eljárás megindítását 3 év 

elteltével zárja ki. Ha a fegyelmi vétség olyan 
súlyos, hogy a szolgálatból való elbocsátás bün
tetését eredményezheti, az elévülés ideje 10 év.

(3) Ha a fegyelmi vétség valamely büntető- 
törvénybe is' ütközik, az elévülés 'időtartama 
nem lehet rövidebb annál, mint amit a büntető- 
törvény az illető bűncselekményre megállapít.

(4) Az elévülés a fegyelmi vétség elköveté
sének napján, folytatólagosan elkövetett fe
gyelmi vétségnél az utolsó cselekmény vagy 
mulasztás elkövetésének napján kezdődik.

(3) Az elévülést a fegyelmi vétség miatt az 
elkövető alkalmazott ellen irányuló határozat 
vagy intézkedés félbeszakítja. A határozat vagy 
az intézkedés napján az elévülés újra kezdődik.

(6) Az elévülés csak arra az alkalmazottra 
nézve szakad félbe, akire a határozat vagy az 
intézkedés vonatkozik.

VI. Fejezet.

Fegyelmi büntetések.
8. §. (1) Tényleges szolgálati viszonyban 

álló alkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi 
büntetések:

a) írásbeli dorgálás;
b) pénzbírság;
c) előléptetésből határozott időre való ki

zárás;
d) büntetésből való áthelyezés az átköltöz- 

ködési költségek megtérítésére irányuló igény 
kizárásával;

e) lejjebbités alacsonyabb fizetési foko
zatba, osztályba vagy csoportba;

f) szolgálatból való elbocsátás az ellátási 
igény elvesztésével.

(2) Nyugalombahelyezett alkalmazottra ki
szabható fegyelmi büntetés

a nyugellátás elvesztése.

s ~ \(3) A pénzbírság legalacsonyabb mértéke 
10 pengő, legmagasabb mértéke 500 pengő.

(4) *Az előléptetésből való kizárás tartama 
fél évtől két évig terjedhet.

(5) A lejjebbités történhet:
a) ugyanannak a fizetési osztálynak, illető

leg csoportnak valamely alacsonyabb fizetési 
fokozatába;

b) bármely alacsonyabb fizetési osztály
nak, illetőleg csoportnak valamely fizetési fo
kozatába.

(6) A szolgálatból való elbocsátás nemcsak 
a hivatalnak, illetőleg állásnak, az összes illet
ményeknek, a szolgálati címnek és a szolgálati 
viszonyból eredő összes egyéb jogoknak és 
kedvezményeknek az elvesztését eredményezi, 
hanem az alkalmazott és hozzátartozói ellá
tásra irányuló igényének elvesztésével is jár.

9. §. (1) A 8. §. (1) bekezdésének a)—f) pont
jában felsorolt büntetésekkel együtt kiszabható 
mellékbüntetések:

a) a felfüggesztés tartama alatt visszatar
tott illetmények elvesztése;

b) a visszatartott üzemi jutaléknak egész
ben vagy részben való elvesztése.

(2) Az előbbi bekezdésben felsorolt mellék- 
büntetéseket együttesen is lehet kiszabni.

VII. Fejezet.
A fegyelmi büntetés végrehajtását kizáró okok.

10. §. (1) A jogerős fegyelmi büntetés 
végrehajtását kizárja:

a) a halál;
b) az elmebetegség;
c) az elévülés.
(2) A 8. §. (1) bekezdésének a) és b) pont

jában felsorolt büntetések végrehajtását az el
évülés 3 év elteltével, a c)—e) pontban felsorolt 
büntetésekét pedig 5 év elteltével zárja ki. A 
szolgálatból való elbocsátás büntetésének vég
rehajthatósága 10 év alatt évül el.

(3) Az elévülés azon a napon kezdődik, ame
lyen a büntetést megállapító határozat jogerőre 
emelkedett.

(4) Az elévülést a büntetés végrehajtására 
irányuló és a megbüntetett alkalmazott szemé
lyére vonatkozó határozat vagy intézkedés fél
beszakítja.

(5) A határozat vagy az intézkedés napján 
az elévülés újra kezdődik.
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A fegyelmi büntetés nyilvántartásának törlése.
11. §. (1) A jogerőre emelkedett fegyelmi 

büntetést az érdekelt alkalmazott szolgálati 
táblázatába be kell jegyezni.

(2) Ha a bejegyzés tárgya a 8. §. (1) bekez
désének a)—c) pontjában felsorolt büntetések 
valamelyike, a bejegyzést a büntetés végrehaj
tásának, illetőleg a teljes végrehajtás befejezé
sének napjától számított 3 év elteltével hiva
talból kell törölni, ha ez alatt az idő alatt nem 
indul az alkalmazott ellen fegyelmi büntetéssel 
büntetendő fegyelmi vétség miatt eljárás.

(3) A 8. §. (1) bekezdés d) és e) pontjában 
felsorolt büntetéseket a fegyelmi határozat jog
erőre emelkedésének napjától számított 5 év 
elteltével hivatalból kell törölni az előbbi be
kezdésben említett feltétellel.

12. §. Ha az alkalmazott ellen az előbbi 
§-ban meghatározott idő eltelte előtt fegyelmi 
eljárás indul, a szolgálati táblázatba írt bejegy
zést csak akkor lehet törölni, ha a megindult 
eljárás során az ügyet jogerős határozattal köz- 
igazgatási útra terelik, vagy pedig, ha az alkal
mazottat jogerős fegyelmi határozat felmenti. 
Ha jogerős fegyelmi határozat az alkalmazottra 
büntetést szab ki, a szolgálati táblázatba ko
rábban beírt és még nem törölt bejegyzést csak 
erre a fegyelmi ügyre vonatkozó bejegyzés 
nyilvántartási határidejének lejárta után, azzal 
együtt lehet törölni.

II. RÉSZ.

A  fegyelmi eljárás szabályai.

I. Fejezet.
A fegyelmi hatóságok szervezete.

13. §. (1)A kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter egyéni hatóságként jár el.

(2) Az elsőfokú fegyelmi bizottságok az el
nököt is beleértve három tagból alakulnak; a 
másodfokú fegyelmi bizottság az elnökkel 
együtt öt tagból áll.

(3) Az elsőfokú fegyelmi bizottságok elnö
keit, akadályoztatásuk esetére helyetteseit, va
lamint a bizottság rendes és póttagjait 3 év tar
tamára a posta vezérigazgatója nevezi ki. Az 
egyes bizottságokat a kinevezett tagokból úgy 
kell megalakítani, hogy a bizottság egyik tagja 
a posta fogalmazási szakába tartozó tisztviselő,

VIII. Fejezet. másik tagja pedig abba a szakba tartozó alkal
mazott legyen, amely szakba az eljárás alá vont 
alkalmazott tartozik.

(4) A másodfokú fegyelmi bizottság elnökét, 
akadályoztatása esetére helyettesét, a bizottság 
rendes tagjait és póttagjait a kereskedelem és 
közlekedésügyi miniszter nevezi ki. A bizottsá
got úgy kell megalakítani, hogy annak 3 tagja a 
posta fogalmazási szakába, 1 tagja a posta mű
szaki szakába tartozó tisztviselő legyen.

(5) A bizottságokat a kinevezett rendes, — 
szükség esetében —- a póttagokból, esetenként 
az elnökök alakítják meg.

14. §. Az ügyet a bizottságban az elnök ál
tal kijelölt előadó adja elő.

15. §. Elsőfokú fegyelmi bizottsági tárgya
láson a vádat a postavezérigazgatóság jogi ügy
osztályába beosztott fogalmazási szakba tar
tozó tisztviselő képviseli. A posta vezérigazga
tója — esetenként vagy visszavonásig — a vád 
képviseletét az igazgatóságnál szolgálatot tel
jesítő, fogalmazási szakba tartozó tisztviselőre 
is bízhatja.

16. §. (1) A fegyelmi bizottságok elnökeinek 
és tagjainak megbízatása megszűnik:

a) a meghatározott időtartam leteltével;
b) a tényleges szolgálati viszony megszű

nésével továbbá, ha
c) a bizottság elnökét vagy tagját betegség 

tisztének gyakorlásában tartósan akadályozza,
d) az igazgatóság kerületéből áthelyezik,
e) ellene fegyelmi eljárást rendelnek el,
f) fegyelmi bizottsági tisztétől felmentik.
(2) Az időközben kinevezettek megbízatása

ugyanarra az időtartamra terjed, mint azoké, 
akiknek helyébe léptek.

17. §. (1) A postavezérigazgatóságnál ala
kított fegyelmi bizottságok elnökei, helyettesei, 
tagjai és póttagjai a posta vezérigazgatója 
előtt, a postaigazgatóságoknál és a távíró- és 
távbeszélő igazgatóságnál alakított fegyelmi bi
zottságok elnökei, helyettesei, tagjai és póttag
jai az igazgatóság vezetője előtt a következő
fogadalmat teszik le: „ É n ................fogadom,
hogy fegyelmi tisztségemben minden részrehaj
lás, érdekeltség és elfogultság nélkül lelkiisme
reti meggyőződésem szerint fogok eljárni.“

(2) A tolmács működésének megkezdését 
megelőzően, a fegyelmi bizottság elnöke előtt 
a következő fogadalmat teszi le: „Én . . . . . .
fogadom, hogy tolmácsi tisztségemben minden 
részrehajlás, érdekeltség és elfogultság nélkül
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fogok eljárni és a hallottakat híven fogom kö
zölni.“

(3) Ha a tolmács nem tényleges szolgálati 
viszonyban álló postaalkalmazott, a fogadalom
nak arra is ki kell terjednie, hogy a tudomására 
jutó hivatali titkot meg fogja őrizni.

II. Fejezet.
Hatáskör és illetékesség.

18. §. Fegyelmi joghatóságot gyakorol
1. elsőfokon:
a) a postavezérigazgatóság személyzeté

nek, a posta számvevőségi szakába tartozó sze
mélyzetnek, a postavezérigazgatóságnak köz
vetlenül alárendelt hivatalok személyzetének, a 
postaigazgatóságok és a távíró és távbeszélő 
igazgatóság vezetőinek és helyetteseinek ügyei
ben a postavezérigazgatóságnál alakított első
fokú fegyelmi bizottság; nem gyakorol azonban 
fegyelmi joghatóságot a postavezérigazgatóság
nál szolgálatot teljesítő fogalmazási és műszaki 
szakba tartozó tisztviselők fegyelmi ügyeiben;

b) a posta központi számvevősége vezető
jének ügyében Budapest székesfőváros közigaz
gatási bizottságának fegyelmi választmánya;

c) a postaigazgatóságok és a távíró- és táv
beszélő igazgatóság személyzetének, valamint 
az igazgatóságok alá rendelt hivatalok személy
zetének fegyelmi ügyeiben a postaigazgatósá
goknál és a távíró- és távbeszélő igazgatóságnál 
alakított fegyelmi bizottság;

2. másodfokon:
a postavezérigazgatóságnál alakított má

sodfokú fegyelmi bizottság, a posta számvevő
ségi szakába tartozó tisztviselők kivételével, 
akiknek ügyeiben a másodfokú joghatóságot a 
kereskedelem és közlekedésügyi miniszter gya
korolja;

3. harmadfokon:
a kereskedelem és közlekedésügyi mi

niszter.
19. §. (1) Az elsőfokú fegyelmi bizottság il

letékességét a fegyelmi vétség elkövetésének 
helye állapítja meg. Ezt a rendelkezést kell ér
telemszerűen alkalmazni a testi- vagy szellemi 
fogyatkozás által előidézett szolgálatképtelen
ség miatt elrendelt fegyelmi ügyekben is.

(2) A postavezérigazgatósághoz, a posta 
központi számvevőségéhez és a postavezérigaz
gatóságnak közvetlenül alárendelt hivatalokhoz 
szolgálattételre berendelt alkalmazottakat az

eljárás szempontjából úgy kell tekinteni, mint 
az oda létszámba beosztott személyzetet.

(3) Több alkalmazott közös ügyében azok 
bármelyikének illetékes fegyelmi bizottsága el
járhat. Az eljárásra illetékes fegyelmi bizottsá
gok közül az, amelyik a többit megelőzte, az 
egész eljárás folytatására illetékes marad.

(4) Ha valamely fegyelmi vétséget elkövető 
több alkalmazott közül egyesek a postavezér
igazgatóságnál, a posta központi számvevőségé
nél vagy a postavezérigazgatóságnak közvetle
nül alárendelt központi hivatalban, egyesek pe
dig a postaigazgatóságoknál illetőleg a távíró- 
és távbeszélő igazgatóságnál vagy ezeknek az 
igazgatóságoknak alárendelt hivatalban teljesí
tenek szolgálatot, valamennyivel szemben a 
postavezérigazgatóságnál alakított elsőfokú fe
gyelmi bizottság jár el.

(5) Nyugalombahelyezett alkalmazott ügyé
ben az eljárásra annál a postaigazgatóságnál 
alakult fegyelmi bizottság illetékes, amely 
postaigazgatóság kerületében a nyugalombahe
lyezett alkalmazottnak állandó lakóhelye van.

(ó) Fegyelmi bizottságok illetékességi ösz- 
szeütközése kérdésében a kereskedelem és köz
lekedésügyi miniszter dönt.

(7) A kereskedelem és közlekedésügyi mi
niszter vagy a posta vezérigazgatója hivatalból 
elrendelheti, hogy az illetékes elsőfokú fegyelmi 
bizottság helyett kiküldött fegyelmi bizottság 
járjon el.

III. Fejezet.
Kizárási okok.

20. §. Az ügy elintézésében mint a fegyelmi 
bizottság elnöke, tagja, a vád képviselője, mint 
jegyzőkönyvvezető és mint tolmács nem vehet 
részt az, aki

a) a fegyelmi eljárást elrendelte;
b) a fegyelmi vétséget feljelentette;
c) az alkalmazottnak házastársa, volt há

zastársa vagy jegyese;
d) az alkalmazottnak vagy a védőnek egye

nes ágban rokona vagy sógora, oldalágban — 
unokatestvérig bezárólag — rokona, nejének 
fivére, fivérének neje, nővérének férje vagy fér
jének nővére;

e) az alkalmazottal vagy a védővel örökbe
fogadószülői vagy nevelőszülői viszonyban van, 
aki valamelyiküknek gyámja, gondnoka vagy 
volt gyámja, gondnoka;
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f) az ügyben a közigazgatási vizsgálatot 
vezette vagy abban közreműködött, továbbá

g) akit az ügyben a vizsgálat során mint 
tanút vagy szakértőt kihallgattak, ha vallomása 
nem csupán hivatalos úton tudomására jutott 
tényeknek előadásából áll.

21. §. Az, akire nézve kizárási ok áll fenn, 
köteles ezt tudomásszerzés után nyomban a bi
zottság elnökének bejelenteni, ha pedig a ki
zárási ok a bizottság elnökére nézve áll fenn, 
ez köteles a tudomásszerzés után helyettesítése 
iránt intézkedni.

IV. Fejezet.

A fegyelmi eljárás elrendelésének feltételei.
22. §. Az eljárás elrendelését közigazgatási 

vizsgálat előzi meg. Nem kell feltétlenül köz- 
igazgatási vizsgálatot tartani, ha a tényállás 
tisztázva van, ha az alkalmazott beismerésben 
van és beismerését egyéb körülmények is való
színűsítik s végül, ha az eljárás elrendelésére 
okul szolgáló tényeket bűnvádi eljárás során 
megállapították.

23. §. (1) Az eljárás elrendelésére okul szol
gálhatnak tényleges szolgálati viszonyban álló 
alkalmazottal szemben:

a) valamely fegyelmi vétség elkövetése;
b) testi vagy szellemi fogyatkozás által elő

idézett szolgálatképtelenség.
(2) Bűntett, nyereségvágyból vagy aljas in

dokból elkövetett vétség miatt indított bűnvádi 
eljárás esetében az eljárást el kell rendelni.

(3) Nyugalombahelyezett alkalmazott ellen 
az eljárást el kell rendelni, ha

a) a nyugalombahelyezés után kiderül, 
hogy a nyugalombahelyezett alkalmazott tény
leges szolgálata alatt olyan cselekményt köve
tett el, amely alapul szolgálhatott volna arra, 
hogy a szolgálatból elbocsássák;

b) a nyugalombahelyezés után, már a nyu
galombahelyezés időpontjában fennállott olyan 
körülmény derül ki, amelynek ismeretében 
nyugellátást nem lehetett volna megállapítani;

c) a nyugalombahelyezett a nyugalombahe
lyezés után olyan cselekményt követ el, amely 
a nyugellátás elvesztését eredményezheti.

(4) Az eljárást nem lehet elrendelni, ha az 
előbbi bekezdés a) és c) pontjában meghatáro
zott esetben a cselekmény elkövetése óta, a b) 
pontjában meghatározott esetben pedig a nyu
galombahelyezés időpontja óta 3 év eltelt.

A fegyelmi eljárás elrendelése.
24. §. Fegyelmi eljárás elrendelése történ

hetik:
a) hivatalból;
b) panasz folytán;
c) az alkalmazott kérelmére.
25. §. Az eljárást elrendelheti:
a) a kereskedelem és közlekedésügyi mi

niszter bármely alkalmazott ellen;
b) a posta vezérigazgatója — a posta szám

vevőségi szakába tartozó tisztviselők kivételé
vel — bármely alkalmazott ellen;

c) a posta központi számvevőségének ve
zetője a posta számvevőségi szakába tartozó 
tisztviselők ellen;

d) a postaigazgatóságok és a távíró- és táv
beszélő igazgatóság vezetői alárendelt személy
zetük ellen, az igazgatóság vezető-helyettesei
nek kivételével;

e) a postaigazgatóságok vezetői az olyan 
nyugalombahelyezett alkalmazott ellen, akinek 
állandó lakóhelye a postaigazgatóság kerületé
ben van.

26. §. A fegyelmi eljárást elrendelő határo
zatnak tartalmaznia kell:

a) az alkalmazott nevét és hivatali állását;
b) az eljárás megindításának elrendelését;
c) az elrendelésre okul szolgáló tényeknek 

megjelölését, a szabályzat megfelelő rendelke
zéseire való utalással;

d) tájékoztatást arra nézve, hogy felleb
bezni lehet-e vagy sem, s ha igen, a fellebbezést 
hol, kihez intézve és mennyi időn belül kell be
nyújtani;

e) felvilágosítást arra nézve, hogy az al
kalmazott magát védővel képviseltetheti vagy 
írásban kérheti, hogy részére hivatalból rendel
jenek ki védőt.

27. §. Az előbbi §-ban foglaltakon kívül az 
eljárást elrendelő határozat tartalmazhatja még 
a hivataltól (állástól) vagy a hivataltól (állástól) 
és fizetéstől való felfüggesztés kimondását, to
vábbá két havi üzemi jutalék visszatartásáról 
szóló rendelkezést.

28. §. (1) Az eljárás elrendelésével együtt a 
vonatkozó határozatban, vagy — ha az utóbb 
mutatkozik szükségesnek —• az eljárás során 
külön írásbeli határozattal bármikor fel lehet 
függeszteni az alkalmazottat a hivatalától (állá-

V. Fejezet.
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sától), illetőleg a hivatalától (állásától) és fize
tésétől, ha

a) a terhére rótt fegyelmi vétség olyan sú
lyos, hogy az bebizonyítás esetében az állásból 
való elbocsátást eredményezheti;

b) az alkalmazott terhére rótt cselekmény 
vagy mulasztás megokolja, hogy az alkalma
zott a hivatal tekintélyének megóvása végett 
vagy egyéb okból hivatalától távol maradjon;

c) az alkalmazott további működése kárt 
okozna.

(2) Fel kell függeszteni a hivatalától (állá
sától), illetőleg a hivatalától (állásától) és fize 
tésétől az alkalmazottat a 23. §. (2) bekezdésé
ben meghatározott esetben, ha a bűnvádi eljá
rás során jogerősen vád alá helyezték vagy a 
főtárgyalásra közvetlenül megidézték s végül, 
ha ellene nem jogerős fegyelmi határozat a szol
gálatból való elbocsátást mondja ki.

(3) A felfüggesztést elrendelő határozat el
len használt fellebbezésnek a hivataltól (állás
tól) való felfüggesztésre és az eljárás folytatá
sára nincs halasztó hatálya.

(4) A felfüggesztést meg kell szüntetni, mi
helyt elrendelésének az oka megszűnt.

(5) A felfüggesztés megszüntetésére az jo
gosított, aki a felfüggesztést elrendelte vagy 
annak felsőbbsége.

29. §. (1) Ha az alkalmazott a fegyelmi el
járás során állásáról lemond, az erre vonatkozó 
kérelem benyújtásának az eljárás folytatására 
halasztó hatálya van.

(2) A lemondás elfogadása esetében — az 
esetleg már hozott határozat hatályon kívül 
helyezésével — az eljárást meg kell szüntetni. 
Az eljárást megszüntető határozat ellen nem 
lehet fellebbezni.

í
VI. Fejezet.

A fegyelmi tárgyalást előkészítő eljárás.
30. §. (1) A bizottság elnöke a hozzá beér

kezett iratokat az ügy előadójául kijelölt bi
zottsági tagnak adja ki.

(2) A bizottság elnöke a tárgyalás megtar
tására határnapot tűz ki s erről az alkalmazot
tat azzal értesíti, hogy elmaradása a tárgyalás 
megtartását nem akadályozza. A tárgyalás ha
tárnapját úgy kell kitűzni, hogy az arról szóló 
írásbeli értesítés kézbesítése és a tárgyalás ha
tárnapja közé legalább 30 napi időköz essék.

(3) Az értesítésben fel kell hívni az alkal

mazott figyelmét arra, hogy az értesítés kézbe
sítését követő naptól számított 8 napon belül az 
ügyére vonatkozó egyes vizsgálati iratokat 
(jegyzőkönyveket) ő és védője megtekintheti, 
azokból jegyzeteket készíthet és védőiratot 
nyújthat be. E határidő eltelte után a bizottság 
elnöke a tárgyalás határnapjának közlésével az 
iratokat a postavezérigazgatóság jogi ügyosztá
lyának vezetőjéhez juttatja, aki a tárgyalásra a 
vádképviselő kijelölése iránt intézkedik. A 
postavezérigazgatóság jogi ügyosztályának ve
zetője a vádképviselő nevének közlésével az 
iratokat a bizottság elnökéhez küldi vissza. Ha 
a vád képviseletét a posta vezérigazgatójának 
rendelkezésére (15. §.) az igazgatóságnál szol
gálatot teljesítő, közigazgatási szakba tartozó 
tisztviselő látja el, az iratokat a bizottság el
nöke a vád képviseletével megbízott tisztviselő
höz juttatja.

31. §. Az alkalmazott védelmét tényleges 
szolgálati viszonyban álló postai alkalmazottra 
bízhatja. A hivatalból kirendelt védő csak a 
fegyelmi bizottság székhelyén szolgálatot tel
jesítő vagy ott lakó postai alkalmazott lehet.

32. §. A tárgyalást — megkezdése előtt — 
a bizottság elnöke fontos ok miatt hivatalból, 
vagy az alkalmazott kérelmére — ennek költsé
gén —; elhalaszthatja, ha az alkalmazott a tár
gyaláson elháríthatatlan akadály miatt nem le
hetne jelen.

33. §. A bizottság tagjait, szükséghez ké
pest a szakértőt, a közigazgatási vizsgálat veze
tőjét és a vizsgálatban résztvett alkalmazottat 
a bizottság elnöke hívja meg a tárgyalásra s in
tézkedik a jegyzőkönyvvezető és szükség ese
tében a tolmács kirendelése iránt.

34. §. A bizottság elnökének elnöki jogkö
rében tett intézkedéseit sem fellebbezéssel, sem 
panasszal nem lehet megtámadni.

VII. Fejezet.
A fegyelmi bizottsági tárgyalás és határozat- 

hozatal.
35. §. (1) A fegyelmi bizottság az ügyet 

szóbelileg a nyilvánosság kizárásával tár
gyalja.

(2) A tárgyalást a bizottság elnöke vezeti.
(3) A rend fenntartásáról a bizottság el

nöke gondoskodik. A bizottság elnöke a tárgya
láson résztvevőket rendzavarás, sértő kifejezés 
használata vagy más rendellenes magatartás
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miatt rendreutasítja, ismétlődés esetében a 
tárgyaláson való részvételtől eltilthatja. Ha el
tiltás miatt az eljárást nem lehet folytatni, a bi
zottság elnöke a tárgyalást uj határnap kitűzé
sével elnapolja. A rendzavaró személyek ellen 
külön lehet eljárni. A tárgyaláson való részvé
teltől történt eltiltást a tárgyalási jegyzőkönyv
ben — az ok megjelölésével — meg kell emlí
teni.

(4) Az ügyeket egyenként, egymástól elkü
lönítve kell tárgyalni.

(5) A tárgyalást a bizottság elnöke nyitja 
meg. Megjelöli az ügyet, megállapítja, kik van
nak jelen, a meg nem jelenteknek az értesítést 
szabályszerűen kézbesítették-e és végül, hogy 
az alkalmazott a szabályszerű időben védőiratot 
nyujtott-e be,

(6) Ezután a bizottság elnöke a megje
lent személyeket az esetleges kizárási ok beje
lentésére hívja fel. A kizárás kérdésében a bi
zottság határoz.

(7) Ha nincs kizárási ok, a bizottság elnöke 
megállapítja a bizottság határozatképességét, 
ellenkező esetben pedig intézkedik a kizárt sze
mély helyébe más személy behívása iránt. Ha 
a behívást nem lehet nyomban foganatosítani, 
a bizottság elnöke a tárgyalást uj határnap ki
tűzésével elnapolja.

(8) Ezután az előadó bizottsági tag az 
ügyet a vizsgálat adatainak részletes előadásá
val — beleértve az eljárást elrendelő határo
zatot, valamint a szabályszerű időben beadott 
védőiratot — az iratok alapján ismerteti. Ha 
a védőirat benyújtására megszabott határidő 
elmulasztása miatt az alkalmazott igazolási 
kérelemmel élt, a védőiratot csak abban az 
esetben lehet ismertetni, ha a bizottság az iga
zolási kérelemnek helyt ad.

(9) A bizottság bármely tagja, a vád kép
viselője, az alkalmazott és a védő egyes vizs
gálati iratoknak (jegyzőkönyvnek) felolvasását 
indítványozhatja. Az indítvány felett a bizott
ság határoz.

(10) A bizottság bármely tagja, a vád kép
viselője, az alkalmazott és védője a szakértő
höz, a közigazgatási vizsgálat vezetőjéhez és 
a vizsgálatban résztvett alkalmazotthoz felvi
lágosító kérdéseket intézhet. Ha a vád képvise
lője, az alkalmazott vagy védője az üggyel ösz- 
szefüggésben nem álló vagy a feleletre útmuta
tást tartalmazó kérdést tesz, a bizottság el

nöke köteles a kérdés feltevését illetőleg a fe
leletadást megtiltani.

(11) Az ügy előadása után a bizottság 
bármely tagja, a vád képviselője, az alkalma
zott és védője indítványt tehet a bizonyítás ki
egészítésére. Az indítványról a bizottság ha
tároz.

(12) Ha a bizottság a bizonyítás kiegészí
tését rendeli el, a bizottság elnöke a tárgyalást 
elnapolja és az iratokat a bizonyítás kiegészí
tése iránti intézkedés végett a posta vezér- 
igazgatójához, illetőleg az igazgatóság vezető
jéhez juttatja. Ha az alkalmazott és védője 
nincs jelen, a bizonyítás kiegészítésének elren
deléséről az alkalmazottat értesíteni kell. Uj 
határnapot a bizottság elnöke csak az iratok 
visszaérkezése után tűz ki. Ha az uj határna
pon megalakult bizottság elnökének vagy tag
jai valamelyikének személyében változás tör
tént, a tárgyalást meg kell ismételni, kivéve, 
ha az ismétlést az alkalmazott és védője nem 
kívánja és az a bizottság megítélése szerint 
sem szükséges.

(13) A tényállás megállapítása után a bi
zottság elnöke a vád képviselőjét a vád, az al
kalmazottat és védőjét a védelem szóbeli elő
terjesztésére hívja fel. A vádat és a védelmet a

! szóbeli előadás mellett írásban is az iratokhoz 
lehet csatolni. Ha a vádat vagy a védelmet irat
ból való felolvasással adják elő, az iratot a fe
gyelmi iratokhoz csatolni kell. A vád képvise
lője a kiszabandó büntetésre is köteles indít
ványt tenni. A vád képviselője a védőbeszédre 
válaszolhat. Az utolsó felszólalás joga az alkal
mazott védőjét és az alkalmazottat illeti meg. 
Védő jelenlétében is meg kell kérdezni az alkal
mazottat nem óhajt-e védelmére szót emelni.

(14) Ha a vád képviselője úgy találja, hogy 
az alkalmazott más fegyelmi vétséget követett 
el, mint amellyel a fegyelmi eljárást elrendelő 
határozat vádolja, vagy az alkalmazottat a vád 
tárgyává tett fegyelmi vétségen kívül más fe
gyelmi vétség is terheli, indítványát előter
jeszti, vagy megfelelő indítvány emelése céljá
ból a tárgyalásnak elnapolása iránt tesz javas
latot.

(15) A vád megváltoztatása esetében, ha 
az alkalmazott vagy védője jelen van, meg kell 
őket kérdezni, hogy a vád megváltoztatása 
miatt a védelem előkészítése céljából nem kí
vánják-e a tárgyalásnak elnapolását. Ha az 
alkalmazott vagy védője nincs jelen, a bízott-
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ság elnöke a tárgyalás elnapolásával és új ha
tárnap kitűzésével a módosított vádról azzal 
értesíti az alkalmazottat, hogy arra vonatkozó
lag az értesítés kézbesítését követő naptól szá
mított 8 napon belül újabb védőiratot nyújt
hat be.

(16) A vád és a védelem előterjesztése 
után a bizottság elnöke a tárgyalást berekeszti, 
s a bizottság tanácskozásra és határozathoza
talra vonul vissza.

36. §. (1) A bizottság zárt ülésben tanács
kozik. A tanácskozáson csak a bizottság tag
jai és a kirendelt jegyzőkönyvvezető lehetnek 
jelen.

(2) A tanácskozáson kifejtett véleménye
ket, javaslatokat, nyilatkozatokat és a szava
zatok megoszlását senkivel sem szabad kö
zölni.

37. §. (1) A bizottság tagjai az eljárás és a 
tárgyalás eredményének gondos mérlegelésével 
a törvények, a törvényes rende'letek és a szol
gálati utasítások alapján lelkiismeretük és meg
győződésük szerint nyilvánítják véleményüket 
és szavaznak. A bizottság a vád képviselője ál
tal előterjesztett indítványnak a fegyelmi vét
ség minősítésére és a büntetésre vonatkozó ré
széhez nincs kötve.

(2) A fegyelmi határozatban a bizottság 
megállapítja a fegyelmi vétséget és kiszabja a 
büntetést, vagy felmenti az alkalmazottat. Ha 
az alkalmazottat a hivatalától (állásától) és fize
tésétől felfüggesztették, a bizottságnak a 
visszatartott illetményről is határoznia kell. 
Ugyancsak határoznia kell a bizottságnak a 
visszatartott üzemi jutalékra nézve is.

(3) Ha a bizottság úgy találja, hogy a fe
gyelmi vétség megbüntetése közigazgatási útra 
tartozik, az eljárást határozattal megszünteti 
és az iratokat az igazgatósághoz, illetőleg a 
postavezérigazgatósághoz juttatja.

(4) Ha a 23. §. (1) bekezdésének b) pont
jában foglalt okból kellett az eljárást elren
delni, a határozatban a bizottság — büntetés ki
szabása nélkül — megállapítja az alkalmazott
nak a testi vagy szellemi fogyatkozás által elő
idézett szolgáltképtelenségét.

(5) A bizottság tagjai kötelesek szavazni. 
A szavazás rangjuk emelkedésének sorrendjé
ben történik. A szavazatok egyenlősége eseté
ben a bizottság elnöke dönt. A szavazatot in
dokolni kell. Egyhangú határozathoz a bizott
sági tagok egybehangzó akaratnyilvánítása

szükséges. Egyébként a határozat szótöbbség
gel hozott határozat.

(6) Ha a bizottsági tagok a tanácskozás so
rán a vád képviselőjének a büntetés kiszabá
sára vonatkozó indítványától eltérő javaslato
kat terjesztenek elő, a javaslatokat egyenként 
kell szavazás alá bocsátani mindaddig, amíg 
valamelyik javaslat szótöbbséget nem kap. Az 
egyes javaslatokra úgy szavaznak, hogy előbb 
a legszigorúbb, azután a következő enyhébb és 
végül a legenyhébb büntetésre, esetleg a fel
mentésre irányuló javaslatot kell szavazásra 
bocsátani.

(7) A fegyelmi határozatban a szükséghez 
képest meg kell állapítani az eljárási költsége
ket. A közigazgatási vizsgálat költségeit az el
járási költségekhez kell számítani.

(8) Kártérítési kötelezettségről a bizottság 
nem határoz.

(9) A bizottsági tárgyalásról és tanácsko
zásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A tárgyalási 
jegyzőkönyv a hely, az idő és a tárgy megjelö
lésén kívül a jelenlévők nevét, a tárgyalás me
netének előadását, a tanácskozás során előter
jesztett javaslatokat, a szavazás eredményét és 
a hozott határozatot tartalmazza. A jegyző
könyvet a bizottság elnöke és tagjai, a jegyző- 
könyvvezető, valamint a tolmács írják alá.

38. §. A fegyelmi határozatot az elnök a 
tárgyalás ujramegnyitása utján a jelenlévők 
előtt élőszóval és az indokok lényegesebb pont
jainak felemlítésével azonnal kihirdeti.

39. §. (1) A fegyelmi határozat rendelkező 
részből és indokolásból áll.

(2) A rendelkező rész tartalmazza:
a) a határozat megjelölést;
b) az alkalmazott nevét és hivatali ál

lását;
c) annak megállapítását, hogy terheli-e az 

alkalmazottat fegyelmi vétség vagy nem s ha 
igen, a vétség megjelölését;

d) a kiszabott büntetést;
e) rendelkezést a felfüggesztés tartamára 

visszatartott illetmények, valamint a visszatar
tott üzemi jutalék tekintetében.

f) az alkalmazottnak az eljárási költségek 
megtérítésére való esetleges kötelezését;

g) a fellebbezés lehetőségére vonatkozó tá
jékoztatást, arra nézve is, hogy a fellebbezést 
hol, kihez intézve és mennyi időn belül kell be
nyújtani.

(3) A 23. §. (1) bekezdésének b) pontjában
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foglalt okokból elrendelt eljárás során hozott 
fegyelmi határozat rendelkező részének a (2) 
bekezdés a), b) és g) pontjában felsoroltakon 
kívül még tartalmaznia kell annak megállapítá
sát, hogy a szabályszerű elbánás alá vonásra 
vonatkozó az az ok, hogy az alkalmazott testi 
vagy szellemi fogyatkozás által előidézett szol
gálatképtelenségben szenved, fennáll-e vagy 
sem.

(4) Az indokolás a rendelkező rész alap
jául szolgált tényállás és az abból vont követ
keztetés tüzetes előadását tartalmazza.

(5) A fegyelmi határozat kiadmányát a bi
zottság elnöke írja alá.

VIII. Fejezet.
Eljárás testi vagy szellemi fogyatkozás miatt a 
hivatali állásra való alkalmatlanság esetében.

40. §. (1) Ha az alkalmazott hivatali állásá
nak betöltésére alkalmatlanná válik anélkül, 
hogy orvosilag megállapítható testi vagy szel
lemi fogyatkozásban szenvedne vagy pedig, ha 
testi vagy szellemi fogyatkozás által előidézett 
szolgálatképtelenségét közhatósági orvosi bi
zonyítvánnyal nem igazolja, ellene fegyelmi 
eljárásnak van helye.

(2) Ennek az eljárásnak nincs büntető jel
lege.

41. §. A szolgálatképtelenséget megállapító 
határozat ellen a kereskedelem és közlekedés- 
ügyi miniszterhez lehet fellebbezni. A szolgá
latképtelenséget meg nem állapító határozat el
len nem lehet fellebbezni.

IX. Fejezet.
Eljárás az alkalmazott elmebetegsége vagy 

halála esetében.
42. §. Ha az eljárás alá vont alkalmazott az 

eljárás folyamán, hatósági orvosi bizonyitvány- 
nyal igazoltan elmebeteg lesz vagy elmebeteg
ség miatt jogerősen gondnokság alá helyezik, 
továbbá ha meghal, a bemutatott hatósági or
vosi bizonyítvány, jogerős bírói határozat 
vagy halotti anyakönyvi kivonat alapján az el
járást meg kell szüntetni, ugyanakkor az eset
leg hozott határozatot hatályon kívül kell he
lyezni. Az eljárást megszüntető határozat el
len nem lehet fellebbezni.

43. §. (1) Ha az alkalmazott olyan fegyelmi 
vétséget követett el, amely alapul szolgálhatott

volna arra, hogy a szolgálatból elbocsássák, az 
eljárást a szükséghez képest annak megállapí
tása végett kell folytatni, hogy az alkalmazot
tat, illetőleg a hozzátartozókat az 19F2:LXV. 
te, alapján járó ellátás megilleti-e vagy sem.

(2) Ha az eljárás elrendelése még nem 
emelkedett jogerőre, az eljárás megszüntetése 
után az iratokat az elsőfokú fegyelmi bizottság 
elnökének kell megküldeni.

X. Fejezet.
Eljárás bűncselekmény esetében.

44. §. (1) Ha a fegyelmi vétséget a bűnvádi 
eljárástól függetlenül is meg lehet állapítani és 
a vétség oly súlyos, hogy a szolgálatból való 
elbocsátást teszi megokolttá, az eljárást a bűn
vádi eljárásra való tekintet nélkül kell folytatni 
és befejezni, s a jogerős fegyelmi határozatot 
végre kell hajtani. Ha ellenben a megállapított 
tényállásból az elbocsátásra nincs kellő alap, 
az eljárást a bűnvádi eljárás jogerős befejezé
séig határozattal fel kell függeszteni. Ha a fel
függesztés oka megszűnik, az eljárást folytatni 
kell.

(2) Az eljárás felfüggesztésével minden ha
táridő folyása megszakad és a határidő a fel
függesztés megszűnésétől újra kezd folyni. A 
kitűzött határnap helyett a felfüggesztés meg
szűnése után uj határnapot kell kitűzni.

(3) A felfüggesztést elrendelő és megszün
tető határozat ellen fellebbezni nem lehet.

(4) A felfüggesztésnek csak hivatalból le
het helye.

(5) Ha az ügyben a büntetőbíróság jogerős 
megszüntető határozatot vagy felmentő ítéletet 
hozott, az nem akadálya annak, hogy a bizott
ság ugyanazon cselekmény vagy mulasztás 
miatt az alkalmazottat fegyelmi büntetéssel 
büntesse.

45. §. Ha a büntetőbíróság az alkalmazottat 
jogerősen hivatalvesztésre vagy viselt hivata
lának elvesztésére ítélte, az eljárást — az eset
leg hozott határozat hatályon kívül helyezésé
vel — meg kell szüntetni. Az eljárást megszün
tető határozat ellen nem lehet fellebbezni.

XI. Fejezet.
Eljárás kivételes ellátás engedélyezésekor.

46. §. (1) Ha a jogerős fegyelmi határozat
tal elbocsátott vagy nyugellátásának elveszté
sével büntetett nyugalombahelyezett alkalma
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zott az 1912:LXV. te. alapján kivételes ellátás 
engedélyezését kéri, kérelmét a fegyelmi ira
tokkal együtt a posta vezérigazgatója, illetőleg 
az igazgatóság vezetője annak a fegyelmi bi
zottságnak elnökéhez juttatja, amelyik bizott
ság az ügyet elsőfokon tárgyalta. A bizottság 
köteles azonnal állást foglalni abban a kérdés
ben, hogy vannak-e oly méltánylást érdemlő 
körülmények, amelyek a kivételes ellátás enge
délyezését megokolják.

(2) Ezt az eljárást kell követni olyan eset
ben is, ha büntetőbírói ítélet alapján elbocsá
tott alkalmazott vagy olyan nyugalombahelye- 
zett alkalmazott, akinek ellátását beszüntették 
maga, illetőleg ellátásra jogosult hozzátartozói 
kérik a kivételes ellátás engedélyezését.

(3) Az előbbi bekezdésben említett kére
lem tárgyalására elbocsátott alkalmazottra 
nézve az az elsőfokú fegyelmi bizottság illeté
kes, ahová az alkalmazott tényleges szolgálata 
alatt tartozott, nyugalombahelyezett alkalma
zottra nézve pedig az az elsőfokú fegyelmi bi
zottság, amely postaigazgatóság kerületében a 
nyugalombahelyezett alkalmazottnak állandó 
lakóhelye van.

47. §. Az elnök a bizottság javaslatát az 
iratokkal együtt visszaterjeszti a posta vezér- 
igazgatójához, illetőleg az igazgatóság vezető
jéhez.

48. §. A bizottsági tárgyaláson csak a bi
zottság elnöke és tagjai, valamint a kirendelt 
jegyzőkönyvvezető vesznek részt.

XII. Fejezet.
Eljárás nyugalombahelyezett alkalmazottak fe

gyelmi ügyeiben.
49. §. Nyugalombahelyezett alkalmazottat 

fegyelmi úton csak nyugellátásának teljes elvesz
tésével lehet büntetni. Ha a nyugellátás elvesz
tésének kimondása nem megokolt, a fegyelmi 
vétséget meg kell állapítani, büntetés kiszabá
sát azonban mellőzni kell.

XIII. Fejezet.
Jogorvoslat.

50. §. (1) Jogorvoslat alatt a fellebbezést 
és a felülvizsgálati kérelmet kell érteni.

(2) A határozatok ellen — hacsak azt a 
szabályzat ki nem zárja — a (4) bekezdésben 
foglalt kivételektől eltekintve egyfokú fellebbe
zésnek van helye.

(3) A kereskedelem és közlekedésügyi mi
niszternek, valamint a posta vezérigazgatójá
nak határozata ellen nem lehet fellebbezni.

(4) A másodfokú fegyelmi határozat ellen 
további fellebbezésnek van helye, ha

a) a határozat szolgálatból való elbocsátás 
büntetést szab ki;

b) a határozat az elsőfokú fegyelmi hatá
rozatnak a főbüntetés nemére vonatkozó ren
delkezéseitől eltér;

ej az eljárást a kereskedelem és közleke
désügyi miniszter rendelte el.

(5) Az elsőfokú fegyelmi bizottság tárgya
lásán hozott közbeeső határozatok (35. §. (6), 
(9) és (11) bekezdés) ellen csak a fegyelmi ha
tározat ellen használt fellebbezésben lehet or
voslást keresni.

51. §. Fellebbezésre jogosítottak:
aj az alkalmazott;
b) a vád képviselője.
52. §. (1) A fellebbezést írásban annál a 

szervnél kell benyújtani, amelynek határozata 
ellen a fellebbezés irányul.

(2) Ha a fellebbezés fegyelmi határozat 
vagy fegyelmi bizottság által hozott egyéb ha
tározat ellen irányul, a fellebbezést a fegyelmi 
bizottság elnökénél kell benyújtani.

53. §. (1) A fellebbezés határideje 15 nap. 
Ez a határidő a határozat kézbesítését követő 
naptól számít. Ha a fellebbezési határidő utolsó 
napja vasárnapra, Gergely-naptár szerinti ün
nepnapra vagy nemzeti ünnepre esik, a határ
idő a vasárnapot, illetőleg az ünnepnapot kö
vető hétköznapon jár le.

(2) A postán érkező fellebbezés benyújtása 
napjának a postáraadás napját kell tekinteni.

54. §. (1) Az elkésetten beadott, továbbá az 
olyan fellebbezést, amelyet kellő időben nyúj
tottak ugyan be, de a fellebbezés igénybevéte
lének a szabályzat értelmében nincs helye, visz- 
sza kell utasítani. A fellebbezést az a szerv 
utasítja vissza, amely a fellebbezés alapjául 
szolgáló határozatot hozta.

(2) Az elkésett fellebbezést visszautasító 
határozat ellen nem lehet fellebbezni.

55. §. (1) Aki fellebbezett, fellebbezését
mindaddig vissza is vonhatja, amíg a fellebbe
zésre határozatot nem hoztak.

(2) Visszavonás esetében a határozat úgy 
emelkedik jogerőre, mintha nem nyújtottak 
volna be fellebbezést.

(3) A fellebbezés visszavonására nézve az
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52. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelke
zéseket kell alkalmazni.

56. §. Ha a szabályzat másképpen nem ren
delkezik, a kellő időben beadott fellebbezésnek 
a határozat végrehajtására halasztó hatálya 
van.

57. §. (1) A fellebbezést a fellebbezési ha
táridő letelte után az iratokkal együtt elbírálás 
végett késedelem nélkül fel kell terjeszteni.

(2) Az eljárás és felfüggesztés elrendelé
sére vagy megszüntetésére nézve hozott hatá
rozat ellen a fellebbezést, ha a fellebbezés

a) a posta központi számvevősége vezető
jének határozata ellen irányul a kereskedelem 
és közlekedésügyi miniszterhez,

b) a postaigazgatóságok, illetőleg a távíró 
és távbeszélő igazgatóság vezetőjének határo
zata ellen irányul, a postavezérigazgatósághoz 
kell intézni.

(3) Fegyelmi határozat, valamint fegyelmi 
bizottság által hozott egyéb határozat ellen a 
fellebbezést, ha a fellebbezés.

a) másodfokú fegyelmi határozat vagy a 
posta számvevőségi szakába tartozó tisztvise
lők ügyeiben hozott elsőfokú fegyelmi határo
zat továbbá, ha másodfokú fegyelmi bizottság 
vagy a posta számvevőségi szakába tartozó 
tisztviselők ügyeiben elsőfokú fegyelmi bizott
ság által hozott egyéb határozat ellen irányul, a 
kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez,

b) elsőfokú fegyelmi határozat vagy első
fokú fegyelmi bizottság által hozott egyéb hatá
rozat ellen irányul, a másodfokú fegyelmi bi
zottsághoz kell intézni.

58. §. (1) A fellebbezésre hozott határozat 
a fellebbezéssel megtámadott határozatot:

a) helybenhagyja;
b) megváltoztatja;
c) megsemmisíti;
d) feloldja, vagy
e) hatályon kívül helyezi.
(2) Megsemmisítésnek alaki szabálysértés 

esetében, feloldásnak uj alsóbbfokú határozat 
hozatalának szüksége esetében, hatályon kívül 
helyezésnek pedig — a 68. §. (2) bekezdésében 
foglalt kivétellel — azokban az esetekben van 
helye, amelyekben az eljárást meg kell szün
tetni.

(3) Hivatalból is figyelembe kell venni az 
eljárás bármely szakában az alább felsorolt | 
alaki szabálysértéseket:

a) ha a fegyelmi bizottság nem volt sza
bályszerűen megalakítva;

b) ha az ügy elintézésében olyan személy 
vett részt, akire nézve a 20. §. rendelkezése ér
telmében kizárási ok forgott fenn;

c) ha a fegyelmi határozat hozatalában 
olyan személy vett részt, aki nem volt jelen a 
fegyelmi ügy egész tárgyalásán;

d) ha a fegyelmi bizottsíági tárgyalást 
olyan személy jelenléte nélkül tartották meg, 
akinek jelenlétét a szabályzat előírja;

e) ha a fegyelmi határozatot a vád képvi
selőjének indítványa nélkül hozták, vagy ez az 
indítvány a vád tárgyát nem merítette ki.

(4) A megsemmisítő, feloldó vagy hatályon 
kívül helyező határozatban a fellebbezéssel 
megtámadott határozat megsemmisítését, fel
oldását vagy hatályon kívül helyezését kell ki
mondani. A megsemmisítő vagy feloldó hatá
rozatban uj határozat hozatala iránt is rendel
kezni kell.

59. §. (1) Másodfokú fegyelmi határozat 
ellen, ha az 50. §. (4) bekezdése alapján további 
fellebbezésnek nincs helye, az 58. §. (3) bekez
désében meghatározott alaki szabálysértés ese
tében a kereskedelem és közlekedésügyi mi
niszterhez felül vizsgálati kérelemmel lehet 
élni.

(2) Ha a kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter a felülvizsgálati kérelemnek helyt ad, 
a határozatot megsemmisíti és az iratokat uj 
eljárás és határozathozatal végett a másodfokú 
fegyelmi bizottság elnökéhez küldi vissza.

(3) A felülvizsgálati kérelem alakiságára 
és benyújtásának helyére, a benyújtás idejére, 
az elkésett felülvizsgálati kérelem visszautasítá
sára és a felülvizsgálati kérelem visszavonására 
az 52—55. §. rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni.

XIV. Fejezet.
Igazolás.

60. §. Aki a megengedett fellebbezést vagy 
védőiratot elháríthatatlan akadály miatt kellő 
időben nem nyújtotta be, igazolási kérelemmel 
élhet.

61. §. A fellebbezés benyújtására megsza
bott határidő elmulasztása esetében az igazolási 
kérelem benyújtásának határideje a fellebbezési 
határidő utolsó napját követő naptól számított

j 15 nap. Ha azonban a mulasztás a fellebbezésre 
| jogosítottnak csak később jutott tudomására
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vagy az akadály később szűnt meg, a 15 napos 
határidő folyása a tudomásraj utast, illetőleg az 
akadály megszűnését követő naptól kezdődik.

62. §. (1) Az elmulasztott fellebbezési ha
táridő utolsó napjától számított 6 hónap eltelte 
után többé nem lehet igazolási kérelemmel élni.

(2) A védőirat benyújtására megszabott 
határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem
nek csak a fegyelmi tárgyalásra kitűzött határ
napig van helye.

63. §. (1) A fellebbezés vagy védőirat be
nyújtásának elmulasztása miatt beadott igazo
lási kérelmet írásban a fellebbezéssel illetőleg a 
védőirattal együtt kell benyújtani.

(2) Az igazolási kérelem visszautasítására 
és visszavonására értelemszerűen az 54. és 55. 
§. rendelkezéseit kell alkalmazni.

64. §. (1) A fellebbezés vagy védőirat be
nyújtására megszabott határidő elmulasztása 
miatt beadott igazolási kérelemnek helytadó 
határozat ellen nem lehet fellebbezni. A védő
irat benyújtására megszabott határidő elmu
lasztása miatt beadott igazolási kérelemnek 
helyt nem adó határozat ellen csak a fegyelmi 
határozat ellen használt fellebbezésben lehet or
voslást keresni.

65. §. A felülvizsgálati, igazolási és az ujra- 
felvételi kérelem határidejének elmulasztása 
miatt nem lehet igazolási kérelemmel élni.

XV. Fejezet.
Ujrafelvétel.

66. §. (1) Jogerősen eldöntött ügyben ujra- 
felvételi kérelemmel élhet a fegyelmi úton meg
büntetett alkalmazott, ha:

a) olyan uj bizonyítékot hoz fel, amelyet 
az eljárásban önhibáján kívül nem érvényesít
hetett s amelyet ha érvényesített volna, kedve
zőbb határozatot ért volna el;

b) az elbocsátás büntetőtörvénybe ütköző 
cselekmény miatt történt s az e miatt megindí
tott bűnvádi eljárásban a bíróság jogerős meg
szüntető vagy felmentő határozatot hozott, a 
bírói határozat jogerőre emelkedésétől számí
tott 30 nap alatt.

(2) Ugyanez a jog illeti meg a fegyelmi 
úton nyugellátásának elvesztésével büntetett 
nyugalombahelyezett alkalmazottat is.

(3) Ujrafelvételt kérhet ellátási igényének 
érvényesítése végett az elbocsátott, vagy nyug
ellátásának elvesztésével büntetett nyugalomba

helyezett alkalmazott halála esetében — az (1) 
bekezdés a) és b) pontja szerint — az alkalma
zott házastársa, tartásdíjra jogosult volt házas
társa, vagy gyermekének törvényes képviselője.

67. §. Az ujrafelvételi kérelmet az ügyben 
eljárt elsőfokú fegyelmi bizottsághoz írásban 
kell benyújtani. Az ujrafelvételi kérelem visz- 
szautasítására és visszavonására értelemszerűen 
az 54. és 55. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.

68. §. (1) Az ujrafelvételi kérelemnek helyt
adó határozat ellen nem lehet fellebbezni.

(2) Ha a bizottság az ujrafelvételi kérelem
nek helyt ad, az ügyet a fegyelmi eljárás sza
bályai szerint újra tárgyalja. A tárgyalás ered
ményéhez képest a bizottság uj határozatot 
hoz, amellyel a jogerős fegyelmi határozatot ha
tályában vagy fenntartja, vagy egészen vagy 
részben való hatályon kívül helyezésével megj 
változtatja. Az utóbbi esetben a szükséghez ké
pest rendelkezni kell a visszatartott illetmények 
és üzemi jutalék visszaadása iránt is.

(3) Ujrafelvételi kérelemmel ugyanabban 
az ügyben csak egyszer lehet élni.

69. §. Az ujrafelvételi kérelem benyújtásá
nak a jogerős határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs.

XVI. Fejezet.
Másodfokú fegyelmi bizottsági eljárás.
70. §. (1) A másodfokú fegyelmi bizottsági 

tárgyaláson a bizottság tagjain kívül csak a 
jegyzőköny vezető lehet jelen.

(2) Az ügy másodfokú elintézésében nem 
vehet részt az a bizottsági elnök vagy bizott
sági tag, aki az ügy elsőfokú elintézésében e 
tisztségek valamelyikében közreműködött, a 
vád képviselője vagy védő volt.

71. §. A kizárásra, a bizottság tárgyalására, 
tanácskozására és a határozathozatalra nézve 
— az e fejezetben foglalt eltérésekkel — érte
lemszerűen a 20. és 21. §-ban a kizárásra nézve 
megállapított rendelkezéseket, továbbá az első
fokú fegyelmi bizottság tárgyalására, tanácsko
zására és a határozathozatalra vonatkozó sza
bályokat kell alkalmazni.

72. §. Az előadó bizottsági tag a tényállást, 
az elsőfokon hozott fegyelmi határozatot és a 
fellebbezést az iratok alapján ismerteti.

73. §. (1) Ha a bizottság úgy találja, hogy a 
vizsgálat kiegészítésére van szükség, az elsőfokú 
fegyelmi határozatot feloldja és egyúttal elren
deli, hogy a vizsgálat megtartása után az első-
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fokú fegyelmi bizottság uj tárgyalást tartson és i 
ennek eredménye alapján uj határozatot hoz
zon. A bizottság elnöke az iratokat az elsőfokú 
fegyelmi bizottság elnökéhez juttatja.

(2) Ha a bizottság úgy látja, hogy a 35. §. 
(14) bekezdésében foglaltak értelmében a vá
dat meg kell változtatni, az elsőfokú fegyelmi 
határozatot feloldja és az iratokat a módosított 
vád alapján való eljárás és az ügy újratárgya
lása céljából az elsőfokú fegyelmi bizottság el
nökéhez juttatja.

74. §. A fegyelmi határozatot az alkalma
zott terhére akkor is meg lehet változtatni, ha 
az ellen csak ő fellebbezett.

75. §. A bizottság határozatát — ha felleb
bezni lehet ellene — nem az elsőfokon eljárt 
vádképviselőnek, hanem a postavezérigazgató
ság jogi ügyosztálya vezetőjének kell kézbesí
teni, aki a határozat ellen fellebbezhet.

XVII. Fejezet.
Kézbesítés.

76. §. A fegyelmi üggyel kapcsolatban ho
zott és írásba foglalt határozatokat és értesíté
seket az érdekelteknek a postai szabályok sze
rint a postavezérigazgatóság, a postaigazgató
ságok, illetőleg a távíró és távbeszélő igazgató
ság kézbesíti.

77. §. A határozatokat és értesítéseket tér- 
tivevénnyel kell kézbesíteni, amelyen az átvétel 
idejét fel kell tüntetni és az irat átvételét alá
írással el kell ismertetni. Az átvétel megtaga
dását a tértivevényre fel kell jegyezni. Aki az 
átvételt megtagadja, azt az átvétel megtagadá
sának összes következményei terhelik.

78. §. Ha olyan érdekeltnek kell kézbesíteni, 
aki külföldön vagy belföldön ismeretlen helyen, 
vagy ismert, de olyan helyen tartózkodik, hogy 
vele postai úton érintkezni nem lehet, a Buda
pesti Közlönyben egyszer közzéteendő hirdet
ményben fel kell hívni, hogy a határozat vagy 
értesítés átvételére a közzététel napját követő 
najtól számított 15 nap alatt jelentkezzék, 
mert ellenkező esetben a határozat vagy értesí
tés kézbesítettnek fog tekintetni.

A P. R. T. 1930. évi 19. számában 70.000 
szám alatt közzétett „Fegyelmi Rendtartás“ he
lyébe 1940. évi július hó 1. napján ez a „Fe
gyelmi Szabályzat“ lép.

Az 1940. évi június hó 30. napjáig elrendelt 
fegyelmi eljárással megindult fegyelmi ügyekre 
nézve (ideértve az ujrafelvételi kérelmeket is), 
a „Fegyelmi Rendtartás“ rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni.

Mindaddig, míg a Fegyelmi Rendtartás 
alapján megindult fegyelmi ügyek teljes befeje
zést nem nyertek, ezeket az ügyeket a bizottsá
gok a jelenlegi összeállításban intézik.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

A fegyelmi szabályzat egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásánál irányadó szabályok.

ad 208.000/5.

A Fegyelmi Szabályzat (rövidítve: F. Sz.) 
egyes rendelkezéseinek végrehajtására nézve 
az alábbiakat kell irányadónak tekinteni:

1. Az 1. §-hoz:
(1) Nyugalombahelyezett alkalmazott alatt 

mindazokat kell érteni, akik az 1912:LXV. tör
vénycikk vagy később alkotandó más jogsza
bály alapján nyugellátásban részesülnek.

(2) Más állami ágazathoz szolgálattételre 
ideiglenesen kirendelt alkalmazott a postánál 
szolgálatot teljesítő alkalmazottal egy tekintet 
alá esik.

2. Az 5. §-hoz:
Az elmebetegséget tisztiorvosi bizonyít

vánnyal kell igazolni.
3. A 7. §. (3) bekezdéséhez:
Ha a büntetőtörvényben megállapított el

évülési idő kisebb annál, amelyet a F. Sz. a bün
tetőtörvénybe is ütköző fegyelmi vétségre meg
állapít, az elévülés idejére a F. Sz.-ban megha
tározott elévülési idő irányadó.

4. A 7. §. (5) bekezdéséhez:
Az elévülés félbeszakítását eredményező

határozat vagy intézkedés alatt minden olyan 
határozatot vagy intézkedést kell érteni, amely 
attól a postai szervtől ered, amely az alkalma
zottat terhelő fegyelmi vétség megtorlása miatti 
fegyelmi eljárás elrendelésére jogosított és 

1 finely határozat vagy intézkedés bármiféle vo
natkozásban a fegyelmi vétséget elkövető al
kalmazott elleni fegyelmi eljárás elrendelésével 
kapcsolatban van.
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5. A 8. §. (1) bekezdés b) pontjához:
(1) A pénzbírságot kerek összegben kell ki

szabni s megfizetésére a fegyelmi határozatban 
15 napi határidőt kell megállapítani. Ezt a ha
táridőt a fegyelmi határozat jogerőre emelke
désének napjától kell számítani.

(2) Ha a fegyelmi határozatban megállapí
tott 15 nap alatt az alkalmazott a kiszabott 
pénzbírságot nem fizeti meg, a Közszolgálati 
Jogszabályok Gyűjteménye I. 232. §-a értelmé
ben kell eljárni.

(3) Méltánylást érdemlő esetben az alkal
mazott kérelmére a pénzbírságnak részletekben 
való fizetését lehet engedélyezni.

6. A 8. §. (1) bekezdés c) pontjához:
(1) Az előléptetésből való kizárás féléven

ként meghatározott időtartamra {'á , 1, VA, 2), 
legfeljebb azonban két év tartamára lehet ki
mondani. Az időtartamot annak az évnek ja
nuár vagy július hó 1. napjától kell számítani, 
amikor az alkalmazott a magasabb fizetési fo
kozattal járó fizetésre igényt adó szolgálati időt 
(várakozási időt) betölti. Ennél a büntetésnél 
tehát a magasabb fizetési fokozattal járó fize
tésre igényt adó szolgálati időhöz (várakozási 
időhöz) hozzá kell számítani azt az időtarta
mot, amely időtartamra az előléptetés megvo
nását a fegyelmi határozatban kimondták.

(2) Az előléptetésből való kizárás bünteté
sét nem lehet kiszabni, ha:

a) az elsőfokú fegyelmi határozat megho
zatalának időpontjában a magasabb fizetési fo
kozattal járó fizetésre igénytadó szolgálati idő
ből (várakozási időből) még 1 év nem telt el:

b) az alkalmazott a fizetési osztályára, il
letőleg csoportjára nézve megállapított legma
gasabb fizetési fokozattal járó előlépésre való 
igényét a fegyelmi eljárás megindítása előtt 
megszerezte.

7. A 8. §. (1) bekezdés d) pontjához:
(1) Büntetésből való áthelyezés esetében a 

vonatkozó rendeletben fel kell hívni az alkal
mazott figyelmét arra. hogy a kijelölt állomás
helyre —• saját költségén — köteles átköltöz
ködni és ott szolgálattételre jelentkezni, mert 
ellenkező esetben állásáról lemondottnak fog 
tekintetni.

(2) A felmentésre és a jelentkezésre nézve 
a Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye II. 
170. §-ában foglalt rendelkezéseket kell értelem
szerűen alkalmazni.

8. A 8'. §. (1) bekezdés e) pontjához:
(1) Alacsonyabb fizetési fokozatba, osz

tályba vagy csoportba való lejjebbítés bünteté
sének kiszabása esetében a fegyelmi határozat
ban rendelkezni kell arra nézve, hogy:

a) abból a várakozási időből, amelyet az al
kalmazott a fegyelmi határozat meghozatala 
előtti időben valamely fizetési fokozatban vagy 
fizetési osztály, illetőleg csoport valamely foko
zatában eltöltött, a magasabb fizetési fokozat
tal járó fizetésre igényt adó szolgálati időnél 
(várakozási időnél) figyelembe kell-e venni bi
zonyos számú (félévekben számítandó) várako
zási időt vagy sem;

b) az alkalmazott a lejjebbítés folytán mi
lyen uj rangsorhelyét kap.

(2) Az előbbi bekezdés a) pontjában meg
határozott esetben azt az időtartamot, amelyet 
az alkalmazott annak a fizetési osztálynak, il
letőleg csoportnak valamely fokozatában töl
tött, amelybe a fegyelmi határozat meghozata
lakor tartozott, a magasabb fizetési fokozatba 
való előléptetésnél beszámítani nem lehet.

9. A 8. §. (1) bekezdés f) pontjához:
(1) Szolgálatból való elbocsátás esetében 

az összes kedvezményekre való igényjogosult- 
ság megszűnik. Ezért az elbocsátott alkalma
zottnak és igényjogosult családtagjainak félárú 
vasúti jegy váltására jogosító MÁV. arcképes 
igazolványát, a m. kir. posta betegségi biztosító 
intézetétől kapott vényfüzetet és az alkalma
zott tulajdonába még át nem ment ruhaillet
ményt be kell vonni.

(2) Szolgálatból való elbocsátás esetében a 
fizetésnek, egyéb mellékjárandóságnak és pót
léknak utalványozását annak a hónapnak utolsó 
napjával, amelyben a szolgálatból való elbocsá
tást kimondó fegyelmi határozat jogerőre emel
kedett, a lakáspénznek utalványozását pedig 
annak a lakbérnegyednek végével, amelyben a 
fegyelmi határozat jogerőre emelkedett, be kell 
szüntetni. Az illetmények beszüntetésével egy
idejűleg gondoskodni kell a fegyelmi határo
zatban az alkalmazott terhére megállapított 
vizsgálati költség megtérüléséről is.

10. A 10. §. (4) bekezdéséhez:
Az elévülés félbeszakítását eredményező 

határozat vagy intézkedés alatt minden olyan 
határozatot vagy intézkedést kell érteni, amely 
attól a postai szervtől ered. amely a megbünte
tett alkalmazottra kiszabott büntetést végre
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hajtani hivatott és amely határozat vagy intéz
kedés a büntetés végrehajtásának lehetőségét 
célozza.

11. A 11. §-hoz:
(1) A szolgálati táblázatba és személyi ívbe 

be kell jegyezni:
a) a fegyelmi eljárás jogerős elrendelését;
b) a hivataltól (állástól) vagy a hivataltól 

(állástól) és fizetéstől való felfüggesztés jog
erős elrendelését;

c) a felfüggesztés jogerős megszüntetését;
d) a fegyelmi eljárásnak jogerős megszün

tetését;
e) a jogerősen kiszabott fegyelmi bünte

tést a büntetés kiszabására alapul szolgált fe
gyelmi vétség megjelölésével.

(2) Ha a hivatalától (állásától) felfüggesz
tett alkalmazottat a felfüggesztés tartama alatt 
illetményeinek teljes élvezetében meghagyták, 
vagy ha a felfüggesztés tartama alatt visszatar
tott illetményeket részére utólag utalványozták, 
a felfüggesztett állapotban töltött időtartamot 
a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után 
a szolgálati táblázatba be kell jegyezni. (1912: 
LXV. te. 13'. §. harmadik bekezdés.).

(3) A szolgálati táblázatba és a személyi 
ívbe írt bejegyzést az előbbi bekezdésben fog
lalt bejegyzés kivételével úgy kell törölni, hogy 
a bejegyzés olvashatatlanná váljék.

(4) A szolgálati táblázatba és a személyi 
ívbe írt és utóbb törölt bejegyzésre később hi
vatkozni vagy azt súlyosító körülményként fi
gyelembe venni nem lehet.

(5) A törlés bejegyzéséről az alkalmazottat 
szolgálati úton értesíti:

a) a postavezérigazgatóság, ha a törlés ide
jében az alkalmazott a postavezérigazgatóság
nál, a posta központi számvevőségénél vagy a 
postavezérigazgatóságnak alárendelt központi 
hivatalnál teljesít szolgálatot;

(b) a postaigazgatóság, illetőleg a budapesti 
távíró és távbeszélő igazgatóság, ha a törlés 
idejében az alkalmazott ezeknek az igazgatósá
goknak valamelyikénél vagy ezeknek az igaz
gatóságoknak alárendelt hivatalok valamelyiké
nél teljesít szolgálatot.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt 
minden bejegyzést — központi nyilvántartás 
céljaira — a vonatkozó határozatok hiteles má
solatának csatolásával, továbbá a felfüggesztett

állapotban töltött és az ellátási igény megálla
pításánál be nem számítható idő tartamát a 
havi személy-, illetőleg állomásváltozási kimu
tatásban a postavezérigazgatósághoz be kell je
lenteni.

12. A 13. §. (3) bekezdéséhez:
(1) Az igazgatóságok minden harmadik év 

november havában javaslatot tesznek a fe
gyelmi bizottság elnökének, elnökhelyettesé
nek, valamint a fegyelmi bizottság tagjainak és 
póttagjainak személyére nézve. A fegyelmi bi
zottsági tagok és póttagok személyére vonat
kozó javaslattételnél figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a javaslatba hozott tagok között a 
szóbajöhető összes szakok képviselve legyenek.

(2) Indokolt esetben az igazgatóságok két 
fegyelmi bizottság tagjainak kinevezésére is te
hetnek javaslatot.

13. A 14. §-hoz:
Az elsőfokú fegyelmi bizottságban az ügy 

előadójául csak fogalmazási szakba tartozó 
tisztviselő jelölhető ki.

14. A 16. §. (2) bekezdéséhez:
Bizottsági elnök vagy bizottsági tag meg

bízatásának megszűnése esetében az igazgató
ságoknak a pótlás iránt javaslatot kell tenni.

15. A 17. §. (1) bekezdéséhez:
A fogadalomtételről jegyzőkönyvet kell fel

venni.
16. A 17. §. (2) és (3) bekezdéséhez:
A fogadalom szövegét a fegyelmi tárgya

lási jegyzőkönyvbe kell felvenni és azt a foga
dalom letétele után a tolmáccsal külön is alá 
kell íratni.

17. A 23. §. (2) bekezdéséhez:
Ennek a rendelkezésnek alkalmazása szem

pontjából a postai szolgálattal össze nem függő 
bűntett és vétség jön tekintetbe.

18. A 23. §. (4) bekezdéséhez:
A 3 évi időtartamot, az a) és c) pontban 

meghatározott esetben a cselekmény elköveté
sének napját, folytatólagosan elkövetett cselek
ménynél az utolsó cselekmény elkövetésének 
napját, a b) pontban meghatározott esetben pe
dig a nyugalombahelyezés napját követő nap
tól kell számítani.

19. A 24. §. c) pontjához:
(1) Az alkalmazott valamely fegyelmi vét

ség elkövetésének vagy egyéni tisztességét, be
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csületét érintő körülmény fennforgásának gya
núja esetében a maga tisztázása végett kérheti, 
hogy a fegyelmi eljárást megelőző közigazga
tási vizsgálatot rendeljék el. Ilyen esetben a fe
gyelmi eljárást megelőző közigazgatási vizsgá
latot el kell rendelni. Ha a vizsgálat az alkalma
zottat tisztázza, illetőleg a vizsgálat megállapí
tása szerint fegyelmi úton büntetendő fegyelmi 
vétség nem forog fenn, erről őt közigazgatási 
úton hozott határozatban azzal kell értesíteni, 
hogy fegyelmi eljárás elrendelésének nem lehet 
helye. Ellenkező esetben a fegyelmi eljárást el 
kell rendelni.

(2) Ha a fegyelmi eljárás az azt kérelmező 
alkalmazott megbüntetésével végződik, az al
kalmazottat a vizsgálati költség megtérítésére 
kell kötelezni.

20. A 26. §-hoz:
A fegyelmi eljárást elrendelő határozatot 

az alkalmazottnak kell kézbesíteni.
21. A 28. §-hoz:
(1) Ha a felfüggesztés szüksége felmerül, az 

alkalmazottat hivatalától (állásától) és fizetésé
től kell felfüggeszteni. Méltánylást érdemlő 
rendkívüli körülmények (pl. betegség, anyagi 
szükség, stb.) fennforgása esetében a hivataltól 
(állástól) való felfüggesztés mellett a fizetéstől 
való felfüggesztés elmaradhat.

(2) Hivataltól (állástól) és fizetéstől való 
felfüggesztés esetében az illetmények utalvá
nyozásának beszüntetésére, az élelmezési illet
mény (ellátás) utalványozására és az utalványo
zás beszüntetésére, az illetmények újra való 
utalványozására és a visszatartott illetmények 
kiadására nézve a Közszolgálati Jogszabályok 
Gyűjteménye I. 16. §-ában foglalt rendelkezése
ket kell alkalmazni.

(3) A hivatalától felfüggesztett, Budapesten 
szolgálatot teljesítő alkalmazottakat a felfüg
gesztés tartamára a közlekedési segély nem il
leti meg. Nem illeti meg a hivatalától (állásától) 
vagy hivatalától (állásától) és fizetésétől fel
függesztett alkalmazottat és igényjogosult hoz
zátartozóit a felfüggesztés tartamára a féláru
jegy váltására jogosító MÁV. arcképes igazol
vány sem, ezért a felfüggesztés elrendelése ese
tében azt az alkalmazottól és igényjogosult hoz
zátartozóitól be kell vonni és a fegyelmi eljárás 
jogerős befejezéséig a fegyelmi ügy iratai mel
lett kell megőrizni.

(4) A határozatokat az alkalmazottnak kell 
kézbesíteni,

(5) Ha a hivatalától (állásától) és fizetésé
től felfüggesztett alkalmazott a fegyelmi eljárás 
tartama alatt meghal és ellátásra igényjogosult 
özvegyet vagy árvát hagy hátra, az élelmezési 
illetmény (ellátás), a családi pótlék és lakás
pénz utalványozásának beszüntetésére nézve a 
Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye IV. 
129. §-ában foglalt rendelkezéseket kell al
kalmazni.

22. A 29. §. (2) bekezdéséhez:
A határozatot az alkalmazottnak kell kéz

besíteni.
23. A 30. §. (2) bekezdéséhez:
(1) A tárgyalási határnap kitűzése előtt az 

előadó bizottsági tagot a kitűzendő határnapra 
nézve meg kell hallgatni.

(2) Ha az alkalmazott védőjét már bejelen
tette, a tárgyalás határnapjáról a védőt is érte
síteni kell.

24. A A 30. §. (3) bekezdéséhez:
Az iratokat legalább 5 nappal a tárgyalási 

j  határnap előtt a bizottság elnökéhez vissza kell 
í juttatni.

25. A 31. §-hoz:
A z  ügyvédi rendtartásról szóló 1937:IV. 

te. 75. §-ában foglalt rendelkezésre való tekin
tettel, az alkalmazott védelmét ügyvédi kamara 
névjegyzékébe felvett ügyvéd is elláthatja.

26. A 33. §-hoz:
(1) Jegyzőkönyvvezetőül lehetőleg gyors

írni tudó alkalmazottat kell kirendelni. Ha az 
alkalmazott vagy védője a jegyzőkönyvvezető 
mellett külön gyorsíró alkalmazását kéri, vagy 
pedig a bizottság elnöke tartja azt szükséges
nek, gyorsíró kirendelése iránt a bizottság el
nöke intézkedik. Ha a gyorsíró alkalmazását az 
alkalmazott vagy védője kéri, ennek költségei 
az alkalmazottat terhelik. Gyorsíróul csak pos
tai alkalmazottat lehet kirendelni.

(2) Gyorsíró kirendelésének kérése címén 
a fegyelmi bizottság tárgyalását elhalasztani 
nem lehet.

(3) A gyorsírói feljegyzést közönséges 
írásban kell áttenni és a gyorsírói feljegyzést a 
közönséges írásba áttett feljegyzéssel együtt a 
fegyelmi ügy irataihoz kell csatolni.

(4) Ha a gyorsírói feljegyzés a jegyzőkönyv 
tartalmától eltér, irányadónak a jegyzőkönyv
ben foglaltakat kell tekinteni.
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27. A 35. §. (2) bekezdéséhez:
A bizottság elnöke a tárgyalás és tanácsko

zás során — a tárgyalás alatt álló ügyre vonat
kozóan — véleményt nem nyilváníthat s a tár
gyalás menetét esetleges állásfoglalásával nem 
befolyásolhatja.

28. A 35. §. (3) bekezdéséhez:
Ha a rendzavarást postai alkalmazott kö

veti el, a bizottság elnöke a tényállás közlésé
vel az alkalmazott felsőbbségét keresi meg. Ez 
a rendzavaró cselekmény vagy magatartás meg
torlásáról intézkedik. Ha a rendzavarást ügy
véd követi el, ellene a szükséghez képest annál 
az ügyvédi kamaránál, amelynek névjegyzékébe 
fel van véve, fegyelmi feljelentést lehet tenni.

29. A 35. §. (8) bekezdéséhez:
Az ügy ismertetése során az alkalmazott 

személyi adatainak és körülményeinek ismerte
tésére is ki kell térni.

30. A 37. §. (5) bekezdéséhez:
A bizottság elnöke sohasem szavaz, hanem 

csak a szavazatok egyenlősége esetében dönt. A 
szavazás mindig élőszóval történik.

31. A 37. §. (6) bekezdéséhez:
Szavazni'mindig csak egy javaslatra lehet. 

Ha a szavazásra feltett javaslat szótöbbséget 
nem kap, akkor arra a javaslatra történik a 
szavazás, amely az előbbi büntetés után követ
kező enyhébb büntetés kiszabására irányul.

32. A 38. §-hoz:
A határozat rendelkező részét az elnöknek 

meg kell szövegezni, az indokolásnak lényege
sebb pontjait pedig fel kell jegyezni. A határo
zatnak ekként elkészített rendelkező részét és 
az indokolási feljegyzést a határozat kihirde
tése előtt az elnöknek keltezéssel kell ellátni 
és alá kell írni, amelyet azután a fegyelmi ira
tok között kell megőrizni. A határozat rendel
kező részének szövegezését, az indokolás lé
nyegesebb pontjainak feljegyzését, a keltezést 
és aláírást tintával vagy tintairónnal kell vé
gezni.

33. A 39. §. (2) bekezdéséhez:
A fegyelmi határozatban nem lehet kimon

dani, hogy a határozat egyhangúan vagy pedig 
szótöbbséggel jött létre.

34. A 39. §. (4) bekezdéséhez:
A fegyelmi határozat indokolásában min

den esetben ki kell térni a fegyelmi vétség el
bírálásánál figyelembe vett súlyosító és eny
hítő körülményekre, valamint a figyelembe.

i nem vett súlyosító és enyhítő körülmények 
mellőzésének okaira.

35. A 39. §. (5) bekezdéséhez:
Az  elnök által aláírt fegyelmi határozatot 

az alkalmazottnak és a vád képviselőjének kell 
kézbesíteni.

36. A 41. §-hoz:
A  szolgálatképtelenséget megállapító ha

tározatot az alkalmazottnak és a vád képvise
lőjének, a szolgálatképtelenséget meg nem álla
pító határozatot pedig az alkalmazottnak kell 
kézbesíteni.

37. A 42. §-hoz:
A  megszüntető határozatot az alkalmazott 

gondnokának, házastársának, tartásdíjat élve
zett volt házastársának, esetleg gyermeke tör
vényes képviselőjének kell kézbesíteni.

38. A 43. §. (1) bekezdéséhez:
A  fegyelmi bizottságnak az ellátás kérdé

sében hozott határozatát a vád képviselőjének, 
az alkalmazott gondnokának, házastársának, 
tartásdíjat élvezett volt házastársának, esetleg 
gyermeke törvényes képviselőjének kell kézbe
síteni.

39. A 44. §-hoz:
A  felfüggesztést elrendelő és megszüntető 

határozatot az alkalmazottnak kézbesíteni kell. 
Ha a felfüggesztés megszüntetésével új határ
nap kitűzése válik szükségessé, a felfüggesz
tést megszüntető határozatban határnapot is 
kell kitűzni.

40. A 45. §-hoz:
Az eljárást megszüntető határozatot az al

kalmazottnak kell kézbesíteni.
41. A 46. §-hoz:
(1) A férj, illetőleg atya életbenléte eseté

ben a hozzátartozók részére kivételes ellátás 
engedélyezését javasolni nem lehet.

(2) A bizottságnak állásfoglalásánál a kö
vetkező körülményeket kell figyelembe venni:

1. Az ellátásban részesítendők korát, csa
ládi állapotát, továbbá feleségének korát, gyer
mekeinek számát és korát.

2. Az ellátásban részesítendőnek, továbbá 
feleségének és gyermekeinek

a) foglalkozását,
b) a foglalkozásból eredő keresetet,
c) a vagyoni és jövedelmi viszonyokat.
3. Figyelembe kell venni, hogy az ellátás

ban részesítendő munka- és keresőképes-e, ille-
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tőleg, hogy munka- és keresőképessége milyen 
mértékben csökkent.

4. Figyelembe kell venni végül, hogy az el
látásban részesítendőnek vannak-e felmenő, 
illetőleg oldalági rokonai (szülő, nagyszülő, 
testvér), mi azoknak a foglalkozása, milyenek 
azoknak kereseti, vagyoni és jövedelmi viszo
nyai.

(3) Az előbbi bekezdés 2., 3. és 4. pontja 
alatt említett körülményeket helyhatósági bi
zonyítvánnyal, illetőleg hatósági orvosi bizo
nyítvánnyal kell igazolni, melyeket az alkalma
zott tartozik beszerezni.

42. Az 54. §. (1) bekezdéséhez:
Az elkésett, továbbá a meg nem engedett 

fellebbezést visszautasító határozatot annak 
kell kézbesíteni, aki a fellebbezést benyújtotta.

43. Az 57. §. (1) bekezdéséhez:
A fegyelmi ügy tárgyalásának minden moz

zanatában soronkívül kell eljárni.
44. A 68. §. (2) bekezdéséhez:
Ha az új rafelvétel folytán a bizottság a 

jogerős határozatot ennek részben való hatá
lyon kívül helyezésével megváltoztatja, az al
kalmazott szolgálati táblázatába és személyi 
ívébe írt bejegyzést az új határozatnak meg
felelően helyesbíteni kell. Ha az új határozat 
a korábbi jogerős határozatot egészben hatá
lyon kívül helyezi s az alkalmazottat felmenti, 
vagy ügyét közigazgatási útra tereli, a bejegy
zést mint tárgytalant kell törölni.

45. A 77. §-hoz:
Ha az alkalmazott védelmét ügyvéd látja 

el, a határozatokat annak a kezéhez kell kéz
kézbesíteni.

A fegyelmi eljáráshoz és büntetéshez az 
alábbi jogkövetkezmények fűződnek:

(1) A fegyelmi eljárás jogerős elrendelésé
től, annak jogerős befejezéséig az alkalmazott 
fizetési előleget, pénzsegélyt vagy jutalmat 
nem kaphat, saját kérésére más állomáshelyre 
át nem helyezhető, magasabb állásra ki nem ne
vezhető, nyugdíjazása vagy végkielégítése el 
nem rendelhető, hanem az erre irányuló kére
lem elbírálását a fegyelmi eljárás jogerős befe
jezéséig függőben kell tartani. (L. 1912 : LXV. 
te. 32. §.)

(2) Ha az alkalmazott ellen indított fegyel
mi eljárás jogerős befejezése előtt magasabb

fizetési osztályba (csoportba) való kinevezés tör
tént és az alkalmazott kinevezésre minősítése 
alapján rendes sorban soron lett volna, abban 
az esetben, ha fegyelmi ügye jogerős határo
zattal közigazgatási útra tereltetik vagy pedig, 
ha az alkalmazottat a fegyelmi határozat 
jogerősen felmenti, a rendes sorban sorrakerülő 
ilyen alkalmazott kinevezését a fegyelmi ügy 
jogerős befejezése után következő legközelebbi 
kinevezés alkalmával korábbi rangsorhelyének 
visszaadása mellett, azonban a magasabb ösz- 
szegű járandóságoknak visszamenőleges utal
ványozása nélkül kell foganatosítani.

(3) A fegyelmi eljárás alatt esedékessé 
vált magasabb fizetési fokozattal járó fizetés
nek utalványozását a fegyelmi eljárás jogerős 
befejezéséig függőben kell tartani. Ha az alkal
mazott a magasabb fizetési fokozattal járó 
fizetésre igényt adó szolgálati időt (várakozási 
időt) még a fegyelmi eljárás megindítása előtt 
kitöltötte, a magasabb fizetési fokozattal járó 
illetményt meg kell állapítani és ki kell utalvá
nyozni. Ugyancsak meg kell állapítani és ki 
kell utalványozni az előbb említett alkalmazott 
részére a magasabb fizetési fokozattal járó 
fizetésre igényt adó illetményt abban az eset
ben is, ha a fegyelmi eljárás nem olyan határo
zattal lett befejezve, amely az elbocsátásnak, 
az előléptetésből való kizárásnak, vagy a lej- 
jebbítésnek büntetését szabja ki. Az esedékes 
illetményt attól a naptól kezdve kell folyósí
tani, amelytől kezdve az különben is járt volna.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabályza
tának kiegészítése.

208.001/5.
Fegyelmi szabályok.

A FEGYELMI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI.

Fegyelmi vétség.
48. §. Fegyelmi vétséget követ el:
1. aki a törvényben, rendeletben vagy szol

gálati utasításban megszabott hivatali köteles
ségét gondatlanságból súlyosan vagy szándé
kosan megszegi, vagy olyan cselekményt vagy 
mulasztást követ el, amely a szolgálat kifogás
talan ellátását veszélyezteti;
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2. aki súlyosan fegyelmezetlen magavisele
tetet tanúsít valamint, aki életmódjával vagy 
magaviseletével állásának tekintélyét akár 
szándékosan, akár gondatlanságból súlyosan 
sérti vagy veszélyezteti.

A beszámítás.

49. §. Nem számítható be a fegyelmi vétség 
annak, aki a vétség elkövetésének idejében el 
mebeteg volt.

Súlyosító és enyhítő körülmények.

50. §. (1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál 
a vétkesség fokát befolyásoló súlyosító és eny
hítő körülményeket egyaránt figyelembe kell 
venni.

(2) Minden esetben súlyosító körülmény 
az, ha a postamester a fegyelmi vétséget a hon
védelemmel összefüggő hivatali kötelessége 
körében követte el.

A fegyelmi eljárás megindítását kizáró okok.

51. §. (1) A fegyelmi eljárás megindítását 
kizárja:

a) a halál;
b) az elmebetegség;
c) az elévülés.
(2) Az elévülés az eljárás megindítását 3 

év elteltével zárja ki. Ha a fegyelmi vétség 
olyan súlyos, hogy a postaszolgálatból végleges 
kizárás mellett való elbocsátás büntetését ered
ményezheti, az elévülés ideje 10 év.

(3) Ha a fegyelmi vétség valamely büntető- 
törvénybe is ütközik, az elévülés időtartama 
nem lehet rövidebb annál, mint amit a büntető- 
törvény az illető bűncselekményre megállapít.

(4) Az elévülés a fegyelmi vétség elköveté
sének napján, folytatólagosan elkövetett fe
gyelmi vétségnél az utolsó cselekmény vagy 
mulasztás elkövetésének napján kezdődik.

(5) Az elévülést a fegyelmi vétség miatt az 
elkövető postamester ellen irányuló határozat 
vagy intézkedés félbeszakítja. A határozat 
vagy az intézkedés napján az elévülés újra kez
dődik.

(6) Az elévülés csak arra a postamesterre 
nézve szakad félbe, akire a határozat vagy az 
intézkedés vonatkozik.

Fegyelmi büntetések.

52. §. (1) Kiszabható fegyelmi büntetések:
a) írásbeli dorgálás;
b) pénzbírság;
c) büntetésből más postahivatalhoz való 

kinevezés az átköltözködési költségek megtérí
tésére való igény kizárásával;

d) a postamesternek postahivatala kezelé
sére való alkalmatlanná nyilvánítása;

e) elbocsátás a postaszolgálatból való vég
leges kizárás mellett.

(2) A pénzbírság legalacsonyabb mértéke 
10 pengő, legmagasabb mértéke 500 pengő.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja alatti bünte
tés kiszabása esetében a postamestert alacso
nyabb osztályú postahivatalhoz ki lehet ne
vezni.

(4) A postaszolgálatból végleges kizárás 
mellett való elbocsátás az állásnak, az összes 
járandóságnak és kedvezménynek, a szolgálati 
címnek és a szolgálati viszonyból eredő összes 
egyéb jogoknak az elvesztését eredményezi.

53. §. Az 52. §. (1) bekezdésének a)—e)
pontjában felsorolt büntetésekkel együtt ki
szabható mellékbüntetés:

a visszatartott üzemi jutaléknak egészben 
vagy részben való elvesztése.

A fegyelmi büntetés végrehajtását kizáró okok.
54. §. (1) A jogerős fegyelmi büntetés vég

rehajtását kizárja:
a) a halál;
b) az elmebetegség;
c) az elévülés.
(2) Az 52. §. (1) bekezdésének a)—c) pont

jában felsorolt büntetések végrehajtását az 
elévülés 3 év elteltével, a d) pontban megálla
pított büntetését pedig 5 év elteltével zárja ki. 
A postaszolgálatból végleges kizárás mellett 
való elbocsátás büntetésének végrehajtható
sága 10 év alatt évül el.

(3) Az elévülés azon a napon kezdődik, 
amelyen a büntetést megállapító határozat 
jogerőre emelkedett.

(4) Az elévülést a büntetés végrehajtására 
irányuló és a megbüntetett postamester szemé
lyére vonatkozó határozat vagy intézkedés 
félbeszakítja.

(5) A határozat vagy az intézkedés napján 
az elévülés újra kezdődik.
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A fegyelmi büntetés nyilvántartásának törlése.
55. §. (1) A jogerőre emelkedett fegyelmi 

büntetést az érdekelt postamester személyi 
ívébe be kell jegyezni.

(2) Ha a bejegyzés tárgya az 52. §. (1) be
kezdésének a)—c) pontjában felsorolt bünteté
sek valamelyike, a bejegyzést a büntetés végre
hajtásának napjától számított 3 év elteltével 
hivatalból kell törölni, ha ez alatt az idő alatt 
nem indul a postamester ellen fegyelmi bünte
téssel büntetendő fegyelmi vétség miatt eljárás.

(3) Az 52. §. (1) bekezdés d) pontjában fel
sorolt büntetést a fegyelmi határozat jogerőre 
emelkedésének napjától számított 5 év eltelté
vel hivatalból kell törölni az előbbi bekezdés
ben említett feltétellel.

56. §. Ha a postamester ellen az előbbi 
§-ban meghatározott idő eltelte előtt fegyelmi 
eljárás indul, a személyi ívbe írt bejegyzést 
csak akkor lehet törölni, ha a megindult eljá
rás során az ügyet jogerős határozattal köz- 
igazgatási útra terelik, vagy pedig, ha a posta
mestert jogerős fegyelmi határozat felmenti. 
Ha a jogerős fegyelmi határozat a postames
terre büntetést szab ki, a személyi ívbe koráb
ban beírt és még nem törölt bejegyzést csak 
erre a fegyelmi ügyre vonatkozó bejegyzés 
nyilvántartási határidejének lejárta után, azzal 
együtt lehet törölni.

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI.
A fegyelmi hatóságok szervezete.

57. §. (1) A posta vezérigazgatója egyéni 
hatóságként jár el.

(2) A fegyelmi bizottságok az elnököt is 
beleértve, három tagból alakulnak. A posta
vezérigazgatóságnál a postamesteri fegyelmi 
ügyek tárgyalásira alakított bizottság az el
nökkel együtt öt tagból áll.

(3) A fegyelmi bizottságok elnökeit, aka
dályoztatásuk esetére helyetteseit, valamint a 
bizottság rendes és póttagjait 3 év tartamára 
a posta vezérigazgatója nevezi ki. Az egyes 
bizottságokat a kinevezett tagokból úgy kell 
megalakítani, hogy a bizottság egyik tagja a 
posta fogalmazási szakába tartozó tisztviselő, 
másik tagja pedig postamester legyen.

(4) A postavezérigazgatóságnál a posta- 
mesteri fegyelmi ügyek tárgyalására alakított 
bizottság elnökét, akadályoztatása esetére he
lyettesét, a bizottság rendes tagjait és póttag

jait a posta vezérigazgatója nevezi ki. A bizott
ság tagjai a posta fogalmazási szakába tartozó 
tisztviselők lehetnek. E bizottságra nézve a fe
gyelmi bizottságra irányadó rendelkezéseket 
kell értelemszerűen alkalmazni.

(5) A bizottságokat a kinevezett rendes, 
-- szükség esetében — a póttagokból eseten- 
kint az elnökök alakítják meg.

58. §. Az ügyet a bizottságban az elnök ál
tal kijelölt előadó adja elő.

59. §. Fegyelmi bizottsági tárgyaláson a vá
dat a postavezérigazgatóság jogi ügyosztá
lyába beosztott fogalmazási szakba tartozó 
tisztviselő képviseli. A posta vezérigazgatója — 
esetenként vagy visszavonásig — a vád képvi 
seletét az igazgatóságnál szolgálatot teljesítő, 
fogalmazási szakba tartozó tisztviselőre is bíz
hatja.

60. §. (1) A bizottságok elnökeinek és tag
jainak megbízatása megszűnik:

a) a meghatározott időtartam leteltével;
b) a tényleges szolgálati viszony megszű

nésével továbbá, ha
c) a bizottság elnökét vagy tagját beteg

ség tisztének gyakorlásában tartósan akadá
lyozza,

d) az igazgatóság kerületéből áthelyezik, 
illetőleg más igazgatóság kerületébe nevezik ki,

e) ellene fegyelmi eljárást rendelnek eí,
f) fegyelmi bizottsági tisztétől felmentik.
(2) Az időközben kinevezettek megbiza

tása ugyancsak arra az időtartamra terjed 
mint azoké, akiknek helyébe léptek.

61. §. (1) A postavezérigazgatóságnál a pos
tamesteri fegyelmi ügyek tárgyalására alakí

tott bizottság elnöke, helyettese, tagjai és pót
tagjai a posta vezérigazgatója előtt, a posta- 
igazgatóságoknál alakított fegyelmi bizottságok 
elnökei, helyettesei, tagjai és póttagjai az igaz
gatóság vezetője előtt a következő fogadalmat 
teszik le: „Én ..............  fogadom, hogy tisztsé
gemben minden részrehajlás, érdekeltség és el
fogultság nélkül, lelkiismereti meggyőződésem 
szerint fogok eljárni.“

(2) A tolmács működésének megkezdését 
megelőzően a fegyelmi bizottság elnöke előtt a
következő fogadalmat teszi le: „Én ..............
fogadom, hogy tolmácsi tisztségemben minden 
részrehajlás, érdekeltség és elfogultság nélkül 
fogok eljárni és a hallottakat híven fogom kö
zölni.“
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(3) Ha a tolmács nem postamester vagy 
tényleges szolgálati viszonyban álló egyéb pos
taalkalmazott, a fogadalomnak arra is ki kell 
terjednie, hogy a tudomására jutó hivatali tit
kot meg fogja őrizni.

Hatáskör és illetékesség.
62. §. Fegyelmi joghatóságot gyakorol
1. elsőfokon
a postaigazgatóságoknál alakított fegyelmi 

bizottság;
2. másodfokon
a posta vezérigazgatója.
63. §. (1) A fegyelmi bizottság illetékessé

gét a fegyelmi vétség elkövetésének helye álla
pítja meg.

(2) Több postamester közös ügyében azok 
bármelyikének illetékes fegyelmi bizottsága el
járhat. Az eljárásra illetékes fegyelmi bizottsá
gok közül az, amelyik a többit megelőzte, az 
egész eljárás folytatására illetékes marad.

(3) Fegyelmi bizottságok illetékességi ösz- 
szeütközése kérdésében a posta vezérigazga
tója dönt.

(4) A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter vagy a posta vezérigazgatója hivatalból 
elrendelheti, hogy az illetékes fegyelmi bizott
ság helyett kiküldött fegyelmi bizottság jár
jon el.

Kizárási okok.

64. §. Az ügy elintézésében mint a fegyelmi 
bizottság elnöke, tagja, a vád képviselője, mint 
jegyzőkönyvvezető és mint tolmács nem vehet 
részt az, aki

a) a fegyelmi eljárást elrendelte;
b) a fegyelmi vétséget feljelentette;
c) a postamesternek házastársa, volt há

zastársa vagy jegyese;
d) a postamesternek vagy a védőnek egye

nes ágban rokona vagy sógora, oldalágban — 
unokatestvérig bezárólag — rokona, nejének 
fivére, fivérének neje, nővérének férje vagy 
férjének nővére;

e) a postamesterrel vagy a védővel, Örök
befogadószülői vagy nevelőszülői viszonyban 
van, aki valamelyiküknek gyámja, gondnoka, 
vagy volt gyámja, gondnoka;

f) az ügyben a közigazgatási vizsgálatot ve
zette vagy abban közreműködött, továbbá

g) akit az ügyben a vizsgálat során mint 
tanút vagy szakértőt kihallgattak, ha vallomása

nem csupán hivatalos úton tudomására jutott 
tényeknek előadásából áll.

65. §. Az, akire nézve kizárási ok áll fenn, 
köteles ezt tudomásszerzés után nyomban a bi
zottság elnökének bejelenteni, ha pedig a kizá
rási ok a bizottság elnökére nézve áll fenn, ez 
köteles a tudomásszerzés után helyettesítése 
iránt intézkedni.

A fegyelmi eljárás elrendelésének feltételei.
66. §. Az eljárás elrendelését közigazgatási 

vizsgálat előzi meg. Nem kell feltétlenül köz
igazgatási vizsgálatot tartani, ha a tényállás 
tisztázva van, ha a postamester beismerésben 
van és beismerését egyéb körülmények is való
színűsítik s végül, ha az eljárás elrendelésére 
okul szolgáló tényeket bűnvádi eljárás során 
megállapították.

67. §. (1) Az eljárás elrendelésére okul szol
gálhat valamely fegyelmi vétség elkövetése.

(2) Bűntett, nyereségvágyból vagy aljas in
dokból elkövetett vétség miatt indított bűn
vádi eljárás esetében az eljárást el kell rendelni.

A fegyelmi eljárás elrendelése.
68. §. Fegyelmi eljárás elrendelése történ

hetik:
a) hivatalból;
b) panasz folytán;
c) a postamester kérelmére.
69. §. Az eljárást a kereskedelem és közle

kedésügyi miniszter, a posta vezérigazgatója 
bármely postamester ellen, a postaigazgatósá
gok vezetői pedig az alájuk rendelt postames
terek ellen rendelhetik el.

70. §. A fegyelmi eljárást elrendelő határo
zatnak tartalmaznia kell:

a) a postamester nevét és hivatali állását;
fej az eljárás megindításának elrendelését;
c) az elrendelésre okul szolgáló tényeknek 

megjelölését, a szabályzat megfelelő rendelke
zéseire való utalással;

d) tájékoztatást arra nézve, hogy felleb
bezni lehet-e vagy sem, s ha igen, a fellebbe
zést hol, kihez intézve és mennyi időn belül kell 
benyújtani;

e) felvilágosítást arra nézve, hogy a posta
mester magát védővel képviseltetheti vagy írás
ban kérheti, hogy részére hivatalból rendelje
nek ki védőt.

71. §. Az előbbi §-ban foglaltakon kívül az
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eljárást elrendelő határozat tartalmazhatja 
még az állástól való felfüggesztés kimondását, 
továbbá két havi üzemi jutalék visszatartásáról 
szóló rendelkezést.

72. §. (1) Az eljárás elrendelésével együtt 
a vonatkozó határozatban, vagy — ha az utóbb 
mutatkozik szükségesnek — az eljárás során 
külön írásbeli határozattal bármikor fel lehet 
függeszteni a postamestert az állásától, ha

a) a terhére rótt fegyelmi vétség olyan sú
lyos, hogy az bebizonyítás esetében az állásá
ból való elbocsátást eredményezheti;

b) a postamester terhére rótt cselekmény 
vagy mulasztás megokolja, hogy a postames
ter a hivatal tekintélyének megóvása végett 
vagy egyéb okból hivatalától távol maradjon;

c) a postamester további működése kárt 
okozna.

(2) Fel kell függeszteni az állásától a posta
mestert a 67. §. (2) bekezdésében meghatáro
zott esetben, ha a bűnvádi eljárás során jog
erősen vád alá helyezték vagy a főtárgyalásra 
közvetlenül megidézték s végül, ha ellene nem 
jogerős fegyelmi határozat a postaszolgálatból 
való végleges kizárás mellett az elbocsátást 
mondja ki.

(3) A felfüggesztést elrendelő határozat el
len használt fellebbezésnek az állástól való 
felfüggesztésre és az eljárás folytatására nincs 
halasztó hatálya.

(4) A felfüggesztést meg kell szüntetni, mi
helyt elrendelésének az oka megszűnt.

(5) A felfüggesztés megszüntetésére az 
jogosított, aki a felfüggesztést elrendelte vagy 
annak felsőbbsége.

73. §. (1) Ha a postamester a fegyelmi el
járás során állásáról lemond, az erre vonatkozó 
kérelem benyújtásának az eljárás folytatására 
halasztó hatálya van.

(2) A lemondás elfogadása esetében — az 
esetleg már hozott határozat hatályon kívül he
lyezésével az eljárást meg kell szüntetni. Az el
járást megszüntető határozat ellen nem lehet 
fellebbezni.

A fegyelmi tárgyalást előkészítő eljárás.

74. §. (1) A bizottság elnöke a hozzá beér
kezett iratokat az ügy előadójául kijelölt bi
zottsági tagnak adja ki.

(2) A bizottság elnöke a tárgyalás megtar
tására határnapot tűz ki s erről a postamestert 
azzal értesíti, hogy elmaradása a tárgyalás meg

tartását nem akadályozza. A tárgyalás határ
napját úgy kell kitűzni, hogy az arról szóló 
írásbeli értesítés kézbesítése és a tárgyalás ha
tárnapja közé legalább 30 napi időköz essék.

(3) Az értesítésben fel kell hívni a posta
mester figyelmét arra, hogy az értesítés kézbe
sítését követő naptól számított 8 napon belül 
az ügyére vonatkozó egyes vizsgálati iratokat 
(jegyzőkönyveket) ő és védője megtekintheti, 
azokból jegyzeteket készíthet és védőiratot 
nyújthat be. E határidő eltelte után a bizottság 
elnöke a tárgyalás határnapjának közlésével az 
iratokat a postavezérigazgatóság jogi ügyosztá
lyának vezetőjéhez juttatja, aki a tárgyalásra 
a vádképviselő kijelölése iránt intézkedik. A 
postavezérigazgatóság jogi ügyosztályának ve
zetője a vádképviselő nevének közlésével az 
iratokat a bizottság elnökéhez küldi vissza. Ha 
a vád képviseletét a posta vezérigazgatójának 
rendelkezésére (59. §.) az igazgatóságnál szolgá
latot teljesítő, közigazgatási szakba tartozó 
tisztviselő látja el, az iratokat a bizottság el
nöke a vád képviseletével megbízott tisztviselő
höz juttatja.

75. §. A postamester védelmét postames
terre vagy egyéb tényleges szolgálati viszony
ban álló postai alkalmazottra bízhatja. A hiva
talból kirendelt védő csak a fegyelmi bizottság 
székhelyén szolgálatot teljesítő vagy ott lakó 
postamester vagy egyéb tényleges szolgálatot 
teljesítő postai alkalmazott lehet.

76. §. A tárgyalást — megkezdése előtt — 
a bizottság elnöke fontos ok miatt hivatalból, 
vagy a postamester kérelmére — ennek költsé
gén — elhalászhat ja, ha a postamester a tár
gyaláson elháríthatatlan akadály miatt nem le
hetne jelen.

77. §.• A bizottság tagjait, szükséghez ké
pest a szakértőt, a közigazgatási vizsgálat veze
tőjét és a vizsgálatban résztvett alkalmazottat 
a bizottság elnöke hívja meg a tárgyalásra s in
tézkedik a jegyzőkönyvvezető és szükség ese
tében a tolmács kirendelése iránt.

78. §. A bizottság elnökének elnöki jogköré
ben tett intézkedéseit sem fellebbezéssel, sem 
panasszal nem lehet megtámadni.

A fegyelmi bizottsági tárgyalás és határozat- 
hozatal.

79. §. (1) A fegyelmi bizottság az ügyet szó
belileg a nyilvánosság kizárásával tárgyalja.

(2) A tárgyalást a bizottság elnöke vezeti.
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(3) A rend fenntartásáról a bizottság el
nöke gondoskodik. A bizottság elnöke a tár
gyaláson résztvevőket rendzavarás, sértő kife
jezés használata vagy más rendellenes maga
tartás miatt rendreutasíthatja, ismétlődés ese
tében a tárgyaláson való részvételtől eltilt
hatja. Ha eltiltás miatt az eljárást nem lehet 
folytatni, a bizottság elnöke a tárgyalást uj 
határnap kitűzésével elnapolja. A rendzavaró 
személyek ellen külön lehet eljárni. A tárgyalá
son való részvételtől történt eltiltást a tárgya
lási jegyzőkönyvben — az ok megjelölésével —- 
meg kell említeni.

(4) Az ügyeket egyenként, egymástól elkü
lönítve kell tárgyalni.

(5) A tárgyalást a bizottság elnöke nyitja 
meg. Megjelöli az ügyet, megállapítja kik van
nak jelen, a meg nem jelenteknek az értesítést 
szabályszerűen kézbesítették-e és végül, hogy a 
postamester a szabályszerű időben védőiratot 
nyujtott-e be.

(6) Ezután a bizottság elnöke a megjelent 
személyeket az esetleges kizárási ok bejelenté
sére hívja fel. A kizárás kérdésében a bizottság 
határoz.

(7) Ha nincs kizárási ok, a bizottság elnöke 
megállapítja a bizottság határozatképességét, 
ellenkező esetben pedig intézkedik a kizárt 
személy helyébe más személy behívása iránt. 
Ha a behívást nem lehet nyomban foganatosí
tani, a bizottság elnöke a tárgyalást uj határnap 
kitűzésével elnapolja.

(8) Ezután az előadó bizottsági tag az 
ügyet a vizsgálat adatainak részletes előadá
sával — beleértve az eljárást elrendelő határo
zatot, valamint a szabályszerű időben beadott 
védőiratot — az iratok alapján ismerteti. Ha a 
védőirat benyújtására megszabott határidő el
mulasztása miatt a postamester igazolási kére
lemmel élt, a védőiratot csak abban az esetben 
lehet ismertetni, ha a bizottság az igazolási ké
relemnek helyt ad.

(9) A bizottság bármely tagja, a vád kép
viselője, a postamester és a védő egyes vizsgá
lati iratoknak (jegyzőkönyveknek) felolvasását 
indítványozhatja. Az indítvány felett a bizott
ság határoz.

(10) A bizottság bármely tagja, a vád kép
viselője, a postamester és védője a szakértő
höz, a közigazgatási vizsgálat vezetőjéhez és a 
vizsgálatban résztvett alkalmazotthoz felvilágo
sító kérdéseket intézhet. Ha a vád képviselője,
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a postamester vagy védője az üggyel összefüg
gésben nem álló vagy a feleletre útmutatást tar
talmazó kérdést tesz, a bizottság elnöke köteles 
a kérdés feltevését, illetőleg a feleletadást meg
tiltani.

(11) Az ügy előadása után a bizottság bár
mely tagja, a vád képviselője, a postamester és 
védője indítványt tehet a bizonyítás kiegészíté
sére. Az indítványról a bizottság határoz.

(12) Ha a bizottság a bizonyítás kiegészí
tését rendeli el, a bizottság elnöke a tárgyalást 
elnapolja és az iratokat a bizonyítás kiegészí
tése iránti intézkedés végett az igazgatóság ve
zetőjéhez juttatja. Ha a postamester és védője 
nincs jelen, a bizonyitás kiegészítésének elren
deléséről a postamestert értesíteni kell. Üj ha
tárnapot a bizottság elnöke csak az iratok visz- 
szaérkezése után tűz ki. Ha az uj határnapon 
megalakult bizottság elnökének vagy tagjai va
lamelyikének személyében változás történt, a 
tárgyalást meg kell ismételni kivéve, ha az is
métlést a postamester és védője nem kívánja 
és az a bizottság megítélése szerint sem szük
séges.

(13) A tényállás megállapítása után a bi
zottság elnöke a vád képviselőjét a vád, a pos
tamestert és védőjét a védelem szóbeli előter
jesztésére hívja fel. A vádat és a védelmet a 
szóbeli előadás mellett írásban is az iratokhoz 
lehet csatolni. Ha a vádat vagy a védelmet irat
ból való felolvasással adják elő, az iratot a fe
gyelmi iratokhoz csatolni kell. A vád képvise
lője a kiszabandó büntetésre is köteles indít
ványt tenni. A vád képviselője a védőbeszédre 
válaszolhat. Az utolsó felszólalás joga a posta
mester védőjét és a postamestert illeti meg. 
Védő jelenlétében is meg kell kérdezni a posta
mestert, nem óhajt-e védelmére szót emelni.

(14) Ha a vád képviselője úgy találja, hogy 
a postamester más fegyelmi vétséget követett 
el, mint amellyel a fegyelmi eljárást elrendelő 
határozat vádolja, vagy a postamestert a vád 
tárgyává tett fegyelmi vétségen kívül más fe
gyelmi vétség is terheli, indítványát előterjeszti 
vagy megfelelő indítvány emelése céljából a 
tárgyalásnak elnapolása iránt tesz javaslatot.

(15) A vád megváltoztatása esetében, ha a 
postamester vagy védője jelen van, meg kell 
őket kérdezni, hogy a vád megváltoztatása 
miatt a védelem előkészítése céljából nem kí
vánják-e a tárgyalásnak elnapolását. Ha a 
postamester vagy védője nincs jelen, a bizott
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ság elnöke a tárgyalás elnapolásával és új ha- ! 
tárnap kitűzésével a módosított vádról azzal ésv 1 
tesíti a postamestert, hogy arra vonatkozi 'z'£ 
az értesítés kézbesítését követő naptól számí
tott 8 napon belül újabb védőiratot nyújt
hat be.

(16) A vád és a védelem előterjesztése 
után a bizottság elnöke a tárgyalást berekeszti, 
s a bizottság tanácskozásra és határozathoza
talra vonul vissza.

80. §. (1) A bizottság zárt ülésben tanács
kozik. A tanácskozáson csak a bizottság tagjai 
és a kirendelt jegyzőkönyvvezető lehetnek 
jelen.

(2) A tanácskozáson kifejtett véleménye
ket, javaslatokat, nyilatkozatokat és a szavaza
tok megoszlását senkivel sem szabad közölni.

81. §. (1) A bizottság tagjai az eljárás és a 
tárgyalás eredményének gondos mérlegelésével 
a törvények, a törvényes rendeletek és a szol 
gálati utasítások alapján lelkiismeretük és meg
győződésük szerint nyilvánítják véleményüket 
és szavaznak. A bizottság a vád képviselőm ál
tal előterjesztett indítványnak a fegyelmi vét
ség minősítésére és a büntetésre vonatkozó ré
széhez nincs kötve.

(2) A fegyelmi határozatban a bizottság 
megállapítja a fegyelmi vétséget és kiszabja a 
büntetést, vagy felmenti a postamestert. A bi
zottságnak az esetleg visszatartott üzemi juta
lékról is határoznia kell.

(3) Ha a bizottság úgy találta, hogy a fe
gyelmi vétség megbüntetése közigazgatási útra 
tartozik, az eljárást határozattal megszünteti és 
az iratokat az igazgatósághoz juttatja.

(4) A bizottság tagiai kötelesek szavazni. A 
szavazás rangjuk emelkedésének sorrendjében 
történik. A szavazatok egyenlősége esetében a 
bizottság elnöke dönt. A szavazatot indokolni 
kell. Egyhangú határozathoz a bizottsági ta
gok egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges. 
Egyébként a határozat szótöbbséggel hozott ha
tározat.

(5) Ha a bizottsági tagok a tanácskozás so
rán a vád képviselőjének a büntetés kiszabására 
vonatkozó indítványától eltérő javaslatokat ter
jesztenek elő, a javaslatokat egyenként kell 
szavazás alá bocsátani mindaddig, amíg vala
melyik javaslat szótöbbséget nem kap. Az 
egyes javaslatokra úgy szavaznak, hogy előbb 
a legszigorúbb, azután a következő enyhébb és 
végül a legenyhébb büntetésre, esetleg a fel

mentésre irányuló javaslatot kell szavazásra
be; sátáni.

(6) A fegyelmi határozatban a szükséghez 
Képest meg kell állapítani az eljárási költsége
ket. A közigazgatási vizsgálat költségeit az el
járási költségekhez kell számítani.

(7) Kártérítési kötelezettségről a bizottság 
nem határoz.

(8) A bizottsági tárgyalásról és tanácsko
zásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A tárgyalási 
jegyzőkönyv a hely, az idő és a tárgy megjelö
lésén kívül a jelenlévők nevét, a tárgyalás me
netének előadását, a tanácskozás során előter
jesztett javaslatokat, a szavazás eredményét és 
a hozott határozatot tartalmazza. A jegyző
könyvet a bizottság elnöke és tagjai, a jegyző- 
könyvvezető, valamint a tolmács írják alá.

82. §. A fegyelmi határozatot az elnök a 
tárgyalás ujramegnyitása után a jelenlévők előtt 
élőszóval és az indokok lényegesebb pontjai
nak felemlítésével azonnal kihirdeti.

83. §. (1) A fegyelmi határozat rendelkező 
részből és indokolásból áll.

(2) A rendelkező rész tartalmazza:
a) a határozat megjelölést;
b) a postamester nevét és hivatali állását;
c) annak megállapítását, hogy terheli-e a 

postamestert fegyelmi vétség vagy nem s ha 
igen, a vétség megjelölését;

d) a kiszabott büntetést;
e) rendelkezést a visszatartott üzemi ju

talék tekintetében;
f) a postamesternek az eliárási költségek 

megtérítésére való esetleges kötelezését;
g) a fellebbezés lehetőségére vonatkozó tá

jékoztatást, arra nézve is, hogy a fellebbezést 
hol, kihez intézve és mennyi időn belül kell be- 
nyuj tani.

(3) Az indokolás a rendelkező rész alapjául 
szolgált tényállás és az abból vont következte
tés tüzetes előadását tartalmazza.

(4) A fegyelmi határozat kiadmányát a bi
zottság elnöke írja alá.

Eljárás a postamester elmebetegsége vagy halála 
esetében.

84. §. Ha az eljárás alá vont post amester 
az eljárás folyamán hatósági orvosi bizonyít
vánnyal igazoltan elmebeteg lesz vagy elme- 
betegség miatt jogerősen gondnokság alá helye
zik, továbbá ha meghal, a bemutatott hatósági 
orvosi bizonyítvány, jogerős bírói határozat
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vagy halotti anyakönyvi kivonat alapján az el
járást meg kell szüntetni, ugyanakkor az eset
leg hozott határozatot hatályon kívül kell he
lyezni. Az eljárást megszüntető határozat ellen 
nem lehet fellebbezni.

Eljárás bűncselekmény esetében.
85. §. (1) Ha a fegyelmi vétséget a bűnvádi 

eljárástól függetlenül is meg lehet állapítani 
és a vétség oly súlyos, hogy a szolgálatból való 
elbocsátást teszi megokolttá, az eljárást a bűn
vádi eljárásra való tekintet nélkül kell foly
tatni és befejezni, s a jogerős fegyelmi határo
zatot végre kell hajtani. Ha ellenben a megálla
pított tényállásból az elbocsátásra nincs kellő 
alap, az eljárást a bűnvádi eljárás jogerős be
fejezéséig határozattal fel kell függeszteni. Ha 
a felfüggesztés oka megszűnik, az eljárást foly
tatni kell.

(2) Az eljárás felfüggesztésével minden ha
táridő folyása megszakad és a határidő a fel
függesztés megszűnésétől újra kezd folyni. A 
kitűzött határnap helyett a felfüggesztés meg
szűnése után uj határnapot kell kitűzni.

(3) A felfüggesztést elrendelő és megszün
tető határozat ellen fellebbezni nem lehet.

(4) A felfüggesztésnek csak hivatalból le
het helye.

(5) Ha az ügyben a büntetőbíróság jogerős 
megszüntető határozatot vagy felmentő ítéle
tet hozott, az nem akadálya annak, hogy a bi
zottság ugyanazon cselekmény vagy mulasztás 
miatt a postamestert fegyelmi büntetéssel bün
tesse.

86. §. Ha a büntetőbíróság a postamestert 
jogerősen hivatalvesztésre vagy viselt hivatalá
nak elvesztésére ítélte, az eljárást — az esetleg 
hozott határozat hatályon kívül helyezésével 
— meg kell szüntetni. Az eljárást megszüntető 
határozat ellen nem lehet fellebbezni.

Jogorvoslat.
87. §. (1) Jogorvoslat alatt a fellebbezést 

kell érteni.
(2) A határozatok ellen — hacsak azt a 

szabályzat ki nem zárja — egyfokú fellebbezés
nek van helye.

(3) A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszternek, valamint a posta vezérigazgatójának 
határozata ellen nem lehet fellebbezni.

(4) A fegyelmi bizottság tárgyalásán ho

zott határozatok (79. §. (6), (9) és (11) bekezdés) 
ellen csak a fegyelmi határozat ellen használt 
fellebbezésben lehet orvoslást keresni.

88. §. Fellebbezésre jogosítottak:
a) a postamester;
b) a vád képviselője.
89. §. (1) A fellebbezést írásban annál a 

szervnél kell benyújtani, amelynek határozata 
ellen a fellebbezés irányul.

(2) Ha a fellebbezés fegyelmi határozat 
vagy fegyelmi bizottság által hozott egyéb ha
tározat ellen irányul, a fellebbezést a fegyelmi 
bizottság elnökénél kell benyújtani.

90. §. (1) A fellebbezés határideje 15 nap. 
Ez a határidő a határozat kézbesítését követő 
naptól számít. Ha a fellebbezési határidő utolsó 
napja vasárnapra, Gergely naptár szerinti ün
nepnapra vagy nemzeti ünnepre esik, a határ
idő a vasárnapot, illetőleg az ünnepnapot kö
vető hétköznapon jár le.

(2) A postán érkező fellebbezés benyújtása 
napjának a postáraadás napját kell tekinteni.

91. §. (1) Az elkésetten beadott, továbbá az 
olyan fellebbezést, amelyet kellő időben nyúj
tottak ugyan be, de a fellebbezés igénybevéte
lének a szabályzat értelmében nincs helye, visz-

; sza kell utasítani. A fellebbezést az a szerv uta
sítja vissza, amely a fellebbezésre alapul szol
gáló határozatot hozta.

(2) Az elkésett fellebbezést visszautasító 
határozat ellen nem lehet fellebbezni.

92. §. (1) Aki fellebbezett, fellebbezését 
minddadig vissza is vonhatja, amíg a fellebbe
zésre határozatot nem hoztak.

(2) Visszavonás esetében a határozat úgy 
emelkedik jogerőre, mintha nem nyújtottak 
volna be fellebbezést.

(3) A fellebbezés visszavonására nézve a 
89. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelke
zéseket kell alkalmazni.

93. §. Ha a szabályzat másképen nem ren
delkezik, a kellő időben beadott fellebbezésnek 
a határozat végrehajtására halasztó hatálya 
van.

94. §. (1) A fellebbezést a fellebbezési ha
táridő letelte után az iratokkal együtt elbírálás 
végett késedelem nélkül fel kell terjeszteni.

(2) Az eljárás és felfüggesztés elrendelésére 
vagy megszüntetésére nézve hozott határozat 
ellen a fellebbezést a postavezérigazgatósághoz 
kell intézni.

(3) Fegyelmi határozat, valamint fegyelmi
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bizottság által hozott egyéb határozat ellen a 
fellebbezést a posta vezérigazgatójához kell in
tézni.

95. §. (1) A fellebbezésre hozott határozat 
a fellebbezéssel megtámadott határozatot:

a) helybenhagyja;
b) megváltoztatja;
c) megsemmisíti;
d) feloldja, vagy
e) hatályon kívül helyezi.
(2) Megsemmisítésnek alaki szabálysértés 

esetében, feloldásnak uj alsóbbfokú határozat 
hozatalának szüksége esetében, hatályon kívül 
helyezésnek pedig — a 105. §. (2) bekezdésében 
foglalt kivétellel — azokban az esetekben van 
helye, amelyekben az eljárást meg kell szün
tetni.

(3) Hivatalból is figyelembe kell venni az 
eljárás bármely szakában az alább felsorolt 
alaki szabálysértéseket:

a) ha a fegyelmi bizottság nem volt sza
bályszerűen megalakítva;

b) ha az ügy elintézésében olyan személy 
vett részt, akire nézve a 64. §. rendelkezése ér
telmében kizárási ok forgott fenn;

c) ha a fegyelmi határozat hozatalában 
olyan személy vett részt, aki nem volt jelen a 
fegyelmi ügy egész tárgyalásán;

d) ha a fegyelmi bizottsági tárgyalást olyan 
személy jelenléte nélkül tartották meg, akinek 
jelenlétét a szabályzat előírja;

e) ha a fegyelmi határozatot a vád képvi
selőjének indítványa nélkül hozták meg, vagy 
ez az indítvány a vád tárgyát nem merítette ki.

96. §. A megsemmisítő, feloldó vagy hatá
lyon kívül helyező határozatban a fellebbezés
sel megtámadott határozat megsemmisítését, 
feloldását vagy hatályon kívül helyezését kell 
kimondani. A megsemmisítő vagy feloldó hatá
rozatban uj határozat hozatala iránt is rendel
kezni kell.

Igazolás.

97. §. Aki a megengedett fellebbezést vagy 
védőiratot elháríthatatlan akadály miatt kellő 
időben nem nyújtotta be, igazolási kérelemmel 
élhet.

98. §. A fellebbezés benyújtására megsza
bott határidő elmulasztása esetében az igazolási 
kérelem benyújtásának határideje a fellebbezési 
határidő utolsó napját követő naptól számított 
15 nap. Ha azonban a mulasztás a fellebbezésre

jogosítottnak csak később jutott tudomására 
vagy az akadály később szűnt meg, a 15 napos 
határidő folyása a tudomásrajutást, illetőleg az 
akadály megszűnését követő naptól kezdődik.

99. §. (1) Az elmulasztott fellebbezési ha
táridő utolsó napjától számított 6 hónap el
eltelte után többé nem lehet igazolási kérelem
mel élni.

(2) A védőirat benyújtására megszabott 
határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem
nek csak a fegyelmi tárgyalásra kitűzött határ
napig van helye.

100. §. (1) A fellebbezés vagy védőirat be
nyújtásának elmulasztása miatt beadott igazo
lási kérelmet írásban a fellebbezéssel, illetőleg 
védőirattal együtt kell benyújtani.

(2) Az igazolási kérelem visszautasítására 
és visszavonására értelemszerűen a 91. és 92. 
§. rendelkezéseit kell alkalmazni.

101. §. A fellebbezés vagy védőirat benyúj
tására megszabott határidő elmulasztása miatt 
beadott igazolási kérelemnek helytadó határo
zat ellen nem lehet fellebbezni. A védőirat be
nyújtására megszabott határidő elmulasztása 
miatt beadott igazolási kérelemnek helyt nem 
adó határozat ellen csak a fegyelmi határozat 
ellen használt fellebbezésben lehet orvoslást ke
resni.

102. §. Az igazolási és az újrafelvételi kére
lem határidejének elmulasztása miatt nem lehet 
igazolási kérelemmel élni.

Ü jraf elvétel.
103. §. (1) Jogerősen eldöntött ügyben újra

felvételi kérelemmel élhet a fegyelmi úton meg
büntetett postamester, ha:

a) olyan új bizonyítékot hoz fel, amelyet az 
eljárásban önhibáján kívül nem érvényesíthe
tett s amelyet ha érvényesíthetett volna, ked
vezőbb határozatot ért volna el;

b) az elbocsátás büntetőtörvénybe ütköző 
cselekmény miatt történt s az e miatt megindí
tott bűnvádi eljárásban a bíróság jogerős meg
szüntető vagy felmentő határozatot hozott, a 
bírói határozat jogerőre emelkedésétől számí
tott 30 nap alatt.

(2) Üjrafelvételt kérhet az elbocsátott pos
tamester halála esetében — az (1) bekezdés a) 
és b) pontja szerint — a postamester házas
társa, vagy gyermekének törvényes képviselője.

104. §. Az újrafelvételi kérelmet az ügyben 
eljárt fegyelmi bizottsághoz írásban kell be
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nyújtani. Az újrafelvételi kérelem visszautasí
tására és visszavonására értelemszerűen a 91. és 
92. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.

105. §. (1) Az újrafelvételi kérelemnek 
helytadó határozat ellen nem lehet fellebbezni.

(2) Ha a bizottság az újrafelvételi kérelem
nek helyt ad, az ügyet a fegyelmi eljárás szabá
lyai szerint újra tárgyalja. A tárgyalás eredmé
nyéhez képest a bizottság új határozatot hoz, 
amellyel a jogerős fegyelmi határozatot hatá
lyában vagy fenntartja vagy egészen vagy 
részben való hatályon kívül helyezésével meg
változtatja. Az utóbbi esetben a szükséghez ké
pest rendelkezni kell a visszatartott üzemi juta
lék visszaadása iránt is.

(3) Újrafelvételi kérelemmel' ugyanabban 
az ügyben csak egyszer lehet élni.

106. §. Az újrafelvételi kérelem benyújtásá
nak a jogerős határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs.

Másodfokú fegyelmi eljárás.
107. §. (1) A postavezérigazgatóságnál a 

postamesteri fegyelmi ügyek tárgyalására ala
kított bizottság tárgyalása csak arra terjed ki, 
hogy a posta vezérigazgatójának a büntetés ki
szabására, illetőleg a 110. §-ban foglaltakra 
nézve javaslatot tegyen.

(2) A bizottsági tárgyaláson a bizottság 
tagjain kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet 
jelen.

(3) Az ügy másodfokú tárgyalásában nem 
vehet részt az a bizottsági elnök, vagy bizott
sági tag, aki az ügy elsőfokú elintézésében e 
tisztségek valamelyikében közreműködött, a 
vád képviselője vagy védő volt.

108. §. A kizárásra, a bizottság tárgyalá
sára, tanácskozására és a határozathozatalra 
nézve — az e fejezetben foglalt eltérésekkel — 
értelemszerűen a 64. és 65. §-ban a kizárásra 
nézve megállapított rendelkezéseket, továbbá 
a fegyelmi bizottság tárgyalására, tanácskozá
sára és a határozathozatalra vonatkozó szabá
lyokat kell alkalmazni.

109. §. Az előadó tevékenysége arra szorít
kozik, hogy a tényállást, az elsőfokon hozott 
fegyelmi határozatot és a fellebbezést az iratok 
alapján ismerteti.

110. §. (1) Ha a bizottság úgy találja, hogy 
a vizsgálat kiegészítésére van szükség, az első
fokú fegyelmi határozat feloldása és egyúttal 
annak elrendelése iránt tesz a posta vezérigaz- j

gatójának javaslatot, hogy a vizsgálat megtar
tása után a fegyelmi bizottság új tárgyalást 
tartson és ennek eredménye alapján új hatá
rozatot hozzon. Ha a posta vezérigazgatója a 
javaslatot magáévá nem teszi, az iratokat a bi
zottság elnökének adja vissza, hogy a bizott
ság a fegyelmi határozatra nézve javaslatot 
tegyen.

(2) Ha a bizottság úgy látja, hogy a 79. §. 
(14) bekezdése értelmében a vádat meg kell 
változtatni, a posta vezérigazgatójának javas
latot tesz az elsőfokú fegyelmi határozat felol
dása és a módosított vád alapján való eljárás 
és az ügy újratárgyalása iránt. Ha a posta ve
zérigazgatója a javaslatot magáévá nem teszi, 
az iratokat a bizottság elnökének adja vissza, 
hogy a bizottság a fegyelmi határozatra nézve 
javaslatot tegyen.

111. §. A fegyelmi határozatot a postames
ter terhére akkor is meg lehet változtatni, ha 
az ellen csak ő fellebbezett.

Kézbesítés.
112. §. A fegyelmi üggyel kapcsolatban ho

zott és írásba foglalt határozatokat és értesí
téseket az érdekelteknek a postai szabályok 
szerint a postaigazgatóságok kézbesítik.

113. §. A határozatokat és értesítéseket 
tértivevénnyel kell kézbesíteni, amelyen az át
vétel idejét fel kell tüntetni és az irat átvételét 
aláírással el kell ismertetni. Az átvétel megta
gadását a tértivevényre fel kell jegyezni. Aki 
az átvételt megtagadja, azt az átvétel megtaga
dásának összes következményei terhelik.

114. §. Ha olyan érdekeltnek kell kézbesí
teni, aki külföldön vagy belföldön ismeretlen 
helyen, vagy ismert, de olyan helyen tartózko
dik, hogy vele postai úton érintkezni nem le
het, a Budapesti Közlönyben egyszer közzé
teendő hirdetményben fel kell hívni, hogy a 
határozat vagy értesítés átvételére a közzététel 
napját követő naptól számított 15 nap alatt je
lentkezzék, mert ellenkező esetben a határozat 
vagy értesítés kézbesítettnek fog tekintetni.

A P. R. T. 1928. évi 24. számában 15.465. 
sz. alatt közzétett „A m. kir. postamesterek 
szolgálati szabályzata“ IV. fejezetének szö
vege helyébe 1940. évi július hó 1. napján ezek 
a „Fegyelmi Szabályok“ lépnek.

Az 1940. évi június hó 30. napjáig elrendelt
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fegyelmi eljárással megindult fegyelmi ügyekre 
nézve (ideértve az újrafelvételi kérelmeket is) 
a P. R. T. 1930. évi 19. számában 70.000. szám 
alatt közzétett „Fegyelmi Rendtartás“ rendel
kezéseit kell irányadóknak tekinteni.

Mindaddig, míg a Fegyelmi Rendtartás 
alapján megindult fegyelmi ügyek teljes befe
jezést nem nyernek, ezeket az ügyeket a bi
zottságok a jelenlegi összeállításban intézik.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabály
zatának 49. és ezt követő szakaszainak számait 
115 és ezt folytatólag követő számokra kell 
helyesbíteni.

A 116. §. első bekezdésének második sorá
ban a „bármikor“ szó után „a 73. §-ban szabá
lyozott eset kivételével“ szövegrészt kell beírni.

A postahivatalok ezt a rendeletet a P. R. 
T. 1928. évi 24. számában közölt „A m. kir. 
postamesterek szolgálati szabályzatáénál je
gyezzék elő.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabályza
tát kiegészítő fegyelmi szabályok tárgyában 
kiadott 208.001/5. sz. rendelet egyes rendelke
zéseinek végrehajtásánál irányadó szabályok.

ad 208.001/5.
A m. kir. postamesterek szolgálati sza

bályzatát kiegészítő fegyelmi szabályok egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására nézve az 
alábbiakat kell irányadónak tekinteni:

1. A z  52. §. (1) bekezdés b) pontjához:
Ha a fegyelmi határozatban megállapított

15 nap alatt a postamester a kiszabott pénzbír
ságot nem fizeti meg, azt a legközelebbi havi 
fenntartási költségéből kell levonni.

2. A z 52. §. (1) bekezdés c) pontjához:
A postamester büntetésből más postahiva

talhoz való kinevezése végrehajtásáig az illeté
kes postaigazgatóság intézkedésére postahiva
tala kezelését ellátni köteles.

3. Az 52. §. (1) bekezdés d) pontjához:
A postamestert a jogerős fegyelmi határo

zat kézbesítésével egyidejűleg a szolgálat alól 
fel kell menteni és összes járandóságainak 
utalványozását be kell szüntetni. Ugyanakkor 
intézkedni kell a postamester családtagjai ré

szére kiadott arcképes igazolójegyek bevoná
sáról is.

4. Az 52. §. (3) bekezdéséhez:
Alacsonyabb osztályú postahivatalhoz való

kinevezést kérni kell.
5. Az 52. §. (4) bekezdéséhez:
A postaszolgálatból véglegesen kizárt pos

tamester családtagjai részére kiadott arcképes 
igazolójegyeket be kell vonni.

6. A 112. §-hoz:
Ha a postamesternek más közhivatali ál

lása is van, a jogerős fegyelmi határozatot fe
lettes hatóságának meg kell küldeni.

E rendelkezéseken felül a Fegyelmi Sza
bályzat egyes rendelkezéseinek végrehajtásá
nál irányadó, az ad 208.000. számú rendelettel 
kiadott szabályokat is értelemszerűen alkal
mazni kell.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

Rendbüntetése) zok alkalmazása.

208.002/1.

(f.) §. Ennek a szabályzatnak hatálya kiter
jed a m. kir. postánál bármilyen minőségben 
szolgálatot teljesítő — tehát akár ideiglenesen, 
akár véglegesen kinevezett — vagy kinevezés 
nélkül ideiglenesen, akár véglegesen alkalma
zott (felfogadott) összes kincstári és postames
teri személyzetre, kivéve a postadíjnokokat, 
akikkel szemben az 1897 ^XXIV. te. és' az an
nak alapján kiadott 5.5re^£ln. 1898. számú ke
reskedelemügyi miniszteri rendelet 21—23. §-ai, 
valamint a postavezérigazgatóság 90.724/1898. 
számú rendeletének 9. és 10. pontja (1. a P. R. 
T. 1899. évi 2. számát) értelmében kell eljárni.

A központi járműtelep nem kinevezett al
kalmazottai által elkövetett szolgálati vétségek 
elbírálására nézve ezentúl is az 1.587/1901. 
számú szolgálati rend 6. pontjában foglaltak az 
irányadók.

2. §. Az enyhébb beszámítás alá eső szolgá
lati vétségeket, nevezetesen kisebb rendelle
nességeket, felületességet, hanyagságot, mu
lasztást vagy csekélyebb mérvű szabálytalansá
got közigazgatási úton rendbüntetéssel kell 
sújtani.

Ezeknél a szolgálati vétségeknél az eljárás 
megindításának, illetőleg a kiszabott rendbünte



22. szám. 247

tés végrehajtásának elévülésére nézve a Fe
gyelmi Szabályzat 7. és 10. §-ában, valamint a 
m. kir. postamesterek szolgálati szabályzata
51. és 54. §-ában foglalt rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.

3. §. Enyhébb beszámítás alá eső szolgálati 
vétségekre kiszabható rendbüntetések:

a) szóbeli intés,
b) írásbeli feddés,
c) pénzbírság.
A pénzbírság legmagasabb mértéke 50 

pengő.
Rendbüntetést csak akkor lehet kiszabni, 

ha az előbb igazolásra felhívott alkalmazott a 
meghatározott határidő alatt magát szóval 
vagy írásban nem igazolja, vagy igazolása 
mentségül nem fogadható el. Az igazolás írás
ban, ígazorö jelemes utján vagy jegyzőkönyvi
leg történhet.

• A hiánylati bírság tekintetében a P. R. T. 
1924. évi 60. számában megjelent 16.347. számú 
rendelet 7. pontjában és az azt kiegészítő, a P. 
R. T. 1933. évi 10. számában megjelent I. ad 
73.554/2. számú rendeletben foglaltak továbbra 
is érvényben maradnak.

4. §. Rendbüntetést szabhat ki:
(1) a posta összes személyzetével szemben 

a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter és a m. kir. posta vezérigazgatója;

(2) a m. kir. posta központi számvevőségé
nek és a központi hivataloknak a vezetői, az 
alájuk rendelt személyzettel szemben;

(3) a postaigazgatóságok és a távíró és táv
beszélő igazgatóság vezetője, az alájuk ren
delt összes személyzettel szemben. A posta- 
igazgatóságok 6. (műszaki) osztálya, valamint 
a külső műszaki végrehajtó szolgálat személy
zetének közigazgatási úton való megbüntetésé
hez — műszaki vonatkozású ügyekben — a 
műszaki osztály vezetőjének előzetes meghall
gatása szükséges;

(4) a kincstári postahivatalok vezetői saját 
személyzetükkel szemben (lásd a P. R. T. 1923. 
évi 61. számában a 24.758. számú rendelet IV. 
A. 1./pontját és a P. R. T. 1928. évi 11. számá
ban a 2.472. számú rendeletet);

(5) a postamesterek a hivataluknál alkal
mazott segédszemélyzettel (kiadók, kiadój elöl
tek, hivatali kisegítők, kézbesítők, küldöncök) 
szemben.

A postamestereket csak a szóbeli megintés 
és az írásbeli feddés joga illeti meg.

A postamesteri hivatalokhoz beosztott és 
a postamester vezetése és ellenőrzése alá tar
tozó altiszti és műszaki segédszemélyzettel 
szemben a postamestereket csak az intés és az 
írásbeli feddés joga illeti meg. Pénzbírságot al
tiszti személyzetre annak a kincstári hivatal
nak a vezetője, amelynek létszámába az érde
kelt tartozik, a műszaki segédszemélyzetre 
nézve pedig a felettes postaigazgatóság veze
tője szabhat ki.

5. §. A 3. §. b) vagy c) pontja alatt felsorolt 
és kiszabott rendbüntetést az érdekelttel írás
beli határozatban kell közölni. A határozatban 
az érdekeltet tájékoztatni kell arról, hogy a 
büntetés kiszabása ellen panasznak van-e he
lye. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjedni, 
hogy a panaszt mennyi idő alatt, hova intézve 
és hol kell benyújtani.

lo. ß. A kincstári postahivatalok vezetői 
egy-éfy alkalommal 50 fillértől 5 pengőig ter
jedhető pénbírságot szabhatnak ki.

A m. kir. posta központi számvevőségének, 
a postaigazgatóságoknak, a távíró és távbeszélő 
igazgatóságnak és a központi hivataloknak ve
zetői által egy-egy alkalommal kiszabható 
pénzbírság legmagasabb összege a 10 pengőt 
nem haladhatja meg.

7. §. A pénzbírságot az alkalmazottnak le
hetőleg a kiszabás napját követő legközelebb 
esedékes járandóságából kell a m. kir. posta 
központi számvevősége útján levonatni. A 
kincstári postahivatalok vezetői által kiszabott 
és készpénzben beszedett pénzbírságot a m. 
kir. posta központi számvevősége címére kell 
elküldeni.

A kincstári személyzetre kiszabott rend
bírságot a szolgálati vétség feltüntetésével az 
érdekelt alkalmazott személyi ívébe be kell je
gyezni. Ugyancsak be kell jegyezni a posta
mesterek által kiszabott rendbüntetést is az ér
dekeltnek a postaigazgatóságoknál őrzött sze
mélyi okirataiba.

A kincstári postahivatalok vezetői és a 
postamesterek által kiszabott rendbüntetést a 
postaigazgatóságokhoz, illetve a távíró és táv
beszélő igazgatósághoz kell jelenteni.

A 3. §. utolsó bekezdése alapján alkalma
zott hiánylati bírságot az érdekeltek személyi 
ívébe egyenként nem kell bejegyezni, hanem 
azokat a személyi ív mellékleteként őrzött 
nyilvántartási lapra kell feljegyezni. Ezekről az
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igazgatóságnak csak akkor kell jelentést tenni,

(ha azok feltűnő nagy számban fordulnának elő. 
© § •  A pénzbírságot kiszabó határozat el

len egyfokú jogorvoslatnak (panasznak) van 
helye.

A panasz határideje a határozat kézbesíté
sét követő naptól számított 15 nap. Ha a határ
idő utolsó napja vasárnap, Gergely-naptár sze
rinti ünnepnap, vagy nemzeti ünnep, a határ
idő a legközelebbi hétköznapon jár le. A pos
tán érkező panasz benyújtásának napjául a 
postára adás napját kell tekinteni. A panaszt 
mindig annál a postai szervnél kell benyújtani, 
amelynek határozata ellen a panasz irányul. 
Az elkésve beadott, továbbá az olyan panaszt, 
amelyet kellő időben nyújtottak ugyan be, de 
panasznak a szabályzat értelmében nincs helye, 
vissza kell utasítani. A panaszt az a szerv uta
sítja vissza, amely a panaszra alapul szolgáló 
határozatot hozta.

A pénzbírság kiszabására nézve hozott ha
tározat ellen a panaszt:

a) ha a panasz a posta központi számvevő
sége vezetőjének a posta számvevőségi sza
kába tartozó tisztviselőjére vonatkozó határo
zat ellen irányul, a kereskedelem- és közleke
désügyi miniszterhez, egyéb esetekben a posta
vezérigazgatósághoz,

b) ha a panasz a postaigazgatóság, illetőleg 
a távíró és távbeszélő igazgatóság, vagy köz
ponti hivatalok vezetőjének határozata ellen 
irányul, a postavezérigazgatósághoz,

c) ha a panasz kincstári postahivatalok ve
zetőinek határozata ellen irányul, a felettes 
postaigazgatósághoz kell intézni.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter és a posta vezérigazgatója által kisza
bott pénzbírság ellen nem lehet panasszal élni.

A panasznak a kiszabott pénzbírság levo
nására vagy beszedésére halasztó hatálya nincs.

Nyugalmazott alkalmazottal szemben rend
büntetést kiszabni nem lehet.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

Eljárás ideiglenes minőségben kinevezett és 
egyéb postai alkalmazottal szemben szolgálati 

vétség elkövetése esetében.
208.003/1.

(1) Ha ideiglenes minőségben kinevezett 
postai alkalmazott olyan szolgálati vétséget kö
vet el, amely a szolgálatból való elbocsátást te

szi indokolttá, kinevezésének visszavonásával 
közigazgatási úton a szolgálat alól fel kell men
teni, egyéb szolgálati vétség elkövetése eseté
ben pedig az alkalmazottat közigazgatási úton 
rendbüntetéssel lehet sújtani.

(2) A kinevezés visszavonásával való fel
mentés iránt az határoz, aki az alkalmazottat 
kinevezte, vagy annak felettes hatósága. Ha az 
alkalmazottat a kereskedelem- és közlekedés
ügyi miniszter vagy a posta vezérigazgatója ne
vezte ki és az alkamazott az igazgatóságnál 
vagy igazgatóságnak alárendelt hivatalnál tel
jesít szolgálatot, a igazgatóság köteles a tény
állás közlésével a postavezérigazgatósághoz ha
ladéktalanul jelentést tenni. A posta számvevő
ségi szakába tartozó tisztviselők felmentése 
iránt a posta központi számvevőségének veze
tője a kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
terhez tesz előterjesztést.

(3) A kinevezés visszavonásával való fel
mentés írásbeli határozattal történik és azt az 
alkalmazottnak kézbesíteni kell. A határozat
ban a felmentésre alapul szolgáló ok megjelö- 
ésének mellőzésével azt kell megállapítani, hogy 
az alkalmazott az előírt követelményeknek 
nem felelt meg és így a postai szolgálatra alkal
matlanná vált. A határozatban igazolni kell, 
hogy az alkalmazott mely időponttól és milyen 
minőségben állott a posta szolgálatában.

(4) Az igazgatóság vezetőjének felmentő 
határozata ellen a kézbesítés napját követő 
naptól számított 15 napon belül a m. kir. posta- 
vezérigazgatósághoz, a posta vezérigazgatójá
nak felmentő határozata ellen pedig a kézbe
sítés napját követő naptól számított 15 napon 
belül a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszterhez lehet fellebbezni. A postavezérigaz
gatóság, illetőleg a kereskelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter határozata ellen fellebbezni nem 
lehet.

(5) A felmentő határozat jogerőre emel
kedésével a Máv arcképes igazolványt, a posta 
betegségi biztosító intézet által kiadott vény
füzetet, az alkalmazott tulajdonába át nem ment 
ruhailletményt be kell vonni és intézkedni kell 
az esetleg felmerült vizsgálati költség megtérü
lése iránt. Az illetményeket annak a hónapnak 
a végével kell beszüntetni, amelyben a fel
mentő határozat jogerőre emelkedett.

(6) Ha órabéres alkalmazott olyan szolgá
lati vétséget követ el, amely a szolgálati jogvi
szony rögtöni hatállyal való felmondására okul
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szolgál, az alkalmazottat nyomban el kell bo
csátani és az elbocsátás okát vele írásban kö
zölni.

(7) Rögtöni hatályú felmondás esetében az 
illetmények utalványozását a szolgálatból való 
elbocsátással egyidejűleg be kell szüntetni, 
egyéb tekintetben pedig az (5) bekezdésben 
foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen al
kalmazni.

(8) Ha kisegítőszolga napibéres vagy havi
béres áTFalmírzott követ eb olyan szolgálati vét- 
'segét7 amely a szolgálatból való elbocsátását 
indokolttá teszi, a szolgálatból azonnali hatály- 
lyal el kell bocsátani. Az elbocsátásról az alkal
mazottat — esetleges fellebbezési jogára fi
gyelmeztetéssel — írásban kell értesíteni.

(9) Az elbocsátó határozat ellen csak vég
legesített kisegítőszolga fellebbezhet. (Közszol
gálati Jogszabályok Gyűjteménye I. 136. §.
9—12. bek.)

(10) A ni. kir. posta szolgálatában alkalma
zott díjnokok fegyelmi ügyeiben az 1897:XXIV. 
te. és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
5.207/1898. Ein. K. M. számú rendelet 21—23. 
§-ában, valamint a 90.724/1898. sz. postavezér
igazgatósági rendelet 9—10. pontjaiban (P. R. 
T. 1899. évi 2. szám) foglalt rendelkezések sze
rint kell eljárni.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

Eljárás postakiadókkal szemben súlyosabb 
szolgálati vétség elkövetése esetében.

217.682/1.
Ha a postakiadó olyan szolgálati vétséget 

követ el, ami miatt büntetésből a postakiadók

sorából törölni kell, az eljárásra nézve a követ
kezőket kell irányadónak tekinteni:

A postakiadók sorából való törlés a posta- 
igazgatóságok hatáskörébe tartozik.

A postakiadók sorából való törlés írásbeli 
határozattal történik és azt az érdekeltnek 
kézbesíteni kell. A határozatban a törlés alap
jául szolgáló okokat tüzetesen meg kell je
lölni és az érdekeltet tájékoztatni kell arra vo
natkozólag, hogy a fellebbezést mennyi idő 
alatt, hová címezve és hol kell benyújtani. 
Igazolni kell továbbá, hogy az érdekelt mely 
időponttól és milyen minőségben állott a posta 
szolgálatában.

A határozat ellen a kézbesítés napját kö
vető naptól számított 15 nap alatt a postavezér
igazgatósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés
nek halasztó hatálya nincs.

A postakiadók sorából törölt postakiadót 
a postamester azonnali joghatállyal köteles 
szolgálatából elbocsátani.

A határozat kézbesítése alkalmával be kell 
vonni a kiadói igazolványt, arcképes személy
azonossági igazolványt és a m. kir. posta beteg
ségi biztosító intézete által kiadott vényfüze
tet, ugyanakkor intézkedni kell az esetleg fel
merült kincstári kár és vizsgálati költségek 
megtérülése iránt. A bevont vényfüzetet a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézetéhez kell 
elküldeni, a bevont igazolványokat pedig a tár
gyalási ügyirathoz kell csatolni.

A határozat jogerőre emelkedése után in
tézkedni kell a törlésnek a P. R. T. legközelebbi 
számában való közzététele iránt. A törlés okául 
a közleményben „büntetésből“ szót kell hasz
nálni. A törlést a postakiadók havi változási ki
mutatásában is be kell jelenteni.

Budapest, 1940. évi május hó 10-én.

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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■5 T A B T A L O M :
Vezérigazgatód elismerés. . '
Díjtérítés a 15 óra előtt tömegesen feladott postacso

magok után.
Az üzemi katonai parancsnokok (hadiüzemi megbí

zottak, illetőleg badiüzcTni személyzeti parancsnokok) cí
mére érkezett postaliÖldejíréinyeik kézbesítése.-.

A mozgópóstaköcsáibSin való utazásra, valamint a pos
tahivatalok és mozgóposták ellenőrzésére, jogósííó igazol
ványok újbóli kiadása. .• f  ,, j,'

Áruátszállítási korlátozás Svájcban. . V
A légiforgalom biztosítása érdekében féladott „Rep- 

meteor“' címzésű táviratok díjazása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Poistai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A nemzetközi dísztáviraitforgalómmal kapcsolatos 

adatgyűjtés megszüntetése.
Egyes dísztáviratlapok kivonása a forgalomból.
Változás a Magyarország és a megszállt lengyel terü

letek német főkormányzósága közti postaforgalomban és 
díjszabásiban.

Változás a rontott pénzügyi értékcikkek becserélés! 
díjaiban.

Változások a „Budapest székesfőváros területének 
postakézbesítési beosztása“ című segédkönyvben.

Változás a Nagybritanniából érkező levélpostai kül

deményeik díjában.
Változás a Romániából érkező levélpostai küldemé

nyek díj álban.
Változások .a Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében.
Változás a Távíró-Díjszabásiban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ipari Vá

sár területén.
Bialatonaliga időszaki postaügynökségnek postahiva

tallá való átalakítása.
Alsónyék poistaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Budapeist-Margitsziget időszaki postahivatal megnyi

tása.
Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki postahivatal 

megnyitása.
Görömbölytapoloa időszaki postahivatal megnyitása.
Gyopárosfürdő időszaki postahivatal megnyitása.
Vásárosbéc postaügynökség megnyitása.
Rábaszcntandrás postaügynökség megnyitása.
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény poistaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső posta-kiadók.

Vezérigazgató elismerés.
216.888/6.

A m. kir. posta vezérigazgatója Siegmeth 
Alfréd postasegédmérnök részére a lakihegyi 
120 kW.-os adóberendezés, valamint a vidéki 
közvetítő adóállomások átépítése alkalmával 
végzett nagy műszaki felkészültséget kívánó 
szakszerű és eredményes munkájáért elismeré
sét fejezte ki.

Budapest, 1940. évi május hó 16-án.

Díjtérítés a 15 óra előtt tömegesen feladott pos
tacsomagok után.

222.050/4.
I.

A postacsomagforgalomban jelentkező esti 
torlódás megszüntetésére, illetőleg a forgalom

egy részének a gyengeforgalmú órákra való át
terelésére és így a személyzet racionális ki
használására az alábbiakat rendelem:

1. Folyó évi június hó 1-től a 8—15 óra kö
zötti időben, feladókönyvvel vagy feladójegy
zékkel csoportosan feladott belföldre szóló ren
des díjú postacsomagok az alábbiak szerinti 
díjtérítésben részesülnek.

Annak a feladónak, aki egy naptári hónap
ban, ugyanannál a postahivatalnál legalább

a) 250 drb és legfeljebb 499 drb csomagot 
ad fel, csomagonként 4 fillér,

b) 500 drb és legfeljebb 999 drb csomagot 
ad fel, csomagonként 5 fillér,

c) 1000 drb és ennél több csomagot ad fel, 
csomagonként 6 fillér díj térítés jár.

2. A díj térítésre igényt adó havi csomag- 
darabszám megállapításánál, a filléres és a bu
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dapesti helyi csomagokon kívül, a feladókönyv
vel (feladójegyzékkel) feladott minden (tehát 
mind a postahivatalokban, mind a gyüjtőjára
tok útján feladott, valamint a pályaudvaron át
adott bérmentesített, portos, utánvételes stb.) 
csomagot számba kell venni.

A filléres és a budapesti helyi csomagok 
után díj térítés nem jár.

3. A díj térítés összegét a postahivatalok a 
hó utolsó munkanapján állapítják meg és azt a 
feladók címére szóló postaszolgálati postautal
vánnyal küldik el. E postautalványok után 
utalványkifizetési, illetőleg kézbesítési díj nem 
jár.

II.
A díjtérítés összegének megállapításánál a 

következőket kell figyelembe venni:
1. Mindazok a feladók, akik csomagjaikat 

a vonatkozó szállítólevelekkel (szállítójegyzé- 
kekkel) együtt 15 óráig feladás végett a posta- 
hivatalba elhozzák, az I. alattiak szerinti díjté
rítésre igényt tarthatnak akkor is, ha a csoma
gokat a forgalom torlódása vagy más ok miatt 
csak 15 óra után veszik fel. A postahivatalok 
ezért 15 órakor pontosan állapítsák meg azt, 
hogy a csomagfelvételi osztálynál nem várako
zik-e olyan fél, aki feladókönyvvel (feladójegy
zékkel) tömegesen kíván csomagot feladni. 
Igenlő esetben a feladókönyvet (feladójegyzé
ket) el kell kérni, és arra — annak igazolására,

M. kir. postahivatal............. ....... ...

hogy a fél 15 óráig jelentkezett — még a 15 órás 
keletbélyegző alkalmazása mellett a követke
zőket kell feljegyezni: „15 óra előtt érkezett“.

2. A gyüjtőjáratok útján feladott csomagok
díj térítésben csak akkor részesíthetők, ha 
azok olyan járat útján kerülnek feladásra, mely 
az előírt járati rend szerint 15 óráig a gyűjtő- 
hivatalba visszaérkezik. Ha ezek a járatok 
bármily ok miatt megkésve, 15 óra után érkez
nének vissza a gyüj tőhivatalhoz, a díjtérítést 
mégis meg kell adni. Utóbbi esetben a feladó- 
jegyzékre a következőket kell feljegyezni: „A
járat késett“.

3. Ha a feladó engedélyt kapott arra, hogy 
a csoportos feladásra szánt és teljesen felsze
relt csomagjait közvetlenül a pályaudvaron 
adja át a küldöncnek, az ily' módon feladott 
csomagok után is jár g díj térítés akkor, ha a 
feladó a szállítóleveleket a feladójegyzék kísé
retében 15 óráig a postahivatalban a felvevőnek 
átadja.

III.
A díj.térítés elszámolására a következőket 

rendelem:
1. A postahivatalok havonként és feladón

ként a feladókönyvek (feladójegyzékek) máso
latai alapján kimutatást készítenek azokról a 
csomagokról, amelyeket a díj térítés szempont
jából figyelembe kell venni. A kimutatás min
tája a következő:

K i m u t a t á s
által

(............ ....kér,.................................................. utca.........__„sz.) 194......
évi............. .......... .........hó folyamán 8-15 óra között tömegesen fel
adott belföldi rendesdíjú csomagokról.

Kelt Darabszám A feladójegyzék 
sorszáma Kelt Darabszám A feladójegyzék 

sorszáma

Felülvizsgálta:

m. kir. posta
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2. Az egyes csomagfeladóknak járó díj téri- szíteni. Az összesítő kimutatás mintája a kö
tésről a hó végén összesítő kimutatást kell ké- vetkező:

M. kir. postahivatal

összesítő kimutatás

az 194... évi ................hóban 8—15 óra között tömegesen feladott belföldi rendesdíjú cso
magok után kifizetett díj térítésről.

So
rs

zá
m F e l a d ó A

csoma
gok

darab-
száma

A díjtérítés A díj térí
tésről szóló 
postautal

vány bevé
teli száma

Jegyzetcsoma
gonként

összesen
n e v e lakhelye

p f

Felülvizsgálta:

m. kir. posta

3. A kincstári hivataloknál a hivatalvezető, 
esetleg annak megbízottja, postamesteri hivata
loknál a postamester a kimutatás és az össze
sítő kimutatás adatait tételesen ellenőrzi és en
nek jeléül a kimutatást és az összesítő kimuta
tást aláírja.

4. Az összesítő kimutatás lezárásakor a 
díjtérítés havi végösszegét számmal és betűvel 
kell kiírni és azt a főpénztáros (postamester) 
keltezi és aláírja. Az egyes csomagfeladóknak 
járó díjtérítés havi végösszegét a postahivata
lok a hó utolsó munkanapján a postai levonó
ívben számolják el. Az összesítő kimutatást a 
levonóívhez kell csatolni.

Az egyes csomagfeladóknak járó díjtérítés 
hóvégi összegét még a hó utolsó munkanapján 
fel kell adni. Az összesítő kimutatásban az 
egyes tételek mellett, az e célra szolgáló rovat
ban az utalvány bevételi számát fel kell tün
tetni. A feladóvevényeket pedig az összesítő ki
mutatáshoz kell csatolni.

5. A feladókönyveknek (feladójegyzékek
nek) a hivatalnál maradó másolatát úgy, mint 
eddig, a csomagfelvevőjegyzék mellett kell meg
őrizni (A. 2. Szab. 48. §. 12. pont).

A III/1. pont szerinti kimutatásokat a 
kincstári postahivatalok a hivatalnál visszama
radó számadáshoz csatolva őrzik meg. A posta-
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mesteri hivatalok a kimutatásokat az összesítő 
kimutatással együtt a pénztárszámadáshoz csa
tolva a m. kir. posta központi számvevőségéhez 
terjesztik fel.

A postahivatalok ezt a rendelkezést gondo
san tanulmányozzák és azt pontosan hajtsák 
végre. Egyúttal a hivatal körzetébe tartozó, 
csomagokat tömegesen feladókat értesítsék e 
díj térítésről. A rendeletet az A. 1. Szab. 47. §. és 

' a Csomagdíjszabás 16. §-ánál jegyezzék elő. A 
szabályzat és a díjszabás javítása iránt a legkö
zelebbi pótlék útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Az üzemi katonai parancsnokok (hadiüzemi 
megbízottak, illetőleg hadiüzemi személyzeti pa
rancsnokok) címére érkezett postaküldemények 

kézbesítése.
222.282/4.

ban a készlet elfogytáig az alábbi helyesbítéssel 
továbbra is használhatók.

A meghatalmazás első sorában levő „felmu
tatója“ szó után tegyenek vesszőt és folytató
lag a következőket jegyezzék be: „üzemi kato
nai parancsnokoknál (hadiüzemi megbízottak
nál, illetőleg hadiüzemi személyzeti parancsno
koknál) pedig az alább megnevezett meghatal
mazott“.

A meghatalmazás szövegének utolsóelőtti 
bekezdéseként új bekezdésként a következőket 
jegyezzék be:

„Az üzemi katonai parancsnok (hadiüzemi 
megbízott, hadiüzemi személyzeti parancsnok) 
meghatalmazottjának neve: ................... “

A meghatalmazás keltezése alá pedig a kö
vetkezőket jegyezzék be:

,Az üzemi katonai parancsnok (hadiüzemi meg
bízott, hadiüzemi személyzeti parancsnok) meg- 

hatalmazottj ának névaláírása.“

Értesítem a postahivatalokat, hogy az 
üzemi katonai parancsnokok (az intézmény át
szervezése után hadiüzemi megbízottak, illető- , 
leg hadiüzemi személyzeti parancsnokok) — 
mint a honvédelmi minisztérium díjátalányozá- 
sában résztvevő szervek — címére érkező levél
posta küldeményeket az A. 1. Szab. 82. §. 1. 
pont 2. bekezdése értelmében fiókbérlet útján 
kell kézbesíteni.

Az érkezett postaküldemények kézbesítése 
az A. 1. Szab. 92. §. 1. pontjában előírt „Postai 
átvevőkönyv“ (276. sz. nyomt.) első lapjára ve
zetett meghatalmazás alapján és keretei között 
történik azzal a különbséggel, hogy az üzemi 
katonai parancsnokok (hadiüzemi megbízottak, 
illetőleg hadiüzemi személyzeti parancsnokok) 
e meghatalmazást nem felmutatóra, hanem a 
postaküldemények átvételével megbízott egyén 
nevére szólóan állítják ki. Az üzemi katonai 
parancsnokok (hadiüzemi meghízottak, illetőleg 
hadiüzemi személyzeti parancsnokok) által meg
hatalmazott egyén a „Postai átvevőkönyv“-ben 
levő meghatalmazás e célra szolgáló rovatán 
névaláírását alkalmazni, a postahivatalban pe
dig személyazonosságát szükség esetén igazolni 
tartozik.

A változást a „Postai átvevőkönyv“ című 
nyomtatvány új kiadásánál figyelembe vettem. 
A régi kiadású „Postai átvevőkönyv“-ek azon-

Ezt azután az üzemi katonai parancsnok (hadi
üzemi megbízott, illetőleg hadiüzemi személy
zeti parancsnok) meghatalmazottjával pótlólag 
írassák alá.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§. VIII. csoportjának (M. kir. honvédelmi mi
nisztérium) 79. pontjában felsorolt szerveknél a 
„Honvéd üzemi katonai parancsnokságok“ után 
a következőket írják be: „(Hadiüzemi megbí
zott, illetőleg hadiüzemi személyzeti parancs
nok)“.

A postahivatalok e rendeletemet jegyezzék 
elő az A. 1. Szab. 92. §. 1. és az A. 3. Szab. 116. 
§. 1. pontjánál. A Szabályzatok szövegének meg
felelő helyesbítése iránt a legközelebbi Válto
zás útján intézkedem.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

A mozgópostakocsiban való utazásra, valamint 
a postahivatalok és mozgóposták ellenőrzésére 

jogosító igzolványok újbóli kiadása.
208.055/4.

Az A. 7. Szab. 5. §. 1. és 2. pontjában meg
határozott és a 6. számú Függelékében feltünte
tett 1358—1363. számú igazolványok érvényét, 
melyek eddig visszavonásig voltak érvényesek,
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ezentúl egy naptári év tartamára állapítom meg. 
Erre való tekintettel ezeket az igazolványokat 
újból előállíttattam. Ezenkívül azoknak a moz
gópostái ellenőrzők, illetve mozgópostakezelők 
részére, akik ilyen minőségükben Németország
ban lévő mozgópostái végállomásra utaznak a 
fentemlített igazolványokon kívül, ugyancsak 
egy naptári év tartamára érvényes új, 1364., ille
tőleg 1365. számú magyar-német szövegű igazol
ványokat is rendszeresíttettem.

Az igazolványok az előírt módon a m. kir. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertá
ránál rendelhetők meg.

Ennélfogva felhívom az igazgatóságokat és 
a mozgópostafőnökségeket, hogy a régi igazol
ványoknak új igazolványokkal való kicserélése, 
illetőleg az érdekelteknek az új magyar-német 
szövegű igazolvánnyal való ellátása iránt hala
déktalanul intézkedjenek.

A postahivatalok ezt a rendelkezést az A.
7. Szab. idézett helyein jegyezzék elő. A szöveg 
helyesbítéséről a legközelebbi változások útján 
gondoskodom.

Budapest, 1940. évi május hó 20-án.

Áruátszállítási korlátozás Svájcban.
222.158/4.

A svájci postaigazgatás közlése szerint 
svájci szállító-cégekhez postai úton azzal a cél
zattal küldött áruk, hogy azokat onnét eredeti 
állapotukban más országokba i továbbítsák, 
csak abban az esetben küldhetők tovább Svájc
ból, ha az áru végső rendeltetési országát a fel
adó már a feladáskor a szállítólevélen feltün
teti.

Jegyezzék a hivatalok ezt elő a Csomagdíj
szabás 103. oldalán Svájcnál, a „Kísérő okira
tok“ részben.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

A légiforgalom biztosítása érdekében feladott 
„Repmeteor“ címzésű táviratok díjazása.

217.087/8.
A „Repmeteor“ címre feladott légiforgalmi 

meteorologiai táviratokra az 1940. év február hó 
1-től kezdődő hatállyal a belföldi forgalomban |

50%-os díjmérséklést engedélyezek, díjminimum 
nélkül.

A hivatalok tehát e táviratokért a jelzett 
naptól kezdődőleg, díjminimum nélkül, a szó
számítási szabályok szerint megállapított; díja
zás alá eső szavak után 10 fillér szódíj helyett, 
csak 5 fillér szódíjat számítsanak fel.

E táviratokat a felvevő hivatalok a feladó' 
észlelőtől kívánságra távbeszélőn is vegyék fel, 
azonban a távbeszélőn való felvételért, úgyszin
tén a címzettnek távbeszélőn való bemondásá
ért közvetítési díjat felszámítani nem kell.

Díjhitelezés mellett való feladás esetében 
azonban a könyvelési díjat (4 fillért) táviraton
ként fel kell számítani.

A hivatalok e rendeletemben foglaltakat a 
B. 1. Szab. 46. §-nál jegyezzék elő.

Az említett segédkönyv helyesbítése iránt a 
legközelebb kiadandó „Változásokéban intéz
kedem.

Budapest, 1940. évi május hó 17-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

221.769/4.

A balassagyarmati vármegyei Mária Valé
ria közkórházat a folyó évi június hó 1-től kez
dődő érvénnyel felvettem a levélpostai díjátalá
nyozásban részvevő szervek közé.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíj sza
bás 67. §-ának (A díj átalány ozásban részvevő 
szervek) XVII. csoportjában (Vármegyei tör
vényhatóságok) a 30. pont végére, „C'sanád vár
megyei Szent István-közkórház“ után írják be: 
„Vármegyei Mária Valéria közkórház, Balassa
gyarmat“.

Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

I.

222.700/4
A Cedric Salter: „Flight From Poland“ című 

sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvon
tam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket kezel
jék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.
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222.899/4.
A Párisban megjelenő „La Lumiére“ című 

időszaki sajtóterméktől a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket kezel
jék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.

II.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
222.857/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi május hó 20-án kelt B. 4.885/ 
2—1940. számú végzésével a „Két keresztény ál
lamférfi: Hollandia miniszterelnöke“ kezdetű 
„Különösen a magyar kivándoroltak rokonszen
veztek feltűnően Ottóval“ végződésű, 5 oldal 
terjedelmű 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, 1940. évi május hó 24-én.

II.
222.858/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi május hó 20-án kelt B. 4.908/ 
2—1940. számú végzésével

a News Bulletin Wednesday May 15 th. 
1940. — War News — című — The Netherlands 
Commander in Chief — kezdetű — demonstra
ted in numeros encounters — végződésű angol;

a — Communique du 15. Mai 1940. — Chroni- 
que Militaire — című, — En bref la situation 
se — kezdetű és — . . .  par indolence en insen- 
sibilité — végződésű francia;

a — New Bulletin Friday May 17 th 1940. — 
War News — című, — The fiercest fighting .. .  
— kezdetű és — Oxford Pamphlets Nos. 29. and 
13—  végződésű angol;

az — Informations Polonaises du 18 Mai 
1940. — Polnische Nachrichten vom 18. Mai 
1940. — című — Deutsche Wehrpflicht in Po
len . . .  — kezdetű és — In Schweigen gehüllt 
w;orden — végződésű német;

a — Communiqué du 16 Mai 1940. — Chro- 
nique Diplomatique — című és — M. Van Klef- 
fens Ministre. . .  — kezdetű és — sur les orga
nisations adverses — francia;

a — Communiqué du 17 Mai 1940. — Chro- 
nique Diplomatique — című — Le discours pro- 
nonce — kezdetű és — occidentale du fér — 
végződésű francia nyelvű röpiratok 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, 1940. évi május hó 24-én.

A nemzetközi dísztáviratforgalommal kapcsola
tos adatgyűjtés megszüntetése.

221.764/2.
A távíró kicserélő hivatalok — a P. R. T. 

1937. évi 36. számában közölt 113.869/8. sz. ren
delet értelmében — a fülföldre továbbított és a 
külföldről érkezett dísztáviratok darabszámá
ról országonkénti részletezéssel minden hónap- 

I ban statisztikai adatokat gyűjtenek. A vonat
kozó kimutatást az érdekelt hivatalok a munka
egységkimutatással együtt havonta előttes igaz
gatóságukhoz, az igazgatóságok pedig a posta
vezérigazgatóság 2. ügyosztályához terjesztik 
fel.

Ezt az adatgyűjtést f. évi május hó végével 
megszüntetem és a hivatkozott rendelet 14. és 
15. bekezdését hatályon kívül helyezem.

A hivatalok e rendeletet a P. R. T. 1937. évi 
36. számában megjelent 113.869/8. számú rende- 
letemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi május hó 21-én.

Egyes dísztáviratlapok kivonása a forgalomból
I. ad 222.144/8.

Az LX2, LX6 és LX8 jelzésű dísztávirat
lapok kifogytak, ennélfogva a hivatalok ilyen 
jelzésű táviratot ne fogadjanak el, hanem kellő 
felvilágosítással kérjék a feladókat más dísztáv
iratlap kiválasztására és az annak megfelelő jel
zés alkalmazására.

Budapest, 1940. évi május hó 20-án.



23. szám. 257

Változás a Magyarország és a megszállt lengyel 
területek német főkormányzósága közti posta

forgalomban és díjszabásban.
I. ad 221.120/4.

A megszállt lengyel területek német íőkor- 
mányzóságával való forgalomban 1940. június 
1-től kezdődően — az alábbi kivételektől elte
kintve — ugyanazok a levélpostai küldemények 
küldhetők, mint a Német Birodalommal való 
forgalomban. Egyelőre azonban még továbbra 
is szünetel ’ebben a viszonylatban az értékleve
lek, értékdobozok, expressz és dijjegvzékes kül
demények forgalma, a hírlapok és folyóiratok 
kedvezményes díjszabása, továbbá a könyvek és 
zeneművek 50%-os nyomtatvány díjszabással
történő kedvezményes szállítása.

A Magyarországból a főkormányzóságba 
feladott levélpostai küldemények díja 1940. jú
nius 1-től kezdődően azonos a Német Biroda
lomba szóló hasonló küldemények díjával.

A főkormányzóságból érkező levélpostai 
küldemények díja a fenti időponttól kezdve azo

nos a Német Birodalomból érkező hasonló kül
demények díjával, azzal az eltéréssel, hogy min
den Reichspfennig helyett 2 Groschen díjat kell 
leróni.

Az érkező küldemények díjainak felülvizs
gálása céljából a hivatalok a Ld. 75. oldalán 45 
fsz. Lengyelországnál a 31—14. hasábban 45, 30, 
25, 100 grosz =  1 zloty, 1.4; 1021) 22b) (H), 5 kg-ig 
—, —, 45, 50, 110“ helyett írják: „40, 20, 20; 100 
groschen =  1 zloty, 1.6; —21), 5 kg-ig 6, 16, 100, 
60, 60, —, “; a lap alján a 21) és 22b) jegyzetet 
töröljék; és helyébe 21) jegyzetként iktassák be 
az alábbi táblázatot.

A kincstári és I. osztályú postamesteri hi
vatalok a P. R. T. 1935. évi 44. számában köz
zétett 124.534/4. számú rendelettel kiadott díj
táblázatot is megfelelően helyesbítsék.

A főkormányzóságból érkező üzletipapír, 
nyomtatvány, áruminta és egybecsomagolt kül
demények díjazásának felülvizsgálatánál az 
alábbi táblázatban foglaltakat kell figyelembe 
venni

A főkormányzóságból
Üzleti papír Nyomtatvány Áruminta

Egybecsoma
golt küldemé

nyek

d í i 'a g r o s e h e n  b e n

20 40 6 16 16 a)

50 40 8 16 16 a)

100 grammig 40 16 16 16 a)

250 40 30 30 30 a)

500 súlyig 60 60 60 60

1000 80 80 — 80

1050 210 210 — 220

további 50 g-ként 10 10 — 10

a) Ha az egybe
csomagolt külde
mény üzleti papirt 
is tartalmaz a leg
kisebb díj 
40 groschen.

A Ld. helyesbítése iránt a következő Válto
zásban intézkedem.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet

a P. R. T. 1940. évi 17. számában közzétett I. ad 
213.033/4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1940. évi május hó 25^én.
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Változás a rontott pénzügyi értékcikkek becse- 
rélési díjaiban.

223.117/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úr 1940. évi má
jus hó 20-án kelt 52.218. számú rendeletévei 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1940. évi 114. 
számában) a rontott pénzügyi értékcikkek be- 
cserélési díját, a becserélés lehetőségére és 
módjára vonatkozó szabályok változatlanul 
hagyásával az alábbiak szerint újból szabá
lyozta:

1. A pénzügyi bélyegek becserélési díja
a) a filléres címletű bélyegek után darabon- 

kint 2 f;
b) a pengős címletű bélyegek után darabon- 

kint 10 f.
2. A pénzügyi bélyegnyomattal ellátott űr

lapok becserélési díja darabonkint
a) marhalevelek után, ha a benyomott bé

lyeg értéke 1 P-nél kevesebb, 5 f; ha 1 P vagy 
annál több, 10 f;

b) a váltók után, ha a benyomott bélyeg ér
téke 1 P-nél kevesebb, 5 f; ha 1 P-nél több, 10 f;

c) fuvarlevelek után, a benyomott bélyegér
tékre tekintet nélkül, 20 f;

d) szállítóvevények után, 10 f;
e) ügyvédi meghatalmazások után, ha a be

nyomott bélyeg értéke 1 P-nél kevesebb, 5 f; 
ha 1 P vagy annál több, 10 f.

3. A 2. pontban fel nem sorolt, rontott 
pénzügyi bélyeges űrlapok becserélése után dí
jat nem kell fizetni.

4. Ez a rendelet az 1940. évi június hó 1. 
napján lép hatályba és alkalmazni kell azokban 
az esetekben, amelyekben a rontott pénzügyi ér
tékcikkek postai becserélése az említett napon 
vagy az azt követő időben történik.

Ezt a rendeletet a hivatalok jegyezzék elő a 
Levélpostadíjszabás 2. §. C) pontjának II. ré
szénél. A Levéldíjszabás eme pontjának módo
sítása iránt a legközelebbi Változásokban intéz
kedem.

Budapest, 1940. évi május hó 25-én.

Változások a „Budapest székesfőváros területé
nek postakézbesítési beosztása“ című segéd

könyvben.

222.995/3.

A hivatalok a „Budapest székesfőváros te
rületének postakézbesítési beosztása“ című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

33. old. Adószámviteli osztály, székesfővá
rosi VII/A kerületi, a 2. hasábba „4“ helyébe 
„7“-t írjanak.

35. old. Államvasutak leszámolási irodája
után jegyezzék be: Államvasutak leszámoló
hivatala, 2, 70, 70, 70,

36. old. Átmeneti javítóintézet, budapesti 
m. kir. után jegyezzék be: Az Anyaggazdálko
dás Papirosgyártóipari és Papirosfeldolgozó
ipari Bizottság, 2, 70, 70, 70.

41. old. Honvéd és közrendészeti helyőr
ségi kórház, m. kir. budapesti 9. számú után 
jegyezzék be: Honvéd folyammegfigyelö osz
tályparancsnokság, m. kir., 59, 59, 70, 70.

41. old. Honvéd gyalogezred I—4L zlj. pa
rancsnokság, m. kir. 2. számú után jegyezzék 
be: Honvéd gyalogdandár parancsnokság, m. 
kir. budapesti 3. számú, 1, 1, 1, 1.

42. old. Honvéd lőszerraktár felügyelőség, 
m. kir. bejegyzést adataival együtt töröljék.

43. old. Iparfelügyelőség, kerületi kir. be
jegyzést adataival együtt töröljék.

44. old. Közérdekeltségek m. kir. felügyelő 
hatósága után jegyezzék be: Közérdekű mun
kaszolgálatos zlj. visszamaradó különítménye, 
m. kir. IX., 9, 9, 9, 9.

48. old. Posta jogász és mérnök tisztvise
lőinek országos egyesülete után jegyezzék be: 
Posta kábelhivatal, m. kir., 112, 112, 112, 112.

49. old. Révkapitányság, m. kir. budapesti 
alsó bejegyzést adataival együtt töröljék. Hj 
címe: M. kir. honvéd folyammegfigyelő osz
tályparancsnokság.

Selyemtenyésztési felügyelőség, m. kir., az
5. hasábba „70“ helyébe „5“-t írjanak.

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.
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Változás a Nagybritanniából érkező levélpostai 
küldemények díjában.

222.513/4.
Az angol postaigazgatás a külföldre szóló 

levelek első súlyfokozatának díját 3 pence-re, 
a levelezőlapok díját 2 pence-re emelte.

Ennek következtében a külföldről érkező 
levélpostai küldemények portózásához hasz
nált díjtáblázatot (Ld. 23. §.) a hivatalok az 
alábbiak szerint javítsák:

76. o. 54. Nagybritannia: a 3., 5. és 7. ha
sábban „2^, 1y*, 32“ helyett írják „3, 2, 26.7“.

A kincstári és az I. o. postamesteri hiva
talok a P. R. T. 1935 : 44. számában közölt 
124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtáblá
zatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.

Változások a Romániából érkező levélpostai 
küldemények díjában.

222.723/4.

A román igazgatás a külföldre szóló levél
postai küldemények díját felemelte. Ezért a 
hivatalok a külföldről érkező levélpostai kül
demények portózásához használt díjtábláza
tot (Ld. 23. §.) az alábbiak szerint javítsák:

80. o. 125. Románia: a 3—5., 7•—8. és 10—14. 
hasábban „12, 8, 8; 6.7; 3, 5, 24, 12, 12, 24“ he
lyett írják: „16, 10, 10; 5; 4, 8, 32, 16, 16, 32.“

A kincstári és az I. o. postamesteri hiva
talok egyúttal a P. R. T. 1935:44. számában 
közölt 124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díj
táblázatot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

Változás a Helyiségnévtár 1. számú Pótfüze
tében.

221.180/3.

Gömör és Kishont vármegye rimaszom
bati járásának neve 1940. évi május 1-vel fe
ledi járásra változott.

A hivatalok a Helységnévtár 1. számú Pót
füzetében az alább felsorolt községeknél „rima- 
szombati j. (ideigl. szh. Feled)“ helyébe jegyez
zék be: „feledi j.“:

Ajnácskő (33. o.), Almágy (34. o.), Alsó
balog (34. o.), Alsópokorágy (35. o.), Bakti (37. 
o.), Balogfala (38. o.), Balogiványi (38. o.), Ba- 
logpádár (38. o.), Balogtamási (38. o.), Balog
újfalu (38. o.), Bátka (39. o.), Bellény (40. o.), 
Cakó (44. o.), Csíz (49. o.), (Csomatelke (49. 
o.), Darnya (50. o.), Détér (50. o.), Dobfenek 
(51. o.), Dobóca (51. o.), Dúlháza (51 o.), Dúsa 
(52. o.), Feled (55. o.), Felsőbalog (56. o ), Cesz- 
tete (60. o.), Gortvakisfalud (60. o.), ■ Gömör- 
péterfala (61. o.), Gömörsid (61. o.), Guszona 
(61. o.), Hanva (63. o.), Harmac (63. o.), Jánosi 
(68. o.), Jéne (68. o.), Jeszte (68. o.), Kerekgede 
71. o.), Kisgömöri (73. o.), Korláti (77 o.), Ma- 
gyarhegymeg (82. o.), Mezőtelkes (84. o.), Ne- 
mesmartonfala (90. o.), Nemesradnót (90. o.), 
Óbást (91. o.), Osgyán (92. o.), Perjése (94. o.), 
Rakottyás (97. o.), Rimapálfala (97. o.), Rima- 
simonyi (98. o.), Rimaszécs (98. o.), Rimatamás- 
falva (98. o.), Sajólénártfalva (99. o.), Serke 
(100. o.), Sőreg (101. o.), Szútor (106. o.), Uzapa- 
nyit (111. o.), Várgede (113. o.), Velkenye (114. 
o.), Zádo'rháza (115. o.), Zeherje (115. o.) és 
Zsip (116. o.).

Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Változás a Távíró-Díjszabásban.

221.604/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változást jegyezzék elő:

11. o. Nagybritanniánál (Fedőlap a P. R. T
1939. évi 44. sz.-hoz) az 1. hasábban a „Via Sa- 
lonique-Eastern“ útirányjelzést „via Athinai 
cable“ útirányjelzéssel helyettesítsék.

Budapest, 1940. évi május hó 20-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

220.560/8.

A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban a 
következő változásokat jegyezzék elő:
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25. o. Dániánál (Fedőlap a P. R. T. 1938. 
évi 39. sz.-hoz) az oldal alján levő <!) jegyzet 
szövegéhez folytatólag a következő új monda
tot írják: „A dániai előfizetőkhöz szóló beszél
getéseket csak fenntartással veszik át és azok 
csak kereskedelmi ügyletekre vonatkozhat
nak.“

56. o. Amerikai Egyesült-Államok és Kubá
nál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 47. sz.- 
hoz),

57. o. Bermuda- és Hawai-szigeteknél (Fe
dőlap a P. R. T. 1939. évi 55. sz.-hoz), Costa 
rioa, Guatemala, Nikaragua és Panamánál,

58. o. Kanadánál (1. sz. fedőlap a P. R. T 
1939. évi 50. sz.-hoz) és Mexikónál (3. sz. fedő
lap a P. R. T. 1939. évi 47. sz.-hoz),

59. o. Dominikánus köztársaságnál, Haiti- 
nál (Fedőlap a P. R. T. 1938. évi 5. sz.-hoz), 
Honduras köztársaságnál, Porto Riconál (Fedő
lap a P. R. T. 1936. évi 35. sz.-hoz) és Salvador
nál (Fedőlap a P. R. T. 1936. évi 43. sz.-hoz),

63. o. Argentina, Peru és Uruguaynál (2. 
sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 50. sz.-hoz),

64. o. Brazíliánál (3. sz. fedőlap a P. R. T. 
1939. évi 50. sz.-hoz),

65. o. Columbiánál (4. sz. fedőlap a P. R. 
T. 1939. évi 50. sz.-hoz), Paraguaynál (5. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1939. évi 50. sz.-hoz),

utolsó bekezdésként a következő új szö
veget írják: „A beszélgetéseknek via Róma út
irányon való bejelentésénél a hívó angol, fran
cia, német, olasz, portugál vagy spanyol nyel
ven legfeljebb 3 szóval megjelölheti a tárgyat, 
amelyről a hívott féllel beszélni kíván. Ezt a 
hívottal az összeköttetés létesítése előtt díj
mentesen közlik.“

67. o. Fülöp-szigetéknél (4. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1936. évi 24. sz.-hoz) az összes jelenlegi 
adatot töröljék és helyükbe ragasszák a csa
tolt fedőlapot.

Budapest, 1940. évi május hó 21-én.

Alkalmi postahivatal működése a Szegedi Ipari 
Vásár területén.

222.761/3.

A XII. Szegedi Ipari Vásár területén (Sze
ged, Horváth Mihály-utca 3. szám) a vásár tar

tama alatt, 1940. évi június hó 1-től június hó
9-ig alkalmi postahivatal működik

Az alkalmi postahivatal szolgálati ideje 
naponta 9 órától 13 óráig és 14 órától 18 óráig 
tart. Működési köre kiterjed mindenfajta pos
taküldemény és táviratok felvételére.

Az alkalmi postahivatal a vásár területén 
feladott küldemények lebélyegzésére ..Ipari 
Vásár Szeged“ feliratú különleges keletbélyeg
zőt használ.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

Balatonaliga időszaki postaügynökségnek pos
tahivatallá való átalakítása.

221.645/3.

Balatonfőkajár községhez tartozó Balaton
aliga lakott helyen felváltva működő időszaki 
postahivatal, illetve postaügynökség helyett f. 
évi június hó 1-től távbeszélővel egyesített IV. 
osztályú postahivatal fog működni.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
I változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 114. oldalán Balatonali- 
gánál ( o  Balatonfőkajár) a postai adatok he
lyébe jegyezzék be: 3? , L, @£3 L/BC/2,
Székesfehérvár -  — ~ Nagykanizsa, 198. pos
táig. P.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 13. oldalon a vastag betűkkel 
szedett Balatonaligát adataival együtt töröljék. 
Töröljék továbbá a következő sorban Balaton- 
aligánál a 4. hasábban az „ü.** (Eh. Lep
sény)4)“ bejegyzést, a 3. számú jegyzetből a 
zárójelben levő „VI/16—IX/15-ig“ bejegyzést 
és a 4. számú jegyzetet; Balatonaliga mellé pe
dig ,,3)“ jelet írjanak.

Az Irányítási Füzet 17. oldalán Balaton 
aligát adataival együtt töröljék, a 18. oldalon 
pedig az első sor helyébe jegyezzék be: „Ba
latonaliga, IV, Veszprém, P, VI, Székesfehér
vár—Nagykanizsa, 35 (nyáron), 8, 1. Bp. 72/ 
1214 v„ | 8.“

Budapest, 1940. évi május hó 17-én.
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Alsónyék postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

222.798/3:

Alsónyék távbeszélővel egyesített posta
ügynökség 1940. évi június hó 1-én IV. osztá
lyú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Alsónyéknél a 97. 
oldalon Eh. Bátaszék“ helyébe jegyezzék
be: a „Bátaszék....... “ bejegyzést pedig
töröljék. Betekincspuszta O Alsónyék (134. o.), 
Csikómajor Gl Alsónyék (164. o.), Nyéki pusz
ta r\ Alsónyék (402. o.) és Szőllőhegy O Al
sónyék (506 o.) ezentúl u. t. Alsónyék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 8. oldalon Alsónyéknél a 4. ha
sábban az „ü. (Eh. Bátaszék“, a 7. hasábban pe
dig a „Bátaszék....... “ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 11. oldalán Alsónyék
nél a 2. hasábba „Ü“ helyébe „JV.“-t írjanak, 
a 7. hasábba pedig „Eh. Bátaszék, 135, fl35“ 
helyébe írják be: „96, f96.“

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

Budapest-Margitsziget időszaki postahivatal 
megnyitása.
222.502/3.

A Budapest 62. számú postahivatal kiren
deltségeként működő „Budapest-Margitsziget“ 
időszaki postahivatal folyó évi május hó 15-én 
működését ismét megkezdte. A hivatal folyó 
évi szeptember hó 30-ig működik.

Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő időszaki postahi
vatal megnyitása.

222.544/3.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő távbeszélővel 
egyesített időszaki postahivatal folyó évi má

jus hó 16-án működését ismét megkezdte. A 
hivatal működése szeptember hó 30-ig tart.

A hivatalok a Helységnévtár 242. oldalán 
Hajdúszoboszlói gyógyfürdőnél (C\ Hajdúszo
boszló) a „(VI/1.—IX/15.)“ helyébe jegyezzék 
be: „(V/16.—IX/30.)“. A Postahivatalok és
Postaügynökségek Névsorának 58. oldalán pe
dig az x) alatti jegyzetnél „V.I/1.—IX/15-ig“ he
lyébe jegyezzék be: „V/16.—IX/30-ig.“

Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Görömbölytapolca időszaki postahivatal meg
nyitása.

222.808/3.
Görömbölytapolca távbeszélővel egyesí

tett időszaki postahivatal működését folyó évi 
június hó 1-én ismét megkezdi. A hivatal mű
ködése szeptember hó 30-ig tart.

A hivatalok a Helységnévtár 231. oldalán 
Görömbölytapolcánál(r^ Görömböly) a „ <§>£3 
L“ jel után a „(VI/21.—IX/10-ig C)“ bejegy
zést alkalmazzák.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

Gyopárosfürdő időszaki postahivatal meg
nyitása.
222.759/3.

Gyopárhalma távbeszélővel egyesített idő
szaki postahivatal az 1940. évi június hó 1-től 
szeptember hó 15'-ig terjedő időben „Gyopa- 
rosfürdő“ elnevezéssel Gyopárosfürdő terüle
tén működik.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.

Vásárosbéc postaügynökség megnyitása.
221.811/3.

Somogy vármegye szigetvári járásában 
fekvő Vásárosbéc községben 1940. évi május 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: So- 
mogyhárságy, ellenőrzőszáma: 5279, díjnégy- 
szögszáma: 896.
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Az ügynökség forgalmi köre Vásárosbéc 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzátar
tozó Dávodi erdő, Hitmespuszta és Vásáros- 
béci szőllőhegy lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 553. oldalán Vásárosbéc- 
nél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. So-
mogyhárságy, Kaposvár Szigetvár,
Szentlászló . . . . . . .  896,“; az „u. t. Somogyhárs-
ágy“ után pedig: „postáig. P.“ A 173. oldalon 
Dávodi erdő O Vásárosbéc, a 255. oldalon Hit
mespuszta o  Vásárosbéc és az 553. oldalon 
Vásárosbéci szőllőhegy e Vásárosbéc ezentúl 
u. p. Vásárosbéc.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 152. oldalon Vásárhelykutas 
után írják be: „5279., 896., . . . .  Vásárosbéc ü 
(Eh. Somogyhárságy), Somogy, P., Kaposvár 
— — Szigetvár, Szentlászló . . . . a 167. ol
dalon a 896. számnál és a 185. oldalon az 5279. 
számnál írják be: „Vásárosbéc“.

Az Irányítási Füzet 194. oldalán Vásárhely
kutas után írják be: „Vásárosbéc, Ü. Somogy, 
P., V., Kaposvár—Szigetvár, Eh. Somogyhárs
ágy.“

Budapest, 1940. évi május hó 21-én.

Rábaszentandrás postaügynökség megnyitása.
222.673/3.

Sopron vármegye csornai járásában fekvő 
Rábaszentandrás községben 1940. évi május hó 
8-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Szany, 
ellenőrzőszáma: 6627, díjnégyszögszáma: 690.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Vincefőpuszta 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 446. oldalon Rába- 
szentandrásnál az „u. p. és“ helyébe jegyezzék 
be: „S3 Eh. Szany, Pápa — — — Csorna, Szany 
—Rábaszentandrás . . . . ,  690,“; az „u. t. Szany“ 
után pedig: „postáig. S.“. Vincefőpuszta ' 
Rábaszentandrás (562. o.) ezentúl u. p. Rába
szentandrás.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 118. oldalon Rábapordány után 
jegyezzék be: „6627, 690,....... , Rábaszentand
rás ü. (Eh. Szany), Sopron, S, Pápa ■»-1  » 
Csorna, Szany—Rábaszentandrás a 166.
oldalon a 690. számnál Szany elé és a 188. ol
dalon a 6627. számnál írják be: „Rábaszent
andrás“.

Az Irányítási Füzet 149. oldalán Rábapor
dány után jegyezzék be: „Rábaszentandrás, Ü. 
Sopron, S, VII, Pápa—Csorna, Eh, Szany, 114.“

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
222.527/6.

Perjesi András pilisvörösvári I. o. vonal
felvigyázó „M. kir. távirdai vonalfelvigyázó 
821“ szövegű, toj ásdad alakú, fémből készült 
bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző 
lenyomatával ellátott beadványok érkeznének, 
azokat azonnal terjesszék fel az illetékes pos
taigazgatósághoz.

Budapest, 1940. évi május hó 24-én.

Személyzetiek.
222.098/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 
március havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Pintér László dr. fogal
mazó id. 1. Sopronból Budapestre, Léva Jenő 
dr. fogalmazó id. 10 Budapestről Sopronba, 
Komlós Balázs dr. főfelügyelő 84 Szentesről 
Debrecenbe, Kadnár János dr. felügyelő 364 
Kispestről Budapestre, Bende István felügyelő 
377 Ipolyságról Kispestre, Földes Sándor fő
tiszt 6 Nyíregyházáról Szolnokra, Halkó Ala
dár főtiszt 182 Kassáról Miskolcra, Madas Elek 
I. o. tiszt 172 Kassáról Miskolcra, Ducke Artúr 
I. o. tiszt 402 Kassáról Miskolcra, Siklósi Fe
renc I. o. tiszt 421 Vácról Budapestre, Havas 
István gyakornok 76 Marcaliból Budapestre, 
Visnyei László dr. gyakornok 212 Szombathely-
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ről Kőszegre, Borsos Miklós gyakornok 227 
Székesfehérvárról Budapestre, Csabala József 
gyakornok 329 Kassáról Miskolcra, Pap János 
főellenőr 129 Munkácsról Kecskemétre, Kava- 
lecz Béla segédtiszt 25 Kassáról Miskolcra, Ko
vács József segédtiszt 60 Kassáról Miskolcra, 
Novák Irén segédellenőrnő 346 Szolnokról 
Nyíregyházára, Brozák Anna segédtisztnő 215 
Kassáról Miskolcra, Bugyáki János műszaki 
üzemi gyakornok 1 Pécsről Budapestre, Ko
vács Józsefné kezelőnő 150 Kassáról Míckolcra, 
Siklósi Ferencné kezelőnő 329 Vácról Buda
pestre, Gally Gizella kezelőnő 586 Budapestről 
Kassára, Vértessi Lajos I. o. altiszt 1290 Mun
kácsról Debrecenbe, Baracsi Imre II. o. altiszt 
901 Gyuláról Szentesre, Fedor Imre II. o. al
tiszt 989 Kassáról Kecskemétre, Gál János bá
tyúi II. o. altiszt 1002 Debrecenből Munkácsra, 
Bajusz András II. o. altiszt 1141 Ungvárról 
Nyíregyházára, Szilágyi György II. o. altiszt 
1883 Kalocsáról Hódmezővásárhelyre, Nagy 
Lajos kassai II. o. altiszt 2024 Kassáról Buda
pestre, Faragó Péter II. o. altiszt 2069 Oroshá
záról Hódmezővásárhelyre, Jókai Károly II. o. 
altiszt 2205 Orosházáról Budapestre, Pigler 
Márton II. oszt. altiszt 2524 Pécsről Szek- 
szárdra, Nagy András hajduszováti II. oszt. 
altiszt 2760 Miskolcról Budapestre, Kovács 
Mihály fegyverneki II. oszt. altiszt 2832 Bu
dapestről Ceglédre, ökrös István II. oszt. al
tiszt 3183 Szentesről Szegedre, Bognár Lajos 
párkányi II. oszt. altiszt 3218 Esztergomból 
Vácra, Villenyik József II. o. altiszt 3248 Kas
sáról Miskolcra, Zelenák Kálmán II. o. altiszt 
3351 Kassáról Miskolcra, Ferenczy László I. o. 
vonalmester 5 Érsekújvárról Sopronba, Tóth 
János hatvani II. o. vonalfelvigyázó 117 Jász
berényből Balassagyarmatra, Selmeczi József 
II. o. vonalfelvigyázó 208 Léceiről Rácalmásra, 
Végh Mihály II. o. vonalfelvigyázó 227 Miskolc
ról Sátoraljaújhelyre, Megyeri Antal II. o. vo
nalfelvigyázó 242 íTiszaroffról Nyiradonyba, 
Már Imre II. o. vonalfelvigyázó 254 Kiskőrösről 
Békéscsabára, Tóth Ferenc ceglédi II. o. vonal
felvigyázó 258 Szolnokról Ungvárra, Divéki 
Sándor II. o. vonalfelvigyázó 279 Mátészalká
ról Ökörmezőre, Kolozsi Imre II. o. csoportve
zető 286 Rahóról Nyíregyházára, Szántó 
György II. o. vonalfelvigyázó 328 ökörmező
ről Mátészalkára, Patócs Gyula II. o. csoport
vezető 369 Salgótarjánból Bicskére.

Nyugdíjazt attak: Abdái Ottó 29 és Sipos

2 6 3

' Ferenc 134 főfelügyelők, Hennyey Károly fő
ellenőr 53, Maurer Gézáné 43 és Gosztola Luj
za 95 ellenőrnők, Sághy Anna 114, Balogh Zsó
fia 203, Berkesi Laura 326, Onódi Mihálynő359, 
Elinger Leóné 378, Horváth Vilma 397 és Ko- 
csán Jánosné 620 segédellenőrnők, Hudra Ele
mérné 184 és özv. Szőke Istvánná 319 segéd
tisztnők, Huszár Imre nagylaki II. o. szakal
tiszt 106, Godó János 32, Szende Péter 85, Pre- 
káczka József 166, Horváth András dukai 243, 
Takács Károly 513, Gulácsi István 1070 és 
Siirii Mihály 1157 I. o. altisztek, Bíró Gábor 
II. o. altiszt 56, Goda László I. o. vonalmester 
6, Somogyi István berhidai II. o. garagemester
30.

Felmentetett: Kratki László II. o. altiszt
3254.

Lemondottak: Harsányi Jenő dr. gyakor
nok 220, Tominec Mihályné kezelőnő 120.

Más állami ágazatba kinevezve: Gyursán- 
szky Ferenc I. o. tiszt 62.

Meghaltak: v. Bódosi Géza főtiszt 196, 
Czakó Lajos ellenőr 57, Makai István I. o. al
tiszt 894, Szabó János mocsai 235 és Csapó An
tal 775 II. o. altisztek.

Névváltozás: Baksa Géza I. o. tiszt 75 he- 
j  lyett Baksa Géza dr., Nagy Pál István I. o. tiszt 

309 helyett Nagypál István, Regős Ferenc II. o. 
tiszt 181 helyett Regős Ferenc dr., Szalai Emi
lia segédtisztnő 62 helyett dr. Kappel Gyuláné, 
Pál Irén kezelőnő 260 helyett Solti Tivadarné, 
Engler Ferenc II. o. altiszt 732 helyett Erdősi 
Ferenc.

Egyéb változás: Bársony Nándor dr II. o. 
tiszt 153 rangsorszáma helyett lQ7/a, Jankovich 
Lajos dr. II. o. tiszt 154 rangsorszáma helyett 
107/b, Bencze Elemér TI. o. tiszt 155 rangsor
száma helyett 107/c, Károlyfalvi László II. o. 
tiszt 156 rangsorszáma helyett 110/a, Kálmán 
Béla II. o. tiszt 157 rangsorszáma helyett 111/a, 
Mosonyi Ferenc dr. II. o. tiszt 158 rangsorszá
ma helyett 114/a, Rózsás István II. o. tiszt 159 
rangsorszáma helyett 114/b, Kerénvi József II.
o. tiszt 160 rangsorszáma helyett 114/c, Isiik 
Sándor II. o. tiszt 161 rangsorszáma helyett 
114/d, Götz Ernő segédtiszt 4 helyett, ellenőr 
384/a fizetési fok 3, Adler Frigyesné segédellen
őrnő 625 rangsorszáma helyett 364/a 3. fizetési 
fok. helyett 1. fizetési fok, Rubik Olga kezelőnő 

i 670 rangsorszáma helyett 605/a.
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Tűzharcosok: Bartos István berceli 178, 
Major György balatonmagyaródi 291 és Má- 
tyus Sándor 724 I. o. altisztek, Pécsváradi Fe
renc II. o. altiszt 1129, Balogh János iszkaszent- 
györgyi gépkocsivezető 11, Csutorás István I.
o. vonalfelvigyázó 68.
Budapest, 1940. évi május hó 22-én.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
220.937/1.

A Ludapest 114. számú postahivatalnál a 
hivatalvezetői állás lemondás következtében 
megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
aési illetményekre való jogosultsággal jelent
kezhetnek hivatali igazgatók, főfelügyelők és 
felügyelők. Jelentkezni lehet e közlemény meg
jelenésétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út 
betartásával, a javaslattételre hivatott buda
pesti m. kir. postaigazgatósághoz intézett folya
modványban.

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 hivatalvezetőnek természetbeni lakása 
nincsen.

Budapest, 1940. évi május hó 16-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

218.794/1., 220.848/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi június hó
12-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi május hó 27-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
222.736/3., 221.381/3., 221.033/3., 221.827/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi június 
hó 12-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi május hó 25-én.

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

BUSTYAHÁZA POSTAHIVATAL kettő, táviratozni 
jól tudó postakiadó ajánlatát kéri június 1-re, vagy 15-re.

CSÍZ GYÓGYFÜRDŐ II. OSZT. POSTAHIVATAL 
július 1-től, augusztus 31-ig, távíróhoz is értő 'kiadót keres. 
Fizetés megegyezés szerint.

FELDEBRő II. és ALDEBRÖ III. OSZT. POSTAHI
VATALOK július vagy augusztus hónapban 2-2 heti he
lyettesítésre kiadónőt keresnek. Fizetés megegyezés szerint. 
Lakás, ellátás tertnészetben.

GÁRDONY POSTAHIVATAL a fürdőidényre (jú
lius és augusztus hóra) kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

KAPOSVÁR 2 CSAK FELVEVŐSZOLGÁLATÜ 
POSTAHIVATAL július 1-től augusztus 15-ig helyettesí
tésre kiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

KLOTILDLIGET II. O. POSTAHIVATALNÁL, Bu
dapest közelében, a kiadói állás azonnal elfoglalható. Já
randóság: Üzemivel együtt 90 P és lakás. Kezdő kiadó is 
megfelel.

LEGENYE-ALSÓMIHÁLYI II. OSZT. POSTAHI
VATAL június hónapra helyettest keres, azután az állás 
állandó lehet. Fizetés a helyettesítés idejére 110.— P és 
üzemi jutalék és lakás.

NYIRBOGDANY II. OSZT, POSTAHIVATAL ön
álló kezelésre képes állandó kiadót keres, 'havi 60 P fizetés, 
teljes ellátás. Fix fizetéses ajánlatot is kór.

MÁTYÁSFÖLD POSTAHIVATALNÁL június 15-re 
kettő kiadói állás betöltésre kerül. Gyors munkás táv
beszélő kezelők, ajánlkozhatnak. Egy kezdő is lehet.

OROSZKA POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
kiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint. Kezdő is lehet.
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ÖREGCSERTŐ III. OSZT. POSTAHIVATAL egy 
hónapra helyettest keres. Fizetés: fix, megegyezés szerint. 
Kezdők Is pályázhatnak.

PESTSZENTIMRE POSTAHIVATAL rendszerető 
.állandó kiadót keres június 1-re. Fizetés: 120 pengő.

TÁPIÓSÁG POSTAHIVATAL aizonnalra, állandó 
‘alkalmazásra keres mindenben jártas, postamester helyet
tesítésre is képes kiadónőt. Fizetés megegyezés szerint, tel
jes ellátást ad.

SZENTMÁRTONKÁT A POSTAHIVATAL állandó ki
adót keres. Fizetés: lakás, teljes ellátás és megegyezés sze
riinti fix.

SZOB POSTAHIVATAL a kezelés minden ágában 
jártas postakiadók, kiadónők ajánlatát kéri. Fizetés meg
egyezés .szerint.

ZEMPLÉNAGARD II. OSZT. POSTAHIVATAL jú
lius vagy augusztus hónapra helyettest keres. Fizetés: 120 
pengő és lakás.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e r e s ő  p o s t a k ia d ó

Jegyzet

ncTC
cím e

(jelen leg i tartózk od ási 
h elye)

szo lgá lati
év e in ek
szám a

m ely  id ő p o n ttó l 
k ezd ve válla l 

i l lá i t

Kováos Borbála Tiszadada azonnal Bárhová.

Sebestyén Stefánia Baja, Vasutas t. 1. azonnal Hivatallá kisegítőnek 
ajánlkozik.

Nagy Mária Almáskamarás. Július 1-től.
Kizárólag a Dunántúlon 
IL, III. hivatal helyette
sítését vállalom, vagy 
balatoni hivatalnál.

Posgay Vilma Párád Június 1-re.
Potstakiadónak vagy 

postamester helyettesnek 
kisebb postára.

Horváth Zoltán Csorvás, postahivatal. június 1-től Kiadói állást vagy hosz- 
szabb helyettesítéstvállal

Koptyik Ilona Ujdomtoovár, Pozsonyi-u. 5. 7 Helyettesítést vállal, 
de csak hosszabb időre.

Elbert Erzsébet Mosonszentmiklós 5 Június 15-től. Alkalmazást vállal.

Borbély Zsuzsa Velence, postahivatal l ‘/s Hivatali kisegítőnek 
ajánlkozik.

%
Balás Jolán Cored, postahivatal.

Csak olyan helyen, ahol 
távírógép van. Ellátás 

csekély fizetés ellenében

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Post a vezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztfily. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T A T O M :
Megbízatás.
A külföldi forgalomban a postai levelezés és távköz

lés (táviró és távbeszélő) ellenőrzése.
Díjkedvezményes távbeszélő állomások bekapcsolá

sának ideiglenes megszüntetése.
Soronkívüli bekapcsolási díj rendszeresítése.
A második néprádió akció keretében előállított ké

szülékek forgalombahozatala.
Dániából eredő postautalvány és díjjegyzékes for

galom felfüggesztése.
Távbeszélőforgalom megnyitása a megszállt lengyel 

területek német főkormányzóságának összes központjaival.
Hamis 30 filléres postabélyeg.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Különleges bélyegző használatának elhalasztása a 

kassai 1. és 2. számú postahivataloknál.
A m. kir. posta bélyegértékesítő irodája új árjegy

zékének kiadása.
A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsora

pótfüzetének kiadása.
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal fali 

hirdetményének kifüggesztése.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban.
Csornád postaügynökség megnyitása.
Felsőpetény postaügynökség megnyitása.
Legénd postaügynökség megnyitása.
Lesenceistvánd postaügynökség megnyitása. 
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmények.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati határidő meghosszabbítása a párnáz i iskola

üdülőben történő elhelyezésre.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízatás.

I. ad. 214.697/1.
Dr. Jakubik Róbert postaigazgatót a buda

pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóságnál 
rendszeresített második állandó helyettes teen
dőinek ellátásával megbíztam.

Budapest, 1940. évi május hó 29-én.

A  külföldi forgalomban a postai levelezés és 
távközlés (távíró és távbeszélő) ellenőrzése.

I. ad. 224.749/4.
A m. kir. minisztériumnak a Budapesti Köz

löny folyó évi 125. számában közzétett 3.960. M. 
E. sz. rendelete a külföldi forgalomban a postai 
levelezés és távközlés (távíró- és távbeszélő) el
lenőrzését léptette életbe. Ezzel kapcsolatban a 
külföldi forgalomban a postai levelezés és táv
közlés (távíró- és távbeszélő) ellenőrzésére a 
honvédelmi miniszter úrral egyetértve a követke
zőket rendelem:

1 . §•

a) A külföldre szóló levelezésre a feladó kö
teles nevét és pontos lakcímét feljegyezni.

b) Külföldre címzett postautalványok és cso
magok szállítóleveleinek szelvényére közleményt 
írni nem szabad.

c) Külföldre címzett értéklevelekbe és cso
magokba írásbeli közleményt elhelyezni tilos.

2. § .

Külföldre szóló táviratot vasúti távírdáknál, 
távíróval vagy távbeszélővel fel nem szerelt 
postahivataloknál, postai levélszekrény, vagy 
mozgóposta útján, a MÁV vonalain közlekedő 
gyorsvonatokon, valamint légi járműveken fel
adni nem lehet.

A nemzetközi viszonylatban táviratok csak 
a feladók veszélyére fogadhatók el.

Az állami táviratok ellenőrzés alá nem es
nek, de külföldre szóló állami táviratot csak a 
rendszeresített postai feladókönyvvel lehet fel
adni.

Külföldre szóló magántáviratot a postahíva-
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talok csak akkor vehetik fel, ha a feladó a nevét 
és lakását a táviraton pontosan feltüntette és ha 
a feladó személyazonosságát a felvevő postahiva
talnál kellőképen igazolni tudja, vagy a felvevő 
tisztviselő a feladót személyesen ismeri. Feladó
nak mindenkor azt kell tekinteni, aki a táviratot 
feladás céljából* a postára viszi.

Feladhatók a nemzetközi forgalomban olyan 
titkos szövegű táviratok is, melyeket közismert 
távíró code-j elekkel szerkesztettek. Ez utóbbiak
nál azonban a használt code-t meg kell nevezni, 
s ezt a távirat hivatalos megjegyzésében fel kell 
tüntetni.

Külföldre szóló táviratoknál összebeszélt 
vagy rövidített táviratcímet aláírásként alkal
mazni nem szabad.

3. §.
A nemzetközi távbeszélő forgalomban kez

deményezett távbeszélgetések bejelentésénél a 
hívó és hívott állomás kapcsolási számán felül a 
hívó és hívott előfizető nevét és a beszélgetést 
folytatni kívánó fél nevét is be kell mondani.

A bejelentett magántávbeszélgetések lebo
nyolítását az ellenőrző bizottság megtagadhatja. 
Az engedélyezett beszélgetéseket csak közértel
mű nyelven szabad folytatni.

Az ellenőrzés egyes rendelkezéseinek végre
hajtásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

/. Postaforgalom.
A) Felvétel.

1. A felvevő postahivatalok a felvevő tisztvi
selő kezéhez feladott és külföldre címzett leve
lezést csak akkor fogadhatják el szállításra, ha 
azon a feladó nevét és pontos lakcímét felje
gyezte. 1 - ! -

2. A külföldi postautalványok felvételével 
megbízott Budapest 5. számú postahivatal a kül
földre címzett postautalványokat csak akkor ve
heti fel, ha azok szelvényén írásbeli közlemény 
nincsen.

3. A külföldre szóló értéklevelek és csoma
gok feladásakor a felvevő postatisztviselőnek a 
feladók figyelmét fel kell hívnia arra, hogy e 
küldeményekben írásbeli közleményt elhelyezni 
tilos. Ha a külföldre szóló csomag szállítólevelé
nek szelvényére a feladó közleményt írt, a cso

magot felvenni nem szabad. Ilyen esetben a fel
vevő postatisztviselő a feladót új szállítólevél ki
állítására hívja fel.

B) Irányítás.
A postahivatalok és mozgóposták a belföl

dön feladott és külföldre címzett levélpostai kül
deményeket kénsárga színű (116. sz. ny.) köteg- 
jelző alatt „Ellenőrzésre Budapest 72.“ felírással 
ellátva a Budapest 72. számú postahivatalhoz to
vábbítsák.

C) A küldemények ellenőrzése.

A külföldre címzett és onnan érkező levél
postai köldemények ellenőrzését a Budapest 72. 
számú postahivatalban működő postaellenőrző 
kirendeltség végzi. A postaellenőrző kirendelt
ség ,az ellenőrzés céljából felbontott leveleket az 
ellenőrzés megtörténte után „Az 1939. évi 1)1. te. 
152. §-a alapján felbontva“ zárpecsétj eggyel ra
gasztja le és „Ellenőrizve“ felírású bélyegzőle
nyomattal látja el.

D) Kézbesítés.

A kézbesítő postahivataloknak és postaügy
nökségeknek a hozzájuk beérkező külföldi fel- 
adású levélpostai küldeményeket tekintet nélkül 
arra, hogy azokon az ellenőrzés jelzése rajta 
van-e vagy sem, az általános posta szabályok sze
rint kell kézbesíteniök.

II. Távíró.
A távíróhivatalokhoz feladás végett postán 

küldött vagy levélszekrény útján feladott kül
földre szóló táviratot felvenni és továbbítani nem 
szabad, hanem ha lehet, azt vissza kell adni a fel
adónak, ha pedig ez nem lehetséges, tértiként, 
kell kezelni.

Állami táviratoknál a felvevő tisztviselő el
lenőrző tevékenysége csak arra terjed ki, hogy 
a feladó hatóság nevével nem történt-e valami
lyen visszaélés. Kiküldetésben lévő személytől, 
ha ebbeli minőségét kiküldetési rendelettel (nyilt 
paranccsal vagy nyilt rendelettel) igazolja, a táv
iratot feladókönyv nélkül is fel kell venni. A 
nyilt parancs vagy nyilt rendelet adatait a táv
iratra fel kell jegyezni.

A személyazonosság igazolására a Távíró
üzleti Szabályzat 5. §-ában felsorolt okiratok szol-



1. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz (222.47018. sz. r.)

la) Közértelmű nyelvű magántáviratok csak angol, dán, francia, izlandi, német, norvég, olasz, spanyol és 
svéd nyelven szerkesztve küldhetők. Összebeszéltnyelvű táviratok az alábbi távirócode-ok szerint szerkesztve küld
hetők: ABC sixth edition, ABC seventh edition, Acme commodity and phrase code, Bentley’s complete phrase 
code, Bentley’s second phrase code, New Boe Rudolf Masse, Peterson’s third edition, Seedienstschliissel. A hasz
nált code nevét ABC, Acme, Bencom, Bensec, Mosse, Pet, illetőleg Sedie rövidített alakban a távirat bevezető ré
szében fel kell tüntetni. Magán távirócode-ok használata nincs megengedve. A dán parti- és légiforgalmi-állomások 
által közvetített nyilvános távirólevelezés fel van függesztve. A fenti korlátozások a Dánián átmenő forgalomra 
és az állami táviratokra nem vonatkoznak.

2. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz (222.47018. sz. r.)

u) Magántáviratok csak közértelmű angol, francia vagy holland nyelven, könnyen érthető módon szerkesztve 
küldhetők. Távirócode-ok használata nincs megengedve. Rövidített cím sem címként, sem aláírásként nem alkal
mazható. A táviratok aláírásában a feladó teljes nevét kell feltüntetni.

3. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz (222.47018. sz. r.)

12) Táviratok közértelmű angol, francia, holland vagy maláji nyelven szerkesztve, csaik a feladó veszélyére 
küldhetők. A táviratokat cenzúrázzák, azok feltartóztathatok vagy késieltethetők anélkül, hogy a feladót arról ér
tesítenék; ezzel kapcsolatban semmiféle felszólalást nem vesznek figyelembe. A táviratszöveg végén a feladó ne
vét fel kell tüntetni. Rövidített cím aláírásként nem alkalmazható. E korlátozások a rádiótáviratokra is vonat
koznak.
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gálhatnak. A személyazonosság igazolásának a 
módját a felvevő tisztviselő a táviratlapra felje
gyezni és a feljegyzést aláírásával ellátni kö
teles.

A Magyarországból külföldre, vagy külföld
ről Magyarországba szóló táviratokat a buda
pesti központi távíróhivatalnál ellenőrzik. Ennél
fogva táviratokat külföldi távíróhivatalhoz csak 
a központi távíróhivatal továbbíthat, úgyszintén 
külföldi távíróhivataltól Magyarországba szóló 
táviratot csak a központi távíróhivatal vehet át.

Külföldről Magyarországba szóló olyan táv
iratot, amelynek bevezető része hivatalos meg
jegyzése rovatában az „Ellenőrizve“ szó nem sze
repel, továbbítani vagy kézbesíteni nem szabad, 
hanem ellenőrzés végett a budapesti központi 
távíróhivatalhoz kell irányítani. Ugyancsak eh
hez a hivatalhoz kötelesek irányítani a külföldre 
szóló távirataikat az összes magyarországi táv
íróhivatalok.

Az ellenőrző kirendeltség által feltartózta
tott táviratok díjának visszatérítésénél a Táv. 
Kéz. 42. §. 4. pontjában foglaltak szerint kell el
járni. ; . i

A távirat feltartóztatásáról a távirat feladó
ját a B. 1. Szab. 4. §. 2. pontjában foglaltak figye
lembevételével értesíteni kell. A feltartóztatott 
táviratot a távirat feladójának visszaadni nem 
szabad. {

111. Távbeszélő.

A nemzetközi távbeszélő forgalom csak a 
budapesti helyközi távbeszélő központon ke
resztül bonyolítható le. Külföldi beszélgetést még 
a határszéli távbeszélő forgalomban sem bonyo
líthatnak le ily forgalmat ellátó központok köz
vetlenül, hanem csak a budapesti helyközi táv
beszélő központon keresztül.

A távbeszélő jegyre a hívó és hívott előfi
zető és a beszélgetést folytatni kívánó fél nevét 
is fel kell jegyezni. Ezek az adatok a budapesti 
ellenőrzésig továbbítandók.

Ha az ellenőrző kirendeltség a beszélgetést 
nem engedélyezi, erről a hívó előfizetőt saját 
központja köteles értesíteni.

A nem engedélyezett beszélgetés díjával a 
hívó előfizetőt nem kell megterhelni, a postai 
nyilvános állomásról kiinduló ilyen beszélgetés 
díját pedig teljes egészében vissza kell téríteni.

Az ellenőrző kirendeltség által esetleg meg
szakított külföldi beszélgetésért a hívó terhére 3

percnél rövidebb ideig tartó beszélgetésért leg
alább 3 perc díját, ennél hosszabb ideig tartó be
szélgetésért pedig a beszélgetés tényleges idő
tartamának megfelelő díjat kell felszámítani. A 
megszakított beszélgetés díjazás alá eső időtar
tamát a budapesti helyközi távbeszélő központ 
az érdekelt külföldi központtal egyetértőleg álla
pítja meg és közli az érdekelt belföldi hívó köz
ponttal.

Budapest, 1940. évi június hó 6-án.

Díjkedvezményes távbeszélő állomások 
bekapcsolásának ideiglenes megszüntetése.

224.590,8.

A C. 1. Szab. 22. §-a és az idevonatkozó kü
lön rendeletek alapján engedélyezett díjkedvez
ményes állomások további bekapcsolását — ki
véve a gyakorló orvosokét — átmenetileg meg
szüntetem. Ugyancsak szünetel e rendelet meg
jelenése után bekapcsolt teljes díjú állomások
nak díjkedvezményessé való átminősítése is.

A már bekapcsolt díjkedvezményes állomá
sok előfizetői a díjkedvezményt továbbra is él
vezik.

Gyakorló orvosok részére az eddig érvény
ben volt feltételek mellett, új díjkedvezményes 
állomás továbbra is bekapcsolható.

Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapest, 1940. évi június hó 4-én.

Soronkívüli bekapcsolási díj rendszeresítése.

224.591/8.

A távbeszélő állomások bekapcsolása körül 
átmenetileg nehézségek merültek fel és az újon
nan jelentkező előfizetők távbeszélő állomásai 
(fővonalai) a lehetőségek figyelembSvételével és 
a jelentkezés sorrendjében leghamarább a je
lentkezéstől számított 2 hónap után kapcsolha
tók be.

A kért távbeszélő állomást (fővonalat) ko
rábban csak akkor kapcsolja be a posta, ha a je
lentkező az egyidejűleg rendszeresített „soron
kívüli bekapcsolási díj“-at megfizeti.

A „soronkívüli bekapcsolási díj “-at mind a 
budapesti, mind a vidéki hálózatokban egysége-
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sen 60 pengőben állapítom meg. Ez a díj a belé
pési díjon, illetőleg az építési költségen felül ese
dékes.

A soronkívüli bekapcsolási díj ellenében a 
m. kir. posta az új állomást (fővonalat) a díj be
fizetésétől számított 14 napon belül kapcsolja 
be. Ha pedig a bekapcsolást az említett határ
időn belül nem tudná elvégezni, a befizetett dí
jat a félnek visszatéríti.

Az állami, törvényhatósági és községi ható
ságok a soronkívüli bekapcsolási díjat nem fize
tik; az általuk kért állomások bekapcsolása a le
hetőség szerint soronkívül történik.

A rendelet a megjelenése napján lép életbe 
és vonatkozik a már bekapcsolni kért, de még 
tényleg be nem kapcsolt távbeszélő állomásokra 
(fővonalakra) is.

A soronkívüli bekapcsolási díj elszámolása 
a belépési díjak módjára történik. Az e címen 
befolyt összegeket az igazgatóságok külön is 
tartsák nyilván.

Budapest, 1940. évi június hó 4-én.

A  második néprádió-akció keretében előállított 
készülékek forgalombahozatala.

I. ad. 222,928/8.
Az első néprádió akció folytatásaként 

újabb 25.000 néprádiókészülék gyártása van 
folyamatban. A készülékek forgalombahoza
tala előreláthatólag f. évi június hó 10-én kez
dődik.

A második akció során részletre eladott 
készülékek részletösszegeinek beszedésével új
ból a rádióelőfizetőket nyilvántartó postahiva
talokat bízom meg.

E szolgálattal kapcsolatban az 1939. évi 
P. R. T. 46. számában megjelent I. 114.522/4. 
számú rendeletemben foglaltakat az alábbiak
ban módosítom, illetőleg egészítem ki.

A második néprádió akció hitelre eladott 
készülékeinek eladási ára 49.60 P. A készülék 
átvételekor a vevőnek a készüléket eladó ke
reskedő részére 1.60 P-t kell lefizetnie, míg a 
fennmaradó 48 P nem 24, hanem 6 hónap alatt 
törlesztendő úgy, hogy a havonkint esedékes 
és a postahivatalok által beszedendő részlet- 
összeg 8 P.

Mivel az első és második akcióból szár
mazó néprádió készülékek részletösszegeinek

beszedése egyidőben történik, előfordulhat, 
hogy a postahivatalok a fent hivatkozott ren
deletben ismertetett és e rendelettel módosí
tott eljárás céljából 2 és 8 pengőről kiállított 
nyugtákat is kapnak a készülékeket előállító 
vállalatoktól. A különböző nyugtaösszegekre 
való tekintettel a postahivatalok a „Rádió pos
tai megbízásokéról a hó 9-én készítendő leszá
molás összeállításánál különös gonddal járja
nak el, s a gyáraknak visszaküldendő jegyzé
ken a beváltott, valamint a be nem váltott és 
egyidejűleg visszaküldött nyugták adatainak 
bejegyzésénél a 2 vagy 8 pengős nyugtákat 
kiilön-külön részletezve tüntessék fel. A külön
böző összegű, de ugyanazon gyártól származó 
nyugták alapján befolyt tételek egy befizetési 
lapon egy összegben fizetendők be a gyárak 
által mellékelt befizetési lapok felhasználá
sával.

A részletösszegek beszedésénél általában 
továbbra is a fent hivatkozott rendeletemben 
foglaltak a mérvadók.

A készülékek korlátozott számára való te
kintettel a második néprádió akció keretében 
előállított készülékek vásárlására elsősorban 
az új rádióelőfizetők jogosultak. Erre való te
kintettel további intézkedésiig néprádiókészü
léket a rádiókereskedők csak annak adhatnak 
ki, aki a vásárlásnál f. évi június hó 1-én, ille
tőleg azután kiállított, rádióvevőkészülék 
üzemben tartására jogosító engedélyét felmu
tatja.

Az üzemben tartásra jogosító engedély 
felmutatását a kereskedők csak akkor kérik, 
mikor a készüléket már ki is adhatják.

A (néprádiókészüléket vásárolni szándé
kozó feleknek tehát az üzemben tartásra jogo
sító engedélyt csak közvetlenül a készülék át
vétele előtt kell kérniök. Erről az új engedélyt 
kérő feleket a postahivatalok megfelelően tá
jékoztassák.

A rádiókereskedők a náluk vásárlás cél
jából jelentkező felekről előjegyzést vezetnek.

A készülékek forgalombahozatalánál kö
vetendő egységes eljárás biztosítása céljából 
az érdekelt kereskedőket a szükséges tudni
valókról értesítettem.

Budapest, 1940. évi június hó 6-án.
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Dániából eredő postautalvány és díjjegyzékes 
forgalom felfüggesztése.

220.978/4.
A dán postaigazgatás közlése szerint a posta- 

utalványoknak és díjjegyzékes küldeményeknek 
Dániából Magyarországba irányuló forgalma to
vábbi intézkedésig szünetel.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Ld. 47. és 
120. oldalán Dániánál.

Budapest. 1940. évi május hó 29-én.

Távbeszélőforgalom megnyitása a megszállt 
lengyel területek német főkormányzóságának 

összes központjaival.

I. ad 223.670/8.

A távbeszélfíforgalom a megszállt lengyel te
rületek német főkormányzóságának összes táv
beszélő központjaival megnyílt. A közönséges 
háromperces beszélgetés díja — további intézke
désig — a jelenlegi német II. 2. díjöv díjszabásá
nak megfelelően, 6.50 aranyfrank.

Minthogy a főkormányzóság területén levő 
távbeszélő központok névsorát a német igazgatás 
csak későbbi időpontban fogja közölni, a hiva
talok kétes esetben a budapesti helyközi távbe
szélő központhoz forduljanak közelebbi felvilá
gosításért, amely Berlin kicserélő hivataltól ese
tenként szerzett értesülés alapján adja meg a tá
jékoztatást.

A fentiek alapján a hivatalok a Távbeszélő- 
Díjszabásban a következő változást jegyezzék 
elő:

37. o. Lengyelországnál az oldal alján levő *) 
jegyzet jelenlegi szövegét töröljék és helyébe a 
következő új szöveget írják: „A megszállt len
gyel területek német főkormányzóságával való 
távbeszélő-forgalomra vonatkozólag lásd Német
országnál.“

42. o. Németországnál az oldal alján levő *) 
jegyzet jelenlegi szövegét töröljék és helyébe a 
következő új szöveget írják: „A megszállt len
gyel területek német főkormányzóságának összes 
távbeszélő központjaival váltott távbeszélgetése
ket a német II. 2. díjöv díjszabása szerint kell dí
jazni. Eszerint a díjegység 6.50 aranyfrank. Arra 
nézve, hogy mely távbeszélő központok tartoz

nak e területhez, kétes esetben a budapesti hely' 
közi távbeszélő központ ad felvilágosítást.“ 

Budapest, 1940. évi június hó 4-én.

Hamis 30 filléres postabélyeg.
220.404/3.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy az 
1939. évi június hó 21-én 108.874/3. sz. rendelettel 
forgalomba bocsátott, a koronázó főtemplomot 
ábrázoló 30 filléres postabélyeget utánzó bélyeg
hamisítványok fordultak elő. A bélyegek hamis 
volta könnyen felismerhető, azokat fényképről 
typografiai úton állították elő, fogazatuk a valódi 
bélyegekétől eltérő. Színük halvány és piszkos. 
Amíg az eredeti bélyegek képe, értékjelzése és 
szövege éles, addig a hamisítványoké elmosó
dott. A „Koronázó főtemplom“ szavak nehezen 
olvashatók. A hamisítványok jobb alsó részéről 
a tervező művész (Légrády Sándor) neve hiány
zik.

Utasítom a postahivatalokat, hogy a kezelé
sükben megforduló küldeményeket gondosan fi
gyeljék és ha azok között olyanokat találnának, 
melyek bérmentesítésére a fentiek szerinti hami
sítványt használtak, az A. 3. Szabályzat 140. §. 4., 
6. és 8. pontjaiban foglaltak szerint járjanak el.

Budapest, 1940. évi június hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermékek, 

il .

223.473/4.

A szegedi kir. törvényszék vizsgálóbírája 
1940. évi május hó 22-én kelt 6.663/1939. számú 
végzésével a Dr. Vájná György és társa könyv- 
kereskedő budapesti cég kiadásában, a Délma- 
gyarország R. T. szegedi nyomdavállalat nyom
dájában Szegeden készült, Magyar László szer
zőtől származó „Sziklasir“ című regény lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi május hó 29-én.
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IV.
224.249/4.223.844/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi május hó 28-án kelt B. I. 
5.157/1940. számú végzésével a Budapesten, is
meretlen nyomdában előállított „News Bulletin, 
Tuesday, May 14th. 1940“ című, „War News The 
German forces attacking . . . “ kezdetű, „under 
contitions of absolute security“ végződésű, to
vábbá „News Bulletin, Monday May 20th. 1940“ 
című, „War News This Morning‘s French com
munique . . . “ kezdetű, „And the vili. of. God is 
in heaven; even so let him do.“ végződésű sajtó
termékek lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi május hó 29-én.

III.

223.859/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi május hó 30-án kelt B. I. 
5.269/1940. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „News Bulletin Friday May 10th 1940“, 
„War News German land and sir“ kezdetű sajtó
termék (röpirat);

az 1940. évi május hó 30-án kelt B. I. 5.270 2. 
—1940. számú végzésével pedig az ugyancsak is
meretlen helyen előállított „News Bulletin, 
Thursday, May 23-rd 1940“, „Informations Polo
naises du 16. Mai 1940. Polnische Nachrichten 
vom 16. Mai 1940“ és „Informations Polonaises 
du 11. mai 1940.“, Polnische Nachrichten vom 11. 
Mai 1940.“ című sajtótermék (röpirat) lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi június hó 5-én.

V.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi május hó 28-án kelt B. I. 
5.182/1940. számú végzésével

1. a Budapesten a Szentes nyomdában előállí
tott, „H betűt magában foglaló nyilaskereszttel 
jelzett „Magyar Testvérünk!“ megszólítású, „M. 
N. Sz. P. Hungarista Mozgalom helyi szervezete“ 
aláírású, „Sajnálattal hallottuk . . . “ kezdetű, „fo
kozott igénybevételét kérve vagyunk hungarista 
köszöntéssel, Harc, kitartás, Győzünk!“ végző
désű felhívás;

2. a Magyarországot „H“ betűt magában fog
laló nyilaskereszt kisugárzó fényében ábrázoló 
„Kitartás“ szövegű felirattal ellátott levelezőlap 
alakú nyomtatvány;

3. a két magyar ruhába öltöztetett gyermeket 
és „H“ betűt magában foglaló nyilaskeresztet 
ábrázoló „Kitartás“ felirattal ellátott levelezőlap
alakú nyomtatvány 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, 1940. évi június hó 3-án.

224.250/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi május hó 30-án kelt B. I. 
5.271/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Lengyel Híradó“, „A németek 
pénzügyi politikája Lengyelországban mint ki
sajátítási eszköz“, „Európa első védelmezőiről, 
vitéz katonáiról“ végződésű sajtótermék (röp
irat) 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, 1940. évi június hó 5-én.

VI.
224.793/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1940. évi május hó 31-én kelt B. 
5.310/1940.—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyett előállított „Add tovább!“ című, „Kik vol
tak az első magyar király, Szent István ellensé
gei?“ kezdetű, „kik voltak azok, akik mint „se
gítőbarátok“ jöttek a világháború alatt Erdélybe
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és azt kifosztották? A németek“ végződésű, im
presszum nélküli 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, 1940. évi június hó 5-én.

VII.

224.892/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi június hó 2-án kelt B. 
5.3501940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1940. évi május hó 24. napjáról 
keltezett „News Bulletin, Friday, May 24th 1940“ 
című, „War News This mornings French Com
munique“ kezdetű, „To the Emergency Powers 
Defence Act“ végződésű, impresszum nélküli 
röpiratokat magában foglaló sajtótermék lefog
lalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi június hó 5-én.

Különleges bélyegző használatának elhalasz
tása a kassai 1. és 2. számú postahivataloknál.

224.326/3.
Értesíteni a postahivatalokat, hogy a Szent 

Jobb f. é. június hó 2-ára tervezett kassai útja el
marad.

Ezzel kapcsolatban a P. R. T. f. é. május hó 
17-i 21. számában közzétett 219.476/3. számú ren- 
deletemet olyképen módosítom, hogy a kassai 1. 
és 2. számú postahivatalok a különleges bélyeg
zőket a Szent Jobb esetleg későbbi időpontban 
megvalósuló kassai útja alkalmával használják.

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

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

* 223.264/3.

A Posta Rendeletek Tára 1939. évi 36. szá
mában közzétett 122.356/3. számú rendeletemmel

kapcsolatban értesítem a postahivatalokat, hogy 
a m. kir. posta bélyegértékesítő irodájának 1940. 
évi június hó 1-én életbelépő új árjegyzékét ki
adtam.

Az árjegyzék 1—1 példányát valamennyi bu
dapesti, továbbá a vidéki kincstári és I. osztályú 
postamesteri hivatalnak megkiildöttem. A hiva
talok az árjegyzéket több helyen való lebélyég- 
zés és zsinórral történt ellátás után a közönség 
részére fenntartott, könnyen hozzáférhető, jól 
látható helyen függesszék ki.

Az időszaki, illetőleg ezek szerelvényeit 
őrző, továbbá azok a postahivatalok, amelyeknek 
egynél több darabra van szükségük, valamint 
azok a postahivatalok, amelyek árjegyzéket nem 
kaptak, de székhelyükön a bélyegértékesítő iroda 
működése iránt érdeklődő bélyeggyűjtők vannak, 
árjegyzéket közvetlenül a m. kir. posta bélyeg
értékesítő irodájától, (levélcíme: Budapest 7.) igé
nyeljenek.

Az árjegyzéket az igénylőknek a bélyegérté
kesítő iroda és árusítóhelyei (VII., Dob-u. 75/81. 
félemelet 56., illetőleg a budapesti 4. számú posta- 
hivatalnál a 20. számú munkahely) közvetlenül 
díjmentesen kiszolgáltatják. Postán az iroda 
küldi meg az árjegyzéket az igénylőknek hivatal
ból portóköteles levélben.

Budapest, 1940. évi május hó 28-án.

A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő név
sora pótfüzetének kiadása.

222.684/8.
Az 1939. évi november hónapban kiadott vi

déki betűrendes távbeszélő névsor pótfüzete
1940. év június havának első felében jelenik meg.

Ez a pótfüzet a legutóbbi névsor lezárásától 
1940. május 20-ig beállott változásokat tartal
mazza.

A vidéki postahivatalok a szolgálati célokra 
és a szétosztáshoz szükséges példányokat igaz- ^  
gatóságuktól kapják. A pótfüzetből az előfizetők
nek és a névsor vásárlóinak annyi példányt köte
lesek díjtalanul kézbesíteni, ahány díjtalan név
sort az előfizető kapott, illetőleg ahány névsort 
a hivatalnál megvásárolt. A m. kir. posta köz
ponti javítóműhelyénél és anyagszertáránál el
adásra megrendelt díjköteles névsorok pótfüze
tét az anyagszertár és javítóműhely küldi meg
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kézbesítés végett azoknak a hivataloknak, ame
lyek a megrendelést annak idején közvetítették. 
Ugyancsak a központi javítóműhelytől és anyag
szertárból kapják meg a pótfüzetet azok is, akik 
a névsort az árusítással megbízott budapesti hi
vataloknál vásárolták.

A pótfüzet megjelenése után az 1939. évi vi
déki névsor csak a pótfüzettel együtt adható ki. 
Ezért azok a vidéki hivatalok, amelyeknél név
sor tartalékkészlet van, az azokhoz szükséges 
pótfüzet készletet igazgatóságuktól igényeljék. 
Budapesten a névsorok árusításával megbízott 
hivatalok a szükséges pótfüzet igénylést a m. kir. 
posta központi javítóműhelyének és anyagszer
tárának jelentsék be.

Budapest, 1940. évi május hó 25-én.

Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal 
fali hirdetményének kifüggesztése.

224.813/4.
Azok a hivatalok, amelyeknek az Országos 

Magyar Idegenforgalmi Hivatal „Korsós Me- 
nyecskét“ ábrázoló falihirdetményét megküldi, a | 
hirdetményt a közönség számára fenntartott he
lyen, szembetűnő módon függesszék ki.

Budapest, 1940. évi június hó 3-án.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

222.470/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
9. o. A „III. Egyéb külföld“ című rész első 

bekezdését töröljék és helyébe a következő új 
szöveget írják: „Az európai díjrendszerű forga
lomban a közönséges táviratnál a legkisebb díj 
5 szó díja, az ÉLT táviratlevélért pedig legalább 
25 szó kedvezményes díját kell fizetni. Az euró-

^pánkívüli forgalomban a közönséges és. féldíj as 
tengerentúli (LC) táviratnál díjminimum nincs, 
a CDE táviratnál a legkisebb díj 5 szó kedvez
ményes díja, az NLT és DLT táviratlevélért pe
dig legalább 25 szó kedvezményes díját kell fi
zetni.“

10. o. Az oldal alján lévő 18) jegyzet jelenlegi 
szövegét töröljék és helyébe ragasszák be a csa
tolt 1. sz. fedőlapot.

13. o. Egyiptomnál az NLT távirat szódíjai 
a 4. hasábban, a III. útiránynak megfelelő sorban, 
a következőképen változnak:

I. d íjöv .............. 0.417 a. fr.
II. díjöv . . . .  0.467 a. fr. 

lI'II. díjöv . . . .  0.55 a. fr.

25. o. Az oldal alján lévő u) jegyzet (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 21. sz.-hoz) jelenlegi 
szövegét töröljék és helyébe ragasszák be a csa
tolt 2. sz. fedőlapot.

31. o. Az oldal alján lévő 12) jegyzet jelenlegi 
szövegét töröljék és helyébe ragasszák be a csa
tolt 3. sz. fedőlapot.

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

Változások a Helységnévtárban.

224.450/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Baráterdőtanya o  Benk (121. o.) ezentúl u.

t. Mezőladány.
Benk (131, o.) ezentúl u. t. Mezőladány. 
Endespuszta .A Mezőladány (191. o.) ezen

túl u. t. Mezőladány.
Gyöngyössolymos (236. o.) ezentúl ®£3L; az 

„u. t. Gyöngyös“ bejegyzést töröljék.
Kishegyi kőbányatelep r\ Gyöngyössolymos 

(304. o.) ezentúl u. t. Gyöngyössolymos.
Lajosháza n  Gyöngyössolymos (337. o.) 

ezentúl u. t. Gyöngyössolymos.^
Mezőladány (368. o.) ezentúl <§)£3L; az „u. t. 

Tornyospálca“ bejegyzést töröljék.
Ókenéz o  Újkenéz (408. o.) ezentúl u. t. 

Mezőladány.
Újkenéz (539. o.) ezentúl u. t. Mezőladány.

Az 1. számú Pótfüzetben: 
Egyházasbást (52. o.) ezentúl u. p. Ajnácskő. 
Ipolybalog (66. o.) ezentúl u. p. és u. t. Nagy- 

csalomja.
Medveshidegkút (83. o.) ezentúl u. p. Ajnács

kő.
Tajti (107. o.) ezentúl u. p. Ajnácskő. 
Vecseklő (113. o.) ezentúl u. p. Ajnácskő. 
Vitténypuszta Tonkháza (114. o.) ezentúl

u. p. és u. t. Nagvlég.
Budapest, 1940. évi június hó 5-én.
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Csornád postaügynökség megnyitása.

223.173/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járásá
ban fekvő Csornád községben 1940. évi május hó 
27-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Budapest
62., ellenőrzőszáma: 788, díjnégyszögszáma: 24.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Károlyimajor la
kott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Csornádnál (167. o.) az 
„ISI* pu. Eh. Veresegyház“ helyébe jegyezzék 
be: „S l Eh. Budapest 62.“; az „u. p. és“ bejegy
zést pedig töröljék. Károlyimajor G  Csornád 
(286. o.) ezentúl u. p. Csornád.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 36. oldalon Csorna után jegyezzék be:
„788, 24, __ , Csornád ü. (Eh. Budapest 62.),
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp„ Rákospalota—Újpest 
— — Veresegyház ~  Vác“; a 161. olda
lon a 24. számnál Alsógöd után és a 177. oldalon 
a 788. számnál írják be: „Csornád“.

Az Irányítási Füzetben a 40. oldalon Csorna 
után jegyezzék be: „Csornád, Ü, Pest, Bp., IV., 
Rákospalota-Üjpest—Veresegyház-—Vác, Eh. Bu
dapest 62., 190, +190.“

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

Felsőpetény postaügynökség megnyitása. 
223.174/3.

Nógrád vármegye nógrádi járásában fekvő 
Felsőpetény községben 1940. évi május hó 28-án 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Bánk; ellen
őrző száma: 784, díjnégyszögszáma: 78.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Móricpuszta és Te
lep lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Felsőpeténvnél (208. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Bánk,
Diósjenő Romhány, B ánk........78,“; az
„u. t. Bánk“ után pedig: „postáig. Bp.“. Móric
puszta G  Felsőpetény (376. o.) és Telep G  Felső
petény (519. o.) ezentúl u. p. Felsőpetény.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 49. oldalon Felsőpaty után jegyezzék 
be: „784, 78, . . . . ,  Felsőpetény ü. (Eh. Bánk),
Nógrád, Bp., Diósjenő — » «  Romhány, Bánk 
. . . . “; a 162. oldalon a 78. számnál Alsópetény 
után és a 177. oldalon a 784. számnál írják be: 
„Felsőpetény“.

Az Irányítási Füzetben az 57. oldalon Felső
paty után jegyezzék be: „Felsőpetény, Ü, Nóg
rád, Bp., I. a., Diósjenő—Romhány, Eh. Bánk.“ 

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

Legénd postaügynökség megnyitása.
223.172/3.

Nógrád vármegye nógrádi járásában fekvő 
Legénd községben 1940. évi május hó 29-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Nógrád- 
kövesd, ellenőrzőszáma: 786, díjnégyszögszáma:
79.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Békavárpuszta, 
Cerinaimajor, Csurgóhegy, Emmamajor, Erdő
major, Gyulamajor, Káldymajor, Kláramajor, 
Kollártanya, Margitpuszta, Médimajor, Nina- 
major, Rózsahegyipuszta és Szupukatanya lakott 
helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Legéndnél (341. o.) az 
,u. p. és“ helyébe írják be: „ISI Eh. Nógrádkö- 
vesd, Aszód — »■ *■ Balassagyarmat, Nógrádkö
vesd ........ 79,“, az „u. t. Nógrádkövesd“ után
pedig: „postáig. Bp.“ Békavárpuszta G  Legénd 
(127. o.), Cerinaimajor G  Legénd (151. o.), Csur
góhegy G Legénd (170. o.), Emmamajor G  Le
génd (191. o.), Erdőmajor G Legénd (193. o.), 
Gyulamajor G  Legénd (239. o.), Káldymajor G 
Legénd (279. o.), Kláramajor GLegénd (316. o.), 
Kollártanya G Legénd 318. o.), Margitpuszta G  
Legénd (357. o.), Médimajor G  Legénd (364. o.), 
Ninamajor rs Legénd (400. o.), Rózsahegyipusz
ta rs Legénd (456. o.) és Szupukatanya G Le- 
génd (509. o.) ezentúl u. p. Legénd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 83. oldalon Lébény után jegvezzék be:
..786, 79......... . Legénd ü. (Eh. Nógrádkövesd),
Nógrád, Bp, Aszód Balassagyarmat,
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Nógrádkövesd a 162. oldalon a 79. szám
nál Nézsa elé és a 177. oldalon a 786. számnál ír
ják be: „Legénd“.

Az Irányítási Füzetben a 103. oldalon Lébény 
után jegyezzék be: „Legénd, Ü, Nógrád, Bp., I. 
a., Aszód—Balassagyarmat, Eh. Nógrádkövesd.“

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

Lesenceistvánd postaügynökség megnyitása.
223.574/3.

Zala vármegye tapolcai járásában fekvő Le
senceistvánd községben 1940. évi május hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Lesence- 
tomaj, ellenőrzőszáma: 5565, díjnégyszögszáma: 
683.

Az ügynökség forgalmi köre Lesenceistvánd 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzátar
tozó Csalit és Kőóra lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 343. oldalán Lesenceistvánd- 
nál az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh. j

Lesencetomaj, Tapolca -  — —-  Ukk, Lesenceto
maj ......., 683,“; az ,,u. t. Lesencetomaj“ után
pedig: „postáig. P.“. Csalit Lesenceistvánd 
(155. o.) és Kőóra O Lesenceistvánd (326. o.) 
ezentúl ú. p. Lesenceistvánd.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 84. oldalon Lepsény után írják be:
5565., 683., . . . ,  Lesenceistvánd ü. (Eh. Lesence
tomaj), Zala, P., Tapolca «=■=■= Ukk, Lesence
tomaj . .. .“; a 166. oldalon a 683. számnál Alsó- 
zsid után és a 186. oldalon az 5565. számnál írják 
be: „Lesenceistvánd.“

Az Irányítási Füzetben a 104. oldalon Lep
sény után jegyezzék be: „Lesenceistvánd, Ü., 
Zala, P„ VI., Tapolca—Ukk, Eh. Lesencetomaj.“

Budapest, 1940. évi május hó 30-án.

Személyzetiek.
223.086/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. évi 
április havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Cser Andor főtiszt 73 Kis
pestről Budapestre, Boros Gyula főtiszt 124 
Rozsnyóról Sátoraljaújhelyre, Solt Herbert I. o. 
tiszt 149 Sopronból Sátoraljaújhelyre, Temesi 
Béla I. o. tiszt 277 Győrből Sopronba, Schulek 
Teofil I. o. tiszt 415 Makóról Szegedre, Handula 
Márton dr. II. o. tiszt 56 Budapestről Szegedre, 
Páldy László II. o. tiszt id. 103 Miskolcról Rozs
nyóra, Valenta László II. o. tiszt id. 108 Rozsnyó
ról Miskolcra, Szabó László bpesti II. o. tiszt id. 
115 Budapestről Kispestre, Gaidenecker György 
II. o. tiszt id. 130 Kispestről Budapestre, From
mer László gyakornok 2 Barcsról Budapestre, 
Lukácsffy Endre dr. gyakornok 9 Szarvasról Sze
gedre, Cakó István gyakornok 10 Budapestről 
Vácra, Boros Kálmán dr. gyakornok 143 Buda
pestről Pécsre, Pados Kálmán gyakornok 183 Ko
máromból Pápára, Peschkó Lajos segédtiszt 55 
Székesfehérvárról Budapestre, Mandicsák Mi
hály segédtiszt 62 Alsóvereckéről Nyíregyházára, 
Miklós József segédtiszt 68 Bustyaházáról Deb
recenbe, Szusilla Mária kezelőnő 5 Kassáról Szen
tesre, Tóth Irma kezelőnő 334 Középap sár ól 
Husztra, Mayer Mária kezelőnő 528 Miskolcról 
Budapestre, Szántó Imre I. o. altiszt 877 Barcsról 
Pécsre, Gömör Mihály L o. altiszt 1656 Bonyhád- 
ról Pécsre, Jászberényi Lajos II. o. altiszt 474 
Budapestről Kaposvárra, Koczka József II. o. al
tiszt 521 Orosházáról Szegedre, Pétervári Péter 
II. o. altiszt 538 Nyíregyházáról Budapestre, Mol
nár László II. o. altiszt 1085 Husztról Munkácsra, 
Kövesi Jánosi!, o. oltiszt 1107 Budapestről Vác
ra, Kertész József II. o. altiszt 1114 Érsekújvárról 
Budapestre, Szegedi Sándor II. o. altiszt 1287 Bu
dapestről Kispestre, Balogh Kálmán II. o. altiszt 
1398 Husztról Beregszászra, Farkas András jász
berényi II. o. altiszt 2224 Kisújszállásról Jászbe
rénybe, Mátravölgyi József III. o. altiszt 2404 Szé
kesfehérvárról Budapestre, Nagy Károly magvar- 
gencsi 1(1. o. altiszt 2442 Vácról Budapestre, Cser 
Miklós II. o. altiszt 2458 Szolnokról Budapestre, 
Czeglédi András II. o. altiszt 2466 Ungvárról 
Debrecenbe, Barna István III. o. altiszt 2530 Hód- 
mezővásárhelvről Szegedre, v. Forró József IT. o. 
altiszt 2535 Komáromból Budapestre, Muntván 
László II. ö. altiszt 2862 Székesfehérvárról Buda
pestre, Szabó Pál ferencszállási II. o. altiszt 2901 
Budapestről Szegedre, Suri István II. o. altiszt 
3195 Budapestről Székesfehérvárra, Bencze Ist
ván bátyúi II. o. altiszt 3260 Debrecenből Ung- 
várra, Szmetányuk János II. o. altiszt 3441 Bereg
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szászról Husztra, Hegedűs János beregleányfalvi 
II. o. altiszt 3443 Beregleányfalváról Beregszász
ra, Selepec Viktor II. o. altiszt 3445 Nagyberez- 
náról Munkácsra.

Nyugdíjaztattak: Mailinger József dr. 18 és 
Perlaki József 76 főfelügyelők, Martinszky István 
főellenőr 93, Veháp Ilona 87, Sommer Ernőné 88 
és Galbavy Istvánná 483 segédellenőrnők, Benkő 
Ferencné kezelőnő 516, Havasi Lajos tejfalui 6 
és Rácz Ignác 50. I. o. szakaltisztek, K. Nagy Mi
hály 67 és Bélavári Sándor 128 14. o. szakaltisz
tek, Lendvai András 186, Bachán József 200, Ba
logh János csekei 212, Rózsa Sándor erdőteleki 
224, Poprócsi József 268, Jakab Zsigmond 295, 
Tóth Lajos mogyoródi 452, Szánti József 458, v. 
Kovács István 583 és Kozma István eperjesi 1778 
I. o. altisztek, Baraté János II. o. altiszt 1004, To
pái Ferenc II. o. vonalmester 20.

Lemondottak: Brandl Józsefné számtiszt 2, 
Kay Sándor gyakornok 8, Tóth János hatvani II. 
o. vonalfelvigyázó 117.

Elbocsáttattak: Král Lajos 646, Grich István 
990 és Varsányi Nándor 1346 II. o. altisztek.

Meghaltak: Ferpász Pál számvevőségi taná
csos 9, Mike László főfelügyelő 131, Futó Endre 
főtiszt 128, Vezekényi László II. o. tiszt id. 70, 
Csajkás János főellenőr 72, Kalmár Géza ellen
őr 218, Csimó József segédellenőr 210, Matvkó 
János 15, Halász István 71 és Steidl István 108 
műszaki ellenőrök, Füredi József bácsalmási 372, 
Fehér József németszőgyéni 486 és Sólymai Vik
tor 1619 1. o. altisztek.

Névváltozások: Keller Gyula dr. fogalmazó 
33 helyett Kadocsa Gyula dr., Török Pál II. o. 
tiszt 55 helyett Török Pál dr., Zaiwald Ferenc 
műszaki ellenőr 2 helyett Zoltán Ferenc, Barrel 
Ferencné kezelőnő 205 helyett özv. Barrel Fe
rencné, Hajsz József II. o. altiszt 734 helyett Her
nádi József, Stejer Lukács II. o. altiszt 2066 he
lyett Sásdi Lukács, Vizer Ferenc 11. o. altiszt 2377 
helyett Várhelyi Ferenc, Majrits Albert II. o. vo
nalfelvigyázó 203 helyett Maglódi Albert.

Egyéb változás: Varga Béla segédtiszt 52 
rangsorszáma helyett 38/a és 3. fizetési fok he
lyett 2. fok.

Tűzharcosok: Erdőss Gyula műszaki taná
csos 17, Bózner Lajos főtiszt 359, Bende Lajos 
289, Dörfi János 468 és Tóth József 471 segéd
ellenőrök, Dálya János 1180, Molnár István tót- 
komlósi 1261, Vesztróczi József 1340, Szer István

1444 és Mester István 1488 I. o. altisztek, Kővári 
József iváncsai 352, Diniczky István 1397 és Csiz- 
mazia János 3323 II. o. altisztek.

Budapest, 1940. évi május hó 31-én.

Pályázati hirdetmények.

I.
217.618/6.

A m. kir. posta készülékjavító műhelye és 
anyagszertára (Budapest, IX., Gyáli-út 20. sz.) 
folyó évi szeptember hó folyamán 50 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 ellátásáról teljesen a szülők 
(gyámok) gondoskodnak.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegségi biztosító intézetének biztosítá
sára kötelezett tagjai lesznek és betegség esetén 
az intézet alapszabályában felsorolt segélyezé
sekre igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. posta 
betegségi 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 1940. szeptember 
hó 1-vel 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 tan
anyag elsajátításához feltétlenül szükségesek. A 
felvételi vizsga tárgyát a felvétel alapjául szol
gáló közép- vagy polgári iskola 4. osztályú tan
tárgyainak, különösen gyakorlati tantárgyainak 
(számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik.
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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, egészsé

ges, a testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

e) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

f) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabály
zatban megállapított eseteket kivéve — az iskola 
minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bizo
nyítvány kelte és a pályázati idő között egy év
nél több idő telt el, a pályázónak igazolnia kell 
azt, hogy a közbeeső időt mivel töltötte. Az iga
zolványban foglaltak valóságát az erre illetékes 
kerületi elöljárósággal bizonyítani kell.

Az iskolai bizonyítvány a folyó tanév be
fejezése után pótlólag is benyújtható.

A m. kir. posta központi készülék javító mű
hely és anyagszertára a felvételre kijelölt tanon- 
cok szülőjével (gyámjával) tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelmi miniszter 
úr 1912. évi szeptember hó 11-én kelt 65.493. szá
mú rendeletével rendszeresített m. kir. posta mű
szerész tanonciskolájába kötelesek járni.

A tanoncok tanszereket, ú. m. tankönyveket, 
rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket ingyen 
kapnak, papír, festék és egyéb fogyasztási anyag 
beszerzéséről azonban a tanonc szülője (gyámja) 
tartozik gondoskodni.

A szülő vagy gyám által aláírandó és a folya
modványhoz csatolandó szülői beleegyező nyilat
kozat mintáját az érdeklődők a m. kir. postave
zérigazgatóság segédhivatalában, a m. kir. posta- 
igazgatóságoknál és a m. kir. posta központi 
anyagraktáránál díjtalanul megkaphatják.

A három éves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola elvégzése után a tanoncok műszerész
segédekké szabadíttatnak fel, kik közül a m. kir. 
postánál csak azok alkalmazhatók, akik felszaba
dulásuk után az egv éves műszerész segédtovább
képző tanfolyamot is sikerrel elvégzik.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt fo

lyamodványok legkésőbb folyó évi július hó 1-ig 
a m. kir. posta központi készülék javító műhely 
és anyagszertáránál (Budapest, IX., Gyáli-út 20. 
sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1940. évi május hó 21-én.

M. kir. postavezérigazgatóság.

II.
220.768/6.

A m. kir. posta központi járműtelepre (Buda
pest, XIV., Egressy-út 39/43.) folyó évi szeptem
ber hó folyamán 25 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 ellátásáról teljesen a szülők (gyá
mok) gondoskodnak.

A tanfolyamra felvett tanoncok a m. kir. 
posta betegbiztosító intézetének biztosításra kö
telezett tagjai lesznek és betegség esetén az inté
zet alapszabályában felsorolt segélyezésekre 
igényjogosultsággal bírnak. A m. kir. posta be
tegségi biztosító intézetének alapszabályában 
megállapított biztosítási díj fele részét azonban 
a tanonc szülője (gyámja) tartozik viselni.

Tanoncul csak az vehető fel, aki a közép
vagy a polgári iskolának legalább négy osztályát 
sikerrel elvégezte', 16. életévét 1940. szeptember 
hó l-ével még nem tölti be és korának megfelelő, 
kifejlett ép testalkattal bir. A tanoncokat a pá
lyázati feltételeknek megfelelő folyamodók kö
zül a m. kir. postavezérigazgatóság jelöli ki.

A felvételre kijelölt tanonc a posta központi 
járműtelepen, értelmisége megítélése vésett, 
pszichotechnikai vizsgát tartozik tenni, különö
sen abból a célból, vájjon rendelkezik-e kellő mér
tékben mindazokkal az általános alapismeretek
kel 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. osztályá 
tantárgyainak, különösen gyakorlati tárgyainak 
(számtan, mértan, vegytan, magyar helyesírás) 
kellő ismeretei képezik. A felvételt kérő saját
kezűig írt folyamodványok bélyegmentesek.



24. szám.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) állampolgársági bizonyítványt,
b) születési anyakönyvi kivonatot,
c) szülők anyakönyvi kivonatát,
d) az utolsó iskolai bizonyítványt,
e) a kornak megfelelő, kifejlett, ép, egész

séges testalkatot igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt,

f) az újraoltás megtörténtéről szóló bizony
latot,

g) a szülő vagy gyám beleegyezését tartal
mazó nyilatkozatot, amelyben kifejezendő annak 
kötelezettsége is, hogy folyamodó — a szabály
zatban megállapított eseteket kivéve — az iskola 
minden évfolyamát elvégzi.

Abban az esetben, ha az utolsó iskolai bizo
nyítvány kelte és a pályázati idő között egy évnél 
több idő telt el, a pályázónak igazolnia kell azt, 
hogy a közbeeső időt mivel töltötte. Az igazol
ványban foglaltak valóságát az erre illetékes ke
rületi elöljárósággal bizonyítani kell.

A m. kir. posta központi járműtelepe a fel
vételre kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) 
tanoncszerződést köt.

A tanoncok a m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr 1938. évi június hó 17-én 
kelt 98.649/1938. IV. 6. sz. rendeletével rendsze
resített m. kir. posta gépkocsi ipari tanonciskolá
jába kötelesek járni.

A tanoncok a 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 folya
modványhoz csatolandó szülői beleegyező nyilat
kozat mintáját az érdeklődők a m. kir. posta- 
vezérigazgatóság segédhivatalában és a m. kir. 
posta központi járműtelepén díjtalan megkap
hatják.

A hároméves tanoncidő befejezése és a ta
nonciskola sikeres elvégzése után a tanoncok a 
m. kir. postánál nyernek alkalmazást.

A m. kir. postavezérigazgatósághoz címzett 
és az említett mellékletekkel kellően felszerelt fo
lyamodványok legkésőbb folyó évi július 5-ig a 
m. kir. posta központi járműtelepénél (XIV., Eg- 
ressy-út 39—45. sz.) nyújtandók be.

Budapest, 1940. évi május hó 21-én.
M. kir. postavezérigazgatóság.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
223.399/3.

Az Érsekújvár 1. számú postahivatalnál a 
postaszállítás elátására 1940. évi augusztus hó 1. 
napjától kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a 
következő feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) az Érsekújvár 1. sz. postahivataltól 1.5 km. 

távolságra lévő Máv. pályaudvaron fekvő Érsek
újvár 2. sz. postahivatalhoz és vissza naponkint
(4) négyszer közlekedő kettősfogatú tárkocsi- 
járatot és (2) kétszer közlekedő egyesfogatú ka- 
riolkocsi járatot,

b) Érsekújvár megyei város egész területén 
(2) két, naponta kétszer közlekedő egyesfogatú 
csomagházhozkézbesítő kocsijáratot a soproni 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre meg
állapított órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (3) három kocsist alkalmazni, (4) négy lo
vat tartani s a szállítás ellátásához szükséges egy 
drb nagy tárkocsit, egy drb kis kariolkocsit és 
három drb kézbesítőkocsit a m. kir. postától a 
megállapítandó vételárért megvásárolni, a szük
séghez képest új kocsikat beszerezni és azoknak 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondos
kodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás el
látására alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb mun
kabéreinek megállapítására hivatott bizottságnak 
25.298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt (megjelent a 
Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számában) meg
erősített határozatában megjelölt munkabérek
nél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a kis kariolkocsiért évi 68 P, a 
három kézbesítőkocsiért évi 462 P, összesen te
hát évi 684 P kocsiátalányban, s a szállításért 
megállapítandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a soproni m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Sopron, Szé- 
chenyi-tér 7—10. III. em. 23. ajtó) és az Érsekúj
vár 1. sz. postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és az 
elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képeségről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és a 7.720 1939. M. E. számú rende
let 1. és 3. szakaszaiban meghatározott okiratok-
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kai, vagy a törvényhatóság első tisztviselője által 
kiállított bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pá
lyázó azt, hogy az 1939 :ÍV. te. alapján zsidónak 
nem tekinthető személy.

A pályázatot 1940. évi július hó 3-án délelőtt 
10 óráig kettős, zárt borítékban a soproni m. kir. 
postaigazgatóságnál személyesen, vagy posta út
ján kell benyújtani. A borítékra — mind a kül
sőre, mind a belsőre, — fel kell jegyezni színes 
irónnal: „Pályázat az érsekújvári postaszállítás 
ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg
nek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a soproni m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

A pályázatokat július hó 3-án délelőtt 11 óra
kor a soproni m. kir. postaigazgatóság 3. ügy
osztályánál (Söprőn, Széchenyi-tér 7—40. Ilii. em.
23. ajtó) fogják bizottságilag felbontani. A fel
bontásnál a magukat igazoló pályázók, vagy 
azoknak meghatalmazással ellátott képviselői je
len lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathozata
lig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfogad
ják, a szerződés megkötéséig marad kötelezett
ségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való te
kintet 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, 1940. évi június hó 4-én.

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi június hó 
22-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi május hó 29-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
222.991/1., 222.990/1., 217.273/1.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
223.560/3., 223.191 3„ 224.278/3., 224.503/3., 224.099/3., 223.895/3,
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szik 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi június 
hó 22-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi június hó 5-én.

Pályázati határidő meghosszabbítása a pomázi 
iskolaüdülőben történő elhelyezésre.

ad 192/ny. j. a.

A Postás Nyugdíj járulék Alap Intéző Bi
zottsága a P. R. T. folyó évi 17-ik számában pá

lyázatot hirdetett postaalkalmgzottak arra rá
szoruló 6—16 éves leánygyermekeinek a Szociá
lis Missziótársulat pomázi iskolaüdülőjében az 
1940/1941. iskolai évre történő elhelyezésére.

A pályázatok benyújtásának határideje 
1940. évi május hó 31-én lejárt, s addig a rendel-



2 8 2 2 4 . szám.

kezesre álló 10 díjmentes, illetőleg 5 féldíjas 
helyre csak nyolc pályázat érkezett be.

Ezért az Alap Intéző Bizottsága a pályáza
tok benyújtásának határidejét június hó 30-ig 
meghosszabbítja és ismételten felhívja a hivatal
vezetőket (főnököket), hogy a pályázati hirdet

ményről a személyzetüket részletesen tájékoz
tatni szíveskedjenek.

Budapest, 1940. június hó 5-én.

A postás nyugdíjjárulék alap intéző
bizottsága.

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

BALATONFÖLDVÁRI POSTAHIVATAL július 
hó 1-től mindenben jártas kiadót keres, megegyezés sze
rint.

BALATONLELLEI POSTAHIVATAL vezető kia
dói állásra mindenben megfelelő nőkiadó ajánlatát kéri 
június 15-iki belépésre.

BÜDSZENTMIHÁLY POSTAHIVATAL keres jú
nius 10-től 3 hónapra kiadóhelyettest. Javadalmazás: Tel
jes ellátás (mosás és ágynemű nélkül) és havi 50 pengő.

FÜLEK 1. OSZT. POSTAHIVATAL július 1-re ön
álló kezelésre képes, gyakorlott pénztárkezelő kiadót ke
res. Járandóság havi 126 P.

KUNHEGYES POSTAHIVATAL állandó alkalma
zásra gyakorlott nőkiadót keres. Ügyes kezdő kiadó is 
megfelel. Fizetés megegyezés szerint.

PUSZ . TNDA III. OSZT. POSTAHIVATAL 
július hó i ő hónapra helyettest keres. Nőkiadó
ajánlatát fizetési igény megjelölésével kéri: postamester 
Pusztagyenda.

RÁCALMÁS POSTAHIVATAL azonnalra vagy 15-rc 
kiadót keres.

SELLYE I. OSZT. POSTAHIVATAL a kezelés min
den ágában jártas, de táviratozni feltétlenül jól tudó ki
adót keres azonnalra, vagy június 115-től, fizetési igények 
megjelölésével. Lehet nő vagy férfi.

TISZABOGDÁNY III. OSZT. POSTAHIVATAL 
postamesterhelyettest keres július hónapra. Magaslati 
gyógyhely Ajánlatokat fizetési igény megjelöléssel kér: 
Postamester Tiszabogdány.

ZEBEGÉNY POSTAHIVATAL a fürdőidényre, jú
lius és augusztus hónapra kiadót keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z  á llá s t  k e r e s ő  p o s t a k ia d ó

Jegyzet
n t y t

címe
(je len leg i tartózkodás! 

h elye)

szolgálati
évein ek
sz í» !»

m eiy id őp on ttó l 
k ezd ve vállal 

állást

Horváth Gizella Nemesapáti -
Bárhova

kisegítőnek.

Bognár Ilona Balatonlelle 3 Június 15-től.

Haaz Ferencné Kispest, Zrínyi utca 75. Budapesten

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : Duchon János.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E S T , 1 9 4 0 - J Í lJ f llIS  14. 2 5 . s z á m .

T A R T

Elismerés.
Járandóságok kifizetésének feltüntetése a munka

egység-kimutatásban.
Árubeviteli korlátozás Nagybritanniába.
Időszakos távbeszélő állomások figyelembevétele a 

díjszabási rendszer, valamint az előfizetési, illetőleg alap
díj összegének megállapításánál.

A „lényeges rádió-alkotórészekre“ vonatkozó rendel
kezés kiegészítése.

Magyar Nemzet című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok1* 

című füzetben.
Változások az Irányítási Füzetben.
Változások a Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében.

A L O M :
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Sormás postahivatalnak postaügynökséggé való át

alakítása.
Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal megnyitása. 
Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség megnyitása. 
Boldogasszonyfa postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. május 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Meghívó.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Elismerés.
218.697/1.

Az 1940. év január havában beállott tartósan 
zord időjárás és az azzal kapcsolatos forgalom- 
torlódás a m. kir. posta személyzetétől is min
den egyes munkahelyen az átlagosnál nagyobb 
teljesítményt követelt. Különösen nagy lelkierőt 
és önfeláldozásig menő kitartást kellett azonban 
kifejteniük azoknak, akik szolgálatukat a hivata
los helyiségeken kívül hófúvásban, fagyban, vi
harban végezték.

Amikor ezekben a nehéz téli időkben vég
zett munkájáért a m. kir. posta minden egyes tag
jának köszönetét mondok, közlöm, hogy az alább 
felsoroltak különlegesen érdemes és példás 
magatartásukért külön elismerésben is részesül
tek.

I. Miniszteri elismerést és pénzjutalmat kapott:
Pászthory Imre főtiszt (Szombathely), Hagyits 

István (Kábelhiv.) és Kelemen Ferenc (Komárom)
II. oszt. postaaltisztek, Dallos Kálmán (Szegi) és 
Német Alajos (Tiszaszalka) postamesterek, J. 
Tóth János kökényesdi I. o. postaaltiszt (Buda

pest), Kun László (Biharkeresztes), Zana Sándor 
(Helyk. közp.) és Kelemen Gáspár (Zsámbék) I. 
oszt. postavonalfelvigyázók, Kámán József (Zala- 
szentgrót), Rózsa András (Győr), Tolnai György 
Balatonszentgyörgy) és Zakár Miklós (Szolnok) 
II. oszt. postavonalfelvigyázók, Rácz Kálmán II. 
oszt. csoportvezető (Huszt), Szatmári János II. 
oszt. postavonalfelvigyázó (Aknaszlatina), Illés 
István külterületi kézbesítő (Kistemplomtanya), 
Pálfia Antal küldönc kézbesítő (Csávoly) és 
Szűcs József külterületi kézbesítő (Szatvmaz).

II. Miniszteri elismerést kapott:

Beck Károly mérnök (Komárom, Babies Sán
dor ny. postahivatali igazgató (Debrecen), Petry 
Ödön postafőfelügyelő (Budapest), Tóth József 
(Szeged), Tóth Ferenc (Debrecen), Kroó János 
(Ungvár), Tatár Gyula (Debrecen) és Pardavi 
Ferenc (Huszt) postafőtisztek, Dölle Attila I. 
oszt. postatiszt (Ungvár), Szentpétery Kálmán 
(Budapest) és vitéz Hodosi Lajos (Debrecen) II. 
oszt. postatisztek, Szász Béla műszaki ellenőr 
(Budapest), Deák József postaműszaki segéd- 
ellenőr (Budapest), Kálmán József II. oszt. posta-
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vonalmester (Budapest), Földes József I. oszt. 
postavonalf elvigyázó (Budapest), Nagy Antal 
(Komárom) és Gáborfalvi László) Komárom) II. 
oszt. postavonalfelvigyázó.

111. Vezérigazgatói elismerést és pénzjutalmat 
kapott:

Mattey Gyula II. oszt. postatiszt (Budapest), 
Csillag Gyula postaműszaki üzemi gyakornok 
(Budapest), Győré Béla napidíjas műszerész (Bu
dapest), Szilágyi Sándor Vác) és Szabó János 
(Moson) I. oszt. postaaltisztek, Szakács Antal 
(Budapest), Szénási Gábor (Budapest), Keresz
tes János (Budapest), Balatoni János (Barcs), 
Bottyán György (Budapest), Pelleczky Ferenc 
(Budapest), Timcsák Gyula (Budapest), Marton 
József (Budapest) és Nagy János budapesti (Bu
dapest) II. oszt. postaaltisztek, Hartai Rudolf 
(Budapest) és Markos Rezső (Budapest) posta- 
kábelmesterek, Porkoláb Imre postagépkocsive
zető (Budapest), Meződi József (Székesfehérvár) 
és Havasi János (Dunaföldvár) I. oszt. postavo- 
nalfelvigyázók, Hidasi László I. oszt. postasze
relő (Budapest), Bálint Sándor (Budapest) és 
Varga Gábor‘(Budapest) I. oszt. postavonalfelvi- j 

gyázó,Sebestyén István postagépkocsivezető (Bu
dapest), Kemenczés József (Budapest) és Ne
me di Sándor (Budapest) II. oszt. postavonalfel- 
vigyázók, Milassin Gergely (Budapest), Nagy 
István (Budapest) és Mózes Sándor (Budapest) 
II. oszt. posta-csoportvezetők, Cselényi János II. 
oszt. posta csoportvezető (Budapest), ifj. Balogh 
János (Budapest), Eösöly Ernő (Budapest), ifj. 
Hegedűs György (Budapest) és Török III. Mihály 
(Budapest) órabéres postagépkocsivezetők, Am
brus József (Budapest), Bejczi Imre (Budapest), 
Eszényi Dezső (Budapest), Földvári Jenő (Buda
pest), Lakos Ferenc (Budapest), Nádor Ferenc 
(Budapest), Szabó Ferenc (Budapest) és Tóth 
József (Budapest) órabéres posta szakiparosok, 
Ádám János (Budapest), Farkas László (Buda
pest), Garai József (Budapest) és Varga II. Fe
renc (Budapest) órabéres posta betanított mun
kások, Bálint János (Budapest), Baros László (Bu
dapest), Bencze Tibor (Budapest), Bódi István 
(Budapest), Bohácsi Boldizsár (Budapest), Csaba 
Sándor (Budapest), Csák Máté (Szolnok), Cseh 
István (Budapest), Cseri Mihály (Budapest), 
Csizmadia József (Budapest), Dolinái György 
(Sátoraljaújhely), Elek Ferenc (Kaba), Goda An
tal (Budapest), Gugó Mihály (Budapest), Holló

Béla (Budapest), Hunyadvári Pál (Budapest), 
Jáger József (Szeged), Kiss Károly (Debrecen), 
Kotlár Ferenc (Budapest), Kotlár Lajos (Buda
pest), Kozák Mihály (Budapest), Kukor János 
(Budapest), Kurucz János (Budapest), Mag Elek 
(Budapest), Pál András (Budapest), Pallagi Pé
ter (Karcag), Pásztor István (Ózd), Perneki Ist
ván (Budapest), Pete Erazmus (Budapest), Radi 
István (Budapest), Sáránszki János (Budapest), 
Sáránszki Lajos (Budapest), Sáránszki Mihály 
(Budapest), ifj. Sári István (Tiszaörs), Sipos Gá
bor (Budapest), Szabó János (Budapest), Szabó 
Miklós (Budapest), Székely Antal (Debrecen), 
Szűcs Lajos (Debrecen), Tordai Ferenc (Kassa), 
Túrái Mihály (Budapest) és Varsányi András 
(Budapest) órabéres posta-távirdamunkások, 
Abonyi Imre postaküldönc (Bököd), Bak Imre 
postakézbesítő (Kőröstarcsa), Balázsi Árpád (Ti- 
szaszalka), Bánkuti János (Tiszaluc) és Bukszár 
János (Szikszó) postaküldöncök, Hajas György 
külterületi postakézbesítő (Szatymaz), Hegedűs 
Nándor postaküldönc kézbesítő (Jászszent- 
lászló), Horváth István (Sárvár), Juhász Kálmán 
Borsodivánka) és Kacsor András (Kömlő) posta- 
kiildöncök, Kaj István külterületi postakézbesítő 
(Zalaegerszeg), Kanyik István postakocsis (Pe- 
széradács), Kranyák Ferenc postaküldönc kéz
besítő (Csecs), Palcsek Mihály (Nagyszénás), 
Rorkó Gyula (Alsókéked) és Szabó Géza (Belső- 
böcs) postaküldöncök, Székely János postaszál
lító (Szil), Szilvási Bertalan postaküldönc (Me- 
gyaszó), Szöllősi Ferenc Postaszállító (Puszta- 
földvár), Tóth János postaküldönc (Monok), Tö
rök László külterületi postakézbesítő (Tömör
kény), Trecsó János (Erdőbénye), Vágány Gá
bor (Pély) és özv. Varga Istvánná (Répceszeme- 
re) postaküldöncök.

IV. Vezérigazgatói elismerést kapott:
Kiss János postamérnök (Budapest), Borsos 

Károly (Budapest) és Halász Gábor (Budapest) 
postasegédmérnökök, Kontraszti Lajos II. oszt. 
postatiszt (Szolnok), Biró László postaműszaki 
ellenőr (Szolnok), Tímár Mihály postaműszaki 
segédellenőr (Budapest), Zsebe Imre postamű
szaki segédtiszt (Budapest), Újvári József napi
díjas postaműszerész (Debrecen), Pardi Géza 
(Jolsva) és Széllé Zoltán (Csengőd) postameste
rek, Hajdú Ferenc postakiadó (Vágsellye), Go- 
rondi Jakab (Budapest) és Ország János (Ceg
léd) I. oszt. postaaltisztek, Tóth Pál csákberényi
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(Budapest), Nádasi Mihály (Dunaföldvár), Sár
vári János (Budapest), Balaton József (Kalocsa), 
Hajnali Gyula (Esztergom), Kastóczky János 
(Makó), Csömör László (Makó), Kovács András 
budapesti (Budapest), Fehérváry László (Debre
cen), Horváth Béla (Pécs), Király János (Buda
pest), vitéz Balogh Imre (Budapest), Malomszegi 
Lajos (Budapest), Kővágó Sándor (Budapest), 
Gulyás Ferenc (Budapest), Mayer Péter (Buda
pest), Seregi Ferenc (Esztergom) és Sándor Já
nos (Budapest) II. oszt. postaaltisztek, Garam- 
völgyi Lajos II. oszt. postavonalmester (Komá
rom), Cserei Imre (Debrecen), Rimái János (Ma
gyaróvár), Czékmány András (Kál) és Sziklai 
Mihály (Sopron) I. oszt. postavonalfelvigyázók, 
Sánta Béla posta-kábelszerelő (Budapest), Erdős 
János (Huszt), Törös János (Nyírbátor), Rátkai 
János ceglédi (Nyíregyháza), Mézes Lajos (Bu
dapest), Szendrei Gyula (Debrecen), Illés János 
(Mátészalka), Kővári József (Ungvár), Molnár 
József veszprémi (Ungvár), Molnár József esze- 
nyi (Ungvár) és Fábri János (Csap) I. oszt. posta
vonalfelvigyázók, Kákonyi József postakocsike
zelő (Budapest), Balogh Sándor (Fehérgyarmat), 
Garamszegi János (Budapest), Dér József (He
gyeshalom), Mlinarik Antal (Kassa), Véghelyi 
József (Debrecen), Tárnái Oszkár (Sopron) és 
Solymár László (Dombóvár) II. oszt. postavonal
felvigyázók, Ruisz Károly II. oszt. posta-távbe
szélő szerelő (Budapest), Berényi József (Buda
pest), Papp Ferenc szegvári (Budapest) és Gubá- 
nyi János (Vásárosnamény) II. oszt postacsoport
vezetők, Bódis József (Hódmezővásárhely) és ifj. 
Hernádi Pál (Taracköz) III. oszt. postavonalfel
vigyázók, Nagy László EL oszt. posta-távbeszélő 
szerelő (Budapest), Wojtovicz János (Nagyszöl- 
lős), Jakab Géza (Volóc), Sümegi György (Ti- 
szaujlak), Kovács Géza (Huszt), Tóth János 
kürti II. (Nagyberezna), Pásztor István (Ung
vár), Fehér János (Budapest), Patócs Gyula (Sal
gótarján), Végh István (Bátyú) és Kovács Imre 
(Beregszász) II. oszt. postacsoportvezetők, Kéri 
Imre (Budapest) és Schnaubl József (Budapest) 
havibéres postakocsisok, Fabók Ferenc (Buda
pest) és Kecskés István (Budapest) órabéres 
postagépkocsivezetők, Chucher Gusztáv (Buda
pest), Da Rin Nándor (Budapest), Hajdú Ferenc 
(Budapest), Lövdarj Emil (Ilosva), Klubért Pál 
(Técső) és Szelp György (Budapest) órabéres 
posta szakiparosok, Baja Imre (Tiszacsege), Ba 
logh István (Mátészalka), Balogh Pál (Sopron), 
Baloga Mihály (Nevicke), Bana Mátyás (Tisza

csege), Baranyai Lajos (Szolyva), Bedei János 
(Munkács), Bencsik János (Tiszacsege), Béres 
Miklós (Repede), Berta Boldizsár (Sopron), Bikki 
János (Tiszacsege), Bilkei János (Huszt), Bran- 
disz Jakab (Rahó), Bucsák Sztankó (Hajasd), 
Buti Ferenc (Biharkeresztes), Buzi Ferenc (De
recske), Buzi József (Derecske), Ceglédi András 
(Tiszacsege), Csitneki Gyula (Budapest), Csóka 
András (Ungvár), Csubirka József (Radvánc), 
Danczi Kálmán (Sopron), Dózsa Elek (Tisza 
csege), Dózsa József (Tiszacsege), Dózsa Mihály 
(Tiszacsege), Dózsa Mihály (Tiszacsege), Dózsa 
Sándor (Tiszacsege), Dudás János (Ártánd), ifj. 
Dudás János (Ártánd), Eigner Andor (Debre
cen), Emődi János (Tiszacsege), Faltinszky János 
(Rahó), Fazekas József (Debrecen), Fazekas Jó
zsef (Kisújszállás), Firtl Mátyás (Sopron), Fülöp 
István (Beregszász), Fülöp János (Tiszacsege), 
Galgóczi István (Tiszacsege), Gólya István (Ti
szaörs), Golyha András (Tiszaörs), Göndej Já
nos (Huszt), Grosik Mihály (Nevicke), Gulyás 
István (Tiszaörs), Hajdú Ferenc (Tiszacsege), 
Elincák János (Huszt), Icsu János (Tiszacsege), 
Icsu József (Tiszacsege), Kalmár Lajos (Ártánd), 
Kalóz Ferenc (Tiszacsege), Kalóz Gyula (Tisza
csege), ifj. Kanyicska Kálmán (Sopron), Kárai 
Lajos (Püspökladány), Kasnyik József (Sopron), 
Kiss Gábor (Tiszacsege), Kovács János (Tisza
csege), Kovácsik Mihály (Nagyszöllős), Kovász
nál Ferenc (Nagybereg), Kővári József (Püspök
ladány), Lestinszky Gyula (Ungvár), Lévai Vili- 
bald (Tiszacsege), Mályi Dezső (Tiszaörs), Ma- 
talik József (Tiszacsege), Molnár János (Tisza
csege), Molnár Sándor (Biharkeresztes), Nagy 
Géza (Sopron), K. Nagy János (Tiszacsege), 
Nagy János (Tiszacsege), Nagy Sándor (Püspök
ladány), ifj. Németi Endre (Beregszász), Orbán 
Géza (Sopron), Pákozdi Ferenc (Huszt), Páll Jó
zsef (Tiszacsege), Pál Lukács (Tiszacsege), Pá- 
lóczi János (Beregszász), Papp Imre (Tiszacsege), 
Papp Lajos (Vásárosnamény), Pecsök János (Ti
szacsege), Pető Lajos (Biharkeresztes, Pető Sán 
dór (Biharkeresztes), Petruska József (Tiszaörs). 
Popovics György (Nevicke), ifj. Rácz Kálmán 
(Kisújszállás), Reményi Mihály (Tiszacsege), Re- 
ményik Imre (Tiszacsege), Ringhofer Ferenc 
(Sopron), Rózsa Ferenc (Tiszacsege), Rózsa Lu
kács (Tiszacsege, Sáhi Imre (Ártánd), Salgó Ist
ván (Sopron), Sojk Mihály (Nagyszöllős), Stefa- 
nik József (Ungvár), Szabó Albert (Tiszacsege). 
Szabó Bálint (Beregszász), Szabó István (Tisza
csege), Szalontai József (Tiszacsege), Szántai
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András (Tiszacsege), Szántai Lukács (Biharke- 
resztes), Széplaki László (Artána), Szilagyi rune 
( i iszacsege), Szilágyi Mihály (i iszacsegej, f. 
szilágyi Sándor (riszacsegej, Szulcsán Janos 
^Sopron), Szűcs Mihály i( tiszacsege), iirkamcs 
hál (Nagyberezna), tolvaj Zsigmond (Artand), 
'loth Béla (Huszt), iij. Tóth Boldizsár (Sopron), 
T. Tóth Imre (Tiszacsege), Tóth Janos (i isza
csege), Truczkai Sándor (Nyíregyháza), Unrin 
József (Ungvár), Váczi István (Tiszaörs), Varga 
György (Mezőkaszony), Varga Károly (Bereg
szász), Varga Sándor (Debrecen), Varvarmec 
András (Ungvár), Vass József (Artánd), Vass 
Sándor (Ártánd), Vascsinecz Mihály (Nagyszöl- 
lös), Végh István (Tiszacsege), Vida Kálmán 
(Sopron) és Wolf Ferenc (Sopron) órabéres 
posta-távirdamunkások, Ácsai üstván postaküi- 
dönc kézbesítő (Gyopárhalma), Bajkai Sándor 
postaszállító (Tiszaföldvár), Balogh Mihály pos
takézbesítő (Doboz), Barta Árpád postaküldönc 
kézbesítő (Egercsehi), Bende Lajos (Királyha
lom), Bodó Ferenc (Szeged) és Bosnyák Lajos 
(Klábertelep ü,) külterületi postakézbesítők, Bu- 
zitai Lajos postakocsis (Doboz), Csirik János 
postaküldönc kézbesítő (Ambróziáivá), Czirok 
Sándor postaszállító kézbesítő (Algyő), Ézsi Já
nos postaküldönc kézbesítő (Szeremle), özv. Far
kas Balázsné postaszállító (Tiszavárkonyi szöl- 
lők ü.), Ferenci László külterületi postakézbesítő 
(Budapest), Fodor József postaküldönc (Kisszál
lás), Fülöp Gábor postaküldönc kézbesítő (Maj- 
sajakabszállás), Gachal László postakocsis ( í i  
szaug), Gazsi József postaszállító kézbesítő (Ke
rekegyháza), Grósz István külterületi postakéz
besítő (Paks), Györgyi István postaküldönc (Kis
kundorozsma), Hatházi István külterületi posta- 
kézbesítő (Göböljárás), Hegedűs Márton posta
küldönc (Üjhuta), Hunyicska Sándor külterületi 
postakézbesítő (Csórva), Ila László postaszállító 
(Tass), Jani István külterületi postakézbesítő 
(Kiskundorozsma), Jernei István (Kiskundorozs- 
ma) és Joó Ferenc (Kiskundorozsma) postakézbe
sítők, Jójárt Imre külterületi postakézbesítő (Ki
rályhalom), Kamocsai Ferenc postakézbesítő 
(Törtei), Kézsmárki György postaküldönc (Mes
terszállás), Kiss Mihály postaküldönc kézbesítő 
(Szentetornya), Kocsis Vendel (Székesfehérvár) 
és Kohut János (Csabaosüd) külterületi posta- 
kézbesítők, Kovács Mihály (Bocsa), Laskoi Jó
zsef (Fülöpháza) és Lázár András (Girincs) 
postaküldöncök, Losonc Mihály postakézbesítő 
(Kiskundorozsma), Madarász Lajos postaküí

dönc kézbesítő (Ókécske), ifj. Márkus János 
postaszállító kézbesítő (Püspökiébe), Mészáros 
István postaküldönc (Dunakiliti), Mohácsi Mi- 
hályné helyettes postaszállító (Prónayfalva), Mó- 
rotz István postaküldönc (Almásfüzitő), Mózes 
Ferenc külterületi postakézbesítő (Vác), Nagy 
Elek (Göböljárás), Nagy Illés (Csórva) és Nagy 
Sándor (Vác) külterületi postakézbesítők, Nyári 
Gyula postaküldönc (Kiskundorozsma), Popity 
Pál külterületi postakézbesítő (Szeged), Puszta 
Márton postaszállító kézbesítő (Csanádpalota), 
Rácz György külterületi postakézbesítő (Király
halom), Rada Mihály posta kisegítő küldönc 
(Felsőszentkirály), Rambola István postaszállító 
(Tompa), Sárik Károly postakézbesítő szállító 
(Szelevény), Sénes András postakocsis (Ó- 
kígyós), Szabó Sándor postaszállító (Soltszent- 
imre), Szőke József postakézbesítő (Jászkara- 
jenő), Tóth István postaszállító (Akasztó), Vá
mos András postaszállító kézbesítő (Nagykama
rás), Varga István külterületi postakézbesítő (Ki
rályhalom), Vetró Antal (Kiskundorozsma) és 
Viczián István (Békéscsaba-Soprony) postakül
döncök, Viczin Jakab postakézbesítő (Tompa) és 
Virág István postaszállító (Kurtakeszi).

Budapest, 1940. évi június hó 1-én.

Járandóságok kifizetésének feltüntetése a mun
kaegység-kimutatásban.

215.460/3.
Egyes postamesterek a szállítási-, kézbesítési 

szolgálat ellátása céljából megállapított szállí
tási-, illetőleg kézbesítési átalányt teljes összeg
ben nem fizették ki az arra jogosítottaknak, ha
nem az átalány egy részét jogtalanul saját ré
szükre megtartották s a munkaegységkimutatás 
ban, a járandóságok kifizetésére vonatkozó rész
ben valótlan adatokat tüntettek fel.

Figyelmeztetem a postamesteri hivatalokat 
(ügynökségeket), hogy a munkaegység-kimutatás 
„Létszám, járandóság, üzemi jutalék“ című ré
szében a hivatalnál (ügynökségnél) szolgálatot 
teljesítő alkalmazottak (tiszti és egyéb munka
erők) bármilyen természetű járandóságát (fenn
tartási költségből, szállítási-, kézbesítési- stb. áta
lányból fizetett járandóság, üzemi jutalék) a ro
vatokban mindig a valósághoz híven kell feltün
tetni.

A szállítási-, kézbesítési- stb. átalányok tér-
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hére eszközölt díjazásokat a fenntartási költség
ből kifizetett járandóságok bejegyzésére szolgáló 
rovaton kell kimutatni.

Ezzel kapcsolatban külön is elrendelem, 
hogy a szállítási-, illetőleg kézbesítési szolgálat 
ellátása céljából megállapított szállítási, kézbesí
tési-, faluzólevélhordói, stb. átalányokat — ren
deltetésüknek megfelelően — az érdekelt alkal
mazottak részére mindig teljes összegben ki kell 
fizetni. Az alkalmazottakat megillető járandósá
goknak, illetőleg azok egy részének jogosulatlan 
megtartása s a vonatkozó számadási iratokban a 
járandóságok kifizetésére vonatkozóan valótlan 
adatoknak a feltüntetése ugyanis nemcsak fe
gyelmi vétség, hanem mint közokirathamisítás 
bűntette, hivatalból üldözendő bűncselekmény is.

Végül felhívom a postahivatalokat (ügynök
ségeket), hogy ha a küldönc (szállító), illetőleg 
kézbesítő személyében, vagy a díjazás összegé
ben változás állana be, azt — a vonatkozó áta
lány esetleges újraszabályozása céljából is — az 
igazgatóságnak azonnal jelentsék.

A rendelet negyedik bekezdésében foglalta
kat jegyezzék elő a munkaegységkimutatás ki
töltésére vonatkozó utasítás (Mekut) 59. oldalán.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

Árubeviteli korlátozás Nagybritanniába.
221.544/4.

Az angol postaigazgatás értesítése szerint bi
zonyos áruknak Nagybritannia területére való 
bevitele tilos, másoké pedig az Import Licensing 
Department of the Board of Trade-tő! (25 Sout
hampton Buildings, London, W. C. 2.) előzetesen 
beszerzendő engedélyhez van kötve. Kívánatos 
tehát, ha a Nagybritanniába szóló, árut tartal
mazó csomagok feladói előzetesen tájékozódnak 
arról, hogy a címzett a szükséges beviteli enge
dély birtokában van-e, vagy azt be tudja-e sze
rezni, vagy pedig, hogy általában a feladandó áru 
beviteléhez kell-e engedély.

A hivatalok adott esetben tájékoztassák er
ről a feladót s jegyezzék ezt elő a Csomagdíj
szabás 70. oldalán, Nagybritannia, a szállítási 
korlátozásoknál.

Budapest, 1940. évi június hó 8-án.

Időszakos távbeszélő állomások figyelembevé
tele a díjszabási rendszer valamint az előfize
tési, illetőleg alapdíjösszegének megállapításánál.

203.381/8.
Azokban a távbeszélő hálózatokban, ame

lyekben a nyári, illetőleg téli hónapok alatt az 
időszakos távbeszélő állomások rendszeresen is
métlődően nagy számban vannak üzemben és az 
időszakos állomások beszámítása a díjszabási 
rendszer, avagy az előfizetési, illetőleg alapdíj 
összegének változását vonja maga után, a háló
zat díjszabási rendszerét, valamint az előfizetési, 
illetőleg alapdíj összegét külön a nyári és külön 
a téli idényre a tényleg üzemben lévő előfizetői 
állomások számának megfelelően kell megállapí
tani.

Nyári idénynek átalányrendszerű hálózatok
ban május 1-től október 31-ig, beszélgetésenként 
hálózatokban április 16-tól október 15-ig terjedő 
félévet, téli idénynek pedig átalányrendszerű há
lózatokban november 1-től április 30-ig, beszél- 
getésenkénti hálózatokban október 16-tól április 
15-ig terjedő félévet kell tekinteni.

Az előfizetési, illetőleg alapdíj összegét 
í nyári idényben az előző nyári idény július havá

ban, illetőleg június 16-tól július 15-ig terjedő 
számlálási időszakában, téli idényben pedig az 
előző téli idény január havában, illetőleg decem
ber 16-tól január 15-ig terjedő számlálási idősza
kában üzemben volt előfizetői állomások száma 
alapján kell megállapítani.

A díjszabási rendszert azonban csak akkor 
kell az időszakos állomások rendszeresen ismét
lődő bekapcsolása következtében idényenként 
változtatni, ha két egymást követő év január, ille
tőleg július havában üzemben tartott előfizetői 
állomások száma azt indokolttá teszi.

Ha a díjszabási rendszer a fenti rendelkezé
sek folytán valamely hálózatban idényenként 
változik, abban az idényben, amikor beszélgeté
senkénti díjszabás van érvényben, a díjak nem 
számlálási időszakonként, hanem az átalányrend 
szerhez hasonlóan naptári hónaponként esedéke
sek. Az alapdíj az átalányrendszerű hálózatok 
előfizetési díjához hasonlóan előre esedékes.

Ez a rendeletem az átalányrendszerű hálóza
tokra vonatkozólag 1940. november 1-én, a be
szélgetésenkénti hálózatokra yonatkozólag 1940. 
október 16-án lép hatályba.

A hivatalok ezt a rendeletemet a C. 1. Szab.
19. §. 6. pontjánál jegyezzék elő.
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A Szabályzat kiegészítése iránt a legköze
lebbi változások útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

A „lényeges rádió-alkotórészekre“ vonatkozó 
rendelkezés kiegészítése.

209.908/8.
A P. R. T. 1927. évi 20. számában megjelent 

9.557/1927. K. M. sz. rendelet (Rádiórendelet) 54. 
§. 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a rádió
célokra szolgáló magas- és alacsony frekvenciájú 
erősítő is lényeges alkotórésznek tekintendő, s 
ennek megfelelően azt a hivatkozott 54. §. 1. 
pontja értelmében csak előzetes engedély alap
ján szabad előállítani, javítani, megszerezni, bir
tokolni, birlalni, átruházni, vagy forgalomba 
hozni.

Mivel e rendelkezés kifejezetten a rádió
célokra szolgáló erősítőberendezéseket minősíti 
lényeges alkotórésznek, önként értetődik, hogy 
a más célokra szolgáló erősítő berendezések lé
nyeges alkotórésznek nem tekinthetők, s így kü
lön engedélyezésre sem szorulnak.

Az esetleges félreértések elkerülése céljából 
a hivatkozott rádiórendelet 54. §-ának 2. pontját 
az alábbi, második bekezdéssel egészítem ki:

„Olyan erősítő berendezések, amelyek kizá
rólag hangfrekvenciák erősítésére szolgálnak és 
önmagukban rádióhullámok felvételére vagy le
adására nem alkalmasak, lényeges alkotórész
nek nem tekinthetők, s így azok az 1. pont
ban előírt előzetes engedély nélkül is előállítha
tok. javíthatók, megszerezhetők, birtokolhatok, 
birlalhatók, átruházhatók és forgalomba hozha
tók, illetőleg külföldről behozhatok.“

A postahivatalok ezt a rendelkezést a hivat
kozott 2. pont második bekezdéseként jegyezzék 
elő.

Budapest, 1940. évi május hó 29-én.

Magyar Nemzet című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

226.192/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Hegedűs 

Gyula felelős szerkesztésében és kiadásában 
megjelenő, a Glóbus nyomdai műintézet rt.

nyomdájában előállított „Magyar Nemzet“ című 
időszaki lap további megjelenését és terjesztését 
1940. évi június hó 12-től június 26-ig bezárólag 
megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap eset
leg postára kerülő példányait a jelzett idő alatt 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat az 
illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi június hó 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
226.128/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi június hó 8-án kelt B. 5.599/2. 
—1940. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított, 1940. évi május hó 18. napjáról kelte
zett „Communique du 18 mai 1940.“ című, „La 
propagande allemande . . . ,  vaincre ou mourir“ 
„II faut vaincre“ végződésű sajtótermék lefogla
lását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi június hó 12-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok című füzetben.

225.090/4.
A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 

füzetben időközben beállott változások 3. sz. 
jegyzékét e rendelettel együtt kiadtam.

A jegyzékkel a posta nemzetközi leszámoló 
hivatalának külföldi hírlaposztálya fogja a hiva
talokat és egyéb postai szerveket ellátni. Elma
radt példányokat a posta nemzetközi leszámoló 
hivatal külföldi hírlaposztályánál kell szorgal
mazni.

Budapest» 1940. évi június hó 6-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
I .

224.078/3.
A hivatalok az Irányítási Füzet című segéd

könyvben az itt felsorolt postahivataloknál, illet
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ve ügynökségeknél a 7. hasábban az alábbi válto
zásokat vezessék keresztül:

Acsád ezentúl 23, f23.
Alsógallánál töröljék: Eh. Tatabánya.
Alsógörzsönynél f i  14 helyett 114.
Alsórönöknél 1. Szbhely 2/1354 v. helyett 302.
Bábolnapuszta ezentúl f79, 1. Győr 2., f80.
Bagota ezentúl 59, f59.
Bajcs ezentúl 59, f59.
Bakonybánknál írják be: +106.
Bakonyjákónál az „1.“ jelet töröljék.
Bakonyszentlászlónál 7120 helyett 7122, 35 

helyett 82, (VI 26—IX/8) helyett (VI/29—VM/20.)
Bakonyszombathelynél +106 helyett 1. 53—cs. 

/7327 v., 106 után írják be: +106.
Bakonytamásinál f  106 helyett 1. 53—Pápa— 

CS./7327. v.
Balonynál írják be: 1. Dunaszerdahely.
Bánhida ezentúl fl3, 14, fl06, 51, fl4, 106.
Belednél töröljék: 1. Bp. 72/8434 v.
Bérbaltavárnál h. Bp. 72/7423 v. helyett h. 51.
Berhida ezentúl +225, 226, 225, +226.
Bezenye ezentúl Hegyeshalom—51/7932 v.
Bősnél írják be: Dunaszerdahely.
Bük ezentúl 1. 53/8027 v., 1. Sopron 1/1417 v., 

1. Szbhely 2/1430 v., 103, 23, 1. Szbhely 2 — 1. 
51/1402 v., 1. Sárvár 2/8023 v., +23, +103, Sopron 2 
/1411 v.

Celldömölknél 1. Bp. 72/1316 v. helyett 1. 52 
/1316 v.

Csákánydoroszlónál 1. Szbhely 2/1354 v. he
lyett 302.

Csallóköznyék ezentúl Győr 2, Dunaszerda
hely.

Császár ezentúl 106, +106.
Csepreg ezentúl 1. Szbhely 2/8027 v., 1. Sop

ron 1—103, 1. 51/8073 v„ 1. cs. +23/8023 v„ Sopron 
2/8031. v.

Csornánál 1. Bp. 72/102 v. helyett 1. 51/102 v., 
1. Győr 2. után 1. Bp. 72-t töröljék; +57 után ír
ják be: 1. 40.

Csögle ezentúl +54.
Csörötnök ezentúl 53, Eh. Alsórönök, 302.
Dad ezentúl 106, +106.
Deákinál 7142 helyett 7122.
Dömötöri ezentúl Szbhely 2/1417 v., +24, 138.
Dörnél töröljék: 1. Sopron 1.
Dunaradványnál írják be: 59.
Écs ezentúl 1. 82/7127 v. (nyáron), 110, 1. 

Győr 2/7152 v., Eh. Győr 2, +110.
Egervár ezentúl 24, +24, 138.

Egyházasfalunál Sopron 2/1433 v. helyett +23.
Egyházaskeszőnél „Eh.“ elé írják be: 1. Győr 

2/8127 v.
Egyházasrádócnál 1. Szbhely 2/1354 v. he

lyett 302.
Enesénél +58 helyett +57.
Felpéc ezentúl Győr 2/1322 b. v.
Felsőgallánál 52 helyett +13.
Felsőoszkó ezentúl +24.
Fertőszentmiklós ezentúl 58, 1 Sopr. 1/213 v., 

+57.
Galántánál 40 helyett 1. +40 helyett +1.
Gecse ezentúl Eh. Győr 2/1322b v.
Gic—Hathalom pu.-nál h. 35 elé írják be: 

1. 53—Pápa—cs/7327 v., 106 után pedig: +106.
Gútánál 1. Kom. 1/8022 v., 1. Kom. 1/8028 v. 

(k.) helyett 1. Kom. 2/8022 v., Kom. 1/8028 v. (k.)
Gyarmat ezentúl 54, 1. cs. Győr 2/1322b v., 

+54.
Gyomoré ezentúl 54, 1. Győr 2—cs/1322b v„ 

+54.
Gyöngyösszentkeresztnél töröljék: 1. 53; 

8220 helyett 8222.
Győrasszonyfánál 35 helyett 82, VI/25—IX/8. 

helyett VI/29—ViIII/20., IX/9 helyett VIII/21.
Győrszentm ártonnái 35 helvett 82, IX/9— 

VI/28. helyett VIII/21—VI/28.
Győrvár ezentúl Szbhely 2/1417 v., +24.
Hajmáskérnél 1820 helyett 1840, 1. Szív. 2 

/1826 v.-t töröljék.
Hajmáskéri tábornál 1820 helyett 1840, 1. 

Szív. 2/1826 v.-t töröljék.
Harkánál Sopron 2/1433 v. helyett +23.
Hetény ezentúl 59, +59.
Horvátkimle ezentúl 13, 14.
Horvátnádaljánál 1. Szbhely 2/1354 v. he

lyett 302.
Hosszúpereszteg ezentúl 112, +112.
Ivánénál 1. Szbhely 2/1354 v. helyett 302.
Ják ezentúl 53, 302, +302 (k.).
Jánosházánál 7423 helyett 7425, +197 helyett 

197.
Kám ezentúl 1. Szbhely 2/8222 v., 252.
Kapuvárnál Bp. 72. helyett 51.
Kecskéd ezentúl 106, +106.
Keszegfalva 1. Kom. 1. helyett 1. Kom. 2.
Kisbér ezentúl 80, Pápa—cs/7327 v., +79, 79, 

106, +106, +80.
Kisunyom 1. Szbhely 2/1354 v. helyett 302.
Komját ezentúl Érsekújvár 2—1. Bp. 62/4422 

v., 1. Éújvár 2/4428 v. (k.)
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Környe ezentúl 106, fl06.
Kurtakeszinél írják be: 59.
Kiilsővat ezentúl +54.
Kürtnél töröljék: 1. Bp. 62/114. v.
Lázi ezentúl Eh. Pápa—1. 53—cs 7327 v.,

106, t i 06.
Lébény ezentúl 14, fl4.
Levél ezentúl 13, 14, fl4.
Lovászpatona ezentúl Győr 2 1322b v.
Lövő ezentúl 1. Sopron 1/1417 v., 1. Szbhely 

2/1430 v., 23, 1. 51—1. Szbhely 2/1402 v., +23, Sop
ron 2/1411 v.

Magyardiószegnél 40 helyett 1.
Magyarkimlénél 52 helyett 13.
Medvénél írják be: 1. Dunaszerdahely.
Megyercsnél 1. Kom. 1. helyett 1. Kom. 2.
Ménfőcsanak ezentúl 54, 1. Győr 2—cs 1322b 

v„ +54.
Mihálvháza ezentúl Eh. Pápa /1364 v.
Mikósdpusztánál f81 helyett +54.
Mosonszentmiklós ezentúl 14, +14.
Nagycenknél +24 helyett Sopron 2/1411 v.
Nagycsömöténél Bp. 72 helyett 51.
Nagygencsnél Bp. 72 helyett 51.
Nagyigmánd ezentúl +79, 79, +80.
Nagysimonyi ezentúl 54, +54.
Nagysuránynál Érsújvár 2/7832 v. (k. ü.) he

lyett 63.
Negyednél 7143 helyett 7122.
Nemesabonvnál 5624 helyett 5622.
Nyitranagykér ezentúl Érsekújvár 2—1. Bp. 

62'4422 v., 1. Éújvár 2 4428 v. (k.).
Nyúlfalunál 35 helyett 82.
Ógyalla ezentú 1. Kom. 2 4322, 59, +59.
Oroszvár ezentúl Hegyeshalom 7932 v„ 51— 

1. 14/7924 v.
öttevény ezentúl 13, 14, +14.
Pápateszérnél +106 helyett 1. 53—Pápa—cs 

7327 v.
Papkeszi ezentúl +225, 226, 225, +226.
Perednél 7142 helyett 7122.
Peremartongyártelepnél +226 helyett +225, a 

„1. 8'6012 v.“-t töröljék, 226 után írják be: 225, 
+226.

Pereszteg ezentúl Eh. Szbhely 2, 23, +23.
Pétfürdőnél 1820 helyett 1840, 1826 helvett 

1846.
Pinkamindszent ezentúl 53 8532 v., Eh. Kör

mend ,18574 v.
Pusztagyimótnál +106 helyett Eh. Pápa— 1. 

53/7327 v.

Rábahidvég ezentúl +24, 138.
Rábamolnári ezentúl Szbhely 2/1417 v., +24, 

138.
Rajka ezentúl Hegyeshalom /7932 v., 51, 1. 

14'7924 v.
Rátótnál 1. Szbhely 2/1354 v. helyett 302. 
Réde ezentúl 106, +106.
Répcevis ezentúl Eh. Csepreg, 103.
Románd ezentúl 1. 53— Eh. Pápa—cs /7327 v.,

106.
Rumnál töröljék: 1. 53.
Salköveskút ezentúl 23, Eh. Szombathelv 2., 

+23.
Sopronhorpács ezentúl +53.
Sopronkövesd ezentúl 23, +23, 1. 52— 1. 

Szbhely 2/1416 v., Sopron 2/1411 v.
Sömjénmihályfánál töröljék: 1. Bp. 72. 
Szapnál „Eh.“ elé írják be: Győr 2. 
Szentgotthárd ezentúl 53, 302, 1. Bp. 72— 1. 

Szbhely 2/1316 v.
Szentkirálynál töröljék: 1. 53; 8220 helyett 

8222.
Szentkirályszabadjánál „110“ után írják be: 

1. 81/7122 v.
Takácsi ezentúl 54, Győr 2/ 1322b v. 
Tapolcafőnél töröljék az „1“ betűt. 
Tápszentmiklós ezentúl Eh. Pápa— 1. 53,7327 

v„ 106, +106.
Tarjánpusztánál 35 helyett 82.
Tatabánya ezentúl +13, 51, 14, +14.
Tét ezentúl 54, 1. cs. Győr 2 1322b v. 
Toronynál töröljék: 1. 53; 8720 helyett 8722. 
Udvardnál töröljék: 1. Bp. 62 114. v.
Ugodnál +106 helyett 1. 53—Pápa—cs. 7327 v. 
Üjkér ezentúl +23.
Vágfarkasdnál 7142 helyett 7122.
Városlődnél 1817 helyrett 1827.
Várpalotánál 1820 helyett 1840, 1826 he

lyett 1846.
Vasszécsénynél töröljék: 1. 1. 53; 8220 he

lyett 8222.
Vasvár ezentúl: 1. Nagykanizsa 2/1420 v., 

Szbhely/1417 v„ 24, +24, 138, +138.
Vaszar ezentúl Győr 2/1222b v.
Vát ezentúl 23, Acsád, +23. 
Veszprémvarsánynál írják be „h. 35“ után: 

— 106; „Győr 2.“ után: — 1. 14.
Vilonya ezentúl Eh. Veszprém 1, +225, 226, 

225.
Vinár ezentúl 54, +54.



Vízkelet ezentúl Dunaszerdahely, 2, Eh. p a 
lánta.

Zircnél 35 helyett 82.
Zsjgárdnál 7142 helyett 7122.
Zsira ezentúl 103, Csepreg — 1. cs., 423 

/8023 v.

Apátfalvánál 10 helyett 20.
Árpádközpont ezentúl 1. Szeged 2, 1. 4, Kis- 

kundorozsma.
Baja 1-nél töröljék: 1. Kkhalas — 1. 17— 1. 

i*17 2117 v. (H. H. ü. után), 1. Szekszárd; 135 he
lyett 96, 6432 helyett 6422; f  180 elé írják be: 1. 
160/6424 v.

Bácsalmás ezentúl 161, f i 43, 143.
Bácsalmási szőllők ezentúl 161/2152 v., 1. 

1143/2154 v„ 1. 143 (V. Ü. ü.) — 143 (k.)/2156 v.) 
Bácsbokod ezentúl flól, +143, 143. 
Bácsborsód ezentúl flól, +143.
Békéscsaba 2-nel 618 v. helyett 616 v.
Békés—Földvár pu.-nál Eh. Békéscsaba 2-t 

töröljék és a „6“ után írják be: Eh. Békéscsaba 2. 
Borotánál f  143, 135 helyett 96. 
Bugacmonostornál 4Jielyett 3. 
Csanádpalotánál „1. Bp. 62.“ elé írják be: 1. 

Szeged 2—; 24 helyett pedig: 44.
Csávolynál 135 helyett 96.
Csemő pu.-nál 4932 helyett 4922.
Csikériánál 2142 helyett 2152, 2146 helvett 

2156.
Eleknél 220 helyett 224, 224 helyett 228, 1. 

Bcsaba 2— 1. 6/226 v.-t töröljék.
Ereklyés pu-nál 4932 helyett 4922. 
Felsőszentiván ezentúl Baja 1, 161, Baja 1, 96. 
Garánál 135 helyett 96, 6924 helyett 6934. 
Gyománál töröljék»-1. Bp. 62—72/618 v. 
Hódmezővásárhely 1-nél az utolsóelőtti és 

utolsó sorban töröljék 1. Bp. 62 — 1. Bp. 72.
Izsák ezentúl 1. 3 — 1. +3 — Kecsk. 1/7127 v.. 

200, f200, 1. fl8/7128 v. (k.).
Jakabszállás pu.-nál 4 helyett 3.
Jánoshalma ezentúl 161, 143, f  143. 
Kakasszékfürdőnél az „1“ betűt töröljék. 
Katymár ezentúl 161/4837 v., 1. +143/4835 v., 

143/4851 v.
Kerekegyházánál 3839 helyett 3827. 
Kiskunhalasnál 1. Baja 1/2130 v. helyett f i 61; 

„fl61 (H. Ü. ü. után nem)“ bejegyzést töröljék.
Kistemplomtanya ezentúl Kiskundorozsma 

1. Szeged 2, 1. 4.
Kiszombornál 10 helyett 20.

Kohárymajor pu. ezentúl Eh. Kecskemét 1., 
194, 1. Bp. 62—1., Kecsk. 1/7262 v.

Kunbaja ezentúl 161/2152 v., f 143/2154 v., 1. 
143 (V. U. ü.) — 143 (k.) i/2156 v.

Kupái Kovácsmajor pu.-nál írják be: Ceg
léd 2/4922 v.

Kútvölgyi gyógyintézetnél 1614 helyett 1624. 
Madaras ezentúl 161 4837 v., 1. f  143/4835 v., 

143/4851 v.
Makónál 10 helyett 20, 24 helyett 44. 
Mátételkénél 135 helyett 96.
Mélykút ezentúl 161, 143, f  143. 
Mezőberénynél 618 helyett 604. 
Mezőhegyesnél 24 helyett 44.
Mezőtúrnál töröljék: 1. Bp. 62—72/606—618. 
Móricgátnál 4 helyett 3.
Nagybaracskánál 6827 helyett 6830.
Rém ezentúl 161, Baja 1. (k.), Baja 1, 96.
Solt ezentúl 108, fl08.
Szánknál 4 helyett 3.
Szeged 2-nél „143“-t töröljék.
Tataházánál 135 helyett 96.
Tompapusztánál 26 v. helyett 14 v. 
Túrkevénél töröljék: 1. Bp. 62—72. 
Üjszásznál 604 helyett 524. .
Ujszentivánnál 7024 helyett 7032. 
Vásárhelykutasnál 1614 helyett 1624. 
Vaskútnál 135 helyett 96, 6924 helyett 6934. 
Zöldhalom pu.-nál 4932 helyett 4922.
Budapest, 1940. évi június hó 7-én.

II.

225.780/3.
A hivatalok az Irányítási Füzet című se 

gédkönyvben az itt felsorolt postahivatalokon: 
illetve postaügynökségeknél a 7. hasábban az 
alábbi változásokat vezessék keresztül:

Alsótengelicnél 135 helyett 96, f9ó. 
Attalánál töröljék: 44.
Bakóca-Godisa pu.-nál töröljék: 1. Bp.

72/1916. v.
Balatonarács ezentúl 47 (nyáron), 48, f48. 
Balatonfőkajár ezentúl 226, +225, 225', f 226. 
Balatonrendesnél Eh. Tapolca elé írják be: 

47 (nyáron).
Baténál töröljék: +44.
Beleg ezentúl 29, 44.
Beremend ezentúl 188, 32 — Pécs 2 •— 1. Bp. 

72/6536 v.
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Bikács ezentúl 96, f9ó, —Eh. Szekszárd. 
Bocfo'ldénél 7423 helyett 7443.
Bogdásánál írják be: 154.
Csányoszró ezentúl f 154, 154.
Csornánál töröljék: f44.
Csopak ezentúl: 47 (nyáron) 48, +48. 

Csurgónál f44 helyett 1. 26/1015 v.
Darány ezentúl 26, +26.
Decs ezentúl 136, 96, f96.
Diósviszlónál töröljék: +228.
Drávacsepely pu. ezentúl Eh. Harkány — 

f i  54, 154.
Drávafok ezentúl 154.
Drávaszabolcs ezentúl 1. Harkány/6750, v., 

Eh. Harkány— Pécs 2— 32/6754 v. 
Dunaszekcsőnél 135 helyett 96.
Enying ezentúl 7— f7/6057 v., +225, 226,

225, f226.
Erdősmecske ezentúl 162, 160.
Érténynél 226 helyett f225.
Fácánkertnél 135 helyett 96.
Feked ezentúl 162, 160.
Felsőnyék ezentúl f225, 225. 
Felsőszentmártonnál +154 helyett 154. 
Fornád-Keesege pu. ezentúl Eh. Tamási —

226, +225, 225, +226.
Fürgéd pu. ezentúl 226, +225, 225, +226. 
Görösgalpuszta ezentúl +26. 
Gyöngyösmellék ezentúl +154, 154. 

Györköny ezentúl 96, +96.
Harkány ezentúl 188, +154, +188, Pécs

2—32—1. Bp 72/6724 v„ 154.
Hird ezentúl 162, 160, +162.
Hosszúhetény ezentúl 162, 160.
Igáinál ,.92“ helyett Kaposvár 1. 
Iregszemcsénél írják be: +225.
Istvándi ezentúl +26.
Kajdacsnál 135 helyett 96.
Kastélyosdombó ezentúl +154, 154. 
Kehidánál írják be: +224.
Kémes ezentúl: +154, 154.
Kisdobsza ezentúl 26, +26, —Eh. Szigetvár. 
Kiskajdacs ezentúl 96, +96, Eh. Szekszárd. 
Kiskorpádnál +44 helyett 29.
Kistapolca ezentúl Eh. Siklós, 188, +188, 

Pécs 2—32—1. Bp 72/6536 v.
Kocsola ezentúl 226, +225, 225. 
Koppányszántónál +226 helyett +225. 
Kovácshida ezentúl +154, 154.
Kölesd ezentúl 96, +96.
Kővágószőllős ezentúl 32, +26.

Középrigóc pu. ezentúl 26, Eh. Barcs 1, +26, 
154, +25.

Kutasnál +44 helyett 29.
Lakócsa ezentúl 154.
Lepsénynél töröljék: 1. Bp 72/1204 v.; „8“ 

után írják be: 225, „+226“ után pedig: +225. 
Magyaratádnái töröljék: 44.
Magyarbólynál „Villány“ és „121“ elé „1“ 

betűt írjanak.
Magyarkeszinél írják be: +225. 
Magyarszentivánnál írják be: +228. 
Máriagyüd ezentúl 188, +154, 154.
Medina ezentúl 96, +96.
Mernyénél töröljék: 1. +8.
Mezőkomárom ezentúl +225, 225.
Mosdósnál töröljék: +44.
Mözs ezentúl 136, 96, +96.
Nagybajomnál +44 helyett 29.
Nagyberkinél töröljék: +44.
Nagybicsérd ezentúl 32, +26.
Nagydobsza ezentúl 26, Eh. Szigetvár, +26. 
Nagy dörög ezentúl 136, 96, +96. 
Nagyharsány ezentúl 188, +188, 32—Pécs 

2—1. Bp. 72/6536 v.
Nagykonda pu. ezentúl 226, +225, Eh. Üj- 

dombóvár pu., 225.
Nagykónyi ezentúl +225, +226.
Nagypall pu.-nál 1. Pécs 2/6434 v. helyett 

16 o.
Nagypeterd ezentúl 26, +26.
Nagyszokolynál írják be: +225. 
Nemesgulács^ ezentúl 47 (nyáron), 48, +48. 
Németkérnél 135 helyett 96.
Németújfalu-Szentmihályfapuszta pu. ezen

túl +154, Eh. GyöngyösmeWék, 154.
Ódalmad ezentúl 226, +225. 
Okorág-Kárászpuszta pu.-nál írják be: +228. 
Őcsény ezentúl 136, 96, +96.
Palotabozsok ezentúl 162, 160, +162.
Pári ezentúl +225, 225.
Pécsvárad ezentúl 162, 160, +162.
Sámod ezentúl +154, 154.
Sárpilisnél 135 helyett 96.
Sárszentlőrinc 135 helyett 96.
Sellye ezentúl 31—1. Pécs 2/6367 v., 26, 

+154, 228, 154, +228.
Siklósnál „154“-t töröljék; —228 helyébe 

írják be: 154; 1. Pécs 2 helyébe pedig: 32—
Pécs 2.

Siófoknál 1. Bp. 72/2202 v. helyett 35 (nyá
ron).

Somogy ezentúl 162, 160.



25. szám. 293

Somogysárd ezentúl 29, 44.
Somogyszil ezentúl Kaposvár 1—Igái. 
Sumony pu-nál írják be: f228. 
Szabadhidvég ezentúl f225, 225. 
Szabadszentkirály ezentúl 32, +26.
Szakos ezentúl 226, +225.
Szebény ezentúl 162, Eh. Pécs 2—160. 
Szedres ezentúl 96, +96.
Szenta pu.-nál +44 helyett 29.
Tabnál töröljék: 1. 8/5447 v., 1. +8.
Tamási ezentúl 1. Ujd.—1. 31/6060 v„ 226, 

+225, Szekszárd, +226, 225.
Taszárnál töröljék: +44.
Teklafalu ezentúl +154, Eh. Gyöngyösmel

lék, 154.
Tengelic ezentúl 96, +96.
Terehely pu.-nál 1. Pécs 2. helyett 32— 

Pécs 2.
Tolna ezentúl 136, 96, +96. 
Törökkoppánynáil +226 helyett +225. 
Vajszló ezentúl +154, 154.
Várdombnál 135 helyett 96.
Vasas ezentúl 162, 160.
Véménd ezentúl 162, 160, +162.
Vízvár ezentúl 26, +26, 25, +25.
Zádor ezentúl +154, Eh. Gyöngyösmellék, 

154.
Zalátánál töröljék: +154/6323 v.

9. o. Albárnál +214 helyett +213.
9. o. Alistál ezentúl 214, +213.

11. o. Alsónyárasd ezentúl 214, +213.
29. o. Bogya ezentúl 214, 1. Komárom 2. 

15622 v„ +213.
36. o. Csallóközaranyos ezentúl 214, 1. Ko

márom 2/5622 v., +213.
41. o. Csütörtök ezentúl 214, 213, +214.
50. o. Egyházgelle ezentúl 214, 213, +214.
51. o. Ekecs ezentúl 214. 1. Komárom 2.

15622 v., +213.
51. o. Ekel ezentúl Eh. Komárom 1., 214. 1. 

Komárom 2/5622 v., +213.
90. o. Királvfiakarcsa ezentúl 214, 213,

+214.
124. o. Nagyilég ezentúl 214, 213, +214.
124. o. Nagymagyarnál +214 helyett 214.
125. o. Nagymegyer ezentúl 214, 213, +213,

+214.
125. o. Nagypakánál +214 helyett 213.
127. o. Nemesabönynál 1. Komárom 2/5622.

v. helyett 213.
128. o. Nemesócsa ezentúl 214, 213, +213.

137. o. Őrsújfalunál +214 helyett +213.
156. o. Sárosfa ezentúl 214, 213, +214.
159. o. Somorja ezentúl 214, 213, 1. 52—1. Ko

márom 2/5626 v. (k.).
169. o. Szentmihályfa ezentúl 214, 213, +214. 
176. o. Tany ezentúl 214, 213, +213.
190. o. Elszórnál 1. 51/5612 v. helyett 213.
194. o. Vásárút ezentúl 214, +213.
Budapest, 1940. évi június hó 10-én.

Változások a Helységnévtár 1. számú Pótfü
zetében.
225.234/3.

Alsómihályinál (35. o.) „u. p. és u. t. Legenye- 
Alsómihályi pu.“ helyébe be kell jegyezni: 
(Legenye-Alsómihályi pu.), p L, (§)£3 L, Sátor
aljaújhely — — wm . Kassa, 1377, postáig K.

Legényénél (80. o.) a postai adatok helyébe 
be kell jegyezni: „u. p. és u. t. Legenye-Alsómi
hályi pu.“.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
224.900/8.

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

10. o. Az oldal alján levő 18) jegyzet (1. sz. fe
dőlap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz) szövegének 
első mondata után a következő új mondatot szúr
ják be: „=PC=, =PC P=, =R P= és =FS= nem 
köthető ki.“

11. o. Olaszország. Az 5. hasábba írjanak 21) 
jelet és a lap aljára jegyzetként írják: ,,21) Olasz 
hajókkal rádiótáviratok nem válthatók“.

13. o. A lap alján levő 9 * 11) jegyzet szövege után 
folytatólag írják: „Titkosnyelvű táviratok csak 
„Bentleys complete phrase“ távíró-code szerint 
szerkesztve küldhetők. Az e code-hoz készített 
magánfüggelékek használata, valamint a code- 
röviditóseknek számcsoportokkal való helyette
sítése nincs megengedve“.

26. o. Az oldal alján levő n) jegyzet szövegé
nek 7. mondatát a következőképen alakítsák át: 
„Adenbe olasz- és spanyolnyelvű, Ciprus-szigetre 
olasz-, portugál- és spanyolnyelvű táviratok is 
küldhetők“.
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29. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet (Fedőlap 
a P. R. T. 1940. évi 6. sz.-hoz) szövegének 8. mon
datában (Titkosnyelvű táviratok az alábbi...) a 
„Bentley’s second phrase“ szavak elé írják be: 
„Acme commodity and phrase code“. Ugyanitt a 
9. mondatban a „Bensec“ szó elé írják be: Acme“.

30. o. Gilbert- és Ellice-szigeteknél az 1. ha
sábban a 3. alcím jelenlegi szövegét töröljék és 
helyébe a következő új szöveget írják: „3. Can
ton Island, Christmas Island, Gilbert and Ellice 
Islands, Funafuti, Hull Island, Ocean Island“.

Budapest, 1940. évi június hó 10-én.

Sormás postahivatalnak postaügynökséggé való 
átalakítása.

225.42513.
Sormás IV. osztályú postahivatal 1940. évi 

június hó 11-én postaügynökséggé alakult át.
Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagykani

zsa 2.
A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtár 475. oldalán Sormásnál a 

„“W,“ jel helyébe jegyezzék be: Eh. Nagyka
nizsa 2.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 127. oldalon Sormásnál a 4. hasábba je
gyezzék be: „ü.“ (Eh. Nagykanizsa 2.)

Az Irányítási Füzet 160. oldalán Sormásnál a
2. hasábba „IV“ helyett „Ü“-t, a 7. hasábba pe
dig „Nagykanizsa 2.“ elé „Eh.“-t írjanak.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal meg
nyitása.
225.551/3.

Sóstógyógyfürdő időszaki postahivatal mű
ködését folyáévi június hó 16-án ismét megkezdi. 
A hivatal működése augusztus hó 31-ig tart. 

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

Berekfürdőtelep időszaki postaügynökség meg
nyitása.
225.37613.

Berekfürdőtelep távbeszélővel egyesített idő
szaki postaügynökség működését folyó évi június

hó 10-én ismét megkezdte. Az ügynökség műkö
dése szeptember hó 15-ig tart.

A hivatalok a Helységnévtár 132. oldalán 
-Berekfürdőtelepnél Karcag) „VI. 1—IX. 30“ 
helyébe jegyezzék be: „VI. 10—IX. 15“; a Posta- 
hivatalok és Postaügynökségek Névsorának 20. 
oldalán az alatti jegyzet helyébe írják be: VI.
10—IX. 15-ig.

Budapest, 1940. évi június hó 10-én.

Boldogasszonyfa postaügynökség megnyitása.
224.776;3.

Somogy vármegye szigetvári járásában fekvő 
Boldogasszonyfa községben 1940. évi május hó
16-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Szent
László, ellenőrzőszáma: 5280, díjnégyszögszáma: 
895.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, va
lamint a közigazgatásilag hozzátartozó Antal- 
szállás, Elemérpuszta, Gálvölgypuszta, Szárazrét- 
puszta és Szentmargitta-puszta lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 141. oldalán Boldogasszony
fánál az „u. p. és“ helyébe írják be: ^  Eh. 
Szentlászló, Kaposvár «■ ~ Szigetvár, Szent- 
!ászló. .., 895“; az „u. t. Szentlászló“ után pedig: 
„postáig. P.“ Antalszállás e ■ Boldogasszonyfa 
(103. o.), Elemérpuszta .A Boldogasszonyfa
(190. o.), Gálvölgypuszta A Boldogasszonyfa 
(222. o.), Szárazrétpuszta ^  Boldogasszonyfa 
(486. o.) és Szentmargittapuszta C\ Bolgoasszony- 
fa (496. o.) ezentúl u. p. Boldogasszony fa.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 23. oldalon Boldog után jegyezzék be: 
„5280, 895..., Boldogasszonyfa ü. (Eh. Szent
lászló), Somogy, P.. Kaposvár ~ — nr - Szigetvár, 
Szentlászló. ..“; a 167. oldalon a 895. számnál 
Almamellék után és a 185. oldalon az 5280. szám
nál írják be: „Boldogasszonyfa“.

Az Irányítási Füzet 29. oldalán Boldog után 
jegyezzék be: „Boldogasszonyfa, Ü. Somogy, P„ 
V, Kaposvár—Szigetvár, Eh. Szentlászló“.

Budapest, 1940. évi június hó 7-én.
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A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
május havi forgalma.

3187/eln. ptakp.

A takaréküzletágban a betéteket 7,301.349.15 
P-vel múlták felül a visszafizetések. A betétek ál
lománya 1940. május hó végén 140,264.486 P 69 f. 
volt. A különleges kamatozású betétek álladéka 
a fenti álladékban 27,815.619 P 16 f-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 020.936 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 35,066.786 P 

82 f-rel múlták felül a megterheléseket. A csekk
betétek állománya 1940. május hó végén 
288,256.868.34 P volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.544 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. május 
hó végén névértékben 154,645.607 P 46 f-t tett ki. 
Az intézetnél levő idegentulajdont képező érték
papírok és egyéb értékek pedig névértékben 
251,505.298 P 82 f. értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 105.837 volt.

A zálogüzletágban 227.791 drb új zálogfelvé
tel 5,000.938 P kölcsönnel és 216.920 drb zálogki
váltás 4,816.709 P kölcsönvisszafizetéssel szere
pelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. május hó vé
gén 1,081.825 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
nedig 23,454.064 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
3.858 tétel, kényszerárverésre pedig 4.206 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 6.632 
tétel, a befolyt vételár 147.606 P 88 f. volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1940. május hó folyamán 4,025.873 té
tel s 2,880.903.068 P 79 f. volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
428,521.355 P 03 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi június 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
223.461/1.

A Pécs 2. számú postahivatalnál a hivatalve
zetői állás nyugdíjazás folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhetnek 
főfelügyelők, felügyelők és azok a főtisztek, akik
nek legalább 15 évi szolgálatuk van. Jelentkezni 
lehet e közlemény megjelenésétől számított 8 nap 
alatt, a hivatalos út betartása mellett a javaslat- 
tételre hivatott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
intézett folyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
pécsi postaigazgatóságnak.

Budapest, 1940. évi június hó 8-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
224.364/1., 225.761/1., 222.910/1., 224.365/1., 224.363/1., 224.279/1., 224.725/1., 223.580/1., 223.185/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi június hó 
28-ig küldjék meg.

A  határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
225.021/3., 225.181 3., 224.872/3.
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*) A szállítás és kézbesítés költségeihez a község hozzájárul,

A  sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü' 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi június 
hó 28-ig kell benyújtani.

A z általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi június hó 8-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- 
gélyző és nyugdíjpótló egyesülete 1940. évi július 
hó 1-én, hétfőn, délután 6 órakor, a POGE ta
nácstermében (Budapest, VI., Andrássy-út 102.) 
tartja

XXXIV.  évi rendes közgyűlését.

Tárgysorozat:
1. Az egyesület 1939. évi működéséről szóló 

jelentés, a zárószámadások és a felügyelő-bizott
ság jelentésének az előterjesztése, a felmentés 
iránt való határozathozatal.

2. Az 1940. évi költségelőirányzat előterjesz
tése.

3. Fellebbezések tárgyalása.
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4. A választmány javaslatainak a tárgyalása. :
5. A választmány és a felügyelő-bizottság i 

választása.
6. Indítványok tárgyalása.

A közgyűlésen csak azok az indítványok tár
gyalhatok, amelyeket 8 nappal előbb, tehát 1940. 
június 23-ig bezárólag az elnökségnek írásban be
jelentenek.

Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, 
az alapszabály 19. §-ának 11. pontja értelmében 
1940. július 15-én, hétfőn, délután 6 órakor ugyan
ott megtartandó újabb közgyűlés a megjelent ta
gok számára való tekintet nélkül határoz mind
azokban az ügyekben, amelyek a tárgysorozatban 
szerepelnek.

Budapest, 1940. évi június hó 12-én.
Dr. Kovács József s. k. 
postafőigazgató, elnök.

Betöltendő kiadói állások.*)
BUGYI II. OSZT. POSTAHIVATAL helyettest 

keres. Augusztus 5-től 27-éig. Teljes ellátást ad. Fizetés 
megjelölést kér.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi

CSEPEL 1. SZÁMÜ POSTAHIVATALNÁL leg
alább 3 évi gyakorlattal biró jó írású, szorgalmas r.ő pos
takiadó alkalmazást nyerhet. Csak olyanok pályázzanak, 
kik állandó alkalmazásban óhajtanak lenni. Az állás azon
nal betölthető.

DÁNY (PEST M.) GYENGE III. O. POSTAHIVA
TAL egy hóra helyettest keres, 9 5  P, üzemi és lakás.

ENY1NG I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL min
denben, de különösen pénztár- és raktárkezelésben jártas 
kiadó július 1-től állandó alkalmazást kaphat. Járandó
ság 106 P fix, lakás és üzemi, levonás nélkül.

GALYATETŐ POSTAHIVATAL kezdő kiadónőt 
azonnalra keres.

RÁKOSLIGET I. OSZT. POSTAHIVATAL min
denben jártas, komoly férfikiadó ajánlatát kéri, azonnali 
belépésre.

RÖSZKE POSTAHIVATAL július hóra helyettest 
keres. Fizetés 100 pengő, valamint a mindenkori üzemi 
jutalék és lakás.

TATA. 2. SZÁMÜ POSTAHIVATAL pénztárkeze
lésben jártas kiadót keres állandó alkalmazásra június 
1-re. Távirdakezelés megkívántatik. Fizetés havi 100 P és 
üzemi lakással, ágynemű nélkül.

ÜJLÚT POSTAHIVATAL július 4-től 2 hétre he
lyettest keres. Lehetőleg kezdő kiadók ajánlatát kéri, 
fizetés megjelölésével.

jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
ncre

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Törőcsik András T arnaszentmiklós, 
Mária Terézia major Azonnal. Bárhova

kisegítőnek.

Kis Gizella Szentes, Béke u. 1. Azonnal.
Érettségizett. 

Kisegítőnek a Dunán
túlon vagy bárhol az or

szág területén.

vitéz Csaba László Budapest,
Alkotmány-utca 15. Azonnal. Kisegítőnek bárhol.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T i B T A L O H :
Hivatalvezetői megbízatás.

_ Tájékoztató a személyzet részére időnként engedé
lyezett üzemi jutalék jutalom kiosztásáról.

Mátyás király születésének 500. évfordulójával kap
csolatban feláras emlékbélyegsorozat forgalomba bocsátása.

A csomagforgalom ujrafelvétele Norvégiával.
Belföldi bérelt távbeszélgetések díjazása.
A hivott előfizető két távbeszélő állomásának elő

jegyzése belföldi távolsági távbeszélgetések bejelentésekor.
Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékkölcsön 

(kényszerkölcsön) kötvények 10. számú szelvényeinek el
évülése. !

Lefoglalandó sajtótermékek.
Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermék.
Alkalmi postahivatal felállítása és különleges bé

lyegző használata a Magyarországi Könyvnyomdászok és 
Betűöntők Jótékonysági Köre jótékonycélú ünnepélyén.

A budapesti egységes hálózat 1939. évi betűrendes

távbeszélő névsorát kiegészítő összefoglaló pótfüzet ki
adása.

A „Pénztári eltérések kimutatásáénak hivatalos 
nyomtatványként való rendszeresítése.

Változások a Nyomtatványkezélési utasítás és 
nyomtatványjegyzékben.

Változások a külföldről érkező levélpostai küldemé* 
nyék díjában.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
, Változások az Irányítási Füzetben.

Hálózati igazolvány elvesztése.
Fajkürt postaügynökség megnyitása.
Konyári sóstófürdő időszaki postaügynökség meg

nyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra
Pályázati hirdetmény.
Betöltendő kiadói állások.

Hivatalvezetői megbízatás.
223.853/1.

Dr. Cserkuti Imre postafőtisztet (378) a 
Kassa 2. számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1940. évi június hó 12-én.

Tájékoztató a személyzet részére időnként en 
gedélyezett üzemi jutalék jutalom kiosztásáról.

224.844/2.
A posta egyes alkalmazottai az Üzemi Juta

lék Szabályzat hiányos ismeretében, az üzemi ju
talék jutalom időnkénti szétosztásával kapcso
latban, felszólalással, panasszal éltek azért, mert 
a jutalmazásra engedélyezett összegekből vagy. 
nem részesültek egyenlő mértékben, vagy pedig 
mert jutalmat csak egyesek kaptak és nem mind
annyian.

Ez a panasz azon a felfogáson alapszik, hogy

az üzemi jutalék jutalomra kifizethető összeg az 
évközben havonta kiérdemelt és a személyzet ál
tal felvett üzemi jutalék kiegészítésére szolgál. A 
téves elbírálások és az alaptalan panaszok meg
szüntetése végett a személyzettel a következő
ket közlöm:

Az érvényben levő Üzemi Jutalék Szabály
zat szerint a postahivatalok által feldolgozott 
munkaegységek alapján kifizethető összegek ki
számításakor minden egyes kinevezett kincstári 
alkalmazottra külön megállapítják a részére járó 
kiegészítő jutalékot is, s azt neki ki is fizetik. 
(Ez az alkalmazott fizetési osztályának megfele
lően százalékban van megszabva.) Utólagosan 
tehát senkinek sem jár kiegészítő üzemi jutalék, 
úgy, amint az az 1924. év előtti üzemi jutalék- 
rendszerben történt.

Az üzemi jutalék jutalom engedélyezéséről 
az Üzemi Jutalék Szabályzat 12. §-a rendelkezik. 
E szerint üzemi jutalék jutalomban csak azok a 
'kincstári alkalmazottak részesíthetők, akik a 
vé£rehiijf<,r$zötgálatban az év folyamán az orszá
gos évi átlagot legalább 2Ő%l<al meghaladó mun-
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V kaeredményt érnek el és munkájuk minőséé. te
kintetében is kiváló. Ezenkívül a h ivatalosz
tály-, vagy csoportvezetők, akiknél a beosztott 
személyzet az év folyamán az országos évi átlag
nál 20%-kai nagyobb eredményt ért el, végül az 
igazgatási teendőket végzők, a rendkívüli mun
kák teljesítéséért.

Az  üzemi jutalék jutalom célja tehát az, 
hogy a személyzet átlagot meghaladó kiváló 
munkateljesítményét egyénenként méltányolja 
és pénzbeli elismerésben részesítse.

Az üzemi jutalék jutalom engedélyezése és 
az összeg mértékének megállapítása a vezetőség 
feladata. A jutalomra fordítható összeg egyszerű
számszerű szétosztása a személyzet közt a juta
lom rendeltetésének nem felel meg. A jutalom
szétosztásának mindig az egyesek munkateljesít 
mén vének elbírálása alapján egyénenként kell
történnie._

Olyan panasznak tehát, hogy a jutalmazás
ban nem részesül mindenki, vagy hogy a jutal
mazás összege egyénenként különböző mértékű 
volt, nincs jogosultsága.

Budapest, 1940. évi június hó 14-én.

20+10 í értékjelzésű bélyegek fekvő téglány ala
kúak.

A 6+3 f értékjelzésű bélyegképen, patinás 
háttéren a Hunyadiak családi címere, a hollós cí
mer látható. A holló szájában gyűrűt, karmaiban 
faágat tart. A címkép felső jobb sarkában egy 
félhold és csillag van. Maga a címer egy rozetta- 
motívumú díszítményen nyugszik. A bélyegkép 
felső szélén régi stílusú betűkkel „Hollós címer“, 
alsó szélén „Magyar Kir, Posta“ szövegek olvas
hatók. A bélyegkép alsó mezejében közvetlenül a 
címer alatt a 6+3 f értékjelzés és felár nyert el
helyezést. A bélyegkép alsó jobb sarka alatt a 
tervező művész neve: „Tóth Gyula“ olvasható. 
A bélyeg színe zöld.

A 10+5 f értékjelzésű bélyegképen Hunyacr 
"vara képét látjuk. A kép felső jobb sarkában régi 
stílusú betűkkel „Hunyadvára“, az alsó szélén 
„Magyar Kir. Posta“ szövegek olvashatók. A bé
lyegkép jobb alsó mezejében a 10 + 5 f értékjel
zés és felár nyert elhelyezést. Az alsó jobb sarok 
alatt pedig a tervező művész neve: „Tóth Gyu
la“ olvasható. A bélyeg színe barna.

A 16+8 f értékjelzésű bélyegképen Mátyás

Mátyás király születésénék 500. évfordulójával 
kapcsolatban feláras emlékbélyegsorozat forga

lomba bocsátása.
226.614/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó évi 
július hó 1-én Mátyás király születésének 500. 
évfordulójával kapcsolatban, kulturális célokat 
szolgáló 3 fillér felárral 6 filléres, 5 fillér felárral 
10 filléres, 8 fillér felárral 16 filléres, 10 fillér fel
árral 20 filléres és 16 fillér felárral 32 filléres névér
tékű bélyegekből álló emlékbélyegsorozatot bo
csátók forgalomba.

A bélyegek vízjeles papíron (vízjelrajza a P. 
R. T. 1927. évi 49. számában) raszteres mélynyo
mással készülnek és 200.000—200.000 példány
számban kerülnek kibocsátásra.

A 3 f felárú 6 filléres bélyeg eladási ára 9 f, 
az 5 f felárú 10 filléres bélyegé 15 f, a 8 f felárú 
16 filléres bélyegé 24 f, a 10 f felárú 20 filléres 
bélyegé 30 f, a 16 f felárú 32 filléres bélyegé pedig 
48 f. A teljes sorozat eladási ára 1 P 26 f.

A bélyegek képmérete: 22x33 mm, fogazásig 
terjedő mérete: 26x37 mm. A 6+3 f, 16+8 >f és 
32+16 f értékjelzésű bélyegek álló, a 10+5 f és

királynak babérkoszorúval díszített profilarc
mását látjuk. A bélyegkép felső szélén „Mátyás“, 
az alsó szélén „Magyar Kir. Posta“ szövegek, bal
oldalt pedig 1440—1490. évszámok olvashatók. A 
bélyeg jobb alsó sarkában a 16+8 f értékjelzés 
és felár nyert elhelyezést. A jobb alsó sarok alatt 
a tervező művész neve: „Tóth Gyula“ olvasható. 
A bélyegkép sárgás színű alnyomatra van nyom
va. A bélyeg színe: sárgásbarna.

A 20+10 f értékjelzésű bélyegképen Mátyás 
királynak a kolozsvári Fadrusz-féle szobor alap
ján készült lovasképe látható. A bélyegkép jobb 
felső sarkában „A Hadvezér“ felírás, bal felső 
sarkában a 20+10 f értékjelzés és felár nyert el
helyezést. A bélyegkép alsó szélén „Magyar Kir. 
Posta“ szöveg, az alsó jobb sarok alatt a tervező 
művész neve: „Tóth Gyula“ olvasható. A bélyeg 
színe piros.

A 32+16 f értékjelzésű bélyegképen nyi
tott könyvet látunk, melynek baloldalán egy 
korabeli könyvnyomósajtó rajza, valamint 
„BUDA“ szöveg és „1473“ évszám, jobb olda
lán a könyvírást1 jelképező rajz, valamint „Cor
vin“ és „Codex“ felírás látható. A könyv alatt 
a 32+16 f értékjelzés és felár nyert elhelyezést. 
A bélyegkép felső szélén „A KÖNYVKED
VELŐ“, alsó szélén „Magyar Kir. Posta“ szö
veg, a bélyegkép alsó jobb sarka alatt a tervező
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művész neve: „Tóth Gyula“ olvasható. A hé- A bélyegsorozat képét az eredetitől eltérő 
lyeg színe: szürke. nagyságban itt közlöm:

Á bélyegek csak sorozatban árusíthatók.
A bélyegeket a m. kir. posta folyó évi szep

tember hó 30-ig árusítja, a bélyegek azonban 
bárhova szóló postai küldemények bérmentesí
tésére folyó évi július hó 1-től december hó 
31-ig felár nélkül számított értékük (6, 10, 16, 
20 és 32 f) erejéig használhatók fel.

1941. január hó 1-től a bélyegek érvényes
sége megszűnik, tehát ettől az időponttól 
kezdve bérmentesítésre nem használhatók fel 
és a közönség birtokában maradt példányokat 
a postahivatalok forgalomban lévő bélyegekre 
nem cserélik be.

A bélyegeket valamennyi kincstári posta- 
hivatal és a m. kir. posta bélyegértékesítő iro
dája (Budapest 7.) árusítja darabszám korlá
tozás nélkül.

Az árusítással megbízott postahivatalok
nak a részükre eladás végett megállapított bé
lyegmennyiséget a m. kir. posta értékcikkrak
tára hivatalból küldi el.

Az árusítással megbízott postahivatalok a

bélyegeket folyó évi július hó 1-e előtt még 
abban az esetben sem árusíthatják, vagy szók 
gáltathatják ki, ha az ellátmány előbb érkeznék 
is meg.

Az árusítással megbízott postahivatalok és 
a m. kir. posta bélyegértékesítő irodája a 
készletükben lévő Mátyás király bélyegeket 
folyó évi október hó 1—5-e között kötelesek 
bizonylatpár kíséretében a m. kir. posta érték
cikkraktárához beszolgáltatni.

A postahivatalok a m. kir. posta érték
cikkraktárától kapott, valamint az esetleg oda 
beszolgáltatott bélyegmennyiséget a felárral 
együtt számított névértékben az egyéb postai 
értékcikkhez hasonlóan, az értékcikkmérle
gükben tartják nyilván, az eladásból befolyt 
összeget pedig a postai értékcikknaplóban szá
molják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár után (névérték és felár) a postai 
értékcikkekre megállapított értőkcikkárusítási 
jutalék jár.
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Ezekből a bélyegekből egy-egy hónapban 
eladott mennyiségért befolyt összeget a posta- 
hivatalok a postai értékcikknapló havi lezárása 
után a névérték és felár együttes összegével 
külön tételben is tüntessék fel és az összeget 
kék irónnal húzzák alá.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a nemes cél érdekében minél jobb ered
mény elérésére törekedjenek és a bélyegeket a 
lehető legnagyobb gonddal kezeljék, gyűrődés
től, bepiszkolódástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi június hó 18-án.

A csomagforgalom ujrafelvétele Norvégiával.
226.875/4.

A P. R. T, 21 : 1940. számában megjelent 
221.150/4. számú rendeletemre hivatkozással ér
tesítem a hivatalokat, hogy Norvégiával a cso
magforgalom újból megindult.

A hivatalok a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben a 2. oldalon Norvégiánál 
a forgalom szünetelésének előjegyzését ennél
fogva töröljék.

Budapest, 1940. évi június hó 19-én.

Belföldi bérelt távbeszélgetések díjazása.
209.176/8.

Azokban a belföldi viszonylatokban, ame
lyekben az erős- és a gyengeforgalmú időben vál
tott beszélgetések díja azonos, a 16 és 19 óra kö
zött, valamint a gyengeforgalmú időben bérelt 
beszélgetés díját az azonos időtartamú közönsé
ges magánbeszélgetés díjában állapítom meg.

A hivatalok ezt a rendelkezést a C. 1. Szab.
65. §. 5. pont 3. bekezdése után, valamint a Tbd.
VII. Táblázat megjegyzésének 5. bekezdésénél 
jegyezzék elő.

A Szabályzat kiegészítése iránt a legköze
lebbi változások útján gondoskodom.

Budapest, 1940. évi június hó 11-én.

A hivott előfizető két távbeszélő állomásának 
előjegyzése belföldi távolsági távbeszélgetések 

bejelentésekor.
224.722/8.

A C. 1. Szab. 55. §. 2. pontjában foglalt ren
delkezést, amely szerint a belföldi távolsági táv
beszélő forgalomban a hívott előfizetőnek két 
állomását is be lehet jelenteni, hatályon kívül he
lyezem.

Félreértések elkerülése érdekében felhívom 
a hivatalok figyelmét, hogy a C. 1. Szab. 53. §. 2. 
és 55. §. 7/e. pontjai értelmében külön meghívás
sal kapcsolatos beszélgetés bejelentésekor a hí
vónak ezentúl is jogában van ugyanazon hálóza
ton belül egy második előfizetői állomást is meg
jelölni, amelyen a megnevezett személyt esetleg 
meg lehet találni.

A hivatalok a C. 1. Szab. 55. §. 2. és a 67. §.
9. pontjait, a Távbeszélő Díjszabás VII. Táblá
zat 5. pontjánál a „Kettős előjegyzés díja (C. 1. 
Szab. 55. §. 2. p.)“ bejegyzést, valamint a Táv
beszélő Kezelés Számadástétel összefoglalása 8. 
§. 3. pontját töröljék.

Budapest, 1940. évi június hó 18-án.

Az 1925. évi kibocsátású magyar járadékköl 
csőn (kényszerkölcsön) kötvények 10. számú 

szelvényeinek elévülése.

226.149/4.

Az 1925. évi január hó 1-i kelettel kibocsá
tott 5%-kal kamatozó magyar járadékkölcsön 
(kényszerkölcsön) kötvényeknek a már elévült
1—9. számú szelvényein kívül, az 1934. évi július 
hó 1-én esedékessé vált 10. számú szelvényét is 
— az esedékességtől számított 6 év elteltével, 
vagyis 1940. évi július 1-étől kezdve — elévültnek 
kell tekinteni, az tehát csak 1940. évi június hó 
30-ig fogadható el beváltásra.

Az elévült szelvények téves beváltásának 
megelőzése céljából a közvetítő hivatalokat a 
fentiekre azzal figyelmeztetem, hogy folyó évi 
július hó l-étől kezdve az említett államadóssági 
kötvényeknek csak a 11., 12., 13., 14., 15. és 16. 
számú szelvényei válthatók be és számolhatók el.

Felhívom a hivatalokat továbbá, hogy a folyó 
évi június hó folyamán beváltott 10. számú szel
vényeket folyó évi július hó 8-ig szabályszerű el
számolás mellett feltétlenül terjesszék be a m.
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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 küldenek be.

A hivatalok fentieket a Posta Rendeletek 
Tára 1924. évi 55. számában megjelent 19.132. szá
mú és az 1939. évi 26. számában megjelent 
114.848/4. számú rendeleteknél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi június hó 13-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I .

226.129/4.
A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány

sága bűnügyi osztálya 1940. évi június hó 8-án 
kelt 33.952/1940. fk. II. számú határozatával az 
ismeretlen helyen előállított, többszörösítői és 
kiadói jelzéssel el nem látott, házilag sokszorosí
tott. I. „Magyar Testvéreim! Május utolsó vasár
napján egy zöldinges század kanyarodott ki Bu
dapesten . . .  “ kezdetű, „Még pedig elég kellemet
len mondani valóink lesznek... Kitartás! Győ
zünk! Budapest, 1940. május 27~én“ végződésű, 
Gál Csaba Nyilaskeresztes Párti országgyűlési 
képviselő sajátkezű aláírásával ellátott, két ol
dalra terjedő; 11. „Magyar Testvéreim! Mellé
kelve küldöm Serényi Miklós gr. képviselő test
vérnek „A nemzet faji tisztaságának védelmé
ről szóló törvényjavaslatát. ..“ kezdetű, „Súlyos 
büntetéseket kellett kiszabni, mert anélkül nem 
remélhető a törvény betartása“ végződésű, „Se
rényi Miklós sk.“, Gál Csaba Nyilaskeresztes 
Párti országgyűlési képviselő sajátkezű aláírásá
val ellátott, öt oldalra terjedő, és III. „Magyar 
Testvérem! Tájékoztatás és tudomásvétel végett 
közlöm, hogy a mai napon a következő táviratot 
küldöttük Teleki Pál g ró f...“ kezdetű, „Fogadja 
Nagyméltóságod köteles tiszteletünk nyilvánítá
sát. Hubay Kálmán s. k. pártelnök, Gsia Sándor 
s. k. pártvezető, gr. Széchényi Lajos s. k. párt
vezető helyettes“ végződésű, Gál Csaba Nyilas
keresztes Párti országgyűlési képviselő sajátkezű 
aláírásával ellátott, egy oldalra terjedő röplapok, 
sajtótermékek lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termékek postán szétküldött példányait ne szál
lítsák és ne kézbesítsék, hanem a rendőrség bu
dapesti főkapitányságához küldjék be.

Budapest; 1940. évi június hó 19-én.

226.402 4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi június hó 13-án kelt B. 
5720/2.—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, 1939. november 15. napjáról 
keltezett „Gál Csaba a nyilaskeresztes párt or
szággyűlési képviselőjének interpellációja“ című, 
impresszum nélküli; továbbá az 1940. június 
13-án kelt B. 5721/2.—1940. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított „Gál Csaba a nyi
laskeresztes párt országgyűlési képviselőjének 
interpellációja az összkormányhoz az esztergom 
megyei közállapotok tárgyában“ kezdetű; és vé
gül az 1940. június 13-án kelt B. 5722/2.—1940. sz. 
végzésével pedig az ismeretlen helyen előállított 
1940. V. 31-éről keltezett „Gál Csaba“ aláírásé. 
„Miért kellett Hollandiának a szövetségesek ol
dalán beavatkozni a háborúba“ című röpiratok 
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, 1940. évi június hó 17-én.

II.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
226.651 4.

A Herman Rauschning: „Hitler's aims in 
war an peace“ című könyvtől a postai szállítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket kezel
jék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi június hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
226.905/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi június hó 14-én kelt B. 5802/2. 
—1940. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „A tekintetes budapesti kir. törvény
széknek, mint büntető Bíróságnak, Budapest“ 
kezdetű, „legmélyebb tisztelettel Szálasi Ferenc 
s. k. ny. őrnagy“ befejezésű, összefűzött ívekből

i
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álló és Szálasi Ferenc újrafelvételi kérelmét is 
tartalmazó 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, 1940. évi június hó 19-én.

Alkalmi postahivatal felállítása és különleges 
bélyegző használata a Magyarországi Könyv- 
nyomdászok és Betűöntők Jótékonysági Köre 

jótékonycélú ünnepélyén.

221.542/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma

gyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Jó
tékonysági Köre által folyó évi június hó 29-én 
Budapesten, a Régi Sörház helyiségében (X., 
Elődu. 4.) rendezendő jótékonycélú ünnepélyen
10—12 és 15—48 óráig terjedő szolgálati idővel, 
kizárólag közönséges és ajánlott levélpostai kül
demények felvételére a budapesti 10. számú pos
tahivatal kirendeltségeként alkalmi postahivatal 
működik.

Az alkalmi postahivatal különleges bélyegzőt 
használ. A bélyegző fekvő téglány alakú keret
ben a következő szavakat tartalmazza: A Ma
gyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Jó
tékonysági Körének János Ünnepélye 1940. jú
nius 29. Budapest 10. A Könyvnyomtatás 500. 
évében.

Budapest, 1940. évi június hó 14-én.

A budapesti egységes hálózat 1939. évi betű
rendes távbeszélő névsorát kiegészítő összefog

laló pótfüzet kiadása.
222.805/8.

A budapesti egységes hálózat 1939. évi má
jus havi betűrendes távbeszélő névsorának le
zárása óta az előfizetők körében beállott válto
zásokról 1940. június hó végén összefoglaló pót
füzet jelenik meg.

Az összefoglaló pótfüzetbe a budapesti név
sor 1939. évi november havi pótfüzetében közölt 
változások is felvétettek, ezért az összefoglaló 
pótfüzet megjelenésével az előző pótfüzet feles
legessé válik s azt az összefoglaló pótfüzet kéz
besítésekor bevonom.

Az összefoglaló pótfüzetet a budapesti egy
séges hálózat előfizetői a távbeszélő díjbeszedő 
hivatal útján díjmentesen annyi példányban kap
ják meg, ahány távbeszélő állomásuk (fővona
luk) van. Ugyancsak díjmentesen kapják az ösz- 
szefoglaló pótfüzetet azok is, akik az 1939. évi 
május havi budapesti névsort megvásárolták, 
illetőleg a vidéki postahivatalok közvetítésével 
beszerezték. A m. kir. posta központi javítómű
helye és anyagszertára azok részére, akik a név
sorok árusításával megbízott budapesti és kör
nyékbeli hivataloknál vásárolták az 1939. évi má
jus havi budapesti névsort, az összefoglaló pót
füzetet közvetlenül küldi el. A vidéki postahiva
talok közvetítésével beszerzett 1939. évi május 
havi budapesti névsorokhoz járó pótfüzeteket az 
érdekelt postahivatalok a m. kir. posta központi 
javítóműhelyétől és anyagszertárától külön 
igénylés nélkül kapják, és kötelesek azokat a 
névsorok vásárlóinak megküldeni.

A szolgálati célokra szükséges összefoglaló 
pótfüzeteket a postahivatalok előttes igazgatósá
guktól kapják meg, s annak beérkezte után az 
1939. évi november havi pótfüzetet közvetlenül 
küldjék be a m. kir. posta központi javítómű
helye és anyagszertára „VII. sz. Ócska-anyagok 
raktárjának.

A budapesti egységes hálózat területén lévő 
kézbesítő hivatalok a hálózat előfizetőinek járó 
összefoglaló pótfüzetek kézbesítésére s ezzel 
kapcsolatban az 1939. évi november havi pót
füzet bevonására előttes igazgatóságuk útján 
kapnak utasítást.

Értesítem végül a hivatalokat, hogy a buda
pesti egységes hálózat 1939. május havi betűren
des távbeszélő névsorának árusítását készlet hiá
nya miatt beszüntettem. Ennélfogva az 1940. évi 
budapesti névsor 1940. őszére tervezett megjele
néséig erre a névsorra megrendelést ne fogadja
nak el.

Budapest, 1940. évi június hó 4 én.

A „Pénztári eltérések kimutatásá“-nak hivata
los nyomtatványként való rendszeresítése.

149.054/2.

A pénztári eltérések nyilvántartására jelen
leg használt kimutatás házi előállítását 1940. évi 
július hó végével megszüntetem s erre a célra 
1940. évi augusztus hó 1-től kezdve „Pénztári el
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térések kimutatása“ című hivatalos nyomtat
ványt rendszeresítek. Ezt a kimutatást a kincs
tári postahivatalok részére (705. sz.) % íves, a 
postamesteri hivatalok részére pedig (706. sz.) 
Vi íves alakban állíttatom elő.

A poistahivatalok a pénztári eltérések kimu
tatását, melybe az 1 P 20 f-t meghaladó pénztári 
eltéréseket minden esetben be kell vezetni, in
digó segítségével 3 példányban akként vezessék, 
hogy 2 nyomtatott kimutatás közé tiszta papír
lapot helyezzenek be. A kimutatás eredeti pél
dányát a pénztárszámadással a m. kir. posta köz
ponti számvevőségéhez, második nyomtatott 
példányát az utalványszámadás mellékleteként a 
m. kir. posta utalványleszámoló hivatalához kell 
felterjeszteni, míg a 3. tiszta papírlapon készült 
kimutatás a hivatalnál marad, s azt a hivatal havi 
számadása mellett kell megőrizni.

A pénztári eltérések kimutatását csak olyan 
hónapokban kell vezetni, amelyben pénztári el
térés tényleg felmerült. Üres kimutatást a szám
adáshoz csatolni nem kell.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. 1924. 
évi 59. számában közzétett 20.452. sz. rendelet 
E. 35., valamint a P. R. T. 1925. évi 11. számában 
közzétett 5.666. sz. rendelet 4. §. 5. pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1940. évi június hó 13-án.

Változások a Nyomtatvány kezelési utasítás és 
nyomtatványjegyzékben.

220.787/4.
A P. R. T. 1939. évi 31. száma mellékleteként 

kiadott „Nyomtatványkezelési utasítás és nyom- 
tatványjegyzék“-hez az időközi módosításokat a 
P. R. T. jelen számához mellékelt 1. sz. Változá
sokban közlöm.

Budapest, 1940. évi június hó 17-én.

Változások a külföldről érkező levélpostai kül
demények díjában.

226.164/4.
A külföldről érkező levélpostai küldemények 

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

81. o., 131. a., Szlovákország: a 3., 5., 7. és 9.

hasábban „250; 150; 0.26; 30“ helyett írják „200; 
120; 0.32; 40)“; a lap aljára jegyzetnek írják: ,,40) 
100 g-ig 5, 100—1000 g-ig 15, 1000—2000 g-ig 30, 
2000—5000 g-ig 75 haler.“

A kincstári és az I. o. postamesteri hivata
lok egyúttal a P. R. T. 1935 : 44. számában közölt 
124.534/4. sz. rendeletemmel kiadott díjtábláza
tot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1940. évi június hó 13-án.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
227.002/3.

Ezévi június hó 15-től az egyirányú Miskolc 
—Kassa 142. sz. altiszti mozgóposta az 1514. sz. 
vonat helyett az 1512. sz. vonatban közlekedik.

Ezzel kapcsolatban az említett mozgóposta 
és a Kassa—Miskolc 1519. sz. postai jegyzékelő- 
menet a kassai 2. sz. postahivatal ellátásába he
lyeztetett át.

Ezt a változást a kir. hivatalok jegyezzék elő 
a P. R. Tára ezévi 21. számában 220.825/3.—1940. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1940. évi június hó 19-én.

Változások az Irányítási Füzetben.
226.817/3.

A hivatalok az Irányítási Füzet című segéd
könyvben az itt felsorolt postahivataloknál, illet
ve ügynökségeknél a 7. hasábban az alábbi válto
zásokat vezessék keresztül:

Aba ezentúl 96, 1. 32/5132 v. (nyáron nem), 
•j'96.

Adonynál 5050 helyett 5052.
Agárd ezentúl 98, 8, 1. Bp. 72/1234 v. (k.) i98.
Alcsút ezentúl f95, 1. 51/7022 v., 95.
Alsópél ezentúl 63, f63.
Alsópetény ezentúl 192.
Alsóvárad ezentúl 88, I. 2/6112 v., f88.
Bakonysárkány ezentúl 80, 79, f&O.
Bankházánál fl8 helyett f  108.
Baracska ezentúl 98, f98.
Baross Gábor telepnél 135 helyett 32.
Barsbaracska ezentúl 63, f63.
Barsbese ezentúl 1. Érsekújvár 2/7842 v. (k.), 

63, f63.
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Bény ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88. J
Bernecebarátinál Vámosmikola elé „1“ betűt ’ 

írjanak.
Bicske ezentúl +13, 51, 14, 1. Bp. 72/14 v. (k.), 

f  14, 95, 40.
Bodajk ezentúl 80, 1. 8/2812 v., +80.
Bodakajtor—Felsőszentiván pu. ezentúl Eh. 

Székesfehérvár 2., 96, 1. 32/5132 v. (nyáron nem), 
+96.

Börgönd pu-nál 1811 helyett 1031. 
Budatéténynél 135 helyett 32.
Bugyinál +18 helyett +108.
Cece ezentúl 136, 96, +96.
Csala ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95 — Eh. 

Szfvár 2.
Csatánál „88“ után írják be: 1. 2/6112 v.; 

„+46“-t töröljék; 6126 helyett 6116-t írjanak. 
Délegyházánál +18 helyett +108.
Deménd ezentúl 88, Ipolyság.- 
Dinnyés ezentúl Eh. Szfehérvár 2, 98, +98. 
Diósdnál 135 helyett 32.
Dömsödnél 914 helyett 924, +18 helyett +108. 
Dunakisvarsánynál +18 helyett +108.
Egegnél 6622 helyett 6642.
Ercsinél 135 helyett 32.
Érd 1-nél 8 helyett 98, 1214 helyett 1234, +48 

helyett +98.
Érdnél töröljék: 135, +32.
Érdligetnél 135 helyett 32.
Esztergom 1-nél +178 után írják be: 1. +88. 
Fehérvárcsurgó ezentúl 80, 1. 8/2812 v., +80. 
Felcsút ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95.
Füleknél töröljék: 1. 34/302 v.
Garamlök ezentúl 1. Érsekújvár 2/7842 v. (k.), 

63, +63.
Gárdonynál „8“ elé írják be: 98; 1234 helyett 

1214; +48 helyett +98.
Göd ezentúl 2, 1. Bp 62/144 v. (k.), +148. 
Gyerknél 6622 helyett 6542.
Gyúrónál 8 helyett 98.
Helembánál töröljék: +2.
Hévmagyarád ezentúl 88, Ipolyság.
Fiont ezentúl 46, cs/5748 v.
Igarnál a zárójelben levő megjegyzést tö

röljék.
Ipolypásztó ezentúl 46, 1. Bp 62—cs. /5731 v. 
Ipolyszakállos ezentúl 46, 1. Bp. 62—cs.

/5731 v.
'Iváncsánál 135 helyett 32.
Jánoshida—Boldogháza pu. ezentúl +100,

1. 34/2022 v., 100, Eh. Jászberény.

Jászapáti ezentúl 1. +34/8722 v., +158,1. 38/8732 
v. (k.), 158.

Jászárokszállás ezentúl 1. +34—Gyöngyös, 
158—34.

Jászberénynél 1. Hatvan 2—1. +34/2028 v. he
lyett 1. 9 — 1. Hatvan 2 —1. +39/2018 v.

Jászfényszaru ezentúl +100, 1. 34/2022 v., 100.
Kajászószentpéternél 8 helyett 98.
Kápolnásnyéknél 8 helyett 98, 1214 helyett 

1234, +48 helyett +98.
Kéménd ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88.
Kiskunlacházánál 914 helyett 924, +18 he

lyett +108.
Kisterenyénél 370 helyett 360.
Kisúj falun ál +2 helyett +1.
Kisvelence ezentúl 98, 8, +98.
Klotildligetnél írják be: +218.
Köbölkútnál 114 helyett 116.
Kőhídgyarmat ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88.
Lekér ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88.
Léva ezentúl 88, 1. 2/6112 v., 63, 1. Bp. 62 —

1. +1/6116 v., 1. Érsekújvár 2/7828 v.
Lovasberény ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95.
Martonvásárnál 8 helyett 98, 1214 helyett 

1234, +48 helyett +98.
Moha ezentúl 80, 1. 8/2812 v., +80.
Mór ezentúl 80, +79, 1. 8/2812 v„ 79, +80.
Nagykálna ezentúl 1. Érsekújvár 2/7842 v. 

(k.), 63, +63.
Nagysalló ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88, 1. Bp. 

62/6116 v.
Nagytéténynél 8 helyett 98, 1214 helyett 

1234, +48 helyett +98.
Nógrádverőcénél 114 helyett 134.
Óhaj ezentúl 63, +63.
Oroszkánál 46 helyett 2.
Pákozdnál 8 helyett 98 .
Párkánynál 114 helyett 134.
Párkány-Nána pu.-nál 114 helyett 134, töröl

jék: +46.
Pátka ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95.
Pázmándnál 8 helyett 98.
Pettend ezentúl 98, +98.
Polgárdi ezentúl 48, +48.
Pusztamonostornál írják be: 1. 34/2022 v., 100.
Pusztaszabolcs pu.-nál töröljék: 135, 1. Sz

fehérvár 2/1027 v.; írják be: 1. Bp 72/1008 v.; 1. 
+135 helyett + 96-t írjanak.

Ráckeresztúrnál 135 helyett 32.
Sárbogárdnál 135 helyett 96, +135 helyett 

+96; a „(IV/26—IXi/8. nem)“ jegyzetet töröljék.
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Sárkeresztúr ezentúl 96, 1. 32/5132 v. (nyá
ron nem), f9ó.

Sárszentágota ezentúl 96, 1. 32/5132 v. (nyá
ron nem), +96.

Seregélyesnél 1811 helyett 1031.
Sóskút ezentúl 98, f98.
Százhalombattánál 135 helyett 32. 
Székesfehérvár 2 ezentúl 7, f 7, 35 (nyáron); 

+95, 80, 98, 8, 32 — f31 — Pusztaszabolcsi 1022 v., 
1. Veszprém 1/1827 v., 48, +79, 1. 48/1115 v., 1. 
8/1213 v„ 1. Bp. 72/1114—1214 v. (k.) — 1234 v„ 
f48, +81, 1. Bp. 72/1216 v„ f96, 1. Bp. 72/1208 v„ 
■|'8, 1. 83 — Veszprém 1. — +225/1811 v., +47 (nyá
ron).

Tabajdnál f95 helyett Vál.
Taksonynál +18 helyett +108.
Tárnok ezentúl 98, f98.
Tordasnál 8 helyett 98.
Üjbars ezentúl 63, +63.
Vajtánál 135 helyett 96, +135 helyett +96. 
Válnál 8 helyett 98, 1214 helyett 1234. 
Velencénél 8 helyett 98.
Vereb ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95. 
Vértesacsa ezentúl +95, 1. 51/7022 v., 95. 
Zagyvaszántónál Eh. Lőrinci helyett Eh. 

Jobbágyi.
Zalaba ezentúl 46, 1. Bp. 62 — cs. J5731. v. 
Zichyújfalu pumái 1811 helyett 1031.
Zseliz ezentúl 88, 1. 2/6112 v., +88.

Abaszéplaknál Sátoraljaújhely/4017 v. he
lyett +105.

Abaújszina ezentúl 9, 1. 34/9934 v., +150. 
Alsómislyénél Sátoraljaújhely /4017 v. he

lyett +105.
Aldebrőnél „+68“ elé írják be: 78 (VI'If/1— 

VMI/31.).
Alsózsolcánál 9 helyett 39.
Baktánál írják be: 34.
Bánhorvát ezentúl 42, Vadna, 41.
Bátkánál +90 helyett 21.
Bodrogolaszinál +33 helyett +49.
Bódvaszilas ezentúl 166, 1. 34 — 1. Miskolc 

2/9832 v„ +166.
Bodzásújlaknál 34 helyett 49.
Boldvánál 1. Miskolc 2/9824 v. helyett 1. Mis

kolc 2. — 1. 34/9832 v.
Büdszentmihály ezentúl 118, 117, +118, +117. 
Cékénél 34 helyett 49.
Center ezentúl 41, +42.

Csörgő ezentúl Sátoraljaújhely — 33/4027 v., 
+105, 1. 49/4015 v., 105.

Dernőnél 166 helyett 9 — Kassa 2.
Domaházánál írják be: 42.
Edelény ezentúl 166, 1. 34 — 1. Miskolc 2 

/9832 v„ +166.
Eger 1-nél 9 helyett +33, 39; +39 helyett +34; 

+34 helyett +39; végül utolsóként írják be: 9.
Encsnél Kassa 2/1501 v. helyett +9.
Erdőbénye ezentúl 39, 49, +49.
Feldebrőnél „+68“ elé írják be: 78 (VI1/1— 

VIIIiIi/31.)
Felsőgagynál írják be: 34.
Felsőzsolcánál 9 helyett 39.
Forrónál írják be: 34.
Füzesabonynál +34 helyett +39.
Gagyvendéginél Encs helyett Felsőgagy.
Gömörfüge ezentúl 21, Rimaszombat.
Gömörpanyitnál +90 helyett 90.
Plalmajnál Kassa 2/1501 v. helyett +9.
Hernádcsány ezentúl 9, 1. 34/9934 v., +150.
Hevesnél +39 helyett +33.
Jánoknál írják be: +166.
Kálnál +39 helyett +33, +34 helyett +39.
Kápolnánál „+68“ elé írják be: 78 (VII/1— 

VIII/31.).
Kassa 2mél 9 után írják be: +34 — Saújhely 

/4027 v„
Krasznahorkaváraljánál 166 helyett 9 — 

Kassa 2.
Krasznokvajdánál írják be: 34.
Legenye—Alsómihályi pu. ezentúl Saújhely 

— 33/4027 v., +105, 1. 49/4015 v„ 105, Kassa 2 
/4008 v.,

Léhnél töröljék: Kassa 2/1501 v.
Mádnál 9962 helyett 9934.
Mezőkövesdnél töröljék: 33; +34 helyett 

+39-t írjanak.
Mezőtárkány ezentúl +168, +167.
Mezőzombor ezentúl 11, 1. 34/2335 v„ +12.
Nyékládházánál +34 helyett +39, 39-t töröl

jék.
Olaszliszkánál +33 helyett +38, +49.
Ónodnál töröljék: 1. 33.
Ormospusztánál töröljék: „1. +64.“, „(V. Ü. 

ü.), +64 (k.)“.
Osgyánnál 6024 helyett 6054.
Perkupánál 1. Miskolc 2/9824 v. helyett 1.

34 — 1. Miskolc 2/9832 v.
Rakacánál írják be: 34.
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Recsk ezentúl 1. f33 — 1. 39/8927 v„ 78 (VI'I/l 
—VIII/3L), f68, 68.

Riese ezentúl 212, f212.
Rozsnyónál 1. f38 után írják be: 1. 38 —. 
Sajóecseg ezentúl 166, Eh. Miskolc 2, 41, f42. 
Sajókazánál f42 helyett f 41.
Sajóvámos ezentúl 41, f  166.
Sárospataknál „49“ után írják be: f39. 
Sarudnál 168 helyett f i  68.
Szádalmásnál 166 helyett 9 — Kassa 2. 
Szalonnánál 1. Miskolc 2/9824 v. helyett 1. 34,

— 1. Miskolc 2/9832 v.
Szeginéi f33 helyett |49.
Szendrőnél 1. Miskolc 2/9824 v. helyett 1. 34,

— 1. Miskolc 2/9832 v.
Szendrőládnál 1. Miskolc 2/9824. v. helyett 1. 

34 — 1. Miskolc 2/9832. v.
Szepsi ezentúl 166, 1. 34 — 1. Miskolc 2/9832

v., f i 66.
Szin ezentúl 166, 1. 34 — 1. Miskolc 2/9832 

v., fl66.
Szirmabesenyőnél 42 helyett 166.
Tállyánál 9925 helyett 9934.
Tárcái ezentúl f i i ,  12, 1, 34 — 1. Szerencs 

12335 v., f  12.
Tiszadada ezentúl 238, f238.
Tiszafüred ezentúl 168, f  168, 232, 167, f i 67. 
Tiszalök ezentúl 238, 118, f238, 117. 
Tiszaszőllös ezentúl 232,1. f 168 15225 v., f232. 
Tokajnál 1. 20, — 1. Nyháza 2/2334 v. helyett 

1. 34 — 1. Szerencs /2335 v.
Tolcsvánál f33 helyett f38, f49.
Torna ezentúl 166, 1. 34 — 1. Miskolc 2/9832 

v., f  166.
Tornagörgőnél töröljék: 166.
Tornanádaska ezentúl 166, 1. Miskolc 2 — 1. 

34/9832 v. f  166.
Vadna ezentúl 42, 41, f42.
Verpelétnél f39 helyett f33; ,,f68“ elé írják 

be: 78 (VII/1—VIIL/31.).
Zemplénagárd ezentúl 212.
Budapest, 1940. évi június hó 17-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
226.13516.

Halmi József ób. távirdamunkás a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 1171/1939. sz. távbeszélő berendezések fe
lülvizsgálására és távbeszélő készülékeken mun
kák elvégzésére jogosító igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét megszün
tetem.

Budapest, 1940. évi június hó 16-án.

Fajkürt postaügynökség megnyitása.
226.077/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegyék lévai járásá
ban íekvő Eajkürt községben 1940. évi június ho 
15-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Fakóveze- 
kény, ellenőrzőszáma: 776, díjnégyszögszáma:
158.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag Hozzátartozó Alsómajor, Foglár
major, Kisfajkürttelep és Peresmajor lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében Faj- 
kürtnél (54. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: 

Eh. Fakóvezekény, Párkány-Nána — -
Léva, Nagysalló...........158“; az „u. t. Fakóveze
kény“ után pedig: „postáig. Bp.“. Alsómajor O 
Fajkürt (35. o.), Foglármajor o  Fajkürt (58. o.), 
Kisfajkürttelep o  Fajkürt i(73. o.) és Peresmajor 
O Fajkürt (94. o.) ezentúl u. p. Fajkürt.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 47. oldalon Fadd után jegyezzék be:
„776, 158,......., Fajkürt ü. (Eh. Fakóvezekény),
Bars, Bp., Párkány-Nána =—=■■=» Léva, Nagysalló 
. . . . a 162. oldalon a 158. számnál Kolta elé és 
a 177. oldalon a 776. számnál írják be: „Fajkürt.“

Az Irányítási Füzetben az 54. oldalon Fadd 
után jegyezzék be: „Fajkürt, Ü. Bars, Bp. I. a, 
Párkány-Nána—Léva, Eh. Fakóvezekény.“

Budapest, 1940. évi június hó 17-én.

Konyári sóstófürdő időszaki postaügynökség 
megnyitása.

226.233/3.
Konyári sóstófürdő távbeszélővel egyesített 

időszaki postaügynökség működését folyó évi jú
nius hó 16-án ismét megkezdte. Az ügynökség 
működése augusztus hó 31ig tart.

A hivatalok a Helységnévtár 320. oldalán Ko
nyári sóstófürdőnél (r\ Hosszúpályi) az ügynök
ség jele után zárójelben levő „Konyári Sóstó- 
gyógyfürdő“-! töröljék és „VII. 1.—VIII. 31.“ he
lyébe írják be: „VI. 16.—VIII. 31.“

Budapest, 1940. évi június hó 19-én.



Változások a Nyom fatványkezelési Utasítás 
és Nyomtatványjegyzékben.

1. sz.

Lezárva a P. R. T. 1940. évi 23. számával.

1. 8. oldal, I. Rész 18. pont 2. bekezdésében a felsorolást a következőkkel egészítsék ki:
a 711. számú után: „1491. sz. Munkaegységkimutatás.........13 ív“;
az 1501. számú után: „1524. sz. Gyüjtőív a kézbesített csomagok részletes adatainak 

felvételére .......2 ív“;
az 1527. számú után: „1528. sz. Gyüjtőív a postautalványok részletes adatainak felvé

telére ......... 1 ív“;
az 1530. számú: „1531. sz. Táviró és távbeszélő statisztika .......2 ív“;
az 1532. számú után: „1533. sz. Gyüjtőív a csekkforgalom részletes adatainak felvéte

lére .......  1 ív“.
Ugyanott a 3. bekezdést teljes egészében töröljék, a 4. bekezdés 2. sorában pedig 

„tojásdad alakú“ szavak helyett „kerek alakú V. jelű“ szavakat írjanak;
a 9. oldalon levő első sorban az „1502..........  1531.“ számok helyett „1502—1506., 1508.,

1509., 1511., 1521—1523.“ számokat írjanak.
2. A II. Részben a Nyomtatványjegyzékbe, az alábbi táblázat egyes tételeit fedőlapként 

felhasználva, a következő új nyomtatványokat vegyék fel:

Újonnan rendszeresített nyomtatványok.
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919 Nemzetközi távbeszélgeté
sek egyeztetése ,

konc 
cs ív 2 10 ív 20 Vidéki távbeszélő ki

cserélő hivatalok IV. 8 K. K. M.
115.082/1939.

1255
Táviró és távb. hibakönyv 

L. B. központok és kisebb 
táviróhivatalok részére

füzet — 1 füzet 25 Igazgatóságok IV. 6. K. K. M.
136.234/1939.

136.;, a Elismervény üzemi anyagok
ról

konc] 
és ív 4 1 ÍV 02 Hivatalok, amelyeknél 

vonalfelvigyázó van IV. 6.
K. K. M.
I. ad.
116.287/1939.

1364
Igazolvány postahivatalok cs 

mozgóposták ellenőrzésére 
(Magyar-német szöveg)

darab — 1 db 02 Vezérigazgatóság
9

IV. 4 K. K. M. 
201.057/1940.

1365
Igazolvány mozgóposta ke

zelők részére (Magyar-né
met szöveggel)

darab — 1 db 02 Mozgóposta főnöksé
gek

9
IV. 4, >»

1443 Szalagos Morse vizsgaered
mény-lap darab — 10 db 10 Igazgatóságok IV. 10, K. K. M.

148.178/1939.

1432 Minősítési gyüjtőív (Tisztvi
selők részére) darab — 10 db 1

Vezérigazgatóság, igaz
gatóságok és köz
ponti hivatalok

IV. 1.
..

jtóftv

K. K. M. 
209.000/1940.





A n y o m t a t v á n y
A rendelhető 

legkisebb 
mennyiség

Ki rendelheti

M
el

yi
k 

üg
y

os
zt

ál
y 

vi
zs


gá

lja
 f

el
ül

Jegyzet
száma elnevezése egység

Eg
y 

ív
en

 
há

ny
 

dr
b 

va
n

megne
vezése

Értéke 

P | f
i 2 3 4 5 | 6 7 8 9

1453 Minősítési gyüjtőív darab — 10 db 1 —
Vezérigazgatóság, 

igazgatóságok és köz
ponti hivatalok

IV. 1. K K. M. 
209.000/1940.

1457 Minősítési lap konc 
és ív 2 10 ív 20

Kincstári személyzet
tel dolgozó hatósá
gok és hivatalok

IV. 1. >»

1458
Minősítések házi előjegyzése 

(Tisztv. részére zöld, al
tisztek rész. narancs színű)

darab — 10 db 25 »» IV. 1. 91

1459 Postakiadói személyazonos
sági igazolvány darab — 1 db 40 Igazgatóságok IV. 10. K. K. M. 

207.311/1940.

1466 Postakiadói alapvizsga bizo
nyítvány

csomag

lOO^db
— 1 csőm 2 — Vezérigazgatóságok és 

igazgatóságok IV. 10, K. K. M.
143.503/1939.

1467 Postakiadói szakvizsga bizo
nyítvány — 1 csőm 2 — li IV. 10. >>

1468 Évközi minősítés
konc 
és ív 4 10 ív 20

Kincstári személyzeti 
hatóságok és hivata
lok

IV. 1. K. K. M.
209.000/1940

1487 Orvosi látlelet konc 
és ív 2 10 ív 20 Postaigazgatóságok IV. 10. K. K. M.

148.451/1939.

1488 Orvosi jelentés >> 2 ” 20 >>

_____ 1____

IV. iO.
11

1489 Orvosi zárójelentés » 2 20 11 IV. 10
11

1524 Gyüjtőív a kézbesített cso
magok részletes adatainak 
felvételére

*» 1 99 20 Szétküldi az anyag
szertár IV 2. K. K. M.

135.646/1939.

1525
Gyüjtőív a külföldre továb

bított, külföldről érkezett 
csomagok részletes adatai
nak felvételére

” 2 ” 20 Vezérigazgatóság IV 2
..

1528
Gyüjtőív a postautalványok 

részletes adatainak felvé
telére

» 2 ” 20 Szétküldi az anyag
szertár IV. 2.

11

•

1533
Gyüjtőív a csekkforgalom 

részletes adatainak felvéte
lére

2 20 11 IV. 2. <<





3. A következő nyomtatványokat töröljék a hozzájuk tartozó adatokkal együtt: 
1222. Orvosi látlelet
1452. Minősítési táblázat
1453. Összesítő minősítő táblázat 
1458. Betétív a minősítési táblázathoz.

4. A nyomtatvány-jegyzékben még az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A n y o m t a t v á n y

jegyzés, illetőleg a 2. hasábban a vonatkozó nyom-
száma elnevezése tatványszám melletti új elnevezés oka

274 Értesítő és elismervény 3. hasáb: „csomag á 100 db“
4. hasáb: „—“
5—6. hasáb: „1 csomag 30 f“

501 Ideiglenes feladóvevény külterületi kézbesítő részére Az elnevezés változott 
3. hasáb: „tömb á 40 lap“

502 Külterületi kézbesítő ív Az elnevezés változott , r : i ' y [

996 Kimutatás üzem szüneteltetésről, kikapcsolásról Az elnevezés változott 
3. hasáb: „konc és ív“

1077 Kapcsolási számok törzskönyve

% '

3. hasáb: „darab“
4. hasáb: „—»“
5—6. hasáb: „1 db 20“

1103 Nyugta rádióhasználati díjakról 
(Hirdetéssel, Vi íves)

\

7. hasáb: „Szétküldi a Rádiónyilvántartó hivatal“

1133 Adréma géppel nyomtatott rádió nyugták mérlege

1134 Kimutatás a kézbesítő körzetekben változó rádió- 
engedélyekről

1135 Kimutatás az áttelepített és megszűnt rádió-engedé
lyekről •

7. hasáb: „Szétküldi a Rádiónyilvántartó hivatal“

1136 Kimutatás az előre fizető rádióelőfizetőkről

1137 Fedőlap a rádióengedély szelvényekhez

1138 Jegyzék az Adréma géppel nyomtatott rádiónyug
tákról

•

1164 Bejelentőlap órabéres megbetegedéséről 7. hasáb: „Minden hivatal“
8. hasáb: „IV—10“

1211 Előjegyzés öregség, rokkantság stb. esetére szóló el
látás megállapításához szükséges adatokról

8. hasáb: „IV—10“

1223 Jelentés órabéres balesetéről 8. hasáb: „IV—10“

1316 Anyag forgalmi kimutatás/számadás a nagyobb 
munkáknál felhasznált üzemi anyagokról és 
készülékekről

6. hasáb: „20.‘‘

1319 Anyagforgalmi kimutatás a kisebb földfeletti vonal
építési munkákról, a budapesti táviró és távbesz. 
hálózatban

6.hasáb: „10.“

1491 Munkaegységkimutatás 7. hasáb: „Szétküldi az anyagszertár“



A n y o m t a t v á n y
A megjelölt hasábba az eddigi helyett Írandó be
jegyzés, illetőleg a 2. hasábban a vonatkozó nyom

tatványszám melletti új elnevezés okaszáma elnevezése

1502 Gyüjtőív a feladott levélpostai küldemények részletes 
adatainak felvételére

Az elnevezés változott

1503 Gyüjtőív külföldi közvetlen zárlatban érkezett hírla
pokról és folyóiratokról

Az elnevezés változott 
4. hasáb: „4“

1521 Gyüjtőív a feladott értéklevelekről és értékdobo
zokról

Az elnevezés változott 
4. hasáb: „2‘‘

1522 Gyüjtőív a külföldre továbbított, külföldről érkezett 
értéklevelek és értékdobozok részletes adatainak 
felvételére

Az elnevezés változott

1531 Táviró és távbeszélő statisztika 7. hasáb: „Szétküldi az anyagszertár“

I
F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
226.479/1., 224.695/1., 226.001/1., 226.256/1.
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III. o. Pttb. Szatmár 2.433 60 846 —
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egyes
fogatú
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sárkány 7'2

1
/. gyalog ^l-szcr jnémet —

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi július hó 
6-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi június hó 17-én.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

226.264/3., 226.411/3.
Évi járandóság s z ál 1 1 í t

S 3N n<3} OOCX
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neve o
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t*C'03go
O milyen járattal
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131-5

G
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B -* 8 '« «+H 2  °
2*330-i > pengő km.

Pé
cs Ófalu P. Baranya 288 - * ) — Hidas 5 gyalog |l-szer

Pé
cs Szenta P. Somogy 288 - * • ) — Szenta p. u. 25 gyalog 1-szer

*) A szállításról a község gondoskodik. **) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.
A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szú- 

letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi július 
hó 6-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi június hó 19-én.
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Pályázati hirdetmény.
225.680/10.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
51.045/1940. I. a. szám alatt az alábbi pályázati 
hirdetményt adta ki a hazai fiú felsőkereske
delmi iskolák I. évfolyamaiban az 1940/41. iskolai 
évre rendszeresített tandíjmentes helyekre:

„A hazai fiú felsőkereskedelmi iskolák I. év
folyamaiban az 1940/41. iskolai évre összesen 50 
(Ötven) tandíjmentes helyet rendszeresítek.

Erre az 50 ((Ötven) tandíjmentes helyre, ame
lyet a beíratási díj fedezése, valamint a tanköny
vek és írószerek beszerzésének megkönnyítése 
céljából évi 120.— P tanulmányi segély engedé
lyezésével kötök egybe, ezennel nyilvános pályá
zatot hirdetek.

A tandíjmentes helyekre vagyontalan szülők 
olyan fiúgyermekei pályázhatnak, akik a közép
iskola (gimnázium, reálgimnázium, vagy reális
kola) négy osztályát az 1939/40. iskolai évben je
les, illetőleg jó eredménnyel végezték és az élő 
nyelvekben, valamint a mennyiségtanban jeles, 
de legalább jó osztályzatot nyertek.

A pályázók pályázati kérvényükhöz saját, va
lamint szüleik születési anyakönyvi kivonatát, a 
középiskola IV. osztályáról szóló iskolai bizo
nyítványukat és szüleik vagyoni állapotáról köz- 
zésgi bizonyítványt tartoznak csatolni. Kérvé
nyükben azt is meg kell jelölniük, hogy felvételü
ket melyik hazai fiú felsőkereskedelmi iskolába 
kérik.

A kellően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb folyó évi július hó 31-éig a kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium segédhiva
talában (II. Lánchíd-u. 1—3.) kell benyújtani. Az

i elkésve érkezett, vagy kellően fel nem szerelt pá
lyázati kérvények figyelembe vehetők.“

A tandíjmentes helyek elnyerőit a teljes tan
díjmentességen felül a beíratási díj fedezése, va
lamint a tankönyvek és írószerek beszerzésének 
megkönnyítése céljából még egyenként külön 120 
(Egyszázhúsz) pengős tanulmányi segélyben fo
gom részesíteni. Továbbá azok részére, akik

1. az említett tandíjmentes helyeket elnyerik 
és a felsőkereskedelmi iskola I. évfolyamában leg
alább is jó előmenetelt fognak tanúsítani, az is
kola I. évfolyamában élvezett kedvezményeket 
az iskola későbbi évfolyamaiban is biztosítani kí
vánom;

2. a szóbanlévő tandíjmentességet és tanul
mányi segélyt a felsőkereskedelmi iskolának 
mind a négy évfolyamában élvezték, előnyt kí
vánok biztosítani a m. kir. József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtu
dományi Karán az 1936/37. iskolai évtől rendsze
resített egyenként és évenként 400 pengős ösz
töndíjas helyek odaítélésénél;

3. a fenti 1. és 2. alatt felsorolt tandíjmen
tes, illetőleg össztöndíjas helyek valamelyikén ta 
tulmányaikat kiváló eredménnyel végzik el, az 
önálló kereskedői, illetőleg a kereskedelmi alkal
mazotti pályán való elhelyezkedésük előmozdítá
sára hathatós támogatást helyezek kilátásba.

Tekintettel arra, hogy a felsőkereskedelmi 
iskolákban rendszeresített szóbanlévő tandíj men 
tes helyek betöltésénél a középosztályhoz tarto
zó szülők gyermekeire különös figyelemmel kívá
nok lenni, a pályázati hirdetményre nyomatéko
san felhívom a posta tisztviselőinek figyelmét.

Budapest, 1940. évi június hó 14-én.

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

BUCSATELEP POSTAHIVATAL kettő hónapi he
lyettesítésre kiadót keres teljes ellátás, 65 pengő és üzemi 
ellenében.

CSÓR POSTAHIVATAL július 5-től 2 hétre he
lyettest keres. Ajánlatot fizetés megjelölésével kér.

ÉRD 1. SZ. POSTAHIVATAL egy gyakorlott 
gyorsmunkás raktárkezelő férfi kiadót keres állandó al
kalmazásra. Fizetés megegyezés szerint.

GÁRDONY POSTAHIVATAL július és augusztus

hóra kiadót keres, lehet kezdő is. Fizetés megegyezés 
szerint.

HÉVIZGYÖRK III. OSZT. GYENGEFORG ALMO 
POSTAHIVATAL augusztus és szeptember hóra helyet
test keres (lakás ellátás nélkül).

PILIS I. OSZT. POSTAHIVATAL pénztárkezelésre 
kiadót vagy kiadónőt keres készpénz fizetéssel július 1-rc.

SZEREP POSTAHIVATAL helyettest keres két 
hónapra. Járandóság: teljes ellátás, havi 70 pengő és 
üzemi.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvnsztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. fg |to  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- l í g j P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . J Í A 4 U 8  2 S . 2 7 . szám .

T A K T A L O M :
A m. kir. posta műszaki segédszemélyzet képesítő 

kellékeinek szabályozása.
A buenosairesi postaegyezmény és megállapodások 

végrehajtásából folyó változások a postai díjszabásban és 
forgalomban.

Változások a Levélpostadíjszabásban.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok'* 1 

című füzetben.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékéből való törlés.
Magyarság című időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában.
Változások a Helységnévtárban.
Változások az Irányítási Füzetben.

Borbányszőllő postaügynökség megnyitása. 
Cirókaófalu postaügynökség megnyitása.

Eperjeske postaügynökség megnyitása.
Eplény pu. postaügynökség megnyitása.
Gánt postaügynökség megnyitása.
Kisbaráthegy postaügynökség megnyitása.
Rozsály postaügynökség megnyitása.
Szalaszend postaügynökség megnyitása.
Szilesliget postaügynökség megnyitása.
Tetétlenpuszta postaügynökség nevének megváltoz

tatása. j

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki áfásra.
Kimutatás a létszámból-törölt posydliadókról. ,■......___ zBetöltendő kiadói állások. 
Állást kereső postakiadók

A m. kir. posta műszaki segédszemélyzet ké
pesítő kellékeinek szabályozása.

131.099/1939/1.
A m. kir. posta műszaki segédszemélyzeté

nek képesítő kellékeit a Közszolgálati Jogszabá
lyok Gyűjteménye III. rész 97. §-ának (1) bekez^ 
dése a) és b) pontjában közzétett joggyakorlat 
megváltoztatásával 1940. évi július hó 1-től kez- 
dődőleg a következőképen szabályozom:

„a) A m. kir. posta-, távirda- és távbeszélő
nél I. és II. osztályú vonalmesterré csak azt lehet 
kinevezni, akinek legalább 4 középiskolai vég
zettsége van és a posta vonalfelvigyázói tanfo
lyamát sikerrel elvégezte;

b) a m. kir. posta-, távirda-, távbeszélőnél
l. és II. osztályú garagemesterré csak azt lehet 
kinevezni, akinek legalább 4 középiskolai végzett
sége van és a m. kir. posta központi járműtele
pén a posta benzin- és villamosüzemű, személy
es teherszállító gépkocsijainak, valamint motor- 
kerékpárjainak vezetését elsajátította s arról a
m. kir. posta központi járműtelepén szervezett 
vizsgabizottság előtt sikerrel vizsgázott.“

Budapest, 1940. évi június hó 19-én.

A buenosairesi postaegyezmény és megállapo
dások végrehajtásából folyó változások a pos

tai díjszabásban és forgalomban.
I. ad 224.748/4.

A buenosairesi egyetemes postakongresszu
son 1939. évi május hó 23-án kelt egyetemes 
postaegyezmény és megállapodások határozatai 
alapján a postai díjszabásban és forgalomban 
1940. évi július hó 1-től kezdve az alábbi válto
zások lépnek életbe.

E változások, hacsak természetüknél fogva 
nem tartoznak kizárólag a külföldi szolgálatra, 
vagy ha az illető intézkedésnél nincs kifejezetten 
kimondva, hogy az csak a külföldi szolgálatra ér
vényes, illetőleg —- amennyiben e szabályok a 
belföldi forgalomban eddig is életbeléptetve nem 
voltak — 1940. július hó 1-től kezdve a belföldi 
szolgálatra is érvényesek lesznek.

E rendelet nem tartalmazza azokat a szabá
lyokat, amelyek a központi igazgatás és a nem
zetközi leszámoló hivatal ügykezelésére vonat
koznak. Hasonlóképen nem tartalmazza azokat a 
rendelkezéseket, amelyek az átszállítási statisz
tika újjászervezése folytán előálló helyzetet sza
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bályozzák. Ez utóbbira vonatkozólag az érdekelt 
hivatalok annak idején külön kapnak utasítást.

1. Díjszabási változások.
1. §. A vakok részére készült dombornyo- 

mású küldemények súlyhatára 5 kg. helyett 7 kg. 
Az 5 kg-nál nehezebb ilyen küldemények díja: 
belföldre, Németországba, a Cseh-morva Véd
nökségbe, Lengyelországba, Olaszországba és 
gyarmataira, Szlovákországba, valamint Vatikán- 
város államba 5000—6000 g-ig 6 fillér, 7000 g-ig 
7 fillér; egyéb külföldre 5000—6000 g-ig 24 fillér, 
7000 g-ig 28 fillér. (Egyezm. 34. c) 1. §.)

2. §. A könyvekre és nyomtatott füzetekre, 
valamint a zeneművekre megállapított 50%-kal 
mérsékelt nyomtatvány díj szabás ezentúl a térké
pekre is kiterjed. {Egyezm. 34. c) 3. §.)

3. Az értékdobozok súlydíja 50 g-ként 30 fil
lér, de legalább 1 P 30 fillér. (Értékmegáll. 3. c.)

4. A nemzetközi csomagforgalomban az ed
digi 1 és 5 kg-os súly fokozatok közé egy új, 3 
kg-os súlyfokozatot léptetek életbe. Az új díjté
teleket a Csomagdíjszabás közli. (Csomagmeg- 
áll. 1. és 3. c)

5. §. A külföldre szóló csomagok expressz- 
díja csomagonként 1 P 30 fillér. (Csomagmegáll. 
15. c. 2. §.)

6. §. A csomag házhozkézbesítési díjat ezen
túl az expressz-csomagok első kézbesítése alkal
mával nem szabad szedni.

Ugyancsak nem szabad szedni a házhozkéz
besítési díjat, ha a címzett a csomag ismételt ex- 
pressz-kézbesítését kérte és ezért a díjszabás sze
rinti expresszdíjat lerótta. (Csomagmegáll. 10. c. 
1. §•)

7. §. Ha valamely expressz-küldeményt az 
első sikertelen expressz-kézbesítés után a cím
zett kérelmére újból expresszként kell kézbesí
teni, az ismételt expressz-kézbesítésért az alábbi 
díjakat kell szedni;

a) a közönséges és ajánlott levélpostai kül
deményekért az azonos fajú és súlyú helyi ex- 
presszküldemény teljes (meg nem osztott) díját; 
b) értéklevelekért, értékdobozokért, postautalvá
nyokért és csomagokért a belföldi expressz-díjat. 
(Egyezm. 45. c. 1. §. és Csomagmegáll. 15. c. 5. §.)

8. §. A felszólalásért, illetőleg tudakozódásért 
járó díjat a jövőben csak egyszer kell szedni, ha 
a felszólalás, illetőleg tudakozódás több, ugyan
attól a feladótól ugyanannak a címzettnek egy

szerre feladott küldeményre vonatkozik. 
(Egyezm. 53. c. 1. §. és Csomagmegáll. 28. c. 1. §.)

9. §. A felszólalásokat és tudakozódásokat a 
feladó kérelmére légiúton is lehet továbbítani. A 
légiúton továbbítandó felszólalásért vagy tuda
kozódásért a tudakozvány díján felül, a tudakoz- 
ványt tartalmazó küldemény ((beleértve a hivata
los borítékot és a tudakozványürlapot) tényleges 
súlya alapján járó légipostái pótdíjat kell megfi
zetni. A légipostái pótdíjat — bélyeggel — a kül
demény borítékán kell leróni. (Egyezm. 53. c. 
1. §., Csomagmegáll. 28. c. 1. §.)

10. §. A levélpostai küldemények bérmente
sítési díjának kiszámításakor a küldeményhez 
csatolt tértivevényürlap súlyát figyelmen kívül 
kell hagyni. A tértivevény súlyát csak a légipos
tái küldeményeknél kell a küldemény súlyához 
hozzáadni. (Egyezm. Szab. 128. c. 2. §.)

H. Üzletszabályzati változások.

L e v é l p o s t a i  k ü l d e m é n y e k .
11. §. Levelezelölapoknak kell tekinteni azo

kat az összehajtott papírlapokat is, amelyeknek 
azonos nagyságú két belső felületét teljes egé
szében egymásra ragasztották.

A belföldi forgalomban a posta továbbra 
sem kifogásolja, ha a feladó a levelezőlap vissza
hajtható részét a levelezőlap törzslapjára nem 
teljes egészében ragasztotta rá, vagy pedig csak 
bélyeggel, kapoccsal erősítette oda (1. A. I. Szab.
28. §. 5. p.) Abban az esetben azonban, ha — 
szintén csak a belföldi forgalomban — a vissza
hajtott rész a levelezőlap törzslapjának % részé
nél nagyobb, a visszahajtott részt valamelyik 
szélen a törzslapra kell ragasztani. (Egyezm. 113. 
c. 1. §.)

12. §. Üzletipapírnak kell tekinteni a jövőben 
az alábbi küldeményeket is:

a) A nemzetközi forgalomban minden olyan 
küldeményt, amely iskolai tanulók között váltott 
levelezéseket tartalmaz, még akkor is, ha aktuá
lis és személyes levelezés jellegű, azzal a feltétel
lel, hogy e küldeményeket az érdekelt iskolák 
igazgatóinak közvetítésével továbbítják. E kül
demények feladója és címzettje csak valamely 
iskola igazgatója vagy igazgatósága (felügyelő
sége, stb.) lehet. Ezeknél a küldeményeknél a fel
adó nevének feltüntetése kötelező (Egyezm. 
Szab. 115. c. 2. §.);

b) a nyomtatványok feltételeinek megfelelő
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oly hírlapokat vagy folyóiratokat, amelyek kéz
írással írt keresztrejtvény-megfejtéseket tartal
maznak. (Egyezm. Szab. 118. c. 1. §.)

13. §. A kézírással vagy írógéppel készült 
szövegnek valamely gépi eljárás útján (polygrá- 
íia, chromogrália, stb.) előállított levonatait ezen
túl nyomtatványként tenet szállítani, ha a posta- 
hivatalnál egyszerre legalább 5 egyező szövegű 
példányban kerülnek feladásra. (Egyezm. Szab. 
117. c.)

14. §. A nyomtatványküldeményeknél az ed
digieken felül az alábbi bejegyzések is megenge
dettek:

a) A könyvtárak kölcsönzési szolgálatában 
használt űrlapokon szabad feljegyezni vagy 
hozzáírni:

a művek címét, a kért vagy elküldött példá
nyok darabszámát, a szerzők és kiadók nevét, a 
könyvjegyzék számait, az olvasásra engedélye
zett napok számát, a művet megtekinteni kívánó 
személy nevét, valamint a szóbaníorgó művekre 
vonatkozó egyéb feljegyzést;

b) a címváltoztatási értesítőkön szabad fel
jegyezni vagy hozzáírni:

a feladók új címét és azt a napot, amikor a 
változás életbe lép, vagy ezenfelül még a régi cí
met és azt a napot, amikor a változás megtörtént. 
Egyezm. Szab. 118. c. 2. §.)

15. §. A vakok részére szolgáló dombornyo 
mású küldemények díjszabását kell alkalmazni a 
következő küldeményekre:

a) a Braille-féle betűkkel írt levelekre;
b) a vakok írásának jeleivel ellátott klisékre;
c) kizárólag a vakok használatára szolgáló 

hanglemezekre azzal a feltétellel, hogy e külde
ménynek vagy a feladója vagy a címzettje csak 
a vakoknak valamely hivatalosan elismert inté
zete lehet. (Egyezm. Szab. 116. c. 1. §. és 120. c.)

16. §. Az ipari és növényi termékeknek a 
mintái ezentúl a gyár által lezárt csomagolás 
ban, vagy a felvevő ország valamely ellenőrző 
hatósága által lepecsételve árumintaként is 
szállíthatók. (Egyezm. Szab. 122. c) 3.)

17. §. A különálló kivágott szabásmintákat 
árumintadíjszabással lehet feladni. Egyetlen 
árumintaküldeményben azonban csak egy öltö
zetnek (ruhának, kabátnak stb.) kivágott sza
básmintáit lehet elhelyezni. Több különálló 
ruha szabásmintáit egy küldeményben egye
sítve csak levélként vagy kiscsomagként lehet 
feladni. (Egyezm. Szab. 123. c.)

18. §. Kiscsom.agban zsebórákat is fel lehet

adni, ha ezek nincsenek aranyból, ezüstből 
vagy más nemes fémből.

Ugyancsak fel lehet adni kiscsomagban 
töltőtollat és általában hasonló tárgyakat, ha 
nincsenek nemes fémből, aranyból, ezüstből 
stb. vagy más nemes anyagból. (Egyezm. 34. c.
4. §.)

19. §. A nemzetközi levélpostaforgalomban 
ezgntúl a kártékony rovarok élősdiei és pusztí
tói, amelyeket ellenőrzés céljából hivatalosan 
elismert intézetek küldenek egymásnak, levél
postai küldeményként küldhetők. E küldemé
nyek feladói és címzettjei csakis ilyen ellen
őrző intézetek lehetnek. (Egyezm. 46. c. 1. §.)

Értékküldemények.
20. §. Az értékküldeményeknél a feladónak 

a lerótt szállítási és egyéb díjaik (a biztosítási 
díjak kivételével) visszatérítésre csak akkor 
van igénye, ha az értékküldemény elveszté
séért, teljes megsemmisüléséért vagy teljes ki
fosztásáért kártérítés jár. (Értékmegáll. 18. c.
5. §•)

Csomagok.
21. §. Azokat a csomagokat, amelyek töré

keny tárgyakat (üvegárut, stb.) tartalmaznak, a 
jövőben a terjedelmes csomagoktól elkülönítve, 
mint törékeny csomagokat kell kezelni. A töré
keny csomagokra a szárazföldi és a tengeri 
szállítás, valamint átrakás közben különös óva
tosságot kell fordítani, és különös gonddal kell 
kezelni őket még akkor is, ha a többi csomag
gal könnyen összerakhatok.

A törékeny csomagok szállítóleveleit az 
előoldalon vastag betűkkel írt „Colis fragile“ 
(=  Törékeny csomag) jelzéssel, vagy ilyen szö
vegű jelzőcédulával kell ellátni. A törékeny 
csomagokat olyan ábrás jelzőcédulával kell el
látni, amely fehér alapon piros színnel nyomta
tott üveget tüntet fel. E jelzőcédulák rendsze
resítéséről később történik intézkedés.

A törékeny csomagok díja ugyanannyi, 
mint a terjedelmes csomagok díja, azaz a súly
díjat 50%-kai kell emelni és a díjat adott eset
ben 5 fillérrel osztható összegre felfelé ki kell 
kerekíteni. (Csomagmegáll. 8. c. 3. §, Csomag- 
megáll. Szab. 134. c.)

22. §. A tengerentúlra Szóló csomagok 
feladói kérhetik, hogy a csomag behajózásának 
napjáról és a szállító hajó nevéről „Behajózási 
értesítő“-vei értesítsék. A behajózási értesítőt
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a kicserélő hivatal csatolja a csomaghoz és azt 
a behajózási hely kicserélőpostahivatala köz
vetlenül a feladó címére küldi vissza.

A behajózási értesítő díja 70 fillér, ame
lyet a feladáskor kell megfizetni.

Azokat a csomagokat, amelyekről a feladó 
behajózási értesítést kér, valamint e csoma
gokhoz tartozó szállítóleveleket „Avis d’em- 
barquement“ (=  Behajózási értesítő) jelzéssel 
kell ellátni. (Csomagmegáll. 21. c., Csomagmeg- 
áll. Szab. 112. c. 1. §.)

23. §. Az értéknyilvánításnélküli csoma
goknál ezentúl — az Egyesült Államokba és 
szigetbirtokaira szóló csomagok kivételével — 
a viaszpecséttel, vagy ólomzárral való lezárás 
nem kötelező. (Csomagmegáll. Szab. 106. c.)

24. §. Ha a csomagok tartalma nemesfém, 
az eddigi burkoláson kívül varrásnélküli kettős 
zsákot is lehet a csomagolásra használni. (Cso
magmegáll. Szab. 107. c. 1. §.)

25. §. Azoknak a csomagoknak megőrzési 
határidejét, amelyeknek megérkezését a cím
zettekkel közölték, 2 hónapra lehet emelni, ha 
ezt a feladó kéri. (Csomagmegáll. 23. c. 5. §.)

26. §. A visszajelentett csomagok visszaje
lentésének elintézésére a kézbesítőhivatalok a 
belföldi, a Cseh-morva védnökséggel, továbbá 
Szlovákországgal és Németországgal való for
galomban továbbra is 2 hétig, egyéb európai 
forgalomban azonban 2 hónapig várnak és a 
csomagot csak ennek a határidőnek elteltével 
küldik vissza feladási helyére. A távoleső or
szágokkal való forgalomban a várakozási idő 
nem változik. (Csomagmegáll. 23. c. 4. §.)

27. §. A 3 kg.-os súlyfokozat rendszeresíté
sével a külföldön elveszett, megcsonkult (ki
fosztott) vagy megsérült értéknyilvánítás nél
kül feladott 1 kg.-nál súlyosabb, de 3 kg.-nál 
nem nehezebb csomagért a kártérítés ösz- 
szege nem haladhat meg 15 arany frankot. A 
többi összegek változatlanok. (Csomagmegáll.
39. c. 1. §.)

Utánvétel.
28. §. A feladó ezentúl nemcsak a belföldi, 

hanem a külfölddel való forgalomban is kérheti 
küldeményének utólag utánvéttel való megter
helését, illetőleg az utánvételi összeg felemelé
sét. Az esetleges utánvételi díjkülönbözetet, 
illetőleg a küldeménynek utánvétellel való utó
lagos megterhelése esetében az egész utánvé
teli díjat a belföldi forgalomra előírt módon 
kell beszedni. (Egyezm. 64. c., Csomagmegáll. 
30. c)

Á t u t a l á s .

29. §. Az átutalási forgalomban a számla- 
kivonatokat tartalmazó borítékok részére biz
tosított díjmentességet nem élvezik a számla- 
tulajdonosokhoz küldött számlakivonatokat 
tartalmazó oly küldemények, amelyeket elő
ször a számlatulajdonos cég lakóhelyén kézbe
sítettek és a cég megbízottja azután külföldre 
utánküldött. (Átüt. Megáll. 6. c.)

111. Kezelési változások.
L e v é l p o s t a .

30. §. Bérmentetlenül vagy elégtelenül bér
mentesítve feladott díjkedvezményes küldemé
nyeket (üzletipapirokat, nyomtatványokat, áru
mintákat, egybecsomagolt küldeményeket és 
kiscsomagokat) továbbítani kell, ha a feladó is
meretlen és a küldeményt nyilvánvalóan téve
désből bérmentesítették hiányosan (pl. egy
szerre feladott 50 db. nyomtatványból 1-2 db. 
bérmentetlen, de a többi bérmentesítve van, 
stb.). (Egyezm. 35. c.)

31. §. A 19. §-ban említett élősdieket úgy 
kell csomagolni, mint az élő méheket és piócá
kat, azaz olymódon szerkesztett dobozokban 
kell elzárni őket, amelyek minden veszélyt 
megakadályoznak. (Egyezm. Szab. 122. c. 2. §.)

32. §. Azokat a levelezőlapokat, amelyek
nek szabálytalansága egyedül a bérmentesítési 
díjnak a hátoldalon való lerovásából, illetőleg a 
bélyegeknek a címoldalról a hátoldara való át
hajtásából állana, nem szabálytalannak, hanem 
bérmentetleneknek kell tekinteni és ennek meg
felelően a szerint a küldeményfaj szerint kell 
megportózni, amelyhez szövegüknél vagy mé
retüknél fogva tartoznak (levél, levelezőlap, 
nyomtatvány). Ha pedig az ilyen levelezőlapo
kat már előre levéldíjszabással teljesen bér
mentesítettek, portó kirovásának helye nin
csen. (Egyezm. Szab. 113. cikk 5. pont.)

33. §. A tévesen irányított, nem ajánlott 
díjkedvezményes küldeményeket (nyomtat
vány, áruminta stb.) — a hírlapok és folyóira
tok kivételével — ezentúl a tévirányítás bizo
nyítására keletbélyegzőlenyomattal nem kell 
ellátni.

Az egyéb küldeményeken a tévirányítás 
jelzésére szolgáló keletbélyegzőt a következő- 
képen kell alkalmazni: leveleken a küldemé
nyek hátoldalára, levelezőlapokon az előoldalra. 
(Egyezm. Szab. 143. c. 3. §.) Ugyanez a szabály
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érvényes az utánküldött levélpostai küldemé
nyek lebélyegzésénél. (Egyezm. Szab. 147. c. 
6. §■)

34. §. Azok a kicserélőhivatalok, amelyek 
valamely külföldi kicserélőhivatalhoz naponta 
zárlatot indítanak s így a zárlatokat nem sor
számozzák, anyaghiány esetén ezentúl zárlatot 
ne indítsanak, hanem a legközelebb indítandó 
zárlatban az elmaradt napról (napokról) üres 
rovatlapot (rovatlapokat) helyezzenek el. 
(Egyezm. Szab. 157. c. 4. §.)

35. §. Ha valamely kicserélőhivatalhoz 
olyan rovatlapok vagy külön jegyzékek ér
keznek, amelyek nem e hivatalhoz, hanem va
lamely más külföldi kicserélőhivatalhoz szól
nak, a rovatlapokat, illetőleg különjegyzékeket 
minden kísérő átirat nélkül kell a rendeltetési 
hivatalnak megküldeni. (Egyezm. Szab. 162. c.
2. p.)

L é g i  l e v é l p o s t a .
36. §. A külföldről eredő légizárlatokat ál

talában azon az útirányon kell továbbítani, 
amelyet az indító igazgatás a zárlaton feltünte
tett. Ha azonban ezen az útvonalon a zárlatok 
továbbítása 'késik, a zárlatot más légi-összeköt
tetésekkel is lehet továbbítani, de csak azzal a 
feltétellel, ha nem okoz többköltséget az indító 
országnak. (Levélp. Légisz. 3. c. 3. §.)

37. §. Ha valamely légijárat balesetet szen
ved, az elakadt zárlatokról kiállított leletjelen
téseket az első rendelkezésre álló légiszolgálat
tal kell továbbítani, ha ez gyorsabb továbbítást 
biztosít, mint a közönséges szállítás.

Ha a légizárlat tartalma valamely baleset 
következtében megsérül, vagy a szállítóokira
tok elvesztek, új okiratokat (rovatlap, átadó
jegyzék) kell kiállítani és a leletjelentéssel 
együtt az indító és a rendeltetési igazgatásnak 
megküldeni. A leletjelentésben fel kell sorolni 
a talált küldeményeket, mindegyiknek a súlyát 
és adott esetben az ajánlott küldemények rag
számát. Ha Magyarország területén történik a 
baleset, akkor a legközelebbi postahivatal, a 
hová a légiszolgálat közegei a postaanyagot át
adják, azt rövid jelentéssel a Budapest 72. szá
mú postahivatalhoz küldi. (Levélp. Légisz. 3. c. 
6. §.)

É r t é k k ü l d e m é n y e k .
38. §. A sérült vagy elégtelenül csomagolt ér

tékküldemények kezelésére vonatkozólag a kö
vetkező szabályok lépnek hatályba:

Ha csak könnyű sérülésről, vagy a pecsétek 
kisebb, részleges leválásáról van szó, de a súly
megállapításból és egyéb körülményekből a tar
talom érintetlensége és hiánytalansága nyilván
való, elégséges a küldeményt új viasz pecsétnyo
mattal, esetleg lenyomatokkal ellátni. Az új pe
csétlenyomatokat a régi, töredezett pecsétlenyo
mat mellé kell elhelyezni, de úgy, hogy a pecsét
lenyomatok a tartalmat feltétlenül biztosítsák. A 
pecsételés előtt a küldemény eredeti és a pecsé
telés után az új súlyát meg kell állapítani és a 
burkolatra feljegyezni. A súlyadatok után a kül
földi országokba szóló értékküldeményekre a kö
vetkező feljegyzést kell írni: „Cacheté d’office á
.........“ (=  Hivatalból pecsételve.........-ban). A
belföldi és a Magyarországba szóló küldemé
nyekre a feljegyzést magyar nyelven kell írni. 
Ezt követi a keletbélyegző lenyomata és a pecsé
telést végző alkalmazottak aláírása. (Értékmegáll. 
Szab. 109. c. 4. §.)

C s o m a g o k .
38. §. A csomagzárlatokat indító kicserélőhi

vatalok a jövőben nemcsak a tengeri viszonyla
tokban, illetőleg a nem meghatározott időkben 
küldött csomagzárlatok rovatlapjait, hanem vala
mennyi csomagrovatlapot évenként kezdődő sor
számmal látják el. (Csomagmegáll. Szab. 145. c.
3. §•)

40. §. Azoknak a csomagoknak szállítóleve
leihez, amelyekről a feladó behajózási értesítőt 
kért (1. 22. §.), a kicserélőhivatalok egy ún. n. 
.,Behajózási értesítőt“ (a nyomtatvány számát 
később fogom közölni e hivatalokkal) csatolnak. 
A kiléptető kicserélőhivatal az értesítő előolda- 
lát kitölti és az értesítő hátoldalának megfelelő 
helyére rávezeti, hogy a csomagot milyen számú 
zárlattal, mely hivatalnak, mikor továbbították. 
Az értesítőt a szállítólevélhez csatolva továbbítja.

Egv-egy űrlap csak egy csomagra vonatkoz- 
hatik.

A behajózási értesítők kezeléséért 20 centi
me díjat kell rovatlap útján továbbadni annak a 
postaigazgatásnak javára, amely a behajózási ér
tesítő visszaküldéséről gondoskodik. (Csomag
megáll. 21. c., Csomagmegáll. Szab. 112. c.)

41. §. Ha a törékeny csomagokat zárt tartá
lyokban kell továbbítani, e csomagokat külön 
tartályokban kell elhelyezni és e tartályok cím
lapját, esetleg magát a tartályt el kell látni a tö
rékeny csomagokra rendszeresített jelzőcéduíá- 
val. (Csomagmegáll. Szab. 134. c.)
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42. §. Ha gyufát, robbanó tárgyakat, vala
mint filmet és celluloidot tartalmazó csomagokat 
zárt tartályokban kell továbbítani, e csomagokat 
lehetőleg külön tartályokban kell elhelyezni. E 
tartályokat különleges zsákfüggvénnyel kell el
látni, amelyen vastag betűkkel megfelelő jelzést, 
mint pl. „Celluloid“, kell feltüntetni. (Csomag- 
megáll. Szab. 146. c. 7. §.)

43. §. Azokban az esetekben, amikor a cso
magokat szállítás közben a posta vagy a vám va
lamilyen okból (vámintézkedés, forgalomfenn
akadás, sérülés, kifosztás, vagy más hasonló ok 
miatt) visszatartja és így hivatalból kell vissza
jelentést küldeni, a hivatalból küldött visszaje
lentés alapján kiállított kézbesíthetetlenségről 
szóló értesítésre feltűnő módon a következő jel
zést kell írni: „Colis retenu d’office“ (=  Hiva
talból visszatartott csomag). Az ilyen visszaje
lentésért díjat nem szednek. (Csomagmegáll. 23. 
c. 4. §. és Csomagmegáll. Szab. 137. c. 2. §.)

44. §. Visszajelentést ezentúl hivatalból ak
kor is kell küldeni, ha a csomag a megszabott ha
táridőn túl a vám őrizetében van, még ha a vám
kezelést nem is a posta közvetíti. (Csomagmeg
áll. Szab. 137. c. 2. §.)

U t a l v á n y o k .

45. §. Az olyan szabályellenességeket, ame
lyek miatt a közönséges utalványokat nem lehet 
kifizetni és amelyeket nyilvánvalóan a felvevő
hivatal követett el, szükség esetében a belföldi 
forgalomban és azokkal az országokkal való for
galomban, amelyekkel sürgős postai ügyekben 
díjmentes szolgálati táviratok válthatók, a cím
zettre háruló költség nélkül, távirati úton lehet 
rendezni. (Utalványmegáll. Szab. 107. c. 2. §.)

V i s s z a v é t e l ,  c í m v á l t o z t a t á s .

46. §. A légiúton kért visszavételi kérelem, 
vagy címváltoztatás esetében a 338. sz. nyomtat
vány (C. 11. nemzetközi minta) helyett olyan kü
lönleges vékony papiroslapot lehet használni, 
amely minden félreértést kizáró módon tartal
mazza a kérdéses küldeményre vonatkozó ósz- 
szes szükséges adatokat. Ily papírlap használata 
esetében a címirat másolatát nem kell elküldeni. 
A magyar posta egyelőre ilyen különleges vé
kony papírlapot nem használ e célra. (Egyezni. 
Szab. 150. c. 1. §.)

M e g b í z á s o k .
47. §. Ha a megbízás feladója azt kéri, hogy 

a beszedett összegről szóló postautalványt légi
postái úton küldjék vissza, kérelmét teljesíteni 
kell és a beszedett összegből a légipostái pótdí
jat is le kell vonni. (Megbíz. Megáll. 10. c. 2, §.)

48. §. Ha a megbízás egyes okiratait nem 
pontos összegekkel írták be a jegyzékbe, vagy ha 
az egyes okiratok szabálytalanok, a felvevőhiva
tal közvetítésével azonnal vissza kell küldeni 
őket a feladónak; csatolni kell hozzájuk a be 
nem váltás okát megjelölő feljegyzést és azonkí
vül közölni kell, hogy a visszatartott okiratok 
elszámolását utólag, a bemutatás után küldik 
meg. Amikor ezt az elszámolást elküldik, a be
válthatatlan okiratok régebbi elküldésére utaló 
feljegyzést a jegyzék második részéhez kell csa
tolni.

Ha egy küldeményhez tartozó okiratok kö
zül egyet sem lehet beváltani, ezeket szintén ma
gyarázó jegyzet és a jegyzék második részének 
kíséretében kell azonnal visszaküldeni.

Az okiratokat postaszolgálati ajánlott kül
deményként kell továbbítani. (Megbíz. Megáll. 
Szab. 105. c.)

H í r l a p .

49. §. A csak egész évre, vagy félévre elő
fizethető lapok díjváltozását legalább egy hó
nappal bármelyik negyedév kezdete előtt kell 
közölni.

Ha a változást ennél később közük, az csak 
a következő negyedévtől kezdve érvényes. (Hír- 
lapmegáll. 5. c. 2. §.)

50. §. Ha a címzett nem tudja előre pontosan 
közölni a címváltozás pontos időtartamát, az új 
rendeltetési hely postahivatala az előfizető kérel
mére az általa utólag megadott címre utánaküldi 
a hírlapokat és erről értesíti az eredeti rendelte
tési igazgatást. (Hírlap. Megáll. Szab. 111. c. 1. §.)

V e g y e s  i n t é z k e d é s e k .
51. §. A válaszdíj szelvények elszámolási ára 

ezentúl 35 centime helyett 28 centime. Az el
adási ár változatlan marad. (Egyezm. Szab. 176. 
c. 3. §.)

52. §. A csomagdíjakról való leszámolás te
kintetében a következő változások lépnek életbe:

a) nemleges csomagszámadást többé nem 
kell készíteni;

b) nem kell készíteni különbözeti kimutatást,
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ha a számadásokban megállapított tévedések 
végső összege 50 centime-nél nem több. (Csomag- 
megáll. Szab. 150. c. 3. §.)

53. §. A külföldi postahivatalokhoz intézett 
távirati közlésekben a postahivatal rövidített 
távirati címe: „Postbur“. E címet annak a város
nak megnevezése követi, ahova a táviratot kül
dik. Pl. Postbur—Zürich. (Egyezm. Szab. 182. c.)

Z á r ó  i n t é z k e d é s e k .
54. §. Minden olyan rendelkezés, amely a 

fenti szabályokkal ellenkezik, e rendelet életbe
léptetésével hatályát veszti.

Az A. 1. stb. Szabályzatok javításáról külör 
pótlékok útján intézkedem. A Levélpostadíjsza- 
básra, a Csomagdíjszabásra és a Légipostái Díj
szabásra vonatkozó változásokat azonban egye
lőre e rendelet alapján vezessék keresztül a hi
vatalok.

Ennek a végrehajtási utasításnak a közönsé
get érdeklő része (a díjszabási és üzletszabály
zati változások) a Budapesti Közlönyben is meg
jelenik.

Budapest, 1940. évi június hó 23-án.

Változások a Levélpostadíjszabásban.
227.308/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó
dosításokat tartalmazó 11. sz. Változások című 
összefoglalást kiadtam.

A szükséges példányokat a m. kir. posta 
külföldi hirlaposztálya küldi szét.

Budapest, 1940. évi június hó 26-án.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben.

228.109/4.
A buenos-airesi postakongresszuson kötött 

postacsomagmegállapodás f. évi július hó 1-től 
kezdődő érvénnyel a nemzetközi postacsomag
forgalomban 1—3 kg-os súlyfokozatot rendsze
resített.

E súly fokozat díjait a hivatalok jegyezzék 
elő a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című- 
füzetben a 3. hasábban a 3 kg-os súlyhatárnál 
egyelőre az alább felsorolt országoknál:

1. oldal, Albánia, az 1. útiránynál: „3.— 
a 2. útiránynál: „3.60.“

1. oldalon, Belgium: „1.95.“
1. oldal, Bulgária: az 1. és 2. útiránynál:

„2.30.“
1. oldal, Cseh-Morva védnökség: az 1. út

iránynál: „1.—“, a 2 útiránynál: „1.10.“
1. oldal, Dánia, az 1. útiránynál: „1.95“, a 

2. útiránynál: „2.55.“
1. oldal, Észtország, az 1. útiránynál: „2.55“, 

a 2. útiránynál: „3.05.“
1. oldal, Finnország, az 1. útiránynál: „2.60“, 

sürgős csomag: „4.90“, a 2. útiránynál: „3.20“, 
sürgős csomag: „5.90.“

1. oldal, Görögország: „2.75.“
1. oldal, Izland: „3.45.“
1. oldal, Jugoszláv királyság: „1.45.“
1. oldal, Lettország, az 1. útiránynál: „2.45“, 

a 2. útiránynál: „2.65.“
1. oldal, Litvánia: „2.25.“
1. oldal, Luxemburg: „1.60.“
2. oldal, Németalföld: „1.85.“
2. oldal, Németország: „—.80.“
2. oldal, Norvégia: „2.85.“
2. oldal, Olaszország: „2.25“, azonkívül az 

1 kg-os súlvfokozatnál „1.40“-et helyesbítsék 
„1.75“-re, a 20 kg-os súlyfokozatnál pedig 
„10.—“-et „10.25“-re,

5. oldal, Románia: „1.45.“
5. oldal, Svájc, az 1. útiránynál: „1.90“, a 2. 

útiránynál: „2.30.“
5. oldal, Svédországnál: „2.55“, sürgős cso

mag: „4.80.“
5. oldal, Szlovákország: „—.70.“
5. oldal, Vatikánváros állam: „2.25.“
5. oldal, Törökország, A) Európai rész, 1. 

útirány: „3.05“, 2. útirány: „2.55“, 3. útirány: 
„2.65“, 4. útirány: „3.10“; B) Ázsiai rész, a) 1. 
útirány: „3.55“, 2. útirány: „3.05“, 3. útirány: 
„3.15“, 4. útirány: „3.60“, b) 1. útirány: „4.80“, 
2. útirány: „4.30“, 3. útirány: „4.40“, 4. útirány: 
„4.85“, c) 1. útirány: „3.50“, 2. utiránv: „3.80“
d) 1. útirány: „4.00“, 2. útirány: „4.30“. 

Budapest, 1940. évi június hó 26-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul 
tak névjegyzékéből való törlés.

228.002/4.
A tárcanélküli miniszter hivatala a folyó 

évi április hó 1-vel megszűnt.
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Ezért a Levélpostadíjszabás 67. §-nak (A | 
díjátalányozásban részvevő szervek) X/a. cso
portjaként szereplő „Tárcanélküli Miniszter" 
a jegyzékből törlendő.

Budapest, 1940. évi június hó 25-én.

Magyarság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

226.441/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, dr. 

Ráttkay R. Kálmán felelős szerkesztésében és 
a Magyarság lapkiadó rt. kiadásában megje
lenő, a Centrum kiadóvállalat rt. nyomdájában 
előállított Magyarság című időszaki lap további 
megjelenését és terjesztését június 13-tól június 
19-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat az illetékes kir. ügyészséghez küld
jék be.

Budapest, 1940. évi június hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
226.904/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi június hó 5-én kelt B. I. 
5.463/2—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Kedves Tanár Tanító Test 
vérünk!“ című, „Az igazság a legszentebb népi 
élni akarás“ kezdetű „Gruber Lajos és Gál 
Csaba“ aláírását feltüntető sajtótermék (röp- 
irat); a június hó 5-én kelt B. I. 5.439/1940. számú 
végzésével pedig az ugyancsak ismeretlen he
lyen előállított, „Letűnt már Reisz Móric sá- 
beszcsillaga“ kezdetű, „Számoló Sándor szék
álló“ aláírást feltüntető sajtótermék (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, 1940. évi június hó 20-án.

227.181/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi június hó 19-én kelt B. 
5.922/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, keltezés nélküli, „Olvasd és 
add tovább“ című, „A példátlanul nagy német 
győzelmek“ kezdetű, „Ehhez a fajtához tar
tozni előny“ végződésű röpirat lefoglalását ren
delte 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, 1940. évi június hó 21-én.

II.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
221.340/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásnak a kép- 
táviró szolgálatra vonatkozó 2. sz. Betétjében 
(a P. R. T. 1940. évi 7. sz.-ban megjelent 
205.519/8. sz. rend. melléklete) a következő vál
tozást jegyezzék elő:

1. oldal „Általános tudnivalók“ első bekez
dés első sorában „ .............Budapest—Berlin“
után szúrják be: „Budapest—Wien“.

Budapest, 1940. évi június hó 20-án.

Változás a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsorában.

226.617/3.
A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy

nökségek Névsorának 25. oldalán Budapest 5.- 
nél az első hasábban töröljék a „270“ számot; 
a 175. oldalon pedig a 270. szám mellől töröl 
jék: „Budapest 5“.

Budapest, 1940. évi június hó 20-án.

Változások a Helységnévtárban.
226.567/3.

A hivatalok az alább felsorolt községeknél 
az utolsó táviróhivatal megjelölése után jegyez
zék be: „knytb.“
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Etes (196. o.), Gyöngyösoroszi (236. o.), 
Hasznos (247. o.), Káva (288. o.), Kisnána (309. 
o.), Mátraszőllős (362. o.) és Töhöl (1, sz. pót
füzet 109. o.).

Budapest, 1940. évi június hó 26-án.

Változások az Irányítási Füzetben.
227.833/3.

A hivatalok az Irányítási Füzet című se
gédkönyvben az itt felsorolt postahivataloknál, 
illetve ügynökségeknél a 7. hasábban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Abapuszta pu-nál „1. Nyháza 2“ elé írják be:
1. 20 —

Álmosd ezentúl 204, Nagyiéta, Debr. 
2/5824 v.

Alsóbisztra ezentúl Eh. Huszt, 33, 34.
Alsóneresznicénél 39 helyett 34.
Alsószinevér ezentúl 33 — Huszt, 34.
Alsóverecke ezentúl 1. 33 — 1. Volóc — 1. 

Munkács, 34 — Volóc—Munkács.
Anarcsnál 1. Nyh. 2 — 1. 20/6463 v. helyett 

1. 20/6424. v.
Antalócnál 34 helyett 20; 3744 helyett 3734.
Bagamérnál töröljék az „1“ betűt.
Balkánynál „1. Nyháza 2“ elé írják be: 1. 

20 —

Balsánál 109 helyett 103.
Barabásnál csaroda helyett Mezőkaszony.
Báránd ezentúl 298, 297, +297.
Barkaszó ezentúl 33 — cs./422 v., 34 — 

CS./432 v.
Bátyú ezentúl +34, 33/422, f38, 39, +39, 34, 

38, +33, Munkács/419 v.
Bene ezentúl Eh. Beregszász, 33, 1. 34/4132 

v„ +33.
Bercsényifalva ezentúl 72, 34 — Ungvár 

2/1734 v., +72.
Beregkövesdnél töröljék: 1. 39.
Beregrákos ezentúl 33 — Munkács — 20.
Beregsom ezentúl 33/4122 v., 34/4133 v.
Beregsurány ezentúl 120, 1. Beregszász,

1. 20.

Beregszász ezentúl +34, 1. 9/4108 v., 33, +38, 
34, +33, 38, +384, 1. Bp. 62 — 72/4138 v.

Berekfürdőtelep ezentúl 232, Eh. Karcag, 1. 
Karcag/5224 v., +232,

Berettyóújfalunál 20/532 helyett 297; 514 v. 
után írják be: +297.

Biharkeresztesnél 20/532 v. helyett 297, 
+297.

Bükénél töröljék: 1. 39.
Biri pu-nál „1. Nyh. 2“ elé írják be: 1. 20 —
Bocskaykert pu. ezentúl Eh. Debrecen 2 — 

19, +299, Debr. 2/1712 v.
Bojár—Hollós pu-nál az „1“ betűt töröljék.
Bótrágy ezentúl Eh. Bátyú — 33/4122 v., 

1. 34/4132 v„ +33.
Bújnál 120 helyett 116.
Bustyaháza ezentúl 33, +33, 34.
Cégénydányádnál 6636 helyett 6634.
Csap ezentúl +34, +113, 33, 39, +38, 19, 116, 

34, +39, 20, 49, +20. 115, +19, 38, +33, +72, 1. Bp. 
62 — 72/438 v., 113, Kassa 2/4008 v., Miskolc 
2/408 v.

Csaroda ezentúl 120, Vásárosnamény, 1. 20, 
1. Beregszász.

Csengéméi 6136 helyett 6144.
Csontos ezentúl 72, Ungvár 2 — 20/1734, 

v. +72.
Demecsernél töröljék: +113.
Deregnyőnél 34/4914 v. helyett 20/4924 v.
Dobóruszka ezentúl Ungvár 2 — 20/4924 v.
Dolhánál töröljék: 1. 39.
Dombónál +33 helyett 33; 39 helyett 34.
Dombrádnál 220 helyett 216.
Fancsika ezentúl Eh. Beregszász, 33, 1. 34/ 

4132 v„ +33.
Feketeardó ezentúl 33, 34.
Felsőveresmart ezentúl 33, +33.
Fenyvesvölgy ezentúl 72, 20 — Ungvár 

2/1734 v.
Folyás pu. ezentúl Eh. Tiszacsege, 168/6037 

v„ 167/6033 v.
Földes ezentúl 298, 297.
Frigyesfalva ezentúl 61, 34 —Munkács/434

v., +61.
Gacsálynál 6636 helyett 6634.
Gátnál töröljék: 1. 39.
Gávánál 109 helyett 103.
Gebénél 6124 helyett 6134.
Gergelyiugornya ezentúl Eh. Vásárosna

mény, 120, 1. 20.
Gorond ezentúl 33/422 v., 34/432 v.
Győrtelek ezentúl 140, 1. 20 — 1. Nyh.

2/6144 v., +140.
Gyulaháza ezentúl Kisvárda — 1. 20/6424 v.
Gyüre ezentúl +116, 1. 20/6524 v., 115.
Haj ásd ezentúl 72, 1. 20 — 1. Ungvár 

2/1734 v.
Hajdubagosnál töröljék az „1“ betűt.
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Hajdúböszörmény ezentúl 118, 1. Misk 2/gk., 
117, f i 18, f  117.

Hajdudorog ezentúl 118, 117, f i  18, f i  17. 
Hajduhadház ezentúl 19, 299, f299, 20, f20,

f  19.
Hajdúnánás ezentúl 118, 117, f i  18, f i  17. 
Hajdúszoboszlónál „19“ után írják be: 299. 
Hajduszovátnál töröljék: 20.
Herincse ezentúl Huszt, 33, 34.
Hodász 6124 helyett 6134.
Horlyónál 34 helyett 20; 3744 helyett 3734. 
Hosszúpályinál töröljék az „1“ betűt.
Huszt ezentúl 1. 9 — 1. Kassa 2 — 1. Miskolc 

2/4128 v., 33, 34, f33, 38/4112 v., f34.
Ibránynál 220 helyett 216. 
boncánál töröljék: 1. 39.
Ilosvánál töröljék: 1. 39.
Irhócnál töröljék: 1. 39.
Jánknál 6636 helyett 6634.
Józsa ezentúl 118, 117, f i  18 (V. Ü.), f i  17 

(k. ü.).
Kábánál 1. 299 helyett 299.
Kállósemjénnél 6124 helyett 6134. 
Kántorjánosinál 6124 helyett 6134. 
Karcsavánál 34 helyett 20.
Kenézlőnél 120 helyett 103.
Királyháza ezentúl 33, 34, f33, 38. 
Királymezőnél 39 helyett 34.
Kisberezna ezentúl 72, 20 — Ungvár 2/1734 

v., f72.
Kislétánál 6124 helyett 6134.
Kocsordnál 6636 helyett 6634.
Kokadnál az „1“ betűt töröljék.
Kopócsapáti ezentúl f i  16, 1. 20/6524 v., 115. 
Korláthelmecnél 34 helyett 20; 3744 helyett 

3734.
Kótajnál 120 helyett 116.
Kovácsrétnél töröljék: 1. 39.
Kökényesnél 39 helyett 34.
Kőrösmező ezentúl 33, 34.
Kövesliget ezentúl Huszt, 33, 34.
Kúnhegyes ezentúl 78, 1. 20/5017 v., f  78, 

77, f77.
Kúnmadaras ezentúl 232, 1. f  168/5225 v., f 232. 
Lipcse ezentúl Huszt, 33, 34.
Lónva ezentúl Mándok — 1. 20.
Máj dánka ezentúl Huszt, 33, 34.
Mándok ezentúl f i  16, 1. 20/6524 v., 115. 
Máriapócsnál 6124 helyett 6134. 
Mátészalkánál 1. Nyh. 2. — 1. 20/6124 v. he

lyett Nyh. 2. — 20/6134. v.
Mátyócnál 34 helyett 20.

Mezőkaszony ezentúl 33/4122 v., 34/4133 v.
Mezőladány ezentúl f i  16, 1. 20/6524 v., 115.
Mezőpeterd ezentúl f298, 297, f297.
Mikepércsnél az „1“ betűt töröljék.
Munkács ezentúl 1. f34 — 1. 9 — 1. Kassa 2. 

/408 v., 33/410 v„ 39, 34/402 v., 49/432 v., f61, 
38 — f33 — 1. Bp. 62 — 72/438 v.

Nádudvardnál „1. 299“ helyett 299.
Nagybégány ezentúl 33,4122 v., 34/4133 v.
Nagyberegnél töröljék: 1. 39.
Nagyberezna ezentúl 72, Ungvár 2. — 20/1734 

v., f72.
Nagydobos ezentúl f i  16, 1. 20/6524 v., 115.
Nagydobrony ezentúl Bátyú, 34.
Nagygejőcnél 34 helyett 20; 1734b helyett 

1714.
Nagyhalásznál 220 helyett 216.
Nagykálló ezentúl 56, 20 — Nyháza 2/6134 

v., f56.
Nagykaposnál 4912 helyett 4930; 4922 he

lyett 4932; 34 helyett 20; 4914 helyett 4924.
Nagykereki ezentúl 156, Debr. 2. (V. Ü. ü.) 

— 1. Debr. 2. (k.) /5734 v.
Nagylétánál töröljék az „1“ betűt.
Nagylucska ezentúl 33/422 v., 34/432 v.
Nagymuzsaly ezentúl 33, 1. 34/4133 v.
Nagypolánynál az eddigi adatok helyébe 

„Kisberezná“-t írjanak.
Nagyszekeresnél 6636 helyett 6634.
Nagyszőllős ezentúl f38, 33, 34, f33, 38.
Nevetlenfalu ezentúl Eh. Feketeárdó, 33/4235 

v., 34/4233 v.
Nyírbátor ezentúl 56, Nyh. 2. — 20/6134 v., 

170, f56.
Nyírcsászárinál Mátészalka helyett Nyír

bátor; 6124 helyett 6134.
Nyírkárász ezentúl Kisvárda — 1. 20/6424 v.
Nyírmeggyesnél 6124 helyett 6134.
Óhat—Pusztakócs pu. ezentúl 168, Eh. Deb

recen 2., f  168, 167, f  167.
Ópályi ezentúl f i  16, 1. 206524 v., 115.
Oroszvég ezentúl 33 — Munkács, 20.
ökörmező ezentúl Huszt, 33, 34.
Pallagpusztánál „170“ elé írják be: 1. 20.
Paszabnál 1. 20/120. v. helyett 1. 34/103. v.
Paszika pu-nál ,,61“ után írják be: 34 — 

Munkács /434 v.
Pátyodnál 6136 helyett 6144.
Perecseny ezentúl 72, Ungvár 2 — 20/1734 

v., f 72.
Petneháza ezentúl Kisvárda — 1. 20/6424 v.
Polena ezentúl Szolyva, Munkács — 34.
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Porcsalmánál 6136 helyett 6144.
Poroskónál írják be: 72.
Pusztataskony—Abádszalók pu-nál „78“. 

után írják be: 1. 20/5017 v.
Püspökladánynál 1707 helyett 1747; „+20“ 

után írják be: f297.
Rahó ezentúl 33, f33, 34, f34.
Rakamaz ezentúl fi i ,  12, 1. 34/2335 v., +12.
Rákásznál 39 helyett +33.
Rétköz pu.-nál 220 helyett 216.
Salánk ezentúl 33 — Nagyszőllős /3422 v.,

I. 34/3423 v.
Sáp ezentúl 298, 297, +297.
Sáránd ezentúl 156, Debr. 2./S734 v., +156.
Sóslaknál „72“ után írják be: 20 — Ungv. 2. 

/1734 v.
Szabolcsbáka ezentúl Kisvárda — 1. 20/6424 v.
Szajol ezentúl 6, +20, +102 (k. ü.)
Szatmárököritónál 6136 helyett 6144.
Szeklence ezentúl 33, +33.
Szentmargittapuszta pu. ezentúl 168 — Eh. 

Tiszacsege 16037 v.
Szentmiklós ezentúl 61, 34 — Munkács /434 

v., +61.
Szerednye ezentúl 33 — Munkács, 20.
Szobránc ezentúl 33 — Ungvár 2 — 20.
Szolnok 2-nél „+100“ helyett 100; „+34“ he

lyett „+39“; töröljék: 1. D. 2/1707 v.
Szolyva ezentúl 1. 33 — 1. Munkács /410 v„ 

61, 34 — Munkács /434 v., +61.
Szőllősegres ezentúl Eh. Nagyszőllős — 33 

/3422., 34/3423 v.
Szűrte ezentúl 19, 20/1714 v.
Takcsány ezentúl Kisberezna — 20 — Ung

vár 2.
Tarpa ezentúl 120, Vásárosnamény, 1. 20.,

1. Beregszász.
Técső ezentúl 33, +33, 34, +34.
Telektanya Eh. Nagyhalász helyett Eh. 

Dombrád.
Tiszabercelnél 1. 20/120 v. helyett 34403 v.
Tiszabogdány ezentúl Rahó, 34.
Tiszabonkút ezentúl 33, +33, 34, +34.
Tiszacsege ezentúl 168/6037 v., 167/6033 v.
Tiszaszentimre ezentúl 232, 1. +168/5225 v., 

+232.
Tiszaújlak ezentúl +38, 33, 34, 38, +33.
Tornyospálca ezentúl +116, 1. 20/6524 v„ 115.
Toronya ezentúl Huszt — 33, 34.
Trebusafejérpatak ezentúl 33, +33, 34, +34.
Tunyognál 6636 helyett 6634.
Turjabisztránál írják be: 72.

Turjaremeténél írják be: 72.
Tyúkodnál 6136 helyett 6144.
Ublya ezentúl Kisberezna, 20 — Ungvár 2. 
Üjfehértó ezentúl 19, 299, +299, 20, +20, +19. 
Ungtarnócnál 4922 helyett 4932; 34 helyett 

20; 4914 helyett 4924.
Ungvár 2 ezentúl 1. 9. — 1. Kassa 2 — 1. Mis

kolc 2/1708 v„ 72, 19, 20, +72, 1. 38/1712 v„ 1. Bp. 
62 — 72/1738b v., 113.

Vajánnál 34 helyett 20; 4914 helyett 4924. 
Váncsod ezentúl +298, 297.
Vári ezentúl 33, 1. 34/4132 v.
Vencsellőnél 109 helyett 103.
Vértesnél töröljék az „1“ betűt.
Viss 109 helyett 103.
Vitka ezentúl +116, 1. 20/6524 v„ 115.
Volóc ezentúl 1. 33 — 1. Munk. /410 v., 61, 

34/434 v.
Zajtánál 6636 helyett 6634.

10. o. Alsónemesapátinál 138 helyett +24.
13. o. Aszófőnél „48“ elé írják be: 47 (nyá

ron).
14. o. Babócsa ezentúl 26, +26, 25, +25.
17. o. Balatonakarattyánál töröljék: 1. Bp. 72. 

/1102 v.
18. o. Balatonboglárnál töröljék: 1. Bp 72 

/1204 v.
18. o. Balatonedericsnél „197“ elé írják be: 

7/5227 v„ 5225 helyett 5215.
18. o. Balatonfenyvesnél írják be „8“ elé: 35. 

(nyáron).
18. Balatonföldvárnál töröljék: 1. Bp. 72. — 

1. Szív. 2/1204 v.
18. o. Balatonfüredfürdőnél töröljék: 1. Bp 72. 

/1102 v.
18. o. Balatongyöröknél „197“ elé írják be: 

7/5227 v„ 5225 helyett 5215.
19. o. Balatonlellénél töröljék: 1. Bp. 72 

/1204 v.
19. o. Balatonmáriafürdőnél „8“ elé írják be: 

35. (nyáron).
19. o. Balatonszárszónál „8“ elé írják be: 35. 

(nyáron).
19. o. Balatonszemesnél töröljék 1. Bp. 72. 

/1204 v.
19. o. Balatonszepezd ezentúl 47. (nyáron), 

48, +48, +47 (nyáron).
21. o. Bánokszentgyörgynél 138 helyett +24.
22. o!. Bátaszék ezentúl 43, 162, 136, 96, 60,

160, +96. 1 r i p -
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27. o. Berzence ezentúl 26, f26 (V. Ü. ü.), 
25 (k.), f25 (k.).

31. o. Böhönyénél „+244“ elé írják be: 7/ 
5837 v.

32. o. Búcsúszentlászló ezentúl 24, f24, 138.
36. o. Csajágnál f226 helyett f225.
46. o. Drávátok ezentúl fl54. 154.
52. O. Erdfícsokonyánál 32/5923 helyett 44 

/5924.
57. o. Felsőrajk ezentúl 24, f24, 138.
58. o. Fonyódfürdőtelepnél töröljék: 1. Bp. 

72/1204. v.
62. o. Gelse ezentúl 24, f24, 138.
64. o. Görgeteg ezentúl +159 (H. Ü. után 

nem), 1. 44/5924 v., 159 (k. ü.).
65. o. Gyenesdiásnál „197“ elé írják be: 

7/5227 v.; 5225 helyett 5215.
69. o. Hahóinál +138 helyett 24.
73. o. Hévizszentandrásnál „Keszthely“ elé 

írják be: 7.
75. o. Hosszúvölgy ezentúl f24.
103. o. Lábod ezentúl fl59 (H. U. után nem), 

1. 44/5924 v., 159 (k. ü.).
104. o. Légrád pu. ezentúl Eh. Nkanizsa 2. — 

25, +25.
104. o. Lesencetomaj ezentúl +197, Tapolca 

— 47 (nyáron) /7525 v., 48/7533 v., (nyáron nem), 
197.

109. o. Marcalinál „+244“ elé írják be: 7, — 
+7 15837 v„ „+29“ helyett 1. +29.

117. o. Murakeresztúl ezentúl 26, +29, 25, +26, 
29, +25.

122. o. Nagykapornak ezentúl 24, +24.
126. o. Nagyszakácsi ezentúl 7, (IX. 9-től), 

Bsztgyörgy, +244 (IX. 9-től).
128. o. Nemesapáti ezentúl 24, +24, 138.
138. o. Pacsánál „Keszthely“ elé írják be: 7.
146. o. Pusztamagyaródnál 138 helyett +24.

. 152. o. Révfülöp ezentúl 47 (nyáron), 48, +48, 
1. Bp. 72 /II14 v., +47 (nyáron), 1. Bp. 72/1118 v.

159. o. Somogyszobnál töröljék: +44.
159. o. Somogytarnócánál „32/5923“ helyett 

44/5924 v.
159. o. Somogyudvarhely ezentúl +26, Eh. N- 

kanizsa 2. —- 25, +25.
161. o. Söjtörnél 138 helyett +24.
161. o. Sümegnél 48 helyett 47 (nyáron);

„7525 V .“  után írják be: 1. 51/7524 v„ 48/7533 v., 
(nyáron nem).

167. o. Szekszárdnál 5217 helyett 5227; 135 
helyett 96; +135 helyett +96.

169. o. Szentlőrincnél +25 helyett +26; +26 
helyett/ +25.

172. o. Szomajom ezentúl 44.
180. o. Tihany ezentúl 47 (nyáron), 48, +48, 

1. Bp. 72/1114 v.
198. o. Vonyarcvashegynél „197“ elé írják 

be: 7/5227 v.; 5225 helyett 5215.
200 o. Zalaszentbalázsnál +138 helyett 24.
201. o. Zalaszentiván ezentúl Zegerszeg 

/7722 v., 24, +24, 138, Zegerszeg /7726 v., +138.
201. o. Zalaszentmihály ezentúl 24, +24, 138.
201. o. Zánkánál írják be: +47 (nyáron).

7. o. Abaújszinánál „1. 34“ elé írják be: 1. 142. —
12. o. Alsózsolcánál 39 helyett 142.
13. o. Aszalónál 9 helyett 142.
39. o. Csobádnál 9 helyett 142.
56. o. Felsőméránál 9 helyett 142.
58. ö. Felsőzsolcánál 39 helyett 142.
61. o. Garadnánál „9“ után írják be: 142.
70. o. Halmajnál 9 helyett 142.
72. o. Hernádcsánynál „1. 34“ elé írják be:

1. 142 —
73. o. Hernádvécsénél 9 helyett 142.
84. o. Kálóz ezentúl 96, 1. 32 (nyáron nem),

+96.
135. o. Ongánál 9 helyett 142.
152. o. Rimaszombatnál töröljék: 1. 21/8122 v.

Budapest, 1940. évi június hó 25-én.

Borbányaszőllő postaügynökség megnyitása.

226.781/3.
Szabolcs vármegye nyírbogdányi járásában 

fekvő Oros községhez tartozó Borbányaszőllő 
lakott helyen 1940. évi június hó 11-én posta
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nyíregy
háza 1., ellenőrzőszáma: 2311, díjnégyszög-
száma: 1536.
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Az ügynökség forgalmi köre Borbánya- • 
szőllő, Maleczki-tanya, Nagyszállás, Nyírjes és 1 
Szászkút lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Borbányaszőllőnél
( o  Oros) (142. o.) az „u. p. és“ helyébe írják 
be: „ISI Eh. Nyíregyháza 1. Debrecen — — 
Nyíregyháza . . . ., 1536“; az „ut. Oros“ után 
pedig „postáig. D.“ Maleczkitanva o  Oros 
(355. o.), Nagyszállás (A Oros (392. o.), Nyír
jes o  Oros (405. o.) és Százkút O Oros (488. 
o.) ezentúl „u. p. Borbányaszőllő“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek
Névsorában a 23. oldalon Bonvhádvarasd után 
jegyezzék be: 2311, 1536. . . ., Borbányaszőllő
ii. (Eh. Nyíregyháza 1.) Szabolcs, D. Debrecen 

- Nyíregyháza...“; a 169. oldalon az 
1536. számnál Nyíregyháza elé, a 178. oldalon 
pedig a 2311. számnál írják be: „Borbánya
szőllő“.

Az Irányítási Füzet 30. oldalán Bonnva 
után írják be: Borbányaszőllő, Ü, Szabolcs, D, 
II, Debrecen—Nyíregyháza, Eh. Nyíregy
háza 1.“

Budapest, 1940. évi június hó 24-én.

Cirókaófalu—örapima postaügynökség 
megnyitása.

226.780/3.

Az ungi közigazgatási kirendeltség nagybe- 
reznai járásában fekvő Cirókaófalu—Ciapima 
községben 1940. évi június hó 10-én postaügy
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Tak- 
csány—Ch-aKarm-i., ellenőrzőszáma: 2831, díjnégy 
szögszáma: 2216.

Az ügvnökség forgalmi köre Cirókaófalu— 
CiapuHa, Dara—H apa, Kispriszlop—npucarom. 
Osztrozsnica— OcTpoJKHima, Szinnajalova—flaona
és Zuella—3Ba.ua községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 33. oldalon Cirák után jegyezzék 
be: „2831, 2216, . . . ,  Cirókaófalu—Crapnua ü. 
(Eh. Takcsány—Oamnnn., Ungi közig, kirend.,
D., Nagyberezna—Bemicoe Bepe3Hoe, ■ Ciróka

ófalu— CiapuHa.“ ; a 170. oldalon a 2216. számnál 
Takcsány elé írják: „Cirókaófalu“. A 180. olda
lon a 2830. szám után jegyezzék be: „2831. Ci
rókaófalu.“

Az Irányítási Füzet 35. oldalán Cirák után 
írják be: „Cirókaófalu, U„ Ungi közig, kirend., 
D., II., Nagyberezna—Cirókaófalu gk., Eh. Tak
csány, 20. Ungvár 2.“

Budapest, 1940. évi június hó 24-én.

Eperjeske postaügynökség megnyitása.

226.779/3.
Szabolcs vármegye tiszai járásában fekvő 

Eperjeske községben 1940. évi június hó 10-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Mán- 
dok, ellenőrzőszáma: 2298, díjnégyszögszáma: 
2038.

Az ügynökség forgalmi köre Eperjeske köz
ségre, valamint a közigazgatásilag hozzátartozó 
Eperjesketanya, Forgáchtanya i(Pilisytanya) és 
Jármytanya lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 192. oldalon Eperjes- 
kénél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Mán-
dok, Záhony ■ — —~ Mátészalka, Mándok . . . . ,
2038.,“; az „u. t. Mándok“ után pedig: „postáig. 
D.“. A 192. oldalon Eperjesketanya o  Eperjes
ke, a 215. oldalon Forgáchtanya (Pilisytanya) r\ 
Eperjeske és a 272. oldalon Jármytanya Eper
jeske ezentúl „u. p. Eperjeske.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 45. oldalon Enying után jegyezzék be:
„2298, 2038,....... , Eperjeske ü. (Eh. Mándok),
Szabolcs, D., Záhony -  ■ ™ Mátészalka, Mán
dok . . . . “; a 170. oldalon a 2038. számnál Csap 
után és a 178. oldalon a 2298. számnál írják be: 
„Eperjeske.“

Az Irányítási Füzetben az 51. oldalon Enying 
után írják be: „Eperjeske, Ü., Szabolcs, D„ II. 
Záhony—Mátészalka, Eh. Mándok“.

Budapest, 1940. évi június hó 22-én.



324 27. szám-

Eplény pu. postaiigynökség megnyitása.

226.933/3.
Veszprém vármegye zirci járásában fekvő, 

Olaszfalu községhez tartozó Eplény pályaudva
ron 1940. évi június hó 10-én postaügynökség 
nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Vesz
prém 1., ellenőrzőszáma: 6570., díjnégyszögszá- 
ma: 331.

A postaügynökség forgalmi köre Eplény la
kott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 192. oldalon Eplény- 
nél ( o  Olaszfalu) az „u. p. és“ helyébe jegyez
zék be: pu. Eh. Veszprém 1., Győr-^*=*=
Veszprém, 331.“; az „ü. t. Zirc“ után pedig: 
„postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 45. oldalán Enying után írják be: „6570,
331.,   Eplény pu. ü. (Eh. Veszprém 1.),
Veszprém, S„ Győr — — — Veszprém“; a 164. 
oldalon a 331. számnál Olaszfalu elé és a 188. ol
dalon a 6570. számnál írják be: „Eplény pu.“

Az Irányítási Füzet 51. oldalán Enying után 
írják be: „Eplény pu., Ü., Veszprém, S„ VII., 
Győr—Veszprém, 110, 1. 81/7125. v. f i  10, — Eh. 
Veszprém 1.“

Budapest, 1940. évi június hó 24-én.

Gánt postaügynökség megnyitása.

227.140/3.

Fejér vármegye móri járásában fekvő Gánt 
községben 1940. évi június hó 20-án postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Csák vár, 
ellenőrző száma: 790, díjnégyszögszáma: 105.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Pusztakápolna la
kott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Gántnál l(222. o.) az „u. 
p. és“ helyébe írják be: Eh. Csákvár, Bics
ke pu. =~~~ Csákvár,  , 105,“; az „u. t.

Csákvár“ után pedig: „postáig. Bp.“; Pusztaká
polna Gánt (440. o.) ezentúl u. p. Gánt.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában az 52. oldalon Gamás után jegyezzék be:
„790, 105, ........ Gánt ü. (Eh. Csákvár), Fejér,
Bp., Bicske pu. ■-■- ■ ■ Csákvár.......“; a 162. ol
dalon a 105. számnál és a 177. oldalon a 790. 
számnál írják be: „Gánt“.

Az Irányítási Füzetben a 61. oldalon Gamás 
után jegyezzék be: „Gánt, Ü„ Fejér, Bp., VI., 
Bicske pu.—Csákvár gk„ Eh. Csákvár.“

Budapest, 1940. évi június hó 22-én.

Kisbaráthegy postaügynökség megnyitása.
227.275/3.

Győr, Moson é9 Pozsony k. e. e. vármegyék 
pusztai járásában fekvő Kisbaráthegy községben 
1940. évi május hó 25-én postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nagybarát- 
falu; ellenőrzőszáma: 6441; díjnégyszögszáma: 
497.

Az ügynökség forgalmi köre Kisbarátfalu és 
Kisbaráthegy községekre, valamint a közigazga
tásilag Kisbarátfaluhoz tartozó Üjmajor lakott 
helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 300. oldalán Kisbaráthegy- 
nél az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Nagy-
barátfalu, Győr -  -  -» Veszprém, Nyúlfalu
....... . 497“; az „u. t. Nagvbarátfalu“ után pedig:
„postáig. S.“; a 300. oldalon Kisbarátfalu és az 
540. oldalon Üjmajor Kisbarátfalu u. p. ezen
túl Kisbaráthegy.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 74. oldalon Kisbárapáti után írják be: 
„6441., 497., Kisbaráthegy ü. (Eh. Nagvbarát- 
falu), Győr, S„ Győr -  -  -  ~ Veszprém, Nyúl
falu .......“; a 165. oldalon a 497. számnál Győr-
szemere után és a 188. oldalon a 6441. számnál 
írják be: „Kisbaráthegy“.

Az Irányítási Füzet 91, oldalán Kisbárapáti 
után jegyezzék be: „Kisbaráthegy, Ü., Győr., S., 
VII., Győr—Veszprém, Eh. Nagybarátfalu.“

Budapest, 1940. évi június hó 24-én.
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Rozsály postaügynökség megnyitása.
226.782/3.

Szatmár vármegye csengeri járásában fekvő 
Rozsály községben 1940. évi június hó 11-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Ga- 
csály, ellenőrzőszáma: 2315, díj négyszögszáma: 
3048.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, va
lamint a közigazgatásilag hozzátartozó' Gots 
Sándortanya, Markscheidtanya és Rozsályi szől- 
lőskert lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Gots Sándor-tanya r\ 
Rozsály (228. o.) ezentúl u. p. Rozsály, Mark- 
scheid-tanya r\ Rozsály (360. o.) ezentúl u. p. 
Rozsály, Rozsálynál (457. o.) az „u. p. és“ he
lyébe írják be: Eh. Gacsály, Mátészalka
-■■■■» — Zajta, Gacsály ....... , 3048“; az „u. t.
Gacsály“ után pedig: „postáig. D.“. Rozsályi 
szőllőskert Rozsály (457. o.) ezentúl up. Ro
zsály.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 121. oldalon Rosszerdő után írják be:
„2315, 3048, ......... Rozsály ü. (Eh. Gacsály),
Szatmár, D., Mátészalka Zajta, Gacsály
.......a 171. oldalon a 3048. számnál Tiszta
berek elé és a 178. oldalon a 2315. számnál írják 
be: „Rozsály“.

Az Irányítási Füzetben a 152. oldalon Rossz
erdő után jegyezzék be: „Rozsály, Ü„ Szatmár, 
D., II., Mátészalka—Zajta, Eh. Gacsály.“

Budapest, 1940. évi június hó 22-én.

Szalaszend postaügynökség megnyitása.

226.754/3.
Abaúj-Torna vármegye szikszói járásában 

fekvő Szalaszend községben 1940. évi június hó
11-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Felső- 
méra, ellenőrzőszáma: 3518, díjnégyszögszáma: 
84ó.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 483. oldalán Szalaszendnél 
az „u. p. Felsőméra“ helyett írják be: Eh.

Felsőméra, Miskolc ■» — Kassa, Felsőméra
......., 846,“; az „u. t. Garadna“ után pedig:
„postáig. K.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 129. oldalon Szalánta után írják be:
„3518, 846,....... , Szalaszend ü. (Eh. Felsőméra),
Abaúj-Torna, K, Miskolc -  — « ;■ Kassa, Felső
m éra .......“; a 167. oldalon a 846. számnál és a
182, oldalon a 3518. számnál írják be: „Szala
szend“.

Az Irányítási Füzet 163. oldalán Szalánta 
után jegyezzék be: „Szalaszend, Ü. Abaúj-Torna, 
K, Ib., Miskolc—Kassa, Eh. Felsőméra.“ 

Budapest, 1940. évi június hó 22-én.

Szilasliget postaügynökség megnyitása.
227.275/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői já
rásában fekvő, Kerepes községhez tartozó Szi
lasliget lakott helyen 1940. évi június hó 24-én 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség csak felvevő szolgálatot lát el.
Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kerepes,

ellenőrzőszáma: 795, díjnégyszögszáma: 10.
A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A Helységnévtárban Szilasligetnél (("■ Kere

pes), a postai adatok helyébe jegyezzék be:
Eh. Kerepes (kézbesítő postahivatal: Kerepes), 
Budapest -  -  — Kerepes, 10, u. t. Kerepes, pos
táig. Bp.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 135. oldalon Szilasbalhás után jegyez
zék be: „795, 10,......., Szilasliget ü. (Eh. Kere
pes), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Budapest — — 
Kerepes“; a 161. oldalon a 10. számnál és a 177. 
oldalon a 795. számnál írják be: „Szilasliget“.

Budapest, 1940. évi júniu hó 25-én.

Tetétlenpuszta postaügynökség nevének meg
változtatása.

226.414/3.
Nagykőrös megyei városhoz tartozó Tetét- 

len lakott hely nevének „Kőröstetétlen“ névre 
történt megváltoztatásával kapcsolatban „Tetét
lenpuszta“ postaügynökség elnevezése 1940. évi 
július hó 1-vel „Kőröstetétlen“ névre változik 
meg.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 521. oldalán tetétlen 
Nagykőrös) összes adatait töröljék és a 327. ol
dalon Kőröstarcsai tanyák v. á. után írják be: 
„Kőröstetétlen o  Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vm., ^  Eh. Cegléd 2, (§>Ö L. Cegléd 
— — — . Vezseny, 181, postáig. Sz.“. A Nagykő
röshöz tartozó Csárdásdülőnél (157. o.), Farkas- 
dűlőnél (199. o.), Halászdülőnél (243. o.), Kalo- 
csadülőnél (280. o.), Kecskésdülőnél (289. o.), Kis- 
pengyomdülőnél (310. o.) Nagypengyomdülőnél 
(390. o.) és Székesdülőnél (490. o.) „(Tetétlen ré
sze)“, illetve „u. p. és u. t. Tetétlenpuszta“ he
lyébe írják be: „(Kőröstetétlen része)“; „u. p. és 
u. t. Kőröstetétlen“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 142. oldalán Tetétlenpusztát összes ada
taival töröljék; a 80. oldalon pedig Kőröstarcsai 
tanyák pu. után írják be: „4378, 181,----, Kőrös
tetétlen ü. (Eh. Cegléd 2.). Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Sz., Cegléd■ ■■»-- Vezseny“. A 162. oldalon a 
182. számnál töröljék Tetétlenpusztát és a 181.

számnál írják be:: „Kőröstetétlen“; a 183. olda
lon a 4378. számnál „Tetétlenpuszta“ helyébe ír
ják be: „Kőröstetétlen“.

Az Irányítási Füzet 180. oldalán Tetétlen
pusztát összes adataival töröljék és a 99. oldalon 
Kőröstarcsai tanyák pu. után írják be: „Kőrös
tetétlen, Ü, Pest, Sz. IV. Cegléd—Vezseny, Eh. 
Cegléd 2/4 V .“

Budapest, 1940. évi június hó 25-én.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
227.458/6.

Harmath János I. o. vonalfelvigyázó „M. kir. 
távirdai vonalfelvigyázó 771“ szövegű, tojásdad 
alakú bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivataloikat és ügynöksége
ket, hogy ha hozzájuk az említett bélyegző lenyo
matával ellátott beadványok érkeznének, azokat 
azonnal terjesszék fel az illetékes postaigazgató
sághoz.

Budapest, 1940. évi június hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
227.309/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi július hó
13-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi június hó 26-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
226.945/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szii- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi TV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi július 
hó 13-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

«Budapest, 1940. évi június hó 24-én.
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Szentpétery Margit kiadó Kudzsir, 1916, Técső
6 hónapnál hosszabb 

ideig nem vállalt alkal
mazást.

K
as

sa Pap Miklós kiadó Encs, 1911. Szepsi Lemondott.

>



328 27. szám.

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

BALATONBOGLÁR I. OSZT. POSTAHIVATAL 
július és augusztus hóra mindenben jártas kiadót keres.

CSEPREG POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
gyakorlott kiadót keres. Fizetés fix és üzemi.

DUNiAPENTELE I. OSZT. POSTAHIVATAL 
azonnalra esetleg július hó 15-re férfi kiadót keres. Az 
állás állandó.

FÜZFÖGYARTELEP I. OSZT. POSTAHIVATAL 
gyakorlott nő-postakiadót keres mielőbbi belépésre. Tel
jes ellátást ad. Fizetés megegyezés szerint. Ügyes kezdő 
kiadó illetve kiadójelölt is pályázhat.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

ÖRSZENTMJKLÓS III. OSZT. POSTAHIVATAL 
augusztus hónapig 3 hétre helyettest keres. Ajánlatokat a 
fizetés megjelölésével kér. ^

SOMBEREK III. OSZT. POSTAHIVATAL auguszl 
tus hóra nőhelyettest keres. 100 P fix, üzemi és lakás. ■ 

SZOB POSTAHIVATAL táviratozni ás tudó kiadó-’ 
nők, kiadók ajánlatát kéri. Lehetnek kezdők is. Fizetés 
megegyezés szerint.

VAMOSCSALAD III. OSZT. GYENGEFORGAL- 
MU POSTAHIVATAL keres kiadót, augusztus 3-tól 
augusztus 28-áig postamester helyettesnek. Ajánlatot fize
tés megjelölésével kér.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
neve

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Katona Etelka Állampuszta Azonnal. Budapesten vagy Buda
pest környékén.

Lenkey Márta Tápiógyörgye 10 augusztus 15-től érettségizett 
csak Budapesten.

Majer József Csorvás Július első 
napjaitól.

Bárhova
kiadójelölt

Markovics Vilmos Múcsony, Uj sor. Július 1-től. kiadójelölt

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

m
Fővárosi N yom da Rt. Felelős vezető : D uchon János.



Melléklet a P. R. T. 1940. évi 31. sz.-hoz (I. ad 230.417)8. sz. r.)

A  Ném etországhoz visszacsatolt Eupen, Malmedy és Moresnet 
területen levő volt belga hivatalok névjegyzéke.

Aü dringen
Alster
Aitenberg s. Pr. Moresnet
Amei, Eifel
Astenet
Atzerath
Auel
Baugnetz
Bellevaux
Berg, Kr Malmedy
Bemister
Berterath
Bevercé
Bom
Bracht, Kr Malmedy 
Braunlaut, Kr Malmedy 
Breitfeld 
Bruyéres
Buchholz, (Eifeil), Fo
Buellingen
Buetgenbach
Burgreuland
Burnenville
Champagne
Crombach
Deidenberg
Duerler
Eibertingen
Eimerscheid
Elsenbom
Engelsdorf, Kr Malmedy
Espeler
Eupen
Eynatten
Failize
Faymonville
Galhausen
Gdoumont
Géromont
Gruefflingen
Guezaine
Halenfeld
Hasenfell, Fo
Hattlich, Fo
Hauset

Heppenbach
Heppscheid
Herbesthal
Hergenrath
Hörgersberg
Herresbach, Kr Malmedy
Heuern, Fo
Hill, Fo
Hinderhausen
Halzheim, Kr Malmedy
Honsfeld
Huellscheid
Huennigen b St. Vith
Huenningen b Buellingen
Iveldingen
Kalterherberg, Fo
Kehr
Kettenis
Krewinkel, Kr Malmedy
Krinkelt
Kuechclscheid
Langesthail, Fo
Lanzerath
Lascheid
Lengeier
Lommersweiler
Longfaye
Lontzen
Losheimergraben 
Maldingen 
Malmedy 

I Manderfeld 
' Maspelt 

Medell 
Medendorf 
Meiz 
Merols 
Meyerode 
Mirfeld 
Moederscheid 
Mont 
Montén au 
Mospert, Fo 
Muerringen
Neidingen, Kr Malmedy

Neuforst, Fo
Neundorf
Nidrum
Nieder-Emmels, Bz Aachen
Oberhausen, Kr Malmedy
Oberweywertz
Ondenvail
Oudler
Ouren
Outrewarche
Ovifat
Pont
Preussisch Poresnet
Rabotsrath
Raeren
Recht, Eifel
Robertville
Rocherath, Kr Malmedy 
Rodt, Kr Malmedy 
Roedgen, Kr Malmedy 
Schlierbach, Kr Malmedy 
Schoenberg, Eifel 
Schoenefeld 
Schoppen 
Setz
Sourbrodt 
Steffeshausen 
Steinbach, Kr Mailmedy 

! Steinebrueck, Kr Malmedy 
St. Vith 
Tefnell, Fo 
Thirimont 
Thommen
Valender, Kr Malmedy 
Walhorn
Walk, Kr Malmedy
Wallerode
Weismes
Weissestein, Fo
Weis ten
Weppeler
Wereth
Werkerath, Kr Malmedy
W eyvvertz
Wirtzfeld
Xhoffraix





I I Érvényes 1940. július 1-től.I ' ! .
A  P . R .  T .  1940 . é v i  3 1 . s z á m á n a k  m e l l é k l e t e  (2 3 0 .2 9 4 1 4 . s z .  r e n d e l e t . ) .

LÉGIPOSTÁI TÁJÉKOZTATÓ

F e la d á s i  h a t á r i d ő :  a Budapest 72. sz. postahivatalnál lásd a táblázatok fejében, a repülő
téri hivatalnál 40 perccel későbben mint a Budapest 72. sz. hivatalnál.

Budapesten a Magyar Légiforgalmi rt. társasgépkocsijai 45 perccel a repülőgép felszállása 
előtt indulnak V., Dorottya-utca 7. sz. alól. Ugyanakkor ürítik ki az ott elhelyezett k é k s z i n ü  
levélszekrényt.

F e l v i l á g o s í t á s t  légipostái ügyekben a következő hivatalok adnak:
L e v é l p o s t a i  küldeményekre, utalványokra vonatkozólag: a Budapest 72. sz. postahivatal 

(távb.: 146-017) és a repülőtéri postahivatal (távb.: 259-549).
C s o m a g o k r a  vonatkozólag: a Budapest 78. sz. postahivatal (távb.: 141-929).

B u d a p e s t r ő l  a k ö v e t k e z ő  l é g i j á r a t o k  i n d u l n a k :

Budapest—Venezia—Milano .................................. ..........  9 óra 50 perckor
Budapest—Zemun—Sofia—Thessaloniki—Athinai .........  10 óra 50 perckor
Budapest—Wien—Berlin .................................. .............. 11 óra 05 perckor
Budapest—Zemun ..........................................................13 óra 45 perckor
Budapest—Arad—Bucuresti ............................................. 13 óra 50 perckor
Budapest—Wien—Berlin ....................................................  13 óra 55 perckor

=  V a s á r n a p  a  l é g i f o r g a l o m  s z ü n e t e l .  =

FIGYELMEZTETÉS: A „Tájékoztatóbban feltüntetett érkezési ada
tok a küldemények menetrendszerű érkezését tüntetik fel. A rendkívüli 
viszonyok miatt azonban kisebb-nagyobb késések előfordulhatnak.

Tartalomjegyzék.
E u r ó p a i  o r s z á g o k ,  Á z s i a ,  A u s z t r á l i a  é s  a S z i g e t v i l á g  ...........................  2. old.

A f r i k a  ...........................................................................................................  3. old.

A m e r i k a  ................ ............ .......................................................................... 4. old.

KIADJA: A M. KIR. POSTA VEZÉRIGAZGATÓSÁG
BUDAPEST,

1940
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Európa.

J e l m a g y a r á z a t :
*) = 3  csak kedd, csütörtök, szombat;
2) =  csak hétfő, szerda, péntek;
* =a csak a megjelölt állomásig repülőgépen, onnan 

rendes postai úton;
o) =  szombati feladás esetében egy nappal később;
b) =  a feladást követő napon;
c) =  a feladást követő második napon;
B) = 3  a feladást követő héten.
C ) =  a feladást követő második héten.
Napok jelzése =  hétfő (hé), kedd (ke), szerda (sze), 
csütörtök (csü), péntek (pé), szombat (szó), vasár- 
naD ívaf.

Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág.
1. 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.

A rendeltetési ország,
Feladási határidő Bp. 72. sz. hiv.-nál

hétfőtől-szombatig
ill. város neve | 8.35 | 9.30 | 12.35| |

A rendeltetési helyre érkezik
Albánia lásd Olaszország J
Belgium Bruxelles A légiforgalom szünetel

Bulgária Sofia 15.25 3’l0.00
i

Cseh-Morva védnökség lásd Németország j

Dánia 310.40

Észtország Tallinn
-

eggel

Finnország Helsinki
:. o| 

12.30|
Franciaország Paris A légiforgalom szünetel

Görögország Athinai 19.05

Thessaloniki 17.20
Jugoszláv kir. Beograd 12.10 15.15 ]
Lengyelország A légiforgalom szünetel

Lettország Riga
b.
este

Litvánia Kaunas
b.
d. e.

Málta Malta A légiforgalom szünetel
Nagybritannia London A légiforgalom szünetel

Németalföld Amsterdam A légiforgalom szünetel
Németország Wien* | 13101 16.00' I

Cseh-Morva védnökség Wien* |Wien*i 1

Norvégia
Ko- * 
benh.

Olaszország Milano . 16.00 1 1
Roma
Venezia

15.55 1
13.35

Libia Tripoli
*

Roma

Rhodosz szt. Rodi
*

Roma

Albánia Tirana
b. o 

11*45
Oroszország Moscou b.18'40

Portugália Lisboa
b. >) 

18.05
Románia Arad 15.501)

Bucuresti 18.15

Spanyolország Barcelom 

Madrid

b. *) 
12.30 Ii

b. i) 
15.31

Svájc Zürich b. 5.48

Svédország Stockholm
b. o 

16.45
Szlovákia Bratislava I3.0Ci
Törökország Istanbul b.

7.25
b.

h t ;

I 2. 4. 5. 6. I 7,

ill. város neve

Afganisztán
Arábia (Szaudi)
Bahrein szt.
Beludzsisztán

Rangoon
Br. Borneo

Bombay
Calcutta
Colombo
Karachi
Madras

Br. Üj-Guinea
Cyprus szt.
Francia India

Fülöp sztk.

Guam szt.
Hong-Kong
Indokina (fr.) 

Hanoi
Saigon

Baghdad
Basrah

Bouchir
Djask
Teheran

Japán
Jémen
Kína

Macao
Maláji nem szöv. 

Penang______
áll.

Malaya
India

Medan
Németalföldi Üj-Guinea
Palesztina

Haifa
Jerusalem
Tel Aviv

Portugállndia
Goa

Rhodosz szt.
Singapore
Sziám

Bangkok
Szíria

Beyrouth
Tibet
Timor szt. Koepang
Ausztráliai Államszöv,

Brisbane
Darwin
Melbourne
Perth

Sydney

Feladási határidő Bp. 72. sz. hiv.-nál

8.35
A rendeltetési helyre érkezik

A légiforgalom szünetel

C.
hé

B.
va

A légiforgalom szünetel

C.
ke

A légiforgalom szünetel



oJ

Afrika.

A rendeltetési ország ill. város neve

2. 3. 4- 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Feladási határidő Budapest 72. sz. hivatalnál

kedd szerda csütört. szomb.

8-35 8-35 8-35 8-35
A rendeltetési helyre érkezik

Algír__
Angola

Algír, Oran A légiforgalom szünetel
Lisboa-ig légi úton

Aranypart Accra A légiforgalom szünetel
Azori sztk.
Belga Kongo Albertville

egyéb részei
Brit Nyasaföld Blantyre
Brit Szomáliföld
Dahomey Cotonou
Délafrikai Unió Durban

Délnyugatafrika
Egyiptom

Johannesburg^
Windhoek
Alexandria

Egyiptomi Szudán Khartoum
A légiforgalom szünete^

Wadi Halfa
Elefántcsontpart Abidjan
Francia Guinea Conakry
Francia Közép-Kongó Pointe Noire
Francia Szomálipart Djibouti
Francia Szudán Gao, Bamako
Gabon Port Gentil
Gambia Bathurst
Kanári sztk. Las Palmas
Kamerun Douala
Kénya Kisumu

Mombassa A légiforgalom szünetel
Libéria Monrovia
Libia Lásd Olaszországnál
Madagaszkár Tananarive
Marokkó francia Casablanca A légiforgalom szünetel
Marokkó spanyol Tét j an
Mozambik Lourengo Marques 

Mopambique

| szó

Lisboa-ig légi úton
Niger Niamey, Zinder
Nigéria Lagos
Olasz Keletafrika Addis Abeba A légiforgalom szünetel

Asmara
Mogadiscio

Portugál Guinea Bolama
Rio de Oro Villa Cisneros

Lisboa-ig légi úton

Rhodesia
csu

Salisbury
Sierra Leone Freetown
Spanyol Guinea
Szenegál Dakar
Tanganyika Dar-es-Saalam

Lindi
A légiforgalom szünetel

Tchad Fort Lamy
Tunisz Tunis

j Uganda Port Bell
I ZanzibarI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zanzibar

ke
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Amerika *)

1. 2. | 3. | 4. | 5. 6. ' 1. 2. | 3. | 4, | 5. 6.

A rendeltetési 
ország ill. város 

neve

New-Yorki útirányon Délameri
kai útirá
nyon3)

A rendeltetési 
ország

ill. város neve

New-Yorki útirányon Délameri 
kai útirá 

nyon3)hajópostával1) közvetlen légi
járattal2) hajópostával1) közvetlen légi

járattal2)

New- 
Yorkból 
a repülő

gép indul

A ren
deltetési 
helyre 
érkezik

Feladási határidő 
Bp. 72-n él 

ke | csü | sze 
8.35

New- 
Yorkból 
a repülő

gép indul

A ren
deltetési 
helyre 
érkezik

Feladási határidő 
Bp. 72.nél 

ke | csü | sze 
8.35 

érkezikérkezik

Amerikai Egy. Áll.
News York 
város pé va

Hawai szigetek
Honolulu hé c. napon B. sze

Honduras (br.) 
Belize csü, va. va, sze B. sze B. pé

A többi város
New Yorkból 1—2 nap alatt 
ér repülőgépen a rend. helyre Honduras közt.

Tegucigalpa
hé, ke, 

csü,pé,va c. napon B. ke B. csü B. szeAntigua szt. 
St. John ke CSÜ B csü B. csü

Argentina
Buenos Aires B. hé

Jamaika

Kingston
hé, ke, 
csü, pé b. napon B. ke B. sze

Aruba szt. hé, ke, 
csü, szó c. napon B. hé B. csü B. sze Kanada

Montreal naponta aznap pé vaBahama sztk.
Nassau va.ke, csü b. napon B. hé B. sze Winnipeg naponta b. napon szó hé

Kolombia
Bogota hé, ke, csü b. napon B sze B. szeBarbados szt. va. sze c. napon B ke B. pe B. szó

Bermuda szt.
Hamilton ke aznap B. ke Kuba

Habana naponta b. napon szó B. hé B. csü
Bolivia

La Paz B. pé
Mexikó
Mexico City naponta b. napon va ke

Martinique szt.
Fort de France ke csü B. csü B keBrazília

Bahia va
Natal B. hé Nicaragua

Managua
hé, ke, 

csü,pé, va c. napon B. ke B. csü B. szePara (Belem) va
Beeile szó Panama csatorna 

vidéke

Cristobal
hé, ke, 

csü,pé, va C. napon B. ke B. csü B. ke

Rio de Janeiro va
Sao Paolo tí. hé

Chile
Santiago B. sze Panama közt. 

Panama City
hé, ke, 

csü,pé,iva c. napon B. ke B. csü B. szeCosta-Rica közt.

San Jósé
[hé, ke, 

csü,pé, va c. napon B. ke B csü B. sze Paraguay
Asuncion B. péCurasao szt. hé, ke, 

csü, szó c, napon B. csü B. szó Peru
Arequipa hé, pé csü, hé B. hé B. csü B. péDominikánus

közt.
(San Domingo) 

San Pedro
ke, csü, 
pé, szó b. napon va B. sze B. ke

Lima hé. pé csü, hé B. hé B. csü B. pé
Porto-Rico 

San Juan
ke, csü, 
pé, szó b. napon va B. sze B keEcuador

Guayaquil hé, pé c. napon B. sze B. pé Salvador közt.

San Salvador
hé, ke, 

csü, pé, va c. napon B. ke B. csü B. sze
Guadeloupe szt. 
Pointe á Pitre ke csü B. csü B. szó

Guatemala hé, ke, 
csü, pé, va b. napon B. hé B. sze B. sze

Trinidad szt.
Port-of-Spain

hé, ke, 
csü. szó c. napon B. hé B. sze B. hé

Guayana
Georgetown (br.) ke, szó pé, ke B pé B. pé

Uruguay
Montevideo B ke

Cayenne (fr.) ke, szó pé, ke B. pé B. pé Venezuela
Maracaibo

hé, ke, 
csü, szó c. napon B. hé B. sze B. keParamaribo

(n. alf.) ke. szó pé, ke B. ke B. pé B. hé Virginia sztk.
St. Thomas ke csü B. csü B. csüHaiti közt. 

Port-au-Prince
ke, csü, 
pé. szó b. napon va B. sze B. ke

*) Hajóval az európai partoktól New-Yorkig. A szállítást jelenleg az American Export Line-nak minden csütörtö
kön Lisboa-ból induló hajói végzik. Időtartama kb. 8-10 nap. A küldeményekre „Európa és New-York között hajóval 
jelzést kell írni.

a) A küldeményekre „Légi úton Európa és New- York között“ jelzést kell írni.
3) A küldeményekre „Légi úton Délamerikán át“ jelzést kell írni.
b. =  a feladást követő napon. c. =  a feladást követő második napon. B. =  a feladást követő héten.

Fővárosi N yom d* Rt.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | j f g |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- f í § § l r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . JÍIL .IU S 5 . 2 8 . szám .

T A R T
Kitüntetések.
Miniszteri elismerések.
Csomagforgalom Egyiptommal, Palesztinával, Trans- 

jordániával és Sziriával.
A Belgiumban, Franciaországban és Nagybritánniá- 

ban megjelenő hírlapokra vonatkozó előfizetés szüne
telése.

A hivott által fizetendő távbeszélgetések rendszere
sítése a belföldi távolsági távbeszélő forgalomban.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
Flivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Változások a Helységnévtárban.

A T O M :
Hálózati igazolvány elvesztése.
Balatonvilágos időszaki postaügynökségnek postahi

vatallá való átalakítása.
Kisasszonyszőllő postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hivatalának 

megváltoztatása.
Csókakő postaügynökség megnyitása.
Dobri postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadó.

Kitüntetések.
226.985/1.

A magyar királyi honvédelmi miniszter elő
terjesztésére megengedem, hogy dr. Kende 
Félix postatitkárnak, Nagy Tibor postamér
nöknek és Laczkó Péter postafelügyelőnek 
Kárpátalja visszafoglalása alkalmával a hon
védség érdekében teljesített kiváló szolgála
taikért dicsérő elismerésem a hadiszalag egy
idejű adományozása mellett tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1940. évi április hó 6. 
napján.

Horthy s. k.
vitéz Bartha Károly s. k.

Miniszteri elismerések.
226.985/1.

A m. kir. honvédelmi miniszter Keresztesi 
Ernő postasegédmérnöknek, Winkler József 
postafelügyelőnek, dr. Germán István posta- 
felügyelői címmel és jelleggel felruházott pos
tafőtisztnek és Kroó János postafőtisztnek 
Kárpátalja visszafoglalása alkalmával a hon

védség érdekében teljesített kiváló és eredmé
nyes szolgálataikért dicsérő elismerését fe
jezte ki.

Budapest, 1940. évi június hó 30-án.

Csomagforgalom Egyiptommal, Palesztinával, 
Transjordániával és Sziriával.

228.482/4.
Egyiptomba, Palesztinába, Transjordániába 

és Sziriába szóló csomagokat a jugoszláv, gö
rög, török útirányon az alábbi díjak mellett 
újból fel lehet venni:

Egyiptomba: 1 kg 5.15, 3 kg 6.45, 5 kg 6.75, 
10 kg 9.75 aranyfrank.

Palesztinába (Transjordánia kivételével): 
1 kg 4.75, 3 kg 5.70, 5 kg 6.50, 10 kg 10.50 arany
frank.

Transjordániába: 1 kg 4.75, 3 kg 5.75, 5 kg 
6.50, 10 kg 9.75 aranyfrank.

Sziriába: 1 kg 4.55, 3 kg 5.45, 5 kg 5.75, 
10 kg 8.75 aranyfrank.

A csomagok, a Palesztinába és Transjor
dániába szólók kivételével, a „Külföldi csomag
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díjak és útirányok“ című füzetben közölt ér
tékhatárig értéknyilvánítással is felvehetők.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzetben a 6. 
és a 12. oldalon Egyiptomnál, Palesztinánál és 
a Levantei államoknál (Szíria).

Budapest, 1940. évi július hó 2-án.

A Belgiumban, Franciaországban és Nagybri- 
tánniában megjelenő hírlapokra vonatkozó elő

fizetés szünetelése.
226.673/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy további 
intézkedésig a Belgiumban, Franciaországban 
és Nagybritánniában megjelenő hírlapokra és 
folyóiratokra előfizetéseket elfogadni nem 
lehet. í '

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

A hivott által fizetendő távbeszélgetések rend
szeresítése a belföldi távolsági távbeszélő for

galomban.
224.415/8.

A P. R. T. 1939. évi 44. számában közzé
tett 131.350/8. sz. rendelettel egyes nemzetközi 
viszonylatokban rendszeresített „hivott által 
fizetendő távbeszélgetéseket“ a belföldi távol
sági távbeszélő forgalomban is rendszeresítem.

A hivott által fizetendő beszélgetés díja 
ugyanaz, mint az ugyanolyan osztályú és azo
nos tartalmú, ugyanabban a díjazási időben 
váltott beszélgetésé. Ehhez a díjhoz pótdíjként 
a beszélgetés megkezdésekor érvényes díjazási 
időben váltott közönséges magánbeszélgetés 
egy percnyi díja járul. A meghívással vagy kü
lön meghívással kapcsolatos ilyen beszélgetés 
után csak a meghívás, illetőleg külön meghívás 
pótdíját szabad felszámítani, az egy perces 
pótdíjat nem.

Minden a hivott által fizetendő beszélgetés 
megkezdése előtt a hívottól meg kell kérdezni, 
hogy a díjak fizetését vállalja-e és az összeköt
tetést csak abban az esetben szabad létesíteni, 
ha a hivott a díjak fizetését vállalja.

Ha a hivott által fizetendő beszélgetés a 
távbeszélő szolgálat hibáján kívül nem jöhe

tett létre (pl. a hivott megtagadja a beszélgetés 
díjának megfizetését), a kiinduló hivatal a hí
vótól az ugyanabban a viszonylatban és díja
zási időben váltott közönséges magánbeszél
getés egyperces díjának megfelelő pótdíjat, 
illetőleg ha a beszélgetés meghívással vagy kü
lön meghívással volt kapcsolatos, ennek a szol
gálatnak díját szedi be.

A hivott által fizetendő távbeszélgetések 
kezelésénél a P. R. T. 1939. évi 48. számában 
közzétett 136.037/8. sz. rendeletben foglaltak 
szerint kell eljárni.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a C. 1. Szab. 64. §. 7. pontjánál és a Távbeszélő 
Díjszabás VII. táblázatában.

Budapest, 1940. évi június hó 27-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
227,399/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című 
díjtáblázatban Szlovákországnál az 1. hasáb
ban levő x) jegyzet jelölést töröljék s a díjtáblá
zat alatt levő *) és 6) jegyzet jelenlegi szövegét 
a következőkkel egészítsék ki: „A titkosnyelvű 
táviratok bevezető részének végén a használt 
code nevét fel kell tüntetni. E korlátozás az ál
lami, diplomáciai táviratokra és a német kato
nai vagy polgári hatóságoknak szóló távira
tokra nem vonatkozik.“

10. o. Az oldal alján levő 14) jegyzet szöve
gének első mondatában az „olasz“1 szót töröl
jék.

Az oldal alján lévő 18) jegyzet (1. sz. fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz) szövegének 
harmadik mondatában (Összebeszéltnyelvű 
táviratok...) az „Acme commodity and phrase 
code“ szavak után írják be: „Alpha code“.

11. o. Vatikánváros államnál az 5. hasábba 
tegyenek ~2) jegyzet jelölést s  az oldal aljára ra
gasszák a csatolt fedőlapot.

Az oldal alján lévő 13) jegyzet (1. sz. fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 18. sz.-hoz) szövegének 
első mondatában az „olasz“ szót töröljék. Az 
oldal alján lévő 17) jegyzet szövegét töröljék és 
helyébe a következő új szöveget írják: ,,17) Tá
viratok csak a feladó veszélyére küldhetők. Tit
kosnyelvű magántáviratoknál 'a használt code



Fedőlap a P. R. T. 1940. évi 28. sz.-hoz (227.399Í8. sz. r.).

2-’) Táviratok csak a feladó veszélyére küldhetők. A táviratokat cenzúrázzák, feltartóztathatják, késleltethe
tik vagy egyéb módon kezelhetik anélkül, hogy a feladót arról értesítenék; ezzel kapcsolatban semmiféle felszóla
lást nem vesznek figyelembe. Titkosnyelvü magántáviratok csak abban az esetben küldhetők, ha a használt code-ot 
bemutatják. Hírlaptáviratok nem küldhetők. Rövidített cím sem címként, sem aláírásként nem alkalmazható. A 
táviratok aláírása kötelező. A külön szolgálatok közül a =  GP =  és =  TR =  nem köthető ki.
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nevét a távirat bevezető részének végén fel 
kell tüntetni.“

Az oldal alján lévő 21) jegyzet jelenlegi 
szövegét töröljék és helyébe a következő új 
szöveget írják: ,,21) Magántáviratok csak köz
értelmű olasz nyelven szerkesztve és csak a 
feladó veszélyére küldhetők. A hírlaptáviratok
nál nyelvi korlátozás nincsen. A táviratokat a 
rendeltetési országok cenzúrázzák. Aláírás nél
küli magántáviratok nem küldhetők. Rövidí
tett cím sem címként, sem aláírásként nem al
kalmazható. Az olasz hajókkal rádiótávírótok 
nem válthatók.“

12. o. Belga-Kongónál a 6. hasábba tegye
nek 7) jegyzet jelölést s az oldal aljára a követ
kező új jegyzetet írják: ,,7) Táviratok csak a
feladó veszélyére küldhetők. Titkosnyelvű 
táviratok nem küldhetők. Az aláírásban a fel
adó teljes nevét kell feltüntetni.“

Az oldal alján lévő 6) jegyzet szövegének
7. mondatában Aranypartnál és Szt. Iloiia- 
szigeteknél az „olasz“ szót és a ,,c) Sierra Leo- 
ne-ba olasznyelvű“ szavakat töröljék.

13. o. Az oldal alján lévő 10) jegyzet első 
mondatában az „olasz“ szót töröljék.

14. o. Az oldal alján lévő 8) jegyzet szőve- j 
gének első mondatában az „olasz“ szót töröl
jék.

15. o. Az oldal alján lévő 14) jegyzet 7. 
mondatában Mauritius-szigeteknél és Nyassza- 
földnél az „olasz“ szót töröljék.

A 17) jegyzet első mondatában az „olasz“ 
szót töröljék.

16. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzet szöve
gének 7. mondatában Tanganyika-teriiletnél és 
Ugandánál az „olasz“ szót töröljék.

17. o. Az oldal alján lévő 2) jegyzet szöve
gének 7. mondatában Bermuda-szigeteknél az 
„olasz“ szót töröljék.

21. o. Az oldal alján lévő 8) jegyzet szöve
gének első mondatában az „olasz“ szót töröl
jék.

22. o. Az oldal alján lévő 3) jegyzet szöve
gének 7. mondatában Barbadosnál, Jamaikánál 
és Antiguánál az „olasz“ szót töröljék.

23. o. Az oldal alján lévő 2) jegyzet szöve
gének 7. mondatában Montserratnál, St. Cris- 
tophenál, Trinidadnál és Turks Islandsnál az 
„olasz“ szót töröljék.

24. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzet szöve
gének első mondatában a „Falkland-szigetekre“

és a „vagy olasz“ szavakat és Guayana (brit)- 
nál az „olasz“ szót töröljék.

26. o. Az oldal alján lévő '') jegyzet 7. mon
datában Adennél és Ciprus-szigetnél az „olasz“ 
szót töröljék.

A 15) jegyzet (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. 
évi 3. sz.-hoz) 9. mondatában (Magántáviratok 
Birmába és Ceylonba ...) az „olasz“ szót töröl
jék.

27. o. Az oldal alján lévő 10) jegyzet szöve
gének első mondatában Malayánál és Paleszti
nánál az „olasz“ szót töröljék.

28. o. Az oldal alján lévő jegyzet szövegé
nek első mondatában az „olasz“ szót töröljék.

29. o. Az oldal alján lévő 12) jegyzet (Fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 6. sz.-hoz") szövegének 
első mondatában az „olasz“ szót töröljék.

30. o. Az oldal alján lévő 8) jegyzet szöve
gének 7. mondatában Fidzsi-szigeteknél az 
„olasz“ szót töröljék.

32. o. Az oldal alján lévő 8) jegyzet (3. sz. 
fedőlap a*P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) harmadik 
bekezdésének első mondatában a „Bentley’s 
complete phrase“ szavak után írják be: 
„Bentley’s second phrase“.

33. o. Az oldal alján lévő 7) jegyzet (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 18. sz.-hoz) 7. mon
datában (Üj-Zélandba magántáviratok .. ..) az 
„olasz“ szót töröljék.

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
I. ad 227.399/8.

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

44. o. Olaszország és Vatikánváros állam
nál az országnév után tegyenek *) jegyzet
jelölést, az oldal aljára pedig a következő jegy
zetet írják: „*) A nemzetközi beszélgetések
kapcsolásának megtagadását az olasz igazga
tás a maga számára fenntartja.“

Budapest, 1940. évi június hó 30-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

228.653/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ának (A díjátalányozásban részvevő szervek)
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Vili. csoportjában (M. kir. Honvédelmi Minisz
térium) 81. tételként jegyezzék be: „81. Honvéd 
városparancsnokságok.“

Budapest, 1940. évi július hó 2-án.

Változások a Helységnévtárban.
I.

226.178/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Alsóbányatelepet ( f i Sajószentpéter) (93. 

o.) adataival együt töröljék.
Elötelektanya f i  Fábiánháza (190. o.) he

lyébe jegyezzék be: „Előtelek f i  Fábiánháza.“
Fábiánházánál (197. o.) a )-(“ jel után Elö

telektanya helyébe jegyezzék be: „Előtelek.“
Kisfaludpusztát ( f i  Sajószentpéter) (302. o.) 

adataival együtt töröljék.
Magyarújfalunál (354. o.) jegyezzék be: 

„Németújfaluval Nagyújfalu ideiglenes néven 
egyesült.“

Nagytullus flNyékládháza (394. o.) után je- 
•gyezzék be: .„Nagyújfalu, kk„ kj„ Teklafalu, So
mogy vm„ szigetvári j. (Magyarújfalu és Német
újfalu egyesítéséből, ideiglenes elnevezés).“

Németújfalunál (399. o.) jegyezzék be: „Ma
gyarújfaluval Nagyújfalu ideiglenes néven egye
sült.“

Polgárnál (435. o.) jegvezzék be: „szóig, ki
rend.“

Sajószentpéternél (460. o.) a )-( jel után tö
röljék Alsóbányatelep, Kisfaludpuszta és Sajó- 
szentpéteri üveggyár lakott helyeket.

Sajószentpéteri üveggyár ( f i  Sajószentpé
ter) (460. o.) lakott helyet adataival együtt tör- 
röljék.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Alsóbizafalva f i  Gortvakisfalud (34. o.) la

kott hely nevét „Alsóbízófala“ névre javítsák.
Csallóköznvéknél (47. o.) jegyezzék be:

„Várkonnyal Nyékvárkony ideiglenes néven 
egyesült.“

Felsőbízófalva f i  Gortvakisfalud (56. o.) la
kott hely nevét „Felsőbízófalva“ névre javítsák.

Gortvakisfaludnál (60. o.) a „)-(“ jel után 
levő Alsóbizófalva és Felsőbízófalva helyesen 
Alsóbizófala és Felsőbizófala.

Nyékiszélpuszta f i  Várkony (90. o.) után 
jegyezzék be: „Nyékvárkony, kk„ kj. h., Komá
rom vm, dunaszerdahelyi j. (Csallóköznyék és 
Várkony egyesítéséből, ideiglenes elnevezés).“

Várkonynál (113. o.) jegyezzék be: „Csalló- 
köznyékkcl Nyékvárkony ideiglenes néven egye
sült.“

Budapest, 1940. évi június hó 27-én.

II.
228.014/3.

Balogtanya f i  Pere (118. o.) ezentúl u. t. 
Gibárt.

Erik (194. o.) ezentúl L; az u. t. Tarna-
örs“ bejegyzés törlendő.

Gibárt (226. o.) ezentúl jg ö  L; „u. t. Encs“ 
bejegyzés törlendő.

Gosztonyimajor f i  Erk (228. o.) ezentúl u. t.
Erk.

Hernádblid (252. o.) ezentúl u. t. Gibárt. 
Pere (428. o.) ezentúl u. t. Gibárt. 
Süvegestanya f i  Pere (479. o.) ezentúl u. t. 

Gibárt.
Szepessytanya f i  Gibárt (498. o.) ezentúl 

u. t. Gibárt.
Budapest, 1940. évi július hó 3-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
228.048/6.

Borsányi Dezső ób. távirdamunkás a buda
pesti m. kir. távíró és távb. igazgatóság által ki
állított 11753940. számú, távbeszélő berendezé
sek felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elveszett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1940. évi június hó 27-én.

Balatonvilágos időszaki postaügynökségnek 
postahivatallá való átalakítása.

228.458/3.
Baílatonfőkajár községhez tartozó Balaton

világos (fürdőtelep) lakott helyen felváltva mű
ködő időszaki postahivatal, illetve postaügynök
ség helyett f. évi július hó 1-től távbeszélővel 
egyesített IV. osztályú postahivatal működik.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 116. oldalán Balatonvilágos- 
nál (fürdőtelep) Balatonfőkajár, a postai ada
tok helyébe jegyezzék be: W, #23 L/BC/2, Szé
kesfehérvár -  ■ ■ Nagykanizsa, 198., postáig. 
P.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
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sorában a 15. oldalon a vastag betűkkel szedett 
Balatonvilágost adataival együtt töröljék. Töröl
jék továbbá a következő sorban Balatonvilágos- 
nál a 4. hasábban az „ü.** (Eh. Lepsény) a)“ be
jegyzést, a 2. számú jegyzetből a zárójelben lévő 
„VII/'l.—VITI/31-ig“ bejegyzést és a 3. számú 
jegyzetet; Balatonvilágos mellé pedig ,,2)“ jelet 
írjanak.

Az Irányítási Füzet 20. oldalán Balatonvilá
gost és Balatonvilágos pu-t adataival együtt tö
röljék és az utóbbi helyére írják be: „Balatonvi
lágos, IV, Veszprém, P, VI, Székesfehérvár— 
Nagykanizsa, 35 (nyáron), 8, 1. Bp. 72/1214. v.
18. “

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

Kisasszonyszőllő postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

228,389/3.
Kisaszonyszőllő távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1940. évi július hó 1-vel IV. osz
tályú postamesteri hivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: a 299. oldalon Kisasz- 
szonyszőllőnél a jelet és az „Eh. Tiszakürt“ 
bejegyzést töröljék és helyette írják be: „W “.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 74. oldalon a 4. hasábban Kisasszony
szőllő után az ,,ü. (Eh. Tiszakürt)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 91. oldalán Kisasszony- 
szőllőnél a 2. hasábba „Ü.“ helyébe „IV.“-t írja
nak, a 7. hasábból pedig az „Eh. Kecskemét“ jel
zést töröljék.

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hiva
talának megváltoztatása.

228.726/3.
Magyaregregy postaügynökség ellenőrző hi

vatala 1940. évi július hó 16-tól Bátaszék helyett 
Kárász.

A postahivatalok ehhezképest a Helységnév- 
tárnak (351. oldal), a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának (86. oldal) és az Irányítási 
Füzet (107. oldal) adatait megfelelően helyesbít
sék.

Budapest, 1940. évi július hó 3-án.

Csókakő postaügynökség megnyitása.
228.485/3.

Fejérvármegye móri járásában fekvő Csó
kakő községben 1940. évi június hó 27-én pos
taügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Mór, el
lenőrzőszáma: 774, díjnégyszögszáma: 149.

Az ügynökség forgalmi köre a községre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Csókakőnél (166. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Mór,
Komárom =» -  ■■= Székesfehérvár, Mór . . . ., 
149.“, az u. t. Mór“ után pedig „postáig. Bp.“ 

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 36. oldalon Csobánka után je
gyezzék be: „774, 149, . . .  , Csókakő ü. (Eh. 
Mór), Fejér, Bp., Komárom -  ■» - Székesfe
hérvár, Mór . . .,“ a 162. oldalon a 149. szám
nál Bodajk után és a 177. oldalon a 774. szám
nál írják be: „Csókakő“.

Az Irányítási Füzetben a 39. oldalon Cso- 
bánka után jegyezzék be: „Csókakő, Ü, Fejér, 
Bp., VII., Komárom—Székesfehérvár, Eh. Mór.“ 

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

Dobri postaügynökség megnyitása.
227.999/3.

Zala vármegye letenyei járásában fekvő 
Dobri községben 1940. évi június hó 1-én pos- 
tagügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Tornyi-
szentmiklós, ellenőrzőszáma: 5581, díjnégyszög
száma: 1453.

Az ügynökség forgalmi köre Dobri köz
ségre, a közigazgatásilag hozzátartozó Józsa- 
lakpusztára, Kerkaszentkirály községre, vala
mint a közigazgatásilag hozzátartozó Kerka- 
újmajor (Margitmajor) és Korongmajor lakott 
helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 179. oldalán Dobrinál az 
„u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Tornyi-
szentmiklós, Zalaegerszeg ■ Rédics, Csö-
mödér-Páka . . . , 1453,“, az „u. t. Tornyiszent- 
miklós“ után pedig: „postáig. P.“. Józsalak- 
puszta r\ Dobri (275. o.), Kerkaszentkirály (295.

I o.), Kerkaújmajor (Margitmajor) 'r\ Kerka-
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szentkirály (295. o.) és Korongmajor C\ Kcr- 
kaszentkirály (322. o.) ezentúl u. p. Dobri.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 40. oldalon Doboz után jegyez
zék be: 5581, 1453, . . . Dobri ü. (Eh. Tornyi- 
szentmiklós), Zala, P., Zalaegerszeg -  -  -  
Rédics, Csömödér-Páka . . a 169. oldalon 
az 1453. számnál és a 186. oldalon az 5581. 
számnál írják be: „Dobri.“

Az Irányítási Füzetben a 44. oldalon Doboz 
után jegyezzék be: „Dobri, Ü„ Zala, P., VI.. 
Zalaegerszeg- Rédics, Eh. Tornyiszentmiklós.“ 

Budapest, 1940. évi július hó 1-én.

Személyzetiek.
226.546/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 
évi május havában előfordult változások. (A 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik.)

Áthelyeztettek: Moró Lajos dr. fogalmazó 
55 Kassáról Budapestre, Szebenyi Ferenc fel
ügyelő 340 Szegedről Budapestre, Prajner Ká
roly felügyelő 379 Léváról Kiskunfélegyházára, 
.Mészáros Péter főtiszt 148 Budapestről Ipoly
ságra, Rébay Lajos dr. II. o. tiszt id. 168 Pécs
ről Budapestre, Martin Vince gyakornok 177 
Tapolcáról Keszthelyre, Huszár Sándor ellenőr 
169 Békéscsabáról Szegedre, Antal József el
lenőr 176 Székesfehérvárról Budapestre, Major 
István segédellenőr 50 Budapestről Székesfehér
várra, Székelvhidi Karácson segédellenőr 445 
Budapestről Debrecenbe. Púpos Lajos segéd
ellenőr 459 Keszthelyről Tapolcára, Haninecz 
Mihály segédtiszt 64 Husztról Barcsra, Kovács 
.Tánosné segédellenőrnő 393 Vácról Budapestre, 
Roskó János I. o. altiszt 962 Nyíregyházáról 
Budapestre, Gyurák Károly szombathelyi TT. o. 
altiszt 138 Körmendről Szombathelyre, Szabó 
Károly tarcali II. o. altiszt 179 Szerencsről Mis
kolcra, v. Márton Mihály IT. o. altiszt 670 Bu
dapestről Nyíregyházára, Németh Ferenc lövői 
TT. II. o. altiszt 885 Kassáról Budapestre, Kollár 
Mihály II. o. altiszt 1051 Budapestről Gyön
gyösre, Béták József II. o. altiszt 1605 Érsekúi- 
várról Esztergomba, v. Rónai Lajos II. o. al
tiszt 1673 Inolyságról Kispestre, Juhász Ferenc 
diósgyőri TI. o. altiszt 1827 Budapestről Kis
pestre, Bessenyei Géza IT. o. altiszt 1850 Buda
pestről Kisújszállásra, Hajdrik Imre TT. o. al
tiszt 1967 Ipolyságról Kispestre, Németh Tmre 
budapesti II. o. altiszt 2113 Érsekújvárról Bu

dapestre, Vizdos József II. o. altiszt 2279 Bu
dapestről Kassára, Juhász János sárkeresztúri 
II. o. altiszt 2372 Kispestről Budapestre, Loson- 
czi Géza II. o. altiszt 2454 Kisvárdáról Buda
pestre, Rab Gusztáv II. o. altiszt 2468 Pécsről 
Budapestre, Czibulya Sándor II. o. altiszt 2502 
Kiskunhalasról Hódmezővásárhelyre, v. Böke 
Ferenc II. o. altiszt 2556 Budapestről Gyön
gyösre, Németh Miklós II. o. altiszt 2576 Rozs
nyóról Budapestre, Kánai Sándor II. o. altiszt 
2817 Komáromból Budapestre, Brandclik 
György II. o. altiszt 3150 Szombathelyről Bu
dapestre, Nagy Ferenc biharnagybajomi II. o. 
altiszt 3179 Budapestről Debrecenbe, Petrovics 
András II. o. altiszt 3189 Komáromból Buda
pestre, Suri István II. o. altiszt 3195 Székesfe
hérvárról Budapestre, Vetter József II. o. al
tiszt 3261 Munkácsról Nyíregyházára, Szekeres 
József kürti II. o. altiszt 3335 Budapestről Ér
sekújvárra, Szlivka Mihály II. o. altiszt 3361 
Beregszászról Debrecenbe, Tóth János kisroz- 
vágyi II. o. altiszt 3423 Munkácsról Budapestre, 
Hegedűs Ignác II. o. altiszt 3430 Budapestről 
Komáromba, v. Nagy István taktaharkánvi II.
o. altiszt 3439 Miskolcról Szerencsre, Végh 
József kürti T. o. vonalfelvigyázó 348 Monorról 
Budapestre, Dénes János II. o. vonalfelvigyázó 
29 Balatonboglárról Nagykanizsára, Szabó Jó
zsef budapesti II. II. o. vonalfelvigyázó 40 Bu
dapestről Zalaszentgrótra, Kánaán József II. o. 
vonalfelvigyázó 48 Zalaszentgrótról Budapestre, 
Tolnai György II. o. csoportvézető 145 Bala- 
tonszentgyörgyről Balatonboglárra.

Nvugdíiaztnftek: Szerdahelyi László hiva
tali igazgató 33, Masztis .1. Sándor főfelügyelő 
30, Bancsik Imre felügyelő 74, Tibélv Adolf 
főellenőr 24, Tömöri Ferenc 51 és Petkó Vil-' 
mos 209 ellenőrök. Kénessi Ernő segédellenőr 
288. Rácz Margit ellenőrnő 68, Nagy Teréz se
gédellenőrnő 321. Takács Kálmánná segéd
tisztnő 429, Karkisch Károly műszaki ellenőr 
23, Franyó József 17 és Szántó Károly 68. I. o. 
szakaltisztek, Hencz József 72. Torma András 
201, Bagárv Ignác 235, v. Balogh Sándor 277, 
Tóth György hercegfalvi 308. Tóth József mak
iári 1145, Kőmives József 1268. Varga Gyula 
kassai 1851 és Dobra Elek 1877 I. o. altisztek. 
Tárnoki Ignác TT. o. garagemester 70. Panócsi 
János szepetneki T. I. o. vonalfelvigyázó 152.

Fölmentettek- Rhorer Kálmán számgyakor
nok 7, Berényi József derecskéi II. o. altiszt 
2218.
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Elbocsátíattak: Debreczeni Sándor bereg
szászi I. o. altiszt 588, Morvái Sándor 2, Pál
mai Gyula 442, Németh Antal budapesti 2643 
és Szaban László 3256 II. o. altisztek.

Meghaltak: Lengyel László műszaki segéd
ellenőr 61, Rainer Irén kezelőnő 45, Lénárd Fe
renc II. o. szakaltiszt 162, Szemző Ignác 164, 
Kaszoni Bálint 594 és Baán Gyula 606 I. o. al
tisztek.

Névváltozások: Dudutz Károly számtiszt id. 
15 helyett Dudutz Károly dr., Margó István 
számgyakornok 14 helyett Margó István dr.. 
Schilhán Ferenc felügyelői cím és jelleggel fel
ruházott főtiszt 21 helyett Zarándy Ferenc, Fo
dor Imre főtiszt 143 helyett Fodor Imre dr., 
Rohoska Ernő I. o. tiszt 389 helyett Rohoska 
Ernő dr., Valenta Pál II. o. tiszt 173 helyett 
Valenta Pál dr., Mikola Árpád II. o. tiszt id. 
109 helyett Mikola Árpád dr., Benedek György 
gyakornok 141 helyett Benedek György dr., 
Wimmerth Ernő ellenőr 70 helyett Vereczkey 
Ernő, Erzbrucker Károly, műszaki ellenőr 78 
helyett Erzbruckker Károly, Finda Janka keze
lőnő 268 helyett Benedek Jánosné, Vattay Etel 
kezelőnő 643 helyett Balogh Józsefné, H. Már
ton Fatime kezelőnő 669 helyett Márton Fa- 
time, Fábiánffy Sándor !. o. altiszt 885 helyett 
Fábiánfi Sándor, Grósz Miklós I. o. altiszt 1014

helyett Bánkuti Miklós, Bagó Mihály II. o. al
tiszt 2185 helyett Bállá Mihály, Kaproncai Jó
zsef II. o. altiszt 2581 helyett Kapronczai Jó
zsef.

Egyéb változások: Pottornyay Miklós segéd
ellenőr 160, 5 hadiév helyett 4 hadiév, Végvári 
István II. o. altiszt 860 rangsorszáma helyett 
2576/a, 4. fizetési fok helyett 1. fok, Susula Ká
roly II. o. altiszt 2110 rangsorszáma helyett 
2279/a, 2. fizetési fok helyett 1. fok.

Megállapított hadiévek: Bende Lajos segéd
ellenőr 289 részére 3, Gulácsi Imre I. o. altiszt 
1064 részére 1.

Tűzharcosok: Wangler Gyula műszaki taná
csos 20, Tóbiás Ernő főtiszt 47, Major Zsig- 
mond ellenőr 202, Pottornyay Miklós 160 és 
Bende Lajos 289 segédellenőrök, Reiter Antal 
619, Demeter Mihály 686, Szilágyi Mihály 1434 
és Bereczki Imre 1485 I. o. altisztek, Gyenes 
Sándor szentmártonkátai 539, Győrvári Pál 710, 
Szabó János kiskunfélegyházi 1120, v. Török 
Sándor 1651, Lázár János 3170 és Csizmazia 
János 3323 II. o. altisztek, Szövérfi József I. o. 
vonalfelvigyázó 287.

Véglegesítve: 1940. január hó 1-től Fábián 
Pál II. o. vonalfelvigyázó 128.

Budapest, 1940. évi július hó 2-án.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

228.341/1., 227.717/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett , A 111. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi július hó 
20-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi július hó 2-án.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásra.
227.997/3. sz.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szú- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi TV. te. 1. §-nak hatálya alá. az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi július 
hó 20-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi június hó 27-én.

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

BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL július 15-re 
gyakorlott postakiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

DUNASZENTBENEDEK Ili. OSZT. POSTAHI
VATAL nő helyettest keres augusztus 1-től egy, esetleg 
kettő hónapra. Fizetés megjelölést kér.

FELDEBRÖ II. és ALDEBRÖ III. OSZT. POSTA
HIVATALOK július vagy augusztus hónapban 2—2 heti 
helyettesítésre kiadónőt keresnek. Fizetés megegyezés 
szerint. Lakás, ellátás természetben.

JÁSZAPÁTI POSTAHIVATAL július 1'5-től vagy 
augusztus 1-től állandó alkalmazásra kiadót keres. Aján
latot fizetés és szolgálati idő megjelölésével kér.

NAGYSZÉNÁSI POSTAHIVATAL felvesz egy 
kezdő férfikiadót, vagy kiadójelöltet, esetleg gyakorlott 
kisegítőt. Az állás azonnal betölthető és megfelelés ese
tén állandó. Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével kér 
a postamester.

SÁROSPATAKI POSTAHIVATAL- teljes gyakor
lattal biró oly férfikiadót keres, ki helyettesítésre képes. 
Fizetés megegyezés szerint.

SZIGETU JFALU III. OSZT. POSTAHIVATAL 
augusztus 1-től 3 hétre helyettest keres. Fizetés 80 pengő, 
lakás és a szabályszerű üzemi jutalék.

TÖRÖKBÁLINT POSTAHIVATAL második kiadót 
keres. Fizetése havi 90 P és a szabályszerű üzemi jutalék.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az illést kereső postakiadó

Jegyzet
n t v

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

■zolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Andrássy Miklós Adony augusztus 1-re. Kiadói állást keres.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T A L O M :
Cím- és jellegadományozások.
Nyug- és rokkantellátási utalványok kifizetése, ha 

nem az ellátott jogosult az átvételre.
Az okiraton alapuló postai megbízás összeghatárá

nak felemelése.
A honvédségi szervek részére külterületre vagy külső 

kézbesítő kerületbe szóló állami táviratoknak távbeszélő 
útján való kézbesítése.

Irakba szóló levelezés nyelve.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének módosítása.
Változás a mozgópostái jegyzékben.
Kaszaszerpuszta postahivatal nevének megváltozta

tása.

Cím- és jellegadományozások.
226.200/ 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével megbízott magyar kirá
lyi iparügyi miniszter előterjesztésére

a posta fogalmazási szakán: Kass Géza 
(Budapest) postatanácsosnak a postaigazgatói 
címet és jelleget, dr. Melles Simon (Debrecen) 
postatitkárnak a postatanáososi címet és jelle
get, dr. Lendvay Béla (Budapest) és dr. Lukász 
Alfonz (Budapest) postasegédtitkároknak a 
postatitkári címet és jelleget;

a posta számvevőségi szakán: Fleischam- 
mer László (Budapest) postaszámvizsgálónak a 
postaszámvevőségi tanácsosi címet és jelleget;

a posta forgalmi szakán: Herges Ottmár
(Debrecen), Élő József (Budapest), Szegedi 
László (Szeged) és dr. Szamosvölgyi Árpád 
(Budapest) poistafőfelügyelőknek a postahiva
tali igazgatói címet és jelleget, Csikós István 
(Szeged), Őszi Béla (Baja), Morvay Zoltán 
(Pécs), Szemes Imre (Budapest), Bánky József 
(Budapest), dr. Munkácsy Mihály (Budapest), 
Sényei Árpád (Kiskunhalas) és Jeckl József (Szi
getvár) postafelügyelőknek a postafőfelügyelői 
címet és jelleget, Szép Miklós (Léva), Boros

Zagyvaszántó postaügynökség ellenőrző hivatalának 
megváltoztatása.

Kisgyarmat postaügynökség megnyitása.
Nevicke postaügynökség megnyitása.
Kassaújfalu postaügynökség megnyitása. 
Szentbékkálla postaügynökség megnyitása. 
Homokbödöge postaügynökség megnyitása. 
Pápasalamon postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi posatakarékpénztár 1940. június 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókről. 
Betöltendő kiadói állások.

Béla (Debrecen), Borai Emil (Budapest), Mede 
Sándor (Budapest), Kovács Gábor (Budapest), 
Baranyai Gusztáv (Budapest), Pálos Béla (Bu
dapest), Szikorszky Károly (Marcali), Tuza Ár
pád (Debrecen), Tóth Géza (Dunaszerdahely), 
Mészáros Péter (Ipolyság) és dr. Bartovics Vil
mos (Kisújszállás) postafőtiszteknek a posta
felügyelői címet és jelleget;

a posta üzemi férfi szakán: Ádám József 
(Budapest), Somogyi István (Budapest), Czéh 
János (Budapest), Járosi György (Budapest) és 
Adorján László (Miskolc) postaellenőröknek a 
postafőellenőri címet és jelleget, Farkas József 
(Budapest), Joó János (Budapest), Varga Péter 
(Budapest), Sulyok József (Miskolc), Péntek 
István (Munkács), Kutas Géza (Sopron), Jár
mai Árpád (Komárom), Szekeres Gyula (Buda
pest), Orosz Mihály (Orosháza) és Hajnal 
György (Kassa) postasegédéllenőröknek a pos
taellenőri címet és jelleget;

a posta üzemi női szakán: Hruska Mária 
(Budapest), Valkó Mária (Budapest) és Szab ') 
Róza (Budapest) postasegédellenőrnőknek a 
postaellenőrnői címet és jelleget;

a posta műszaki üzemi szakán: Surányi De
zső (Budapest), Tóth Miklós (Budapest), Jan- 
kovics György (Budapest), Paksy András (Bu
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dapest) és Fördős Géza (Győr) poistaműszaki 
segédellenőröknek a postaműszaki ellenőri cí
met és jelleget adományozom.

Budapest, 1940. évi június hó 27-én.
Horthy s. k.
dr. Varga József s. k.

Nyug- és rokkantellátási utalványok kifizetése, 
ha nem az ellátott jogosult az átvételre.

227.829/4.
Többször előfordult, hogy egyes postahi

vatalok olyan esetekben, amikor a nyug-, ille
tőleg a rokkantellátási utalványok összegének 
átvételére az ellátott helyett a gyám, a gond
nok vagy a meghatalmazott a jogosult, az utal 
ványozott összeget nem az utalvány címében 
első helyen megnevezett gyámnak stb., hanem 
az átvételre nem jogosult ellátott kezéhez fizet
ték ki. Ilyen téves kifizetések meggátlása céljá
ból felkérésemre a m. kir. központi illetmény - 
hivatal intézkedett, hogy ezeken az utalványo
kon címzettként az ellátott gyámja, gondnoka, 
illetőleg meghatalmazottja — ebbeli minőségé
nek megjelölésével —- legyen feltüntetve és 
emellett lesz az utalványokon megjelölve az, 
hogy az utalványozott összeg kinek a járadékát 
(nyugdíját) képezi. Tehát a címzés mintája a 
következő: A. gyámnak (gondnoknak, mégha 
talmazottnak) B. járadéka (nyugdíja).

A legnyomatékosabban felhívom a posta- 
hivatalokat és ügynökségeket, hogy a szóban- 
forgó utalványokat, anyagi felelősség terhe 
mellett, kizárólag a címiratban első helyen meg
nevezett gyámnak, gondnoknak, illetőleg meg
hatalmazottnak fizessék ki.

Budapest, 1940. évi július hó 6-án.

Az okiraton alapuló postai megbizás összeg
határának felemelése.

ad 225.762/4.
A valamely postai megbízáshoz tartozó 

okiratok alapján behajtandó tartozások vég
összegét a belföldi forgalomban a jelenlegi 1200 
pengőről 5000 pengőre emelem fel.

Abban az esetben, ha beszedett összeg 
1200 P-nél több és azt utalványon küldik meg 
a megbízónak a leszámolás alkalmával, 1200 P-ig 
az eddigi utalványdíjakat kell levonni, az 1200

P-n felüli összeg után pedig 100 P-ként (minden 
megkezdett 100 P után) 10 fillér utalvány díjat 
kell elszámolni. (Pl. 1800 P beszedése esetén 
1200 P után 2 P 20 fillér, 600 P után pedig 60 fil
lér, összesen tehát 2 P 80 fillér utalvány díjat 
kell a leszámoláskor levonni.)

Ezt a rendelkezést az A. 1. Szab. 52. §. 4. és 
11. pontjainál és az Ld. 38. §. 7. pontjánál kell 
előjegyezni. A Szabályzat és az Ld. javítása 
iránt a legközelebbi változás útján intézkedem.

Budapest, 1940. évi július hó 6-án.

A  honvédségi szervek részére külterületre vagy 
külső kézbesítő kerületbe szóló állami távira 

toknak távbeszélő útján való kézbesítése.
,219.840/8.

Az állami távíróhivatalok külterületén vágy- 
külső kézbesítő kerületében elhelyezett hon
védségi (katonai) szervek címére szóló állami 
táviratok kézbesítését a B. 1. Szab. 76. §. 11. 
pontjában meghatározott korlátozástól eltérően 
a f. évi július hó 16-ától kezdődőleg az alábbiak 
szerint szabályozom:

1. A külterületen vagy külső kézbesítő ke
rületben elhelyezett honvédségi (katonai) szerv, 
ha táviratkézbesítő hivatalával (utolsó távíróhi
vatalával) közvetlen távbeszélő összeköttetése 
van, kérheti, hogy a címére szóló állami távira
tot külön küldönccel vagy postával való kézbe
sítés helyett távbeszélőn kézbesítse az utolsó 
távíróhivatal.

Ha az állami távirat XP jelzéssel érkezett, 
a távbeszélőn való közlés díjmentes, ellenkező 
esetben a közvetítési díjat a címzett honvéd
ségi szerv terhére fel kell számítani.

2. A külterületen vagy külső kézbesítő ke
rületben elhelyezett, távbeszélő állomással ren
delkező honvédségi (katonai) szerv azt is kér
heti, hogy a kézbesítőhivatal csak a távirat ér
kezését közölje vele távbeszélőn s a honvéd
ségi szerv azután maga gondoskodik a távirat
nak a postahivatalban leendő átvételéről. A táv
beszélőn adott ez az értesítés díjmentes.

3. Az állami távíróhivatal külső kézbesítő 
kerületében elhelyezett olyan honvédségi szerv, 
melynek távbeszélő állomása nincs, kérheti, 
hogy a címére szóló állami táviratokat az 
utolsó távíróhivatal az ugyanabban a külső kéz
besítő kerületben elhelyezett, de távbeszélő ál
lomással rendelkező más honvédségi szervnek 
mondja be távbeszélőn. A távbeszélőn bemon
dott táviratnak a címzett szervhez leendő eljut
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tatásáról a táviratot átvevő katonai szerv gon
doskodik.

Az ilyen kézbesítési módot az illetékes 
kézbesítőhivataltól írásban kell kérni és a köz
vetítésre kijelölt másik honvédségi szervnek (a 
távbeszélő állomás előfizetőjének) írásbeli nyi
latkozatot kell a postahivatal részére adnia ar
ról, hogy a harmadik személy részére érkező 
táviratokat átveszi és e táviratok közvetítési 
díjának a saját távbeszélő számláján (távbe
szélő nyugtáján) leendő felszámításához hozzá
járul.

Az ilyen közvetítéssel továbbított távira
toknál a közvetítési díjat csak akkor kell fel
számítani, ha a távirat XP jelzés nélkül érke
zett.

4. A távbeszélő útján kézbesített állami 
táviratok vételének nyugtázásául a távíróhiva
talok kérjék a címzettől (közvetítés esetében a 
közvetítő katonai szervtől) a távirat teljes visz- 
szaolvasását.

5. A címzett honvédségi (katonai) szerv 
olyan esetben, amikor a távirattal kapcsolat
ban a hitelességet illetőleg kételyei támadnak, 
a távíróhivatalt távbeszélőn visszahívhatja és 
megkérdezheti, hogy a táviratot tényleg ő 
mondta-e be távbeszélőn és esetleg a táviratot 
a postahivatallal megismételtetheti. Ez a szol
gálat díjmentes.

6. A táviratot távbeszélőn való kézbesítése 
után a távíróhivatal minden esetben köteles díj
mentes közönséges levélként a címzett honvéd
ségi (katonai) szerv címére elküldeni.

A távíróhivatalok e rendeletemben foglal
takat a B. 1. Szab. 76. §. 7. és 11. pontjánál je
gyezzék elő. A B. 1. Szab. helyesbítése iránt a 
legközelebbi „Változások“-ban intézkedem.

Budapest, 1940. évi július hó 4-én.

Irakba szóló levelezés nyelve.
228.920/4.

Az iraki postaigazgatás közlése szerint a 
postaküldemények ellenőrzésének megkönnyí
tése végett az Irakba szóló levelezés csak né
met, francia, angol, perzsa, török vagy arab 
nyelven írt szöveget tartalmazhat. A fel nem 
sorolt, tehát pl. magyar nyelven írt közleményt 
tartalmazó küldeményeket az iraki posta a 
feladónak visszaküldi, vagy megsemmisíti.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levéldíj
szabás 52. oldalán Irak-nál a 8. hasábban.

Budapest, 1940. évi július hó 9-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
229.333/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1940. évi július hó 3-án kelt B. I. 
6481/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Kedves Barátom!“ megszó- 
lítású, „A sültgalamb-város külpolitikája“ cím
zésű, „az pedig soha nem vált előnyére egyetlen 
országnak sem.“ szavakkal végződő sajtóter
mék (röpirat) lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 5-én.

II.
229.334/4.

A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs
gálóbírója 1940. évi július hó 3-án kelt B. I. 
6480/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Testvér! Pillanatig sem volt 
kétségem“ stb. kezdetű, „a történelem ítél felet
tünk, de ítél rágalmazóink felett is. Kitartás! 
Győzünk! Hubay Kálmán sk. országgyűlési 
képviselő“ szavakkal végződő impressum nél
küli sajtótermék (röpirat lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 5-én.

III.
229.965/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbírója 1940. évi július hó 6-án kelt B. 
6561/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Elvtársak“ című, „A Szovjet 
Unió szól hozzátok: ne bizzatok a németek
ben!“ kezdetű, „Elvtársak! Ne bizzatok a né
metekben.“ végződésű röpirat lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 8-án.
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Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

230.234/4.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) IX. csoportjában (M. kir. Földművelésügyi 
Minisztérium) a 13. tétel alatt felvett szervet 
(Földművelésügyi minisztérium Ungvári kiren
deltsége) a díjátalányozásban részvevők sorá
ból töröljék.

Budapest, 1940. évi július hó 10-én.

Változás a mozgópostái jegyzékben.
229.479/3.

Folyó évi július hó 7-étől a 196. számú moz
góposták mindennap Mezőtúr—Mezőhegyes
között közlekednek a 7832/7824 és a 7822/7831 
sz. vonatokban.

Ezt a változást a hivatalok jegyezzék elő 
a P. R. T. f. évi 21. számában 220.825/3.—1940. 
sz. rendelettél közzétett mozgópostái jegyzék
ben. .

Budapest, 1940. évi július' hó 4-én,

Kaszaperpuszta postahivatal nevének megvál
toztatása.
228.785/3.

Kaszaperpuszta postahivatal elnevezése 
1940. évi július hó 1-ével „Kaszaper“ elneve
zésre változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 287. oldalán Kaszaper nk.-
nél a zárójelben lévő szövegrészt (részei:.......
Rózsamajor) töröljék, a 380. oldalon Nagybán- 
hegyes nk.-nél a )-( jel után töröljék: Dessewffy 
kismajor, Dessewffy nagymajor, Makó város 
tanyája, Rózsamajor neveket. Dessewffy kis
major (176. o.), Dessewffy nagymajor (176. o ) 
és Rózsamajor (457. o.) címszavaknál töröljék 
a („Kaszaperpuszta része) m Nagybánhegyes“ 
bejegyzést és helyette írják be a megfelelő 
helyre Kaszaper,“ továbbá „u. p. és u. t. Ka
szaper.“ Kaszaperi tanyák v. mh. (287. o.), Lu
kácsmajor v. mh. (349. o.), Makói tanyák v. mh. 
(355. o.), Makó város tanyája (355. o.) és Ortu- 
taymajor v. mh. (411. o.) helyeknél a helység 
neve után írják be „m Kaszaper“, továbbá „u. 
p. és u. t. Kaszaper“. Szőllősi határ v. mh. .o 
Békéssámson (507. o.), Szőllősi majorok v. á.

Békéssámson (507. o.), Tatársánci iskola v. mh.
I o  Hódmezővásárhely (516. o.) és Vizimegálló 

v. mh. rs Hódmezővásárhely (565. o.) u. t. ezen
túl Kaszaper. Montagh kistanya (375. o.) és 
Montagh nagytanya (375. o.) bejegyzéseknél 
töröljék a zárójelben lévő (Kaszaperpuszta ré
sze) szavakat.

A postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 71. oldalon, a 166. oldalon 650 díj - 
négyszögszámnál, továbbá a 183. oldalon 4212 
ellenőrzőszámnál Kaszaperpuszta pu. helyett 
jegyezzék be: „Kaszaper.“

Az Irányítási Füzet 86. oldalán pedig „Ka
szaperpuszta pu.“ helyett írják be: „Kaszaper“, 
a 2. hasábban lévő IV. számot helyesbítsék III. 
számra.

Budapest, 1940. évi július hó 4-én.

Zagyvaszántó postaügynökség ellenőrző hiva
talának megváltoztatása.

229 476/3.
Zagyvaszántó postaügynökség ellenőrző- 

hivatala 1940. évi július hó 1-től Jobbágyi he
lyett Apc.

A postahivatalok ehhezképest a Helység- 
névtárban (568. o.) a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorában (157. o.) és az Irányí
tási Füzetben (199. o.) „Eh. Jobbágyi“ helyett 
írják be „Eh. Apc“.

Budapest, 1940. évi július hó 8-án.

Kisgyarmat postaügynökség megnyitása.
228.936/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegye szobi járá
sában fekvő Kisgyarmat községben 1940. évi jú
lius hó 4-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Zalaba,
ellenőrzőszáma: 783, díjnégyszögszáma: 113.

Az ügynökség forgalmi köre Kisgyarmat és 
Garampáld községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében 
Kisgyarmatnál (73. o.) az „u. p. és“ helyébe ír
ják be: Eh. Zalaba, Drégelypalánk — — -
Csata, Zalaba,.......113“, az „u. t. Zalaba“ után
pedig „postáig. Bp.“ Garampáld (59. o.) u. p. 
ezentúl Kisgyarmat.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 75. oldalon Kisgörbő után jegyez
zék be: „783, 113, . . .  , Kisgyarmat ü. (Eh. Za-
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laba) Hont, Bp., Drégelypalánk „ _ Csata, 
Zalaba . . .“, a 162. oldalon a 113. számnál 
Csata után és a 177. oldalon a 783. számnál ír
ják be: „Kisgyarmat.“

Az Irányítási Füzetben a 91. oldalon Kis- 
görbő után jegyezzék be: „Kisgyarmat, ü. Hont, 
Bp., I. a., Drégelypalánk Csata, Eh. Zalaba.“ 

Budapest, 1940. évi július hó 4-én.

Nevicke HerumKoe postaügynökség megnyitása.
229.559/3.

Az ungi közigazgatási kirendeltség ung- 
vidéki járásában fekvő Nevicke—Hemimioe köz
ségben 1940. évi július hó 1-én postaügynökség 
nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ungvár 1, 
ellenőrzőszáma: 2316, díjnégyszögszáma: 2413.

Az ügynökség forgalmi köre Nevicke— 
HoBinjKoe, Ókemence—'Kajtemma, Rahonca—Opt 
xobo, Unghuta—ryra községekre és Nevicke 
várrom telep, Üveghuta telep és Villamos erő
mű építkezés telep külterületi lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában: a 103. oldalon Nevetlenfalu után 
írják be: „2316, 2413, . . . , Nevicke—HennnKoe 
ii. (Eh. Ungvár 1), Ungi közig, kirend., D., Ung
vár — — — Sianki, Ungvár . . . a 170. olda
lon a 2412. és 2414. számok közé írják be: „2413. 
Nevicke“; és a 178. oldalon a 2316. számnál: 
„Nevicke“.

Az Irányítási Füzetben a 129. oldalon Ne
vetlenfalu után írják be: „Nevicke, Ü„ Ungi
közig, kirend., D„ II., Ungvár—Sianki, Eh. Ung
vár 1“.

Budapest, 1940. évi július hó 8-án.

Kassaújfalu postaügynökség megnyitása.
229.576/3.

Abaúj-Torna vármegye kassai járásában 
fekvő Kassaújfalu községben folyó évi július hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Kassa
2., ellenőrzőszáma: 3522, díjnégyszögszáma:
1092.

A postaügynökség forgalmi köre Kassaúj
falu községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú pótfüzete 70. ol
dalán Kassaúj falúnál az „u. p. Kassa 2.,“ helyett 
írják be: Eh. Kassa 2., K a ssa = = K a ssa -
újfalu, 1092“; az „u. t. Kassa 1.“ után pedig: 
„postáig. K.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 71. oldalán Kassa 4. után írják be: 
„3522, 1092, . . . , Kassaújfalu ü. (Eh. Kassa 2.). 
Abaúj-Torna, K„ Kassa:——- ^Kassaújfalu“; a 
168. oldalon az 1042. szám után új sorként je
gyezzék be: „1092. Kassaújfalu.“, a 182, oldalon 
a 3522. számnál írják be: „Kassaújfalu“.

Az Irányítási Füzet 86. oldalán Kassa 2 
után jegyezzék be: „Kassaújfalu, Ü, Abaúj, K, 
I. b., Kassa—Kassaújfalu gk„ Eh. Kassa 2“.

Budapest, 1940. évi július hó 8-án.

Szentbékkálla postaügynökség megnyitása.
228.723/3'.

Zala vármegye tapolcai járásában fekvő 
| Szentbékkálla községben 1940. évi június hó 
I 1-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Köveskál, 
ellenőrzőszáma: 5278, díjnégyszögszáma: 489.

Az ügynökség forgalmi köre Szentbékkálla 
községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 493. oldalán Szentbékkál- 
lánál az „u. p. és“ helyébe írják be: „ISI Eh. Kö
veskál, Budapest Tapolca, Zánka........
489“; az ,,u. t. Mindszentkálla“ után pedig „por
táig. P.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 133. oldalon Szentbalázs után je
gyezzék be: „5278, 489, . . . , Szentbékkálla ü. 
(Eh. Köveskál). Zala, P. Budapest ■ -  « ^Tapol- 
ca, Zánka . . .“; a 165. oldalon a 489. számnál 
Mindszentkálla után és a 185. oldalon az 5278. 
számnál írják be: „Szentbékkálla“.

Az Irányítási Füzet 168. oldalán Szentba
lázs után jegyezzék be: „Szentbékkálla, U, Zala, 
P., VI, Budapest—Tapolca, Eh. Köveskál.“

Budapest, 1940. évi július hó 4-én.

Homokbödöge postaügynökség megnyitása.
229.617/3.

Veszprém vármegye pápai járásában fekvő 
Homokbödöge községben 1940. évi május hó 

j 21-én postaügynökség nyilt meg.
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Az ügynökség ellenőrzőhivatala Ugod, el
lenőrzőszáma: 6555, díj négyszögszáma: 494.

Az ügynökség forgalmiköre a községre, va
lamint a közigazgatásilag hozzátartozó Kistévéi 
pusztára terjed ki.

A postahivatalok a segédkönyvekben az 
alábbi változásokat vezessék keersztül:

A Helységnévtár 257. oldalán Homokbödö- 
génél az „u. p. és“ helyébe írják be: „ISI Eh.
Ugod.“ Bánhida -t ~— Pápa, U god .......... ,
pd. 494.“; „u. t. Ugod“ után pedig „postáig. S.“ 
Kistévéi r\ Homokbödöge (314. o.) ezentúl u. p. 
Homokbödöge.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 62. oldalon Homok után jegyez
zék be: „6555. 494 . . . , Homokbödöge ü. (Eh. 
Ugod) gy. Veszprém S. Bánhida - - — — - Pápa, 
Ugod . . . , a 163. oldalon a 494. számnál Csót 
után és a 188. oldalon a 6555. számnál írják be: 
Homokbödöge.

Az Irányítási Füzet 74. oldalán Homok után 
jegyezzék be „Homokbödöge Ü. Veszprém S. 
VII. Bánhida—Pápa, Eh. Ugod.“

Pápasalamon postaügynökség megnyitása.
228.736/3.

Veszprém vármegye pápai járásában fekvő 
Pápasalamon községben 1940. június 17-én 
postaügynökség nyilit meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Pápa, el
lenőrzőszáma: 6548, díj négyszögszáma: 586.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, 
valamint a közigazgatásilag hozzátartozó Kisöt- 
vöspusztára terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 422. oldalán Pápasalamon- 
nál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Pápa,
Győr t  i  1 - Szombathely, Pápa. . . .  pd. 586.“; 
az „u. t. Dáka“ után pedig „postáig. S.“ Kisöt- 
vöspuszta Pápasalamon (309. o.) ezentúl u. 
p. Pápasalamon.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 110. oldalon Pápakovácsi után 
jegyezzék be „6548. 586 . . . , Pápasalamon ü. 
(Eh. Pápa) Veszprém S. Győr «- t - Szombat
hely, Pápa . . . , a 165. oldalon az 586. számnál 
Pápakovácsi után és a 188. oldalon 6548. szám
nál írják be „Pápasalamon.“

Az Irányítási Füzet 140. oldalán Pápako
vácsi után jegyezzék be: „Pápasalamon ü. 
Veszprém S. VII. Győr—Szombathely, Eh. 
Pápa“.

Budapest, 1940. évi július hó 4-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
június havi forgalma.

3771/eln. ptkpt.
A takaréküzletágban a betéteket 3,843.713 

P 20 f-rel múlták felül a visszafizetések. A beté
tek állománya 1940. június hó végén 136,420.771 
P 49 f volt. A különleges kamatozású betétek 
álladéka a fenti álladókban 28,120.567 P 28 f-rel 
szerepelt.

A betevők száma a hó végén 620.546 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 16,485.823 

P 33 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk- 
betétek állománya 1940. évi június hó végén 
271,771.045 P 01 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.698 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1940. jú
nius hó végén névértékben 154,581.607 P 46 f-t 
tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont ké
pező értékpapírok és egyéb értékék névérték
ben 245,394.525 P 47 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.026 volt.

A. zálogüzletágban 201.011 drb új zálogfelvé
tel 4,557.398 P kölcsönnel és 197.344 drb zálog- 
kivál'tás 4,343.557 P kölesönvisszafizetéssel sze
repelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. június hó vé
gén 1,085.492 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 23,667.905 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
2.548 tétel, kényszerárverésre pedig 3.799 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
5.394 tétel, a befolyt vételár 134.833 P 58 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. június hó folyamán 3,697.889 
tétel, s 2.463,109.830.89 P volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
408,191.816 P 50 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi július hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
227.904/1., 226.783/1., 229.498/1., 229.529/1., 229.588/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi július hó 
27-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi július hó 10-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
229.214/3., 229.477/3., 229.762/3.
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* ) A kézbesítés ellátásáról a község gondoskodik. **) A szállításról és kézbesítésről az érdekeltség gondoskodik

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szik 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi július 
hó 27-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi július hó 9-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókróí.
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Bors Margit kiadó Fülöpszállás 1909 Budapest 102 Állásáról lemondott.

B
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Csapó Jenő kiadó Nagyszalonta, 1886 Mátyásföld Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

B
ud

ap
es

t

Dr. Kudar Dezsőné 
sz. Földváry Erzsébet kiadó Rákospalota, 1908 Budapest 87 Több mint 6 hónapig 

nem vállalt alkalmazást.

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

DERECSKE POSTAHIVATAL július 15-rc posta
kiadójelöltet keres távbeszélő és távirda kezeléshez, já
randóság 60 pengő fix és üzemi jutalék.

HEJÖCSABA POSTAHIVATAL második kiadót 
keres, lehet kezdő is. Fizetése havi 70 P és a szabályszerű 
üzemi jutalék.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi

MISKOLC 3. SZÁMÚ I. OSZT. POSTAHIVATAL 
azonnali belépésre pénztárkezelő kiadót keres.

OROSZKA POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
nőkiadót keres. Fizetés megegyezés szerint.

SELLYE I. OSZT. POSTAHIVATAL a kezelés és 
számadás minden ágában jártas kiadót keres • augusztus 
elsejei Deiepessel. rizetés tix és üzemi jutaieK.

jutalékra is igénye van.

«Ti

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T
Hivatalvezetői megbízatás.
A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatának 

módosítása'.
A Magyar Távirati Iroda vidéki fiókjai, kirendeltsé

gei és igazolvánnyal ellátott tudósítói által feladott táv
iratok és kezdeményezett távbeszélgetések.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatályon kí
vül helyezése.

Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Lefoglalandó sajtótermékek.
2. számú változások a kézipostadíjszabásban.
Változások a „Budapest székesfőváros területének 

postakézbesítési beosztása“ című segédkönyvben.

A L O M :
Változások a Helységnévtárban.
Magyaróvár és Moson postahivatalok nevének meg

változtatása.
Bikács postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Endrőd-Öregszőllő postaügynökség megnyitása.
,Balatonbozsok postaügynökség megnyitása.
Drávatamási postaügynökség ideiglenes szünetelte

tése.
Mikófalva postaügynökség ideiglenes szünetelése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő postakiadói állások.

Hivatalvezetői megbízatás.
229.024/1.

Scholcz László postafelügyelőt (204) a Bu
dapest 114. számú postahivatal vezetésével 
megbíztam.

Budapest, 1940. évi július hó 15-én.

A m. kir. postamesterek szolgálati szabályza
tának módosítása.

149.427/5.
A P. R. T. 1928. évi 24. számában közzé

tett „A m. kir. postamesterek szolgálati sza
bályzata“ 33. §-a 3. bekezdésének szövegét
folytatólag a következő szöveggel kell kiegé
szíteni:

„Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a 
postaküldeményeket házhoz kézbesítő, illető
leg a postautalványokat háznál kifizető posta- 
mesteri hivatal kézbesítőjének a küldemények 
kézbesítésével, illetőleg kifizetésével kapcsola
tos cselekménye vagy mulasztása által okozott 
kár megtérítése kérdésében is, ha a postames
ter azon kívül, hogy őt a felügyelet és ellenőr

zés kellő gyakorlása tekintetében vagy egyéb 
szempontból mulasztás vagy gondatlanság nem 
terheli, a kézbesítő személyének kiválasztása 
tekintetében kellő gondossággal járt el.“

A postahivatalok a Posta Rendeletek Tára 
1928. évi 24. számában közzétett szolgálati sza
bályzatot ennek megfelelően egészítsék ki. 

Budapest, 1940. évi július hó 12-én.

A Magyar Távirati Iroda vidéki fiókjai, ki- 
rendeltségei és igazolvánnyal ellátott tudósítói 
által feladott táviratok és kezdeményezett táv- 

beszélgetések.
227.554/8.

A Magyar Távirati Iroda (röviden M. T. I.) 
vidéki fiókjai és kirendeltségei a székhelyükön 
lévő, arra kijelölt postahivataloknál a M. T. I. 
központjának hitele terhére adhatják fel az 
egymás címére, továbbá a M. T. I. központjá
nak, valamint a hírlapszerkesztőségeknek cí
mére szóló távirataikat.

A M. T. I. fiókjai, kirendeltségei a náluk 
felszerelt és nevükön alapkönyvezett távbeszélő 
állomásokról a M. T. I. központjának hitele
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terhére kezdeményezhetnek egymással, a M. . 
T. I. központjával, továbbá az állami, törvény- í 
hatósági hatóságokkal, hivatalokkal, és szer
vekkel (főispán, alispán, polgármester,, községi 
elöljáróság, csendőrség, rendőrség), valamint a 
hírlapszerkesztőségekkel távbeszélgetéseket.

A M. T. I. igazolvánnyal ellátott tudósítói 
a M. T. I. központja hitele terhére bármely bel
földi táviróval vagy távbeszélővel egyesített 
postahivatalnál feladhatják a M. T. I. köz
pontja címére szóló táviratokat és bármely 
belföldi postahivatali nyilvános állomásról kez
deményezhetnek a M. T. I. központjával be
szélgetéseket.

Az ilyen táviratok és távbeszélgetések a 
nap bármely szakában feladhatók és az állami 
táviratok, illetőleg távbeszélgetések sorrendjé
ben kezelendők. Sürgősség sem a táviratoknál, 
sem a távbeszélgetéseknél nem köthető ki. A 
postahivatali nyilvános állomásról kezdemé
nyezett M. T. I. beszélgetések nappal (9—18 
óra között) — ha más állami vagy sürgős, ille
tőleg ennél magasabb rangú magánbeszélgetés 
vár lebonyolításra — legfeljebb 6 perc időtar
tamúak lehetnek. A távbeszélgetéseket meg
határozott időre is lehet kérni. A táviratok fel
adására a M. T. I. körbélyegzőjével ellátott űr
lapokat használják.

A táviratok szövege és az ilyen távbeszél
getések tartalma csak sajtóba szánt közlemény 
lehet. A táviratok „Presse“ díjköteles megje
löléssel látandók el.

A M. T. I. szervei a fenti feltételeknek meg 
nem felelő táviratokat és távbeszélgetéseket a 
M. T. I. központjának hitele terhére nem ad
hatják fel, illetőleg nem kezdeményezhetik; 
azok tehát a rendes magántáviratok, illetve 
magánbeszélgetések feltételei alá esnek. Nincs 
azonban akadálya annak, hogy a M. T. I. fiók
jai és kirendeltségei a M. T. I. központjának hi
tele terhére fel nem adható távirataikat és táv- 
beszélgetéseiket a magánfelekre és előfizetőkre 
érvényes szabályok alapján saját hitelük ter
hére adhassák fel, illetőleg kezdeményezhessék.

A M. T. I. fiókjai és kirendeltségei a ná
luk felszerelt és nevükre alapkönyvezett távbe
szélő állomások előfizetési-, alap- és helyi be
szélgetési díját az előző bekezdésben említett 
távirási és távbeszélgetési díjakkal együtt, a 
többi előfizetők módjára maguk egyenlítik ki. 
A nyugták kiegyenlítése azonban az állami ha-

. tóságokra megállapított határidőben (a hó 
| 25-ig) történik.

A M. T. I. központjának hitele terhére fel
adott táviratok díj szavainak számát a felvevő 
postahivatal köteles pontosan megállapítani és 
a táviratra, majd a számívbe bejegyezni. A 
táviratot azonban a hivatal nem díjazza meg, 
hanem a díj rovatot áthúzza és a számív meg
jegyzés rovatába M. T. I. megjelölést ír. A 
szószám helyes megállapításáért a hivatalvezető 
(postamester) vagy a felülvizsgálattal megbí
zott tisztviselő felelős.

A M. T. I. szervei által központi hitelre 
feladott táviratokról a felvevő postahivatal 2 
példányban kimutatást köteles készíteni, me
lyet: „Kimutatás a M. T. I. terhére a .............
postahivatalnál 194.. év .............  hóban fel
adott táviratokról“ felirattal lát el. A kimuta
tás hasábjai a következők: a) folyószám, b) 
pénztári szám, c) díjszószám, d) távirási díj, e) 
megjegyzés. A hivatal a d) „távirási díj“ hasá
bot minden esetben üresen hagyja, mert an
nak kitöltése, illetőleg a díj kiszámítása a buda
pesti központi táviróhivatal leszámoló cso
portjának dolga.

A kimutatás eredeti példányát a felvevő 
postahivatal a feladást követő hó elsején „A 
budapesti m. kir. központi táviróhivatal nem
zetközi leszámoló csoportja Budapest 4“ címre 
köteles elküldeni, a kimutatás másolatát pedig 
a pénztári táviratokkal együtt a havi számadás
sal az igazgatósághoz terjeszti fel.

A M. T. I. központjának hitele terhére 
kezdeményezett távbeszélgetésekről a vidéki 
központok (postahivatali nyilvános állomások) 
szabályszerű távbeszélő jegyet állítanak ki és 
azon a hívó és hívott nevét is jelzik. A díjat 
az ilyen beszélgetéseknél kivetni nem kell, el
lenben a jegy első oldalának jobb felső részén 
„M. T. I.“ jelzést kell alkalmazni, melyet az 
ellenőrzés megtörténtének jeléül a hivatalve 
zető (postamester) vagy ellenőrzéssel megbí
zott tisztviselő színes irónnal bekarikáz.

A nyilvános állomásról kezdeményezett 
ilyen beszélgetéseket a távbeszélő naplóba a 
díj bejegyzése nélkül, de a megjegyzés rovat
ban alkalmazott M. T. I. jelzéssel kell beírni. 
Az előfizetői állomásról kezdeményezett ilyen 
beszélgetéseket a nyugta „részletezés“ részébe 
beírni nem kell.

Mind a postahivatali nyilvános, mind az 
előfizetői állomásról a M. T. I. terhére kezde-
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ményezett beszélgetések jegyeiről „Kimutatás
a M. T. I. terhére a ................ postahivatalnál
194... é v ............. hóban kezdeményezett táv-
beszélgetésekről.“ címmel ellátott közös kimu
tatást kell 2 példányban készíteni a következő 
hasábokkal: a) folyószám, b) hívó (postahiva
tali nyilvános állomásról kezdeményezett beszél
getésnél a név előfizetői állomásról kezde- 
ményezettnél a kapcsolási szám), c) hívott 
központ neve, hívott neve, illetőleg hívott állo
más kapcsolási száma, d) díjöv, e) beszélgetés 
időtartama percekben, f) beszélgetés díja, g) 
megjegyzés.

Az „f) beszélgetés díja“ feliratú hasábot 
nem a kiállító hivatal, hanem a díjkivetéssel 
megbízott budapesti helyközi központ tölti ki.

A ,,g) megjegyzés“ hasábban a visszavo
nást, törlést vagy a díjazáshoz szükséges egyéb 
adatokat kell olyan részletességgel jelezni, hogy 
a díjazásnál fennakadás ne történhessen. A 
díjmentes törlést tehát külön is jelezni kell. A 
meghatározott időre szóló beszélgetéseknél a 
„meghatározott időre“ jelzést és a beszélgetés 
kezdetének időpontját kell itt jelezni.

A kimutatás egyik példányát a hivatal a 
következő hó elsején „A budapesti helyközi és 
József távbeszélő központ elszámolási cso
portja Budapest 82“ címre köteles elküldeni. A 
másik példányt a vonatkozó távbeszélő je
gyekkel együtt M. T. I. feliratú kötegben a 
távbeszélő számadáshoz kell csatolni.

A távbeszélgetések lebonyolítási sorrend
jének biztosítása és az ellenőrzés megkönnyí
tése végett a M. T. I. jelzést az átmenő (eset
leg az érkező) távbeszélő jegyen is jelezni kell.

Az összesítő kimutatás jegyzet-hasábjába 
azokon a napokon, melyeken a hivataltól ki
induló M. T. I. beszélgetés volt, azt fel kell 
tüntetni. A bejegyzés alakja például „3 drb 
M. T. I.“

Mind a táviratokról, mind a távbeszélgeté
sekről esedékes kimutatást a beszélgetésen- 
kénti hálózatokba tartozó hivatalok a számlá
zási időszaknak megfelelően készítsék. Ezek 
tehát a kimutatás címét megfelelően módosít
sák.

A M. T. I. igazolvánnyal ellátott vidéki 
tudósítói által feladott táviratokra és kezdemé
nyezett távbeszélgetések jegyeire az igazol
vány számát, a kiállítás idejét, valamint az 
igazolt nevét minden esetben fel kell jegyezni.

A M. T. I. központja által a vidéki fiókok

és kirendeltségek, valamint állami és törvény- 
hatósági hatóságok, hivatalok és szervek és 
végül a hírlapszerkesztőségek címére feladott 
táviratok és kezdeményezett távbeszélgetések 
továbbítása és kézbesítése ugyancsak az álla
miakra megállapított sorrendben történik.

Azt a hivatalt, amelyik a M. T. I. távira
tairól, illetőleg távbeszélgetéseiről esedékes ki
mutatást beküldeni elmulasztja, a mulasztása 
miatt elmaradt díjak megfizetésére kötelezem. 
Abban a hónapban, amelyben ilyen hitelezeti 
távirat vagy távbeszélgetés nem volt, a kimu
tatás nem esedékes.

Ezzel kapcsolatban a P. R. T. 1925. évi 45. 
számában közzétett 18.839. számú rendeletet 
hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1940. évi július hó 6-án.

Sajtótermék postai szállítási tilalmának hatá
lyon kívül helyezése.

230.476/4.
A Bécsben megjelenő „Volkstum Im Süd

osten“ című sajtótermék postai szállítására vo
natkozó tilalmat hatályon kívül helyezem.

Erről a postahivatalok a P. R. T. 1940. évi 
5. számában közzétett 204.974/1940. sz. rende
letre való utalással azzal értesítem, hogy az 
említett sajtóterméket a postai szállításból ki
tiltott sajtótermékek jegyzékéből jelen rende- 
letemre hivatkozva töröljék.

Budapest, 1940. évi július hó 12-én.

Pesti Újság című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

231.100/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten Ma- 

róthy (Meizler) Károly felelős szerkesztésében 
és Vörösvári István kiadásában megjelenő, a 
Pallas Irodalmi és Nyomdai rt. nyomdájában 
előállított „Pesti Újság“ című lap további meg
jelenését és terjesztését 1940. évi július 13-tól 
július 15-ig megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 

i alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem
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azokat az illetékes kir. ügyészséghez küld
jék be.

Budapest, 1940. évi július hó 15-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
230.477/4.

A Kairóban megjelenő „Images“ című fran
cianyelvű hetilaptól, a Túrócszentmártonban 
havonta megjelenő „Slniecko“ és a New 
Yorkban megjelenő „New-Yorski Dennik“ című 
szlováknyelvű napilaptól, végül a Jeruzsálem
ben megjelenő „Jüdische Rundschau“ című né
metnyelvű hetilaptól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtótermékeket 
kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi július hó 11-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

230.679/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 10-én kelt B. 
6.717/1940.—2. számú végzésével a Tábori nyom
dában előállított „Hazatérünk“ című, 1940. jú
lius hó 6-án kiadott sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 11-én.

II.
231.103/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 11-én kelt B. I. 
6.765/1940/2. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított, 1940. június hó végén kelte
zésű, „Mindent a Hazáért! Tiszt tisztnek! Üze
net“ feliratú, a „mostani nagy pálfordulások és 
köpenyegfordítások idején ezt üzenjük Neked 
Testvér!“ szavakkal kezdődő, „ezt üzenik Ne
ked a Magyar Nemzeti Szocialista (Hungarista) 
világnézetet valló tényleges tiszttestvéreid.“ 
szavakkal végződő sajtótermék“ röpirat: az
1940. évi július hó 11-én kelt B. I. 6.766/1940/2.

sz. végzésével az ismeretlen helyen előállított 
„Testvér!“ megszólítású, „mellékelten küldjük 
a nyilas egység tárgyalások okmányai című fü
zetünket“ szavakkal kezdődő, „Testvér! ítélj 
és cselekedj! Kitartás! Győzünk!“ szavakkal 
végződő, impresszum nélküli sajtótermék (röp
irat);

Az 1940. évi július hó 12. napján kelt B. I. 
6.777/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Magyarok!“ című „Ti sötét 
szégyenfolt Európa testén“ — kezdetű, „Ma
gyarok Kutyák, Hullarabló dögök ezt üzeni 
nektek utolsó jóindulatú figyelmeztetésként“ 
végződésű, A román vasgárda aláirású sajtó
termék; s végül az 1940. évi július hó 12-ik nap
ján kelt B. I. 6.791/1940. számú végzésével az 
ismeretlen helyen előállított „Az általuk fel
robbantott nemzetiségi kérdés“ című, „már első 
mondatában is téved“ kezdetű, „— átöröklött 
bűneitől feloldozva fog leülni“ végződésű, 
Vágó Pál aláírást feltüntető sajtótermék le
foglalását 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, 1940. évi július hó 15-én.

III.
231.178/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 13-án kelt B. 
6.808/1940. 2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, 1940. július 10. napjáról kel
tezett, „Kedves Barátom!“ megszólítású, „Szí 
vés tudomásulvétel végett“ kezdetű, „Mély tisz
teletem baráti kifejezésével“ végződésű, Vágó 
Pál aláírását feltüntető röpirat lefoglalását ren
delte 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, 1940. évi július hó 15-én.

IV.
231.715/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 16-án B. I. 
6.873/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Közüzemi Hiszekegy“ című,
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„Hiszek a Sztálinban“ kezdetű, „Éljen a köz
ségi“ végződésű; továbbá az ugyanezen az 
íven nyomott „Szövetkezeti vagy altruista Hi
szekegy“ című, „Hiszek a Hangyában“ kez
detű — „Hiszek a & árkormánybiztos csalhatat- 
lanságában“ végződésű sajtótermék lefoglalását 
rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 17-én.

2. számú változások a kézipostadíjszabásban.
230.801/4.

A P. R. T. 1939. évi 24. számában közzé
tett 110.722/4. sz. rendelettel kiadott kéziposta- 
díjszabás 2. sz. változásait tartalmazó pótlap 
megjelent. A pótlappal a hivatalos és eladási 
célra küldött kézipostadíjszabás darabszámá
nak megfelelően a m. kir. posta külföldi hír
laposztálya hivatalból látja el az érdekelt fel
vidéki és kárpátaljai postahivatalokat.

Elmaradt vagy egyes magánvásárlók igé
nyeinek kielégítésére szolgáló példányokat a 
m. kir. posta külföldi hírlaposztályától kel igé
nyelni.

Budapest, 1940. évi július hó 16-án.

Változások a „Budapest székesfőváros terüle
tének postakézbesítési beosztása“ című segéd- 

I könyvben.
230.523/3.

A hivatalok a „Budapest székesfőváros te
rületének postakézbesítési beosztása“ című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

36. old. Az Anyaggazdálkodás Papirosgyár
tóipari és Papirosfeldolgozóipari Bizottság nál 
a 2. hasábba „2“ helyébe „62“-t írjanak.

39. old. Eötvös Lóránt rádium és röntgen 
intézet után jegyezzék be: Élelmiszerjegy köz
pont, 2, 70, 70, 70.

39. old. Ferencvárosi munkavédelmi hivatal 
bejegyzést adataival együtt töröljék.

42. old. Honvéd híradóosztály parancsnok
ság, m. kir. 1. számú után jegyezzék be: Hon
védkiegészítő parancsnokság, m. kir. budapesti 
8. számú, 9, 9, 9, 9, utána pedig jegyezzék be:

Honvédkiegészítő parancsnokság, m. kir. bu
dapesti 9. számú, 9, 9, 9, 9, és Honvédkiegészítő 
parancsnokság m. kir. jászberényi 1. számú, 90, 
90, 90, 90.

48. old. Portugál konzulátus-nál a 2. ha
sábba „2“ helyébe „4“-t Írjanak.

48. old. Portugál követség-nél a 2. hasábba 
„741“ helyébe ,,62“-t írjanak.

51. old. Székesfőváros XII. kér. testnevelési 
és népgondozó kirendeltsége után jegyezzék 
be: Székesfőváros XIII. kér. katonai parancs
nokság, m. kir. 9, 9, 9, 9.

Budapest, 1940. évi július hó 11-én.

Változások a Helységnévtárban.
228.430/3.

A hivatalok az alább felsorolt községeknél 
az utolsó táviróhivatal megjelölése után jegyez
zék be: „knytb.“

Kátoly (287. o.), Kékesd (289. o.) és Szellő 
(491. o.).

Budapest, 1940. évi július hó 16-án:

Magyaróvár és Moson postahivatalok nevének 
megváltoztatása.

230.050/3.
Magyaróvár megyei városnak és Moson 

nagyközségnek Mosonmagyaróvár végleges név
vel történt egyesítésével kapcsolatban 1940. 
évi július hó 1-től kezdődően Magyaróvár pos
tahivatal neve „Mosonmagyaróvár l“-re, Mo
son postahivatal neve pedig „Mosonmagyar
óvár 2“-re változott meg.

A hivatalok ezzel kapcsolatban a segéd
könyvekben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

a Helységnévtárban:
Altdorferszállás (101. o.) ezentúl o  Mo

sonmagyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaró
vár 1.

Császárrét o  Mosonszentpéter (157. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Feketeerdő (202. o.) ezentúl Eh. Mosonma
gyaróvár 1.

Frankpuszta Mosonszolnok (216. o.)
ezentúl u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Izabellamajor (269. o.) ezentúl .o Moson
magyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Jánosmajor (272. o.) ezentúl f'i Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.
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Kálnokszegi csőszház (280. o.) ezentúl 63 
Mosonmagyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyar
óvár 1.

Károlyházmajor (286. o.) ezentúl o  Mo
sonmagyaróvár; u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Kisudvarmajor (315. o.) ezentúl o. Moson
magyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Kozlikmajor (324. o.) ezentúl O Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Községi téglaház (331. o.) ezentúl r"3 Mo
sonmagyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyar
óvár 1.

Krisztinamajor (331. o.) ezentúl O Moson
magyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Lovárerdő (347. o.) ezentúl O Mosonma
gyaróvár; u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Magyaróvárnál (353. o.) írják be Moson 
nagyközséggel „Mosonmagyaróvár“ néven 
egyesíttetett.

Máriakálnok (358. o.) ezentúl u. t. Moson
magyaróvár 1.

Miksamajor (371. o.) ezentúl r% Moson
magyaróvár; u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Mosonnál (376. o.) írják be Magyaróvár 
megyei várossal „Mosonmagyaróvár“ néven 
egyesíttetett.

Neubergerszállás (399. o.) ezentúl r\ Mo
sonmagyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyar
óvár 1.

Paulaudvar (426. o.) ezentúl 63 Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Priegltanya (438. o.) ezentúl r-s Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Rabimajor (446. o.) ezentúl o  Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. JVIosonmagyaróvár 1.

Rónafőpuszta r\ Mősonszolnok (456 o.)
ezentúl u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Terézmajor (520. o.) ezentúl o  Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Udvarrét (536. o.) ezentúl 63 Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Újudvar (543. o.) ezentúl O  Mosonmagyar
óvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Vadászlak (547. o.) ezentúl 63 Mosonma
gyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyaróvár 1.

Vesszőserdei csőszház (560. o.) ezentúl 63 
Mosonmagyaróvár; u. p. és u. t. Mosonmagyar
óvár 1.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

a 48. oldalon Feketeerdő ügynökségnél

„Eh. Magyaróvár“ helyett „Eh. Mosonmagyar
óvár 1“ írandó,

a 87. oldalon Magyaróvár postahivatal ösz- 
szes adataival törlendő; a 94. oldalon Mosdós
után új sorként bejegyzendő 6010 j 

601 lj 694,
Mosonmagyaróvár 1 (Városkapu-tér 1.), Moson, 
S, Győr ■. ■ mc.- Hegyeshalom, a következő sor
ban „Moson“ „Mosonmagyaróvár 2“-re a (Fő
utca 53.) pedig (Szent István-út 42.)-re helyes
bítendő, a „Győr ■ » «- Hegyeshalom“ be
jegyzés után „Moson-Magyaróvár . . .“ törlendő.

A 166. oldalon a 694. számnál Moson tör
lendő, Magyaróvár pedig Mosonmagyaróvárra 
helyesbítendő. A 186. oldalon a 6010. és 6011. 
számnál Magyaróvár helyett Mosonmagyaróvár 
1, a 6012. és 6013. számnál pedig Moson helyett 
Mosonmagyaróvár 2 írandó.

Az Irányítási Füzetben: 
az 55. oldalon Feketeerdőnél „Eh. Magyar

óvár“ helyett „Eh. Mosonmagyaróvár 1“ Írandó. 
A 47. oldalon Dunakilitinél, a 70. oldalon Ha
lászinál, a 147. oldalon Püskinél a 7. hasábban 
Magyaróvár helyett Mosonmagyaróvár 1, a 
110. oldalon Máriakálnoknál a 7. hasábban Mo
son helyett Mosonmagyaróvár 2 Írandó. A 108. 
oldalon Magyaróvár összes adataival törlendő, 
a 117. oldalon ugyanezen adatokkal Moson he
lyett Mosonmagyaróvár 1 Írandó be.

Budapest, 1940. évi július hó 13-án.

Bikács postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.
230.85513.

Bikács távbeszélővel egyesített postaügy
nökség 1940. évi augusztus hó 1-ével IV. osz
tályú postamesteri hivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 136. oldalon Bikács- 
nál a „S3“ jelet és az „Eh. Szekszárd“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: ^

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 21. oldalon a 4. hasábban Bikács 
után az „ü (Eh. Szekszárd)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 27. oldalon, Bi- 
kácsnál a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV“-et ír
janak, a 7. hasábból pedig az „Eh. Szekszárd“ 
jelzést töröljék.

Budapest, 1940. évi július hó 16-án.
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Endrőd-öregszőllő postaügynökség megnyitása.
230.000/3.

Békés vármegye gyomai járásában fekvő 
Endrőd községhez tartozó öregszőllő lakott he
lyen 1940. évi július hó 16-án Endrőd-Öregszőllő 
néven postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Endrőd,
ellenőrzőszáma: 4366, díjnégyszögszáma: 645.

Az ügynökség forgalmi köre Kuriaszőllő, 
Öregszőllő, Paskumi tanyák, Peresi tanyák és 
Ugari tanyák lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Öregszőllőnél (n. End
rőd) (415. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be 

(Endrőd-öregszőllő) Eh. Endrőd, Szolnok 
~ mm Békéscsaba, Gyoma . . . ., 645“ az „u. 
t. Endrőd“ után pedig „postáig. Sz.“ Kuriaszőllő 
r\ Endrőd (333. o.), Paskumi tanyák C\ End
rőd, (424. o.), Peresi tanyák n* Endrőd (428. o.) 
és Ugari tanyák O Endrőd (537. o.) ezentúl „u. 
p. Endrőd-öregszőllő“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 45. oldalon Endrőd után jegyez
zék be: 4366, 645, . . . ., Endrőd-öregszőllő ü. 
(Eh. Endrőd), Békés, Sz. Szolnok t  — Bé
késcsaba, Gyoma . . ., a 166. oldalon 645. szám
nál, a 183. oldalon pedig 4366. számnál írják be: 
„Endrőd-öregszőllő“.

Az Irányítási Füzet 51. oldalán Endrőd 
után írják be: Endrőd-öregszőllő, Ü, Békés, Sz,
III. Szolnok—Békéscsaba, Eh. Endrőd.

Budapest, 1940. évi július hó 13-án.

Balatonbozsok postaügynökség megnyitása.
230.337/3.

Veszprém vármegye enyingi járásában 
fekvő Balatonbozsok községben 1940. évi jú
nius hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Enying, 
ellenőrzőszáma: 5277, díjnégyszögszáma: 145.

Az ügynökség forgalmi köre Balatonbozsok 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzá
tartozó Vitézitelek lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 114. oldalán Balatonbo- 
zsoknál az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. '

Enying, Ujdombóvár ■□■=«c=Veszprém, Enying 
. . . ., 145, az „u. t. Enying“ után pedig: 

„postáig. P.“ Az 564. oldalon Vitézitelek 
Balatonbozsok ezentúl u. p. Balatonbozsok.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 13. oldalon Balatonboglár után 
jegyezzék be: „5277., 145., . . . ., Balatonbozsok 
ü. (Eh. Enying), Veszprém, P„ Ujdombóvár 
-  — — Veszprém, Enying . . a 162. olda
lon a 145. számnál és a 185. oldalon az 5277. 
számnál jegyezzék be: „Balatonbozsok“.

Az Irányítási Füzet 18. oldalán Balaton
boglár után írják be: „Balatonbozsok, Ü„ Vesz
prém, P„ VI., Ujdombóvár—Veszprém, Eh. 
Enying“.

Budapest, 1940. évi július hó 15-én.

Drávatamási postaügynökség ideiglenes szüne
teltetése.
229.214/3.

Drávatamási postaügynökség működése fo
lyó évi június hó 20-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben nevezett 
postaügynökség jelzése, vagy neve után írják 
be az ideiglenes szünetelés jelzését (*). A Hely
ségnévtár 183. oldalán Drávatamásinál az „u. t. 
Darány“ szövegrész elé írják be az „u. p. Kas- 
télyosdombó“ szavakat.

Budapest, 1940. évi július hó 5-én.

Mikófalva postaügynökség ideiglenes szüne
telése.

230.447/3.
Mikófalva postaügynökség működése fo

lyó évi július hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A kir. hivatalok a Helységnévtárban (371. 

o.), a Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában (92. o.) és az Irányítási Füzetben (114. 
o.) nevezett postaügynökség jelzése, illetőleg 
neve után az ideiglenes szünetelés jelét (*) al
kalmazzák.

A Helységnévtárban Mikófalvánál (371. o.) 
az u. t. jelzés elé írják be: „u. p. és“; Dobogó 
o  Mikófalva (179. o.) és Pusztaördögfalva 
Egercsehi (442. o.) ezentúl u. p. Bélapátfalva.

Budapest, 1940. évi július hó 13-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra
230.929/1., 230.312/1.

J e g y z e t

ízekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett —' a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi augusztus 
hó 3-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi július hó 16-án.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

230.533/3.
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felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi augusz
tus hó 3-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi július hó 12-én.
HAHÓ POSTAHIVATALNÁL gyakorlott távira
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het 140 pengő +  üzemivel.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL postakiadók 
ajánlatát kéri.

üzemi jutalékra is igénye van.

an

A  szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.

Of'CÖM
' S

CJDN
5>«
2 :2 </> ÍJ

Évi járandóság Szállít •■Ói w

A posta
hivatal 
neve és 
osztálya Uocw

tü>-oc
V
Blm

%  neSiy

gj® Í3|_ z : _  w sz
ál

lít
ás

i
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

eg
yé

b 
át

al
á 

ny

o~rt5
>0 tá

vo
lsá

g

milyen
■árattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

A
z 

es
et

le
g 

m
eg

. 
ve

tü
le

nd
ő 

ki
se

l 
sé

gi
 

ny
el

vi
sm

e

<u
> p i P P X Bra

K
as

sa
 

(

Ladamóc 
IV. o. P. Zemplén 1.0.5ó —

Száll.
át.

480

Faluzó-
levéi-

hordói
át.
120

Bodrog- 
szerda- 

hely 
p. u.

3.8 kerékpár 1-szer

Sz
eg

ed

Medgyes- 
eg\háza 

I. o.
Pttb. Arad

-

10.986 60

Száll.
át.
480

Kézb.
át.

1.104

—
Medgyes- 
egyháza 

p. u.
1.3

egves-
logatú
kocsi

gyalog

2-szer

2-szer sz
lo

v 
ák



353

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.
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T A R T

Felmentés és megbízatás.
A cukor- és zsírszállítási igazolványok nyomtatvány

ként való postai szállítása.
A Légipostái Tájékoztató új kiadása.
Több házi előjegyzésnek és naplónak hivatalos 

nyomtatványként való rendszeresítése.
Az iskolánkívüli népművelés céljára engedélyezett 

50%-os rádiódíjkedvezmónyek a honvéd laktanyák le
génységi szobáiban elhelyezett rádióvevő berendezésekre 
való kiterjesztése.

A táviróforgalom felvétele a Németországhoz visz- 
szacsatolt Eupen, Malmedy, és Moresnet területen levő 
volt belga hivatalokkal.

Bérház távbeszélő berendezés megszüntetése.
Lefoglalandó sajtótermékek.

Felmentés és megbízatás.
231.778/1.

Dr. Mühsammer István postatanácsost (31) 
a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hivatala 
külföldi hírlaposztályának vezetése alól felmen
tettem. Ezzel egyidejűleg Kantek Imre posta
tanácsost (56) ugyanennek az osztálynak veze
tésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi július hó 19-én.

A cukor- és zsírszállítási igazolványok nyom
tatványként való postai szállítása.

232,169/4.
A cukor és zsír postai szállításának korláto

zásáról szóló és a P. R. T. f. é. 17. számában 
megjelent 217.285/4. sz. rendelet 3., illetőleg a 
217.286/4. sz. rendelet 3—4. pontjaiban említett 
hatóságok az általuk kiállított cukor- és zsírszái- 
lítási igazolványok másolati példányait a rendel
tetési hely szerint illetékes községi elöljáróság

A I i O  M :

I Változások ú  Melységnévtárban.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában.
Rimóc postaügynökség megnyitása.
Szanda postaügynökség megnyitása.
Káptalantóti postaügynökség megnyitása.
Elveszett keletbélyegző.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Pályázati hirdetmények.
Betöltendő kiadói állások.

(városi hatóság) címére nyitott borítékban 
nyomtatványként adhatják postára.

A szállítási igazolványok másolatai e célra 
szolgáló nyomtatványon készülnek és abba a 
nyomtatott szöveg között üresen hagyott ré
szekbe a megfelelő adatokat (szöveget) be lehet 
írni.

Ezt a rendelkezést, — amely átmeneti jel
legű és csak a zsír- és cukorkorlátozások tarta
mára szól, — a hivatalok az előbb említett ren
deleteknél, valamint az A. 1. Szab. 32. §. 2. n) 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi július hó 22-én.

A Légipostái Tájékoztató új kiadása.
230.294/4.

A P. R. T. 1940. évi 19. számának mellékle
teként kiadott „Légipostái Tájékoztatóit e ren
delet mellékleteként újból kiadom. A hivatalok 
ezentúl ezt az új tájékoztatót használják.
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Az új kiadványból a posta nemzetközi le
számoló hivatala külföldi hírlaposztályánál kor
látolt számban különlenyomatok állanak rendel
kezésre, amelyekből egyes példányokat a hiva
talok a postát /gyakrabban igénybevevő felek 
között való díjmentes szétosztás céljából szol
gálati levelezőlapon rendelhetnek meg.

Budapest, 1940. évi július hó 18-án.

Több házi előjegyzésnek és naplónak hivata
los nyomtatványként való rendszeresítése.

V. ad. 125.83912.
A belföldi utalványbevételi naplókban el

számolt utalványok és utalvány díjak napi ösz- 
szegeiről, valamint a belföldi utalványkifizetési 
naplókban elszámolt utalványok és kifizetési 
(kézbesítési) díjak napi összegeiről vezetett 
havi előjegyzésnek és a máv. pénztárak beszol
gáltatásairól, illetve kifizetett ellátmányokról ve
zetett naplók házi előállítását megszüntetem és 
az említőit célokra f. évi szeptember hó 1-től 
kezdve: „Havi előjegyzés a bevételezett utal
vány összegekről és díjakról 238. sz.“, „Havi elő
jegyzés a kifizetett utalvány összegekről és kifi
zetési (kézbesítési) díjakról 239. és 240. sz.“, 
„Napló a Máv. beszolgáltatásokról 678. sz.“, 
„Napló a Máv-nak kifizetett ellátmányokról 
679. sz.“ című hivatalos nyomtatványokat rend
szeresítek.

A „Havi előjegyzés a kifizetett utalvány 
összegekről és a kifizetési (kézbesítési) díjakról" 
szóló kimutatást, egyes több ügynökséggel biró 
hivatalokra való tekintettel, öt munkahely ada
tainak befogadására, íves alakban, két munka
hely adatainak befogadására pedig félíves alak
ban állíttattam elő.

A hivatalok ezt a változást a P. R. T. 1939. 
évi 10. számában közzétett ad. 89.689,4. sz. ren
delet 4. pontjánál, valamint a P. R. T. 1923. évi 
79. számában közzétett 33.466. sz. rendelet 13. 
pontjánál és a P. R. T. 1931. évi 17. számában 
közzétett 76.640/2. sz. rendelet 3. és 8. pontjánál 
jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi július hó 20-án.

Az iskolánkívüli népművelés céljára engedé
lyezett 50%-os rádiódíjkedvezménynek a hon
véd laktanyák legénységi szobáiban elhelye
zett rádióvevő berendezésekre való kiterjesz

tése.
231.644/8.

A P. R. T. 1939. évi 57. számában közölt 
145.954/8. sz. rendelettel az iskolánkívüli népmű
velést szolgáló rádióvevőberendezések után a 
mindenkori előfizetési díjból engedélyezett 
50%-os díjmérséklést 1940. évi augusztus hó 1-től 
kezdődő hatállyal a m. kir. honvédlaktanyák le
génységi szobáinak rádióvevő berendezéseire is 
kiterjesztem.

Az e rendelet alapján engedélyezett díjked
vezményes rádióvevő berendezés engedélyese 
csak az üzembentartás helyére illetékes honvéd
parancsnokság lehet.

A hivatalok ezt a rendeletemet a P. R. T. 
1927. évi 20. számában közölt 9.557/1927. K. M. 
számú rendelet 67. §-ának b) pontjánál jegyez
zék elő.

Budapest, 1940. évi július hó 23-án.

A táviróforgalom felvétele a Németországhoz 
visszacsatolt Eupen, Malmedy és Moresnet te

rületen levő volt belga hivatalokkal.
I. ad. 230.417/8.

A Németországhoz visszacsatolt Eupen, 
Malmedy és Moresnet területen levő volt belga 
hivatalokkal a nemzetközi távíróforgalom újból 
megnyílt. E hivatalokhoz, amelyeket a csatolt 
melléklet sorol fel, táviratok Németország díj
szabása szerint és a Németországba szóló távira
tokra megállapított feltételekkel küldhetők.

Budapest, 1940. évi július hó 18-án.

Bérház távbeszélő berendezés megszüntetése.
224.564/8.

A bérház távbeszélő berendezés létesítésé
nek és üzembentartásának engedélyezését meg
szüntetem és a C. 1. Szab.-nak erre vonatkozó 
rendelkezéseit hatályon kívül helyezem.

A hivatalok ezt a rendelkezést a C. 1. Szab.
37. §. 1. pontjánál és a Tbd. I. Táblázat 2. A), 
valamint a II. táblázat A) és B) pontjánál je
gyezzék elő.

Budapest, 1940. évi július hó 22-én.
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Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

232.105/4.

sák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi július hó 24-én.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 18-án kelt B. 6.917/ 
1940. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „Nemzettestvér“ című „Nyilaskeresztes 
Párt által benyújtott“ kezdetű, „Testvér! Kitar
tás! Add tovább! Sokszorosítsd!“ végződésű, 
impressum nélküli 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, 1940. évi július hó 19-én.

II.
232.556/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 20-án kelt B. I. 
6972/1940. számú végzésével az ismeretlen helyen 
előállított „Gál Csaba interpellációja a Minisz
terelnökhöz és a Honvédelmi Miniszterhez“ cí
mű, „vitéz Keresztes-Fischer Ferenc Belügymi
niszter tiszti emléklapja1' kezdetű, — „Beszélhet 
így egy magyar katona? Folytonos zaj“ végző
désű, impresszum nélküli sajtótermék lefoglalá
sát rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi július hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.
231.287/3.

Fony (214. o.) ezentúl #23 L; az u. t. Vil- 
mány bejegyzést törölni kell.

Fonycsonkás o  Fony (214. o.) ezentúl u. t. 
Fony.

Halastó n  Régéé (243. o.) ezentúl u. t. Fony.
Mogyoróska (373. o.) ezentúl u. t. Fony.
Regéc (451. o.) ezentúl u. t. Fony.
Budapest, 1940. évi július hó 18-án.

II.
232.316/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

„Balladülő v. mh.“ Cegléd (117. o.) u. t. 
ezentúl „Zöldhalom pu. ü.“.

„Felsőszentkirály“ O Kecskemét (210. o.) 
ezentúl ©SaL.; az ,,u. t. Lakitelek“ bejegyzést tö
röljék.

„Ugyer v. mh.“ ó’i Cegléd (537. o.) u. p. és 
u. t. ezentúl „Zöldhalom pu. ü.“

„Zöldhalom v. á.“ r\ Cegléd (573. o.) ezen- 
túl02s L.; az „u. t. Cegléd 1.“ bejegyzést töröl
jék.

Budapest, 1940. évi július hó 23-án.

III.
232.822/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi július hó 23-án kelt B. 7021' 
1940. számú végzésével az ismeretlen helyen elő
állított „Testvér!“ megszólítású, „Két nap múl
va .. .  .“, „harcolni és áldozni Testvér! Kitartás! 
Győzünk! Hungarista köszöntéssel“ végződésű, 
„Hubay“ a Nyilaskeresztes Párt Országos El
nöke aláírását feltüntető röpirat lefoglalását ren
delte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó
termék postán szétküldött példányait ne szállít-

Váliozások a Távíró-Díjszabásban.
230.417/8.

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

9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című díj
táblázatban a Cseh-morva védnökségnél az 1. 
hasábba tegyenek 7) jegyzetjelölést, a díjtáblázat 
alá pedig a következő új jegyzetet írják: ,,7) 
Táviratok fizetett válasszal nem küldhetők.“

10. o. Grönland, c) Többi hivatalnál, az 5. 
hasábba tegyenek 23) jegyzetjelölést, az oldal al
jára pedig a következő új jegyzetet írják: ,,-3) 
Közértelmű nyelvű táviratok csak izlandi, an-
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goi vagy dán nyelven szerkeszthetők. Távíró- 
code-ok nem használhatók, rövidített cím nem 
alkalmazható. Az aláírásban a feladó teljes ne
vét ki kell írni.“

Az oldal alján levő 18) jegyzet (1. sz. fedő
lap a P. R. T. 1940. cvi 24.-hoz) szövegébe az 
utolsóelőtti mondat elé új mondatként a követ
kezőket szúrják be: „A táviratokban aláírásként 
a feladó nevét fel kell tüntetni.“

11. o. Norvégiánál az 5. hasábba tegyenek 
23) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,23) Táviratok fizetett 
válasszal nem küldhetők.“

Francia Marokkóra vonatkozólag az oldal 
alján levő 12) jegyzet szövegének első mondatát 
töröljék és helyébe a következő szöveget írják: 
„Titkosnyelvű távirat nem küldhető.“

Németalföldre vonatkozólag az oldal alján 
levő 17) jegyzet szövegének végére új mondat
ként a következőket írják: „Táviratok fizetett 
válasszal nem küldhetők.“

Svédországra vonatkozólag az oldal alján 
levő 18) jegyzet szövegének harmadik mondatá
ban (Titkosnyelvű magántáviratok csak . . . . ) 
a „New Boe code“ szavak után az „és“ kötőszó 
helyébe tegyenek vesszőt, a „Peterson‘s third 
edition“ szavak után pedig a következőket ír
ják be: „Alpha code, General telegraph code, 
Rudolph Mosse code, Schofields safecheck three 
letter code, Universal trade code.“

Olaszországra vonatkozólag az oldal alján 
levő 21) jegyzet szövegének első mondatát a kö
vetkezőképen alakítsák át: „Magántáviratok
csak közértelmű angol, francia, német, olasz, 
orosz és spanyol nyelven szerkesztve és csak a 
feladó veszélyére küldhetők.“

13. o. Egyiptom Hl. díjövéhez az 1. hasábba 
tegyenek 12) jegyzet jelölést, az oldal aljára pe
dig a következő új jegyzetet írják: ,,12) Kas^ala 
és Aroma hivatalokhoz táviratok további intéz
kedésig nem .küldhetők.“

25. o. Venezuelánál a 6. hasábba tegyenek 
13) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkező új jegyzetet írják: ,,13) A venezuelai szá
razföldi rádióállomások közvetítésével küldött 
magán rádiótáviratoknál csak a következő táv- 
írócode-ok használata van megengedve: ABC 
sixth edition, Western Union. Bentley, Lieber, 
Rudolph Mosse, Acme, Colon, Peterson’s third 
edition. A használt code nevét a táviraton fel 
kell tüntetni.“

26. o. Az oldal alján levő t5) jegyzet (1. sz.

fedőlap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) szövegé
nek hetedik mondatát (Titkosnyelvű táviratok 
az alábbi . . . .) a következőképen alakítsák át: 
„Titkosnyelvű táviratok az alábbi távírócode-ok 
felhasználásával szerkesztve küldhetők: ABC 
sixth edition, Peterson’s third edition, Acme 
commodity and phrase code, Lombard shipping 
code, Lombard general code, New standard 
three letters code, New standard half word 
code. A használt code nevét ABC, Pet, Acme, 
Lomship, Lomgen, Stanter, illetőleg Stanhaf rö
vidített alakban, a távirat bevezető részének vé
gén, az útirányjelzés után, fel kell tüntetni.“

Budapest, 1940. évi július hó 18-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
I.

231.327/8.
Litvániával való kölcsönös forgalomban a 

hívott által fizetendő beszélgetéseket lehet vál
tani.

A Távbeszélő-Díjszabás 39. oldalán Litvá
niával a 2. hasábban levő adatok után folytató
lag írják be a hivatalok: „Hívott által fizetendő 
beszélgetés (conversation payable ä l’arrivée) 
váltható.“

Budapest, 1940. évi július hó 16-án.

II.
I. ad 232.719/8.

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

45. oldalon Oroszországnál (Fedőlap a P. R. 
T. 1936. évi 16. számához) a kéthasábos részt kö
vető második bekezdésben a beszélgetési díj 
1940. augusztus 1-től kezdve, valamennyi vi
szonylatban, az eddigi 17.50 a. frank helyett 15.20 
a. frank.

Ugyanitt a kiszámított díjak táblázatában 
az eddigi 5.84, 10.50 és 3.50 díjak helyébe, 1940. 
augusztus 1-től kezdődő érvénnyel, a következő 
díjakat írják: 5.07, 9.12, 3.C4.

Budapest, 1940. évi július hó 24-én.
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Változás a Postahivatalok és Postaügynöksé
gek Névsorában.

232.053/3.
A Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában a hivatalok az alábbi változásokat ve
zessék keresztül:

Székesfehérvár 2-nél (132. o.) az első hasáb
ból töröljék a 285. számot,

a 176. oldalon a 285. számnál töröljék Szé
kesfehérvár 2-t.

Budapest, 1940. évi július hó 20-án.

Rimóc postaügynökség megnyitása.
231.655/3.

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék szécsé- 
nyi járásában fekvő Rimóc községben 1940. évi 
július hó 18-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Szécsény, 
ellenőrző száma: 793, díjnégyszögszáma: 167.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Bátkapuszta, Diós 
puszta, Farkaskútipuszta, Keresztipuszta, Kört- 
vélyespuszta, Liponyapuszta, Rózsáspuszta, Sós
puszta és Várpatakpuszta lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Rimócnál (454. o.) a 
„ C E 3 “  jelzés mellől a „* “ jelzést, továbbá a „pd“ 
és az „u. p. és“ bejegyzést töröljék, „Ipolytar- 
nóc“ helyébe pedig írják be „Losonc“. Bátka
puszta Rimóc (124. o.), Dióspuszta ^  Rimóc 
(178. o.), Farkaskútipuszta C\ Rimóc (200. o.), 
Keresztipuszta o  Rimóc (294. o.), Körtvélyes- 
puszta Rimóc (328. o.), Liponyapuszta Ri
móc (345. o.). Rózsáspuszta r\ Rimóc (457. o.), 
Sóspuszta íD Rimóc (476. o.) és Várpatakpuszta 

Rimóc (553. o.) ezentúl u. p. Rimóc.
A Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában a 121. oldalon Rimaszombat után jegyez
zék be: „793, 167, . . . ,  Rimóc ü. (E. h. Szécsény). 
Nógrád, Bp. Balassagyarmat ■ — Losonc.
Szécsény......... a 162. oldalon a 167. számnál
Nagylóc után és a 177. oldalon a 793. számnál 
írják be: „Rimóc“.

Az Irányítási Füzet 152. oldalán Rimaszom
bat után jegyezzék be: „Rimóc, Ü., Nógrád, Bp., 
1. a., Balassagyarmat—Losonc, Eh. Szécsény.“

Budapest, 1940. évi július hó 20-án.

Szanda postaügynökség megnyitása.
231.845/3.

Nógrád és Hont k. e. e. varmegyék balassa
gyarmati járásában fekvő Szanda községben 
1940. évi július hó 19-én postaügynökség nyílt 
meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Terény, 
ellenőrzőszáma: 798, díjnégyszögszáma: 119.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Cservölgvpuszta, 
Kőbánya, Nelásdpuszta, Szandaváralja és Tógát- 
puszta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Szandánál (485. o.) az 
„u. p. Terénv“ helyébe írják be: Eh. Te
rény, Aszód m mm i  Balassagyarmat, Magyar-
nándor ....... , 119“; az „u. t. Cserhátsurány“.
után pedig „Postáig. Bp.“; Cservölgypuszta T"* 
Szanda (163. o.), Kőbánya (Szőllőkaljapuszta ré
sze) .A Szanda (324. o.), Nelásdpuszta (Cser
völgypuszta része) ó  Szanda (396. o.), Szanda
váralja Szanda (485. o.) és Tógátpuszta (Szan
daváralja része) n  Szanda (527. o.) ezentúl u. p. 
Szanda.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 130. oldalon Szamosszeg után jegyez
zék be: „798, 119, . . . . ,  Szanda ü. (Eh. Terény), 
Nógrád, Bp., Aszód — w  ■ Balassagyarmat,
Magyarnándor .......“; a 162. oldalon a 119.
számnál Herencsény után és a 177. oldalon a 798. 
számnál írják be: „Szanda“.

Az Irányítási Füzetben a 164. oldalon Sza
mosszeg után jegyezzék be: „Szanda, Ü. Nóg
rád, Bp. I. a., Aszód—Balassagyarmat, Eh. Te
rény.“

Budapest, 1940. évi július hó 23-án.

Káptalantóti postaügynökség megnyitása.
232.469/3.

Zala vármegye tapolcai járásában fekvő 
Káptalantóti községben 1940. évi július hó 1-én 
postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Nemes- 
gulács, ellenőrzőszáma: 5316, díjnégyszögszáma: 
582.

Az ügynökség forgalmi köre Káptalantóti 
községre, valamint a közigazgatásilag hozzátar
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tozó Hegymegszőllőhegy, Sabarszőllőhegy, Szula- ! 
szőllőhegy lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 283. oldalán Káptalantóti
nál az „u. p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh.
Nemesgulács, Budapest — —-jn-Tapolca, Nemes- 
gulács —, Kisapáti, ........ 582,“; az ,,u. t. Ne
mesgulács“ után pedig: „postáig. P.“. Hegymeg
szőllőhegy r \  Káptalantóti (250. o.), Sabarszőllő
hegy .o> Káptalantóti (458. o.), Szulaszőllőhegy 

Káptalantóti (509. o.) ezentúl u. p. Káptalan
tóti.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 70. oldalon Káptalanfa után jegyezzék 
be: „5316., 582., . . . . ,  Káptalantóti ü. (Eh. Ne
mesgulács), Zala, P„ Budapest -  — »  Tapolca,
Nemesgulács—Kisapáti.......a 165. oldalon az
582. számnál és a 185. oldalon az 5316. számnál 
jegyezzék be: „Káptalantóti.“

Az Irányítási Füzet 85. oldalán Káptalanfa 
után jegyezzék be: „Káptalantóti, Ü„ Zala, P„
VI., Budapest—Tapolca, Eh. Nemesgulács.“

Budapest, 1940. évi július hó 24^én.

Elveszett keletbélyegző.
231.661/4.

A Budapest 4. sz. postahivatal „LFL“ al- 
betűs kisalakú keletbélyegzője a folyó évi július 
hó 8-án elveszett.

A postahivatalok a bélyegző lenyomatával 
ellátott, esetleg forgalomba kerülő küldeménye
ket és okiratokat igazgatóságukhoz azonnal ter
jesszék fel.

Budapest, 1940. évi július hó 19-én.
\

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
226.650/1., 231.423/1., 231.948/1., 232.002/1., 232.020/1., 232.021/1., 232.022/1.

Po
sta

ig
az

ga
tó

sá
gi

ke
rü

le
t

A posta- 
hivatal 
neve és 
osztálya

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság Szállít

A
z 

es
et

le
g 

m
eg

kö


ve
te

le
nd

ő 
ki

se
bb


sé

gi
 n

ye
lv

is
m

er
et

J e g y z e t

fe
nn

ta
rt

ás
i 

kö
lts

ég
 

(c
sö

kk
en


té

s 
né

lk
ül

)

sz
ál

lít
ás

i
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

eg
yé

b
át

al
án

y

H
ov

a? tá
vo

lsá
g

milyen
iárattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

P f P P Km

K
as

sa

Csées 
IV. o. P. Abauj-

Torna 1.080 - 216 — Csées 
p. u. 1-2 gyalog 3-szor —

Sz
eg

ed Helvécia 
111. 0. Ptb.

P (. st- 
Pilis- 
Solt- 

Kiskun
2.199 — * — Helvécia 

p. u. 0.3 gyalog 1-szer —
* A szállítási 

átalány később 
nyer megálla

pítást.

tu•OXl0Ncn

Hódmező
vásárhely 

2 sz.
II. 0.

Ptb. Csongrád 4.953 — — — — — — — —

D
eb

re
ce

n 
1

__
__

__
__

_ü

Nyirgyulaj 
, IV? o. P. Szabolcs 1.044 — 420 —

Nyírbá
tor pos
tahivatal

67 gyalog 1-szer . —

Pé
cs

Zalavár 
IV. o Ptb. Zala 1.452 — 270 —

Sár
mellék 
posta- 

I hivatal
73 gyalog 1-szer —



31. szám- 359
Pé

cs

Bátaapáti 
IV. o. Ptb. Tolna 1.452 — * — Mórágy 

p. u. 3-3 gyalog 1-szer német
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Mekényes 
IV. o. Ptb. Baranya 1.440 — 192 —

Lengyel
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hivatal
47 gyalog 1-szer német

* A postaszállítás ellátásáról a község gondoskodik

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi augusztus hó 
10-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi július hó 22-én.

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
231.896/3., 231.981/3.
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*) A szállítást a csöglei postahivatal, a kézbesítést a község látja el.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü- 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi augusz
tus hó 10-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi július hó 20-án.
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Pályázati hirdetmények.
I.

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 ösztön
díjra szegénysorsú üzemi vagy műszaki üzemi 
tisztviselők fiú vagy leánygyermekei pályázhat
nak, akik a középiskola negyedik, vagy annak 
magasabb osztályát legalább „jó“ eredménnyel 
végezték és magaviseletük kifogástalan.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó utolsó 
bizonyítványát és a szülő hivatali főnökének a 
vagyontalanságot bizonyító igazolását.

A kérvények 1940. évi augusztus hó 15-ig a 
m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi tisztvise
lők országos egyesülete elnökségéhez (Budapest,
VI., Benczur-utca 27., II. em. 11.) nyújtandók be.

Az alapítólevél rendelkezése szerint azok, 
akik az ösztöndíjat egyszer már elnyerték, kö
zépiskolai tanulmányaik befejezéséig újabb pá
lyázat nélkül megtartják, de a tanulmány foly
tatását, illetőleg az abban tanúsított előmenetelt 
évről-évre hitelesen igazolni tartoznak. Rossz 
előmenetel vagy kifogásolható magaviselet miatt 
a tanulmányi segélyt az alapítvány kezelősége a 
tanulmányok befejezése előtt megvonhatja.

II.
A m. kir. posta üzemi és műszaki üzemi 

tisztviselők országos egyesülete a Demény Ká
roly nevét viselő főiskolai ösztöndíj-alapítvány 
mindkét részének elnyerésére pályázatot hirdet.

A „Demény Károly ösztöndíj-alapítvány“ 
2400 pengő tőkéje kamataiból nyújtandó ösztön
díjra elsősorban a látogatni kívánt főiskolával 
nem biró helyen lakó szegénysorsú üzemi vagy 
műszaki üzemi tisztviselők egy-egy gyermeke 
pályázhat, akik erre tanulmányi előmenetelük 
alapján érdemesek. A tanulmányi segélyre érett
ségi bizonyítvánnyal is lehet pályázni, de a fő
iskolai tanulmányok megkezdése később hitele
sen igazolandó. Az alapítólevél rendelkezése 
szerint azok, akik a tanulmányi segélyt egyszer

már elnyerték, külön pályázat nélkül mindaddig 
megtartják, amíg főiskolai tanulmányaikat befe
jezik. A tanulmányok folytatása s az abban ta
núsított előmenetel évről-évre hivatalosan (in
dex vagy index-másolattal) igazolandók. Rossz 
előmenetel, vagy nem kifogástalan magaviselet 
miatt a tanulmányi segélyt az alapítvány kezelő
sége a tanulmányok befejezése előtt megvon
hatja.

Pályázók kellően felszerelt és a Vezérigaz
gató úr Öméltóságához címzett kérvényei 1940. 
augusztus hó 15-ig a m. kir. posta üzemi és mű
szaki üzemi tisztviselők országos egyesülete el
nökségének (Budapest, VI., Benczur-utca 27. II. 
em. 11.) nyújtandók be.

Betöltendő kiadói állások *)
CSEPREG I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL állandó 

alkalmazásra készpénz járandóság mellett 1 jó távirász 
és 1 raktárkezelő kiadó azonnal beléphet, járandóság 
megállapodás szerint.

CSOLNOK II. OSZT. POSTAHIVATAL kiadónőt 
keres ázonnalra. Járandóság 105 P, üzemi, bélyeg jutalék, 
lakás, fűtés, villany.

ENGS I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban jártas kiadót keres. Fizetés 50 P +  üzemi és 
teljes ellátás (ágynemű nélkül) az állás azonnal elfog
lalható.

FELSÖSZENTIVÁN (BÁCS MEGYE) II. OSZT. 
POSTAHIVATAL augusztus elejére egy hónapra he
lyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

KÁPOLNÁSNYÉK II. OSZT. POSTAHIVATAL 
egy teljes gyakorlattal biró női kiadót keres. Fizetés 
megegyezés szerint.

KÜRT II. OSZT. POSTAHIVATAL a kezelés és 
számadás minden ágában jártas női vagy férfi kiadót ke
res 1 hónapi helyettesítésre äug. 4-től szeptember 4-ig. 
Fizetés +  üzemi' (kb. 150 pengő) és lakás.

LAJOSMIZSE I. OSZT. POSTAHIVATAL teljesen 
szakképzett és mindenben jártas kiadót keres fix fizetésre 
azonnalra.

PÁRKÁNYNÁNA PU. I. OSZT. POSTAHIVA
TAL egy férfi és egy női kiadót keres. Fizetés havi 
130 P és üzemi jutalék.

SOLYMÁR (PEST M.) II. OSZT. POSTAHIVATAL 
augusztus 1-re kiadót keres. Fizetés fix és üzemi.

TÖRÜKSZENTMIKLÓS T. OSZT. POSTAHIVA
TAL kiadót keres. Lehet kezdő is. Járandóság megegye
zés szerint. Levélbeli ajánlatot kér a postamester.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű 
üzemi jutalékra is igénye van.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.



RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR. | j S |  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . A U G U S Z T U S  9 .  » 2 . szám .

T jA  R  T

Miniszteri elismerések.
Megbízás.
Közönséges tértivevényes levélpostai küldemények 

feladása a Pénzintézeti Központ által.
A munkácsi postahivatal vámközvetítő szolgálatának 

megszüntetése és Ungvár 1. sz. postahivatalnál a vám
közvetítő szolgálat berendezése. •

A Futura R. T. által megküldött terményárakat fel
tüntető hirdetményeknek a postahivatalokban való kifüg
gesztése.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben.

Lefoglalandó sajtótermék.
Magyarság Útja időszaki lap megjelenésének és ter

jesztésének megtiltása.

A L O M

Változások a Helységnévtárban.
Kiegészítés a táviró- és távbeszélő hivatalok név

sorához.
Varsád postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Bugacmonostor postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Sótony postaügynökség megnyitása.
Bejcgyertyános postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postáügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.

Miniszteri elismerések.

I.
233.44811.

A m. kir. honvédelmi miniszter úr Schuster 
András m. kir. postafőmérnöknek a visszacsa
tolt Felvidéken működött katonai közigazgatás 
keretében kifejtett értékes és eredményes mű
ködéséért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 3-án. II.

II.
230.92511.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter Szerdahelyi László nyugalmazott m. 
kir. postahivatali igazgatónak nyugalomba vonu
lása alkalmából a m. kir. postánál négy évtize
den át kifejtett közhasznú és buzgó szolgála
táért elismerését fejezte ki.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 1-én.

Megbízás.

234.115/1.

Rácz István postaigazgatót a m. kir. posta 
értékcikkraktárának vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 2-án.

Közönséges tértivevényes levélpostai küldemé
nyek feladása a Pénzintézeti Központ által.

233.643/4.

A Pénzintézeti Központ a belföldre szóló 
közönséges levélpostai küldeményeit díjátalánya 
terhére tértivevénnyel is postára adhatja.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab. 
54. §. 2. pontjánál. A Szabályzat helyesbítése 
iránt a legközelebbi változásokban intézkedem.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 1-én.
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A munkácsi postahivatal vámközvetítő szolgá
latának megszüntetése és Ungvár 1. sz. posta 
hivatalnál a vámközvetítő szolgálat berende

zése.
233.317/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Munkács 
postahivatalnál annakidején berendezett vám
közvetítő szolgálatot f. évi augusztus hó 10-vel 
megszüntetem és helyette Ungvár 1. sz. posta- 
hivatalnál f. évi augusztus hó 12-vel a vámköz
vetítő szolgálatot berendezem.

Ungvár 1. sz. vámközvetítő postahivatal 
vámkörzetét az egész Kárpátaljára kiterjesztem.

A kicserélő és vámközvetítő postahivatalo
kat utasítom, hogy folyó évi augusztus hó 
10-étől a Kárpátaljára címzett vámcsomagokat 
és egyéb vámkezelendő postaküldeményeket 
vámállítás végett Ungvár 1. sz. postahivatalhoz 
irányítsák. A megfelelő felírású vámutalási rag- 
jegyek elkészítéséig az érdekelt postahivatalok 
a helynév nélküli vámutalási ragjegyet (473. sz. 
ny.) „Ungvár 1“ megjelöléssel kiegészítve hasz
nálják.

A postahivatalok e rendeletemet jegyezzék 
elő a P. R. T. 1939. évi 6. számában közzétett 
90.283/4. számú rendeletnél, továbbá a Csomag- 
díjszabás 85. §-ánál és végül a külföldről érkező 
vámköteles tartalmú postai küldemények irányí
tására vonatkozó Utasításban.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 3-án.

A Futura R. T. által megküldött terményárakat 
feltüntető hirdetményeknek a postahivatalok

ban való kifüggesztése.
234.361/4. szám.

A gazdaközönség tájékoztatása céljából a 
Futura R. T. közvetlenül a postahivataloknak 
fogja megküldeni a terményárakat feltüntető 
hirdetményeket.

Felhívom ennélfogva a postahivatalokat, 
hogy a hirdetményeket a postahivatalban a kö
zönség által könnyen hozzáférhető helyen füg
gesszék ki.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 3-án.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és út
irányok“ című füzetben.

234.801/4.
A hivatalok a „Külföldi csomagdíjak és út

irányok“ című füzetben jegyezzék elő a követ
kező változásokat:

2. oldal, Norvégia, a meglévő útirány he
lyett új (jelenleg felhasználható) útirányként ír
ják be: „Német közvetlen, 1.90, 2.55, 3.15, 6.15, 
9.60, 13.—, 2000.—, 2 f. n.

5. oldal, Svédország, a 3 kg-os nem sürgős 
csomag díját helyesbítsék „2.55“-ről „2.50“-re, a 
3 kg-os sürgős csomag díját pedig „4.80“-ról 
„4.70“-re.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermék.

233.130/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi július hó 25-én kelt B. I. 
7069/1940. számú végzésével Budapesten a Rá
kóczi nyomdában előállított „Könyörgés a Ma
gyar Igazságért és békéért“ című, „Ebben a zűr
zavaros korban“ kezdetű „tudja mire van szük- 
ségtek, mielőtt 'kérnétek őt“ végződésű és Bozó 
Károly aláírással ellátott sajtótermék (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, 1940. évi július hó 26-án.

Magyarság Útja időszaki lap megjelenésének és 
terjesztésének megtiltása.

234.185/4.

A belügyminiszter úr a Budapesten Dr. Ma- 
tolcsy Mátyás felelős szerkesztésében és kiadá
sában megjelenő, a Centrum kiadóvállalat r. t. 
budapesti nyomdavállalat nyomdájában előállí
tott „Magyarság Útja“ című időszaki lap to
vábbi megjelenését és terjesztését 30 napi idő
tartamra, azaz f. é. augusztus hó 30-ig bezárólag 
megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap
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esetleg postára 'kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azo
kat az illetékes kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 3-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.
233.319/3.

A postahivatalok a Helységnévtárban az 
alábbi, változásokat vezessék keresztül:

Budajenő (148. o.) ezentúl ü ö  L, az „u. t. 
Páty“ bejegyzés törlendő;

Telki (519. o.) ezentúl u. t. Budajenő.
A Helységnévtár 1. számú pótfüzetében: 
Ény (53. o.) ezentúl u. t. Nagykálna.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 1-én.

232.701/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
Külsőböcsnél (335. o.) az „u. p. és u. t, Bel- 

sőböcs“ után beírandó: (belterület),
Vácbottyánnál (546. o.) u. t. ezentúl Őr- 

szentmiklós.
Az 1. számú pótfüzetben:
Annamajor r\ Horváti (36. o.) ezentúl u. p. 

Kistompa.
Gyurgyiktanya r\ Horváti (62. o.) ezentúl 

u. p. Kistompa.
Hidegvölgy Horváti (64. o.) ezentúl u. p. 

Kistompa.
Horváti (65. o.) ezentúl u. p. Kistompa. 
Kishorváti rs Horváti (73. o.) ezentúl u. p. 

Kistompa.
Szarvaspuszta Horváti (103. o.) ezentúl 

u. p. Kistompa.
Budapest, 1940. évi augusztus hó 5-én.

II.

Kiegészítés a távíró- és távbeszélő hivatalok névsorához.

231.815/8.

I. Újonnan nyílt távíró- és távbeszélő-hivatalok s távíratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távíró-hivatalok.
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1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11

i Aka V eszprém S — — L — — — 5751 Kisbér

2
Akasztó P e s t-P il is -

Solt-K iskun Sz — — L — — — 4564 Kiskőrös

3
Alsónyék Ny. Tolna p — — L — — — 4969 Bátaszék

4

Budapest 7. 
(VII., Hársfa
utca 47.)

Pest-P ilis-
Solt-íCiskun B — —

8.
C/2 — — -- — B udapest K

5

Budapest 29. 
(XIII. Szt, 

László-utca 170.)
-• B — — L‘) — — — — B udapest K

6 Bükkszék Heves K — — L — — — 3040 Eger 1.
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CL, szolgálati jel. van
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Csemő pu. ü.
Pest-Pilis-

Solt-Kiskun Sz — — L — — — 4168 Cegléd 1.

8 Csepel 3 Ny. B — — L — — — — Budapest K

9 Dobogókő B — — 2) — — — 16030)
6033 Budapest K

10
Eger 3. Ny. Heves K — — L — — — — Eger 1.

11 Erk ü. „ K — — L — — — 3029 Heves

12 Esztergom 2 
Ny.

Eszter
gom B — — L — — — — Eszter

gom 1.

13
Felsőszent- 
király ü.

Pest.Pilis- 
■iolt-Kiskun Sz — — L — — — 4197

Kecs
kemét 1.

14
Fertőrákos

Ny. Sopron s — — L — — — 5978 Sopron 1.

15 Gibárt Ny.
Abauj- 
1 orna K. — - L — — 3128 Encs

16
Gónöljárás 
pu. ü. Ny.

Pest-Pilis-
Soit-Kiskun Sz — — L — — — 4591

Kiskun
halas

17
Gj öngyössoly- 
mo< u Ny Heves B — — L — — — 3000

Gyön
gyös

18
Hevesveze- 
kény ú. Heves K — — L — — — 3025 Heves

19 Horthyliget
Pest-Pilis-
Solt-Kiskun B — — L — — — 4505 Budapest K

20
Istenmezeje 
ü. Ny. Heves K — — L — — — 3040 Eger I.

21
Leányvár ü

Ny.
Eszter
gom B — — L — — — 6045 Dorog

22 Magyaratád Somogy P — — L — — — 5187 Ka,.o 
vár 1.

23
Mindszent- 
kálla ü. Ny. Zala P — — L — — — 5542 Tapolca

24
Nagyberé.iy

Ny. Somogy P — — L — — — 5430 Adánd

25 Óhid ü. Zala P — — L — — — 5540 Sümeg

2
Pestszentlő- 
rinc ü Ny. Pest-Pilis-

Solt-Kiskun B. — — L — — — — Pestszent- 
lőrinc 1.

27
Rákoscsaba 2 

Ny. B. — — L — — — — ■ Rákos
csaba 1

28
Rózsaszent- 
Márton Ny Heves B. — — L — — — 2981 Apc

29 Sarród ü. Ny. Sopron S. — — L - — — 5985 Észter-
háza

30 Szentsimon ü. Borsod K. — — L — — — 3134 Ózd 1.

31 Tényő Győr S. — — L — — — 5853 Győr 1.

32
Tiszaszent- 
márton ii. Szaboles D. — — L — — — 3436 Mándok

33
Vámosoroszi 
ü. Nv. Szatmár D — — L — — — (759)

3491 Kölese

2) Falurendszerü, félig gépikapcsolású távbeszélő központ. Az előfizetők Budapest H. útján éjjel
nappal hívhatók.
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Bekapcs oltattak:

Abony a 907, Ádánd az 5430, Ajka az 5639, Alberti-Brsa a (906), (6400), (6401), 6420, 6421, 
Alsódabas a 4121, Alsógalla az 5705, Ape a 2975, 2981, Arló a 3044, Aszód a (2232), 2234, Bada
csony a 5530, Bagaimér a (763), 3386, Bakonysárkány az 5751, Baktalórántháza a 3535, Balassa
gyarmat 1. a 2590, Balatonboglár az 5426, 6889, Balatonföldvár az 5426, 5435, Balatonfüzfő az 
5603, Balatonkenese az 5401, 5604, Balatonlelle az 5426, 6889, Balatonmáriafürdő az 1182, Bala- 
tonszemes az (5424), 5426, Balkány a (769), Bánhida az 5727, Bánréve a 3085, 3281, Battonya a 
3904, Békés a 860, 861, Békéscsaba 1. a (775), 6731, 6732, Bélapátfalva a 3044, Beregsurány a (758), 
(784), (785), 3456, 3522, Berekböszörmény a 3406, Berettyóújfalu a (2055), (2100), 3346, 3405, Be
rettyóújfalu vasúti táv. a 8715, Berhida az 5401, 5615, Bia az 5710, Biharkeresztes a (2055), (2100), 
Biharkeresztes vasúti táv. a 8715, Biharnagybajom a 3339, 3340, Borsódnádasd a 3044, Bölcske 
a 4937, Budapest közp. táviróhivatal a 346, (351), (1100), 1505, 1558, 1614, Budapest helyközi távb. 
központ a 2054, 2207, 2273, 2351, 2353, 2931, 5304, 6887, 7015, 7016, 7060, 7141, 7142, 7143,
7145, 7146, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7188, 12264, 12561, 12661, Budapest 5. az 1505, Budar
pest 58. az 1558, Budapest 114. az 1614, Bugyi a 4121, Búj a 3509, Cegléd 1. a 906, 907, (2273), 
4168, 6420, 6421, Celdömölk az 1253, 5549, Celdömölk vasúti táv. a 9621, Csanádalberti a 4333, 
Csanádpalota a 4333, Csenger a (739), Csesztreg az 5910, Csurgó az 5478, Darvas a 3388, Debre
cen 1. a (346), (351), 359, (733), (745), (763), (764), (775), (2273), 2278, 2286, 3373, 6682, 7190, (8110), 
Demecser a 3507, 3555, Demecser vasúti táv. a 8659, Dencsháza az 5112, Derecske a 3356, 6200, 
Dévaványa a 3329, Díszei az 5542, Doboz a 860, 861, 3860, Domaháza a 2992, Dombiratos a 3903, 
Dombóvár a 2379, 2387, 2394, Dorog a 6045, Drávátok az 5112, Drégelvpalánk a 2649, Duna- 
földvár a 2353, 4937, Dunaföldvár vasúti táv. a 8780, Egyek a 3359, (3373), 6682, Enes a 3128, 
Érsekvadkert a 2534, Esztergom 1. a 6044, Eszterháza az 5985, Eszterháza vasúti táv. a 9621, 
9622, Etyek az 5710, Fábiánháza a 3423, 3424, Fehérgyarmat a (748), (749), (754), 3450, 3478, 
3490, 3493, (3498), (3499), Felsőtárkánv a 3144. Felsőzsolca a 3108, Fénveslitke vasúti táv a 8659,
Fonyódfürdőtelep az 5448, Fúrta a 3407, Fülöpszállás az (1015). (1471). (1473), (1475), 2353,
4239, 4560, (6404), (6405), 6407, 6888, Füzesabony a (337), (352), (613), 657, 2246, 3009. 3058, 3059, 
3106, Füzesgyarmat a 3340, Füzfőgyártelep az 5401, Gacsály a (748). Galgaguta a (2542), Galya
tető a 3012, Gáva a 3506, Gebe a 3423, 3427, Gégény vasúti táv. a 8659, Gönyü az (1379), Görög
szállás vasúti táv a 8667, Gutorfölde az (1281),5577, Gyöngyös a 3000, 3012, 3015, 7140, Győr 1. 
az 5869, Győr Gy. S. E. V. vasúti táv. a 9620, Gvőrszemere az 5853, Gvőrtelek a (754), 3460, 
3490. 3498. 3499, Gvulaháza a 3574, Gvúró az (5354), Gvüre a 793, Hajdúböszörmény a 3.379, 
Hajduhadház a 3370, Hajdúnánás a 3360. Hajdusámson a 3372, Hatvan 1. a 2969, 2978. Hegyes
halom az (1330). Heves a 3016. Hévizszentandrás az 5559, Hidasnémeti a (100), (2253), Himes- 
háza az 5129, Hódmezővásárhely 1. a 957, 980, 981. 4293, 4294, 4296, 4297, 4298. Hort a 655, 
Thárosberény az 5478, Inke az 5233, Ivánc az 5579, Jánk a (759), (3490), 3491, 3493, 3498, 3499, 
Tánosháza az (1253), (5549), Jászapáti a 3031. Jászfényszarú a 2978, Kajászószentpéter az 5354, 
Kakasszékfürdő a 4298, Kál a (2237), (2238), 3031, Kápolnásnvék az 5304. Kaposvár 1. a 2387, 
5187, Karácsond a 655, Karcag vasúti táv. a 8714, Kecskemét a 4197. 6888. (12078), 12561, Keme- 
ese a 3507, 3549, Kemecse vasúti táv. a 8659. Kenvérmezőmajor a 6044, Keszthely az 1253, 5549, 
6894. Kétegyháza a 3836, 3887, Kevermes a .3903. Királyhegyes a 4324. Kiskőrös a 2351, 4564, 
Kiskunfélegyháza a 956. 2320, 2321, 2334, 2344, 4217, 12577. 12578, 12579, 12599. 12600, 12601,
Kiskunhalas a (2344). Kisterenve a 2976, Kisújszállás a (2056), (2100), 3329. 3816, Kisújszállás 
vasúti táv. a 8714. Kisvárda a 793. 3507, 3520. 3554. 3568, 3.574, (3626), (3628), Kisvárda vasúti 
táv. a 8659. Kiszombor a 4270, Klárafalva a 4251, 4270, Komádi a 3407, 3408, Kölese a (755), 3491, 
3492, Kömörő a 3450, Körmend az 5576, Kőrös-hegy az 5435, Kőrösladápv a 3329. Kőröstarcsa 
a 3824, Krasznokvajda a 3250, Kúnágota a 3904, Kúnszentmiklós a (4521), (6401), 6420, 6421, 
Lőrinci a 2969, Ludas a 655, Magyaróvár a 12661, Maiosháza a 4533, Makó a 981, 4294, 4297, 
4324, Martonvásár az 5304, 5354, Mátészalka a (738), (739), (746), (747), 793. 2273, (2286), 3459, 
3460, 3494, 3495, 3497, 3522 7190, Mátrafüred a 3015, Mecsekszabolcs az 5087, Mezőberénv a 
2294, 3824, Mezőkövesd a 3067, Mezősas a 3405, 3406, Mezőtárkánv a 3059, Mezőtúr a (775).

3816, 3817, 3818, 3819, Miskolc 1. a 336, 2258, 3106, 3107, 3108, 3120, 6669, 7146, (8680), Mohács
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az 5129, Monostorpályi a 3387, Mosonszentjános az 1330, Nagyar a 3456, Nagydobos a 793, 
3457, 3496, Nagyecsed a (738), 793, 3459, Nagykálló a 3524, 3525, 3533, 3534, Nagykanizsa 1. a 
6894, Nagykereki a (764), Nagyláng az 5392, Nagymágocs a 865, 955, Nagymaros a (2533), Nagy- 
rábé a 3388, Nagyrákos az 5578, Nagyszénás a 3822, Nemesdéd az 5233, Nógrádverőce a (2207), 
2533, Nyékládháza a 3067, 3103, Nyiracsád a (769), Nyiradony a (769), 3525, Nyírbátor a 
(745), 3427, 3428, 3429, 3494, 3495, 3532, Nyírbogát a 3372, Nyirbogdány a 3549, Nyirbogdány 
vasúti táv. a 8659, Nyíregyháza 1. a (338), 346, (351), (354), (733), 2277, 2278, 2289, 3521, 3524, 
3525,3528,3529,3532,3533,3534,3535,3626, 7188, Nyírgelse a 3372, Nyírmada a 789, 3628, Nyír
meggyes a 3427, Nyírmihálydi a 3372, Okánv a (841), Olaszliszka a (2241), (2242), 2258, (3098), 
3209, Ónod a 3103, (3120), Orosháza a (951), 955, 956, 957, 980, (2052), (2053), (3821), 4311, 4312, 
4313, Ózd 1. a 3044, Örkény a 6420, Örkénytábor a (6400), (6401), (6420), (6421), Ősi az 5615, 
Pacsa a (2432), 6896, Paks a 2403, Palotás a 2568, Panyola a 3479, Pápa az (1305), 5869, Papkeszi 
az 5401, Párád a 2984, Parádfiirdő a 2984, Pátroha a 3507, 3555, Pátroha vasúti táv. a 8659, Pécel 
a 2911, Pécs 1. az 5087, Pécsvárad a (2390), Peszéradács a 6421, Pilisszántó a (6030), (6033), Pi- 
lisvörösvár az 1380, 6033, Pocsaj a 3356, 3387, Pócsmegyer-Leányfalu a 6092, Pomáz a 6067, 
Pusztamonostor a 2978, Pusztaszabolcs a (6400), (6401), Putnok a 6669, Püspökladány a (768), 
(1421), (2055), (2056), (2100), (2274), 3345, 3346, Püspökladány vasúti táv. a 8714, 8715, Rácalmás 
a (6400), (6401), Rajka az 1330, Rakamaz vasúti táv. a 8667, Rákosliget a (2911), Sajókaza a 
3085, Salgótarján a 2247, Sáp a 3389, Sarkadi cukorgyár a 3860, Sarkadkeresztúr a (841), Sárosd 
a 4907, Sárospatak a 3107, Sárvár 1. az 1329, Sátoraljaújhely a (2251), 3209, Sellye az 5112, Solt 
vasúti táv. a 8780, Somogyszob a 2394, 5180, Sopron Gy. S. E. V. vasúti táv. a 9620, Sóstógyógy
fürdő a 3528, Sóstóhegy vasúti táv. a 8659, Síim eg az 5549, Szajol vasúti táv. a 8700, Szamosszeg 
a 3479, Szántód az 5435, Szarvas a 3817, 3818, 3819, Szeged 1. a (933), 2050, (2054), 2060, 2333, 
2334, 4239, 6405, (7003), (7004), 12599, 12600, 12601, Szeghalom a 3339, 3345, Székesfehérvár 1. 
az (1100), (1237), (1238), (1751), 2416, (2420), 2425, 2426, 6887, 6888, (6900), Szentendre az 1380, 
6067, 6092, Szentes a 865, 4217, 4293, 4296, 4311, 4312, 4313, Szerencs a 3107, 3529, Szerencs vasúti 
táv. a 8667, Szigetcsép a 4533, Szob a 2533, Szolnok 1. a (351), 360, 700, 705, (775), 912, (1475), 
(2273), (3301), 6404, 6731, 6732, (7158), (7160), 12577, 12578, 12579, Szombathely 1. a (463), 
(1245), (1305), (1963), Tápiógyörgye a 802, 813. 814, Tápiószele a (340), Tapolca a 2434, Tárcái 
vasúti táv. a 8667, Tarpa a (756), (757), (758), Tass a 6421, Tatárszentgyörgy a 6421, Tiszabecs 
a (779), Tiszabercel a 3506, Tiszafüred a 3058, 3059, 3373, Tiszakóród a 3480, Tiszalök a 3379, 
Tiszavárkonyiszőllők a 4180, Tokaj a 3182, (3529), Tokaj vasúti táv. a 8667, Tótkomlós a (968), 
Törökszentmiklós a (2263). (2273), (2274), (2281), (3307), Túristvándi a (749), (755), (756), (757), 
3492, Tuzsér vasúti táv. a 8659, Tyúkod a1 3459, Ujiráz a 3408, Ujléta a 3386, Ujszász a 813, 814, 
Vác a (2207), 2209, Vál az 5341, Vállaj a (738), 793, 3424, 3428, Vámosoroszi a (759), 3491, Vá- 
mospércs a 3367, Városlőd az 5639, Vásárhely kutas a 4298, Vásárosnamény a 346, (359), (746), 
(247), (2277), 3478, 3496, 3497, 3521, 3522, 3568, (3626), 3628, Vése az 5233, Veszprém 1. a 2434, 
5612, 5613, Veszprémvarsány az (1321), 5612, 5613, 5628, Visegrád a 6082, Viszák az 5578, 
Vitka a 793, Záhony a 3513, Záhony vasúti táv. a 8659, Zalaegerszeg az 5576, 5577, 6896, Zala- 
lövő az 5576, 5578, 5579, Zalaszentlászló az 5559, Zemplénagárd 3221, Zsadány a 6200, Zsáka a 
3389. számú távíróvezetékbe, illetőleg távbeszélő áromkörbe.

Kikapcsolt attak:

Alberti-Irsa a (906), 6402, 6403, Alsókéked a 3224, Ape a (2975), Arló a 3139, Bagamér 
a 763, Baja 1. a 4616, Baja-Szentistván a 4616, Balassagyarmat 1. a 2589, Balatonfüredfürdő 
a 7400, Balatonfűzfő az 5604, Balatonkenese a 7400, Békéscsaba 1, a 6720, Bélapátfalva a 3144, 
Beregsurány a 758, 794, Berettyóújfalu vasúti táv. a 8650, Berhida az 5603, Biharkeresztes a 
8650, Biharkeresztes vasúti táv. a 8650, Borsod nádasd a 3139, 3144, Bölcske a 4936, Budapest 
központi távíróhivatal a 40, 70, 80, 354, 360, 505, 600, 657, 700, 702, 705, 800, 900, 902, 904, 912, 
915, 1000, 1001, 1003, 1007, 1100, 1101, 1305, 1370, 1704, 7803, 12051, 12052, 12053, Budapest hely
közi távbeszélő központ a 2505, 6653, 6720, 7181, 12115, 12116, 12117, Búj a 3531, Cegléd 1. a 906,
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6402, 6403, Celldömölk az 1305, Csenger a 739, Debrecen 1, a 731, 740, 745, 763, 764, (2271), 
(2272), 3365, 6691, Demecser a 3550, Demecser vasúti táv. a 8667, Diósgyőr a 3076, 3077, 3078,
3079, 3105, Domaháza a (2992), Dombóvár a (2379), (2394), Drégelypalánk az 532, 533, 2533, 
Drégelypalánk vasúti táv. a 8560, Dunabogdány a 6082, Dunaföldvár a 4936, Encs a (2252), Fe
hérgyarmat a 748, 749, 754, Felsőtárkány a 3044, Felsőzsolca a 3100, Fényeslitke vasúti táv. a 
8667, Fülöpszállás a (4551), 6406, Füzfőgyártelep az 5604, Gacsály a 748, Galgaguta a (636), 
Gáva a 3509, Gégény vasúti táv. a 8667, Görög szállás vasúti táv. a 8659, Görömbölytapolca a
3080, 3081, 3082, 3083, 3104, 6665. 6667, Gyöngyös a 6653, 6656, Győr 1. a (463), (1305), 5815, 12002, 
12142, Győrtelek a 754, Gyiire a 737, 3436, Hajdusámson a 3364, Hidasnémeti a (2252), Hodász 
a 3465, Hort a 657, Izsák a 6407, Jászkarajenő a 4181, Kajászószentpéter az 5341, Kakasszék- 
fürdő a 4295, Karácsond a 657, Karcag vasúti táv. a 8650, Kecskemét a 4551, 6404, 6405, 6407, 
Kemecse a 3550, Kemecse vasúti táv. a 8667, Kenyérmezőmajor az 1378, Kiskőrös a 4551, Kis- 
terenye a (2976), Kisvárda a 3511, (3630), Kisvárda vasúti táv. a 8667, Komárom 4. a 2750, Ko- 
pócsapáti a 3436, Kölese a 755, Kunszentmiklós a 6403, Ludas a 657, Magyaróvár az 5830, Máté- 
szalka a 737, 738, 739, 746, 747, 3364, 3457, 6691, 7181, Mátyásföld a 2931, Mecsekszabolcs az 
5071, Miskolc 1. a (336), 397, 2258, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 
3104, 6656, 6665, 6667, (8062), Mohács 1. az 5130, Mohács 3. az 5130, Moson az 5830, Mosonszent- 
jános az 1354, Nagydobos a 737, Nagyecsed a 737, Nagyigmánd az 1321, Nagykálló a 3381, 
Nagykanizsa 1. a 34, Nagykereki a 764, Nagymágocs a 954, Nagymaros a (308), (2505), Nógrád- 
verőce a 2505, (2533), Nyíradony a 3364, 3381, Nyírbátor a 745, 3364, Nyírbogát a 3364, Nyír- 
bogdány vasúti táv a 8667. Nyíregyháza 1. a 354, (740), 794, 3500, 3511, Nyírgelse a 3364, Nyír- 
mada a 740, Ónod a 3120, Ózd 1. a 3133, 3139, Ózd 2. a 3133, Ör a 3465, Örkény a 6402, Örkény- 
tábor a (6402), (6403), Ősi az 5603. Pápa. az 1305, Papkeszi az 5603, Párád a 3013, Parádfürdő a 
3013, Pátroha vasúti táv. a 8667, Pécs 1. a 7803, Peszéradács a 6403, Püspökladány vasúti táv. 
a 8650, Rajka az 1354, Rakamaz vasúti táv a 8659, Rákoskeresztúr a 2911, Rákosliget a 2911, 
Recsk a 3014, Sajókaza a 3087, Sajószentpéter a 3087, Sárvár 1. az 1305, Sátoraljaújhely a 336, 
Sopron 1. a 24, 28, (30), (34), Sóstóhegy vasúti táv a 8667, Szajol vasúti táv. a 8650, Szeged 1. 
a (2050), (7025), Székesfehérvár 1. az 1100, (2416), 2420, (2425), (2426), Szerencs vasúti táv. a 8659, 
Szob a 2505, Szolnok 1. a (700). (705), (912), 12051, 12052, 12053, Szombathely 1. a 30, (34), (44), 
463, 1305, 1961, 1963, 2015, 2016, Szombathely 3. az 1961, Tárcái vasúti táv. a 8659, Tarpa a 756, 
757, 758, Tata 1. az 5760, Tata 2. az 5760, Tatár szentgyörgy a 6403, Tiszabercel a 3509, 3531, 
Tiszavárkonyiszőllők a 4181, Tokaj vasúti táv. a 8659, Tornyospálca a 3436, Túristvándi a 749, 
755, 756, 757, Tuzsér vasúti táv. a 8667, Ujdiósgyőr a 3073, 3074, 3075, 3076, Vác 1. a 2505, 
Vállaj a 737, 738, Vámosgyörk a (6653), (6656), Vásárhelykutas a 4295, Vásárosnamény a (737), 
740, 746, 747, 794, 3436, (3522), Vát az 1343, Veszprémvarsány az 1321, Vitka a 737, Záhony a 
737, Záhony vasúti táv. a 8667, Zemplénagárd a 3210. számú távíróvezetékből, illetőleg távbe
szélő áramkörből.

Szolgálati-jellegváltozások.
A távbeszélőnél ezentúl: Alsógalla C, Érd 2 C, Érdliget C, Göd C, Nagyhalász C/2, U j

diósgyőr L.
A távírónál és távbeszélőnél ezentúl: Balatonalmádi egész éven át C, Diósgyőr L, Gyön

gyös V/16—Xj31-ig N, Kiskunfélegyháza N/2, Kiskunmajsa C, Komárom 4 N, Lengyeltóti C/2, 
Pétervására C/2, Sümeg C, Szécsény C, Szikszó C.

Név-változások.
Bolyok „Ózd 2“-re, Felsőhangony „Hangony“-ra, Felsőireg „Iregszemcse“-re, Gergelyi' 

„Gergelyiugornya“-ra, Kemenesmihályfa „Sömjénmihályfa“-ra, Kondorostanya „Kondorosi- 
tanyák“-ra, Kistálya „Andornaktálya“-ra. Koháryszentlőrinc vasúti táv. „Kohárymajor“-ra, Kút- 
völgy vasúti táv. „Kútvölgyi gyógyintézet“-re, Nagycsákány „Csákánydoroszló“-ra, Sajóvár- 
kony „Ózd 3“-ra, Senyeháza „Bajánsenye“-re, Tetétlenpuszta „Kőröstetétlen“-re, Tóváros „Tata 
2“-re, Ujhuta „Bükkszentkereszt“-re változott.
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Más változások.

Ágasegyháza-nál az 1. hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Alsógalla-nál a 6. hasábba „C“ 
jelzést írjanak. Alsóhernád-nál az 1. hasábba „pu.“ jelzést írjanak. Árpádközpont-nál az 1. ha
sábban az „ü“ jelzést töröljék. Badacsonylábdihegy-nél az 1. hasábba 3-as jegyzetszámot, az oldal 
alján 3-as jegyzetszám alatt „VI/1—IX/30-ig mint postahivatal működik“ jegyzetszöveget írja
nak. Balassagyarmat-nál az 1. hasábba „1“ szá mot írjanak. Balatonnál az 1. hasábban az „ü“ 
jelzést töröljék. Balatonaliga-nál az 1. hasábban a 6-os jegyzetszámot, valamint az oldal alján 
a 6. jegyzetet töröljék, a 6-ik hasábba pedig „L/BC/2“ jelzést írjanak. Balatonalmádi-nál az
5-ik és 6-ik hasábba „C“ jelzést írjanak, az oldal alján a4-es jegyzetet töröljék. Balatonfenyvesnéi 
az 5-ik hasábba „IABC“ jelzést, a 9-ik hasábba „f ‘hívójelet írjanak, a 11-ik hasábban „Fonyód“-ot 
töröljék. Balatonmáriafürdő-nél az 5-ik hasábba „lABC“ jelzést, a 9-ik hasábba „m“ hívójelet 
írjanak, a 11-ik hasábban „Balatonboglár“~t töröljék. Balatonszabadi fürdőtelep-nél az 1. ha
sábba „ü“ jelzést és „(VÍ15-IX/30)“ megjegyzést írjanak, az oldal alján az 5-ös jegyzetszöveget 
„V/15—VI/30-ig és IX/I—IX/31-ig mint ügynök ség, VII/1—VIlI/31-ig mint postahivatal műkö
dik“ szövegre helyesbítsék. Balatonszentgyörgy-nél az 1. hasábba „pu.“ jelzést írjanak. Balaton- 
világos-nál az 1. hasábba „ü‘ jelzést írjanak. Berettyószentmárton-nál az 1. hasábban az „ü“ 
jelzést töröljék. Bojárhollós-nál az 1. hasábba „Bojár-Nagyhollós pu. ü.“ helyes elnevezést ír
janak. Bolyok-ot összes adataival töröljék és Ózd 1. után „Ózd 2“ új elnevezéssel „C“ szolgálati 
jelleggel, a régi névnek megfelelő többi adattal írják be. Közvetítő hivatala Ózd 1. Budapest 1- 
nél a 9-ik hasábban a „v“ jelzést töröljék. Budapest 5-riél az 5-ik hasábba „C/2“ jelzést írjanak. 
Budapest 10-nél a 9-ik hasábban a „k‘ jelzést töröljék. Budapest 40-nél az 1. hasábba (IV., Deák 
Ferenc-u. 1.) helyett „(V. Bálvány-u. 23.)“ írjanak. Budapest 58-nál az 5-ik hasábba „C/2“ jelzést 
írjanak. Budapest 59-nél a 9-ik hasábban a „v“ jelzést töröljék. Budapest 114-nél az 5-ik ha
sábba „C“ jelzést írjanak. Budapest 509-nél az 1 -ső hasábba (V., Gr. Vigyázó-út 5) helyett 
„(VII.. Eötvös-utca 7)“ írjanak. Budapest 704 megszűnt, összes adataival töröljék. Budapest 
Concordia gőzmalom magántávírö megszűnt, összes adataival töröljék. Budapest Királymalom 
magántávíró megszűnt, összes adataival töröljék. Diósgyőrnél a 6-ik hasábba a szolgálati jelleget 
feltüntető jelzés mellé 3-as jegyzetszámot, az oldal alján 3-as jegyzetszám alatt „Az előfizetői 
állomások a miskolci gépikapcsolású távbeszélő hálózatba vannak bekapcsolva.“ jegyzetszöve
get írjanak. Esztergom-nál az 1-ső hasábba „1.“ számot írjanak. Felsőhangony-t összes adatai
val töröljék es Hangács után „Hangony“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő adatokkal ír
ják be, a 11-ik hasábba „Ózd 1“ közvetítő hivatalt írjanak. Felsőireg-et összes adataival töröl
jék és Ipolytölgves után „Iregszemcse“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő adatokkal írják 
be. Felsősima ü. megszűnt, összes adataival töröljék. Gergelyi-nél az 1-ső hasábba „Gergelyi- 
ugornya ü.“ új elnevezést írjanak. Görömbölytapolca-nál az oldal alján az 1-es jegyzethez „Az 
előfizetői állomások a miskolci gépi kapcsolású távbeszélő hálózatba vannak bekapcsolva.“ új 
jegyzetszöveget írianak folytatólag. Gyöngyös-nél az oldal alján a 2-es jegyzet szövegét „V46— 
X/31-ig N. szolgálatot tart,“ szövegre javítsák. Hejőpapi-nál az 1-ső hasábban az „Ny“ jelzést 
töröljék. Helvécia-nál az 1-ső hasábba „pu.“ jelzést írjanak. Kácsnál a 11-ik hasábba Miskolc 1. 
helyett „Alsóábránv“ közvetítő hivatalt írjanak. Kaszaperpuszta-náf az 1-ső hasábba „Kaszaner“ 
új elnevezést írjanak, az „ü“ jelzést töröljék. Kemenesmihályfa-t összes adataival töröljék és 
Söjtör után „Sömjénmihálvfa“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő adatokkal írják be. Ke
nyérmezőmajor távirója le lett szerelve, helvette postahivatali nyilvános állomást szereltek fel, 
ennélfogva az 5-ik és 9-ik hasábban lévő jelzéseket töröljék és az 1-ső hasábba „Nv“, a 6-ik ha
sábba „L“ jelzést írjanak. Kiskunfélegyháza-nál az 5-ik és 6-ik hasábba „N/2“ jelzést írianak. 
Kisnyir-nél az 1-ső hasábba „pú.“ jelzést írjanak. Kisoroszi-nál a 6-ik hasábba a szolgálati jelleget 
feltüntető jelzés mellé 1-es jegyzetszámot, az oldal alján 1-es jegyzetszám alatt „Falurendszerű 
félig gépikapcsolású távbeszélő központ. Az előfizetők Budapest H. útián éiiel-napnal hívha- 
tófc.“ jegyzetszöveget írjanak. Az 1-ső hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Kistálya-t összes ada
taival töröljék és Andocs után „Andornaktálva“ új elnevezéssel a régi névnek megfelelő ada
tokkal írják be. Kisvaszar-nál az 1-ső hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Klotildliget-nél a 6-ik 
hasábba a szolgálati jelleget feltüntető jelzés mellé 1-es jegyzetszámot, az oldal alján 1-es jegy
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zetszám alatt „Falurendszert! gépikapcsolású központ. Az előfizetők Budapest H. útján éjjel- 
nappail hívhatók.“ jegyzetszöveget írjanak. Koháryszentlőrinc vasúti táv.-nál az 1-ső hasábba 
„Kohárymajor“ új elnevezést írjanak. Komárom 2-nél az 1-ső hasábban az 1-es jegyzetszámot, 
valamint az oldal alján az 1-es jegyzetszöveget töröljék. Kondorostanya-nál az 1-ső hasábba 
„Kondorositanyák“ új elnevezést írjanak és az „ü“ jelzést töröljék. Konyári sóstógyógyfürdő
nél az 1-ső hasábba „Konyári sóstófürdő ü.“ he lyes elnevezést és „(VI/16—VIH/31-ig)“ megjegy
zést írjanak. Kútvölgy vasúti táv.-nál az 1-ső hasábba „Kútvölgyi gyógyintézet“ új elnevezést 
írjanak. Külsőbaillószög-nél az 1-ső hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Lakytelek-nél (vasúti 
táv.-nál is) az 1-ső hasábba „Lakitelek“ helyes elnevezést írjanak. Leányvár-Csév vasúti táv.- 
nál a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba írják. Lengyeltóti-nál az 5-ik és 6-ik 
hasábba „Cl2“ jelzést írjanak. Máriakéménd-nél az 1-ső hasábban az „ü.“ jelzést töröljék. Már- 
tély vasúti táv.-nál a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba írják. 
Mátranovák-Homokterenye vasúti táv.-nál a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik 
hasábba írják. Mátraszentimre-nél az 1-ső hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Mecsekszabolcs- 
nál az 1-ső hasábba „Ny“jelzést írjanak. Mezőnagymihály-nál az 1-ső hasábban az „ü.“ jelzést 
töröljék. Miskolc ü.-nél az 1-ső hasábban az „ü“ jelzést töröljék és helyette „7.“-es számot írja
nak. Mohács 3. megszűnt, összes adataival töröljék. Nádasladány-nál az 1-ső hasábba „Nádasd- 
ladány“ helyes elnevezést írjanak. Nagybátonv-nál a 11-ik hasábba Pásztó helyett „Salgótarján“ 
közvetítő hivatalt írjanak. Nagycsákány-t és Nagycsákány vasúti táv.-ot összes adataival töröl
jék és „Csákánydoroszló“ új elnevezéssel Csákány után mindkettőt a régi névnek megfelelő 
adatokkal írják be, az állami hivatalnál a 11-ik hasábba „Körmend“ közvetítő hivatalt írjanak. 
Nagycsömöte-nél az 1-ső hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Nagyhortobágy vasúti táv.-ot összes 
adataival töröljék és „Hortobágy“ új elnevezéssel a négi névnek megfelelő adatokkal Hortobágy 
után írják be. Nagynvárád-nál az 1-ső hasábban az „ü.“ jelzést töröljék. Nikla-nál az 1-ső ha
sábban az ,,ü“ jelzést töröljék. Ózd-nál az 1-ső hasábba „1.“ számot írjanak. Ősi-nél a 11-ik ha
sábba Veszprém 1. helvett „Berhida“ közvetítő hivatalt írjanak, öttömös-nél az 1-ső hasábba 
„ü“ jelzést írjanak. Pallagnuszta-nál az 1-ső hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Papkeszi-nél a
11-ik hasábba Veszprém 1. helyett „Várpalota“ közvetítő hivatalt írjanak. Penészlek-nél az 1-ső 
hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Pilisszántó-nál és Pilisszentkeresztnél a 6-ik hasábba a szolgá
lati jelleget feltüntető ielzés mellé 1-es iegvzetszámot írjanak (az oldal alján lévő1 1-es jegyzet
szöveg ennek megfelel). Pili,svörösvár-nál a 6-ik hasábba a szolgálati jelleget feltüntető jelzés 
mellé 3-as iegyzetszámot, az oldal alján 3-as je^yzetszám alatt „Falurendszerű gépikapcsolású 
távbeszélő központ. Az előfizetők Budapest H. útján éjjel-nappal hívhatók.“ jegyzetszöveget ír
janak. Pusztatúrpásztó-nál az 1-ső hasábba „pu. ‘ jelzést írjanak. Rákosszentmihály 2-nél a 11-ik 
hasábba Rákosszentmihály 1 helvett „Budapest K.“ közvetítő hivatalt írjanak. Sajóvárkonv-t 
összes: adataival töröliék és Ózd 2 után „Ózd 3.“ új elnevezéssel, „C“ szolgálati jelleggel, a régi 
névnek megfelölő többi adattal írják be. Közvetítő hivatala Ózd 1. Senyeháza-t összes adataival 
töröljék és „Bajánsenve“ új elnevezéssel Baja vasúti táv. után a régi névnek megfelelő adatok
kal íriák be. Sóstóhegynél az 1-ső hasábban az ..Ny“ jelzést töröljék. Sümeg-nél az 5-ik és 6-ik 
hasábba „C“ jelzést irtanak. Szalánta-nál az 1-ső hasábba „Ny“ jelzést írjanak. Szólád-nál az 
1-ső hasábban az „Ny“ jelzést töröljék. Szombathely 3-nál a távíró megszűnt, az 5-ik és 9-ik 
hasábban levő jelzéseket töröliék. Tata-tiál az első hasábba a név után „l.“-es szá
mot írjanak. Terpes-nél az 1-ső hasábba »ü“ jelzést írjanak. Tetétlenpuszta-t összes 
adataival töröljék és Köröstarcsai tanvák után „Kőröstetétlen“ új elnevezéssel a régi 
névnek megfelelő adatokkal íriák be. Tiszaföldvár—Ószőllő-nél a 6-ik hasábba a 
szolgálati jelleget feltüntető jelzés mellé „l“-es jegyzetszámot, az oldal alján 1-es jegyzetszám 
alatt „V/l—X/31-ig a szolgálat 7 órakor kezdődik-“ jegyzetszöveget írjanak. Tiszaszentmárton 
vasúti táv.-nál a 8-ik hasábban az „L“ jelzést töröljék és a 7-ik hasábba írják. Tóváros-t összes 
adataival — az oldal alján lévő 1-es iegvzetszövéggel együtt — töröljék és Tata 1. után „Tata
2.“ úi elnevezéssel a régi névnek megfelelő adatokkal írják be. Ujdiósgyőrnél a 6-ik hasábba a 
szolgálati jelleget feltüntető ielz'ést mellé 2-es ie T'zetszámot. az oldal alján 2-es jegyzetszám 
alatt „Az előfizetői állomások a miskolci gépikaoesolású távbeszélő hálózatba vannak bekap
csolva.“ jegyzetszöveget írjanak. Uj dombó vár-n ál az 1-ső hasábba „pu.“ jelzést írjanak. Ujhuta-t
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összes adataival töröljék és Bükkszenterzsébet után, „Bükkszentkereszt“ új elnevezéssel a régi 
névnek megfelelő adatokkal írják be. Uzovicstelep-nél az 1-ső hasábba „pu.“ jelzést írjanak. 
Vát-nál a távíró megszűnt, az 5-ik és 9-ik hasábban lévő jelzéseket töröljék, a 11-ik hasábba 
„Szombathely 1.“ közvetítő hivatalt írjanak. Vatta-nál az 1-ső hasábban az „ü“ jelzést töröljék. 
Zalaszentbalázs-nál az 1-ső hasábban az „ü“ jelzést töröljék. Zalaszentmihály-nál az 1-ső ha
sábban a név végén az „i.“ betűt töröljék.

Az igazgatósági kerületek területi beosztásának megváltozása folytán a 3-ik hasábban a 
következő változásokat vezessék keresztük Abasár B, — Abaujszántó és Abaújszántó vasúti 
táv. K, — Abaújvár K, — Adács B, — Aggtelek K, — Alattyán B, — Aldebrő K, — Alsó- 
ábrány K, — Alsóberecki K, — Alsódabas és Alsódabas vasúti táv. B, — Alsóhernád és 
Alsóhernád vasúti táv. B, — Alsókéked K, — Alsónémedi B, — Alsóvadász K, — Alsózsolca 
K, — Ape B, — Apc—Zagyvaszántó vasúti táv B, — Arló K, — Ároktő K, — Aszaló K, — 
Átány K, — Atkár B, — Báj K, — Bakta K. — Balaton K, — Balatonakarattya P, — Bala- 
tonaliga és Balatonaliga vasúti táv. P, — Balatonfőkajár és Balatonfőkajár vasúti táv. P, — 
Balatonkenese és Balatonkenese vasúti táv. P, — Balatonkenesei fővárosi üdülőhely P, — 
Balatonszabadi P, — Balatonszabadi fürdőtelep P, — Balatonvilágos P, — Bánhorvát K, — 
Bánréve K, — Barcika vasúti táv. K, — Bélapátfalva és Bélapátfalva vasúti táv. K, — Belső- 
böcs K, — Besenyőtelek K, — Boconád K, — Bodrogkeresztur és Bodrogkeresztur vasúti táv. 
K, — Bodrogolaszi és Bodrogolaszi vasúti táv. K, — Bódvaszilas és Bódvaszilas vasúti táv. 
K, — Bogács K, — Boldogkőváralja és Boldogkővárai ja vasúti táv. K, — Boldva és Boldva 
vasúti táv. K, — Borsodivánka K, — Borsodnádasd K, — Borsodnádasdi lemezgyár K, — 
Borsodszemere K, — Bóta K, — Bugyi B, — Biidszentmihály és Büdszentmihálv vasúti táv. 
K, Bükkszenterzsébet K, — Ceglédbercel-Cserő vasúti táv. B, — Center vasúti táv. K, — 
Cigánd K, — Csajág P, — Csány B, — Csermely K, — Csobád K, — Csobaj K, — Dédes 
K, — Dég P, — Detk B, — Diósgyőr K, — Diósgyőri vasgyár K, — Disznoshorvát és Disz- 
noshorvát vasúti táv. K, — Domaháza K, — Domoszló B, — Dormánd K, — Ecséd B, — 
Edelény és Edelénv vasúti táv. K, — Eger 1, Eger 2 és Eger vasúti táv. K, — Egerbakta K,
— Egercsehi K, — Egerfarmos és Egerfarmos vasúti táv. K, — Egerlövő K, — Egerszalók K, 

‘Egerszolát K, — Ernőd és Ernőd vasúti táv. K, — Encs K, — Enving és Enying vasúti táv.
P, —- Erdőbénve K, — Erdőtelek és Erdőtelek vasúti táv. K, — Feldebrő K, — Felnémet és 
Felnémet vasúti táv. K, — Felsődabas B, — Felsődobsza K, —- Felsőgagy K, — Felsőnyárád 
K, — Felsőtárkány K, — Felsővadász K, Felsőzsolca és Felsőzsolca vasúti táv. K, — Finke
vasúti táv. K, — Folyás vasúti táv. K, Forró—Encs vasúti táv. K, — Füzérkomlós K, —
Füzesabony és Füzesabony vasúti táv. K, — Gagyvendégi K, — Galyatető B, — Garadna 
és Garadna vasúti táv. K, — Gelej K, Gesztely K, — Girincs K, — Gönc és Gönc vasúti
táv. K, — Görömbölytapolca K, — Gyón B, — Gyöngyös és Gyöngyös vasúti táv. B, — 
Gyöngyöshalász B, Gyöngyöspata B, — Gyöngyöstarján B, — Halmaj és Halmaj vasúti 
táv. K, — Hangács K, — Hangony K, — Harsány K, — Hatvan 1, Hatvan 2, és Hatvan 
vasúti táv. B, — Hejce—Vilmány vasúti táv. K, — Hejőbábia és Hejőbába vasúti táv. K, — 
Hejőcsaba K, — Hejőpapi K, — Hejőszalonta vasúti táv. K, — Hernádnémeti és Hernádné- 
meti vasúti táv. K, — Hernádvécse K, — Heves és Heves vasúti táv. K, —- Hidasnémeti és 
Hidasnémeti vasúti táv. K, — Hidvégardó K, — Hodoscsépány K, — Hollóháza K, — Hom- 
rogd K, Hort B, — Hort—Csány vasúti táv. B, — Inárcs-Kakucs és Inárcs-Kakucs vasúti 
táv. B, - Ivád K, — Jánoshida B, — Jánoshida-Boldogháza vasúti táv. B, — Jászalsószentgyörgy 
B, Jászapáti és Jászapáti vasúti táv. B. — Jászárokszállás és Jászárokszállás vasúti táv. B.
— Jászberény és Jászberény vasúti táv. B, — Jászdózsa és Jászdózsa vasúti táv. B, — Jász- 
felsőszentgvörgy B, — Jászfényszaru B, .Tászjákóhalma B, — Jászkísér és Jászkísér vasúti 
táv. B. — Jászladány és Jászladány vasúti táv. B, — Jászszentandrás B, — Jásztelek B, — Jós- 
vafő K, — Kács K, — Kakucs B, — Kál K, — Kál-Kápolna vasúti táv. K, — Kápolna K, — 
Karácsond és Karácsond vasúti táv. B, — Kékestető B, — Kelemér K, — Kerecsend K, — Kétút- 
köz vasúti táv. K, — Királd és Királd vasúti táv. K, — Kisfástanya vasúti táv. K, — Kisköre 
és Kisköre vasúti táv. K, — Kolopfürdő B, — Korlát-Vizsoly vasúti táv. K, — Kömlő K, — 
Krasznokvajda K, — Ladánybene B, — Lajoskomárom P, — Lajosmizse és Lajosmizse vas-
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úti táv. B, — Lak K, — Legyesbénye K, — Léh K, — Lepsény és Lepsény vasúti táv. P, — 
Lillafüred K, — Ludas és Ludas vasúti táv. B, — Mád és Mád vasúti táv. K, — Makiár és 
Makiár vasúti táv. K, — Márkáz B, — Mátraballa és Mátraballa vasúti táv. K, — Mátra- 
derecske K, — Mátrafiired B, — Mátraháza B, — Mátramindszent és Mátramindszent vasúti 
táv. K, — Mátraszentimre B, — Megyaszó K, — Mezőcsát és Mezőcsát vasúti táv. K, — Me
zőkeresztes K, — Mezőkeresztes-Mezőnyárád vasúti táv. K, — Mezőkomárom P, — Mező- 
komárom-Szabadhidvég vasúti táv. P, — Mezőkövesd és Mezőkövesd vasúti táv. K, — Mező- 
nagymihály K, — Mezőnyárád K, — Mezőszentgyörgy P, — Mezőtárkány és Mezőtárkány 
vasúti táv. K, — Mikóháza K, — Miskolc összes hivatala és vasúti táv. K, — Monok K, — 
Monosbél vasúti táv. K, — Múcsonv K, — Nagybátony és Nagybátony vasúti táv. B, — 
Nagyfüged B, — Nagyiván K, — Nagyréde B, — Nagyrozvágy K, — Nagyvisnyó-Dédes vasúti 
táv. K, — Nekézseny-Sáta vasúti táv. K, — Nemesbikk K, — Nyékládháza és Nyékládháza 
vasúti táv. K, — Ócsa és Ócsa vasúti táv. B, — Olaszliszka K, — Olaszliszka-Tolcska vasúti 
táv. K, — Onga és Onga vasúti táv. K, — Ónod K, — Ormóspuszta vasúti táv. K, — Ózd 1, 
Ózd 2, Ózd 3. K, — Örkény és Örkény vasúti táv. B, örkénytábor B, — Pácin K, — Pál-
háza K, — Párád és Párád vasúti táv. K, — Parádfürdő K, — Parasznya K, — Pásztó és
Pásztó vasúti táv. B, — Pély K, — Pétervásána K, — Polgár és Polgár vasúti táv. K, — Po
roszló és Poroszló vasúti táv. K, — Prügy K, — Pusztakürt vasúti táv. B, -— Pusztamonostor 
és Pusztamonostor vasúti táv. B, — Pusztavacs B, —• Putnok és Putnok vasúti táv. K, — 
Ragály K, — Rakaca K, — Recsk K, —-Riese K, — Rudabánya K, — Sajóecseg vasúti táv. K ,— 
Sajókaza és Sajókaza vasúti táv. K, — Sajókazinc K, — Sajószentpéter és Sajószentpéter vasúti 
táv. K, — Sajószöged K, — Sajóvámos K, — Sály K, — Sári B, — Sárospatak és Sárospatak 
vasúti táv. K, — Sarud K, — Sáta K, — Sátoraljaújhely és Sátoraljaújhely vasúti táv. K, — 
Siófok és Siófok vasúti táv. P, — Siófok fürdő P, —■ Sírok K, — Szalonna és Szalonna vas
úti táv. K, — Szarvaskő és Szarvaskő vasúti táv. K, — Szegi és Szegi vasúti táv. K, — Sze
mere K, — Szendrő és Szendrő vasúti táv. K, — Szendrőlád és Szendrőlád vasúti táv. K, —
Szentistván K, — Szentlőrinckáta B, — Szerencs és Szerencs vasúti táv. K, —■ Szihalom K, — 
Szikszó és Szikszó vasúti táv. K, — Szilasbalhás P, — Szilvásvárad és Szilvásvárad vasúti 
táv. K, — Szin és Szin vasúti táv. K, — Szirmabesenyő K, — Szuhakálló K, — Szuhakálló- 
Múcsíony vasúti táv. K, — Szurdokpüspöki B, —Szűcsi B, — Taktaharkány és Taktaharkány 
vasúti táv. K, — Taktaszada K, — Tállva és Tállya vasúti táv. K, — Tar B, — Tárcái és Tár
cái vasúti táv. K, — Tárd K, — Tárnáméra K, — Tarnaörs K, — Tarnaszentmiklós és Tarna- 
szentmiklós vasúti táv. K, —- Tarnazsadány K, — Tatárszentgyörgy B, — Telkibánya K, — 
Terpes K, — Tibolddaróc K, — Tiszadada és Tiszadada vasúti táv. K, — Tiszadob és Tisza- 
dob vasúti táv. K, — Tiszadorogma K, — Tiszaeszlár K, — Tiszafüred és Tiszafüred vasúti 
táv. K, —■ Tiszaigar K, — Tiszakarád K, — Tiszakeszi K, — Tiszaladány K, — Tiszalök és 
Tiszalök vasúti táv. K, — Tiszalúc és Tiszalúc vasúti táv. K, — Tiszanána K, — Tiszaörs K, 
— Tiszapalkonya K, — Tiszasüly B, — Tiszaszőllős és Tiszaszőllős vasúti táv. K, — Tiszatarján 
K, — Tokaj és Tokaj vasúti táv. K, — Tolcsva K, — Tornanádaska és Tornanádaska vasúti 
táv. K, — LJidiósgvőr K, —- Ujhartyán B, — Vadna K, — Vámosgyörk és Vámosgyörk vasúti 
táv. B, — Vatta K, — Verpelét és Verpelét vasúti táv. K, — Vilmány K, — Visznek B, — 
Vizsoly K, — Zádorfalva K, — Zemplénagárd K.

A felszabadult Felvidék és Kárpátalja távíró és távbeszélő hivatalainak névsorát külön 
pótfüzetben fogom kiadni.

Budapest, 1940. évi július hó 17-én.

Varsád postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

233.489/3.
Varsád távbeszélővel egyesített postaügy- 

lökség 1940. évi augusztus hó 11-ével IV. osztá- 
yú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 553. oldalon Var
sádnál a jelet és az „Eh. Gyönk“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek
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Névsorában a 152. oldalon a 4. hasábban Var
sád után az „ti. (Eh. Gyönk)“ bejegyzést töröl
jék.

Az Irányítási Füzet 194. oldalán Varsádnál 
a 2. hasábba „U“ helyett „IV“-et írjanak, a 7. 
hasábból pedig az „Eh. Gyönk“ bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 5-én.

Bugacmonostor postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

233.503/3.
Bugacmonostor postaügynökség 1940. évi 

augusztus hó 1-én IV. osztályú postamesteri hi
vatallá alakult át és ugyanakkor távbeszélővel 
egyesíttetett.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 148. oldalán Bugacmonos- 
tornál a jelet, az „Eh. Kecskemét“ és „u. t.
Kecskemét“ bejegyzéseket töröljék és helyette 
írják be: te* L“.

Alsóbugae v. á. A Kecskemét (94. o.) ezen
túl u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Alsómonostor A Kecskemét (97. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Alsómonostori téglaégető v. mh. A Kecske
mét (97. o.) ezentúl u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Bugac v. á. A Kecskemét (148. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Félegvházi-út v. mh. A Kecskemét (203.
o. ) ezentúl u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Felsőmonostor a  Kecskemét (207. o.) ezen
túl u. n. és u. t. Bugacmonostor.

Füvelnerdő v. mh. ’A  Kecskemét (218. o.) 
ezentúl u. p. és u. t. Bugacmonostor.

Kisbugac -A Kecskemét (301. o.) ezentúl u.
p. és u t. Bugacmonostor.

Nagybuöac A Kecskemét (381. o.) ezentúl 
u. p. és u. t. Bugacmonostor.

A Postahivatalok és Postaügvnökségek 
Névsorában a 31. oldalon Bugacmonostornál a 
negveőik hasábban az „ü. (Eh. Kecskemét)“ be
jegyzést tÖröüék.

Az Tránvítási Füzetben a 33. oldalon Bugac
monostornál a második hasábba az ..Ü“ helvett 
FV jelzést írjanak, a hetedik hasábból pedig az 
..Eh. Kecskem ét“ beiegvzést töröli ék.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 5-én.

Sótony postaügynökség megnyitása.
233.197/3.

Vas vármegye sárvári járásában fekvő Só
tony községben 1940. évi július hó 15-én posta
ügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nyögér, el
lenőrzőszáma: 6566, díj négyszögszáma: 1038.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 477. oldalán Sótonynál az 
„u. p. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. Nyögér,
Győr -  — — Szombathely, Sárvár............. pd.
1038.“ az „u. t. Nyögér“ után pedig „postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 128. oldalon Sóstóhegy után je
gyezzék be: „6566, 1038 . . . , Sótony ü. (Eh. 
Nyögér) gy. Vas S. Győr Szombathely,
Sárvár . . . , a 168. oldalon az 1038. számnál 
Sárvár után és a 188. oldalon a 6566. számnál ír
ják be: „Sótony.“

Az Irányítási Füzet 161. oldalán Sóstóhegy 
után jegyezzék be: „Sótony Ü. Vas. S. VII. 
Győr—Szombathely, Eh. Nyögér. Sárvár 1.“

Budapest, 1940. évi július hó 31-én.

Bejcgyertyános postaügynökség megnyitása.
I. ad. 233.197/3.

Vas vármegye sárvári járásában fekvő Bejc
gyertyános községben 1940. évi július hó 16-án 
postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Nyögér,
ellenőrzőszáma: 6569, díjnégyszögszáma: 1037.

Az ügynökség forgalmi köre a községre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 126. oldalán Bejcgyertyá- 
nosnál az „u. p. es“ helyébe írják be: Eh.
Nyögér, Győr «0 *=«= Szombathely, Sárvár 
pd. 1037,“, az „u. t. Nyögér“ után pedig „postá
ig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 18. oldalon Bedő ü. után jegyezzék 
be: „6569, 1037 . . . , Bejcgyertyános ü. (Eh.
Nyögér) gy„ Vas. S. Győr =>=5*=»^Szombathely, 
Sárvár . . . ,“ a 168. oldalon az 1037. számnál 
Kám elé és a 188. oldalon a 6569. számnál írják 
be „Bejcgyertyános“.
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Az Irányítási Füzet 23. oldalán Bedő után 
jegyezzék be „Bejcgyertyános Ü. Vas. S. VII. 
Győr—Szombathely, Eh. Nyögér“.

Budapest, 1940. évi julius hó 31-én.

%
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

233.810/1.
A Baja 1. számú postahivatalnál a hivatal- 

vezetői állás elhalálozás következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és olyan főtisz

tek, akiknek legalább 15 évi szolgálati idejük 
van. Jelentkezni lehet e közlemény megjelené
sétől számított 8 nap alatt, a hivatalos út betar
tásával, a javaslattételre hivatott szegedi m. kir. 
postaigazgatósághoz intézendő folyamodvány
ban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
szegedi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
231.469/1., 233.030/1., 232.737/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi augusztus hó
24-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 1-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
233.206/3., 233.346/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü' 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi augusz
tus hó 24-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi július hó 31-én.

Személyzetiek.

231.599/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. évi 

június havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Bánó János dr. segédtitkár 
70 Kassáról Budapestre, Keresztesi Ernő mérnök 
43 Ungvárról Budapestre, Simái Antal főtiszt 
95 Békéscsabáról Mezőtúrra, Tuza Árpád felü
gyelői címmel és jelleggel felruházott főtiszt 107 
Debrecenből Ungvárra, Balaton János II. o. tiszt 
id 14 Ungvárról Szegedre, Németh Béla gyakor
nok 49 Sátoraljaújhelyről Debrecenbe, Baranyai 
Károly dr. gyakornok 138 Egerből Kassára, 
Cságoly Timót gyakornok 147 Üj dombóvárról 
Kaposvárra, Kubinszky Tibor gyakornok 174 
Balassagyarmatról Budapestre, Szabó Lajos gya
kornok 224 Miskolcról Budapestre, Seprényi 
Gyuiláné segédtisztnő 195 Dombóvárról Buda
pestre, Galkó Aranka segédtisztnő 213 Kassáról 
Budapestre, Rafaisz Magda kezelőnő 529 Huszt- 
ról Budapestre, Rohály János I. o. altiszt 1479 
Budapestről Salgótarjánba, Pálfalvi Imre II. o. 
altiszt 1 Budapestről Salgótarjánba, Halász Ist

ván kecskeméti II. o. altiszt 413 Szegedről Kis
kunfélegyházára, Kocsi Dénes II. o. altiszt 875 
Budafokról Budapestre, Fedor Imre II. o. altiszt 
989 Kecskemétről Miskolcra, Erdősi Márton II.
o. altiszt 1293 Salgótarjánból Budapestre, Var- 
gacz József II. o. altiszt 1596 Bajáról Buda
pestre, v. Gulyácsi István II. o. altiszt 2244 Kis
kunfélegyházáról Hódmezővásárhelyre, Susula 
Károly II. o. altiszt 2279/a Szentesről Nagykő
rösre, Végvári István II. o. altiszt 2576/a Buda
pestről Balassagyarmatra, Kovács János kistá- 
lyai II. o. altiszt 2906 Budapestről Egerbe, Ko- 
már Gyula II. o. altiszt 3317 Ungvárról Mun
kácsra, v. Jámbor István II. o. altiszt 3436 Buda
pestről Bajára, Selepec Viktor II. o. altiszt 3445 
Munkácsról Ungvárra, Mohácsi András gépko
csivezető 10 Budapestről Kaposvárra, Romhá- 
nyi József II. o. vonalfelvigvázól 86 Szentesről 
Hódmezővásárhelyre, Szvitelszki Béla II. o. vo
nalfelvigyázó 341 Ungvárról Szolyvára.

Nyugdíjaztalak: Hirka Béla főfelügyelő 91, 
Bödő Alajosné segédellenőrnő 536, Oravecz Em
ma segédtisztnő 475, Resutkó Magda kezelőnő 
67, Nagy József szentmihályi 25 és Spáring La
jos 45 I. o. szakaltisztek, Magda András II. o.
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szakaltiszt 105, Pálmai József 6, Jubik János 10, 
Kalmár Dániel 64, Berkes János 302, Balog 
(j-yörgy 461, Karádi József 499, Kovács Mihály 
hanti 696, Varga István sárbogárdi 705, Baksa 
János 707, Mészáros Mihály 904, Diószegi Gyula 
1172, Ugróczi István 1310, Imre István herceg- 
falvi 1575 és Szálkái Ferenc 1600 I. o. altisztek, 
Vinkler György 992 és Kovács Mihály lovasbe- 
rényi 1616 II. o. altisztek.

Lemondottak: Siegmeth Alfréd segédmér
nök 1, Dávid Károly 1821, Mikó Géza 2003, Pó
lyák József ceglédi 2658 és Nyéki Lajos 3457 II. 
o. altisztek.

Elbocsáttattak: Ladányi István I. o. altiszt 
1266, Fuchs Ágoston II. o. altiszt 2850.

Meghaltak: Fürst József hivatali igazgató
21, Szemereki Lajos ellenőr 208, Légrádi Károly 
műszaki segédtiszt 128, Tomcsó Julianna kezelő
nő 10, Bodnár István külsőböcsi I. o. altiszt 1842, 
Marton Gyula II. o. altiszt 1758.

Névváltozások: Friedrich Árpád II. o. tiszl 
id. 66 helyett Friedrich Árpád dr., Theil Árminné 
segédellenőrnő 559 helyett özv. Theil Árminné, 
Eperjesi Matild kezelőnő 417 helyett Radó Bé- 
láné, Balázs Edit kezelőnő 418 helyett Tóth Sán- 
dorné, Zsigmond Mária kezelőnő 536 helyett 
Kárpáti Ferencné, Pécsi Ilona kezelőnő 661 he
lyett Szántó Ferencné, Holik István I. o. altiszt 
1016 helyett Hernády István, Tolner József I. o. 
altiszt 1785 helyett Tavaszi József, Safner József 
II. o. altiszt 2393 helyett Sashalmi József.

Egyéb változások: v. Lendvay Kálmán felü
gyelő 260 6 hadiéve helyett 7, Csiki Albert I. o. 
altiszt 1326 születési éve 1890, Herceg József I. o. 
altiszt 1376 hadiéve 3.

Tűzharcosok: Kisvári Mihály főtiszt 222,
Veress Gyula I. o. tiszt 133, Márta József segéd
ellenőr 58, Perlei Ferenc 875, Fazekas Kovács Já
nos 1391 és Egressy József 1621 I. o. altisztek, v. 
Szabó István 31% és Szalay András 3219 II1. o. 
altisztek.

Véglegesítések 1940 július hó 1-ével:
Postafogalmazók: Pintér László dr. 76, Ke- 

menes János dr. 77, Joó Géza dr. 78, Tárnok Pál 
dr. 79, Barna-Szögyény Emil dr. 80, Okolicsny 
Gyula dr. 81, Oláh Dezső dr. 82 rangsorszámmal.

Postasegédmérnökök: Pinkert Béla 15, Ba
logh Pál 16, Balás Árpád 17, Somhegyi Ferenc 
18, Kolossváry Pál 19, Kőszeghy Géza 20, Ger
gely László 21, Borsos Károly 22, Tisza Ferenc 
23, Susánszky László 24, Garai László 25, Tiha
nyi László 26, Mjazovszky Ákos 27, Halász Gá

bor 28, Gerédy József 29, Kiss Kornél 30, Kodo- 
lányi Gyula 31 rangsorszámmal.

II. osztályú postatisztek: Horváth Ernő 211. 
Cseh István 212, Kormány Béla 213, Lengváry 
Pál 214, Hantai Dénes 215, Krantz Károly 216, 
Katona Ferenc 217, Hunyadi Jenő 218, Ifjú Fe
renc 219, Molnár Gyula dr. 220, Perlaki Ferenc 
221, Fodor Imre 222, Buzna Gyula 223, Balaton 
János 224, Szecsődy Gyula 225, Lendváry Ru
dolf 226, Ditrói Ferenc 227, Falus Ervin 228, 
Lantos Tibor 229, Langmár Mihály 230, Rácz 
Ferenc 231, Radnóti Elemér 232, Jaross Zoltán 
233, Polgár Antal 234, Gébéi Béla 235, Makkos 
Sándor 236, Pojtner László 237, Szilágyi Géza 
238, Pinczehelyi Imre 239, Szentpéteri László 
240, Aradi Gyula dr. 241, Vajda Endre 242, Har- 
sányi Tibor dr. 243, Hegedűs Lajos 244, Bonis 
Ottó 245, Zoltán Ernő 246, Borgói Alán 247, Ti- 
szay Géza dr. 248, Marthé Ferenc dr. 249, Tar- 
csay László 250, Sarudi Ferenc dr. 251, Csethe 
Miklós dr. 252, Mikó Tivadar 253, Szentirmai 
János (paksi) 254, Rusz János 255, Habány 
László 256, Böszörményi Zoltán 257, Farkas Fe
renc (budapesti) 258, Horváth János dr. 259, 
Szabó Lajos (budapesti II.) 260, Nagy Ferenc 
261, Ruszkai István 262, Nyilas István 263, Vár- 
konyi István 264, Jakab János 265, Mátyus 
László 266, Czeczei Károly 267, Jókay Zoltán 
268, Xeravits Géza 269, Bánk István 270, Markó 
Béla 271, Bayer Lajos 272, Téchy Olivér dr. 273, 
Vári László 274, Csery Imre 275, Friedrich Ár
pád dr. 276, Kontraszti Lajos 277, Gógucz Ele
mér 278, Máthé György 279, Gymző József 280, 
Csillik Sándor 281, Tóth Emil 282, Kosutány 
Béla 283, Tasi István 284, Lengyel Boldizsár 285, 
Márton József 286, Szabó László (egri) 287, Sze
gedi József 288, Guary Miklós 289, Klamartsik 
Ciprián dr. 290, Hozmán István 291, Ágfalvi 
András 292, Apró Ferenc 293, Kiss Géza 294, 
Dedinszky Hotimér 295, Venczel Lajos 296, 
Horváth László 297, Temesi István 298, Dévé
nyi István 299, Bokor Lajos 300, Kiss Emil 301, 
Csukás Károly 302, Füzesi József 303, Laczy 
Zoltán 304, Pázmándi Gábor dr. 305, Maros Pál 
306, Lakatos Endre 307, Várkonyi László 308, 
Palágyi István 309, v. Boros Antal 310, Lengyel 
Ágoston dr. 311, Páldy László 312, Szabó Károly 
313, Kiss Sándor (nyíregyházi) 314, Gerlei Ló
ránt 315, Szentgyörgyi Imre dr. 316, Valenta 
László 317, Mikola Árpád dr. 318, Kis Pál 319, 
Varga István 320, Somlai Kálmán 321, v. Oláh 
Ferenc 322, Barta László dr. 323, Szabó László
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(budapesti) 324, Hujber József 325, Lukcsics 
Endre 326, Baranyai Péter dr. 327, Szendrei Jó
zsef 328, Ábry Béla 329, Eördögh János 330, flip
pel Géza 331, Horváth Lajos 332 rangsorszám
mal.

Postasegédellenör: Nagy S. Árpád 165 rang
sorszámmal.

Postasegédtisztnö: Kanovics Ferike 485
rangsorszámmal.

Postamüszaki segédtisztek: Málnay Károly 
32, Nagy György 33, Hámori Géza 34, Somogyi 
János 35, Soós Gábor 36, Villányi Sándor 37, 
Báhner Mihály 38, Tóth Ferenc 39, Ravasz Jó
zsef 40, Bodrogi Pál 41, Berndt Ferenc 42, Hi- 
deghéty-Bittera Géza 43, Bagó Sándor 44, Mar- 
sovszky Sándor 45, Noszlopy András 46„ Bol-

ner Pál 47, Altai Ferenc 48, Árkövi Gyula 49, 
Benkő József 50, Burján Mihály 51, Takács Fe
renc 52, Szabó János (budapesti) 53, Kertes La
jos 54, Komáromi Pál 55, Menczer János 56, Ba- 
hik Gyula 57, Fejes Károly 58, Paesold István 
59, Takács Lőrinc 60, Bencs János 61, Kereki 
János 62, Ménesi Alajos 63, Gyüre József 64, 
Kisfalvi József 65, Herke Gyula 66, Fehérváry 
Károly 67, Mészáros Béla 68, Rezner József 69, 
Vezér János 70, Szabó János (böhönyei) 71, 
Skultéti Antal 72, Apáti László 73, Maxony Ist
ván 74, Fischer Elemér 75, Újházi Árpád 76, 
Maurer János 77, Bedi István 78, Füvesi Gyula 
79, Gavalik Eduárd 80, Husvéth István 81, Tá- 
borosi János 82, Garamvölgyi László 83, Biró 
Béla 84 rangsorszámmal.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 6-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
BALATON 16—20 EZER EGYSÉGŰ III. OSZT. 

POSTAHIVATAL október 1-től két-három hónapra he
lyettest keres. Fizetés 90 P +  üzemi, lakás, fűtés, vilá
gítás.

CSEPEL 1. I. OSZTÁLYÚ POSTAHÍVATALNAL 
jó írású férfi, vagy nő kiadó azonnal alkalmazást nyerhet 
Pályázhatnak kezdők is. Fix fizetés megegyezés szerint.

DERECSKE I. OSZTÁLYÚ POSTAHIVATAL szep
tember 1-re kezdő postakiadót keres távirda, távbeszélő 
kezeléshez, fix fizetéssel megegyezés szerint.

DÉVAVÁNYA I. OSZT. POSTAHIVATAL mind
három szakban teljesen jártas kiadónő ajánlkozását kéri. 
Fizetés megegyezés szerint. Állás azonnal elfoglalható.

DOROG I. OSZT. POSTAHIVATAL egy nőkiadó 
ajánlatát kéri, lehet kezdő is. Járandósága szakképzett
sége arányában havi 100—120 pengő és üzemi jutalék.

GÁRDONY II. OSZT. POSTAHIVATAL egyhavi 
helyettesítésre gyakorlott kiadót keres, továbbra állandó 
kiadónak alkalmazza.

HÉVIZGYÖRK III. OSZT. EGYESÍTETT POSTA
HIVATAL augusztus 15-re helyettest keres egy vagy két 
hónapra kezdő kiadó is lehet, forgalom kevés. Fizetés 
80 P +  üzemi, lakás ellátás nélkül.

KISTERENYE I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL a 
kezelés minden ágában jártas jó távirász nő kiadó állandó 
alkalmazásra kerestetik augusztus 1 vagy 15-ére. Járandó
ság 105 P, üzemi. *)

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

KISUNYOM III. OSZT. POSTAHIVATAL szep
tember hónapra női kiadót keres, helyettesül. Fizetési 
igények közlendők.

LENGYELTÓTI I. OSZT. POSTAHIVATAL mind
három szakban jártas, gyakorlott kiadót keres, állandó 
alkalmazásra fix fizetéssel.

MEZÖCSÁT I. OSZTÁLYÚ POSTAHIVATAL férfi 
kiadó, vagy kiadójelölt ajánlatát kéri. Lehet kezdő is.

MEZŐKÖVESD I. OSZTÁLYÚ POSTAHIVATAL 
nőkiadók szíves ajánlatát kéri. Fizetés megállapodás 
szerint.

NAGYHALÁSZ I. OSZT. POSTAHIVATAL ál
landó alkalmazásra kiadónők ajánlatát kéri.

PESTSZENTLORINC 2. I. OSZTÁLYÚ POSTA
HIVATAL augusztus 15-re kiadót keres. Fizetés megegye
zés szerint.

RIMASIMONYI III. OSZT. POSTAHIVATAL ke
res augusztus 15-től szeptember 30-ig nő helyettest. Fi
zetés 100 P, üzemi és lakás.

TATA 2. POSTAHIVATAL egy pénztárkezelő és 
egy felvételi osztályt kezelő kiadót keres aug. 15-től vagy 
szept. 1-től. Fizetés az I. kiadónak 105 P fix és üzemi la
kással (ágynemű nélkül), a II. kiadónak 80 P és üzemi.

TISZALUC II. OSZT. POSTAHIVATAL gyakorlott 
kiadónőt állandó alkalmazásra keres.

ZSÁMBOK III. OSZT. POSTAHIVATAL szeptem
ber elejére egy, esetleg két hónapra helyettest keres. Fi
zetés -f- üzemi (kb. 90 pengő) és lakás.

üzemi jutalékra is igénye van.

H
A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  F e l e l ő s  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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T A R T
Honvédelmi kötelezettségeket teljesítő közszolgálati 

stb. alkalmazottak illetményeinek és egyéb jogviszonyai
nak szabályozása. (A m. kir. minisztérium 5.700/1940. M. 
E. sz. rendelete.)

Postaügynökségeknél fémpénz visszatartása indoko
lás nélkül.

A csomagforgalom újrafelvétele Franciaországgal, 
Portugáliával, Spanyolországgal, valamint az Északameri
kai Egyesült Államokkal, Közép- és Délamerika államai
val.

A budapesti bevonultak hozzátartozóit megillető csa
ládi segélyekről szóló csekk fizetési utalványok kifize
tési díjának hitelezése.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Változás a m. kir. növényegészségügyi körzetek be

osztásában.

i L O M :

Budapest 49. számú postahivatal megnyitása. 
Kemeneshőgyész postaügynökség postahivatallá való 

átalakítása.
Nagyvisnyó pu. postaügynökség ideiglenes szüne

telése.
Hársfáivá postaügynökség megnyitása.
Kisbajom postaügynökség megnyitása.
Jásd postaügynökség megnyitása.
Jászfalu postaügynökség megnyitása.
A magyar királyi postatakarékppónztár 1940. július 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Honvédelmi kötelezettségeket teljesítő köz- 
szolgálati stb. alkalmazottak illetményeinek és 
egyéb jogviszonyainak szabályozása. (A m. 
kir. minisztérium 5.700Y940. M. E. sz. rendelete.)

235.300/1.

A m. kir. minisztérium a honvédelmi köte
lezettségeket teljesítő közszolgálati, köztestü
leti, közintézeti és közüzemi alkalmazottak 
illetményeinek szabályozása tárgyában a hon
védelemről szóló 1939. évi II. te. 71. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlöny 
folyó évi augusztus hó 4-én megjelent 175. szá
mában közzétett 5700/1940. M. E. számú rende
letben az említett alkalmazottak illetményeit és 
egyéb jogviszonyait szabályozta.

E kormányrendelet különlenyomatát az 
igazgatóságoknak, a központi hivataloknak és 
a kincstári hivataloknak egyidejűleg megkül- 
döttem.

A kormányrendelet értelmében járó illet
ményeknek a már valamely honvédelmi köte
lezettséget telejesítő alkalmazottak részére a 
kihirdetés napját követő legközelebbi esedé

kességi időponttól való utalványozása iránt a 
m. kir. posta központi számvevősége útján in
tézkedtem.

A hivatalvezetők hívják fel az érdekeltek 
figyelmét különösen a rendelet 40. §-ában fog
lalt bejelentési kötelezettségre, amely szerint a 
katonai rendfokozatbán beállott változást 
azonnal be kell jelenteni.

Ezzel kapcsolatban a beosztott férfi sze
mélyzet katonai rendfokozatát újra pontosan 
meg kell állapítani s ennek megfelelően a szol
gálati okiratokat helyesbíteni. A hivatalok a 
helyesbítéseket és változásokat most összefog
lalva, később pedig esetenként, felettes igazga
tóságuknak jelentsék. A postavezérigazgatóság 
fő- és ügyosztályai, a központi számvevőség, az 
igazgatóságok és a központi hivatalok (ezeket a 
változásokat a havi személyváiltozási kimuta
tásba vegyék fel.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 9-én.
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Postaügynökségeknél fémpénz visszatartása 
indokolás nélkül.

229.400/2.

Az egyenletes fémpénzforgalom biztosí
tása tárgyában a P. R. T. 1930. évi 33. számában 
közzétett 76.812. sz. rendeletem kiegészítése- 
képen a postaügynökségeket a következőkre 
utasítom;

Folyó évi szeptember hó 1-től kezdődően 
azok a postaügynökségek, amelyeknek évi for
galma az 5.000 munkaegységet meghaladja, na
ponta legfeljebb 100 P-ig, azok a postaügynök
ségek pedig, amelyeknek évi forgalma az 5.000 
munkaegységet nem éri el, naponta legfeljebb 
50 P-ig tarthatnak vissza indokolás nélkül fém
pénzt. Az említett fémpénzösszegnek felénél 
kevesebb azonban a postaügynökségnél nem 
lehet.

A postaügynökség a visszatartott fémpénz- 
összeget a felvevő napló Vili. részében minden 
nap jelezni tartozik (pl. 42 P fémpénz vissza
tartva).

Ha a postaügynökség az utalványok kifize
tésére készpénzellátmányt kér, a kérelemben 
tüntesse fel, hogy a kért ellátmányösszegből 
mennyi legyen a fémpénz. Az ellenőrző posta
hivatal a kérelmet a lehetőséghez képest telje
sítse. Abban az esetben, ha a postaügynökség 
váltás céljából az ellenőrző postahivatalhoz 
bankjegyet küld be, azt a postaügynökség a 
felvevő napló VI. részének megterhelési olda
lán a 19. tétel alatt jegyezze be. Az ellenőrző 
postahivatal a váltási kérésnek mindenkor te
gyen eleget.

Az egyenletes fémpénzforgalom biztosí
tása érdekében a postaügynökségek egyebek
ben a hivatkozott rendeletben foglaltak szerint 
járjanak el.

Jelen rendeletem helyes alkalmazását és a 
postaügynökségeknek a fémpénzek egyenletes 
forgalmának biztosítása érdekében tett intéz
kedéseit az igazgatóság ellenőrizze.

A postahivatalok és postaügynökségek ezt 
a változást a fent hivatkozott rendelet 1. pont
jánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 12-én.

A  csomagforgalom újrafelvétele Franciaország
gal, Portugáliával, Spanyolországgal, valamint 
az Északamerikai Egyesült Államokkal, Közép- 

és Délamerika államaival.

234.710/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy Francia- 

ország meg nem szállt területére, Portugáliába, 
Spanyolországba, az Északamerikai Egyesült 
Államokba, valamint Közép- és Délamerika 
alább említett államaiba szóló csomagokat a 
német, svájci útvonalon való továbbítás és az 
aranyfrankban megadott alábbi díjak mellett 
újból fel lehet venni:

1. Franciaország meg nem szállt területére: 
1.80 (1 kg.), 2.40 (3 kg.), 3.— (5 kg.), 5.70 (10 kg.), 
8.45 (15 kg.), 11.20 (20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
3 f.

2. Portugália:
a) a kontinensre: 2.65 (1 kg.), 3.45 (3 kg.),

4.25 (5 kg.), 8.25 (10 kg.);
b) az Azóri-szigetekre: 4.15 (1 kg.), 4.95

(3 kg.), 5.75 (5 kg.), (9.75 (10 kg.).
A csatolandó vámárunyilatkozatok száma 

az a) és b) alattira egyaránt: 6 f.
3. Spanyolország:
a) a kontinensre: 2.85 (1 kg.), 3.55 (3 kg.),

4.25 (5 kg.), 7.75 (10 kg.), 11.75 (15 kg.), 15.25 
(20 kg.).

b) a Baleárokra: 3.10 (1 kg.), 3.80 (3 kg),
4.50 (5 kg.), 8.25 (10 kg.), 12.50 (15 kg.), 16.25 
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
6 f.

4. Argentína:
a) az összes helyekre, kivéve a b) alattia

kat; 4.25 (1 kg.), 5.45 (3 kg.), 6.65 (5 kg.), 12.25 
(10 kg.), 17.85 (15 kg.), 23.60 (20 kg.).

b) a déli partvidékre és Dél-Georgiába: 4.75 
(1 kg.), 5.95 (3 kg.), 7.15 (5 kg.), 12.75 (10 kg.),
18.35 (15 kg.), 24.10 (20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
7 f.

5. Bolivia:
a) csak La Paz és Oruro-ba: 4.05 (1 kg.),

5.35 (3 kg.), 6.65- (5 kg.), 12.75 (10 kg.), 18.85 
(15 kg.), 25.10 (20 kg.).

b) csak Cochabamba, Potosí, Sucre, Tupiza, 
Nyumi és Villazon-ba: 4.20 (1 kg.), 6.30 (3 kg.),
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7.40 (5 kg.), 13.25 (10 kg.), 19.35 (15 kg.) 25.85 
(20 kg.).

c) csak Puerto Suarez, valamint Beni és 
Noroeste kerületekbe: 5.30 (1 kg.), 7.75 (3 kg.),
8.70 (5 kg.), 14.65 (10 kg.).

d) az összes többi helyekre: 4.70 (1 kg.),
7.30 (3 kg.), 8.40 (5 kg.), 15.- (10 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
8 f.

6. Brazília: 4.30 (1 kg.), 5.55 (3 kg.), 6.95 
(5 kg.), 12.40 (10 kg.), 18.60 (15 kg.), 24.70 
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
6. f.

7. Chile:
a) az összes helyekre, kivéve a b) alattia

kat: 8.15 (1 kg.), 9.45 (3 kg.), 10.75 (5 kg.), 16.85 
(10 kg.).

b) csak a következő helyekre: Punta Are
nas, Puerto Natales, Puerto Porvenir, Punta 
Delgada, Punta Dungeness: 4.95 (1 kg.), 6.35
(3 kg.), 7.75 (5 kg.), 14.35 <10 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
7 f.

8. Kolombia:
a) Baranquilla* Buenaventura, Cartagena,

Santa Marta és Tumago-ba: 5.— (1 kg.), 6.80
(2 kg.), 7.50 (3 kg.), 9.30 (4 kg.), 10— (5 kg.), 
16.- (6 kg.), 16.70 (7 kg.), 17.40 (8 kg.), 18.10 
(9 kg.), 18.80 (10 kg), 24.80 (11 kg.), 25.50 (12 
kg.), 26.20 (13 kg.), 26.90 (14 kg.), 27.60 (15 kg.),
33.75 (16 kg.), 34.45 (17 kg.), 35.15 (18 kg.), 35.85 
(19 kg.), 36.55 (20 kg.).

b) Cauca és El Valle tartományba (Buena
ventura kivételével): 5.— (1 kg.), 8.50 (2 kg.),
9.20 (3 kg.), 11.80 (4 kg.), 12.50 (5 kg.), 19.50
(6 kg.), 20.20 (7 kg.), 20.90 (8 kg.), 21.60 (9 kg.),
22.30 (10 kg.), 29.30 (11 kg.), 30.— (12 kg.), 30.70 
(13 kg.), 31.40 (14 kg.), 22.10 (15 kg.), 39.25 (16 
kg.), 39.95 (17 kg.), 40.65 (18 kg.), 41.35 (19 kg.),
42.05 (20 kg.).

c) a többi helyekre: 5.— (1 kg.), 8.80 (2 kg.),
9.50 (3 kg.), 13.30 (4 kg.), 14.— (5 kg.), 23.— 
(6 kg.), 23.70 (7 kg.), 24.40 (8 kg.), 25.10 (9 kg.),
25.80 (10 kg.), 35.80 (11 kg.), 36.50 (12 kg.), 37.20 
(13 kg.), 37.90 (14 kg.), 38.60 (15 kg.), 48.75 (16 
kg.), 49.45 (17 kg.), 50.15 (18 kg.), 50.85 (19 kg.),
51.55 (20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
7. f.

9. Costa-Rica: 4.— (1 kg.), 5.80 (2 kg.), 6.50 
(3 kg.), 8.30 (4 kg.), 9 . -  (5 kg.), 1 5 -  (6 kg.),

15.70 (7 kg.), 16.40 (8 kg.), 17.10 (9 kg.), 17.80 
(10 kg.), 23.80 (11 kg.), 24.50 (12 kg.), 25.20 
(13 kg.), 25.90 (14 kg.), 26.60 (15 kg.), 32,75 (16 
kg.), 33.45 (17 kg.), 34.15 (18 kg.), 34.85 (19 kg.),
35.55 (20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
6 f.

10. Ekuador: 5.25 (1 kg.), 7.05 (2 kg.), 7.75 
(3 kg.), 9.55 (4 kg.), 10.25 (5 kg.), 16.25 (6 kg.),
16.95 (7 kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 kg.), 19.05 
(10 kg.), 25.05 (11 kg.), 25.75 (12 kg.), 26.45 (13 
kg.), 27.15 (14 kg.), 27.85 (15 kg.), 34.— (16 kg.),
34.70 (17 kg.), 35.40 (18 kg.), 36.10 (19 kg.), 36.80 
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
7 f.

11. Mexikó: 4.— (1 kg.), 5.80 (2 kg.), 6.50 
(3 kg.), 8.30 (4 kg.), 9 . -  (5 kg.), 15.- (6 kg.),
15.70 (7 kg.), 16.40 (8 kg.), 17.10 (9 kg.), 17.80 
(10 kg.), 23.80 (11 kg.), 24.50 (12 kg.), 25.20 (13 
kg.), 25.90 (14 kg.), 26.60 (15 kg.), 32.75 (16 kg.),
33.45 (17 kg.), 34.15 (18 kg.), 34.85 (19 kg.), 35.55 
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
6 f.

12. Panama: 4.75 (1 kg.), 6.55 (2 kg.), 7.25 
! (3 kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.), 15.75 (6 kg.),

16.45 (7 kg.), 17.15 (8 kg.), 17.85 (9 kg.), 18.55 
10 kg.), 24.55 (11 kg.) 25.25 (12 kg.), 25.95 (13 
kg.), 26.65 (14 kg.), 27.35 (15 kg.), 33.50 (16 kg.),
34.20 (17 kg.), 34.90 (18 kg.), 35.60 (19 kg.), 36.30 
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
7 f.

13. Paraguay: 4.05 (1 kg.), 5.35 (3 kg.), 6.65 
(5 kg.), 12.75 (10 kg.), 18.85 (15 kg.), 25.10 (20 
kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma:
6 f.

14. Uruguay: 4.25 (1 kg.), 5.45 (3 kg.), 6.65
(5 kg.), 12.25 (10 kg.), 17.85 (15 kg.), 23.60
(20 kg.).

A csatolandó vámárunyiilatkozatok száma:
7 f.

15. Peru: 5.25 (1 kg.), 7.05 (2 kg.), 7.75 
(3 kg.), 9.55 (4 kg.), 10.25 (5 kg.), 16.25 (6 kg.),
16.95 (7 kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 kg.), 19.05 
(10 kg.), 25.05 (11 kg.), 25.75 (12 kg.), 26.45 (13 
kg.), 27.15 (14 kg.), 27.85 (15 kg.), 34.—(16 kg.),
34.70 (17 kg.), 35.40 (18 kg.), 36.10 (19 kg.), 36.80 
(20 kg.).
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A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
6 f.

16. Venezuela: 5.25 (1 kg.), 7.75 (3 kg.), 10.25 
(5. kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
6 f.

17. Egyesült-Államok:
a) a kontinensre: 3.40 (1 kg.), 5.— (2 kg.),

5.70 (3 kg.), 7.30 (4 kg.), 8. -  (5 kg.), 13.- (6 kg.),
13.70 (7 kg.), 14.40 <8 kg.), 15.10 (9 kg.), 15.80 
(10 kg.), 20.80 (11 kg.), 21.50 (12 kg.), 22.20 (13 
kg.), 22.90 (14 kg.), 23.60 (15 kg.), 28.75 (16 kg.), 
29.45 (17 kg.), 30.15 (18 kg.), 30.85 (19 kg.), 31.55 
(20 kg.).

b) Alaszkába és a Fülöp-szigetekre: 4.90 
(1 kg.), 8. -  (2 kg.), 10,20 (3 kg.), 13.30 (4 kg.),
15.50 (5 kg.), 22— (6 kg.), 24.20 (7 kg.), 26.40 
(8 kg.), 28.60 (9 kg.), 30.80 (10 kg.), 37.30 (11 
kg.), 39.50 (12 kg.), 41.70 (13 kg.), 43,90 (14 kg.), 
46.10 (15 kg.), 52.75 (16 kg.), 54.95 (17 kg.), 57.15 
(18 kg.), 59.35 (19 kg.), 61.55 (20 kg.).

c) Panama csatorna vidéke, Guantanamo
Bay, Porto-Rico és a Virginia szigetek: 3.75
(1 kg.), 5.70 (2 kg.), 6.75 (3 kg.), 8.70 (4 kg.), 9.75 
(5 kg.), 15.10 (6 kg.), 16.15 (7 kg.), 17.20 (8 kg.),
18.25 (9 kg.), 19.30 (10 kg.), 24.65 (11 kg.), 25.70 
(12 kg.), 26.75 (13 kg.), 27.80 (14 kg.), 28.85 (15 
kg.), 34.35 (16 kg.), 35.40 (17 kg.), 36.45 (18 kg.),
37.50 (19 kg.), 38.55 (20 kg.).

d) Guam, Samoa és Havai szigetek: 4.55 
(1 kg.), 7.30 (2 kg.), 9.15 (3 kg.), 11.90 (4 kg.), 
13.75 (5 kg.), 19.90 (6 kg.), 21.75 (7 kg.), 23.60 
(8 kg.), 25.45 (9 kg.), 27.30 (10 kg.), 33.45 (11 kg.), 
35.30 (12 kg), 37.15 (13 kg.), 39.— (14 kg.), 40,85 
(15 kg.), 47.15 (16 kg.), 49.— (17 kg.), 50.85 (18 
kg.), 52.70 (19 kg.), 54.55 (20 kg.).

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
6 f. • '

A felsorolt országok közül értéknyilvání
tással csomagok csak Franciaországba küldhe
tők 2000 francia frankig.

A hivatalok a fentieket jegyezzék elő a 
„Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zetben a vonatkozó országoknál.

A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ cí
mű füzet helyesbítéséről a legközelebbi válto
zások útján fogok gondoskodni.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 14-én.

A budapesti bevonultak hozzátartozóit meg
illető családi segélyekről szóló csekk fizetési 

utalványok kifizetési díjának hitelezése.
232.879/4.

Budapest Székesfőváros a budapesti bevo
nultak hozzátartozóit megillető családi segé
lyeket folyó évi augusztus hó l-étől kezdődően 
a kerületi adópénztárak alább megnevezett 
csekkszámláiról történő kiutalással, postataka- 
nékpénztári csekkfizetési utalvánnyal folyó
sítja.

A kerületi adópénztárak szóbanforgó 
csekkszámlái a következők:

I. kerület 14101 Bpest, I. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

II. kerület 14102 Bpest, II. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

III. kerület 14103 Bpest, III. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

IV. kerület 14104 Bpest, IV. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

V. kerület 14105 Bpest, V. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

VI. kerület 14106 Bpest, VI. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

VII. kerület 14107 Bpest, VII. Közig. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

VIII. kerület 14108 Bpest, VIII. Közig. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

IX. kerület 14109 Bpest IX. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

X. kerület 14110 Bpest, X. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

XI. kerület 14401 Bpest, XI. Közigazg. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

XII. kerület 14112 Bpest, XII. Közig. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

XIII. kerület 14416 Bpest, XIII. Közig. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

XIV. kerület 14417 Bpest, XIV. Közig. kér. 
adópénztár (együttesen kezelt közadók Bpest).

A budapesti bevonultak hozzátartozóit 
megillető családi segélyekről szóló csekkfize
tési utalványok kézbesítési (kifizetési) díját a 
posta hitelezi s azt a Székesfőváros központi
lag egyenlíti ki. A postahivatalok tehát a szó
banforgó csekkfizetési utalványok kézbesítése
kor (kifizetésekor) kézbesítési, illetőleg kifize
tési díjat ne szedjenek.

A szóbanforgó fizetési utalványok törzs
lapján az „Utalványkézbesítési, illetőleg kifi-
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zetési díjat nem kell szedni. Hitelezve.“ szö
vegű záradék, az utalványok szelvényén pedig 
— az összeg bejegyzésére szolgáló vonalazás 
alatt — vastag betűvel „Családi segély“ szöveg 
benyomás szerepel.

Ha az előbb említett csekkszámlák terhére 
történt kiutalásokról szóló csekkfizetési utal
ványokon az előbb említett záradékok együtte
sen nem szerepelnek, kézbesítéskor (kifizetés
kor) a szabályszerű kézbesítési, illetőleg kifi
zetési díjat be kell szedni.

Ezt a rendeletemet a hivatalok az Ld. 49. 
§. 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest 1940. évi augusztus hó 7-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
235.804/4.

A Zürichben megjelenő, „Die Weltwoche“ 
című németnyelvű hetilaptól a postai szálítás 
jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 14-én.

Változás a m. kir. növényegészségügyi körze
tek beosztásában.

235.886/4.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 

132.121/1940. F. M. sz. rendelete értelmében a 
beregszászi m. kir. növényegészségügyi körzet 
székhelye ezután Munkács. Beregszász tehát a 
körzeti székhelyek közül törlendő.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levél- 
postadíjszabás 78. §. 5. pontjánál.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 13-án.

Budapest 49. számú postahivatal megnyitása.
235.081/3.

Budapest székesfőváros XIV. kerületében 
a Mogyoródi-út 124/b. szám alatt folyó évi 
augusztus hó 10-én „Budapest 49.“ elnevezéssel 
távbeszélővel egyesített felvevő postahivatal 
nyílt meg.

A hivatal ellenőrző száma: — 285 —, díj- 
négyszögszáma: — 1 —, szolgálati jellege: — 
L —, távbeszélő hívószáma: 496-760.

A hivatalok a Postahivatalok és Posta
ügynökségek Névsorának 27. oldalán Buda
pest 45. után jegyezzék be: „285, 1, ....... . —
Budapest 49. (XIV., Mogyoródi-út 124/b.) Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Bp.“; a 176. oldalon a 285. 
számnál „Székesfehérvár 2“ helyébe írják be: 
„Budapest 49.“

Budapest, 1940. évi augusztus hó 13-án.

Kemeneshőgyész postaügynökség postahiva
tallá való átalakítása.

234.933/3.
Kemeneshőgyész távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1940. évi augusztus hó 1-én
IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 291. oldalán Kemeneshő- 
gyésznél Eh. Mezőlak“ helyébe jegyezzék 
be: „W “.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 72. oldalon Kemeneshőgyésznél 
a 4. hasábban az „ii. (Eh. Mezőlak)“ bejegyzést 
töröljék.

Az Irányítási Füzet 88. oldalán Kemeneshő
gyésznél a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a 7. hasábban az „Eh. Mezőlak“ bejegy
zést töröljék.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 10-én.

Nagyvisnyó pu. postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

I. ad 235.101/3.
Nagyvisnyó pu. postaügynökség működése 

f. é. augusztus hó 1-től ideiglenesen szünetel.
A hivatalok a Helységnévtárban (394. o.), 

a Postahivatalok és Postaügynökségek Névso
rában (101. o.) és az Irányítási Füzetben (127.
o.), nevezett postaügynökség jelzése, illetőleg 
neve után az ideiglenes szünetelés jelét (*) al
kalmazzák.

A Helységnévtárban Nagyvisnyónál (394.
I o.) az „u. t.“ jelzés elé írják be: „u. p. és“; Es-
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kerena-tanya r\ Nagyvisnyó (195. o.) ezentúl 
u. p. Szilvásvárad.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 13-án.

Hársfáivá postaiigynökség megnyitása.
234.928/3.

A Beregi közigazgatási kirendeltség szoly- 
vai járásában fekvő Hársfáivá—Heafampo köz
ségben 1940. évi augusztus hó 1-én postaiigy
nökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Mun
kács, ellenőrzőszáma: 2305, díjnégyszögszáma: 
3499.

Az ügynökség forgalmi köre: Hánykovica—
TantKOBHua, Hársfáivá—Plexim iiiio, Szászóka—CacaBK
községekre, valamint Osszatelep és Vocsitelep 
lákott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában az 59. oldalon Harsány után je
gyezzék be: „2305, 3499, . . . ., Hársfáivá—
HeitaiiHo ü. (Eh. Munkács), Beregi közig, ki- 
rend., D., Munkács Volóc-BoaoBeaB“
A 171. oldalon a 3497. és 3500. számok közé 
írják be „3499. Hársfáivá“. A 178. oldalon a 
2305. szám után jegyezzék be: „Hársfáivá“.

Az Irányítási Füzet 70. oldalán Harsány 
után írják be: „Hársfáivá Ü„ Beregi közig, ki
rend., D., II. Munkács—Volóc, Eh. Munkács, 
61“.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 10-én.

Kisbajom postaügynökség megnyitása.
234.541/3.

Somogy vármegye nagyatádi járásában 
fekvő Kisbajom községben 1940. évi július hó 
11-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kutas,
ellenőrzőszáma: 5286, díjnégyszögszáma: 676.

Az ügynökség forgalmi köre Kisbajom 
községre, a hozzátartozó Kálistapuszta, vala
mint a Nagykorpád községhez tartozó Léde- 
czytelek és Móriéi erdőslak lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 300. oldalán Kisbajomnál 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Kutas,
Üj dombóvár — — » . Gyékényes, Kutas . . ., 
676,“; az „u. t. Kutas“ után pedig „postáig. P.“ 
— Kálistapuszta O Kisbajom (279. o.), Léde- 
czytelek Nagykorppád (341. o.) és Móriéi 
erdőslak r\ Nagykorpád (376. o.) ezentúl u. p. 
Kisbajom.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 74. oldalon Kisbajcs után je
gyezzék be: „5286, 676, . . . ., Kisbajom ü. (Eh. 
Kutas), Somogy, P„ Üjdombóvár Gyé
kényes, Kutas . . a 166. oldalon a 676. 
számnál Kutas elé a 185. oldalon az 5286. szám
nál írják be: „Kisbajom.“

Az Irányítási Füzet 91. oldalán Kisbajcs 
után jegyezzék be: „Kisbajom, U., Somogy, P„ 
V., Üjdombóvár—Gyékényes, Eh. Kutas.“ 

Budapest, 1940. évi augusztus hó 8-án.

Jásd postaügynökség megnyitása.
234.532/3.

Veszprém vármegye zirci járásában fekvő 
Jásd községben 1940. július hó 9-én postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Tés, el
lenőrzőszáma: 6545, díjnégyszögszáma: 263.

Az ügynökség forgalmi köre Jásd községre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 273. oldalán Jásdnál „up. 
Tés“ helyébe írják be: Eh. Tés, Székesfe
hérvár tim- » -  Celldömölk, Tés . . . ., 263,“; 
az „u. t. Csetény“ után pedig „postáig. S.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 67. oldalon Jármi után jegyezzék 
be: „6545, 263, . . ., Jásd ü. (Eh. Tés), Veszp
rém, S., Székesfehérvár Celldömölk,
Tés . . .“; a 163. oldalon a 263. számnál Dudar 
után, a 188. oldalon a 6545. számnál írják be 
„Jásd“.

Az Irányítási Füzet 80. oldalán Jármi után 
jegyezzék be: „Jásd, U„ Veszprém, S„ VI., Szé
kesfehérvár—Celldömölk, Eh. Tés“.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 8-án.
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Jászfalu postaügynökség megnyitása.
234.533/3.

Nyitra és Pozsony k. e. eV vármegyék ér
sekújvári járásában fekvő Jászfalu községben 
1940. július hó 25-én postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Kolta,
ellenőrzőszáma: 6568, díjnégyszögszáma: 111.

Az ügynökség forgalmi köre Jászfalu köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Agya
gospuszta, Battyányipuszta, Etelkapuszta, Ger- 
gyepuszta, Kisáldáspuszta, Mogyoróspuszta, 
ölveczkipuszta, Ujszőllők, Üzbékpuszta és 
Zákányospuszta elnevezésű lakott helyekre ter
jed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. sz. Pótfüzetének 68. 
oldalán Jászfalunál „u. p. és“ helyébe írják be: 
„S3 Eh. Kolta, Budapest Magyarbél,
Kürt . . . ., 111,“ az „u. t. Kolta“ után pedig 
„postáig S.“ — Agyagospuszta -/Ö Jászfalu (33. 
o.), Battyányipuszta r\ Jászfalu (39. o.), Etel
kapuszta r\ Jászfalu (54. o.), Gergyepuszta O 
Jászfalu (60. o.), Kisáldáspuszta r% Jászfalu (72. 
o.), Mogyoróspuszta O Jászfalu (85. o.), ö l
veczkipuszta r\ Jászfalu (92. o.), Ujszőllők 
Jászfalu (111. o.), Üzbékpuszta Jászfalu (111. 
o.), Zákányospuszta o  Jászfalu (115. o.) ezen
túl u. p. Jászfalu.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 67. oldalon Jászdózsa után je
gyezzék be: “6568, 111,..., Jászfalu ü. (Eh. 
Kolta), Nyitra és Pozsony (Komárom), S., 
Budapest ■ -  Magyarbél, Kürt a 162. 
oldalon a 111. számnál Czúz után, a 188. oldalon 
a 6568. számnál írják be: „Jászfalu“.

Az Irányítási Füzet 81. oldalán Jászdózsa 
után jegyezzék be „Jászfalu, Ü., Nyitra-Po- 
zsony (Komárom), S., I. a., Budapest—Magyar
bél, Eh. Kolta.“

Budapest, 1940. évi augusztus hó 8-án.

A magyar királyi postatakarékpéntár 1940. 
július havi forgalma.

4.626/eln. ptkpt.

A takaréküzletágban a betéteket 360.231 P 
51 f-rel múlták felül a visszafizetések. A beté
tek állománya 1940. július hó végén 136,060.539 
P 98 f volt. A különleges kamatozású betétek 
álladéka a fenti álladókban 25,166.834 P 05 f-rel 
szerepelt.

A betevők száma a hó végén 621.629 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 88,966.456 

P 37 f-rel múlták felül a megterhelések. A 
csekkbetétek állománya 1940. július hó 'végén 
182,804.588 P 64 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó 
végén 41.798 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1940. jú
lius hó végén névértékben 154,525.747 P 46 f-t 
tett ki.

Az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
248,184.468 P 37 f értéket képviseltek.

A hó végén a forgalomban volt járadék
könyvek és letéti jegyek száma 105.993 volt.

A zálogüzletágban 212.825 drb új zálogfel
vétel 4,651.823 P kölcsönnel és 212.850 drb zá
logkiváltás 4,538.674 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. július hó vé
gén 1,085.467 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 23,781.054 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
1.636 tétel, kényszerárverésre pedig 4.438 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
5.180 tétel, a befolyt vételár 131.234 P 38 f volt.

Az összforgalom a takarék-, esek- és zá
logüzletágban 1940. július hó folyamán 3,943.126 
tétel, s 2,831.659.369 P 54 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
318,865.128 P 62 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 6-án.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
233.983/1.
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*) VI, 1— 

XI. 15.
háromszor.

Erre a postamesteri állásra pályázhat 
az a postamester és postakiadó, aki a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett. A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9. 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkezik.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatchoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi augusztus 
hó 31-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 7-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
234.722/3., 235.101/3., 235.119/3.
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*) A szállítást Kiskundorozsma postahivatal látja el.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi au
gusztus hó 31-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 13-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A létszámból törölt egyén

A létszámból való 
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a © ▼ • állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt
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Pálfai Erzsébet kiadó Szombathely, 1910. Balaton-Almádi Állásáról lemondott.

B
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t

Szirti Adrienne kiadó Nagyvárad, 1913 Budapest 40. 6 hónapig nem vállalt 
alkalmazást.

B
ud

ap
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t

Juhász Imre kiadó Komádi, 1898. Érd 1. Büntetésből.

Pé
cs

Kovács Klára kiadó Monostorapáti 1906 Hercegfalva Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.

So
pr

on Unghváry Pálné sz. 
Barta Gizella kiadó Jászberény, 1875. Tatabánya Hat hónap óta nem vál

lalt alkalmazást.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
ALPAR I. OSZT. POSTAHIVATAL nőkiadók szí

ves ajánlatát kéri, fizetés megegyezés szerint.
BUSTYAHÁZA I. OSZT. POSTAHIVATAL jó 

távirász kiadót keres fix fizetésre azonnalra, esetleg 
augusztus 15-re.

FORRÁSKÚT POSTAÜGYNÖKSÉG azonnalra nov.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

1-ig helyettest keres. Fizetés 93 P.
SÁROSPATAK POSTAHIVATAL mindenben jár

tas kiadót keres azonnalra vagy szeptember 1-re. Egyik 
kiadójelölt is lehet

UJSZASZ I. OSZT. POSTAIIIVATAL keres szep
tember 1-re a kezelés minden ágában jártas jóirású nő
kiadót. Ellátás, lakás és fizetés megegyezés szerint. Az 
állás állandó.

sémi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z  á l lá s t  k e r e s ő  p o s t a k is d ó

Jegyzet

n erc
cím e

(je len leg i tartózk od ási 
h elye)

szolgálati
éve in ek
szám a

m ely  id őp on ttó l 
k ezd v e  válla l 

állást

Cseuz Erzsébet Kunszentmárton Azonnal. Bárhova.

zilahi Szőcs Tivadar Nyíregyháza, Árpád-uca 51. Azonnal. Helyettesítést vállal.

Tóth Julianna Szolnok 3. postahivatal Azonnal. Kisegítőnek ajánlkozik 
bárhová.

Andrássy Miklós Adony posta Bárhova.

ifj. Antal András Kaszaper, Rózsamajor szeptember 1-től Bárhova.
Hivatali kisegítőnek

Boross Gabriella Forráskút Azonnal.
Pénztárkezelést vállal 
II—III. oszt. postahiva

talhoz Dunántúlra vagy 
Felvidékre.

Horvath Zoltán Csap pu. Azonnal. Bárhova.
Helyettesítést is vállal

Kassai Margit és 
Henriette Rákosliget Budapesti esetleg vidéki 

hivatalnál ketten elhe
lyezkednének.

Mészáros Kálmánná Feketeardó (Ugocsa m.) Azonnal. Helyettesítést vállal.

Bp. 93. ph. szeptember 1-re Bárhová.

Kulcsár Mária Gyöngyös, Jókai Mór u, 16. Bárhová.

A  szerk esztőségn ek  szán t k ü ldem ények  cím zése: P ostavezérigazgatóság, 4. ügyosztá ly . B udapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szá n t k ü ldem ények  cím zése: K ülföld i hirlaposztály. D ob-utca, Budapest 7.

F ő v á r o s i  N y o m d *  R t .  F e l e l ő i  v e z e t ő :  D u c h o a  J á n o e .
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR KIR.

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

B U D A P E S T , 1 0 4 0 . A U G U S Z T U S  3 0 . 3 4 . szám .

T A R T A T O M :

Magánközlemények közvetítésének megtiltása a táv
iró és távbeszélő vezetékeken.

— A távheszélő kezelés, számadástétel és díjbeszedés 
szabályainak rövid összefoglalása“ újbóli kiadása és azzal 
kapcsolatban néhány kezelési szabály módosítása.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Magyar Közgazdaság című időszaki lap megjelenésé

nek és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

Különleges alkalmi keletbélyegzők használata a ba- 
latonfüredfürdői és a siófokfürdői postahivataloknál.
, Balaton és Gelej postahivataloknál közúti pótdíj sze
désének rendszeresítése.

Elveszett keletbélyegző.
Vonalfelvigyázói hálózati igazolvány elvesztése.
Bajót postaügynökség megnyitása.
Hernádtihany postaügynökség megnyitása.
Kalász postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Magánközlemények közvetítésének megtiltása 
a távi ró és távbeszélő vezetékeken.

231.858/8.
A távíró és távbeszélő vezetékeknek ingye

nes üzenetek és magánközlemények közvetíté
sére s általában e szolgálati érintkezésen túl
menő beszélgetésekre való felhasználását ismé 
telten a legszigorúbban megtiltom s az igazga
tóságok kötelességévé teszem, hogy az e tilalom 
ellen vétőkkel szemben, a tudomásunkra jutott 
minden alkalommal, járjanak el.

A távírónál a hibás alkalmazottat elsőízben 
a tiltott közlemény háromszoros díjával (lásd ai
Táv. Kéz. 15. §. 1. pontját), a távbeszélőnél pe-; 
dig elsőízben a tiltott beszélgetés háromszoros 
díjának megfizetésével kell büntetni. Ismétlődés- 
vágy súlyosabb mulasztás esetében a hibás al
kalmazottat fegyelmi úton kell felelősségre 
vonni.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 22-én.

„A távbeszélő kezelés, számadástétel és díjbe
szedés szabályainak rövid összefoglalása“ új
bóli kiadása és azzal kapcsolatban néhány ke

zelési szabály módosítása.
I. ad 236.475/8.

„A Távbeszélő kezelés, számadástétel és 
díjbeszedés szabályainak rövid összefoglalása“ 
című, 1938. november havi 131.319/1938. IV. 8. 
sz. kiadványt korlátolt példányszámban újból 
nyomatom. Az új kiadvánnyal azonban azokat 
a postai szerveket, amelyek a régi kiadványból 

j kaptak, költségkímélés céljából nem látom el. 
Ehelyett a változásokat fedőlapok alakjában is 
kiadom.

A postahivatalok az előttes igazgatóságuk
nak szolgálati levelezőlapon jelentsék, hogy az 
említett segédkönyvből külön hivatalos haszná
latra és külön a beosztott személyzet magántu- 

i lajdonában hány példány van, tehát összesen 
hány „változásra“ (fedőlapokra^ van szükségük. 
T f^ftya^uw gok a beérkező jelentések alapján 

hozZáSSáfniítvaJ a z 'igazgatóság-"és-á-femfolya- 
-tno.k—szükségletét — a szükséges példányszámot 
jelentsék.______

Az igazgatóságok a beérkező jelentések 
alapján ellenőrizzék, hogy a távbeszélővel egye-
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sített hivatalaik a segédkönyvvel el vannak-e 
látva?

Ezzel kapcsolatban még az alábbiakat ren
delem:

A „távbeszélő kezelés, számadástétel és díj
beszedés szabályainak rövid összefoglalása“ cí
mű segédkönyv rövidített címét XX. „Távb. 
kez.“-ben állapítom meg.

Az 1922. évben kiadott ad no 3956/X. 1922. 
számú „Kezelés és Számadástételi Utasítás a tá
volsági távbeszélőkezelők részére“ című segéd
könyvet hatályon kívül helyezem. Azt tehát se
lejtezzék.

„A magyar kir. távíró- és távbeszélőhivata
lok névsora“ című segédkönyvvel jövőben csak 
a nagyobb közvetítő központokat, vagyis azo
kat látom el, amelyek „A magyar kir. távíró- és 
távbeszélőhálózat vezetékeinek lajstroma“ című 
segédkönyvvel is el vannak látva. A többi hiva
talok a szükséges adatokat a Helységnévtárból 
megtudhatják.

A P. R. T. 1933. évi 3. számában közzétett 
103.356/5. sz. rendeletnek a beszélgetések egyez- 
tetésére vonatkozó 3. pontját az egy távbeszélő
jegy esk^zelesre- väIo~^fEefeFtölyTan- es- ä—szer7- 
zett tapasztalatok alapján hatályon kívül helye-/ 
zem és helyette a következőket rendelem: f

A beszélgetések kezdetének és végének idő
pontját percnyi pontossággal a hívó központ 
jegyzi. Ugyancsak a hívó központ köteles a be
szélgetés időtartamát a rendelkezésre álló ho
mok- vagy rugós szerkezetű órával is pontosan 
mérni.

A közvetítő központok a távbeszélő jegyre 
csak az összeköttetés létesítésének és bontásá
nak időpontját jegyzik. Ez pedig a beszélgetés 
kezdő és végső pontjával nem mindenesetben 
ugyanaz. Az automata távváltó rendszerű köz
vetítő központok a távbeszélőjegyre csupán az 
összeköttetés létesítésének idejét jegyzik. Az 
időjegyzés, ott, ahol az rendelkezésre áll, a kal- 
kulográf óra lenyomatával történik.

A hívó központ és közvetítő központok — 
kivéve az automata távválasztó rendszerűeket 
— a beszélgetés időtartamát, ha az a három 

* percet meghaladta, egyeztetik. Eltérés^gjgífiíU.a 
hívó központ időmérését kell álniT'íhan helyes
nek eltogadm. Ha azonban a közvetítő központ 
a mvo Központ időmérését gyanúsnak találja, 
köteles a hívó központtól legközelebb kiinduló 
beszélgetéseket pontosan mérni és észleleteit az 
előttes igazgatóságnak jelenteni.

Ha az időtartam eltérését az okozza, hogy a 
hívó hivatal hallási nehézségek miatt pótlást 
adott, azt a közvetítő központtal is közölni és a 
távbeszélőjegy hátoldalán jegyezni kell.

Budapest, 1940. augusztus hó 24-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
237.315/4.

A Pittsburgban (Egyesült-Államok) megje
lenő „RusSkij Vistnik“ című laptól a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 26-án.

Magyar Közgazdaság című időszaki lap meg
jelenésének és terjesztésének megtiltása.

237.678/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten, Berény 

Imre felelős szerkesztésében és kiadásában meg
jelenő, a Glóbus nyomdai műintézet r. t. nyom
dájában előállított „Magyar Közgazdaság“ című 
lap további megjelenését és terjesztését 30 napi 
időtartamra, azaz f. évi szeptember hó 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, 1940. évi augusztus hó 28-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
236.694/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbír áj a 1940. évi augusztus hó 17-én kelt B. 
7503/2.—-1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Kedves Nemzeti Szociálista 
és kommunista testvér!“ feliratú, „elérkezett el
nyomatásunk“ kezdetű, „mi életet és életteret 
akarunk, nem papi maszlagot, Siegheil Hitler“ 
végződésű, horogkereszttel, valamint sarló és ka
lapács ábrázolásával jelzett; továbbá „In hoc



Fedőlap a P. R. T. 1940. évi 34. sz.-hoz. (233.75518. sz. r.)

*) A danzigi területtel és a megszállt lengyel területek német főkorniányzóságának összes 
pontjaival váltott távbeszélgetéseket a német II. 2. díjöv díjszabása szerint kell díjazni. Eszerint 
aranyfrank. Arra nézve, hogy mely távbeszélő központok tartoznak a főkormányzóság területéhez, 
budapesti helyközi távbeszélő központ ad felvilágosítást.

távbeszélő köz- 
a díjegység 6.50 
kétes esetben a
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signo vinces“ kezdetű, „Rohamra“ című, „Élje
nek vezéreink, Hitler és Stalin“ végződésű, ma
gyar jövő szövetség aláírást feltüntető, impresz- 
szum nélküli röpiratok 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, 1940. évi augusztus hó 21-én.

II.
237.821/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs
gálóbír áj a 1940. évi augusztus hó 27-én kelt B. 
7626/2.—1940. számú végzésével I. ,.ő Felsége a 
Király“ kezdetű, „a megjelenés sorrendjében 
szíveskedjék elolvasni“ végződésű, egy oldalas, 
és az ahhoz csatolt 1940. március 8. napjáról kel
tezett „Egészséges emlékezés Habsburg Ottó és 
Félix amerikai látogatása alkalmából“, „Habs
burg Ottó Ür“ kezdetű, „Kossuth kutyák nem 
felejtenek“ végződésű, két oldalas, 1940. március 
11-iki keltezésű „Találkozásom a két habsburg- 
gal“ című, „Más körülmények között“ kezdetű, 
„itthon lehettem, búcsúzott Ottó“ végződésű, 
két oldalas, „Habsburg Ottó üzenete az ameri
kai magyarságnak“ című „Az amerikai > ma
gyarság március idusán“ kezdetű, „régi ha
zában is megvalósítsák“ ' végződésű, két olda
las, „Habsburg Ottó a washingtoni magyarokkal 
együtt ünnepelte március 15-ike emlékét“ című, 
„négy esztendeje annak“ kezdetű, „Bárhogy 
vesszük is, történelmi esemény“ végződésű röp- 
irat;

továbbá 11. „Békecélok és keresztény világ
nézet“ című, „Égyre több jelét látiük annak“ 
kezdetű, „Béke, nem zsákmány Anglia háborús 
célja! Az üldözött hit. Ipari erő és háborús erő
kifejtés“ alcímeket magában foglaló, „viszont
900.000 motort gyártanak egy békeévben“ vég
ződésű rönirat 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, 1940. évi augusztus hó 28-án.

III.

236.819/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs

gálóbír áj a 1940. évi augusztus hó 20-án kelt B.

7534/2.—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, impresszum nélküli, „A ma
gyar nemzethez!“, „Magyar testvéreink!“ kez
detű és „Vezéreljen Szálasy!“, „Mentse meg 
nemzetét Szálasy!“, „Éljen Szálasy!“ végződésű 
röplap 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, 1940. évi augusztus hó 22-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

236.358/4.
Értesítem a hivatalokat, hogy Irákba, Irán

ba és Egyiptomi-Szudánba szóló csomagokat a 
jugoszláv, görög, török útvonalon való továbbí
tásra újból fel lehet venni. Az aranyfrankban 
kifejezett díjak a következők:

1. Irak: 5.55 (1 kg.), 7.05 (3 kg.), 8.75 (5 kg.),
14.10 (10 kg.). Az értéknyilvánítás határa: 1000 
aranyfrank. A csatolandó vámárunyilatkozatok 
száma: 4 f.

2. Irán: a) Bouchir, Bender-Abbas, Henjam, 
Linga, Jask hivatalokon át irányítandó csoma
gok: 5.45 (1 kg.), 6.90 (3 kg.), 8.40 (5 kg.), 15.90 
(10 kg.). Az értéknyilvánítá9 határa: 1000 arany
frank. A csatolandó vámárunyilatkozatok szá
ma: 4 f.

b) Zahedan-ba címzett, illetőleg e hivatalon 
át irányítandó, továbbá Khorassan, Seistan, Me- 
ched, Birdjand 'és Torbat Hei’deri tartományok
ba szóló csomagok: 5.90 (1 kg.), 7.60 (3 kg.),
9.10 (5 kg.). Értéknyilvánítás nincs megengedve. 
A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 4 f.

c) A többi helyre: 5.20 (1 kg.), 6.50 (3 kg.),
8.00 (5 kg.), 13.50 (10 kg.). Értéknyilvánítás 
nincs megengedve. A csatolandó vámárunyilat
kozatok száma: 4 f.

3. Egyipfomi-Szudán: 5.90 (1 kg.), 6.60 (3 
kg.), 7.50 (5 kg.), 11.50 (10 kg.). Értéknyilvánítás 
nincs megengedve. A csafolanddó vámárunyilat
kozatok száma: 4 f.

Jegyezzék elő ezt a hivatalok a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzetben és 
ugyanitt a 3 kg-os súlyfokozat díját helyesbít
sék Egyiptomnál 6.45-ről „5.85“-re, Palesztinánál 
5.70-ről „5.50“-re, Transjordániánál 5.85-ről
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„5.55“-re, Sziriánáli 5.45-ről „5.05“-re. Ezenkívül 
Egyiptomnál a 10 kg-os súlyf okozat díját helyes
bítsék 9.75-ről „10.75“-re.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 28-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
237.531/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 31. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő változá
sokat:

1. oldal, „Budapestről a következő légi jára
tok indulnak“ cím alatt helyesbítsék a „Buda
pest—Zemun“ légijárat nevét (4. sor) „Budapest 
—Beograd“-ra, e légijáratnak az indulási idejét 
pedig 13 óra 45 percről 12 óra 15 percre. A Bu
dapest— Arad—Bucuresti légijárat indulási ideje
13 óra 50 perc helyett 13 óra 30 perc, a Budapest 
—Wien—Berliné pedig 13 óra 55 perc helyett
14 óra 30 perc.

2. oldal, Bulgáriánál, a Jugoszláv királyság
nál és Törökországnál az 5. hasábban lévő be
jegyzéseket (b. 10.00, 15.15, b. 11.152) töröljék: 
Olaszország, Milano-nál a 3. hasábban a „16.00“ 
bejegyzést helyesbítsék „15.40“-re.

4. oldal, a lap alján lévő *) számú jegyzet
első mondata (Hajóval ......... New-Yorkig.)
után új mondatként szúrják be: „Feladási ha
táridő: kedd 8 óra 35 perc.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 28-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
I.

233.001/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című díj

táblázatban a Cseh-morva védnökségnél a 6. ha
sábban az =  XP =  díja 0.97 a. fr. helyett 1.00 
a. fr.

10. o. Luxemburgnál az 5. hasábba tegyenek 
24) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a kö
vetkező új jegyzetet írják: ,,24) Táviratok csak 
a feladó veszélvére küldhetők. Fizetett válasz 
nem köthető ki. Titkosnyelvű táviratoknál a 
használt code nevét a távirat bevezető részének 
végén fel kell tüntetni. A Luxemburgban mű
ködő diplomáciai képviseletek címére csak köz
értelmű nyelvű táviratok küldhetők.“

Az oldal alján levő 2) jegyzet jelenlegi szö
vegét töröljék s helyébe a következő új szöveget 

! írják: ,,2) Magántáviratok csak a feladó veszé
lyére és csak megérthető szöveggel küldhetők. 
Titkosnyelvű magántáviratok nem küldhetők. A 
táviratszöveg végén az aláírás kötelező. Rövidí
tett cím sem címként, sem aláírásként nem al
kalmazható.“

Az oldal alján levő 14) jegyzet szövegének 
végéhez a következő új mondatokat írják: „Mál
tába szóló titkosnyelvű táviratoknál még a követ
kező távírócode-ok használata is meg van en
gedve: Acme commodity and phrase code, Lom
bard shipping code, Lombard general code, New 
standard three letter code, New standard hall 
word code. A használt code nevét Acme, Lorn- 
ship, Lomgen, Stanter, illetőleg Stanhaf rövidí
tett alakban a távirat bevezető részének végén 
fel kell tüntetni.“

11. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet szöve
gének első mondatát (Titkosnyelvű távirat nem 
küldhető) töröljék és helyébe a következő új 
mondatot írják: „összebeszéltnyelvű magántáv
irat az alább felsorolt távírócóde-ok felhaszná
lásával szerkeszthető: Code national fran9ais, 
Peterson’s third edition, Bentley's complete 
phrase code, Acme commodity and phrase code, 
Cogef Lugagne 1929, New Boe code.“

Az oldal alján levő 17) jegyzet szövegének 
végéhez a következő új mondatot írják: „A 
Németalföldön működő diplomáciai képvisele
tek címére titkoányclvű táviratok nem küldhe
tők.“

Az oldal alján levő 20) jegyzet (Fedőlap a 
P. R. T. 1940. évi 10. sz.-hoz) szövegének har
madik mondatában a „Zebra code fourth edi
tion“ szavak után levő „és“ kötőszó helyébe te
gyenek vesszőt, a „Code international de sig- 
naux“ szavak után pedig a következőket írják 
be: „Alpha code és Mosse code.“

12. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet jelen
legi szövegét töröljék s helyébe a következő új 
szöveget írják: ,,7) Táviratok csak a feladó ve
szélyére küldhetők. Titkosnyelvű táviratok nem 
küldhetők. A táviratok szövegében összebeszélt 
címek, kereskedelmi jelzések, betűk vagy rövi
dített kifejezések, amelyeknek titkos jelenté
sük lehet, nem szerepelhetnek. A táviratok rö
vidített címre is szólhatnak. Az aláírásban a fel
adó családnevét fel kell tüntetni.“

Az oldal alján levő 6) jegyzet szövegének 
végéhez a következő új mondatokat írják: „Brit-
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Nyugat-Afrika a) Aranypartra, b) Gambiába és 
c) Nigériába szóló titkosnyelvű távorátoknál 
ezeken kívül még a következő távírócode-ok 
használata is meg van engedve: Acme com
modity and phrase code, Lombard shipping 
code, Lombard general code, New standard 
'hree letter code, New standard half word code. 
A használt code nevét Acme, Lomship, Lom- 
gen, Stanter, illetőleg Stanhaf rövidített alak
ban a távirat bevezető részének végén fel kell 
tüntetni.“

16. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet szövegé
nek végéhez a következő új mondatokat írják: 
„Tanganyika-területre és Zanzibarba szóló tit
kosnyelvű táviratoknál ezeken kívül még a kö
vetkező távírócode-ok használata is meg van 
engedve: Acme commodity and phrase code, 
Lombard shipping code, Lombard general code. 
New standard three letter code, New standard 
half word code. A használt code nevét Acme, 
Lomship, Lorngen, Stanter, illetőleg Stanhaf rö
vidített alakban a távirat bevezető részének vé
gén fel kell tüntetni.“

17. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegé
nek végéhez a következő új mondatokat írják: 
„Bahama-szigetekre szóló titkosnyelvű távira
toknál ezeken kívül még a következő távíró
code-ok használata is meg van engedve: Acme 
commodity and phrase code, Lombard shipping 
code, Lombard general code, New standard 
three letter code, New standard half word code. 
A használt code nevét a távirat bevezető részé
nek végén fel kell tüntetni.“

21. o. Salvadornál a közönséges távirat szó
díja a 3. hasábban 3.80 a. fr. helyett 3.90 a. fr. 
Az NLT távirat szódíja a 4. hasábban 1.267 a. 
fr. helyett 1.30 a. fr.

22. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szövegé
nek végéhez a következő új mondatokat írják: 
„Barbadosba szóló titkosnyelvű táviratok eze
ken kívül még az Acme commodity and phrase 
code alapján, Jamaikába szóló titkosnyelvű táv
iratok pedig az Acme comodity and phrase 
code, Lombard shipping code, Lombard general 
code, New standard three letter code, New stan
dard half word code alapján szerkesztve is küld
hetők. A használt code nevét Acme, Lomship, 
Lorngen, Stanter, illetőleg Stanhaf rövidített 
alakban a távirat bevezető részének végén fel 
kell tüntetni.“

23. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegé
nek végéhez a következő új mondatokat írják:

„St. Vincent-be szóló titkosnyelvű táviratok 
ezeken kívül még az Acme commodity and 
phrase code alapján, Trinidadba szóló titkos
nyelvű táviratok pedig az Acme commodity and 
phrase code, Lombard shipping code, Lombard 
general code, New standard three letter code, 
New standard half word code alapján szerkeszt
ve is küldhetők. A használt code nevét Acme, 
Lomship, Lorngen, Stanter, illetőleg Stanhaf rö
vidített alakban a távirat bevezető részének vé
gén fel kell tüntetni.“

24. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet szöve
gének végéhez a következő új mondatokat ír
ják: „Guyana (brit)-ba szóló titkosnyelvű táv
iratoknál ezeken kívül még a következő távíró- 
codeok használata is meg van engedve: Acme 
commodity and phrase code, Lombard ship
ping code, Lombard general code, New stan
dard three letter code, New standard half word 
code. A használt code nevét Acme, Lomship, 
Lorngen, Stanter, illetőleg Stanhaf rövidített 
alakban a távirat bevezető részének végén fel 
kell tüntetni.

26. o. Az oldal alján levő n ) jegyzet szőve 
gének végéhez a következő új mondatokat ír
ják: „Adenbe szóló titkosnyelvű táviratoknál 
ezeken kívül még a következő távírócode-ok 
használata is meg van engedve: Acme commo
dity and phrase code, Lombard shipping code, 
Lombard general code, New standard three 
letter code, New standard half word code. A 
használt code nevét Acme, Lomship, Lorngen, 
Stanter, illetőleg Stanhaf rövidített alakban a 
távirat bevezető részének végén fel kell tün
tetni.“

27. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szöve
gének végéhez a következő új mondatokat ír
ják; „Hongkongba szóló titkosnyelvű táviratok 
ezeken kívül még az Acme commodity and 
phrase code alapján, Palesztinába szóló titkos
nyelvű táviratok pedig az Acme commodity 
and phrase code, Lombard shipping code, Lom
bard general code, New standard three letter 
code, New standard half word code alapján 
szerkesztve is küldhetők. A használt code ne
vét Acme, Lomship, Lorngen, Stanter, illetőleg 
Stanhaf rövidített alakban a távirat bevezető 
részének végén fel kell tüntetni.“

28. o. Az oldal alján levő °) jegyzet szöve
gének hetedik mondatában az „A. B. C. sixth 
edition“ szavak után levő „és“ kötőszó helyébe 
tegyenek vesszőt, a „Peterson’s third edition“ 
szavak után pedig a következőket írják be:
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„Acme commodity and phrase code, Lombard 
shipping code, Lombard general code, New 
standard three letter code, New standard half 
word code.“ A szöveg nyolcadik mondatában 
az „ABC“ kifejezés után levő „illetőleg“ szót 
töröljék, a „Pét“ kifejezés után pedig a követ
kezőket szúrják be: „Acme, Lomship, Lomgen, 
Stanter, illetőleg Stanhaf“.

29. o. Az oldal alján levő 1J) jegyzet (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) szövegé
nek hetedik mondatában az „A. B. C. sixth edi
tion“ szavak után levő „és“ kötőszó helyébe 
tegyenek vesszőt, a „Peterson’s third edition“ 
szavak után pedig a következőket szúrják be: 
„Acme commodity and phrase code, Lombard 
shipping code, Lombard general code, New 
standard three letter code, New standard half 
word code.“ A szöveg nyolcadik mondatában 
az „ABC“ kifejezés után levő „illetőleg“ szót 
töröljék, a „Pét“ kifejezés után pedig a követ
kezőket szúrják be: „Acme, Lomship, Lomgen, 
Stanter, illetőleg Stanhaf“.

A P. R. T. 1940. évi 31. számában megje
lent I. ad 230.417/8. sz. rendelethez csatolt „Mel
lékletiben (A Németországhoz visszacsatolt 
Eupen, Malmedy és Moresnet területen levő 
volt belga hivatalok névjegyzéke) a következő 
helyesbítéseket jegyezzék elő:
Braunlaut, Kr Malmedy helyett Braunlauf, Kr

Malmedy.
Heppscheid helyett Hepscheid,
Preussisch Poresnet helyett Preussisch

Moresnet.
Budapest, 1940. évi augusztus hó 14-én.

II.
236.935/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változást jegyezzék elő:

27. o. Japán, Chosen, stb.-nél a 7. hasábban 
levő megjegyzést a következőképen helyesbít
sék: „XP: 1.00 a. fr. (Chosen és Karafuto kivé
telével)“.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 28-án.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
233.755/8.

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

42. o. Németországnál az oldal alján levő

*) jegyzet szövegét töröljék és helyébe ragasz
szák be a csatolt fedőlapot.

56. o. Amerikai Egyesült-Államok és Kubá
nál a „via Róma" lebonyolított beszélgetések dí
jainál (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1939. évi 47. sz.- 
lroz) a következő változásokat jegyezzéK elő:

Az Egyesült-Államok III. díjövénél a há
romperces beszélgetés díja hétfőtől szombatig 
10—22 óra között 101.40 a. fr. helyett 98.55 a. ír. 
Három percen túl percenként számítandó 33.80 
a. fr. helyett 32.85 a. fr. A IV. díjövnél a három
perces beszélgetés díja hétfőtől szombatig 10— 
22 óra között 108.30 a. fr. helyett 100.85 a. fr. 
Három percen túl percenként számítandó 36.10 
a. fr. helyett 33.62 a. fr. Hétfőtől szombatig 
22—10 óra között és vasárnap 0—24 óra között 
a háromperces beszélgetés díja 82.40 a. fr. he
lyett 80.20 a. fr. Három percen túl percenként 
számítandó 27.47 a. fr. helyett 26.74 a. fr.

58. o. Mexikónál a „via Róma“ lebonyolí
tott beszélgetések díjainál (3. sz. fedőlap a P. 
R. T. 1939. évi 47. sz.-hoz) a következő változá
sokat jegyezzék elő:

A háromperces beszélgetés díja hétfőtől 
szombatig 10—22 óra között 114.60 a. fr. he
lyett 107.75 a. fr. Hétfőtől szombatig 22—10 óra 
és vasárnap 0—24 óra között 96.60 a. fr. helyett 
89.40 a. fr. Három percen túl percenként szá
mítandó hétfőtől szombatig 10í—22 óra között 
38.20 a. fr. helyett 35.92 a. fr. Hétfőtől szombatig 
22—10 óra és vasárnap 0—24 óra között 32.20 
a. fr. helyett 29.80 a. fr.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 16-án.

I

Különleges alkalmi keletbélyegzők használata a 
balatonfürediürdői és a siófokfürdői postahiva

taloknál.
236.638/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó évi 
szeptember hó 1-től szeptember hó 8-ig terjedő 
időben a balatonfüredfürdői postahivatal „VI. 
NEMZETKÖZI SPORTHÉT A BALATO
NON“ feliratú, a siófokfürdői postahivatal pe
dig „VI. NEMZETKÖZI SPORTHÉT A BA
LATONON — MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉK 
VERSENYEK — SIÓFOKFÜRDŐ“ feliratú kü
lönleges alkalmi keletbélyegzőt is használ.

A siófokfürdői postahivatal a különleges al
kalmi keletbélyegzőt folyó évi szeptember hó
1-én kékszinü, szeptember hó 8-án zöldszinü. a
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közbeeső napokon pedig feketeszinű festékkel 
használja.

A siófokfürdői postahivatal — készlete ere
jéig — Mátyás király emlékbélyegsorozatot is 
árusít.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 24-én.

Balaton és Gelej postahivataloknál közúti pót
díj szedésének rendszeresítése.

236.420/3.
Balaton és Gelej postahivataloknál közúti 

pótdíj szedését rendeltem el. Ezzel kapcsolatban 
a hivatalok a segédkönyvekben az alábbi válto
zásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 114. oldalán Balatonnál és 
224. oldalán Gelejnél a 291., illetőleg a 634. szám 
elé írják be: „pd.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 13. oldalon Balatonnál „k“-t, az 53. 
oldalon Gelejnél „gy“-t jegyezzenek be a negye
dik hasábba.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 26-án.

Elveszett keletbélyegző.

236.178/4.
Az Érsekújvár 2. sz. postahivatal „G“ al- 

betűs, 24 órás időszámításra berendezett, újabb 
kiadású, kerékrendszerű keletbélyegzője folyó 
évi augusztus hó 9-én elveszett.

A postahivatalok a bélyegző lenyomatával 
ellátott, esetleg forgalomba kerülő küldeménye
ket és okiratokat jelentés kíséretében igazgató
ságukhoz azonnal terjesszék fel.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 21-én.

Vonaífelvigyázói hálózati igazolvány elvesztése.
236.556/6.

Balogh László a Debrecen 1. számú posta
hivatal létszámába tartozó 1. oszt. vonalfelvi
gyázó a részére Ny. 22/1938. szám alatt kiadott 
arcképes hálózati igazolványát elvesztette.

Az igazolvány érvényességét megszüntetem.
Budapest, 1940. évi augusztus hó 26-án.

Bajót postaügynökség megnyitása.
235.591/3.

Esztergom vármegye esztergomi járásában 
fekvő Baj ót községben 1940. évi augusztus hó 
13-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Nyerges- 
újfalu, ellenőrzőszáma: 796, díjnógyszögszáma: 
72.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Péliföldszentke- 
reszt és Vadaskert lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Bajótnál (111. o.) az 
„u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Nyerges
újfalu, Esztergom ■ ■ ■ Almásfüzitő, Nyer
gesújfalu ..........“, az „u. t. Nyergesújfalu“ után
pedig „postáig. Bp.“, Péliföldszentkereszt O Ba
jót (427. o.) és Vadaskert r\ Bajót (547. o.) 
ezentúl u. p. Bajót.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 12. oldalon Bajonta után jegyezzék 
be: „796, 72, ......., Bajót ü. (Eh. Nyergesúj
falu), Esztergom, Bp., Esztergom Al
másfüzitő, Nyergesújfalu . . . .  “, a 162. oldalon 
a 72. számnál Búcs elé és a 177. oldalon a 796. 
számnál írják be: „Bajót“.

Az Irányítási Füzetben a 16. oldalon Ba
jonta után jegyezzék be: „Bajót, Ü„ Esztergom, 
Bp., VII., Esztergom—Almásfüzitő, Eh. Nyer
gesújfalu.“

Budapest, 1940. évi augusztus hó 21-én.

Hernádtihany postaügynökség megnyitása.
234.799/3.

Abaúj-Torna vármegye kassai járásában 
fekvő Hernádtihany községben folyó évi augusz
tus hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrző hivatala: Kassa
2., ellenőrzőszáma: 3526, díjnégyszögszáma: 963.

A postaügynökség forgalmi köre a községre 
és a közigazgatásilag hozzátartozó Cigánytelep 
lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 64. 
oldalán Hernádtihanynál az „u. p. Kassa 2.“ he
lyett írják be: Eh. Kassa 2„ Miskolc ---■ ■
Kassa, 963“; az „u. t. Kassa 1.“ után pedig:
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„postáig. K.“. A 45. oldalon Cigánytelep O Her- 
nádtihany ezentúl „u. p. Hernádtihany (belterü
let),“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 61. oldalon Hernádnémeti után írják
be: „3526, 963............ ... Hernádtihany ü. (Eh.
Kassa 2.), Abaúj-Torna, K., Miskolc ~ -
Kassa“; a 168. oldalon a 963. számnál Kassa elé 
és a 182. oldalon a 3526. számnál írják be: „Her
nádtihany“.

Az Irányítási Füzet 73. oldalán Hernádné
meti után jegyezzék be: „Hernádtihany, U, Aba
új-Torna, K, Ib, Miskolc—Kassa, Eh. Kassa 2.“ 

Budapest, 1940. évi augusztus hó 21-én.

Kalász postaügynökség megnyitása.
235.441/3.

Bars és Hont k. e. e. vármegyék verebélyi 
járásában fekvő Kalász községben 1940. évi 
augusztus hó 12-én postaügynökség nyílt meg. 

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Verebély,

ellenőrzőszáma: 789, díjnégyszögszáma: 346.
Az ügynökség forgalmi köre a községre és 

a közigazgatásilag hozzátartozó Dicskevölgv- 
puszta és Tóvölgypuszta lakotthelyekre, to
vábbá Nagyhind községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében Ka
lásznál (69. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: 

Eh. Verebély, Érsekújvár ■ ■ .—- Verebély, 
346,“; az „u. t. Verebély“ után pedig „postáig. 
Bp.“. Dicskevölgypuszta o  Kalász (50. o.), 
Nagyhind (87. o.) és Tóvölgypuszta O Kalász 
(109. o.) ezentúl u. p. Kalász.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 68. oldalon Kál után jegyezzék be:
„789, 346, .......  , Kalász ü. (Eh. Verebély).
Bars, Bp., Érsekújvár — — —--- Verebély,“; a 164. 
oldalon a 346. számnál és a 177. oldalon a 789. 
számnál írják be: „Kalász“.

Az Irányítási Füzetben a 83. oldalon Kál 
után jegyezzék be: „Kalász, Ü., Bars, Bp. I. a., 
Érsekújvár—Verebély, Eh. Verebély.“.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 21-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

236.869/1., 236.864/1., 236.871/1., 236.8701., 236.867/1., 236.868/1., 236.865/1.

Po
sta

ig
az

ga
tó

sá
gi

ke
rü

le
t

A posta
hivatal 
neve és 
osztálya

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság Szállít
A

z 
es

et
le

g 
m

eg
kö


ve

te
le

nd
ő 

ki
se

bb


sé
gi

 n
ye

lv
is

m
er

et
J e g y z e t

fe
nn

ta
rt

ás
i 

kö
lts

ég
 

(c
sö

kk
en


té

s 
né

lk
ül

)

sz
ál

lít
ás

i
ké

zb
es

íté
si

át
al

án
y

eg
yé

b
át

al
án

y

H
ov

a? tá
vo

lsá
g

milyen
iárattal

na
po

nt
a

há
ny

sz
or

P f P P Rm

K
as

sa

Hejőbába 
III. o. Ptb. Borsod 1950 — 1560

H
ej

őb
áb

a 
pu

. 
és

 
Ti

- 
sz

ap
al

ko
- 

ny
a

2-5
10 5

K
oc

si
 é

s 
gy

al
og

2-
sz

er
 k

oc
si

 
1-

 >
. 

gy
al

og

—
Tiszapalkonyá- 

ra naponta 
1-szer kocsi

Pé
cs

Csurgó 
I. 0. Pub. Somogy 14.001 —

Száll.
át*

4 800 
Kézb. 

át.
2.448

—

C
su

rg
ó 

pu
.

1-07

K
et

tő
sf

og
a-

 
tu

 k
ar

io
l

3-szor —

Pé
cs

Kisszékely 
III. 0. P Tolna 1.200 — 540 —

To
ln

an
ém

e-
di

be

8
C D'Ü Sű.J, o 
§* .

H
et

en
ké

nt
3-

 
sz

or
 k

oc
si

4-
 

sz
er

 g
ya

lo
g

-
—

Pé
cs

Szepetnek 
III. 0. Ptb. Zala 2.283 —

Száll.
át.

480
Kézb.

át.
240

—

l! 
N

ag
yk

an
i-

 
j 

zs
a 

2. 9.8

Eg
ye

sf
og

at
ú

1-szer —



34. szám. 395
So

pr
on

Bakony- 
szentkirály 

II. 0.
Ptb. Veszprém 3.669 —

Kézb.
át.
150

— — — — — — —

So
pr

on Takácsi 
III. 0 Ptb. Veszprém 1584 — 372 —

úQ«
t-4S3tsa(Z)ctS

>

3'6

G
ya

lo
g

2-szer — —

Sz
eg

ed Szeghalom 
I. o. Pttb. Békés 14.028 60

Száll.
át.

1440
Kézb.

át.
2 400

—

Sz
eg

ha
lo

m
pu

. 2 -5 4

Egyesto-
gatu

kariol

Gyalog

4-szer

2-szer
— —

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi szeptember 
hó 14-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 2ó-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

236.014/3., 236.656/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, a 
foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal, továbbá annak igazo
lásával, hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi szep
tember hó 14-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 27-én.
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Betöltendő kiadói állások.
BUZSÁK III. OSZT. POSTAHIVATAL helyettest 

keres szeptember 15-ig. Fizetés megegyezés szerint.
KAPOLNASNYÉK II. OSZT. POSTAHIVATAL a 

kezelés minden ágában jártas női kiadót keres azonnalra 
vagy szeptember 1-re. Fizetés megegyezés szerint.

KISTARCSA PESTKÖRNYÉKI POSTAHIVATAL, 
szeptember hó (15-re állandó alkalmazásra keres, minden
ben jártas, postamester helyettesítésre is képes, pénztárke
zelő postakiadónőt. Fizetés: 105 pengő fix és üzemi (kb.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

14 pengő), vagy teljes ellátás, — lakás nélkül — 45 pengő 
fix és üzemi.

NAGYHALÁSZ GYENGEFORGALMU I. OSZT. 
POSTAHIVATAL kiadónők szíves ajánlatát kéri.

PIRTÓ POSTAÜGYNÖKE postamesteri vizsga elő
készítésére szerény igényű nőkiadó ajánlatát kéri. Fizetés 
megegyezés szerint, lakást és ellátást biztosít.

RÁKOSLIGET POSTAHIVATAL a távbeszélőkeze
lésben jártas kettő kiadót keres szeptember 1-re. 24 óra 
szolgálat, 24 óra szabad. Fizetés 110 P és üzemi jutalék.

üzem i jutalékra is igén ye van.

Állást kereső postakiadók.

A z ill&zt kereső  p o stak iad ó

Jegyzet

I2C T «

cím e
(jelen leg i tartózk od ási 

helye)

szo lgá lati
éve in ek
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m ely  id őp on ttó l 
k ezd v e  vállal 

állást

Torma Gabriella Balatonfüredfürdő szeptember 1-től Lehetőleg Budapesten.

Bácskay Lajos Balatonfüredfürdő szeptember 1-től Lehetőleg Budapesten.

Dobszay Vilma Pécs, gróf Zichy Gyula-u. 8. szeptember 15-től Kezdő postakiadónő

Nagy Mária Bucsuszentlászló azonnal Helyettesítést vállal.

Sala Franciska Eszterháza 7 szeptember 1-re.

Szente Mária P ilisszentkereszt 14 október 1.

Pethes Andor Debrecen, 
Cserepes-utca -12. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Veres Zoltán
/

Debrecen, 
Jókai-utca 16. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

Kulcsár Mária Gyöngyös,
Jókai Mór-utca 16. azonnal.

Kezdő kezelői állást 
vállal Heves megyében, 

vagy bárhová.

Kassai Ferenc Szegi azonnal. Bárhova hiv. kisegítőnek.

A  szerkesztőségnek  szánt k ü ldem ények  cím zése: P ostavezérigazgatóság, 4. ügyosztá ly . Budapest 114. 
A  kiadóhivatalnak szá n t kü ldem ények  cím zése: K ülföld i hirlaposztály. D ob-utca, B udapest 7.

F ő v á r o s i  N y o m d «  R t .  F « l « l ö «  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o a .
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. | |j g |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- i |§ § |r  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . S Z E P T E M B E R  3 . 3 5 . szám .

T A B T A L O M :

Keletmagyarország és Erdély egy részének a Magyar 
Szent Koronához való visszatérése alkalmával 10-fes al
kalmi postabélyeg forgalomba bocsátása.

A táviratlevelek közönséges levélként való kézbesí
tése.

A Kézipostadíjszabás új kiadása.
Lefoglalandó sajtótermék.
Alkalmi postahivatal létesítése és különleges posta- 

bélyegző használata a XI. Őszi Lakberendezési és Háztar

tási Vásárral kapcsolatban.
Változás a Helységnévtárban.
Kercseliget postahivatalnak postaügynökséggé való 

átalakítása.
Vághosszúfalu postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső 'hostakiadók.

Keletmagyarország és Erdély egy részének a 
Magyar Szent Koronához való visszatérése al
kalmával 10 f-es alkalmi postabélyeg forga

lomba bocsátása.

238.567/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Kelet
magyarország és Erdély egy részének a Magyar 
Szent Koronához való visszatérése emlékére 
folyó évi szeptember hó 5-én „KELET VISSZA
TÉR“ felírású, 10 filléres alkalmi postabélyeget 
bocsátók forgalomba.

A bélyeg vízjeles papíron (vízjel rajza a P. 
R. T. 1927. évi 49. számában) két színű raszte
res mélynyomással készül és fekvő téglalap 
alakú.

A bélyegkép mérete 22X33 mm, a bélyegnek 
a fogazásig terjedő mérete pedig 26X37. mm.

A bélyeg közepén sötét alapon a Szent Ko
rona teljes képe látható, melynek lecsüngő lán
cai felhőszerű tónusokba végződnek. A Szent 
Korona alatt „KELET VISSZATÉR“ szövegű 
felírás nyert elhelyezést, a korona felett és alatt 
világos árnyalatú fénykévék áradnak szét. A 
bélyegkép jobb szélén Szent László alakját lát
juk; jobb kezében bárd, bal kezében az ország
alma, fején a Korona, melyet dicsfény övez. Lá
bánál a „10 f“ értékjelzés van elhelyezve. A bé
lyegkép bal szélén Szent István alakja látható: 
jobb kezében pallos, bal kezében kereszt, fején

a dicsfény övezte régi Szent Korona. Lábánál 
az Árpád kor cimerpajzsa. A bélyegkép alsó 
szélén korszerű betűkkel a „MAGYAR 
KIR. POSTA“ szöveg van feltüntetve. A bé
lyegkép alsó jobb sarka alatt „Légrády Sándor“, 
a tervező művész neve olvasható. A bélyeg 
színe: zöld. A Szent Korona alnyomata sárga.

A bélyeg képét az eredetitől eltérő nagyság
ban itt közlöm:

A bélyeget a m. kir. posta folyó évi decem
ber hó 31-ig árusítja, a bélyeg azonban bárhová 
szóló postai küldemények bérmentesítésére 1941. 
évi június hó 30-ig használható fel.
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1941. évi július hó 1-től a bélyeg érvényes
sége megszűnik, tehát ettől az időponttól kezdve 
bérmentesítésre nem használható fel és a közön
ség birtokában maradt példányokat a postahiva
talok forgalomban lévő bélyegekre nem cserélik 
be.

A  bélyeget valamennyi postahivatal és a m. 
kir. posta bélyegértékesítő irodája (Budapest 7.) 
árusítja.

A  postahivatalokat első készlettel a m. kir. 
posta értékcikkraktára hivatalból látja el. A  
postahivatalok a bélyeget folyó évi szeptember 
hó 5-e előtt még az esetben sem árusíthatják, 
vagy szolgáltathatják ki, ha az ellátmány előbb 
érkeznék is meg.

A postaihivatalok a készletükben lévő bé
lyegmennyiséget 1941. évi január hó 1—5-e kö
zött kötelesek bizonylatpár kíséretében a m. kir. 
posta értékcikkraktárához beszolgáltatni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 2-án.

A táviratlevelek közönséges levélként való kéz
besítése.
230.927/8.

Az igen jelentékeny mértékben megnöveke
dett táviratlevél-forgalom a rendszerint sürgő
sebb tartalmú rendes díjú táviratok kézbesítését 
lényegesen hátráltatj a.

A  rendes díjú táviratok kézbesítésének 
meggyorsítása érdekében a Távíróüzleti Szabály
zat 69. §. 11. pontjának első bekezdésében fog
laltakat hatályon kívül helyezem s elrendelem, 
hogy a táviratleveleket (— LT ==, =  ÉLT = ,  
=  NLT = , =  DLT = )  a kézbesítőhivatalok 
ezentúl ne táviratként, hanem a távirati úton 
történt beérkezésüket követő első levélkézbesítő
járattal közönséges levélként kézbesítsék.

Ez a rendelkezés nem érinti az Üzleti Sza
bályzat említett §. 11. pontjának harmadik be
kezdésében foglalt azt a rendelkezést, mely sze
rint az olyan távbeszélő előfizetőnek, aki a ren
deltetési (kézbesítő) hivataltól érkezett távira
tainak távbeszélőn közlését kérte, a címére szóló 
mindenféle táviratlevelet távbeszélőn kell be
mondani, továbbá a külterületre vagv külső kéz
besítő kerületbe szóló táviratleveleknek a fel
adó vagv címzett kérelmére külön küldönccel 
való kézbesítését. L. P. R. T. 1938. évi 34. szá
mában közzétett 114.236/8. sz. rendeletet.

A  postahivatalok gondoskodjanak arról, 
hogy a levélkézbesítő járatok indulásáig beér
kezett valamennyi táviratlevél a kézbesítőknek 
átadassák.

Olyan vidéki városokban, ahol a levél és 
táviratkézbesítést nem ugyanaz a hivatal végzi, 
az érdekelt postaigazgatóság gondoskodjék ar
ról, hogy a nap folyamán érkező táviratlevelek 
mindig a legközelebbi levélkézbesítő járattal 
kézbesíttessenek.

A  Budapestre szóló táviratlevelek kézbesí
tése iránt külön intézkedem.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 30-án.

A Kézipostadíjszabás új kiadása.
I. ad 235.494/4.

A  Kézipostadíjszabást füzetalakban újból 
kiadtam. Az új kiadásból a m. kir. posta kül
földi hírlaposztálya hivatalból látja el azokat a 
postahivatalokat és postaügynökségeket, ame
lyek az 1939. évi kiadású Kézipostadíjszabásból 
nem kaptak.

A z új Kézipostadíjszabás eladási ára 20 fil
lér. Eladásra szánt példányokat a postahivata
lok a m. kir. posta külföldi hírlaposztályától 
igényelhetnek.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 34-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
238.298/4.

A  budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi augusztus hó 27-én kelt B. 
7635/2/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított I. „Igen kedves Nem zettestvér“, 
II. „Nemzettestvér“, III. „A mai, velünk szem
ben álló rendszer agytrösztje“ kezdetű; I. „A 
nyilas keresztes párt elnöke“, II. „Testvér! Ki
tartás! Add Tovább! Sokszorosítsd!“ és III. „Ki
tartás! Győzünk! Budapest, 1940. julius 10.“ 
végződésű röpiratok lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi augusztus hó 31-én.
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Alkalmi postahivatal létesítése és különleges j 
postabélyegző használata a XI. Őszi Lakberen
dezési és Háztartási Vásárral kapcsolatban.

237.508/3.
A z Országos Iparegyesület rendezésében 

tartandó XI. Őszi Lakberendezési Vásár szín
helyén (Budapesti Iparcsarnok) folyó évi szep
tember hó 4-től 17-ig bezárólag, naponta (va
sárnap is) reggel 8 órától megszakítás nélkül 18 
óra 30 percig tartó szolgálattal, a Budapest 72. 
számú postahivatal kirendeltségeként, távbe
szélővel egyesített alkalmi postahivatal mű
ködik.

A z alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok, belföldre szóló postautalványok, ér
téklevelek, csomagok, utánvételes postai külde
mények, postai megbízások felvételére, csekk
befizetésekre, helyi és helyközi távbeszélgeté
sek lebonyolítására, postai és pénzügyi bélye
gek és értékcikkek árusítására terjed ki.

A z alkalmi postahivatal a nála feladott le
vélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zésére „XI. Őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár — 1940. Budapest 72“ szövegű különleges 
bélyegzőt használ.

A z alkalmi postahivatal szolgálati távbe
szélő állomásának hívószáma: 220-250; helyközi 
távbeszélő állomásának száma pedig: 220-265.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 31-én.

' i .

Változás a Helységnévtárban.
236.403/3.

A  hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változást vezessék keresztül:

Alisószentkirály Kecskemét (99. o.) u. t. 
ezentúl Felsőszentkirály.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 29-én.

Kercseliget postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.

236.982/3.
Kercseliget 'községben működő IV. osztá

lyú, távbeszélővel nem egyesített postahivatal 
1940. évi szeptember hó 1-én postaügynökséggé 
alakul át.

A z ügynökség ellenőrzőhivatala: N agy
berki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtárban a 293. oldalon Kercse- 
ligetnél a „W “ helyébe jegyezzék be Eh. 
Nagyberki.“

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 72. oldalon Kercseligetnél a 4. 
hasábba jegyezzék be: „ü (Eh. Nagyberki).“

A z Irányítási Füzet 88. oldalán Kercseliget
nél a 2. hasábba „IV“ helyett „U“-t írjanak, a 
7. hasábba pedig a „44“ helyébe jegyezzék be: 
„Eh. Nagyberki“.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 29-én.

Vághosszúfalu postaügynökség megnyitása.
236.633/3.

Nyitra-Pozsony k. e. e. vármegyék vág- 
sellyei járásában fekvő Vághosszúfalu község
ben 1940. évi augusztus hó 8-án postaügynökség 
nyílt meg.

A  postaügynökség ellenőrzőhivatala: Vág
sellye, ellenőrzőszáma: 6552, díjnégyszögszáma: 
341.

A  postaügynökség forgalmi köre Vághosz- 
szúfalu községre és a közigazgatásilag hozzátar
tozó Abacsony elnevezésű lakott helyre terjed 
ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  H e l y s é g n é v t á r  1. számú pótfüzetének 
112. oldalán Vághosszúfalunál az „u. p. és“ he
lyébe írják be: „S3 Eh. Vágsellye, Budapest
— — Magyarbél, Vágsellye ........ , 341“; az
„u. t. Vágsellye“ után pedig „postáig. S.“. A  33. 
oldalon Abacsony Vághosszúfalu ezentúl u. 
p. Vághosszúfalu.

A  P o s t a h i v a t a l o k  é s  P o s t a ü g y n ö k s é g e k  N é v 

s o r á b a n  a 151. oldalon Vágfarkasd után írják be: 
„6552, 341, ........ , Vághosszúfalu ü. (Eh. Vág
sellye), Nyitra—Pozsony, S, Budapest — m
Magyarból, Vágsellye ........ “; a 164. oldalon a
341. számnál Vágsellye elé és a 188. oldalon a 
6552. számnál írják be: „Vághosszúfalu“.

A z  I r á n y í t á s i  F ü z e t  192. oldalán Vágfarkasd 
után jegyezzék be: „Vághosszúfalu, Ü., Nyitra,
S., la., Budapest—Magyarbél, Eh. Vágsellye.“

Budapest, 1940. évi augusztus hó 29-én.
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Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
223.461/1.

A  kőszegi postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás nyugdíjazás folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átíköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek főfelügyelők, felügyelők és azok a főtisz
tek, akiknek legalább 15 évi postaszolgálatuk 
van. Jelentkezni lehet e közlemény megjelenésé
től számított 8 nap alatt, a hivatalos út betar

tása mellett, a javaslattételre hivatott soproni 
postaigazgatósághoz intézett folyamodványban.

A z igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
soproni postaigazgatóságnak.

A  hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1940. évi augusztus hó 30-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
ALSÓGÖD I. OSZT. POSTAHIVATAL mindenben 

jártas kiadót keres azonnalra vagy szeptember 15-re. Já
randóság 120 pengő és üzemi.

KUNMADARAS I. OSZT. POSTAHIVATAL szep
tember hó 15-re állandó alkalmazásra keres második ki

adónak nő kiadót (lehet kezdő is), vagy kiadójelöltet. 
Teljes ellátás és megyezés szerinti fizetés. Ajánlkozóktól 
fizetési igény megjelölését is kérem.

TÖTKOMLÓSI I. OSZT. POSTAHIVATAL jó gya
korlott nő postakiadót keres; az illetőnek jól kell tudni, 
raktárt, pénztárt és távirdát kezelni. Fizetése: 100 P, min
denkori üzemi, lakás, fűtés és világítás.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

A z állást kereső  p o stak iadó

Jegyzet
ncv«

elme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

aaeiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Buti Jolán Gara, postahivatal 
Bács megye azonnal Kisegítőnek ajánlkozik 

bárhova.

Keresztes Jolán Pécs,
Szigeti országút 194. azonnal Hivatali kisegítőnek 

ajánlkozik bárhová.

Horváth István Vönöck azonnal Némi gyakorlattal kise
gítőnek ajánlkozik.

Horváth Mária Ibolyka Pécs, Kürt u. 15. Budapesti hivatalnál 
vagy környékén.

A  szerk esztőségn ek  szán t kü ld em én yek  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály . B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak szán t k ü ldem ények  cím zése: K ülföld i hirU posztSly. D ob-utca, B udapest 7.

Fővárosi N yom d« R t. F e le lő i vezető : D uchoa János.
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RENDELETEK- TARA
A MAGYAR KIK. POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- € || |§  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.,

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . S Z E P T E M B E R  « . 3 6 . szám .

T A R T  A TT©  M :

A Szent Koronához visszatért keleti területek postai 
megszervezésére a m. kir. postavezérigazgatóság keleti 
szervezési osztályának létesítése és szervezete. 

Megbízatások.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és

erdélyi országrészek postaszolgálatának ellátásával kap
csolatos intézkedések.

Keletmagyarország és Erdély egy. részének a magyar 
Szent Koronához való visszatérése emlékére különleges 
alkalmi bélyegzők használata a felszabadult területen 
megnyíló egyes postahivataloknál.

A  Szent Koronához visszatért keleti területek 
postai megszervezésére a m. kir. postavezér- 
ígazgatóság keleti szervezési osztályának léte

sítése és szervezete.

229.333/1. sz.
A  Szent Koronához visszatért Kelet-Ma- 

gyarország és Erdély egy részén a postai szol
gálat ellátása katonai igazgatás alá kerül pol
gári személyzettel.

A  katonai igazgatás alatt álló terület posta- 
és távközlési szolgálat szervezésének irányítá
sára a postavezérigazgatóság keretében „A m. 
kir. postavezérigazgatóság keleti szervezési 
osztálya“ (rövidítve: „Szervosz“) elnevezéssel 
ideiglenesen új szervet létesítek.

A  keleti szervezési osztály két csoportra 
oszlik, mégpedig

a) 1. személyzeti és üzleti ügyek és a
b) 2. műszaki ügyek csoportjára.
A  m. kir. postavezérigazgatóság keleti szer

vezési osztálya a katonai szervek mellé beosz
tott postaügyi előadó útján kapcsolódik a ka
tonai közigazgatásba.

A  felszabadult területeken a postai szervek i 
átvételének és szervezésének közvetlen irányi- ! 
tását a keleti szervezési osztálynak alárendelt 
I. és II. sz. „Szervező m. kir. postaigazgatóság“ 
(rövidítve „Szervig“) látja el.

A  szervezési igazgatóságok 3 osztályra ta
gozódnak, mégpedig:

a) 1. általános osztályra, (személyzeti, jogi, 
jóléti és vizsgálati ügyek)

b) 2. üzleti osztályra (járati, gazdászati.

posta-, távíró-, távbeszélő- és rádió üzleti és ke
zelési ügyek), valamint

c) 3. műszaki osztályra.
A  szervezési igazgatóságok hatásköre — 

amennyiben külön rendelkezések ettől eltérőleg 
nem intézkednek —, a m. kir. postaigazgatósá
gok hatáskörével azonos. Működésükben a kü
lönleges katonai szempontok a keleti szerve
zési osztály utasításain keresztül érvénye
sülnek.

Azt, hogy a felszabadult területeken mely 
postahivatalok nyíltak meg és azok mily forgal
mat vesznek fel, időközönkint a központi kö- 
rözvény útján közlöm.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 5^én.

Megbízatások.
II. ad 233.971/1940.

A  m. kir. postavezérigazgatóság keleti szer
vezési osztályának vezetésével jelenlegi megbí
zatásának érvénybenhagyásával dr Forsfer í Í-íUjjU
Károly m. kir. postafőigazgatót, a keleti szer
vezési osztály 1. személyzeti és üzleti csoport 
vezetésével jelenlegi megbízatásának érvény - 
benhagyása mellett dr. Pázmány Ödön m. kir. í  
postatanácsost, a Műszaki csoport vezetősével 
pedig jelenlegi megbízatásának érvénybenha- 
gyása mellett Czappán Szilárd m. kir, posta- 
műszaki tanácsost bízom meg

A z I. sz. szervező m. kir. postaigazgatóság 
vezetésével jelenlegi megbízatásának érvény
benhagyásával ^dr. Bugyi József m. kir. posta- 
főigazgatót, a IL sz. szervező m. kir. postaigaz-

4 h-fU L
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»Ál*,

kjv,

Íâ UUjl

vA,

gatóság vezetésével pedig jelenlegi megbízatá
sának érvénybenhagyásával dr. Erdélyi Géza 
m. kir. postaigazgatót bízom meg.

A z I. szervező m. kir. postaigazgatóságnál 
az általános osztály vezetésével dr. Kárász Ist- 
ván m. kir. postatitkárt, az üzleti osztály veze- 
tésével jelenlegi megbízatásának érvénybenha
gyásával dr. Ruttner Béla m. kir. postatitkárt, 
a műszaki- ÖSZt’ály VezéLesévei jelenlegi megb’i- 
zatásának érvénybenhagyásával Kiss Jenő m. 
kir. postaműszaki igazgatót, a TI. szervező m. 
4riTT^ostaigazgatóságnál az általános osztály 
vezetésével jelenlegi megbízatásának érvény
benhagyásával vitéz Szivér Károly m. kir. pos
tatanácsost, a'z üzleti osztály vezetésevei dr* 
Magos Győző m. kir. postatitkárt, a műszaki 
■osztály vezetésevei jelenlegi megbízatásának 
érvénybenhagyásával Brebovszkv Jenő m. kir. 
postafőmérnököt bízom meg.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 5-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészek postaszolgálatának 

ellátásával kapcsolatos intézkedések.
I. ad 239.130/1940.

I.
A  v i s s z a c s a t o l t  k e l e t i  é s  e r d é l y i  o r s z á g r é s z e k e n  
a  m a g y a r  p o s t a  s z a b á l y z a t a i n a k  é s  d í j s z a b á s a i 

n a k  é l e t b e l é p t e t é s e .

1 .  A  visszacsatolt keleti és erdélyi ország
részeken a magyar posta összes üzletszabályza
tai, díjszabási, kezelési és egyéb utasításai élet
belépnek attól a naptól kezdve, amikor az egyes 
felszabadult helységekben a magyar postaszol
gálat újból megnyílik.

2. az újonnan megnyíló magyar postahiva
talok névsorát folytatólagosan központi köröz- 
vény útján közlöm. Erről az érdeklődő közön
ségnek felvilágosítást kell adni.

Nw-w3. A z átmenetileg szükséges különleges üz
letszabályzati, díjszabási és egyéb intézkedések 
életbeléptetése iránt külön történik rendelkezés.

így ezzel egyidejűleg már most a következő 
díjszabási és üz 1 ctszabily zjü i változások lépnek 
hatályba:

a) Az újonnan megnyíló magyar postahiva
talokat kellő számú magyar .értékcikkel ellátom, 
így a román értékcikkek e területen feladott kül
demények bérmentesítésére nem használhatók. 
Bérmentetlennek kell tehát tekinteni azokat a 
levélpostai küldeményeket, amelyeket a magyar 
postahivatal megnyitása után román bélyeggel 
bérmentesítettek. A  román bélyegeket valamely

fizetési eszközre, illetve magyar bélyegre bevál
tani nem szabad.

í b) Addig, amíg a visszacsatolt keleti és er
délyi országrészeken működő postahivatalok tá
volsági díjövszáma nincs megállapítva, a vissza
csatolt keleti és erdélyi országrészek és az or
szág többi része között a kölcsönös, azaz a mind
két irányú forgalomban, valamint a visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrészek postahivatalai
nak egymásközti forgalmában a csomagok csak 
5 kg súlyig vehetők fel és e csomagok súlydíja 
a távolságra és a tartalomra való tekintet nélkül, 
egységesen 1 kg súlyig 30 fillér, 5 kg súlyig 40 
fillér.

II.
A  v i s s z a c s a t o l t  k e l e t i  é s  e r d é l y i  o r s z á g r é s z e k e n  
m ű k ö d ő  p o s t a h i v a t a l o k ,  v a l a m i n t  a z o k n a k  a 

t ö b b i  m a g y a r o r s z á g i  p o s t a h i v a t a l o k k a l  v a l ó  
f o r g a l m á n a k  s z a b á l y o z á s a .

A  visszacsatolt keleti és erdélyi országré
szeken berendezett postahivatalok a megnyi
tással egyidejűleg a közönséges és ajánlott le
vélpostai, az értéklevél, és — az I. rész 2. pont
jában foglalt korlátozással és díjszabással —

/ a csomagfelvételi szolgálatot azonnal felveszik.
A  postahivatalok az oda érkező összes 

postai küldeményeket (tehát a csomagokat, 
utalványokat, köztük a postatakarékpénztári 
fizetési utalványokat stb. is), továbbá a távira
tokat kézbesítik.

E postahivataloknál az egyéb postai, to
vábbá a távíró és mindkét irányú távbeszélő 
magánforgalom felvételének mértékéről külön 
történik intézkedés.

Az eddigi magyarországi területen levő 
postahivatalok a visszacsatolt keleti és erdélyi 
területekre bármilyen postaküldeményt — az 5 
kg-on felüli csomagok kivételével -— felvesznek.

A  küldeményeket mindkét irányú forga
lomban egyelőre utánvétellel terhelni nem lehet.

III.
A  v i s s z a c s a t o l t  k e l e t i  é s  e r d é l y i  o r s z á g r é s z e k e n  

m ű k ö d ő  p o s t a h i v a t a l o k n á l  a  r o m á n  p é n z e k b e n  

t ö r t é n t  f i z e t é s e k  e l s z á m o l á s a .

1. Mindaddig, amíg a visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészeken a magyar pénz (pengő 
érték) mellett a román pénz is törvényes fizetési 
eszköz marad, a postahivatalok ebben a pénz
nemben is elfogadnak befizetéseket és ebben is 
teljesítenek kifizetéseket.

Azt, hogy mely határidőig és milyen címle
tekben marad törvényes fizetési eszköz a ro
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mán pénz, t ovábbá az átszámítási kulcsokat j 
.(pengőről leu-ra és leu-ról pengőre) a felszaba
dult keleti országrészen közzétett hivatalos hir
detmény közli.

2. A z átszámítási kulcs 1 pengő =  30 leu, 
illetőleg 100 leu =  3 .3 3 1J3 pengő.

3. A  posta p é n z k e z e l é s e  és s z á m a d á s t é t e l e  

szempontjából a következő rendelkezések lép
nek életbe:

a) A  felszabadult keleti országrészen mű
ködő postahivatalok értékcikkek vásárlásánál és 
bármilyen postai díjnak készpénzzel történő le
rovásánál, továbbá egyéb befizetéseknél a pengő 
értékben kifejezett öszegeket a hivatalosan meg
állapított és érvényben levő átszámítási kulcs 
alapján román pénzben is tartoznak elfogadni.

b) A  küldeményt terhelő pengőben kifeje
zett díjakat és egyéb öszegeket a címzett, ille
tőleg a tértiküldeményeknél a feladó az előző 
pontban említett átszámítási kulcs alapján ro
mán pénzben is fizetheti és ezt a postahivata
lok kötelesek elfogadni.

c) A  pengőnek román pénzre történő át
számításánál a pengőben kifejezett összeget az 
érvényben levő (pengőről leura) átszámítási 
kulcsszámmal kell megszorozni és a szorzat 
eredménye adja meg a pengőösszegnek román 
pénzben kifejezett összegét.

d) A  román pénzben befizetett, illetőleg be- í 
szedett összegeket a vonatkozó számadási ok
iratokban pengőben kell elszámolni, mert a hi
vatalok számadásukat csak pengőben vezetik.

A z utalványbevételi napló, — a postataka
rékpénztári közvetítő szolgálatban a csekk-, il
letőleg a takaréküzleti aljegyzők vonatkozó té
telénél a megjegyzés hasábban „L“ betű ( =  Leu) 
alkalmazásával kell jelezni, hogy a befizetés, ille
tőleg a beszedés román pénznemben történt és 
az „L“ betű mellett a befizetett román pénzösz- 
szeget is fel kell tüntetni. Ugyanígy a kézbesítő 
okiratokon is jelezni kell az előbbi rövidítések
kel, ha az esedékes öszeget román pénzben szed
ték be.

e) A  kezelőosztályok a napi leszámolás al
kalmával az általuk elfogadott román pénzeket 
a főpénztárba naponta beszolgáltatják. A  be
szolgáltatásnál a pénzrészletezésen a román 
pénzeket darabszám és pénznemenként kell fel
sorolni, e tételeket össze kell adni és csak a vég
összeget kell pengőértékre (Leu =  pengő) átszá
mítva feltüntetni. Ennek alapján kell a leszá
molásba a beszolgáltatott román pénzek pengő-* 
értékét — egy összegben — külön tételként be

állítani. A  román pénzeknek pengő-értékre tör
ténő átszámításánál a román pénzösszeget az 
e célra megállapított (Leu =  pengő) átszámítási 
kulcsszámmal kell megszorozni, az eredmény 
adja a román pénzek pengő-értékét.

f) A főpénztár az általa elfogadott és a ke
zelőosztály által oda beszolgáltatott román pén
zeket — ha eziránt egyéb rendelkezés nincs, — 
az előző pontban említett módon készpénzrész
letezésében szerepelteti és azokat az előttes 
igazgatósága által kijelölt postahivatalhoz na
ponta külön beszolgáltatja.

A  beszolgáltatásról készült ellennyugtában 
a román pénzek darabszámát pénznemenként 
kell megadni, de azok pengő-értékét csak egy 
összegben kell feltüntetni.

A  pénztárszámadás 8. kiadási tételénél a be
szolgáltatott román pénzek, valamint a pengő
bankjegyek, illetve érmék együttes pengő-össze
gét egy tételben kell elszámolni, a pénztárszám- 
adás előlapján a beszolgáltatások előjegyzésére 
szolgáló részben azonban azokat külön-külön 
törtalakban kell feltüntetni. A  tört számlálójába 
jíell írni a pengő-beszolgáltatások összegét, a 
nevezőbe pedig a beszolgáltatott román pénz 
pengő-értékét.

g) A pengőnek leu-ra, illetőleg a leu-nak 
pengőre történő átszámításának megkönnyíté
sére a hivatalok átszámítási táblázatot kapnak. 
A z átszámításnál ezt a hivatalos táblázatot kell 
használni. A táblázat az egyik oldalon a pengő
nek leu-ra, a másik oldalon a leunak pengőre 
való átszámítására vonatkozó tételeket tartal
mazza. Az átszámítási tételek a tizedes szám- 
rendszer alaptételeiből állanak. Az átszámítást 
mindig a táblázatban közölt tételek alapján kell 
végezni. Amennyiben a leu- összegeknek pen
gőre történő átszámításánál a végösszegben a 
fillér törtrészei mutatkoznának, úgy a 0.5 fillér 
és ennél magasabb törtrész egy fillérre kerekí
tendő fel, az ennél kisebb töredék pedig elhanya
golandó.

Példák az átszámításra:
aa) 8 pengő 62 fillérnek leu-ra történő át

számítása a következő tételekből tevődik össze: 
(szorzószám 1 pengő =  30 Leu):

8.— P — 240.— leu 
—.60 „ =  18.— „
- .0 2  „ =  - .6 0  „

Tehát 8.62 P =  258.60 leu.
bb) 258.60 leu-nek pengő-értékre való átszá

mításánál (szorzószám 100 leu — 3 .3 3 i li  pengő):
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200.— leu =  6.6ó7 P 
50.— „ =  1.667 „

8.— „ =  0.267 „
—.60 „ =  0.02 „

258.60 leu =  8.621 P.
A  töredék fillér elhanyagolásával 258.60 leu 

=  8.62 pengővel.
IV.

A  v i s s z a c s a t o l t  k e l e t i  é s  e r d é l y i  o r s z á g r é s z e k b e  

s z ó l ó  p o s t a k ü l d e m é n y e k  k é z b e s í t é s e .

A  felszabadult keleti és erdélyi országrésze
ken működő postahivataloknál a postaküldemé
nyek kézbesítésére vonatkozóan további intéz
kedésig az alábbiak szolgáljanak támpontul.

1, A  k ö z ö n s é g e s  l e v é l p o s t a i  k ü l d e m é n y e k 
n e k  é s  a z  e g y é n i  c í m r e  s z ó l ó  k ö n y v e l t  k ü l d e m é 
n y e k n e k  kézbesítése alkalmával a személyazo
nosság igazolásánál a román hatóságok által a 
személyazonosság igazolására kiadott okirato
kat 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; 
ellen esetben az átvételi jogosultságot igazolni 
kell. Igazolásul a cégeknél a román bíróságok 
által annakidején, kiállított cégbejegyzési okira
tokat él kell fogadni; a cégbejegyzésre nem kö
telezett vállalatoknál pedig helyhatósági bizo
nyítványt, esetleg‘ iparigazolványt vagy annak 
hiteles másolatát kell megkövetelni.

b) Ha a nem egyéni névre szóló küldemé
nyeknél az átvételi jogosultságot az előbb em
lített okiratokkal igazolni nem tudják, akkor

ha a hivatal megítélése szerint nyilvánvaló, 
azaz nem merül fel aggály az iránt, hogy az át
vételre jelentkező egyén a vállalat nevében el
járni jogosult, az ajánlott küldeményeket és a 
120 P érték- i(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 merül 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
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 fennállnak.

3. A  hivatalnál maradt meghatalmazások 
(akár természetes személyektől, akár jogi sze
mélyektől eredjenek) a további intézkedésig 
érvényesek és a kézbesítés ezek alapján történ
hetik.

Ha a címzett újabb meghatalmazást ad, a 
meghatalmazásért a naptári évenkint fizetendő 
díjszabásszerű díjat meg kell fizetni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 5-én.

Keletmagyarország és Erdély egy részének a 
magyar Szent Koronához való visszatérése em
lékére különleges alkalmi bélyegzők használata 
a felszabadult területen megnyíló egyes posta- 

hivataloknál.
238.839/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy Kelet
magyarország és Erdély egy részének a magyar 
Szent Koronához való visszatérése emlékére 
Bánffyhunyad, Beszterce, Csíkszereda, Dés,. 
Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kolozs
vár 1, Marosvásárhely 1, Máramarossziget 1, 
Nagybánya, Nagykároly, Nagyszalonta, N agy
várad 1, Sepsziszentgyörgy, Szamosújvár, Szat
márnémeti 1, Szászrégen, Székelyudvarhely, 
Szilágysomlyó, Zilah postahivatalok működé
sük megkezdésének napjától folyó évi október
hó 15-ig bezárólag „ ............... VISSZATÉRT—■
1940“ feliratú különleges alkalmi bélyegzőket 
használnak.

A  különleges bélyegzőket a postahivatalok 
a náluk feladásra kerülő levélpostai küldemé
nyek egy részének lebélyegzéséhez használják 
oly módon, hogy e bélyegzőkkel a  k ü l d e m é n y e 
k e n  l é v ő  b é l y e g e k e t  é r t é k t e l e n í t i k  é s  e  m e l l e t t  
a  k ü l d e m é n y e k e n  a  k e l e t b é l y e g z ő j ü k  l e n y o m a 
t á t  i s  a l k a l m a z z á k .

Budapest, 1940. évi szeptember hó 3-án.
A szerkesztőségnek szánt küldeménvek címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldeménvek címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F ő v á r o »5 NJvnm cN R t F r le lő a  v p . i r tő ;  D u rh o v s J á n o a .
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T A R T A T O M :

Hivatalvezetői megbízások.
Tértivevényes távbeszélő számlák kezelése.
Figyelmeztetés a bélyegzéseknél gondosabb eljárásra.
A visszacsatolt keleti- és erdélyi országrészekben, 

illetőleg országrészekkel váltott távolsági távbeszélgeté
sek, a nyilvános állomásokról kezdeményezett helyi be
szélgetések és a táviratok díja.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken 
megnyílt postahivatalok.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészek mozgópostamenetei.

Üres zsákok kölcsönös felhasználása a magyar-német 
forgalomban.

A belföldi zárlatok készítésénél használt zsákok 
számbavételének elhalasztása.

Lefoglalandó sajtótermék.
A Levélpostadíjszabáshoz a 12. sz. Változások ki

adása.
Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 

című füzetben.
Változások a „Csomagdíjszabásban“.
Változás mozgóposták számozásában.

Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

Budapest 48. számú postahivatal megnyitása. 
Délegyháza postaügynökség ellenőrzőhivatalának 

megváltoztatása.
Szeged-Somogyitelep postaügynökség postahivatallá 

való átalakítása és nevének megváltoztatása.
Változások a Helységnévtárban.
Alsószelístye- Ceanme postaügynökség megnyitása. 
Erdőkövesd postaügynökség megnyitása.
Köröm postaügynökség megnyitása.
Változások a Helységnévtárban.
Bacsfa postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. augusz

tus havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Hivatalvezetői megbízások.

I.

238.314/1.

Dávid Lajos m. kir. postahivatali igazgatót
(9) a Budapest 70. számú postahivatal vezeté
sével megbíztam.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 3-án.

II.
235.754/1.

Külley Tivadar postafelügyelőt (71) a Pécs 
2. számú postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 3-án.

Tértivevényes távbeszélő számlák kezelése.
238.277/4.

1940. évi szeptember hó 16-tól kezdve a bu
dapesti egységes távbeszélőhálózatba tartozó 
távbeszélőállomások számláját a távbeszélő 
díjbeszedő hivatal nem ajánlott levélként, ha
nem közönséges tértivevényes levélként adja 
fel. A  tértivevényt a távbeszélőszámla első lap
jának felső része képezi, amely a számláról a 
lyuksor mentén választható le.

A  tértivevényes távbeszélő számlák keze
lését a kézbesítő hivataloknál A. 3. Szab. 129. §.
3. és 4. pontja rendelkezéseitől eltérően a kö
vetkezőképen szabályozom:

1. A tértivevényes távbeszélő számlákat 
érkezéskor a nyilvántartóba nem tétejesen, ha
nem csak darabszám szerint kell bejegyezni. 
(Pl: távb. számla 18 db.) A  darabszámot a foly
tatólagos tételszámozásnál figyelembe kell
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venni. A  tértivevény elintézését (visszaküldés 
napját) a nyilvántartásba nem kell beírni. La
kásváltozásnál a helyes lakcímet a kézbesítés 
megtörténte esetén a kézbesítő a tértivevényre 
is feljegyezni köteles.

2. A  kézbesített távbeszélő számlák térti- 
vevényeit a kézbesítő hivatal nem küldi vissza 
a feladó távbeszélő díjbeszedő hivatalnak, ha
nem azokat kézbesítőnkint és naponkint a táv
beszélő kapcsolási számok emelkedő sorrend
jében 10 hónapig megőrzi abból a célból, hogy 
a távbeszélő díjbeszedő hivatal felhívására a 
kézbesítés megtörténte igazolható, illetőleg 
megállapítható legyen. 10 hónap eltelte után a 
tértivevényeket selejtezni kell.

A  hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő az A. 2. Szab. 36. §. 1. és az A. 3. Szab. 129. 
§. 3. és 4. pontjánál. A z Utasítás javítása iránt 
a legközelebbi változások útján intézkedem.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Figyelmeztetés a bélyegzéseknél gondosabb 
eljárásra.
240.861/4.

Ismételten több oldalról panasz hangzott el 
amiatt, hogy a postahivatalok a küldemények 
lebélyegzésénél, sőt a k ü l ö n l e g e s  b é l y e g z ő k  le
nyomatainak alkalmazásánál sem járnak el a kö
telező gondossággal és a levélbélyegeket olvas
hatatlanul bélyegzik le.

Ezért a legnyomatékosabban újból felhívom 
a hivatalokat, hogy az alkalmi bélyegzéseknél, 
de épúgy egyéb bélyegzéseknél is, fokozottan 
ügyeljenek a bélyegzőlenyomatok tisztaságára, 
élességére és a bélyegzésieknél szigorúan alkal
mazkodjanak az A. 2. Szab. 16. §-ában foglaltak
hoz.

A rendeletem ellen vétő hivatalokkal szem
ben büntetőleg fogok eljárni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

A visszacsatolt keleti- és erdélyi országrészek
ben, illetőleg országrészekkel váltott távolsági 
távbeszélgetések, a nyilvános állomásokról 
kezdeményezett helyi beszélgetések és a táv

iratok díja.
233.95318.

1. Keletmagyarország és Erdély visszatért 
részén, illetőleg részével való forgalomban a tá

volsági távbeszélgetések díjtételeit a követke
zőképen állapítom meg:

a) A  felszabadult vármegye (katonai
közigazgatás szerinti vármegye) te
rületén váltott 3 perces beszélgetés 
díja mind az erős, mind a gyengefor
galmú órákban .......................................  0.50 P
további 1 perc díja ............................  0.20 P
meghívás díja .......    0.50 P

b) A  felszabadult terület különböző vár
megyéiben lévő helyek között váltott 
3 perces beszélgetés díja az erősfor
galmú órákban ....................................... 1.— P
a gyengeforgalmú órákban ................. 0.60 P
további 1 perc díja, az erősforgalmú

órákban ..............................................  0.34 P
a gyengeforgalmú órákban ................. 0.20 P
meghívás díja .......................................  0.60 P

c) A  régi határ mentén 50 km-es sávban 
fekvő felszabadult területek köz
pontjai és a tőlük 50 km-nyire fekvő 
anyaországi központok között váltott 
3 perces beszélgetés díja az erősfor
galmú órákban ---- '•............................... 1.— P
a gyengeforgalmú órákban ................. 0.60 P
további 1 perc díja az erősforgalmú

órákban ..............................................  0.34 P
a gyengeforgalmú órákban ................. 0.20 P
meghívás díja ................................■».••• 0-60 P

d) Az ország többi részével váltott 3
perces beszélgetés díja az erősfor
galmú órákban ......................................   2.-r— P
a gyengeforgalmú órákban ........... ••• 1.20 P
további 1 perc díja az erősforgalmú

órákban ............................................  0.67 P
a gyengeforgalmú órákban ................. 0.40 P
meghívás díja .......................................  0.60 P

e) A  nemzetközi viszonylatban váltott
távbeszélgetéseknél a magyar díjsza
bás nyer alkalmazást.

2. A nyilvános állomásokról folytatott helyi 
távbeszélgetéseknél a magyar díjszabás nyer al
kalmazást.

3. Mind a belföldi, mind a külföldi viszony
latban a feladott t á v i r a t o k  után az eddigi magyar 
díjtételeket kell alkalmazni.

4. A  többi távbeszélő és rádiódíjakra vonat
kozóan később történik intézkedés.

5. Azok a hivatalok, amelyek a kedvezmé
nyes (1. c) pont, 50 km-es sáv) díjszabásban 
résztvesznek, megkapják azt a kimutatást, amely-
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ben az összes, e kedvezményes díjszabást alkal
mazó hivatalok fel vannak sorolva. Azok a hiva
talok tehát, amelyek e kimutatásokat nem kap
ják meg, e kedvezményes díjszabást nem alkal
mazzák.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 9-én.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken 
megnyílt postahivatalok.

240.66313.

A  visszacsatolt keleti és erdélyi országrésze
ken az alábbi postahivatalok kezdték meg műkö
désüket:

1940. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  5 -é n :

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

M á r a m a r o s s z i g e t  1. é s  2 . , Máramaros vm., 
Taracköz ■ -  t -. Máramarossziget, díj négyszög- 
számuk 5072. S z a t m á r n é m e t i  1. é s  2., Szatmár 
vm., Debrecen — — — - Nagykároly Má
ramarossziget, díjnégyszögszámuk 3275. N a g y 
k á r o l y ,  Szatmár vm., Debrecen — Nagyká-  
roly h m m  Máramarossziget, díjnégyszögszáma 
2625.

1940. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  6 -á n :

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

N  a g y  v á r a d  1., 2 . é s  3., Bihar vm., Püspökla
dány -  -  — Nagyvárad, díjnégyszögszámuk 
1876.

Távíró és távbeszélővel egyesített postames
teri postahivatalok:

N a g y v á r a d  4., Bihar vm., Püspökladány —=—= 
Nagyvárad, díjnégyszögszáma 1876. E r d ő d ,  Szat
már vm., Nagykároly -  — — Nagysomkút, díj
négyszögszáma 3276. S z a n i s z l ó ,  Szatmár vm., 
Debrecen -  ■ — . Nagykároly —=—=—= Márama
rossziget, díjnégyszögszáma 2231.

1940 . é v i  s z e p t e m b e r  h ó  7 - é n :

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

N a g y b á n y a ,  Szatmár vm., Szatmárnémeti 
-  »  — _ Felsőbánya, díjnégyszögszáma 4521. 
N a g y s z a l o n t a ,  Bihar vm., Kötegyán —=—= N agy
várad, díjnégyszögszáma 1549.

Távbeszélővel egyesített postamesteri hiva
talok:

A k n a s u g a t a g ,  Máramaros vm., Máramaros
sziget -  «  -  Aknasugatag, díjnégyszögszáma
5074. É r m i h á l y f a l v a ,  Bihar vm., Debrecen -  —-i 
Nagykároly Máramarossziget, díjnégyszög
száma 2048. F e l s ő r ó n a ,  Máramaros vm., Mára
marossziget -  Rónaszék, díjnégyszögszá
ma 5361. R ó n a s z é k ,  Máramaros vm., Máramaros
sziget - - - - -  Rónaszék, díjnégyszögszáma 5362. 
S z a p l o n c a ,  Máramaros vm., Taracköz — Má 
ramarossziget, díjnégyszögszáma 4791. S z é k e l y -  

h í d ,  Bihar vm., Nagyvárad — -  Érmihály- 
falva, díjnégyszögszáma 2050.

Postamesteri postahivatal:
B á r d f a l v a ,  Máramaros vm., Máramarosszi

get Aknasugatag, díjnégyszögszáma 5073.

1940. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  8 -á n :

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

A r a n y o s m e g g y e s ,  Szatmár vm., Szatmárné
meti D t  Felsőbánya, díjnégyszögszáma 3749. 
A v a s f e l s ő f a l u ,  Szatmár vm., Szatmárnémeti
— -i m Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 4254.
B a r c á n f a l v a ,  Máramaros vm., Taracköz — — . 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 5362. B ih a r -  

d i ó s z e g ,  Bihar vm., Nagyvárad -  «  Érmihály- 
falva, díjnégyszögszáma 1873. B i k s z á d f ü r d ő ,  
Szatmár vm., Szatmárnémeti — — —-  Bikszádfür
dő, díjnégyszögszáma 3996. D r a g o m é r f a l v a ,  Má
ramaros vm., Taracköz -  — — - Máramarosszi
get, díjnégyszögszáma 5966. É r s e m j é n ,  Bihar vm., 
Nagyvárad -  m Érmihályfalva, díjnégyszög
száma 2048. H a l m i ,  Ugocsa vm., Debrecen -  -  
Nagykároly -  -  Máramarossziget, díjnégy- 
száma 3506. H a v a s m e z ő ,  Máramaros vm., Mára
marossziget Borsa, díjnégyszögszáma
6277. I z a k o n y h a ,  Máramaros vm., Taracköz—=—= 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 5966. I z a -  
s z a c s a l ,  Máramaros vm., Taracköz —=—=—= Má
ramarossziget, díjnégyszögszáma 6279. L e o r d i n a ,  

Máramaros vm., Máramarossziget =«=—=-Borsa, 
díjnégyszögszáma 5965. M e z ö t e l e g d  1. é s  2. Bi
har vm., Nagyvárad — - —-  Kolozsvár, díjnégy
szögszámuk 2238. R o z á l i a ,  Máramaros vm., Ta- 
racköz — — — Máramarossziget, díjnégyszög
száma 5965. S á r k ö z ,  Szatmár vm., Szatmárnémeti
-  -  — .Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 3507. 
S z u r d o k ,  Máramaros vm., Taracköz —=—=—= Má
ramarossziget, díjnégyszögszáma 5660. V i s ó -  
o r o s z i  b o t g y á r ,  Máramaros vm., Máramarosszi
get — — Borsa, díjnégyszögszáma 5965. V i s ó -  

v ö l g y  p u . ,  Máramaros vm., Máramarossziget
— — -  Borsa, díjnégyszögszáma 5658.
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Postamesteri postahivatalok: 
S z a m o s d o b ,  Szatmár vm., Debrecen

Nagykároly ■ -  Máramarossziget, díj négy
szögszáma 2833. S z a t m á r u d v a r i ,  Szatmár vm., 
Szatmárnémeti ™ — —-Felsőbánya, díjnégyszög
száma 3275.

1940. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  9 - é n :

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

S z i l á g y s o m l y ó ,  Szilágy vm., Székely hid
-  i  - . .  Szilágysomlyó, díj négyszögszáma 3056. 
Z i l a h ,  Szilágy vm., Kolozsvár -  ■» Nagyká
roly, díj négyszögszáma 3515.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta
hivatalok:

Á k o s ,  Szilágy vm., Kolozsvár - N agy
károly, díjnégyszögszáma 3053. A l s ó s z o p o r  Szi
lágy vm., Kolozsvár m «■„»-- Nagykároly, díj
négyszögszáma 3053. B i h a r ,  Bihar vm., Nagyvá
rad " -  — Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 
1875. B i h a r f é l e g y h á z a ,  Bihar vm., Nagyvárad
-  — — Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 1874. 
B i h a r p ü s p ö k i ,  Bihar vm., Püspökladány -  -  
Nagyvárad, díjnégyszögszáma 1876. É l e s d ,  Bi
har vm., Nagyvárad t t - m ■■ Kolozsvár, díjnégy- 
száma 2431. É r k á v á s ,  Szilágy vm., Kolozsvár
-  -  -  Nagykároly, díjnégyszögszáma 2626.
É r s e l é n d ,  Bihar vm., Nagyvárad — — — Érsek- 
mihályfalva, díjnégyszögszáma 1872. F e l s ő b á n y a ,  
Szatmár vm., Szatmárnémeti — — -» Felsőbánya, 
díjnégyszögszáma 4794. M a r g i t t á ,  Bihar vm., 
Székelyhid « = =  Szilágysomlyó, díjnégyszög
száma 2428. N a g y b o c s k ó  ( T i s z a  d é l i  p a r t j á n ) ,  
Máramaros vm., Máramarossziget — Borsa, 
díjnégyszögszáma 5361. N a g y s o m k ú t ,  Szatmár 
vm., Szatmárnémeti»  - Nagysomkút, díj
négyszögszáma 4258. N a g y v á r a d  5. é s  6., Bihar 
vm., Püspökladány — — — Nagyvárad, díjnégy- 
szögszámuk 1876. S a r m a s á g ,  Szilágy vm., Kolozs
vár --I  ■ Nagykároly, díjnégyszögszáma 3055.
S z a t m á r h e g y ,  Szatmár vm., Szatmárnémeti «=*= 
Erdőd, díjnégyszögszáma 3276. S z i n é r v á r a l j a ,  

Szatmár vm., Szatmárnémeti «=—=—= Felsőbánya, 
díjnégyszögszáma 3998. T a s n á d ,  Szilágy vm., 
Kolozsvár -  — — Nagykároly, díjnégyszögszá
ma 2627. T a s n á d s z á n t ó ,  Szilágy vm., Kolozsvár
-  — — Nagykároly, díjnégyszögszáma 2627. 
V á r a d l e s ,  Bihar vm., Kötegyán -  -  -  ■ Nagyvá
rad, díjnégyszögszáma 1708.

Postamesteri postahivatalok:
A p a ,  Szatmár vm., Szatmárnémeti ■ -  m -  

Felsőbánya, díjnégyszögszáma 3749. B a t i z v a s -

v á r i ,  Szatmár vm., Szatmár ■ » - » -  Felsőbánya, 
díjnégyszögszáma 3274. l í r d ö s z á d a ,  Szatmár vm., 
Szatmárnémeti -  - Nagysomkút, díjnégy- 
száma 3999. É r s z a k á c s i ,  Szilágy vm., Kolozsvár 
■ — Nagykároly, díjnégyszögszáma 2836. 
K i r á l y d a r ó c ,  Szatmár vm., Debrecen — — Nagy
károly ■ -  Máramarossziget, díjnégyszög
száma 2835. M i k o l a ,  Szatmár vm., Debrecen -  -  
Nagykároly — — -  Máramarossziget, díjnégy
szögszáma 3273. M i s z m o g y o r ó s ,  Szatmár vm., 
Szatmárnémeti -  -  - Felsőbánya, díjnégyszög
száma 4256. N a g y d e r z s i d a ,  Szilágy vm., Kolozs
vár ■ ■ —- Nagykároly, díjnégyszögszáma 3054.

1940. é v i  s z e p t e m b e r  h ó  1 0 -é n :

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

B á n f f y h u n y a d ,  Kolozs vm., Nagyvárad 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 3518. B e s z t e r c e , 
Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár —=d*=. D és— 
Borgóbeszterce, díjnégyszögszáma 6606. D é s ,  

Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár  ̂ ™ N agy
károly, díjnégyszögszáma 5081. N a s z ó d ,  Besz
terce-Naszód vm., Kolozsvár — — Óradna, díj
négyszögszáma 6283. S z á s z r é g e n ,  Szeben vm., 
Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy, díj
négyszögszáma 7276.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

B o r s a ,  Máramaros vm., Máramarossziget» - —— 
Borsa, díjnégyszögszáma 6929. C s é f f a ,  Bihar vm., 
Kötegyán --■» -  Nagyvárad, díjnégyszögszáma 
1548. F e l s ő v i s ó ,  Máramaros vm., Máramarosszi
get .. Borsa, díjnégyszögszáma 6279. F é l ix -  
f ü r d ő ,  Bihar vm., Nagyvárad ■ — — Püspökfiir- 
dő, díjnégyszögszáma 1877. F u g y i v á s á r h e l y ,  Bi
har vm., Nagyvárad — — .Kolozsvár, díjnégy
szögszáma 2053. M a j s z i n ,  Máramaros vm., Má
ramarossziget — ■ - Borsa, díjnégyszögszáma 
6600. P a p t a m á s i ,  Bihar vm., Nagyvárad m=m^. Ér
mihályfalva, díjnégyszögszáma 1874. P e t r o v a ,  

Máramaros vm., Máramarossziget -  — Borsa, 
díjnégyszögszáma 5964. V á r a d s z ö l l ő s ,  Bihar vm., 
Püspökladány ■■■■■*■■. Nagyvárad, díjnégyszög
száma 1876.

Postamesteri postahivatalok:
A l s ó v i s ó ,  Máramaros vm., Máramarossziget 

-  ■ ■■ Borsa, díjnégyszögszáma 6278. H o s s z ú -  
m e z ő ,  Máramaros vm., Taracköz — — Mára
marossziget, díjnégyszögszáma 4790. S z i g e t k a 

m a r a ,  Máramaros vm., Máramarossziget m.= * < = =  

Borsa, díjnégyszögszáma 5072.
Budapest, 1940. évi szeptember hó 11-én.
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A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészek mozgópostamenetei.

Érvényes a vonatberendezés napjától.

240.600/3.

Száma Neme Mely vonalon /Vonat
száma Kocsi ’ ! Indul Érkezik Fenntartja

300 t. Budapest k. pu.—Kolozsvár 510 négyteng. 0.05 8.00 Budapest keleti pu-i 
mozgópostafőnökség

800 t. Kolozsvár—Budapest k. pu. 509 négyteng. 22.00 6 16 Budapest keleti pu-i 
mozgópostafőnökség

302 t. Püspökladány—Kolozsvár 532 négyteng. 10.15 17.02 Budapest keleti pu-i 
mozgópostafőnökség

302 t. Kolozsvár—Püspökladány 513
1712

négyteng. 9.42 17.20 Budapest keleti pu-i 
mozgópostafőnökség

304 t. Budapest ny. pu.—Kolozsvár 514 négyteng. 8.08 20 24 Budapest 62.

304 t. Kolozsvár—Budapest ny. pu. 519
1759c

négyteng. 15.05 4.35 Budapest 62.

305 a. Debrecen—N agykároly—Királyháza 1802 négyteng. 11.04 14.33 Debrecen 2.

305 a. Királyháza—N agykároly—Debrecen 1813 négyteng. 11.56 16.34 Debrecen 2.

306 a. Debrecen—Nagykároly—Királyháza 1820 négyteng. 445 9.19 Debrecen 2.

306 a. Királyháza—Nagykároly—Debrecen 1819 négyteng. 16.00 20.51 Debrecen 2.

307 a. Debrecen—Nagykároly—Királyháza 1812 kétteng. 14.52 19.55 Debrecen 2.

307 a. Királyháza—Nagykároly—Debrecen 1869 kétteng. 20.43 4.08 Debrecen 2.

309 a. N agy várad—Érmihály falva 2413 kétteng. 13.28 15.25 Nagyvárad 2.

309 a. Érmihályf alva—N agy várad 2412 kétteng. 6,20 8.19 Nagyvárad 2.

310 a. N agy várad—Érmihály falva 2417 kétteng. 7.09 9.06 Nagyvárad 2.

310 a. Érmihályfalva—N agy várad 2416 kétteng. 16.20 18.19 Nagyvárad 2.

314 a Székelyhíd—Szilágysomlyó 7022 kétteng. 7 05 410.10 Nagyvárad 2.

314 a. Szilágysomlyó—Szckelyhíd 7011 kétteng. 15.19 18 20 Nagyvárad 2.

317 a. N agykároly—Zilah 7122 kétteng. 8.32 12.23 Nagykároly

317 a. Zilah—Nagykároly 7123 kétteng. 13.19 17.10 Nagykároly

318 a. Kolozsvár—N agy bánya 1920 négyteng. 1,03 7.34 Kolozsvár 1.

318 a. Nagybánya—Kolozsvár 1921 négyteng. 14.08 21.23 Kolozsvár 1.

319 a. Kolozsvár—Nagybánya 1912 négyteng. 8.42 15.23 Kolozsvár 1.

319 a. N agy bánya—Kolozsvár 1915 négyteng. 6.18 13.29 Kolozsvár 1.

322 a. Gilvács—Nagysomkút 7612 kétteng. 8.00 12.32 fSzatmárnémeti 2,

322 a. .Nagysomkút—Gilvács 7613 kétteng. 13.05 17.35 Szatmárnémeti 2.

330 a. Szatmárnémeti—Nagybánya' 7722 kétteng. 8.20 10.50 Szatmárnémeti 2.

330 a. N agybánya—Szatmárnémeti 7713 kétteng. 14.16 16 47 Szatmárnémeti 2.

334 a. Szatmárnémeti—Bikszád 7512 kétteng. 8.10 11.15 Szatmárnémeti 2.

334 a. Bikszád—Szatmárnémeti 7513 kétteng. 14.00 17.00 Szatmárnémeti 2.

336 a. Máramarossziget—Borsa 8012 kétteng. 6.45 9.25
Vvölgy

Máramarossziget 2.
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Száma Neme Mely vonalon Vonat
száma Kocsi Indul Érkezik Fenntartja

336 a. Borsa—Máramarosszigct 8011 kétteng. 17 50 20.15 Máramarossziget 2.
1918

337 a. Kolozsvár—Borgóbeszterce 2040 négyteng. 18.19 23.19 Kolozsvár 1.

337 a. Borgóbeszterce—Kolozsvár
2017
1925 négyteng. 5.40 12.24 Kolozsvár 1.

338 a. Kolozsvár—Borgóbeszterce 1922
20U

négyteng. 9.58 16.44 Kolozsvár 1.

338 a Borgóbeszterce—Kolozsvár 2011 négyteng. 14.29 21.23 Kolozsvár 1.
1921

342 a. Bethlen—Óradna 2120 kétteng. 4.53 7.50 Dés

342 a. Óradna—Bethlen 2113 kétteng. 14.45 17.30 Dés

344 a. Marosvásárhely—Kolozsnagyida 9220 kétteng. 5.45 10.42 Marosvásárhely 1.

344 a. Kolozsnagyida—Marosvásárhely 9223 kétteng. 12.40 * 17.45 Marosvásárhely 1.

346 a. Marosvásárhely—Parajd 9122 kétteng. 7.40 12.48 Marosvásárhely 1.

346 a. Parajd—Marosvásárhely 9131 kétteng. 17.50 22,35 Marosvásárhely 1.

349 a Nyárádtő—Uzon 8012 kétteng. 11.00 20.45 Marosvásárhely 1.

349 a. U zon—N y árádtő 8017 kétteng. 19.30 7.43 Marosvásárhely 1.

350 a. N y árádtő—U zon 8020 négyteng. 6.51 17 05 Marosvásárhely 1.
350 a. Uzon—Nyárádtő 8011

8817 négyteng. 8.10 18.33 Marosvásárhely 1.
354 a. Csíkszereda—Gyimcsbükk 8824 kétteng. 11.45 13.48 Csíkszereda

354 a Gyimesbükk—Csíkszereda
8823
88l6 kétteng. 15.40 17.47 Csíkszereda

357 a. Sepsiszentgyörgy—Bereck 8722 kétteng. 10.25 14.20 Sepsiszentgyörgy

' 357 a. Bereck—Sepsiszentgyörgy 8711 kétteng. 16.40 20.00 Sepsiszentgyörgy
358 a. Sepsiszentgyörgy—Bereck 8720 kétteng. 4.55 7.59 Sepsiszentgyörgy
358 a. Bereck—Sepsiszentgyörgy 8723 kétteng. 13.30 16.25 Sepsiszentgyörgy

pjm — Szatmárnémeti—Felsőbánya 7720 poggyász. 5.10 8.28 Szatmárnémeti 2.
pjm — Felsőbánya:—Szatmárnémeti 7715 poggyász 10.07 13.15 Szatmárnémeti 2.
pjm — Nagybánya—Alsófernezely 7812 poggyász 11.00 11 30 Nagybánya
pjm —' Alsófernezely—Nagybánya 7815 poggyász 13.24 13.50 Nagybánya
pjm 1637a poggyász 7.55 9.17 Nagyvárad 2.Nagyvárad—Kötegyán 1635a poggyász 13.40 15.07
pjm — Kötegyán—N agy várad

1642a
1636a

poggyász
poggyász

9.34
15.34

10 59 
16.59 Nagyvárad 2.

pjm — N agy várad—Körösszeg 8219 poggyász 5.40 6.30 Nagyvárad 2.
8230

pjm N agy várad—Körösszeg 8211 poggyász 18 10 19.00 Nagyvárad 2.
pjm 8228 6.34 7.28Körösszeg—Nagyvárad 8227 poggyász Nagyvárad 2.
pjm — Körösszeg—Nagyvárad 8212

8231 poggyász 19.02 19.56 Nagyvárad 2.
8218

pjm — N agy várad—Székelyhíd 2419 poggyász 2.00 3.21 Nagyvárad 2.

pjm — Érmihályfalva—Nagyvárad 2418 poggyász 19.59 21 30 Nagyvárad 2.

pjm — Zilah—N agykároly 7125 poggyász 8.21 12.01 Zilah

pjm — N agykároly—Zilah 7124 poggyász 5.00 18.54 Zilah

pjm . — Nagybánya—Felsőbánya 7762 poggyász 12.50 13.32 Nagybánya

pjm — F elsőbánya—N agybány a 7761 poggyász 16.00 16.36 Nagybánya
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Szám Neme Mely vonalon V on at 
száma Kocsi Indul Érkezik Fenntartja

pjm. — Felsőbánya^-Nagybánya 7715 poggyász 10,07 10.40' Nagybánya

pjm — Szilágysomlyó—Sarmaság 7215 poggyász 13.23 14.05 Szilágysomlyó
7227 8.30 9.12 Szilágysomlyó
< 213 16.38 17.20 Szilágysomlyó

pjm. — Sarmaság—Szilágysomlyó 7214 poggyász 14,27 15.14 Szilágysomlyó
7222 poggyász 11.25 12.12 Szilágysomlyó
7216 poggyász 17.56 18.43 Szilágysomlyó

pjm. — • Kolozsvár—N agybánya 1914 poggyász 13.47 20.46 Kolozsvár 1.

pjm. — Zilah—Zsibó 2419 poggyász 3.57 5.00 Zilah
2413 poggyász 15.06 16.13 Zilah

pjm. — Zsibó—Zilah 2430 poggyász 5.30 6.41 Zilah
. 2418 poggyász 18.30 19.41 Zilah

pjm. — Szilágycseh—Sülelmed 2517 poggyász 5.27 6.05 Szilágycseh
2515 poggyász 13.22 14.00 Szilágycseh
2541 poggyász 18.04 19.19 Szilágycseh

pjm. — Sülelmed—Szilágycseh 2512 poggyász 7.35 8.15 Szilágycseh
2516 poggyász 15.25 16.05 Szilágycseh
2548 poggyász 20 10 21.19 Szilágycseh

pjm. — Óradna—Bethlen 2117 poggyász 5.56 8.29 Dés

vjm. — Kisilva—N agyilva 2212 poggyász 7.06 8.01 Máv.

vjm - Nagyilva—Kisilva 2213 poggyász 14.16 15.10 Máv.

vjm. — Szálva—Teles 2322 poggyász 7.45 8.18 Máv.

vjm, — Teles—Szálva 2315 poggyász 12 42 13.13 Máv.

vjm. — Sajómagyaros—Budatelke 8113 poggyász 14.00 16.17 Máv.
8117 poggyász 8.40 11.02 Máv.

vjm. — Budatelke—Sajómagyaros 8112 poggyász 11.12 13.20 Máv.

pjm. — Parajd—Balavásár 8323 poggyász 13.30 1505 Marosvásárhely 1.

pjm. — Balavásár—P ara j d 8326 poggyász 15,30 17.15 Marosvásárhely 1.

vjm. — Kolozsvár—Kolozskara 542 poggyász 7.40 8,10 Máv.

vjm. — Kolozskara—Kolozsvár 541a poggyász 18.33 19.05 Máv.

pjm. — N agy várad—Püspökfürdő 7722 poggyász 8.30 11 30 Nagyvárad 2.
7725pjm — Nagyvárad—Püspökfürdő 7724 poggyász 14 00 15.00 Nagyvárad 2.
7723

Üres zsákok kölcsönös felhasználása a magyar
német forgalomban.

233.735/4.

A  német postaigazgatással kötött megállapo
dás értelmében ezentúl nemcsak a német biro
dalmi posta zsákjait, hanem a volt osztrák posta
igazgatás jelzését viselő üres zsákokat is fel le
het használni német postahivatalok részére indí
tott zárlatok készítéséhez. A fordított viszony
latban a volt osztrák postahivatalok is felhasz
nálják a magyar posta zsákjait az ide szóló zár
latok készítéséhez.

A  német zsákokról, beleértve az osztrák jel
zésű zsákokat is, nyilvántartást továbbra sem 
kell vezetni. i

A  feleslegként visszamaradó üres német ̂ zsá
kokat a jövőben esetenkint, sorszámozott külön 
zárlatokban, „Postamt Wien 1. Beutelsammel- 
stelle“ címre kell visszaküldeni. Minden üres
zsák küldeményhez a 122. sz, nyomtatványon 
(Levélpostai átadójegyzék) két ‘példányban kí
sérőjegyzéket kell kiállítani. A  jegyzék egyik pél
dányát a  zsákban kell továbbítani; a másolat a 
hivatalnál marad. Az átadójegyzékbe a zárlatban 
visszaküldött üres zsákokat az első sorba, a ro
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vatok teljes hosszába, sommásan kell beírni 
(pld. „20 Leerbeutel“); a zsákszámok felsorolása 
elmarad.

Hasonló módon küldik vissza a német ki
cserélőhivatalok a fölös számú magyar zsákokat.

Ezzel kapcsolatban újból felhívom a hivata
lok figyelmét arra, hogy a német üres zsákok 
kezelésénél a legnagyobb pontossággal járja
nak el.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. 1926. 
évi 18. számában közzétett 11.905. sz. rendeletnél 
és az A. 2. Szab. 62. §. 9—10. pontjánál, amelyek
nek a jelen rendelettel ellenkező rendelkezéseit 
hatályon kívül helyezem. Az A. 2. Szab. megfe
lelő helyesbítése iránt a következő Változások
ban fogok intézkedni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 4-én.

A belföldi zárlatok készítésénél használt zsá
kok számbavételének elhalasztása.

230.992/4.

Az A. 2. Szab. 62. §. 8. pontja szerint a bel
földi forgalomban használt zsákállomány min
den év szeptember hó harmadik hétfőjére előírt 
ellenőrző felvételét a folyó évben bizonytalan 
időre elhalasztóm.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 4-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
240.745/4.

A  budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi szeptember hó 10-én kelt B. 
7937/2.—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen és nyomdában előállított „Magyar 
anyák és asszonyok, miért nincs elegendő tej“ 
kezdetű, „Magyar anyák, asszonyok, erre jól 
figyeljetek“ végződésű, impresszum nélküli 
röpirat lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi szeptember hó 11-én.

A Levélpostadíjszabáshoz a 12. sz. Változások 
kiadása.

231.697/4.

A Levélpostadíjszabáshoz az időközi mó
dosításokat tartalmazó 12. sz. Változások című 
összefoglalást kiadtam. A  szükséges példányo
kat a m. kir. posta külföldi hirlaposztálya küldi 
szét.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 5-én.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és 
útirányok“ című füzetben.

238.381/4.

A  „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ 
című füzetben időközben beállott változások 4. 
sz. jegyzékét e rendelettel együtt kiadtam.

A  jegyzékkel a posta nemzetközi leszá
moló hivatalának külföldi hirlaposztálya fogja 
a hivatalokat és egyéb postai szerveket ellátni. 
Elmaradt példányokat a posta nemzetközi le
számoló hivatal külföldi hinlaposztályánál kell 
szorgalmazni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 7-én.

Változások a „Csomagdíjszabásban“.
231.342/4.

A  „Csomagdíjszabásban“ időközben beál
lott változások 4. sz. jegyzékét e rendelettel 
együtt kiadtam.

A  jegyzékkel a posta nemzetközi leszámoló 
hivatalának külföldi hirlaposztálya fogja a hi
vatalokat és egyéb postai szerveket ellátni. El
maradt példányokat az említett hivatal külföldi 
hirlaposztályánál kell szorgalmazni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 3-án.

Változás mozgóposták számozásában.
238.813/3.

Folyó évi szeptember hó 5-étől a Szombat
hely—Szentgotthárd 302 számú mozgóposta 
száma „132“-re, a Beregszász—Kovácsrét 384 
számú mozgóposta száma pedig „74“-re vál
tozik.
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Ezt a változást a hivatalok jegyezzék elő 
a P. R. T- ezévi 21. számában 220.825/3.—1940. 
sz. rendelettel közzétett mozgópostái jegyzék
ben.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 3-án.

Változás a Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában.

239.113/3.

A  hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorában az alábbi változást ve
zessék keresztül:

Budapest 115. sz. postahivatalnál (30. o.) a 
(XII. Királyhágó tér 2) szövegrészt töröljék és 
helyette írják be: (XII. Böszörményi út 19/a.)

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Budapest 48. számú postahivatal megnyitása.
238.235/3.

Budapest székesfőváros VI. kerületében, 
Aradi-utca 6. szám alatt folyó évi szeptember 
hó 4-én, Budapest 48. elnevezéssel új távbeszé
lővel egyesített felvevő postahivatal nyílt meg. 
Az új hivatal ellenőrzőszáma: 270, díjnégyszög- 
száma: 1, szolgálati jellege: L, távbeszélő hívó
száma: 125-417.

A  hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 27. oldalán Budapest 45. 
után jegyezzék be: „270, 1 . . . , Budapest 48. 
(VI. Aradi-utca 6.) Pest-Pilis Solt Kiskun, Bp.“; 
a 175. oldalon a 270. számnál írják be: Buda
pest 48.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 4-én.

Délegyháza postaügynökség ellenőrzőhivatalá
nak megváltoztatása.

237.725/3.

Délegyháza postaügynökség ellenőrzőhiva
tala 1940. évi szeptember hó 1-től kezdődően 
Dunakisvarsány helyett Bugyi.

A  hivatalok a Helységnévtárban Alsódél
egyházánál (94. o.), a Postahivatalok és Posta- 
ügynökségek Névsorában a 39. oldalon és az 
Irányítási Füzetben a 43. oldalon Délegyházá

nál „Eh. Dunakisvarsány“ helyett írják be: 
„Eh. Bugyi.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 4-én.

Szeged-Somogyitelep postaügynökség postahi
vatallá való átalakítása és nevének megváltoz

tatása.
238.447/3.

Szeged—Somogyitelep távbeszélővel egye
sített postaügynökség 1940. évi szeptember hó 
1-vel Szeged 7. elnevezéssel IV. osztályú posta- 
mesteri hivatallá alakult át.

Ehhezképest a hivatalok a segédkönyvek
ben az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtárban a 489. oldalon Szeged 
—Somogyitelep rv Szegednél a jelet és
az „Eh. Szeged 1“ bejegyzést töröljék és he
lyette írják be (Szeged 7.)“

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 132. oldalon Szegedi—Somogyi
telep ü.-t összes adataival töröljék, a 131. olda
lon Szeged 6. után jegyezzék be; 4375, 763, Sze
ged 7. (Somogyitelep VI. utca 286), „ , Sz., Ceg
léd “=—=■*= Szeged.“

Végül az Irányítási Füzetben a 166. oldalon 
Szeged—Somogyitelep ü.-t összes adataival 
töröljék.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Változások a Helységnévtárban.
238.410/3.

A  hivatalok a Helységnévtár I. számú pót
füzetében az alábbi változásokat vezessék ke
resztül :

Madárnál (82. o.) az „u. t. Bátorkeszi“ tör
lendő és bejegyzendő helyette: L“.

Üjpuszta Madar (110. o.) u. t. ezentúl Ma
dár.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Alsószelistye - Ceanipe postaügynökség meg
nyitása.

236.975/3.

A  máramarosi közigazgatási kirendeltség 
huszti járásában fekvő Alsószelistye— Ceamne 
községben 1940. évi augusztus hó 10-én posta
ügynökség nyílt meg.
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A z ügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt— 
XycTT., ellenőrzőszáma: '23*17, díjnégyszögszáma: 
425Ö.

Az ügynökség forgalmi köre Alsószelistye 
— Ccaiirno, Gernyés— KonamiitoBo, HusztkÖZ HaH- 
»OBO, községekre és Husztecz, Husztvize—Po
ly ána, Kis-Lunkás és Nagy—Lunkás lakott he
lyekre terjed ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül.

A  P o s t a h i v a t a l o k  é s  P o s t a ü g y n ö k s é g e k  

N é v s o r á b a n  a 8. oldalon Alsószeli után írják 
be:

„2317, 4250, . . . , Alsószelistye—  Cemme
ü. (Eh. Huszt— Xycn/), Máramarosi közig, ki
rend., D ., Beregszász i  »  Taracköz— Tepeuraa, 
Huszt— Xycrc,“ : a 171. oldalon a 4248. szám alá 
írják be: „4250. Alsószelistye;“ a 178. oldalon 
pedig beírandó a 2317. szám után „Alsósze- 
üstye“.

Az I r á n y í t á s i  F ü z e t b e n  a 11. oldalon A lsó
szeli után írják be: „Alsószelistye— Cemme, ü .  
Máramarosi közig, kirend., D., II. Beregszász— 
TarackÖZ—Tepeiona, Eh. Huszt—X y c T í , . “

Budapest, 1940. évi augusztus hó 29-én.

Erdőkövesd postaügynökség megnyitása.
239.134/3.

Heves vármegye pétervásári járásában 
fekvő Erdőkövesd községben folyó évi szep
tember hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A  postaügynökség ellenőrzőhivatala: Pé- 
tervására, ellenőrzőszáma 3527, díjnégyszögszá
ma: 227.

A  postaügynökség forgalmi köre a köz
ségre terjed ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtár 193. oldalán Erdőkövesd 
nél az „u. p. és“ helyett írják be: Eh. Pé-
tervására, Salgótarján - ■ ■ Ózd, Pétervására 
............ , 327,“; az „u. t. Pétervására“ után pe
dig: „postáig. K.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 45. oldalon Erdőhorváti után ír
ják be: „3*327, 227, . . . , Erdőkövesd ü. (Eh. Pé
tervására), Heves, K., Salgótarján === Ózd, Pé
tervására . . .“; a 163. oldalon a 227. számnál 
I-vád elé és a 182, oldalon a 3527. számnál írják 
be: „Erdőkövesd“.

Az Irányítási Füzetben az 52. oldalon Er
dőhorváti után jegyezzék be: „Erdőkövesd, Ü, 

I Heves, K, Ib, Salgótarján—Ózd gk, Eh. Péter
vására“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Köröm postaügynökség megnyitása.
289.135/3.

Zemplén vármegye szerencsi járásában 
fekvő Köröm községben folyó évi szeptember 
hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A  postaügynökség ellenőrzőhivatala: Gi-
rincs, ellenőrzőszáma: 3329, díjnégyszögszáma: 
738.

A  postaügynökség forgalmi köre Köröm 
községre terjed ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtár 326. oldalán Körömnél az 
„u. p. és “ helyébe írják be: „E3 Eh. Girincs, Mis
kolc — — Sátoraljaújhely, Hernádnémeti— 
B elsőbőcs,............ , 738,“; az „u. t. Girincs“
után pedig „postáig. K.“

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 80. oldalon Környe után írják 
be: „3529, 738 . . . , Köröm ti. (Eh. Girincs),; 
Zemplén, K., Miskolc — »  .. Sátoraljaújhely, 
Hernádnémeti—Belsőbőcs . . .“; a 166. oldalon 
a 738. számnál Sajószöged elé és a 182. oldalon 
a 3529. számnál írják be: „Köröm.“

Az Irányítási Füzetben a 99. oldalon Kör
nye után írják be: „Köröm, U, Zemplén, K, II., 
Miskolc—Sátoraljaújhely, Eh. Girincs“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Változások a Helységnévtárban.

237.998/3.

A  hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Berkesd (133. o.) ezentúl s**5 L, az „u. t. 
Hird“ bejegyzés törlendő.

Berkesdpuszta C \  Berkesd (133. o.), Eilend, 
Eilendpuszta Eilend (190. o.), Pereked (428. 
o.) és Szilágy (501. o.) ezentúl u. t. Berkesd. 

Budapest, 1940. évi szeptember hó 4-én.
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Bacsfa postaiigynökség megnyitása.
238.608/3.

Komárom vármegye somorjai járásában 
fekvő Bacsfa községben 1940. évi augusztus hó 
9-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: So
morja, ellenőrzőszáma: 6571, díj négyszögszá
ma: 595.

A z ügynökség forgalmi köre Bacsfa köz
ségre terjed ki.

A  hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtár 1. sz. pótfüzetében Bács
iénál (37. o.) az „u. p. és“ helyébe írják be:
Eh. Somorja, Bős =  Somorja, 595; az „u. t. 
Sárosfa“ után pedig „postáig. S.“

A  Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 11. oldalon Bácsborsod után je
gyezzék be: „6571, 595, . . . , Bacsfa (Eh. So
morja), Komárom, S„ Bős =  Somorja“; a 166. 
oldalon az 595. számnál Egyházgelle elé és a 188. 
oldalon a 6571. számnál jegyezzék be: „Bacsfa“.

A z Iránytíási Füzet 15. oldalán Bácsborsod 
után írják be: „Bacsfa, Ü„ Komárom, S„ I. a. 
Bős =  Somorja gk., Eh. Somorja“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Személyzetiek.
234.919/1.

A  m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 
július havában előfordult változások (a számok 
az alkalmazottak rangsorszámát jelentik).

Á t h e l y e z t e t t e k :  v. Raskóy Dezső felügyelő 
335 Mosonból Szentesre, Horváth János (ároki) 
főtiszt 361 Nyíregyházáról Ungvárra, Födeles 
Mihály főtiszt 379 Husztról Sátoraljaújhelyre, 
Sóskúti Sándor I. o. tiszt 106 Budapestről Hód
mezővásárhelyre, Biczák István II. o. tiszt 76 
Beregszászról Budapestre, Verner Mihály II. o. 
tiszt 204 Budapestről Munkácsra, Tudós Tibor 
II. o. tiszt 206 Ungvárról Budapestre, Sipos 
Boldizsár gyakornok 73 Üjdombóvárról Paksra, 
Rimái Károly gyakornok 257 Budapestről Ka
posvárra, Várhelyi Imre dr. gyakornok 281 Kis
pestről Budapestre, Hargitai Imre segédellenőr 
29 Paksról Pécsre, Cserlenyák Sándor segéd
tiszt 28 Beregszászról Ungvárra, Wéber Mária 
kezelőnő 83 Orosházáról Hódmezővásárhelyre, 
Saiga Lászlón© kezelőnő 137 Husztról Bereg

szászra, Tóth Imréné kezelőnő 139 Hódmező
vásárhelyről Budapestre, Fityma Julianna ke
zelőnő 179 Bonyhádról Budapestre, Adai Béláné 
kezelőnő 513 Kecskemétről Sopronba, Vlcsek 
Péter II. o. altiszt 81 Kassáról Miskolcra, Szabó 
Lajos makói II. o. altiszt 980 Makóról Buda
pestre, Mozsár Menyhért II. o. altiszt 1496 
Gyöngyösről Vácra, Bálint Imre II. o. altiszt 
1554 Szegedről Budapestre, Dávid István II. o. 
altiszt 4973 Budapestről Kassára, Szeles János 
budapesti II. o. altiszt 2023 Ceglédről Mun
kácsra, v. Kúrái Ferenc II. o. altiszt 2560 Hód
mezővásárhelyről Makóra, Balázs Károly bu
dapesti II. o. altiszt 3030 Budapestről Kisvár- 
dára, Biró Lajos II. o. altiszt 3147 Budapestről 
Gyöngyösre, Répás Jenő II. o. altiszt 3246 Kas
sáról Miskolcra, Kresák József II. o. altiszt 3249 
Kassáról Miskolcra, Farkas Miklós II. o. altiszt 
3389 Esztergomból Budapestre, Városi János 
kisikőrösi II. o. altiszt 3392 Budapestről Kalo
csára, Sashegyi József II. o. altiszt 3413 Szen
tesről Budapestre és Sarkadi Lajos II. o. altiszt 
3452 Husztról Debrecenbe.

N y u g d í j a z t a l a k :  Udvardy Ferenc műsz.
tanácsos 29, Szilárd Kálmán 2, Fekete János 
109 és Jancsó Pál 173 főfelügyelők, Grőger Fe
renc segédtiszt 39, György Béláné segédtisztnő 
480, Apagyi Géza műsz. főellenőr 4, Szálkái Ist
vánná kezelőnő 143, Szűcs János kisszentmár- 
toni 16 és Gyalog Ferenc 76 I. o. szakaltisztek, 
Muzslay István II. o. szakaltiszt 78, Szilágyi 
Sándor 317, Gréczy István 331, Tordai János 
595 és Huj bér Gyula 17% I. o. altisztek, Ger
gely Sándor I. o. vonalmester 2.

L e m o n d o t t :  Hatvani György gyakornok
248.

M e g h a l t a k :  Kalmár Lajos dr. hiv. igazgató 
13, Szendrei Ferenc főfelügyelő 39, Balogh La
jos felügyelő 486, Kővári Vendel II. o. szakal
tiszt 124.

N é v v á l t o z á s o k :  Nagy Dezső mérnökgyakor
nok 6 helyett N agy Dezső dr„ Kristóf Ferenc fő
tiszt 206 helyett Kristóf Ferenc dr., Telki Gábor 
főtiszt 318 helyett Telki Gábor dr., Chranetz Ele
mér I. o. tiszt 164 helyett Chrametz Elemér, 
Varga Zoltán II. o. tiszt 99 helyett Varga Zol
tán dr., Takács Andor II. o. tiszt 191 helyett 
Takács Andor dr., Lewandowszki Dagobert se
gédtiszt 29 helyett Lewandowski Dagobert, 
Hochmann Hermin isegédtisztnő 123 helyett 
Grósz Dániel'né, Sofhauzer Mária kezelőnő 14 
helyett Dévényi Béláné, N agy Emma kezelőnő
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41 helyett Paczka Józsefné, öfferl Etel kezelőnő 
395 helyett Temesvári Istvánná, Igmándy Ilona 
kezelőnő 654 helyett dr. Jandó Gyuláné, 
Andrássy István I. o. altiszt 1102 helyett 
Andrási István, Palkó Sándor II. o. altiszt 85 
helyett v. Palkó Sándor, Grünwald Béla II. o. 
altiszt 1908 helyett Gesztesi Béla, Bekecs Zva- 
rilla György II. o. altiszt 3220 helyett Bekecs 
Zvarilló György, Gres János II. o. altiszt 3244 
helyett Gress János, Fülöp József perbenyiki 
II. o. altiszt 3311 helyett Fülep József, Leskó 
István alsószéplaki II. o. altiszt 3333 helyett 
Leskó István abaszéplaki, Balog Károly buda
pesti műszerész 88 helyett Balogh Károly buda
pesti.

E g y é b  v á l t o z á s t :  Polnisch Ferenc segédel
lenőr 483 rangsorszáma helyett 246/a., 3. fiz. fok 
helyett 2. fok.

T ű z h a r c o s o k :  Zakariás János főmérnök 20, 
Gosztolya Lajos segédmérnök 22, Szabó Kál
mán főfelügyelő 53, Szántó Miklós 95 és Békefi 
Sándor 167 segédellenőrök, Darányi Ignác 
műsz. főellenőr 12, Tóvizi Flórián 4,1 és Kecs
kés János váll 177 II. o. szakaltisztek, N agy Gá
bor tiszakürti I. o. altiszt 1502, Puskás József 
702, Bátki Ferenc 3146 és Bíró Lajos 3147 II. o. 
altisztek.

K i n e v e z é s e k :  Blága László segédellenőr 80 
ellenőrré 387/a rangsorszámmal a 3. fizetési fo
kozatba, Szuhányi István II. o. altiszt 983 I. o. 
altisztté 1127/a rangsorszámmal a 2. fokozatba.

V é g l e g e s í t é s e k :  1940. augusztus hó 1-ével:
P o s t a f o g a l m a z ó k :  Bozóky György dr. 83, 

Kirilly Dezső dr. 84 rangsorszámmal.
P o s t a s e g é d m é r n ö k ö k :  Bolyóki Frigyes 32.

Kádár Géza 33, Tarafás Béla 34, Gosztolya La
jos 35, Borbély Béla 36, Daru Zoltán 37, Schön- 
born Miklós 38, Egyedi Andor 39, Kupecz Vil
mos 40, Keresztes György 41 rangsorszámmal.

II. o s z t á l y ú  p o s t a t i s z t e k :  Bánkúti Árpád
333, Kökényesi Elemér dr. 334, Sáfár Béla 335, 
Méhész László 336, Bartányi Jenő 337, Bérczy 
László 338, Molnár László 339, Winternitz Béla 
340, Gaidenecker György 341, Gótzv Gyula 
342, Dévai László dr. 343, Rácz Sándor 344, Pet- 
tenkoffer Géza 345, Vojnár László dr. 346, Pén
zes József 347, Pál József dr. 348, Ruszthi Jenő 
dr. 349, Nyári Rezső 350, Ném ethy Jenő 351, 
Gottwald Rezső dr. 352, Schaden György 353, 
Nagy Bálint dr. 354, Bérezik Imre dr. 355, 
Gönczi László dr. 356, Berde Ákos 357, Foga- 
rassy Dénes 358, Popovics Andor dr. 359, Zde-

borszky Vilmos 360, Kulcsár László 361, v. Roz- 
gonyi István 362, Hegedűs József dr. 363, Berta 
József 364, Fischer Barna dr. 365, Czencz Sán
dor 366, Zólyomi István 367, Molnár György 
368, Povozsányi Árpád 369, Szabópál István 
370, Kerényi Ferenc 371, Gerlei Ervin 372, Aradi 
Ferenc 373, Elekes Balázs 374, Horváth János 
375, Medzihradszky László 376, Hornyacsek 
Andor dr. 377, Rébay Lajos dr. 378, Kara László 
dr. 379, Bene Gyula dr. 380, Bodrogi László dr. 
381 rangsorszámmal.

P o s t a m ü s z a k i  s e g é d t i s z t e k :  Palónyi Lajos 
85, Szemkő Ferenc 86, Bozsóki Sándor 87, Kom- 
lódy János 88, Básta Rezső 89, Baranyai Béla 
90, Dévényi Béla 91, Kovács Imre 92, Csizmadi 
Béla 93, Horváth János 94, Kovács Béla 95, 
Mérei Gyula 9 6 ,  Mészáros György 97, Sasvári 
Ferenc 98, Szabó Károly 99, Török Kálmán i l 00, 
Matl Antal 101, Lévai László 102, Faller István 
103, Knoll Károly 104, Friedrich Károly 105, 
Csiszár János 106, Hobinka Ferenc 107, Kertész 
István 108, Bilkei Béla 109, Harcsa Géza 110, 
Kaposi Miklós 111, v. Kerényi Károly 112, Pap 
Pál 113, Papp Elemér 114, Pruck János 115, Sas 
Gyula 116, Szivák Mihály 117, Zsebe Imre 118, 
Túri Ferenc 119, Csepeli Sándor 120, Hajagos 
Antal 121, Szekeres István 122, Veres András 
123, Pető József 124, Ném eth József 125, Pataki 
László 126, Iványi Gábor 127, Edelpacher N án
dor 129, Zsebe László 130, Sághi Jenő 131, N e
mes József 132, Halmosi Lajos 133, Kovács 
Ödön 134, Breuer Lajos 135, Horváth Kálmán 
136, Horváth László 137, Kis József 138, Bolo- 
vics Béla 139, Emődi József 140, Fábián József 
141, Herczeg Lajos 142, Ormos Vilmos 143, Si
mányi László 144, Selmeczi Dezső 145, Takács 
József 146, Suchv József 147, Kárpáti Sándor 
148, Horváth Károly 149, Ramor Alfréd 150, 
Sinigla Károly 151 rangsorszámmal.

P o s t a k e z e l ö n ő k :  Hatás Gézáné 335, Theisz 
Báláné 336, Richtárszky Gizella 337, Szöllő- 
szeghy Róza 338, Mokos Adél 339, Krebs Fe- 
rencné 340, Herr Hermin 341, Szlávik Béláné 
342, Antonighel Károlyné 343, Bittner Piroska 
344, Henczidai Hedvig 345, Postarik Karolin 
346, Szabó Zsigmondné 347, Kovács Sándomé 
348, Csánvi Mária 349, Govrik Tivadarné 350, 
Farkas Lajosné 351, dr. Kindzierszky Emilné 
352, Tárnái Imréné 353, Berki Julianna 354, 
Hencsey Teréz 355, Szederkényi Ferencné 356, 
Ocskay Lászlóné 357, Badics Anna 358, Verov- 
szki Mihályné 359, Biszták Józsefné 360, Pál-
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falvi Júlia 361, Berta Kálmánná 362, Sokoray 
Bélánó 363, Bodai Jolán 364, Szentpétery Ist
vánná 365, Nem es Júlia 366, Kisfalvi Józsefné 
367, Balázs Péterné 368, Mayer Klára 369, Csi- 
kány Irén 370, Reiszky Károlyné 371, Pirisi 
Ilona 372, dr. Szalay Dezsőné 373, Czokoly Gé- 
zánó 374, Keresztes Kálmánná 375, Polster Ká
rolyné 376, Hámori Jenőné 377, Szabó Etel 378, 
Gneth Gizella 379, Dózsa Lászlóné 380, Lang- 
már Béláné 381, Kelemen Anna 382, Matolcsi 
Jánosné 383, Reck Johanna 384, Kemény Teréz 
385, Varga Lászlóné 386, Wittvvindisch Vilma 
387, Voigt Mária 388, N agy Jánosné 389, Józsa 
Erzsébet 390, Boross Emilnó 391, N agy Lajosné 
392, Molnár Ferencné 393, Dimeth Lászlóné 394, 
Temesvári Istvánná 395, Pillmayer Emilia 396, 
Pintér Józsefné (szolnoki) 397, Sztodolnik Ilona 
398, Götze Jánosné 399, Roth Sára 400, Potje 
Margit 401, Simon Anna 402, Modróczki Gyu- 
láné 403, Perlaky Istvánné 404, Horváth Má- 
tyásné 405, Almássy Béláné 406, Szabó Józsefné 
407, Kövesdi Anna 408, Sasvári Ferencné 409, 
dr. Iványi Béláné 410, Schilling Nándorné 411, 
Hell Ilona 412, Romhányi Béláné 413, Voszka 
Gizella 4114, Lőrintz Emma 415, Borszéky Fri- 
gyesné 416, Radó Béláné 417 rangsorszámmal.

II .  o s z t á l y ú  p o s t a a l t i s z t e k :

Jenővári István 2578, Gajda Pál 2579, Ván
dor János 2580, Kapronczai József 2581, Porlaki 
József 2582, Cserhalmi Antal 2583, Fábián Fe
renc 2584, Horváth János teveli 2585, Siba Ist
ván 2586, Matulay János 2587, Kaszás István 
2588, Hámori Ferenc pusztazámori 2589, Suhajda 
István váci 2590, Balogh Lajos 2591, Tibenszky 
Ferenc 2592, Somlai György 2593, Szakolcai Pál 
2594, Gyöngy József 2593, Horváth József gindli- 
családi 2596, Böröcz Vince 2597, Rohonczi Ist
ván aranyódi II. 2598, Csákány Zoltán 2599, Rá
kos Károly 2600, N agy Zoltán 2601, Varga László 
faddi 2602, Kubik Ferenc budapesti 2603, Erdész 
Bertalan 2604, Bodnár Dániel 2605, Tstván József 
2606, Suri Ferenc 2607, Szilágyi János átányi 
2608, Molnár István besenyőtelki TI. 2609. Ficzere 
István 2610, Vári István 2611, Hídvégi Imre 2612, 
Szénási András 2613, Vig Mihály 2614, Vinczel- 
lér Sándor 2615, Oláh József felsőszakonyi 2616, 
Kis Samu János 2617. Koltai József 2618, Kovács 
Gergely érdi 2619, Albert Antal 2620, Salamon 
András 2621, Torma Imre 2622. Kovács István 
viszi 2623. Szigeti Géza 2624, Tóth István gógán- 
fai 2625, Mihók Ferenc 2626, Tas István 2627,

Mátyási János 2628, Ágai József 2629, Kaposi Ist
ván újpesti 2630, Kárpáti László 2631, Varga Jó
zsef vári 2632, Sümegi János 2633, Seréti Gyula 
2634, Bartha Sándor budapesti 2635, Dévai 
György 2636, Weibert József 2637, Falkai Géza 
2638, Fehér Badics László budapesti 2639, Csejk 
Vince 2640, Deli János 2641, Halász Pál 2642, 
Csendes Ferenc 2644, Köves Antal 2645, Torkos 
István 2646, Mosonyi Ferenc 2647, Szalóki Tiva
dar 2648, Nyári István 2649, Kovács Lajos dabi 
2650, Sárvári Ferenc hercegfalvi 2651, Katona 
Sándor vásárosnaményi 2652, Szép György 2653, 
Palotai György 2654, Gáspár József 2655, Csöp- 
püs Tibor 2656, Gvöre Imre 2657, Richer Mi
hály 2659, Pálfalvi László 2660, Tóth Pál buda
pesti II. 2661, Bencés József 2662, Solti Károly 
2663, Galambos János 2664, Bella Tivadar 2665, 
Hévízi István 2666, Gogola Gyula 2667, Varga 
Gusztáv 2668, Nagymihály István 2669, Toron
táli József 2670, Bödök Gyula 2671, Bajor Imre 
2672, Muesi József 2673, Kovács József budapesti 
2674, Gyarmati László 2675, Csikós Mátyás 2676, 
Szoboszlai Lajos 2677, Bencze Elemér 2678, Be- 
rényi Lajos 2679, Rostási Szabó Ferenc 2680, Sü
lök József 2681, Szakács Lajos 2682, Aupek Ist
ván 2683, Sipos József kaposvári 2684, Szekeres 
József pincehelyi 2685, Balázs József 2686, Su
hajda István budapesti 2687, Bottyán József 
2688, Jékli János 2689, Körmendi Lajos buda
pesti 2690, Mucsányi Nándor 2691, Máté Sándor 
2692, Selmeci Vilmos 2693, Szőcs Vince 2694, 
Tóth Győző 2695, Bócz Géza 2696, Ilyés Ferenc 
2697, Nagy Béla kispesti 2698, Molnár Sándor 
déneslaki 2699, Varga János nyíregyházi 2700, 
Kovács Gyula szombathelyi 2701, Szőnvi Imre 
2702, Szabó Gyárfás 2703, Asbóth Károly 2704, 
Alács Oszkár 2705, Orgoványi Gyula 2706, Buda 
Vendel 2707, Vagyoczky Imre 2708, Bognár 
Gyula felsőgallai 2709, Perjés! Gyula 2710, Far
kas János nagycsécsi 2711, Mányoki János 2712, 
Fazekas Imre 2713, Csorba Pál 2714, Tösmagi 
András 2715, Dávid László 2716, György N án
dor 2717, Kálmán Sándor temesvári 2718, Gulyás 
László 2719, Mármarosi Mihály 2720, Tóth Kis 
András 2721, Józsa Sándor 2722, Nyulász Antal 
2723, Kővágó Sándor 2724, Major István nagy- 
mórichidi 2725, Hajas István 2726, Orbán Pál 
2727, Baranyai István csepregi 2728, Hámori Fe
renc kovácsi 2729, Tolnai Henrik 2730, Szőke Fe
renc jászkarajenői 2731, Éles Lajos 2732, Sütő 
József 2733, Vas Károly egyházashetyei 2734, 
Andrási János 2735, Avacz Zsigmond 2736, Bo-
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dócsi István 2737, Szép Ferenc anarcsi 2738, Vas i 
János perecsenyi 2739, Bogár Lőrinc 2740, Kis 
Nándor 2741, Csák János 2742, Lakatos János 
mezőtúri 2743, Boda Jenő 2744, Hajner Lajos 
2745, Revóczi János 2746, Szabó János sármelléki 
2747, Deli Sándor 2748, Tonka János 2749, Lu
kács István gárdonyi 2750, Sziics Kálmán 2751, 
Szilágyi József 2752, Ember Ferenc 2753, László 
Károly 2754, Varga Pál tési 2755, Hentes Antal 
2756, Krancsecz József 2757, Csihar János 2758, 
Karádi Gyula 2759, Nagy András hajduszováti 
2760, Gáli Károly 2764, Kőhidai Sándor 2762, 
Samai István 2763, Nyúl Jenő 2764, Kovács Géza 
rábagyarmati 2765, Odor Antal 2766, Szécsi Ist
ván szegedi 2767, Heiszler János 2768, Szabó La
jos ágyai 2769, Sándor Mihály 2770, Budavári 
János 2771, Mátyás József 2772, Andrási Vince 
2773, Dobozi Gyula 2774, Farkas János pest- 
szenterzsébeti 2775, Varga József budapesti II. 
2776, Mazács Gyula 2777, Kulcsár József karát- 
földi 2778, Kránitz János 2779, Bátori Imre 2780, 
Bányai Ferenc 2781, Szailer István 2782, Solvmos 
Gyula 2783, Solvmosi János jászapáti 2784, Pin
tér József budapesti 2785, Juhász Imre erdőtelki 
2786, Gaál József göntérházi 2787, Schaffer Gás
pár 2788, Kaposvári Károly 2789, Sebestyén Jó
zsef 2790, Fehérvári Jakab 2791, Szamosvölgyi 
Antal 2792, Fábián Imre. 2793, György József 
2794, Németh József szekszárdi 2795, Ableda 
Gyula 2796, Sós Ferenc lázi 2797, Nagy Endre 
2798, Balog Pál kótaji 2799, Lukács Kálmán 2800, 
Par éj István 2801, Budai József 2802, Miglódi Já
nos 2803, Bakonyi Antal 2804, Csáki János zem- 
plénagárdi 2805, Csiszár István szamosdarai 
2806, Marton József pósfai 2807, Vida József 
nagyajtai 2808, Németh József kissomlyói 2809, 
Vajda Pál 2810, Maros György 2811, Nádai Fe
renc 2812, Köblő Béla 2813, Kurucz Pál 2814, 
Czeglédi Károly 2815, Paréj Sándor 2816, Kánai 
Sándor 2817, Tarjáni János 2818, Tóth József sü
megi 2819, Sipos Lajos 2820, Patakfalvi Mihály 
2821, Széli István 2822, Pap János lébényi 2823, 
Takács István himódi 2824, Acél György 2825, 
Szakos István 2826, Török Lajos egri 2827, Rózsa 
János bicskei 2828, Pozsgai Ferenc 2829, Kulcsár 
Zsigmond 2830, Fodor Péter 2831, Kovács Mi
hály fegyverneki 2832, Madácsi János 2833, Gyi- 
mesi Ádám 2834, Nagy Miklós hajdudorogi 2835, 
Milei József 2836, Lantos János 2837, Németh 
József őrimagyarosdi 2838, Szili György 2839, 
Józsa József ikrénypusztai 2840, Borbély Lajos 
2841, Nagy János debreceni 2842, Halmos Pál

2843, Szöllősi 'Mihály 2844, Gut István 2845, 
Óvári József 2846, Illés Antal 2847, Koltai István 
dadi 2848, Varga Zsigmond 2849, Csörgő Gábor 
2851, Csáki János hegyhátsávi 2852,- Lukács Pál 
nemti 2853, László Árpád 2854, Huszár István 
2855, Sepa Miklós 2856, L. Tóth Sámuel 2857, 
Eperjesi Lajos 2858, Kefei József 2859, Szabó Mi
hály szergényi 2860, Molnár József foktői 2861, 
Vigh József tassi 2863 rangsorszámmal.

M ű s z a k i  s e g é d s z e m é l y z e t  II. f i z e t é s i  c s o p o r t :
Stiaszny Ferenc 89, Stenczl Antal 90, Dere- 

kas Béla 91, Debreczeni Sándor péceli 92 rang
sorszámmal.

M ű s z a k i  s e g é d s z e m é l y z e t  III .  f i z e t é s i  c s o p o r t :

Marsovszky Béla 250, Bárdos József 251, 
Holzmann Tivadar 252, Zeller János 253, Somo
gyi János budapesti 254, Magyar László 255, 
Andrássy Tibor 256, Nagy József pestszent- 
erzsébeti 257, Bánhidi Imre 258, Fehér Károly 
259, Popper László 260, Vajda József budapesti 
261, Hatnai Géza 262 rangsorszámmal.

M ű s z a k i  s e g é d s z e m é l y z e t  I V .  f i z e t é s i  c s o p o r t :

Varga József debreceni 155, Hegyi Vencel 
156, Szabó András nyirbélteki 157, Szabó Lajos 
zilahi 158, Kőszegi József 159, Csető Gyula 160, 
Lomnici Alfréd 161, Kecskeméti Gyula 162, 
Csontos István budapesti 163, Gánóczy József 
164, Szűcs Sándor fülöpszállási 165, Szente János 
166, Nagy András nagyfügedi 167, Hanka Ko
vács Antal 168, Patalky Dezső 169, Hidvári Péter 
170, Zele Sándor 171, Mecseki Zoltán 172, Nagy 
Imre móri 173, Berényi József budapesti 174, 
Rigó János 175, Sebők János horti 176, Szentesi 
János maglódi 177, Rédei István biai 178, Ke
ményvári Péter 179, Ködmencsi István 180, Kó- 
nyi István 181, Nagy Károly nagybajomi 182, 
Vadkerti Sándor 183, Perjés József 184, Fábián 
Lajos békési II. 185, Lehel Ágoston 186, Ádám 
Miklós 187, Költő György 188, Bajtai István 189, 
Asztalos István 190, Altai Gyula 191, Papp Fe
renc szegvári 192, Czékmány Lajos 193, Szabó 
Kálmán kürti II. 194, Vámosi Imre 195, Balog Já
nos budapesti 196, Csiki Gergely 197, Gubányi 
János 198, Barabás Iván 199, Betlehem László 
200, Zakár Miklós törökszentmiklósi II. 201, 
Szabó György tündérmajori 202, Maglódi A l
bert 203, Kelemen Gyula 204, Varga László pécsi 
205, Bárány Károly 206, Csűri Nándor 207, Sel- 
meczi József 208, Putz Ádám 209, Gyöngyösi Ró
bert 210, Takács János kiskunfélegyházi 211, 
Nagy Mihály gáborjáni 212, Konráth Károly 213,
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Bodis József 214, Édes Rezső 215, Orbán János 
felsővidrai 216, Fülöp György 217, Kővári József 
kürti II. 218, Kaposi Ferenc szombathelyi 219, 
Cseresznyék János 220, Pénzes László verebélyi 
221, Kékesi Lajos 222, Solvmosi János kispesti 
223, Tasnády Mihály 224, Varga Antal szent- 
istváni 225, Fekete Sándor kispesti 226, Végh 
Mihály 227, Vándor Ernő 228, Kokas Sándor 229, 
Koródi Sándor 230, Fejér Árpád 231 rangsor- 
számmal.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 5-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
augusztus havi forgalma.

5191/eln. ptkpt.

A  takaréküzletágban a betétek 2,324.092 P 
68 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A  be
tétek állománya 1940. augusztus hó végén 
138.384.632 P 66 f volt. A  különleges kamatozású 
betétek álladéka a fenti álladókban 27,314.385 
P 75 f-rel szerepelt.

A  betevők száma a hó végén 624.166 volt.
A  csekküzíetágban a jóváírások 44,519.779 

P 13 f-rel múlták felül a megterheléseket. A  
csekkbetétek állománya 1940. augusztus hó vé
gén 227,324.367 P 77 f volt.

A  csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 41.929 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulaj
donában volt értékpapírok állománya 1940. 
augusztus hó végén névértékben 154,525.887 P 
46 f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulaj
dont képező értékpapírok és egyéb értékek 
névértékben 247,833.934 P 57 f értéket képvi
seltek.

A  hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.044 volt.

A  zálogüzletágban 200.056 drb. új zálogfel
vétel 4,436.241 P kölcsönnel és 197.847 drb zá
logkiváltás 4,142.201 P kölcsönvisszafizetéssei 
szerepelt.

A  zálogtárgyak álladéka 1940. augusztus hó 
végén 1,087.676 tétel, a zálogkölcsöntőke álla- 
déka pedig 24,075.094 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
1.447 tétel, kényszerárverésre pedig 3.999 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 
4.768 tétel, a befolyt vételár 107.189 P 82 f volt.

A z összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. augusztus hó folyamán 
3,736.764 tétel s 3,103.155.248 P 55 f volt.

A z összes betétek állománya a hó végén
365,709.000 P 43 f-t tett ki.

Budapest, 1940. szeptember hó 6-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
239.389/1., 236.866/1., 237.938/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi szeptember 
hó 28-ig küldjék meg.

A  határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. szeptember hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
239.360/3., 238.877/3., I. ad 229.950/3., I. ad 228.636/3., 238.597/3., 238.254/3., 239.455/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz az 1940. évi szep
tember hó 28-ig nyújtandók be.

A z általános feltételeket a P. R. T. 1936 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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állomáshelye, 
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alkalmazva volt
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Mezey György kiadó Budapest, 1919. Csepel 1. Állásáról lemondott.
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Chikán Lőrincné kiadó Cegléd, 1910. Budapest 63. Több mint 6 hónapig 
nem vállalt alkalmazást.
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Újhelyi Katalin kiadó 1905 Nagykálló Lemondott,
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Szigeti Irén kiadó 1912. Antalóc Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.
BUDAPEST 48. POSTAHIVATALHOZ állandó al

kalmazásra gyakorlott kiadó azonnalra kerestetik.
KISTARCSA PESTKÖRNYÉKI POSTAHIVATAL 

október hó l-ére állandó alkalmazásra, mindenben jár
tas, postamester helyettesítésre is képes pénztárkezelő 
postakiadónőt keres. Fizetés megegyezés szerint.

MONOR POSTAHIVATAL egy gyakorlott pénz
tárkezelő és egy raktár- és rádiókezelésben jártas kiadó 
ajánlkozását kéri. Belépés azonnal. Fizetés megegyezés 
szerint.

SOLYMÁRI POSTAHIVATAL egy kiadó ajánlatát 
kéri. Járandóság megegyezés szerint.

SZAJOL II. OSZT. POSTAHIVATAL mindenben 
jártas kiadót, vagy kiadónőt keres azonnalra. Fizetés: 115 
pengő üzemivel együtt. Lehet kiadójelölt is.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

As állást kereső postakiadó

Jegyzet
nCY#

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
■zást«.

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Rumpf Magda Kistarcsa szeptember 15-től Pénztárt is vállal, 
lehetőleg Budapesten.

Tóth Béla Kislég, u. p. Nagylég azonnal Bárhova kisegítőnek.

Szabó Anna Alsópél (Bars m.) 5 szeptember 15. Bárhova.

Szente Mária Pilisszentkereszt 14 október 1. Bárhova.

Horváth Zoltán Tata 2. postahivatal szeptember 15, 
vagy október 1-re

Idősebb kiadó állandó, 
vagy hosszabb helyette

sítést vállal

Bejczy Gizella Tét azonnal Kisegítőnek bárhova.

Király Piroska Derecske (Bihar m.) azonnal
A távb. kéz. és szám
adástételben nagy gya

korlata van.

Bubori János Cegléd,
II., Könyök-u. 10. azonnal Bárhova

Mónus Erzsébet Dögé ' azonnal Kisegítőnek bárhova.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztőly. Dob-utca, Budapest 7.

F í v i r o i i  N y o m d a  R t .  F e l e l ő *  v e z e t ő :  D u c h o a  J á n o a .
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T A K T

Hivatalvezetői megbízatás.
Postautalvány és utánvételi forgalom felvétele a visz- 

szacsatolt keleti és erdélyi területek kincstári hivatalainál.
Postatakarékpénztári csekk- és takarékbefizetési for

galom felvétele a visszacsatolt területek postahivatalainál.
Hírlapbeszélgetésck kedvezményes díja a visszatért 

területen.
A megyei városok és községek ajánlott levélpostai 

küldeményeinek feladása a katonai hatóságok részére.
„Filléres csomagokon a „Gyorsan romió“ jelző mel

lőzése.
A távírdának, távbeszélőnek és egyéb villamos jelző

berendezésnek az ország határa mentén fekvő területen 
(határsávban) való létesítése és használata.

A budapesti egységes hálózat 1940. évi betűrendes 
távbeszélő névsorának kiadása.

Lefoglalandó sajtótermék.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név

jegyzékének kiegészítése.
Utasítás a m. kir. posta központi javító műhelye és 

anyagszertárától rendelendő, illetőleg rendelhető posta-

Hivatalvezetői megbízatás.
238.993/1.

Deák Lajos postafelügyelőt (130) a Kecske
mét 1. számú postahivatal vezetésével megbíz
tam.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 14-én.

Postautalvány és utánvételi forgalom felvétele 
a visszacsatolt keleti és erdélyi területek kincs

tári hivatalainál.
241.122 4.

A  Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken megnyílt és 
alább felsorolt kincstári postahivatalok a teljes 
postautalványszolgálatot megkezdték és a mind
két irányú utánvételi forgalmat is felvették. 
Ezekhez a hivatalokhoz tehát a P. R. T. 1940. 
évi 36. számában közzétett I. ad 239.1304. sz.

A T O M :

7 üzemi anyagok és szerelvények rendelésére és azok vétel
árának elszámolására.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészeken megnyílt postahivatalok.
Egerszólát és Parasznya postahivataloknál, továbbá 

Bátor és Egerbakta postaügynökségeknél közúti pótdíj 
szedésének rendszeresítése.

Gyöngyösszentkereszt postahivatal nevének megvál
toztatása.

Balatonrendes postaügynökség ideiglenes szünetelése. 
Görbeházpuszta postaügynökség megnyitása.
Héreg postaügynökség megnyitása.
Magyaregres postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra. 
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

rendelet II. része értelmében feladható, vala
mint e hivatalok által felvehető küldeményeket 
utánvétellel is meg lehet terhelni.

A  megnyílt kincstári hivatalok neve a kö
vetkező:

Bánffyhunyad, Beszterce, Csíkszereda, Dés, 
Görgénysóaknafürdő, Gyergyószentmiklós, Ho- 
moródfürdő, Kézdivásárhely, Kolozsvár 1., Ko- 
rondfürdő, Máramarossziget 1., Máramarosszi- 
get 2., Maroshévíz, Marosvásárhely 1., Nagybá
nya, Nagykároly, Nagyszalonta, Nagyvárad 1., 
Nagyvárad 2., Nagyvárad 3., \ Naszód, Sepsi- 
szentgyörgy, Szamosújvár, Szászrégen, Szat
márnémeti 1., Szatmárnémeti 2., Székelyudvar
hely, Szilágysomilyó, Zilah.

A  postamesteri hivataloknál az utalvány- és 
utánvételforgalöm a közel jövőben közzéteendő 
időpontban indul meg.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 18-án.
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Postatakarékpénztári csekk- és takarékbefize
tési forgalom felvétele a visszacsatolt területek 

postahivatalainál.
242.250/4.

A  Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken megnyilt ösz- 
szes postahivatalok a postatakarékpénztári 
csekk- és takarékbefizetési szolgálatot meg
kezdték.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 18-án.

Hírlapbeszélgetések kedvezményes díja a 
visszatért területen.

240.364/8.

A  Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken a 18 órától 9 
óráig váltott hírlapbeszélgetések (kedvezményes 
díját átmenetileg a következőképen állapítom 
meg:

1. A  visszacsatolt országrészeken, valamint 
egyrészt a régi határ mentén 50 kilométeres sáv
ban fekvő visszacsatolt, másrészt az ugyancsak 
a régi határ mentén 50 kilométeres sávban fekvő 
anyaországi központok között 50 kilométeres 
körzetben váltott

3 perces távbeszélgetés díja . 25 fillér,
1 perces távbeszélgetés díja . 9 fillér;

2. A z ország többi részével váltott:

3 perces távbeszélgetés díja . 50 fillér,
1 perces távbeszélgetés díja . 17 fillér.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 18-án.

A megyei városok és községek ajánlott levél 
postai küldeményeinek feladása a katonai ha

tóságok részére.
240.906/4.

A  megyei városok és a községek a katonai 
hatóságok részére pótolhatatlan iratokat vagy 
okmányokat tartalmazó leveleket a j á n l o t t  levél
postai küldeményekként ezentúl „Hivatalos, fel
szólításra“ záradékkal bérmentesítés nélkül is 
feladhatnak.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab.

40. §. 9. pontjánál. A  Szabályzat módosítása 
iránt a legközelebbi változásokban intézkedem. 

Budapest, 1940. évi szeptember hó 14-én.

„Filléres“ csomagokon a „Gyorsan romló“ 
jelző mellőzése.

231.574/4.

A  gyümölcs tartalmú „Filléres“ csomagokon 
és szállító okirataikon a hivatalok a felvételkor 
a, „Gyorsan romló“ jelzőt ezután ne alkalmaz
zák, hanem azokat csak a „Filléres“ feliratú jel
zővel lássák el. A  csak „Filléres“ jelzővel ellátott 
csomagokat azonban minden esetben a „Gyor
san romló“ csomagokkal azonos módon kell ke
zelni.

A  hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 2. Szab. 
37. §. 15/a pontjánál.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 16-án.

A távírdának, távbeszélőnek és egyéb villamos 
jelzőberendezésnek az ország határa mentén 
fekvő területen (határsávban) való létesítése és 

használata.
Iil. ad 234.242/8.

A  honvédelemről szóló 1939 : II. te. 103. 
§-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a 10.640 1939. M. E. számú rendelettel 
megállapított határsáv egész területén a már 
meglévő, vagy ezután létesítendő távirda, távbe
szélő és villamos jelzőberendezésekre vonatko
zólag a honvédelmi miniszterrel egyetértve á kö
vetkezőket rendelem:

1. §. A  határsávban azok a magánhasználatú 
vágy közérdekű távirda, távbeszélő és villamos 
jelzőberendezések is csak engedéllyel létesíthe
tők, amelyek a távirda, a távbeszélő és egyéb vil
lamos berendezésekről szóló 1888 : XXXI. t.c. 1. 
§-ában foglalt rendelkezés szerint köz- vagy ma
gánterület által el nem választott telken, vagy 
összefüggő birtokon a közhasználat kizárásával 
terveztetnek, kivéve az olyan berendezéseket, 
amelyeknek az épületen kívül eső vonalhossza 
az 50 métert nem haladja meg.

Nem esnek engedélyezés alá Baja, Balassa
gyarmat, Bátaszék, Békés, Békéscsaba, Berety- 
tyóújfalu, Csap, Csorna, Érsekújvár, Ipolyság 
Jolsva, Kassa, Körmend, Kőszeg, Léva, Losonc,
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Makó, Mátészalka, Mezőhegyes, Mohács, Mo
sonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nagyszöllős, Ri
maszombat, Rozsnyó, Sátoraljaújhely, Sopron, 
Szeged, Szigetvár, Szombathely, .Ungvár váro
sok (községek) belterületén az oly távirda, táv
beszélő és villamos jelzőberendezések, amelyek 
— tekintet nélkül az épületen kívül eső vonal
hossz kiterjedésére, — köz- vagy magánterület 
által el nem választott telken, vagy összefüggő 
birtokon a közhasználat kizárásával terveztet
nek.

2. §. A  határsávban vagy az országhatáron 
túlmenően létesíteni szándékolt mindennemű 
magánhasználatú vagy közérdekű távirda, táv
beszélő és villamos jelzőberendezések létesítésé
hez — eltekintve az 1. §-ban foglalt kivételek
től, — az engedélyt a kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter a honvédelmi miniszterrel 
egyetértve adja meg.

3. §. A  vasutak és más közlekedési vállala
tok a határsávban oly üzleti távirda, távbeszélő 
vagy villamos jelzőberendezést, amelyet nem a 
m. kir. posta épít, az engedélyokiratok rendelke
zéseitől eltérőleg csak a kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszternek a honvédelmi minisz
terrel egyetértve adott külön engedélye alapján 
létesíthetnek.

4. §. Magánosok (természetes és jogi szemé
lyek) a határsávban közhasználatú távirda, táv
beszélő és villamos jelzőberendezést a kereske
delem- és közlekedésügyi miniszternek a honvé
delmi miniszterrel egyetértve adott engedélyé
vel létesíthetnek.

5. §. A  már meglévő berendezések használa
tának további engedélyezésére nézve az 1—4. 
§-ban foglaltak irányadók.

6. §. A z engedélyezési eljárásnál az 1888 : 
XXXI. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 
23.445/1890. sz. rendelet 7—9., illetőleg 12—25. 
§-aiban foglaltakat kell alkalmazni azzal az el
téréssel, hogy a hivatkozott rendelet 7. §-a sze
rint kiállítandó részlettervet négy egyező pél
dányban, legalább 1 :75.000 léptékű térképen 
vagy tervrajzon kell készíteni.

A z engedély iránti kérelmet a területileg 
illetékes postaigazgatóságnál kell beadni.

7. §. A  határsáv területén két vagy több vá
rost (községet) összekötő vagy az országhatáron 
túlmenő távirda, távbeszélő és villamos jelző- 
berendezés létesítését a kereskedelem- és köz

lekedésügyi miniszter a honvédelmi miniszter 
meghallgatásával engedélyezi.

8. §. A  határsávban lévő állami közhaszná
latú távbeszélő központokba előfizetőkként je
lentkező felek nevét, foglalkozását és pontos 
lakóhelyét a m. kir. posta köteles az 1888: 
XXXI. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 
23.445/1890. sz. rendelet 38. §. b) pontjában elő
írt bejelentésen kívül a területileg illetékes m. 
kir. honvédhadtestparancsnoksággal is közölni.

9. §. A  határsávban már meglévő és e ren
delet 5. §-a szerint csak engedély alapján hasz
nálható távirda, távbeszélő és villamos jelzőbe
rendezések birtokosai vagy használói a rendelet 
hatálybalépése napjától számított 3 hónap alatt 
kötelesek az engedélyezés iránti kérelmet be
nyújtani.

10. §. Amennyiben a cselekmény más jog
szabály, súlyosabb büntető rendelkezése alá nem 
esik, kihágás miatt két hónapig,háború idején 
hat hónapig terjedhető elzárással kell büntetni 
azt, aki a jelen rendelet rendelkezésének megsze
gésével vagy kijátszásával a határsávban távír
dát, távbeszélőt vagy egyéb villamos jelzőberen
dezést létesít vagy használ, valamint azt is, aki 
a határsávban már birtokában vagy használatá
ban lévő ilyen berendezés engedélyezése iránti 
kérelmét a 9. §-ban megállapított határidő alatt 
nem nyújtja be.

A  pénzbüntetésre az 1928 : X. t. c. rendel
kezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a k i
szabható pénzbüntetés legmagasabb összege az 
1939 : II. t. c. 212. §-ának (1) bekezdésében meg
állapított összegig terjedhet. A  pénzbüntetés át
változtatására és a kihágás elévülésére az 1939 :
II. t. c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében fog
lalt rendelkezések nyernek alkalmazást.

A  kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén pe
dig a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntető 
bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. 
t. c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalma
zása szempontjából szakminiszternek a honvé
delmi minisztert kell tekinteni.

11. §. A  honvédség és szervei által a határ
sávban létesített távközlési (távíró, távbeszélő, 
villamosjelző) berendezések feltételeit a keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter a honvé
delmi miniszterrel egyetértve ezektől a szabá
lyoktól eltérően is megállapíthatja.

Ez a rendelet a Budapesti Közlöny 1940.
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szeptember 1-i 197. számában jelent meg és a 
megjelenéssel egyidejűleg hatályba lépett.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 16-án.

A budapesti egységes hálózat 1940. évi betű
rendes távbeszélő névsorának kiadása.

239.483j8.

A  budapesti egységes hálózat (Budapest és 
környéke) 1940. évi betűrendes távbeszélő név
sora 1940. évi szeptember hó végén jelenik meg.

A  névsor szétosztását és árusítását a követ
kezőkép szabályozom:

l .  A  b u d a p e s t i  e g y s é g e s  h á l ó z a t  t e r ü l e t é n :

A  névsor szétosztásával és árusításával a 
budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatalon kívül 
a következő postahivatalokat bízom meg:

1. Budapesten: 2. A  környéken:

Albertfalva 
Árpádföld 
Békásmegyer 
Budafok 1. 
Budakalász 
Budakeszi 
Budaörs 
Budatétény 
Cinkota 
Csepel 1.
Csillaghegy 
Csömör 
Diósd
Erzsébet királyné 

szanatórium 
Kelenvölgy 
Kispest 1.
Kispest 3. 
Mátyásföld 
Nagykovácsi 
Nagytétény 
Pesthidegkút 
Pestszenterzsébet 1. 
Pestszentimre 
Pestszentlőrinc 1. 
Pestszentlőrinc 
Pestújhely 
Pilisborosjenő 
Rákoshegy

1. Budapesten: 2. A  környéken

Budapest 94. Rákoskeresztúr
„ 95. Rákosliget
„ io. Rákospalota 1.
„ 99. t Rákosszentmihály
„ 102. Remetekertváros
„ 11. Sashalom

20. Solymár
22. Soroksár

„ 112. Törökbálint
„ 17. Újpest 1.
„ 16. Újpest 5.
„ 15. Üröm
„ 114.
„ 115.
„ 29.
„ 66.
„ 75.
„ 100.

A  felsorolt hivatalokat az előfizetőknek ki
osztandó és az árusításra szánt névsorok első 
készletével a m. kir. posta javítóműhelye és 
anyagszertára látja el. A z ezen felül még szük
séges példányokat bizonylatpárral ugyanott keli 
megrendelni, sürgős szükség esetén pedig a 
nyomtatványraktárból a *146—5 2 9 .  sz. állomá
son távbeszélőn kell igényelni. A  szolgálati cé
lokra szükséges példányokat a hivatalok előttes 
igazgatóságuktól kapják.

Tekintettel arra, hogy 1940. évi október hó 
5-én este sok távbeszélő állomás kapcsolási szá
ma megváltozik, az új névsort csak ettől az idő
től kezdve lehet használatba venni. Szükséges 
tehát, hogy az átkapcsolás idején az előfizetők
nek mind az 1939. évi, mind az 1940. évi névsor 
rendelkezésére álljon. Ezért az új névsor kiadá
sát és az 1939. évi névsor és az ahhoz tartozó 
„összefoglaló Pótfüzet“ bevonását az alábbiak 
szerint kell végezni:

Az 1940. évi n é v s o r  k i a d á s á t  a kijelölt h i v a 

t a l o k  a  k é s z l e t  k é z h e z v é t e l e  u t á n  a z o n n a l  k e z d 
j é k  m e g ,  a közönség tájékoztatására pedig 
szembeötlő módon hirdetményt függesszenek ki 
arról, hogy a névsor kiadását és árusítását a hi
vatal melyik osztálya (hol: emelet, ajtószám, 
stb.) végzi. A  névsornak az e l ő f i z e t ő k  r é s z é r e  

v a l ó  k i a d á s á t  a  k i j e l ö l t  p o s t a h i v a t a l o k  1 9 4 0 .  d e 
c e m b e r  3 1 - ig  v é g z i k ,  később névsort csak a táv
beszélő díjbeszedő hivatal ad ki. A  budapesti 
névsor á r u s í t á s á t  a  k i j e l ö l t  p o s t a m e s t e r i  h i v a 

t a l o k  u g y a n c s a k  1940 .  d e c e m b e r  3 1 - é v e l  f e j e z i k

Budapest 1.
„ 13.

2 .

„ 21.
23.
3. 

31.
4.

„ 43.
44.

5.
„ 51.
„ 53.
„ 500.
,, DÓ.

61. 
62. 
64.

„ 7.
71.
72.
73. 
8.

„ 82.
,. 83.

9. 
59. 
90. 
92.



38. szám. 427

b e ,  k i n c s t á r i  h i v a t a l o k  e l l e n b e n  f o l y t a t ó l a g  t o 
v á b b  á r u s í t a n a k .

A  budapesti távbeszélő díjbeszedő hivatal a 
budapesti egységes hálózat minden előfizetőjé
nek annyi „Értesítés és Elismervény“-t küld, 
ahány névsorra az előfizetőnek igénye van. A z  
előfizető a nyomtatvány törzsrészén lévő „El
ismervény“ aláírása után a nyomtatvány törzs
részét a postahivatalnak átadja és minden ilyen 
átadott elismervény ellenében egy-egy 1940. évi 
budapesti névsort kap anélkül, hogy egyidejű
leg az 1939. évi névsort is köteles lenne beszol
gáltatni. A  nyomtatványhoz tartozó két perfo
rált szelvényt, — ha az előfizető az 1939. évi 
névsort az átvétel alkalmával nem szolgáltatja 
be, — az előfizetőnek vissza kell adni.

Amennyiben egyes előfizetők az új névsor 
átvételével egyidejűleg már 1940. október 7-ike 
előtt kívánnák a régi névsorukat beszolgáltatni, 
tapintatosan fel kell őket világosítani arról, hogy 
az új névsor csak október 6-tól használható, ad
dig az 1939. május havi névsor érvényes. Ha az 
előfizető e felvilágosítás után is ragaszkodnék 
régi névsorának beszolgáltatásához, a hivatalok 
azt készséggel vegyék át. Október hó 7-ike után 
dec. 31-ig az új névsor kiadásával egyidejűleg az 
előfizetőktől a régi névsort külön figyelmeztetés 
nélkül át lehet venni.

A  bevont „Értesítés és Elismervény“-eket a 
kapcsolási számok emelkedő sorrendjében ren
dezve, 1940. december 31-ig minden hó 15-én és 
végén a budapesti m. kir. távbeszélő díjbeszedő 
hivatalnak (VI., Nagymező-utca 54/56.) kell be
küldeni. A  díjbeszedő hivatal pedig a beküldött 
okiratok darabszámának átvételét a hivatal cí
mére küldött szolgálati levelezőlapon ismeri el. 
A  távbeszélő díjbeszedő hivatalnak ezek a szol
gálati levelezőlapjai a névsorokról készített mér
legnek képezik mellékletét és az előfizetőknek 
kiadott névsorok darabszámának igazolására 
szolgálnak.

Azt az előfizetőt, aki aláírt „Értesítés és El
ismervény“ nélkül jelentkezik a névsor átvéte
lére, kiszolgálni nem szabad, hanem, ha azt ál
lítja, hogy értesítést nem kapott, avagy azt el
vesztette, továbbá azt is, aki 1940. december 31. 
után kívánja a névsort átvenni, a budapesti m. 
kir. távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VI., 
Nagymező-utca 54/56.) kell utasítani.

A z 1939. évi névsorokat az előfizetők bár
melyik budapesti vagy az egységes hálózatba

tartozó Budapest környéki postahivatalnál be 
szolgáltathatják. Az 1939. évi névsor beszolgál
tatásakor az előfizetők az „Értesítés és Elismer- 
vény“-nyel kapott szelvénypárt adják be. Az át
vevő hivatal a szelvénypárt az átvétel elismeré
séül keletbélyegző lenyomattal látja el és azok 
közül az „Elismervény“ feliratút az előfizetőnek 
visszaadja. A  másik szelvényt a többi bevont 
szelvény között a kapcsolási szám emelkedő sor
rendjében gyűjti és december végéig minden hó 
15-én és végén a budapesti m. kir. távbeszélő 
díjbeszedő hivatalnak elküldi. A  távbeszélő díj
beszedő hivatal a szelvényeik beérkezését a pos
tahivatallal ugyancsak közli és a hivatal a táv
beszélő díjbeszedő hivatalnak ezt az értesítését 
a mérlege mellett megőrzi.

Ha a díjbeszedő hivataltól az „Értesítés és 
Elismervény“-ek és a szelvények beérkezését 
jelző szolgálati levelezőlap három napon belül 
nem érkezik meg, azt a hivatal szorgalmazza.

A z 1939. évi névsor beszolgáltatásához szük
séges szelvénypárból minden hivatal tartalék- 
készletet is kap, mert ha az előfizető azt állítja, 
hogy a szelvényt elvesztette, a hivatal köteles 
ilyen szelvénypárt kiállítani, vagyis azon az elő
fizető pontos nevét, címét és kapcsolási számát 
feltüntetni és azután azt úgy kezelni, miként 
fentebb elő van írva.

December 31-e után a hivatalok az előfize
tőktől régi névsort már nem fogadnak el, ha
nem az ily célból jelentkező előfizetőiket a buda
pesti távbeszélő díjbeszedő hivatalhoz (VI., 
Nagymező-utca 54/56.) utasítják.

Az előfizetőktől bevont 1939. évi névsoro
kat a postahivatalok 10 'darabonként csomagol
va, bizonylatpárral a m. kir. posta javítóműhelye 
és anyagszertára címére küldjék be. A  bizonyla
tot az anyagszertár a budapesti távbeszélő díj
beszedő hivatalnak küldi meg.

A  hivatal által szolgálati célokra kapott 
1939. évi névsorokat október 7-ike után külön 
bizonylatpárral kell a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagszertára címére beszolgál
tatni. Ezen a bizonylatpáron feltűnően „ S z o l g á 
l a t i “  megjelölést kell alkalmazni, mert ezt a bi
zonylatot az anyagszertár a hivatalnak küldi 
vissza.

A  készpénzért eladott névsorok vásárlóinak 
nevéről, lakcíméről és az általuk vásárolt pél
dányszámokról a hivatalok pontos előjegyzést 

, kötelesek vezetni, amelyet külön kiadandó uta
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sításra majd a posta központi javítóműhelye és 
anyagszertára címére kell beküldeni. A  jegyzék 
alapján az ayagszertár az 1940. évi névsor pót
füzetét a névsor vásárlóinak annakidején köz
vetlenül küldi meg.

Az a rendelkezés, hogy a fent felsorolt hiva
talok az előfizetőknek kiadott és eladott névso
rokról mérleget tartoznak vezetni (P. R. T. 1934. 
évi 25. számában megjelent 117.038/5. sz. rende
let), továbbra ,is érvényben van és csak annyi
ban változik, hogy a z  előfizetőktől bevont és be
szolgáltatott névsorok darabszámát a mérlegbe 
most sem megterhelésként, sem felmentésként 
beállítani nem kell.

A z eladott névsorok árát a pénztárszám
adás 27/a. rovatán az eladás napján kell bevéte
lezni.

A  felsorolt hivatalok 1940. október 15-ig a 
budapesti távíró és távbeszélő igazgatóságnak 
(névsorszerkesztés) naponta szolgálati levelező
lapon jelentsék az előfizetőknek kiadott, az el
adott és az előfizetők által beszolgáltatott név
sorok darabszámát.

A  postahivatali nyilvános állomásokat az új 
névsorral 1940. október 5-én este kell felszerelni. II.

II. A  v i d é k i  h á l ó z a t o k b a n .

A  v i d é k i  p o s t a h i v a t a l o k  a s z o l g á l a t i  c é l o k r a  
s z ü k s é g e s  b u d a p e s t i  t á v b e s z é l ő  n é v s o r o k a t  é l ő t - 
t e s  i g a z g a t ó s á g u k t ó l ,  a  m o s t  v i s s z a t é r t  k e l e t m a 
g y a r o r s z á g i  é s  e r d é l y i  h i v a t a l o k  p e d i g  k ö z v e t l e 

n ü l  a  m .  k ir .  p o s t a  k ö z p o n t i  j a v í t ó m ű h e l y e  é s  

a n y a g s z e r t á r á t ó l  k a p j á k .

A  v i d é k i  p o s t a h i v a t a l o k  a z  1940 .  é v i  b u d a 
p e s t i  n é v s o r t  1 9 4 0 .  o k t ó b e r  6 - á n  v e g y é k  h a s z 

n á l a t b a  é s  az 1939. évit október 7-e után a m. 
kir posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára címére bizonylatpárral szolgáltassák be.

Hogy az október 5-iiki számváltozások a vi
dékről Budapestre irányuló távolsági forgalom
ban zavarokat és felesleges munkatöbbletet ne 
okozzanak, a postahivatalok a náluk készpén
zért megrendelt 1940. évi budapesti névsor kéz
besítésekor megfelelő felvilágosítás mellett kér
jék fel az érdekelteket, hogy budapesti beszél
getéseiket 1940. október 6-tól kezdve az új név
sor adatai alapján jelentsék be. Ezenkívül 1940.  
o k t ó b e r  1 5 - ig  b e z á r ó l a g  a  B u d a p e s t t e l  k é r t  b e 

s z é l g e t é s e k  b e j e l e n t é s e k o r  a h í v ó t ó l  a  h í v o t t  e l ő 

f i z e t ő  n e v é t  k é r d e z z é k  m e g  é s  a  t á v b e s z é l ő j e g y r e  

a z t  i s  j e g y e z z é k  fe l .  A  b e s z é l g e t é s i  b e j e l e n t é s  

a d a t a i n a k  t o v á b b í t á s a  e l ő t t  a  n é v s o r b ó l  á l l a p í t 
s á k  m e g ,  h o g y  a  k a p c s o l á s i  s z á m  h e l y e s - e ?  Ha a 
kapcsolási számot a névsor adatai szerint he
lyesbíteni kellene, azt közöljék 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. Ezzel 
egyidejűleg a m. kir. posta központi javítómű
helye és anyagszertára címére kiállított bizony
latpárral a névsort megrendeli. A  bizonylatpárra 
feljegyzi, hogy a névsor árát a pénztárszám
adásban mikor számolta el. A  rendelők nevéről, 
pontos címéről ésia rendelt póldányszámról min
den hivatal pontos előjegyzést köteles vezetni, 
hogy az anyagszertártól megérkező névsort, 
majd pedig a névsorhoz később megjelenő pót
füzetet akadálytalanul kézbesíteni tudja.

III. V e g y e s  i n t é z k e d é s e k .

A hibásan nyomott vagy rosszul fűzött név
sorókat a hivatalok készséggel cseréljék ki és a 
hiba jelzése mellett a m. kir. posta központi ja
vítóműhelye és anyagszertára címére küldjék be. 
A  beküldéshez bizonylatpár nem kell, mert a be
küldött példány helyett az anyagszertár a hiva
talnak új példányt küld.

A z  1940 .  é v i  b u d a p e s t i  n é v s o r  e l a d á s i  á r á t  

h a t  p e n g ő b e n  á l l a p í t o m  m e g .

Budapest, 1940. évi szeptember hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

241.970/4.

A  budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi szeptember hó 15-én kelt 
B. 8.108/2— 1940. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, Budapest, 1940. július hó 
13. napjáról keltezett „Magyar Testvérem!“ 
megszólításé, „Hubay Kálmán és Vágó Pál 
összeférhetetlenségi ügyében . . . .“ kezdetű, 
irodai úton sokszorosított, impresszum nélküli 
röpirat lefoglalását rendelte el.
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A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

229.372/4.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§. (A díjátalányozásban részvevő szervek) 
XIX. pontjának (Törvényhatósági joggal fel
ruházott városok) végére írják a következőket:

„Sopron város közgyámi hivatala, katonai 
ügyosztálya, I. fokú közigazgatási hatósága, 
mérnöki hivatala, közélelmezési hivatala.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 11-én.

Utasítás a m. kir. posta központi javító műhe
lye és anyagszertárától rendelendő, illetőleg ren
delhető postaüzemi anyagok és szerelvények 
rendelésére és azok vételárának elszámolására.

238.396/9.

1. Az alábbi árjegyzékben felsorolt összes 
anyagokat a kincstári hivatalok csakis az anyag
szertárból szerezhetik be, míg a postamesteri 
hivatalok csak a * és **-gal jelölt anyagokat 
kötelesek az anyagszertárból beszerezni. A pos
tamesteri hivatalok a csillaggal meg nem jelölt 
anyagokat máshonnan is beszerezhetik, azon
ban ebbeli szükségleteik csakis belföldi gyárt
mányok lehetnek.

2, Az árjegyzékben **-gal jelölt anyagok 
csak igazgatósági engedéllyel rendelhetők.

Postamesteri hivatalok a kincstár költsé
gére —- igazgatósági engedély nélkül — csak 
bélyegzőfestéket, zsáktáblákat (csak a használ
hatatlanná vált zsáktáblák pótlására) és a 10. 
pontban említett zsákokat és zacskókat rendel
hetnek.

3. Miután a raktáron tartott anyagok kizá
rólag hivatali használatra vannak szánva, azok
ból más célra vagy értékesítés végett rendelni 
nem szabad.

4. Részletfizetésre az igazgatóságtól kell en
gedélyt kérni.

5. A megrendelés ideje a hónap első tíz 
napja. A hó 15-ike után beérkezett megrende
léseket a központi anyagszertár csak á követ
kező hónapban foganatosítja. A hó 15-ike után 
beérkezett és sürgős jelzésű vagy távirati meg
rendeléseket a központi anyagszertár foganato
sítani fogja ugyan, de az elkésve érkezett ren
delésről és annak okáról a hivatal előttes igaz
gatóságát értesíti, mely indokolatlan esetben a 
hivatalt a posta-, illetőleg a távíró vagy táv
beszélő költség megtérítésében el fogja marasz
talni.

6. A megrendelés bizonylat és ellenbizony
lattal (1441. számú nyomtatvány) történik, 
amelybe az anyagokat a nyilvántartási számok 
emelkedő sorrendjében, az árak feltüntetése 
nélkül kell beírni.

7. A megrendelő bizonylat és ellenbizony
lat kitöltési módját az alábbi minta tünteti fel.

8. A hiányosan vagy szabályellenesen ki
állított megrendeléseket az anyagszertár vissza- 
küldi.

9. Az árjegyzék jegyzet rovatában bizomá
nyikig beszerezhetőnek jelzett gazdászati sze
reket, továbbá a javítási munkákat, betétszá-- 
mókát és bélyegzőfestéket külön, bizonylatpá- 
ron kell rendelni. . . . . . . .

10. Elhasznált beszolgáltatási zsákok, gyű
rűs zacskók helyett a hivatalok, ha a régieket 
az anyagszertárhoz beküldik, ugyanolyan úja
kat közvetlenül rendelhetnek.

Ez esetben a beküldött zsákokról- és zacs-' 
kokról aláírt és lebélyegzett „beszolgáltatási“, 
a helyettük rendelt új anyagokról pedig aláírt 
és lebélyegzett „rendelési“ bizönylatpárt kell 
egyidejűleg az anyagszertárhoz küldeni.

Beszolgáltatási zsákok, gyűrűs zacskók és 
zsáktáblácskák szaporítását az igazgatóságtól 
kell kérni.

11. A teljes tételű fémpénz csomagolásá
hoz használt gyűrű nélküli és csíkkal ellátott 
zacskókat csakis a gyűjtő, illetőleg ellátmányt- 
adó postahivatalok rendelhetnek és bocsátják
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szükség esetében a hivatalok rendelkezésére. A 
megrendelési bizonylatpárt a gyűjtő hivata
lok felettes igazgatóságukhoz terjesztik fel. E 
zacskókat a postahivatalok a központi anyag
szertárhoz nem szolgáltathatják be, hanem azo
kat a gyűjtő, illetőleg ellátmányt adó postahi
vatalokhoz azonnal visszaküldeni kötelesek.

12. Folyékony és törékeny anyagok (tinta) 
csomagolásához ládát is kell küldeni s ezt a 
bizonylaton jelezni kell.

13. Tartalék bélyegzőcsavarok az előttes 
igazgatóság útján rendelhetők. A rendelési bi
zonylatokon fel kell tüntetni, hogy azok kis 
vagy nagy alakú bélyegzőkhöz szükségesek.

A betétszámokat legkésőbb az előző év 
szeptember havában 3 évre kell rendelni. A 
rendelési bizonylatokhoz mintaszámot kell csa
tolni.

14. Pénztárak, nagy alakú vasládák és vas
szekrények megrendelésekor a bizonylaton je
lezzék az utolsó vasút- vagy hajóállomás nevét.

15. A rendelt anyagok megküldését 30 na
pon belül sürgetni nem szabad.

16. Nem a kincstár költségén kiadott anya
gok után az anyagszertár csomagolásért 20 fil
lért számít fel.

17. A központi anyagszertár a hivatalok
nak stb. küldött anyagot szükség szerint kosa
rakba csomagolja, amely málhakosarak m. kir. 
posta felirattal és sorszámmal vannak ellátva és 
ismételt használatra vannak szánva.

A hivatalok stb. a kosarakat beérkezésük 
s az anyag kirakása után a bennük lévő csoma
goló anyaggal együtt, gondosan lezárva, a köz
ponti anyagszertár címére postaszolgálati cso
magként azonnal küldjék vissza.

A címlapot és a ragszámot a kosár fedelén 
lévő táblára ragasszák.

A hivatal a visszaküldés alkalmával a ne
vét feltüntető papírlapot helyezzen el a kosár
ban abból a célból, hogy ha szállítás közben a 
küldő hivatal csomagragszáma leválik, vagy a 
felírás olvashatatlanná lesz, a beküldő hivatal 
neve megállapítható legyen.

A kosarakat feladás, szállítás, átadás köz
ben kiváló gondossággal és kíméletességgel kell 
kezelni, hogy azokat sérülés vagy rongálás ne 
érje. Kártérítéssel tartozik az az alkalmazott,

akinek felületes, kíméletlen vagy szándékosan 
rosszakaratú kezelése következtében a vissza
küldött postakosár használhatatlanná válik, 
vagy elvész.

Ha a hivatal a kosarat idejében nem küldi 
vissza, a központi anyagszertár a kosár értéké
nek közlése mellet az illetékes igazgatósághoz 
fordul, amely az ügyben eljárást indít.

18. A leltári tárgyakra vonatkozó ellenbi
zonylatot az anyagszertár a megrendelő hivatal 
igazgatóságához, egyéb anyagokra vonatkozó
kat pedig, vörös papírba elhelyezve, a megren
delő hivatalhoz a csomagban küldi meg.

Postamesteri hivataloknak minden a kincs
tár terhére kiadott anyagokra (pl. bélyegzőfes
ték és zsáktáblák) vonatkozó ellenbizonylatát 
az anyagszertár szintén az igazgatósághoz kül
di meg, ahol azokat a takarékosság elvének ke
resztülvitele szempontjából felül kell vizsgálni.

19. Hiányzó vagy törött anyagokra vonat
kozó felszólamlást az anyagszertár csak akkor 
tárgyal, ha az erről szabályszerű időben és alak
ban felvett tényállási jegyzőkönyv hozzá be
érkezik.

20. A kapott anyagokat a kincstári posta- 
hivatalok alapos indokolás mellett „beszolgál
tatás“ feliratú aláírt és lebélyegzett bizonylat
pár és jelentés kíséretében visszaküldhetik.

A postamesteri hivatalok a kapott anyagot 
csak abban a esetben küldhetik vissza, ha a 
visszaküldés okát előttes igazgatóságuknál elő
zőleg kellőképen megindokolták és a térítési ár 
kiutalását a vezérigazgatóság már engedélyezte.

Az ellenbizonylatot visszaküldeni nem sza
bad. Az anyagszertár a visszaküldött anyagra 
vonatkozó beszolgáltatási bizonylatpár, illetőleg 
a kapott engedély alapján az anyag árának 
visszatérítése iránt intézkedik.

21. Ha a hivatalnak a megrendelt anyag el
len alapos kifogása van, panaszát előttes -igaz
gatóságánál tegye meg.

22. A postamesteri hivatalok által rendelt 
anyagok vételárát, — a csomagolási költséggel 
együtt — s a hivatalok terhére eső javítási költ
ségeket a központi számvevőség a postamester 
járandóságából levonja.

Budapest, 1940. évi augusztus hó.
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Árjegyzék
a m. kir. posta központi javító m űhelye és anyagszertárától rendelendő', illetőleg  

rendelhető  postaüzenii anyagokról és szerelvényekről.

i Nyilván
tartási 
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P 1 f

105a 1 méter ** Ablakredőny zsávoly csíkos 110 cm '............. 1 50 a készlet fogytáig
105b 1 ** „ „ fehér 137 cm ............. 2 50 i t  i t

18 1 tekercs Bankjegyragasztó ................................................ — 03
— 1 darab * Betétszám rézből 1—31-ig .................................. — 60
— 1 „ „ évet jelző ........................ — 60
— 1 * „ „ hónapot jelző jan.—dec. .. — 60
39a 1 készlet Betüminta (sablon) rézből A—Z-ig nagy alakú.. 20 _ a készlet fogytáig
39 b 1 „ „ „ A—Z-ig kisebb alakú 20 —
39 d 1 Tt

„ „ „ a—z-ig kisebb alakú 15 — t i  t i-

40a 1 t t
Számminta (sablon) rézből 1—9-ig és 0 nagy alakú 20 — t t  »»

40c 1 Betűminta „M. kir. posta“ felirat .................... 10 _ t t  »»

40 d 1 t t
„ Korona kürttel ............................... 10 — t i  t i

Bélyegzők rézből:

37a 1 darab ** Helybélyegző ......................................... 4 — bizományi) beszerzés
37k 1 ** „T“ felirattal ............................. - .......... 1 20 >> »>
371 1 ** Tojásdad alakú bélyegző ....................... 8 — „ „

1 ** Ellenőrzőszám ..................................... 3 20 „ „
37sz 1 ** Tojásdad alakú magyar-magyarorosz fel-

irattal ................................ . ....... t 9 60 ” • ” •

Bélyegzők acélból:

37b 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 7 kerékkel
(nagy alakú) 31 — „ „

37c 1 ** Kerékrendszierű keletbélyegző 7 kerékkel , ‘ ,v -
a (kis alakú) ......................................... 30 —

37d ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
(kis alakú) ......................................... 30 _ a  a

37c 1 ** Keletbélyegző postaügynökségek részére
a (8 szögletes) 5 kerékkel ....................... 30 _

37f 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 5 kerékkel
t t (téglalap alakú) „Pu. levél szekrény-

32
1 **  Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerekkel

t t mozgóposta részére (tartalék) ............. 40 _
1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 9 kerékkel

” az elindulás napját követő napon ér-
kező mozgóposta részére (kettő kelte-

zésű) ......................................... •; • 40 _ t t  t t

37 j 1 ** Kerékrendszerű keletbélyegző 6 kerekkel
a jegyzékelő menetek részére ................ 30 — a  a

V p 1 **  Kcrékrendszerü kis alakú magyar-magyar-
t t orosz felirattal, 7 kerékkel ................ 36 _

37q 1 ** Kerékrendszerű kis alakú nyolcszegletes,>» ügynökségek részére, magyar-magyar-
orosz felirattal, 5 kerékkel....................

37r 1 ** Kerékrendiszerű négyszögletes pu. levél-
szekrényből magyar-magyarorosz fel-
irattal, 5 kerékkel.................................. 36

1 **Kcrékrendszerű jm. magyar-magyarorosz
i7 felirattal, 6 kerékkel ........................... 43 • ‘r

37t 1 ** Kerékrendszerű kisalakú, magyar-magyar-
t i orosz felirattal, 5 kerékkel ................ 36 : •"

37ty 1 ** Kerékrendszerű 9 kerékkel, mint 37-i, ma-
t t gyar-magyarorosz felirattal ................ 46 — a  t t  i



Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P f

Bélyegzőalapok:
36a 1 darab * Bélyegzőalap ruggyantából 30/20/10............. 3 24
36b 1 * „ ,. 20/15/10............. 1 62
36 c 1 nemezből 25/20/10............. 1 80
33a ____ l/o kg. * Bélyegzőfesték fekete ............................... 2 50
33b V4 *

9» ............. • • * ........................................... 1 25
33c V4 „ vörös ............................... 1 25
33 d 1 1 üveg ,, lila (ruggy. bélyegzőhöz) .. — 34
32 1 darab ., doboz V2 kg-os ................ — 29 doboz a festékkel
34 1 , „ „ 1U  kg-os ................ — 23 együtt adatik ki
35a 1 * Bélyegzőpárna 13 cm.................................. 2 63
35b 1 * . „ 11 cm................ .-................ 2 23
35c 1 * „ ruggyanta bélyegzőhöz .. — 80
35 d 1 betét 13 cm ................................... — 82
35e 1 * „  „ 11 cm....................... ■ — 75

Borítékok:

2a 1 csomag Levélboríték csomagolópapirosból nyomtatás
100 drb nélkül, enyvezett, 162/114 mm .................... — 36

2c 1 ,, Levélboríték csomagolónapirosból nyomtatás
nélkül, enyvezett, 380/136 mm ............................. 1 85

2d 1 „ „ 229/162 mm.................... — 73
2e 1 csomag Értéklevélboríték (50 drb) 150/220 mm nyom-

tatott címoldallal, enyvezett és recézett
szárnyakkal ............................................. 1 66

4a 1 darab Borítéktábla, iratokhoz 43/28 cm ........................... 1 75
4b 1

99 „ levélhordó kézbesítőkönyvhöz 1 40
4c 1

9» ,. okirattartó (bőrből) .................... 7 60
70 1

»9 ** Bőrlap ........................................................... 5 10
14 1 gomb. * Cérna nemzeti színű . t . .................................. — 14
15 1 >> ; * „ közönséges ............................................................. — 62

Ceruzák:
10a 1 darab Fekete gömbölyű ceruza ................................................... __ - 05 a készlet fogytáig
10b 1 „ szögletes ceruza „Szent Imre“ ............... — 19
10c 1 „ „  „ „Nem, nem, soha“ . . — 12
lOd 1 Kék ceruza cédrusfában ..................................... — 28
lOe 1 Vörös ceruza cédrusfában .................................. — 28
10Í 1 Zöld ceruza cédrusfában .................................................. — 28
10g 1 Barna ceruza cédrusfában .................................................. — 28
10h 1 Lila ceruza cédrusfában ........................................................ — 28
lOi 1 Kék viasz ....................................................................................... — 08
lOj 1 Vörös: viasz .................................................................................. — 08
lOü 1 Másolóceruza közép ............................................................. — 28
101 1 „ puha ........................................................ — 28
lOm 1 „ lila, (rovatoló) — 28
lOn 1 „ zöld ............................................................. — 28

Címtáblák:
122a 1 darab ** Címtábla festett, „M. kir. posta“ felírással . . 12 42
122b 1 ** Címtábla „M. kir. posta magyar-magyarorosz“

felirattal ................ ................................... 12 18
122c 1 Címtábla „Levélpostai küldemények felvé-

tele“ felirattal ............................................. 4 40
122d 1 ** Címtábla téglaalakú kicsi, „Távbeszélő“ fel-

irattal ........................................................ 1 25
122e 1 ** Címtábla gyűjtőhely részére ........................... 5 60
1 22f 1 ** Címtábla postaügynökség részére .................... 1 96
1 22g 1 ** Címtábla „Ügynökségi magyar-magvarorosz“

felirattal .................................................... 3 —

20 0-5 kg. Dextrin ............................................................... — 53

26 b 1 dobpz\ Drótkapocs „Gern“ ............................................. — 09
: l *



33. szám 4 3 3

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P 1 f

89a 1 darab Ecset zsákfestő ..................  ............................... — 48

89b 1 ., bélyegzőtisztító ....................................... 1 08
89c 1 „ csirizkenő ................................................ — 39
89 d 1 „ „ kicsi ......................................... 12

76 1 >» ** Elektromos gyorspecsételő 110 voltos ......... 25 — a készlet fogytáig

26a 1 doboz Érckapccs -(100 darab) ......................................... — 45

123a 1 darab ** Ércsíp ............................................................. 5 60

123b 1 >» *• Ércsípzsinór ..................... : ......................... 2 10

86 1 Fakalapács .......................  ................................ — 45

175 1 Fatál ércpénzhez, kisebb 15 cm ........................... — 97
176 1 ., „ nagyobb 20 cm ....................... 1 10
177 1 „ „ „ négy rekesszel 21 cm ............ 1 96

51a 1 Fedőposztó 17/17 cm ...........................  .............. —r 30
51 b 1 „ ,, 15/15 cm ............................................. — 30

100 1 doboz Fémtisztító „Rebus“ ............................................. — 65

49 1 méter Galand — 08

82b 0.1 kg. Gombostű — ' 55

31a 0.5 Gyertya, asztali .................................................. 1 —
31b 0.5 „ „ kocsigyertya ...................................... 1 —

44 1 darab Heveder ...................................... , — 56

92a 1 Kanna víznek ........................................................ 7 50
92b 1 »» „ olajnak .................................................... 4 08

104a 1 ** .Karszalag (tiszti) ............................................. 4
104b 1 » „ (altiszti) ...................................... 3 93

Kefék:

90a 1 Ruhakefe ...................................................... 2 70
90b 1 Fénycsítőkefe ................................................ í 55
90c 1 Sárkefe ........................................................... — 50
90 d 1 „ Súrolókefe ........................................................ — 49

102 1 » . Kés (papírvágó) .......  ......................................... 2 90

Kosarak:

110a 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
70/43/43 cm ......................................... 6 80

110.) 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
60/38/30 cm ......................................... 5 14

l!0c 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
55/30/26 cm ........................................... 3 94

11 Od 1 ** Csomagoló kosár hántolt fűzvesszőből
50/28/24 cm ...................................... 3 64

121a 1 w ** Szerelvény kisebb ................................  • 40 —

121c 1 Papírkosár spanyolnádból ........................... 8 50
121 d 1 Fáskosár spanyolnádból .........................  ■ 11 90
12 le 1 » Kézikosár spanyolnádból ......................... 7 —

21 f 1 Papírkosár fűzfából .................................... 1 60
21 g 1 Papírkosár fűzfából ...................................... 2 65
21 h 1 Fáskosár fűzfából ......................................... 4 —
21i 1 Kézikosár fűzfából .......................................... 3 30



4 3 4 38. szám.

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P f

97 1 kg. Kóc 1 /

95 1 darab Köpőedény 2 50

27a 0.5 kg. Kréta (fehér) ........... — 55
27b 1 darab „ (fekete) ..............  ............................... — 09

Kulcsok:
56a 1 ** Kulcs levélhordótáskához ........................... _ 80
56b 1 „ *® „ küldönc- vagy pénzeétáskához ....... — 80
56c l ** „ levélszekrényhez .............................. 1 —
Sód 1 ** „ zsákzárhoz.......................................... — 80

Lakatok:
54a 1 Lakat (Wertheim-féle) kisebb 5Ví/5V* cm .. 6 20
54 b 1 ” *a' Lakat (Wertheim-féle) nagyobb 7/7 cm . . . . 8 50

Láda: ..........................

99a 1 „ 1 kg. tinta csomagolásához ...................... 1 95
99b 1 „ 2 „ 3 77
99c 1 ” 3 „ 4 60

Lámpák:

74a 1 Kézilámpa ........... 13 30
74b 1 Favorit lámpa .............................. 3 — a. készlet fogytáig

75 1 Lámpacső oldallámpához ........................... —_ 20
78 1 méter Lámpabél oldallámpához 26 mm ............ — 70 , /

166 l darab Lábtörlő 75/45 cm ....... 3 05
117a 1 »> ** Levélszekrény nagy, kézzel üríthető .............. 42 —
117b 1 ” „ kicsi1, kézzel üríthető .............. 32 — .

17g 1 »» Levélkötegelő készülék ......................... — 06 csak Bp. 72. rendelheti

161 1 í> készülékhez asztali állvány ......... 4 80
172 1 .. „ mozgópostái állvány 5 75
163 1 „ készülék állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely ................ 1 38
164 6 .. „ állványhoz (mozgópostái)

alaphüvely felerősítő fa-
csavar ...................... — 03

17h i .. készülékhez 114 cm-es zsineg . . . . _ 04 csak Bp. 72. rendelheti
17i i » .. készülékhez 164 cm-es zsineg . . . . — 06 csak Bp. 72. rendelheti

93 i -- Locsoló ...................... 2 75

92 i » Másolótábla 30/20 cm — 67

Mérlegek: ...................

I l la i ** Levélmérleg ............................................. 30
111b i » ** 30 kg-os tizedesmérleg ................................ 27 —

l i le i ** 50 kg-os tizedesmérleg .................................. 29 _
l i le i ** Egyensúly mérleg ......................................... 30 •



38. szám. 4 3 5

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s Egységár
Jegyzet

P f

21 1 üveg Mézga (olvasztott) ................................................. 66
58 1 darab ** Ólomzárfogó .................................................... 34 — bizományi beszerzés

120a 1 „ ** Óra (kerek) . . . / ......... ................................. 14 —
120b 1 ” „ (inga) .................................................... 55

Papírok:

la 01 konc Miniszteri papír ............................................. — 21
lb 0 1 ,, Merített fogalmazványi papír ....................... — 16
le 01 » Közönséges fogalmazványi papír .................... — 09
ld 0 1 Irodai papír ....... ................................................ — 10
le 0-1 11 Vonalzott papír ............................................. — 12
H 0 1 ti Kockázott papír ............................................. — 12
ig 01 li írógéppapír (simított) .................................. — 09
ih 01 H * Indogópapir (kék átnyom) 42/68 cm ............ — 48
ií 01 17 * Szürke csomagolópapír 90/63 cm.................... '-- 45
lk 0 1 11 * Vörös csomagolópapír 90/63 cm.................... — 44
1 m 0 1 11 Boríték papír 90/63 cm.................... — 27
In 0-1 11 Áztatópapír 42/30 cm . ................... — ló
lo 10 11 Másoló .selyempapír 46/33 cm................ .  . 8 50
IP 1 darab Leanezpapír 47/34 cm.................... — 22
Ír o - i

*
konc 45

Í v 1 darab * *  Papírtekercs 6 cm 50 m hosszú .................... — 40 bizományi beszerzés
lx 1 ” ** „ 7 cm 50 m hosszú .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. — 46 >> »>

102 1 2 90 ✓

103 1 » 2 50

38a 1 ii **  Pecsétnyomó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 — bizományi beszerzés
38b 1 » magyar-magyarorosz felirattal 6 — 11 11

30a 0*5 kg. 1 30

30b 05 „ 2 03 csak gyorspecsételő
készülékkel használ-

ható

Pénzjegyszallagolc:

3i 100 darab * Pénziegyszalag 10 pengősökhöz .............. — 10
3j 100 * 20 „ ................ — 10
3k 100 * 50 ,, ................ — 10
31 100 '* 100 „ ................ — 10
3m 100 =? 1000 ................ — 10

1 ö0 100 ” * „ 5 „ .............. 10

Pénztárak:

113a 1 ** Pénztár 00 sz. 580 mm. magas, 475 mm. szó-
les 395 mm. mély, kincsesláda nel-
küí, egy főzárral .............................. 250 — bizományi beszerzés

113b 1 ** 00 sz. ugyanaz kincsesládával . . . . . . — — «. ;1

113c 1 <•■.= 0  sz. 633 mm. magas, 527 mm. szc-
les 461 mm. mély, kincsesláda nél- -
kül ................................................ — — M

113d 1 11
** 0 sz. ugyanaz, kincsesládával .........
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Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s
Egységár

Jegyzet
P f

113e 1 darab ** Pénztár 1. sz. 686 mm. magas, 580 mm. szé-
les, 527 mm. mély, kincsesláda nél-
kill ................................................ — — bizományi beszerzés

113f 1 „ ** ., 1. sz. ugyanaz, kincsesládával......... — — >> -*>
113g 1 ,, ** „ 2. sz. 817 mm. magas, 606 mm. szé-

les, 580 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ................................................ — —

113h 1 »» ** 2. íz. ugyanaz, kincsesládával . . . . — —
113i 1 ,, ** „ 3. sz. 1003 mm. magas, 659 mm. szé-

les. 633 mm. mély, kincsesláda nél-
kül ................................................ — —

113j 1 ** ,, 3. sz. ugyanaz, kincsesládával . . . — —
113k 1 »» ** 4. sz. 1100 mm. magas, 738 mm. szé-

les, 659 mm. mély. kincsesláda nél- /
kül ............................................. — —

1131 1 >* ** „ 4. sz. ugyanaz, kinosesládával . . . . — —

114a 1 ** .Pénztár, 00 sz. javított kincsesláda nélkül 20 — a készlet fogytáig
114b 1 ** .. CO sz. javított kincsesládával ......... 25 —
114c 1 »> ** „ 0 sz. javított kincsesláda nélkül 27 —
114d 1 „ ** ,. 0 sz. javított kincsesládával ......... 30 —
114 j 1 >> ** „ 3 sz. javított kincsesládával ......... 60 —
1141 1 „ ** . 4 sz. javított kincsesládával ......... 70 —
116 Bádogpénztár 6. oszt.......................................... 11

69a 1 ** Pénztárca nagy 22/14 cm ....................... 14 27
69 b 1 -• „ kicsi 16/11 cm ............................... 8 —

126a 1 >* Pisztoly Stop 7.65 mm............................................. 40 — Csak vezérig.
engedéllyel

126b '1 -- Pisztolyhoz táska ................................................ 5 —

126c 1 .. Pisztolyhoz töltény ............................................. — 16

126d 1 Pisztoly Frommer Baby 7.65 mm........................... 40 —
126e 1 „ Frommer Babyhoz táska ....................... 4 —
126t 1 »> „ Frommer Babyhoz töltény .................... — 16

Pokrócok:
53a 1 ** Lopok róc ...........................  ......................... 21 60
53b 1 „ ** Takarópokróc ................................................. 35 40

Ponyvák:
41a 1 ** I. sz. ponyva (1/1 méter) ..................... 5 60
41b 1 ,, ** 11. sz. ponyva (1/Í.50 méter) .................... 10 ' 42
41c 1 „ - ** III. sz. ponvva (1.50/1.50 méter) ................ 15 95
41d 1 „ ** IV. sz. ponyva (2/1.50 méter) .................... 20 27
41 e 1 ** V. sz. ponyva (212 méter) ..................... 26 b4
411 1 >» ** VI. sz. ponvva (2/3 méter) ....................... 39 49

. 48a 1 »>
V

Porkendő ............................................................. — 62

46 1 kg. Portörlőrongy (géprongv tarka) ........................... 1 -

65a 1 ** Postakürt 4 hajlású ......................................... 12 _
65b 1 „ zsinór ............................................. 2 40
65c 1 " ** „ szájrész ....................................... 1 20

\
Seprők:

911 1 darab Szobaseprő (szőr) ............................................. 4 87
91b 1 >» Kéziseprő (szőr) ................................................ 1 60
91c 1 )> Oirokseprő ..............................  .................... — 72
91d 1 » Seprőnyél ....................................................... — 28

85 1 »> Sodronykutasz .................... ............................. — 14



38. szám. 4 3 7

Nyilván- A Egységár
tartási legkisebb M e g n e v e z é s Jegyzet
Szilill mennyiség P 1 f

Súlyok:

a) Rézsúlyok:

06a 1 készlet ** Rézsúlykészlet levél- és tizedcsmórleghez
fedeles fatokban .................................. 6 40

66 b 1 darab 1 grammos rézsúly ......................................... — 42
66c 1 “ 2 — 42
67d 1 5 „ „ .............. ....................... — 36
66e J 10 „ .................................... — 40
66 f 1 20 „ „ .................................... — 42
66g 1 50 „ ...................................... — 54
ööh 1 100 „  „  .................................................................. — 78
66i 1 ” 200 „ „ .....................................  • 1 14

b) Vassúlyok:

67 a 1 0.5 kg-os vassúly ......................................... — 95
67b 1 1 „  „  ........................................................................ í 24
67c 1 2 „ ......................................... 1 90
67d 1 » 5 „ „ ......................................... 3 30

73 1 » Szakítólemez .................................................... — 36

23a 1 Szappan, közönséges ................  ......................................................... _
23b 1 »» „  kézmosó ................................................ — —

60 1 ” ** Számozógép öt számcsoporttal ......................................... 62 — bizományi beszerzés

28 1 ** Szarvasbőr 70/45 ................................................ 6 75 »> »

24 1 >» Szárítódeszka ................................................................................................. — 72

94 1 „ Szemétlapát ................................................................................................. 1 25

íll’i
83a 1 ” Szivacstartó ................................................................................................. — 46

83b 1 » Szivacs ................................................................................................................... — 10

Táskák:

68 b 1 ** I. sz. levéUiordótáska, kulcsos, zárral 50/60
cm ................................................................................................... 62 —

6Sc 1 ** 11. sz. levélhordótáska, kulcsos, 45/50 cm . . 45 —

63d 1 ** III. sz. levélhordótáska, kulcsos, 34/28 cm . . 31 —

63c 1 ** 1 . sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ................................................................................................. 56 —

68 f 1 ** II sz. levélhordót,áska. nyomózárral, kulcs
nélkül ........................................................ 39 —

68g 1 ** III. sz. levélhordótáska, nyomózárral, kulcs
nélkül ....................... ................................ 29 . —

6Sh 1 Pénzestáska zárral és két kulccsal, kisebb .. 45 — a készlet fogytáig
68j 1 ** Pénzkézbesítőtáska gyalogkézbesítők részére 35 — Bp. 70 részére
68 i 1 ** Csomagkézbesítőtáska 28/28 cm .................... 19 —
68 k 1 ** Rovatlaptáska ............................................. 19 —
681 1 ** Távirattáska ................................................ 13 —

68o 2 ** Fartáska .................................................. 8 — •

68 m 1 *® Mírlapkihordótáska nők részére 43/60 cm .. 7 —

68 n 1 »> ** „ ugyanaz férfiak részére. . 8



■

438 38. szám.

Nyilván
tartási
szám

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

/
M e g n e v e z é s°  1

Egységár
Jegyzet

P 1 f

68 5 ! darab ** Távirattáska, javított .................................. 3 a készlet fogytáig
6 8 p 1 I. sz. levélhordótáska, kulcsos, javított ......... 31 50
6 8 p 1 » III. sz. „ _ „ ......... 15 50 » 9»

5a 0.5 lt.
\

Fekete anthracén tinta ......................................... 64
5b 0.5 Vörös tinta .................................................... . 1 03
5c 1 üveg Színes tinta (vörös, kék és zöld) ....................... — 2 0
5d 1 ” Vegytinta ........................................................... — 37 -

80a 1 darab Tintatartó, tölcséres ................................................. 6 6
80b 1 „ fatállal ............................................. 1 16

6 a 1 doboz Toll (acél) ............................................................... 2 0 2
6 b 1 >» „ vágotthegyű ................................................ 2 0 2

1 doboz Tollnyél ............................................................... — 08

118b 1 0 >> Töltény Constabulary pisztolyba ........................... 1 2 0 131., 132. rov.-nál
131 10 „ Frommer Baity pisztolyba ....................... 1 2 0 készlet fogytáig
132 10 V „ Frommer nagy pisztolyba........................... 1 2 0 Csak a vezérigazga-

tóság engedélyével.)
25a 1 Törlőgummi ceruzának ......................................... _ 11
25b 1 *> „ tintának ......................................... — 05

47 1 >> Törülköző ................................................ .............. 2 60

8 8 1 Tűzfojtó készülék Totál ......................................... — — bizományi beszerzés

7 1 Üvegtoll .................................................................. — 1 0

82a 1 Varrótű — 01

Vasládák:

115a 1 ** Vasláda, nagyobb, betörésellenes zár és el-
lenzárral, 2 — 2  különböző kulccsal,
900 mm. hosszú, 500 mm. széles,
500 mm. mély, -kinosesládával és a

% kincsesládához 2  különböző kulcs-
csal ................................................. 185 —

115b 1 „ ugyanaz, kincsesláda nélkül ......... 160 —
115c 1 „ kisebb, betörésellenes vasláda

20/30/50 cm terjedelmű, 2 zárral,
padlóra erősített csavarral ............ 65 —

115d 1 >> ** „ ugyanaz, 3 zárral, padlóra nem erő-
síthető ......................................... 75 —

124 1 „ betét 2  fapolccal .............................. 16 —
125 1 »* ** Vasszekrény faaljjal ...................................... 195 —

29 1 „ Vonalzó (50 cm) rézbctéttel .................................. — 97

108a 1 » Vödör, ónozott vasbádogból .................................. 2 40

• Zacskók:

43c 1 ** Zacskó 1 filléres1, középen egy keskeny pi- Csak gyűjtő posta-
ros csík .................................................... 33 hivatal rendelheti

/



38. szám 4 3 9

Nyilván
tartási
szám

43d 

43e 

43 f 

43g 

43h 

43i 

43j 

43k

57

52a
52b

42a
42b
42c
42d
42k
42i
421

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

55

56g

63

61
62

17a 
17b 
17c 
17e 
17 f 
130

A
rendelhető
legkisebb
mennyiség

M e g n e v e z é s

1 ** Zacskó 10 filléres, középen 1 keskeny zöld 
csík ........................................................1 ” • ** Zacskó 20 filléres, középen 2 keskeny zöld 
csík ........................................................1 »» ** Zacskó 50 filléres, középen 5 keskeny zöld 
csík ..................................................1

1
** Zacskó 1 pengős, középen 1 széles fekete 

csík ...........................................................1 ” ** Zacskó 2 pengős, középen 2 széles fekete 
csík ........................................................1 ” ** Zacskó 5 pengős, középen 5 széles fekete 
csík ................................ ..........................

darab

zacskó

darab

gomb.

Zacskó 2 filléres, középen 2 keskeny piros

** Zacskó gyűrűséi 35/24 cm 

* Záróólom 5 kg...................

** Zászló nemzeti 3/1 m. 
** „ gyász 2/1 m.

** Zászlórúd .......................................

Zsákok:
** Pénzeszsák 74/47 cm................... .
** Levélzsák kicsi ................................
** ». nagy

Csomagzsák ................................
** Hátizsák ........................................

Zsák (levélzaoskó) 62/35 cm............
Pecsété® pénzeszsák I. sz. 74/47 cm.

Zsákfüggvénv 1 filléresekhez 
2 

10
20 
50
1 pengősökhöz
2 
5

** Zsákzár 

** Zsákzárkulcs 

Zsákbontókés

Zsáktábla kis alakú ................................................
„ nagy alakú .............................................

Zsinegek:
Vastag zsineg .......................................................
Középvastag zsineg .............................................
Vékony zsineg ....................................................
Simított vastag zsineg .........................................
Simított vékony zsineg .........................................
Kötél kenderből, kbelül 16 ni. hosszú, 6 mm. 

vastag ............. .................................................

Egységár

7
2
6

25
13
1
4

Jegyzet

Csak gyűjtő posta
hivatal rendelheti

bizományi beszerzés

Bp. 72 hiv. részére

Bp. 72. részére
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P í P f

1 h i K o n c in d i g ó  ( k é k  á t n y o m ó  p a p í r )

1 o 10 99 m á s o l ó  s e l y e m p a p í r

2  a 1 cs.
l e v é l b o r í t é k  1621114 m im .  

( 1 0 0  d r b . )

2 e l 99
é r t é k l e v é l b o r í t é k  1 5 0 j2 2 0  

m j m .  (5 0  d r b . ) •
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*) 1 drb. faládát a  fen ti csomagoláshoz K ill. 8-án 18. ragszám alatt be- 
küldtem

1441. sz. n y .  Anyag rendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)

Elíenbizonylat. Iguzg. kerület B u d a p e s t

Kiadatott ) , . , , , ..
BevéJelez te fett j az 194------- évl ......- ~ ~ SZamU - ----- -------------------a,ap,an'

ér téke a b i c s k e i p o s t a h i v a t a l t  /er/ie/i
Az anyagok ér tékét  ________________________________ készpénzben megtéríti.

Kiadásba h e lyez te te tt  az 194__ év i__________ havi_____  jelű raktárszá nadás,
_____ tétele alatt. Bevételbe h e lyez te te t t  az 194__ évi _____ _____ havi _____
jelű raktárszámadás_____ tétele alatt.

I in . k i r .  p o s t a  k ö z p o n t i  j a v í t ó m ű h e l y e  é s  a n y a g s z e r t á r a

a b i c s k e i  p o s t a h i v a t a l  ,

a következő  tárgyakat (anyagokat)  átadta,
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1 h i K o n c in d i g ú  ( k é k  á t n y o m ó  p a p í r )

1 o 10 99 m á s o ló  s e l y e m  p a p í r

2 a í C S .

l e v é l b o r í t é k  1 6 2 j l l 4  m jm .  
( 1 0 0  d r b . )

2 e í 99

é r t é k l c v é l b o r í t é k  I50 j220  
m im .  ( 5 0  d r b . )

5 a 0-5 k g . a n t r a c é n t é n t a * )

10 b 5 d r b f e k e t e  s z ö g l e t e s  c e r u z a

c s o m a g o l á s i  k ö l t s é g

Ö ssze se n
—

*) 1 drb. faládát a fen ti csomagoláshoz V i l i  8 án 18. ragszám alatt be
kü l dlem

B u d a p e s t  ? m 7 a u g u s z t u s  ^ 2 2 - é n .

Az anyagraktár 
bélyegzője.

A  r a k t á r o s  a lá í r á s a .

átadó aláírása.

1441. s z .  n y .  Anyagrendelés. (Bizonylat és ellenbizonylat.)
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Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
240.852/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 31. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájé
koztatóban vezessék keresztül a következő vál
tozásokat:

2. oldal, a feladási határidőt a 4. hasábban 
helyesbítsék 9.30-ról „9.45“-re, az 5. hasábban 
pedig 12.35-ről „12.15“-re.

2. oldal, Bulgária, a 3. hasábba írják be: 
„14.30“, a 4. hasábban lévő bejegyzést (15.25) 
töröljék.

2. oldal, Franciaország, az 1. hasábban „Pa
ris“ szót töröljék és helyébe írják ,',Lyon. Lé
giforgalom csak a meg nem szállt területre.“, 
továbbá töröljék a „A légiforgalom szünetel 
bejegyzést és az 5. hasábba írják be: „b. 11.00°)“.

2. oldal, Görögország, Athinai, a 3. hasábba 
íVják be: „18.10“, a 4. hasábban lévő bejegyzést 
(19.05) töröljék; ugyanott Thessaloniki-nél a
3. hasábba írják be: „16.25“, a 4. hasábban lévő 
bejegyzést (17.20) pedig töröljék.

2. oldal, Ju goszláv királyság, a 3. hasábba 
írják be: „11.25“, a 4. hasábban lévő bejegyzést 
(12.10) töröljék.

2. oldal, Németország, Wien, az 5. hasáb
ban 16.00-t helyesbítsék: „15.45“-re.

2. oldal, Norvégia, az 1. hasábba írják 
„Oslo“, az 5. hasábban lévő bejegyzést (Ko- 
benh.) töröljék és helyébe írják: „b 12.40°)“.

2. oldal, Portugália, az 5. hasábba írják be: 
„b. 11.25“.

2. oldal, Románia, Arad, az 5. hasábban 
15.50-et helyesbítsék „15.30“-ra; ugyanott Bu- 
curesti-nél az 5. hasábban 18.15-öt helyesbítsék 
„17.55“-re.

2. oldal, Spanyolország, Barcelona, az 5. 
hasábba írják be: „b. 14.152)“; ugyanott Mad- 
rid-nál az 5. hasábba írják be: „b. 16.452)“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 12-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
239.533/8.

A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

10. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet jelen
legi szövegét töröljék és helyébe ragasszák a 
csatolt fedőlapot.

Az oldal alján levő 18) jegyzet (1. sz. fedő
lap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz) szövegének 
első mondatában a „nyelven szerkesztve“ sza
vak után a következőket szúrják be: „és csak 
a feladó veszélyére“. Az első mondat után ír
ják be a következő új mondatot: „A távira
tokkal kapcsolatban semmiféle felszólalást nem 
vesznek figyelembe.“

26. o. Afganisztánnál az alkalmazható út
irányoknál a 2. hasábba a IV. útirány elé ír
ják be: II.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 14-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészeken megnyílt posta- 

hivatalok.
I. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken újabban az 
alábbi postahivatalok kezdették meg működésü
ket:

1940. évi szeptember hó 10-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Csúcsa, Kolozs vm., Nagyvárad -=«=■■= Ko

lozsvár, díjnégyszögszáma 3284. Déda, Maros- 
Tor da vm., Marosvásárhely » ■■■■»- Sepsiszent- 
györgy, díjnégyszögszáma 7619. Magyaró, Ma- 
ros-Torda vm., Marosvásárhely «■ »=■= Sepsi- 
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 7620. Pálotailva, 
Maros-Torda vm., Marosvásárhely ■=■= Sepsi- 
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 8333. Ratosnya, 
Maros-Torda vm., Marosvásárhely Sepsi-
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 7972.

1940. évi szeptember hó 11-én:

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs- 
tári postahivatalok:

Kolozsvár 1., Kolozs vm., Nagyvárad »■■■■ 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 4531. Marosvá
sárhely 1., Maros-Torda vm., Nyárádtő <» t  
Marosvásárhely, díjnégyszögszáma 6942.

Távbeszélővel egyesített postamesteri pos
tahivatalok:

Alsófernezely, Szatmár vm., Nagybánya 
-  -  »M Alsófernezely, díjnégyszögszáma 4521. 
Avasújváros, Szatmár vm., Szatmárnémeti «:-«■■■
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Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 3997. Borszék, 
Csik vm., Marosvásárhely — -  — Sepsiszent- 
györgy, díjnégyszögszáma 9464. Ditró, Csik vm., 
Marosvásárhely -  — — Sepsiszentgyörgy, díj - 
négyszögszáma 9466. Égerhát, Szilágy vm., Sülel
med — —= Szilágycseh, díjnégyszögszáma 3752. 
Érkörtvélyes, Szatmár vm., Debrecen—=—= 4agy- 
károly Máramarossziget, díjnégyszögszáma 
2232. Gödemesterháza, Maros-Torda vm., Ma
rosvásárhely Sepsiszentgyörgy, díjnégy
szögszáma 8702. Köröstarján, Bihar vm., Vésztő 

Nagyvárad, díjnégyszögszáma 1707. 
Magyarnemegye, Beszterce-Naszód vm., Kolozs
vár — — — Óradna, díjnégyszögszáma 5971. 
Marosvécs, Maros-Torda vm., Marosvásárhely
— — — Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
7275. Óradna, Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár 
■ — — Óradna, díjnégyszögszáma 7269. Otto- 
mány, Bihar vm., Nagyvárad —=—=—= Érmihály- 
falva, díjnégyszögszáma 2234. Piskolt, Bihar vm., 
Debrecen -  -  — . Nagykároly -  -  ■ Márama
rossziget, díjnégyszögszáma 2232. Rév, Bihar 
vm.. Nagyvárad — — » -Kolozsvár, díjnégyszög
száma 2633. Romoly, Beszterce-Naszód vm., Ko
lozsvár - _  Óradna, díjnégyszögszáma 6280. 
Sülelmed, Szilágy vm., Szatmárnémeti -  -  — 
Zsibó, díjnégyszögszáma 4001. Szilágyzovány, 
Szilágy vm., Székelvhíd - . — —= Szilágysomlyó, i 
díjnégyszögszáma 2839. Teles, Beszterce-Naszód ' 
vm., Kolozsvár —=—=—= Óradna, díjnégyszögszá
ma 6282, Zsibó, Szilágy vm., Kolozsvár -  — ™ 
Nagykároly, díjnégyszögszáma 4004.

Postamesteri postahivatalok:
Alsóhomoród, Szatmár vm., Nagykároly

-  — n» Nagvsomkút, díjnégyszögszáma 3509.
Borválaszút, Szatmár vm., Nagykároly — _ 
Nagysomkút, díjnégyszögszáma 3750. Csanálos 
Szatmár vm., Debrecen — . Nagykároly -  » 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 2423. Ér
szentkirály, Szilágy vm., Kolozsvár . Nagy
károly, díjnégyszögszáma 2835. Kökénvesd, Ugo- 
csa vm., Debrecen -=□—=. Nagykárolv 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 3723. Lázári, 
Szatmár vm., Debrecen acr »- Nagykároly ^ —r 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 3274. Nagy- 
majtény, Szatmár vm., Debrecen — —_ Nagy
károly —- isi-.»«-. Máramarossziget, díjnégvszög- 
száma 2834. Szamoskrassó, Szatmár vm., Debre
cen Nagykároly - Máramarosszi
get, díjnégyszögszáma 3508. Szatmárzsadány pu., 
Szatmár vm., Debrecen -  — Nagykároly 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 3050. Tűre,

Ugocsa vm., Debrecen -  ■ Nagykároly - -- 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 3746. Túr- 
terebes, Ugocsa vm., Debrecen — — i —= Nagyká
roly -  — -. -Máramarossziget. díjnégyszögszáma 
3506. Vámfalu, Szatmár vm., Szatmárnémeti 
-  -  - -  Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 3997.

1940. évi szeptember hó 12-én:

Távíró és távbeszélővel egyesített kincstári 
postahivatalok:

Kolozsvár 2., Kolozs vm., Nagyvárad —=—= 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 4531. Szamosújvár, 
Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár ■--- —- Nagy
károly, díjnégyszögszáma 5371.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

Egeres, Kolozs vm., Nagyvárad —=—=—= Ko
lozsvár, díjnégyszögszáma 4008. Érendréd, Szat
már vm., Debrecen ■ — —-r Nagykároly 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 2426. Ér- 
szőllős, Szilágy vm., Székelyhíd—=—=—= Szilágy
somlyó, díjnégyszögszáma 2427. Görgényszent- 
imre, Maros-Torda vm., Szászrégen -  -  — Gör- 
gényszentimre, díjnégyszögszáma 7621. Gyet-  
gyótölgyes, Csik vm., Marosvásárhely—=—=Sepsi- 
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.258. Ipp, Szi
lágy vm., Székelyhíd—=—=—= Szilágysomlyó, díj
négyszögszáma 2839. Kapnikbánya, Szatmár vm., 
Szatmárnémeti -  — —.-Felsőbánya, díjnégyszög
száma 5075. Kissebes, Kolozs vm., Nagyvárad 
«I — —_ Kolozsvár, díjnégyszögszáma 3285. Ko
lozsvár 3., Kolozs vm., Nagyvárad -  -  Ko
lozsvár, díjnégyszögszáma 4531. Kolozsvár 4., 
Kolozs vm., Nagyvárad -  -  -—•= Kolozsvár, díj 
négyszögszáma 4531. Kövárhosszúfalu, Szatmár 
vm., Szatmárnémeti —=—= Zsibó, díjnégyszögszá
ma 4257. Kraszna, Szilágy vm., Székelvhíd — —— 
Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 3282. Monos- 
petri, Szilágy vm., Székelvhíd -  -  -  ■■ Szilágy
somlyó, díjnégyszögszáma 2235. Nagybáród, Bi
har vm., Nagyvárad -  — —-Kolozsvár, díjnégy
szögszáma 2842. Petres, Beszterce-Naszód vm.. 
Kolozsvár —- Dés - - - - - -  Borgóbeszterce,
díjnégyszögszáma 6935. Szalacs, Bihar vm., Deb
recen -  -  -  Nagykároly -  -  — Máramaros
sziget, díjnégyszögszáma 2233. Szalárd, Bihar 
vm., Nagyvárad -  -  —-. Érmihályfalva, díjnégy
szögszáma 1874. Szamosudvarhely, Szilágy vm., 
Szatmárnémeti -  -  —--Zsibó, díjnégyszögszáma 
4003. Szilágyballa, Szilágy vm., Nagykároly — — 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 3280. Szilágynagy-
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falu, Szilágy vm., Székelyhíd «0 = Szilágysomlyó, 
díjnégyszögszáma 3056. Teke, Kolozs vm., Ma
rosvásárhely — — - Kolozsnagyida, díjnégyszög
száma 6609. Tusnádfürdő, Csik vm., Marosvásár
hely — m— Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
11.093. Varsóié, Szilágy vm., Kolozsvár«» — 
Nagykároly, díjnégyszögszáma 3281. Vedres- 
ábrány, Bihar vm., Székelyhíd — — -  Szilágy1 
somlyó, díjnégyszögszáma 2235.

Postamesteri postahivatalok:
Albis, Bihar vm., Székelyhíd i  -  m- Szilágy - 

somlyó, díjnégyszögszáma 2234. Alsóvalkó, Szi
lágy vm., Szé'kelyihíd — ~ » Szilágysomlyó, díj
négyszögszáma 3057. Disznajó, Maros-Torda 
vm., Marosvásárhely -  — — Sepsiszentgyörgy. 
díjnégyszögszáma 7620. Fehérszék, Szatmár vm., 
Szatmárnémeti — ■ Zsibó, díjnégyszögszáma 
4001. Gyapjú, Bihar vm., Kötegyán — ■ Nagy
várad, díjnégyszögszáma 1708. Hagymáslápos, 
Szatmár vm., Szatmárnémeti i  — Zsibó, díj
négyszögszáma 4257. Kálótaszentkirály, Kolozs 
vm., Nagyvárad ■ ■■ ■. Kolozsvár, díjnégyszög
száma 3518. Költő, Szatmár vm., Szatmárnémeti
-  — » Felsőbánya, díjnégyszögszáma 4257.
Krasznabéltek, Szatmár vm., Nagykároly —=w-. 
Nagysomkút, díjnégyszögszáma 3052. Nagynyi- 
res, Szatmár vm., Szatmárnémeti ■ » —- Zsibó, 
díjnégyszögszáma 4001. Portelek, Szatmár vm., 
Kolozsvár -  Nagykároly, díjnégyszögszá
ma 2425. Szilágyperecseny, Szilágy vm., Székely
híd m -  Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 
3281.

1940. évi szeptember hó 13-án:

Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs
tári postahivatalok:

Csíkszereda, Csík'vm., Marosvásárhely 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.674. 
Gyergyószentmiklós, Csik vm., Marosvásárhely
-  ..  „  Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma
9860. Kézdivásárhely, Háromszék vm., Sepsi
szentgyörgy -  -  — Bereck, díjnégyszögszáma 
11.953. Maroshévíz, Maros-Torda vm., Marosvá
sárhely ■■■■■ » Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 9079. Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm., 
Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy, díj
négyszögszáma 10.679. Székelyudvarhely, Ud
varhely vm., Székelykeresztúr Székely-
udvarhely, díjnégyszögszáma 9086.

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 
mesteri postahivatalok:

Nagybacon, Háromszék vm., Marosvásár
hely — -  Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
10.268. Nyárádszereda, Maros-Torda vm., Ma
rosvásárhely — — Parajd, díjnégyszögszáma 
7624. Parajd, Udvarhely vm., Marosvásárhely
— — — Parajd, díjnégyszögszáma 8338. Szováta, 
Maros-Torda vm., Marosvásárhely — — — Pa
rajd, díjnégyszögszáma 8337. Szovátafürdö, Ma
ros-Torda vm., Marosvásárhely ■.-.■jt -»- Parajd, 
díjnégyszögszáma 8337.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta
hivatalok:

Apahida, Kolozs vm., Kolozsvár —=■«=. Nagy
károly, díjnégyszögszáma 5085. Barátka, Bihar 
vm., Nagyvárad Kolozsvár, díjnégyszög
száma 2842. Bátos, Kolozs vm., Marosvásárhely 

Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
6938. Berettyószéplak, Bihar vm., Székelyhíd

— Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2630. 
Csikszentmárton, Csik vm., Marosvásárhely 
t ~i —.Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.092. 
Deményháza, Maros-Torda vm., Marosvásár
hely -  n i  . Parajd, díjnégyszögszáma 7623. 
Gyalú, Kolozs vm., Nagyvárad — — Kolozs
vár, díjnégyszögszáma 4266. Jádvölgy, Bihar vm., 
Nagyvárad -  ™ ««_ Kolozsvár, díjnégyszögszá
ma 2842. Kárásztelek, Szilágy vm., Sarmaság
-  — — Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2838. 
Kémer, Szilágy vm., Székelyhíd ■ ._■-■■■= Szilágy
somlyó, díjnégyszögszáma 2838. Kisilva, Besz- 
terce-Naszód vm., Kolozsvár -  » -w - Óradna, 
díjnégyszögszáma 6933. Kolozs, Kolozs vm., Ko
lozsvár ■ m Kolozs, díjnégyszögszáma 5085. 
Kolozsvár 5, Kolozs vm., Nagyvárad — — — Ko- 
lozsvár, díjnégyszögszáma 4531. Kolozsvár 6., 
Kolozs vm., Nagyváradt —m= Kolozsvár, díj
négyszögszáma 4531. Magyargorbó, Kolozs vm., 
Nagyvárad —■■■■■- Kolozsvár, díjnégyszögszáma 
4265. Magyarnádas, Kolozs vm., Nagyvárad -=-= 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 4266. Mezőörmé
nyes, Kolozs vm., Marosvásárhely Kolozs
nagyida, díjnégyszögszáma 6289. Mezöszentmi- 
hály, Kolozs vm., Sajómagyarós -  — Mezőke- 
csed, díjnégyszögszáma 6288. Nagyilva, Beszter- 
ce-Naszód vm., Kisilva —=■= Nagyilva, díjnégy
szögszáma 7269. Nagysajó, Beszterce-Naszód 
vm., Kolozsvár — Dés — — Borgóbeszterce, 
díjnégyszögszáma 6937. Oláhszentgyörgy, Besz
terce-Naszód vm., Kolozsvár ■*=■«= Öradna, díj
négyszögszáma 6932. Sajómagyarós, Szolnok- 
Doboka vm., Kolozsvár-=*=Dés«=—=>Borgóbesz- 
terce, díjnégyszögszáma 6286. Sepsibükszád, Há-
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romszék vm,, Marosvásárhely o. -  Sepsiszent- 
györgy, díjnégyszögszáma 11.094. Szászfenes, 
Koloz9 vm., Nagyvárad r mr-wr-. Kolozsvár, díj
négyszögszáma 4531. Szászlekence, Beszterce- 
Naszód vm., Sajómagyarós -» -Mezőkecsed, 
díjnégyszögszáma 6286. Szatmárnémeti 3., Szat- 
már vm., Debrecen «=■.=. Nagykároly «=**= Mára- 
marossziget, díjnégyszögszáma 3275. Szeretfalva, 
Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár ■=■:-—-Borgó- 
beszterce, díjnégyszögszáma 6286. Szilágycseh, 
Szilágy vm., Sülelmed -  ■ ■«- Szilágycseh, díj
négyszögszáma 3753. Szurduk, Szolnok-Doboka 
vm., Kolozsvár Nagykároly, díjnégy
szögszáma 4004.

Postamesteri postahivatalok:
Borgóbeszterce, Beszterce-Naszód-vm., Ko

lozsvár «=*=Dés ■=■= Borgóbeszterce, díjnégy
szögszáma 7271. Csomaköz, Szatmár vm.. Deb
recen Nagykároly ■ ■ Máramarossziget.
díjnégyszögszáma 2424. Jád, Beszterce-Naszód 
vm., Kolozsvár ■ ■ Borgóbeszterce, díjnégy
szögszáma 6935. Létka, Szolnok-Doboka vm., 
Kolozsvár ■■ «■ Nagykároly, díjnégyszögszáma 
4260. Mezőterem, Szatmár vm., Kolozsvár -  -  
Nagykároly, díjnégyszögszáma 2626. Nagvnyu- 
las, Kolozs vm., Marosvásárhely Kolozs-
nagyida, díjnégyszögszáma 6610. Nagysikárló, 
Szatmár vm., Szatmárnémeti — Felsőbánya, 
díjnégyszögszáma 3999. Nagytarna, Ugocsa vm., 
Debrecen Nagykárolv«=wi Máramarosszi
get, díjnégyszögszáma 3745. Nyárádmagyarós, 
Maros-Torda vm., Marosvásárhely ■>=■«=. Paraj d, 
díjnégyszögszáma 7977. Nyárádtö, Maros-Torda 
vm., Marosvásárhely ■ » . Parajd, díjnégy
szögszáma 6613. Ombod, Szatmár vm., Debre 
cen = N a g y k á ro ly  ■ ■ Máramarossziget, díj
négyszögszáma 3275. Remetemező, Szatmár vm., 
Nagykároly Nagysomkút, díjnégyszög
száma 3999. Selymesilosva, Szilágy vm., Kolozs
vár ■"■■■ w. Nagykároly, díjnégyszögszáma 3055. 
Szálva, Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár -  ■ - 
Őradna, díjnégyszögszáma 6283. Szászszent- 
györgy, Beszterce-Naszód vm., Sajómagyarós 
«■=**= Mezőkecsed, díjnégyszögszáma 6287. Szé
kelyvaja, Maros-Torda vm., Marosväsärhelvnc=««= 
Parajd, díjnégyszögszáma 7280. Szentjózsef, 
Beszterce-Naszód vm., Kisilva-=w=*c= Nagyilva, 
díjnégyszögszáma 7270. Szilágyillésfalva, Szilágy 
vm., Sülelmed Szilágycseh, díjnégyszög
száma 3752. Sztána pu., Kolozs vm., Nagyvárad 

Kolozsvár, díjnégyszögszáma 3759. Tar

tóié, Szatmár vm., Szatmárnémeti t —t -. Bik- 
szádfürdő, díjnégyszögszáma 3996.

1940. évi szeptember hó 14-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Erdöszentgyörgy, Maros-Torda vm., Bala- 

vásár Parajd, díjnégyszögszáma 7625.
Makfalva, Maros-Torda vm., Balavásár-  .»=■»= 
Parajd, díjnégyszögszáma 7977.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta
hivatalok:

Alsózsuk, Kolozs vm., Kolozsvár ™ =Nagy- 
károly, díjnégyszögszáma 5084. Bályok, Bihar 
vm., Székelvhíd ■ ....- i -Szilágysomlyó, díjnégy
szögszáma 2629. Bárót, Háromszék vm., Maros- 
vásárhely Hc=«=n»r-Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 10.268. Biharpüspöki 2., Bihar vm., Püs
pökladány M-r-nr- Nagyvárad, díjnégyszögszá
ma 1876. Bonchida, Kolozs vm., Kolozsvár ■ -  
Nagykároly, díjnégyszögszáma 5084. Bors, Bi
har vm., Püspökladány ■-■■■—— - Nagyvárad, díj
négyszögszáma 1706. Csákigorbó, Szolnok-Do
boka vm., Kolozsvár -  -  — ■■ Nagykároly, díj
négyszögszáma 4262. Érábrány, Bihar vm., Szé- 

t  kelvhíd Szilágysomlvó, díjnégyszögszáma
I 2428. Etéd, Udvarhely vm., Székelykor esztúr 
— — Székelyudvarhely, díjnégyszögszáma 8339. 
Hídalmás, Kolozs vm., Nagyvárad — «■»«■ Ko
lozsvár, díjnégyszögszáma 4006. Királyhágó, Bi
har vm., Nagyvárad ■ »» Kolozsvár, díjnégy
szögszáma 3059. Nagyiklód, Szolnok-Doboka 
vm., K olozsvár»oatr Nagykároly, díjnégyszög
száma 5083. Szék, Szolnok-Doboka vm., Kolozs
vár ~ - Nagykároly, díjnégyszögszáma 5372.
Válaszút. Kolozs vm., Kolozsvár Nagy
károly, díinegyszögszáma 5084. Váralmás, Ko
lozs vm., Nagyvárad - ._i .«a~ Kolozsvár, díjnégy
szögszáma 3758.

Poistamesteri postahivatalok:
Bogdánd, Szilágy vm., Kolozsvár ■^^N agy

károly, díjnégyszögszáma 3279. Farkasaszó, Szat
már vm., Nagykároly ■_» -  Nagysomkút, díj
négyszögszáma 4000. Kendilóna, Szolnok-Do
boka vm., Kolozsvár ™._™ .. ■» Nagykároly, díj
négyszögszáma 5083. Kobátfalva, Udvarhely 
vm., S z é k e l y k e r e s z t ú r — . Székelyudvarhely, 
díjnégyszögszáma 8709. Magyarkapus, Kolozs 
vm., Nagyvárad t  ■ » Kolozsvár, díjnégyszög
száma 4009. Major, Beszterce-Naszód vm., Ko
lozsvár Óradna, díjnégyszögszáma 7269.
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Mocsolya, Szilágy vm., Kolozsvár — Nagy
károly, díj négyszögszáma 3280. Sóvárad pu., 
Maros-Torda vm., Balavásár — Parajd, díj-
négyszögszáma 7977.

1940. évi szeptember hó 15-én:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Farkaslaka, Udvarhely vm., Székelykeresz- 

túr — ~ Székelyudvarhely, díjnégyszögszáma 
8709. Korond, Udvarhely vm., Marosvásárhely

Parajd, díjnégyszögszáma 8708.
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Homoródszentmárton, Udvarhely vm., Szé

kel ykeresztúr - Székelyudvarhely, díjnégy
szögszáma 9472. Lóvéte, Udvarhely vm., Szé- 
kelykeresztúr » ■ Székelyudvarhely, díjnégy
szögszáma 9472. Oklánd, Udvarhely vm., Szé- 
kelykeresztúr Székelyudvarhely, díjnégy
szögszáma 9473.

Postamesteri postahivatalok:
Homoródalmás, Udvarhely vm., Székelyke- 

resztúr ■nm  Székelyudvarhely, díjnégyszög
száma 9472. Homoródszentpál, Udvarhely vm., 
Székelykeresztúr °» -  - Székelyudvarhely, díj
négyszögszáma 9473. Vetés, Szatmár vm., Deb
recen “=*= Nagykároly — «“ Máramarossziget, 
díjnégyszögszáma 3050.

1940. évi szeptember hó 16-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 

mesteri postahivatalok:
Csizér, Szilágy vm., Nagyvárad ■ - -  Ko

lozsvár, díjnégyszögszáma 3283.
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Bethlen, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 

— ». Óradna, díjnégyszögszáma 5972. Érvasad, 
Bihar vm., Debrecen -  -  Nagykároly -  » 
Máramarossziget, díjnégyszögszáma 2233. Ká- 
gya, Bihar vm., Nagyvárad ■ ■■■ - Érmihályfalva, 
díjnégyszögszáma 2050. Kékes, Szolnok-Doboka 
vm., Kolozsvár t .-.»- -> . Nagykároly, díjnégy
szögszáma 5974. Magyarlápos, Szolnok-Doboka 
vm., Kolozsvár — — Nagykároly, díjnégy
szögszáma 5078. Madéfalva, Csik vm., Marosvá
sárhely Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 10.264. Mezőbánd, Maros-Torda vm., 
Marosvásárhely ■t»- Kolozsnagyida, díjnégy
szögszáma 6612. Mezőrücs, Maros-Torda vm.,

Marosvásárhely « o o c ;  Kolozsnagyida, díjnégy
szögszáma löóll. Szentmáté, bzoinok-uoboha 
vm., Sajómagyarós«=a*=**_íviezőJsecsed, díjnégy
szögszáma 59/4. 1 ancs, Kolozs vm., Marosvásár
hely ■» a. . Sepsiszentgyörgy, díj négy szogszá- 
ma 6939.

Postamesteri postahivatalok:
Kismajtény, Szatmar vm., Debrecen «-1»- 

Nagykároly Máramarossziget, díjnégy
szögszáma 2834. Kozmás, Csik vm., Marosvásár
hely -• Sepsiszentgyörgy, dijnégyszögszá-
ma 11.092. Mezöpanit, Maros-Torda vm., Ma
rosvásárhely mc=m= Kolozsnagyida, díjnégyszög
száma 6613. Nagypeleske, Szatmár vm., Debre
cen ■ * =  Nagykároly -  - .. Máramarossziget, díj
négyszögszáma 3049. V árdotf alva, Csik vm., Ma
rosvásárhely - -T -—-  Sepsiszentgyörgy, díjnégy
szögszáma 10.674.

1940. évi szeptember hó 17-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Cege, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár — ■ 

Nagykároly, díjnégyszögszáma 5669. Galgó, 
Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár »■ ~ - Nagy
károly, díjnégyszögszáma 4798. Körösfeketetó, 
Bihar vm., Nagyvárad -  -  Kolozsvár, díj
négyszögszáma 3059. Magyarzsombor, Kolozs 
vm., Nagyvárad -  Kolozsvár, díjnégyszög
száma 4007. Somkerék, Szolnok-Doboka vm., 
Kolozsvár i - »  Dés ™ Borgóbeszterce, 
díjnégyszögszáma 6285.

Postamesteri postahivatalok:
Alsótótfalu, Bihar vm., Nagyvárad — ■ 

Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 2051. Fekete
erdő üveggyár, Bihar vm., Nagyvárad -  -  
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 2430.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 18-án.

Egerszólát és Parasznya postahivataloknál, to
vábbá Bátor és Egerbakta postaügynökségek- 
nél közúti pótdíj szedésének rendszeresítése.

240.105/3.
Egerszólát és Parasznya postahivataloknál, 

továbbá Bátor és Egerbakta postaügynökségek
nél közúti pótdíj szedését rendeltem el. Ezzel 
kapcsolatban a hivatalok a segédkönyvekben 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 124. oldalon Bátor 
ü.-nél a 292. szám elé, a 187. oldalon Egerbakta
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ü.-nél a 293. szám elé, a 188. oldalon Egerszó- : 
látnál a 294. szám elé, végül a 423. oldalon Pa- ( 
rasznyánál az 533. szám elé írják be: „pd“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 17. oldalon Bátor ü.-nél „k“-t, a 
44. oldalon Egerbakta ü.-nél ,,k“-t, Egerszólát- 
nál „gy“-t, végül a 111. oldalon Parasznyánál 
„k“-t jegyezzenek be a negyedik hasábba.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 13-án.

Gyöngyösszentkereszt postahivatal nevének 
megváltoztatása.

238.605/3.
Gyöngyösszentkereszt és Táplánfa közsé

geknek „Táplánszentkereszt“ végleges néven 
történt egyesítésével kapcsolatban a gyöngyös- 
szentkereszti postahivatal elnevezése 1940. 
szeptember hó 1-től Táplánszentkereszt névre 
változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban: Annamajor Táp
lánszentkereszt (102. o.), Edeházapuszta o  
Táplánszentkereszt (187. o.), Lujzamajor f*> 
Táplánszentkereszt (349. o.) és Rangkút ^  
Táplánszentkereszt (449. o.) ezentúl u. p. és 
u. t. Táplánszentkereszt.

Gyöngyösszentkeresztnél (236. o.) a „Táp- 
lánfával Táplánszentkereszt ideiglenes néven 
egyesült“ bejegyzésben az „ideiglenes“ szót 
„véglegesére helyesbítsék, Táplánszentke- 
resztnél (513. o.) a jelzés utáni és az )—( 
jelzésnél „Annamajor“ utáni „Gyöngyösszent
kereszt“ bejegyzés törlendő.

A Postahivatalok és .Postaügynökségek 
Névsorában: „Gyöngyösszentkereszt“ (56. o.) 
összes adataival együtt törlendő. Tápiószent- 
márton (139. o.) után bejegyzendő: „6393, 1312, 
. . . ., Táplánszentkereszt, Vas, S„ Szombat
hely -  -  Rum“. A 169. oldalon az 1312. 
számnál „Gyöngyösszentkereszt“ és „Táplán
fa“ törlendő, Szombathely után beírandó „Táp
lánszentkereszt“. A 188. oldalon a 6393. szám
nál „Gyöngyösszentkereszt“ helyett „Táplán
szentkereszt“ Írandó.

Az Irányítási Füzetben: a 66. oldalon
„Gyöngyösszentkereszt“ összes adataival együtt 
törlendő. A 177. oldalon Tápiószentmárton 
után bejegyzendő „Táplánszentkereszt, III.,

Vas., S., VII., Szombathely^Rum, 1. Szomb. 
2/8220 v. 252. f252.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 12-én.

Balatonrendes postaügynökség ideiglenes 
szünetelése.

240.180/3.
Balatonrendes postaügynökség működése 

1940. évi szeptember hó 6-tól ideiglenesen szü
netel.

A hivatalok ehhez képest a Helységnév- 
tárban (116. o.), a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorában (14. o.) és az Irányítási 
Füzetben (19. o.) nevezett postaügynökség jel
zése, illetőleg neve után az ideiglenes szüne
telés jelét (*) alkalmazzák, ezenkívül a Helység- 
névtárban Balatonrendesnól az „u. t. Ábrahám
hegy“ jelzés elé írják be: „u. p. és“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 13-án.

Görbeházpuszta postaügynökség megnyitása.

240.152/3.
Szabolcs vármegye dadai alsó járásában, a 

közigazgatásilag Polgárhoz tartozó Görbeház
puszta lakott helyen 1940. évi szeptember hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Pol
gár, ellenőrzőszáma: 3528., díjnégyszögszáma: 
973.

A postaügynökség forgalmi köre Görbe
házpuszta törzskönyvezett lakott helyre és a 
közigazgatásilag Polgár községhez tartozó Fő- 
vényesháti vitézitelek lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 216. oldalán ‘Fővényesháti 
vitézitelek (Fővényeshát része) Polgár ezen
túl u. p. Görbeházpuszta. A 230. oldalon Gör
beházpusztánál ( n  Polgár) az „u. p. és“ he
lyébe írják be: „ISI Eh. Polgár, Miskolc ---- - -
Polgár — Debrecen, 973“; az „u. t. Polgár“ 
után pedig: „postáig. K.“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsora 55. oldalán Gönyü után írják be: 
„3528., 973., . . . ., Görbeházpuszta ü. (Eh. Pol-
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gár), Szabolcs, K., Miskolc '.........: Polgár
-------  Debrecen“; a 168. oldalon a 973. szám
nál és a 182. oldalon a 3528. számnál írják be: 
„Görbeházpuszta“.

Az Irányítási Füzet 64. oldalán Gönyű 
után írják be: „Görbeházpuszta, Ü., Szabolcs, 
K„ II. Miskolc—Polgár—Debrecen gk., Debre
cen 2., Eh. Polgár.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 13-án.

Héreg postaügynökség megnyitása.
238.609/3.

Komárom vármegye tatai járásában fekvő 
Héreg községben 1940. évi augusztus hó 22-én 
postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Tarján, 
ellenőrzőszáma: 6304., díjnégyszögszáma: 71.

Az ügynökség forgalmi köre Héreg köz
ségre és a közigazgatásilag hozzátartozó Kö- 
veshíd elnevezésű lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 252. oldalán Héregnél az 
„u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Tarján,
Budapest ■«-»-»- Győr, Felsőgalla . . . . ,  71.“ 
az „u. t. Tarján“ után pedig „postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 61. oldalon Heréd után jegyezzék 
be: 6304. 71........Héreg ii. (Eh. Tarján), Komá
rom, S. Budapest -  — — Győr, Felsőgalla...: 
a 162. oldalon a 71. számnál Tardos elé és a 
187. oldalon 6304. számnál jegyezzék be: „Hé
reg“.

Az Irányítási Füzet 72. oldalán Heréd után 
jegyezzék be: „Héreg Ü. Komárom, S. VII. Bu
dapest—Győr, Eh. Tarján.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 12-én.

Magyaregres postaügynökség megnyitása.
240.953/3.

Somogy vármegye kaposvári járásában 
fekvő Magyaregres községben 1940. évi au
gusztus hó 16-án postaügynökség nyilt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Kaposvár
1., ellenőrzőszáma: 5349., díjnégyszögszáma:
575.

Az ügynökség forgalmi köre Magyaregres 
községre és a hozzátartozó Putripuszta lakott
helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 352. oldalán Magyareg
resnél az „u. p. Várda“ helyébe írják be:
Eh. Kaposvár 1., Fonyód ■ Kaposvár,
V árda__ _ 575,“; az „u. t. Somogyaszaló“ után
pedig: „postáig. P“ Putripuszta r\ Magyareg
res (444. o.) ezentúl u. p. Magyaregres.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 86. oldalon Magyaregregy után
jegyezzék be: „5349., 575.,----, Magyaregres ü.
Eh. Kaposvár 1.), Somogy, P„ Fonyód 
Kaposvár, Várda . . . a 165. oldalon az 575. 
számnál Várda elé, a 185. oldalon az 5349. 
számnál írják be: „Magyaregres.“

Az Irányítási Füzet 107. oldalán Magyareg
regy után jegyezzék be: „Magyaregres, Ü„ So
mogy, P., VI., Kaposvár—Fonyód, Eh. Kapos
vár 1.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

241.901/3.

A barcsi 1. sz. postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1940. évi december hó 6. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a Barcs 1. sz. postahivataltól 0.4 km 

távolságra lévő barcsi pályaudvarra és vissza 
naponkint (8) nyolcszor közlekedő kettősfo
gatú tárkocsijáratot,

b) a Barcs 1. sz. postahivataltól 1.6 km tá
volságra fekvő Barcs 2. sz. postahivatalhoz na
ponkint (3) háromszor közlekedő kettősfogatú 
kariolkocsijáratot és

c) a Barcs 2. sz. postahivataltól folytatólag 
az ettől 2.2 km távolságra fekvő belcsapusztai 
postahivatalhoz naponkint (2) kétszer közle
kedő ugyancsak kettősfogatu kariolkocsijáratot 
fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (1) egy kocsist alkalmazni, állan
dóan (2) kettő lovat tartani, az őszi, valamint 
a téli hónapokban, ha az útviszonyok szüksé
gessé teszik, saját költségén harmadik (váltó)
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lovat beállítani, a szállítás ellátásához szüksé- I 
ges egy darab nagy tárkocsit és egy darab kis ! 
kariolkocsit a m. kir. postától a megállapítandó 
vételárért megvásárolni, a szükséghez képest 
új kocsikat beszerezni és azoknak karbantartá
sáról és tisztántartásáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsis(ok)nak a keres
kedők által alkalmazott segédmunkások legki
sebb munkabéreinek megállapítására hivatott 
bizottságnak 25.298/1939. 1/a. K. K. M. szám 
alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 
91. számában) megerősített határozatában meg
jelölt munkabéreknél kevesebbet fizetni nem 
fog.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P, a kis kariolkocsiért évi 68 P, 
összesen tehát évi 337 P kocsiátalányban, s a 
szállításért megállapítandó szállítási átakiny- 
ban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Pécs, Deák
utca 10. I. em. 16. ajtó) és a barcsi 1. számú 
postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elvállalandó kötelezettség teljesítését bizto-' 
sító anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni, valamint a 7.720/1939. M. E. 
számú rendelet 1. és 3. §-aiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes 
törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. IV. te. alapján zsidónak nem te
kinthető személy.

A pályázatot 1940. évi október hó 22-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a pé
csi m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
— mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell 
jegyezni színes irónnal: „Pályázat a barcsi pos
taszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni 
azt az összeget, amelyért a pályázó a szállítást 
a kikötött felételek mellett egy évi időtartamra 
vállalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt ösz- 
szegnek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírban kell a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

A pályázatokat 1940. évi október hó 22-én 
délelőtt 11 órakor a pécsi m. kir. postaigazga
tóság 3. ügyosztályánál (Pécs, (Deák-utca 10. 
I. em. 16. ajtó) fogják bizottságilag felbontani. 
A felbontásnál a magukat igazoló pályázók, 
vagy azoknak meghatalmazással ellátott képvi
selői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát el
fogadják, a szerződés megkötéséig marad kö
telezettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett pályázatok között az árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson, 
továbbá, hogy a pályázatot eredménytelennek, 
vagy semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő, vagy kellően fel nem 
szerelt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest 1940. évi szeptember hó 18-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
239.340/1., 239.502/1., 237.794/1., 238.061/1.
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*) Olyan postamesterek és postakiadók is pályázhatnak, akik 12 évi szolgálati idejüket már betöltötték, 
Tót nyelv tudása szükséges.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi október 
hó 5-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 17-én.

Pályázati hirdetmény postaügynÖki állásokra.
240.949/3., 241.647/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázónem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi október 
hó 5-ig nyújtandók be.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 17-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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A  létszámból torolt egyén

A létszám ból való 
törlés oka

m e ▼ ts
•

állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
hol utoljára 

alkalmazva volt

c
o
<Du Tóth Ferenc kiadó Vámosgyörk, 1919 Kékestető Lemondott,
<D

Q

G
9
<du Varga Erzsébet kiadó Méhtelek, 1914. Több mint 6 hónapig-G
CD nem vállalt alkalmazást.

n

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

BÁCSBORSÓD III. OSZT. POSTAHIVATAL he
lyettest keres, okt. 1-től vagy 15-től 3 hétre. Fizetés meg
egyezés szerint.

BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL gyakorlott pénz
tárkezelőnőt keres havi 130 pengő járandósággal október 
1-ére.

KÖRÖSMEZŐ POSTAHIVATAL minden szakban 
jártas kiadót keres leadás rovatoláshoz. Fizetés 140 P és 
üzemi.

MEZŐKÖVESD postahivatal állandó alkalmazásra, 
nőkiadók szíves ajánlatát kéri. Fizetés megállapodás sze
rint.

SÜMEG POSTAHIVATAL azonnali belépésre jó 
távirász kiadót keres 120 P +  üzemivel.

SZIKSZŐ I. OSZT. POSTAPIIVATAL okt. ,1-re egy 
férfi kiadó vagy kiadójelöltet keres. Járandóság teljes el
látás és fizetés megegyezés szerint.

SZIL (SOPRON MEGYE) POSTAHIVATAL állan
dó alkalmazásra kiadót keres. Ajánlatokat fizetési igény 
megjelölésével kér.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

As állást kereső poatakiadó

Jegyzet

n©Y*
címe

(jelenlegi tartózkodást 
helye)

szolgalati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

ifj. Wehrmann Zoltánné Rákoskert, Bercsényi-u. 4. 16 azonnal Postamester helyettesí
tést vállal.

—-------------------------------------

Király Piroska Derecske, Bihar m. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

F őv4ro* i N y o m d *  R t. F e le lő*  v e z e tő : D u c h o a  Ján o s .



4 5 1

RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 9 1 0 . S Z E P T E M B E R  27 . 3 9 . szám .

T A R T A T O M ;

Megbízás.
Postautalvány és utánvétel! forgalom felvétele a visz- 

szacsatolt keleti és erdélyi országrészek összes hivatalainál.
A búza, rozs, kétszeres és zab postai szállításának 

korlátozása.
A Franciaországba szóló csomagok súlyhatára.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészeken megnyitott és az utalványforgalom
ban résztvevő postahivatalok ellenőrzőszámai.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészeken megnyitott postahivatalok.

Változás a Helységnévtárban.
Budapest 59. kincstári postahivatali kirendeltség át

alakítása postamesteri postahivatallá.
Karanosalja postaügynökség megnyitása.
Alsóhernád pu. postaügynökség behelyezése a köz

ségbe.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízás.
238.021/1.

Stépán László m. kir. postatanácsost a m. 
kir. posta utalványleszámoló hivatal belföldi 
osztályának vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 21-én.

Postautalvány és utánvételi forgalom felvétele 
a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek 

összes hivatalainál.
243.767/4.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken megnyitott ösz- 
szes postahivatalok a teljes postautalvány és a 
mindkét irányú utánvételi forgalmat felvették.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

A búza, rozs, kétszeres és zab postai szállításá
nak korlátozása.

243.340/4.
A Budapesti Közlöny folyó évi szeptember 

hó 20-iki 213. számában a közélelmezés biztosí

tása tárgyában kiadott 6.530/1940. M. E. sz. 
rendeletben foglaltak alapján a következőket 
rendelem:

1. Búzát, rozsot, kétszerest és zabot postai 
szállításra csak az illetékes hatóság által kiállí
tott érvényes szállítási igazolvány mellett sza
bad elfogadni.

2. A szállítási igazolványt annak a község
nek elöljárósága, illetőleg annak a városnak a 
polgármestere állítja ki, amelynek a területén 
a készlet van.

3. A szállítási igazolvány a kiállítástól szá
mított 30 napig érvényes.

4. A szállítási igazolványt a szállítólevélhez 
(szállítójegyzékhez) kell csatolni és azt kézbesí
téskor a címzettnek át kell adni.

A postahivatalok ezt a rendeletet jegyez
zék elő az Ld. 69. §-nál.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 24-én.

A Franciaországba szóló csomagok súlyhatára.
242.491/4.

Franciaország a buenosaires-i postacsomag- 
megállapodásban rendszeresített 3 kg-os súly
fokozatot csomagforgalmában a változott vi
szonyokra való tekintettel egyelőre nem vezeti
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be. Ennek következtében Franciaországba cso
magokat 3 kg-os súiydíj mellett a további in
tézkedésig nem lehet felvenni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzetben az 1. 
oldalon Franciaországnál.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 24-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

243.144/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi szeptember hó 18-án kelt 
B. 8.204/1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, cirillbetűs felírás mellett 
„Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Világ prole
tárjai egyesüljetek. Heil Stalin, Heil Hitler! Ma
gyar proletárok! Éljen a Magyar Népköztársa
ság!“ szöveget, a német sast és horogkeresztet, 
valamint sarlót, kalapácsot ábrázoló egyoldalas 
röpirat; továbbá a cirillbetűs feliratot, egyik ol
dalon horogkereszt ábrázolását, Európa térké
pét, a másik oldalon a sarlót és kalapácsot, ho
rogkeresztet és a római vesszőnyalábot ábrá- j 
zoló „Fs lebe ewig das neue Kreuz“ kezdetű,“... 
régi szeretettel üdvözöl és vár Benneteket régi 
igazi és örök vezéretek Kun Béla“ végződésű 
két oldalas, irodai úton sokszorosított 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, 1940. évi szeptember hó 21-én.

II.
243.145/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi szeptember hó 18-án keit 
B. 8.164/1940. számú végzésével a Budapesten, 
ismeretlen helyen előállított „Testvér! Olvasd, 
tanulj és add tovább!“ c„ „Összeférhetetlenségi 
bejelentés“ kezdetű, „. . . hogy kik a tulajdon- 
képeni hazaárulók!“ végződésű, impressum nél
küli röpirat lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne szál

lítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 21-én.

III.
243.479/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi szeptember hó 21-én kelt 
B. I. 8.302/1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, villamosjegy alakú, trágár 
feliratú és rajzot tartalmazó nyomdatermék le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi szeptember hó 24-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészeken megnyitott és az 
utalványforgalomban résztvevő postahivatalok 

ellenőrzőszámai.

244.017/3.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt, 

keleti és erdélyi országrészeken megnyitott és 
az utalványforgalomban már résztvevő posta 
hivatalok ellenőrzőszámai a következők:
Bánffyhunyad 1020., 1021.
Beszterce 7001., 7002.
Csíkszereda 7007., 7008.
Dés 1062., 1063.
Görgénysóaknafürdő 7026.
Gyergyószentmiklós 7009., 7010.
Homoródfürdő 7038.
Kézdivásárhely 7016., 7017.
Kolozsvár 1. 1022., 1023., 1024., 1025., 1026. 
Korondfürdő 7039.
Máramarossziget 1. 1035., 1036. 
Máramarossziget 2. 1037., 1038.
Maroshéviz 7035.
Marosvásárhely 1. 7027., 7028., 7029., 7030. 
Nagybánya 1041., 1042.
Nagykároly 1043., 1044.
Nagyszalonta 1070., 1071.
Nagyvárad 1. 1001., 1002., 1003., 1004., 1005. 
Nagyvárad 2. 1006., 1007.
Nagyvárad 3. 1008., 1009.
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Naszód 7003., 7004.
Sepsiszentgyörgy 7018, 7019.
Szamosújvár 1064., 1065.
Szászrégen 7031., 7032.
Szatmárnémeti 1. 1045., 1046., 1047. 
Szatmárnémeti 2. 1048., 1049. 
Székelyudvarhely 7040., 7041.
Szilágysomlyó 1053., 1054.
Zilah 1055., 1056.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészeken megnyitott postahi

vatalok.
II. ad. 240.664/3.* •

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken újabban az 
alábbi postahivatalok kezdették meg működésü
ket:

1940. évi szeptember hó 13-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatal:
Csíkrákos, Csík vm., Marosvásárhely **=«= 

Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma: 10.264.
Postamesteri postahivatal:
Gyimes pu., Csík vm., Madéfalva — 

Gyimes pu., díjnégyszögszáma 11.513.

1940. évi szeptember hó 14-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Gyergyóbékás, Csík vm., Marosvásárhely

-  ■ ■ - Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma
10.668. Szépviz, Csík vm., Madéfalva ■ « -
Gyimes pu., díjnégyszögszáma 10.673.

1940. évi szeptember hó 15-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Csíkszentkirály, Csík vm., Marosvásárhely

-  — — Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
10.674. Micske, Bihar vm., Székelyhíd t -i  
Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2236. Poklos- 
telek, Bihar vm., Székelyhíd -  — — Szilágysom
lyó, díjnégyszögszáma 2236. Szilágyszeg, Szi
lágy vm., Sülelmed ■ Szilágycseh, díjnégy-

száma 3754. Vérmező, Szilágy vm., Kolozsvár 
■ ■ ■ Nagykároly, díjnégyszögszáma 3516.

Postamesteri postahivatalok:
Csíkszentimre, Csík vm., Marosvásárhely 

-  — Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.675. 
Hadad, Szilágy vm., Kolozsvár m *> » . Nagyká
roly, díjnégyszögszáma 3512.

1940. évi szeptember hó 16-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Csíkszentdomokos, Csík vm., Marosvásár

hely —--m. Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
10.262. Gyergyóalfalu, Csík vm., Marosvásár
hely Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszá-
ma 9.467. Gyimesközéplok, Csík vm., Madéfalva 
n  mez Gyimes pu., díjnégyszögszáma 11.089. 
Karcfalva, Csík vm., Marosvásárhely 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.263. Ká- 
szonaltiz, Csík vm., Marosvásárhely ■*=*= Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.517. Nagy- 
Ilonda, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár -  »--i- 
Nagykároly, díjnégyszögszáma 4525. Ördögkút, 
Szilágy vm., Kolozsvár — ■ »_ Nagykároly, díj
négyszögszáma 3.756. Szilágypér, Szilágy vm., 
Debrecen — — Nagykároly =*=»= Márama- 
rossziget, díjnégyszögszáma 2.426.

Postamesteri postahivatalok:
Alsóegregy, Szilágy vm., Kolozsvár — mt_ 

Nagykároly, díjnégyszögszáma 3.756. Diósad, 
Szilágy vm., Kolozsvár -  — Nagykároly, díj
négyszögszáma 3.513. Marosszentkirály, Maros- 
Torda vm., Marosvásárhely = Sepsiszent
györgy, díjnégyszögszáma 6.942.

1940. évi szeptember hó 17-én:

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

Á kosfalva, Maros-Tor da vm., Marosvásár
hely Parajd, díjnégyszögszáma 7.279.
Alparét, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 
Nagykároly, díjnégyszögszáma 4.800. Bereck, 
Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy i  ■ — Be
reck, díjnégyszögszáma 12.393. Bikfalva, Három
szék vm., Uzon -  "  — Sepsiszentgyörgy, díj
négyszögszáma 11.097. Cséhtelek, Bihar vm., 
Székelyhíd — Szilágysomlyó, díjnégyszög
száma 2.429. Csíkszentgyörgy, Csík vm., Maros
vásárhely- - —-»-n Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 11.091. Csokaly, Bihar vm., Nagyvárad
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■ -» — Érmihályfalva, díj négyszögszáma 1.873. 
Désakna, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár »-» 
Nagykároly, díjnégyszögszáma 5.081. Gernye- 
szeg, Maros-Torda vm., Marosvásárhely ■ — ~  
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 7.277. Ká- 
polnokmonostor, Szolnok-Doboka vm., Kolozs
vár -  -  — Nagykároly, díjnégyszögszáma 4.796. 
Kászonújfalu, Csík vm., Marosvásárhely» » » . 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.518. Ko- 
lozsborsa, Kolozs vm., Kolozsvár ■ ■ .».-Nflgy- 
károly, díjnégyszögszáma 4.802. Kovászna 1. és 2. 
Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy» — ■■»-. Be 
reek, díjnégyszögszámuk 11.955. Málnásfürdő, 
Háromszék vm., Marosvásárhely ■ — -»- Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.678. Nyárád- 
remete, Maros-Torda vm., Marosvásárhely ■ » . 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 7.975. Sá- 
romberke, Maros-Torda vm., Marosvásárhely 
m-m-mr- Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
6.941. Sepsikőröspatak, Háromszék vm., Maros- 
vásárhely-  » — - Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 10.679. Sósmező, Háromszék vm, Sepsi
szentgyörgy m=mc=mE= Bereck, díjnégyszögszáma 
12.841. Szent jobb, Bihar vm., Nagyvárad »=»=»= 
Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 2.051. Tóti, 
Bihar vm., Székelyhíd » - Szilágysomlvó,
díjnégyszögszáma 2.429. Tusnád, Csík vm., Ma
rosvásárhely — — » Sepsiszentgyörgy, díjnégy
szögszáma 11.092. Uzon, Háromszék vm., Sepsi
szentgyörgy — — ~  Uzon, díjnégyszögszáma 
11.097.

Postamesteri postahivatalok:
Felsösófalva, Udvarhely vm., Marosvásár

hely -  ■ — Parajd, díjnégyszögszáma 8.707. 
Gyümölcsénes, Szilágy vm., Székelyhíd -  — ■ - 
Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2.840. Hal
mosd, Szilágy vm., Székelyhíd -  ■ « Szilágy
somlyó, díjnégyszögszáma 2.840. Mezőcsávás, 
Maros-Torda vm., Marosvásárhely».,» Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 6.941. Náprád, 
Szilágy vm., Szatmárnémeti ■-■»- » -. Zsibó, díj
négyszögszáma 4.003.

1940. évi szeptember hó 18-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri nosta- 

hivatalok:
Alsócsernáton, Háromszék vm, Sepsiszent

györgy » » » Bereck, díjnégyszögszáma 11.520. 
Bögöz, Udvarhely vm., Székelykeresztúr » . — » 
Székelyudvarhely, díjnégyszögszáma 8.710. Csík
madaras, Csík vm., Marosvásárhely =»=» Sepsi

szentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.263. Éradony, 
Bihar vm., Nagyvárad »- ■ »  Érmihályfalva, 
díjnégyszögszáma 2.049. Értarcsa, Bihar vm., 
Nagyvárad »--»~w- Érmihályfalva, díjnégyszög
száma 2.048. Gidófalva, Háromszék vm., Maros- 
vásárhely »=»=*= Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 11.096. Gyergyóremete, Csík vm., Maros- 
vásárhely »=mc=™=: Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 9.466. Hagymádfalva, Bihar vm., Nagyvá
rad ». » » Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 
2.236. Kackó, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 
m-.;m »■■■ Nagykároly, díjnégyszögszáma 5.080. 
Kézdiszentlélek, Háromszék vm, Sepsiszent
györgy „ ■■■w-w- Rereek, díjnégyszögszáma 11.952. 
Kohóvölgy, Szolnok-Doboka vm, Kolozsvár 
» »' »-. Nagykároly, díjnégyszögszáma 5.365. 
Körösszeg, Bihar vm. Vésztő » — » ■ Nagyvá
rad, díjnégyszögszáma 1.546. Nagyajta, Három
szék vm, * Marosvásárhely ■ — — Sepsiszent
györgy, díjnégyszögszáma 9.868. Nagyborosnyó, 
Háromszék vm., Marosvásárhely» » » .  Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.522. Nagy- 
galambfalva, Udvarhely vm., Székelykeresztúr 
— — — Székelyudvarhely díjnégyszögszáma 
8.710. Páncélcseh, Szolnok-Doboka vm. Nagy
várad » » Kolozsvár, díjnégyszögszáma
4.528. Papfalva, Bihar vm, Székelyhíd -  -  » - 
Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2.429. Retteg, 
Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár »=»=> Dés »=»= 
Borgóbeszterce, díjnégyszögszáma 5.369. Szár
hegy, Csík vm., Marosvásárhely»=»^ Sepsiszent
györgy, díjnégyszögszáma 9.466. Székelykeresz
túr, Udvarhely vm., Székelykeresztúr ». » Szé
kelyudvarhely, díjnégyszögszáma 8.341. Szent- 
egyházasfalu, Udvarhely vm., Székelykeresz
túr ■ ■ i -  Székelyudvarhely, díjnégyszögszáma 
9.864. Tekeröpatak, Csik vm., Marosvásárhely 
»—»—. Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.860.
Vasláb, Csík vm., Marosvásárhely»-»—»_ Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.861. Zabola, 
Háromszék vm., Marosvásárhely Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.954, Zágon. 
Háromszék vm., Marosvásárhely »=»=*■= Sepsi
szentgyörgy, díjnégyszögszáma 11.955. Zetelaka, 
Udvarhely vm., Székelykeresztúr Székely-
udvarhely, díjnégyszögszáma 9.085.

Postamesteri postahivatalok:
Búza, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár -  » 

Nagykároly, díjnégyszögszáma 5.975. Csíkszent- 
mihály, Csik vm., Mádéfalva »=»=»= Gyimes pu., 
díjnégyszögszáma 10.672. Érkőrös, Szilágy vm.,
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Kolozsvár » -» -» -Nagyvárad, díjnégyszögszáma 
2.426. Felsőderna, Bihar vm., Székelyhid — 
Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2.129. Gagy, 
Udvarhely vm., Székelykeresztúr ■ — Székely- 
udvarhely, díjnégyszögszáma 8.340. Gyimes- 
felsőlok, Csík vm., Mádéfalva »-■»- Gyimes pu., 
díjnégyszögszáma 11.089. Imecsfalva, Háromszék 
vm., S e p s i s z e n t g y ö r g y B e r e c k ,  díjnégy
szögszáma 11.953. Karika, Szilágy vm., Kolozsvár 
-  » -  Nagykároly, díjnégyszögszáma 4.004. 
Köpec, Háromszék vm., Marosvásárhely» ■■ — : 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.867. Kö- 
röskisjenő, Bihar vm., Nagyvárad t  — ■» Ko
lozsvár, díjnégyszögszáma 2,053. Lecsmér, Szi
lágy vm., Székelyhid » -  — - Szilágysomlyó, díj
négyszögszáma 2.630. Magyarderzse, Kolozs vm., 
Kolozsvár -  — — Nagykároly, díjnégyszögszáma 
4.528. Mezöszakadát, Bihar vm., Nagyvárad ■ — 
Kolozsvár, díjnégyszögszáma 2.053. Nagy gór osz
ló, Szilágy vm., Szatmárnémeti -  ■-  Zsibó, díj
négyszögszáma 4.003. Oláhlápos, Szolnok-Doboka 
vm., Kolozsvár» » »= Nagykároly, díjnégyszög
száma 5.366. Siménfalva, Udvarhely vm., Szé
kelykeresztúr Székelyudvarhely, díjnégy
szögszáma 8.340.

1940. évi szeptember hó 19-én:

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

Bálványosváralja, Szolnok-Doboka vm., Ko
lozsvár » - w  - Nagykároly, díjnégyszögszáma 
5.667. Barálos, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy 
»..» m Bereck, díjnégyszögszáma 11.522. Gelen- 
ce, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy -  ■ Be
reck, díjnégyszögszáma 12.394. Kettösmezö, Szi
lágy vm., Kolozsvár»- — — Nagykároly, díj
négyszögszáma 4.003. Nyirsid, Szilágy vm., Ko
lozsvár —=—=—= Nagykároly, díjnégyszögszáma 
3.755. Olasztelek, Udvarhely vm., Marosvásár
hely ■ » -  Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
9.867. Szentkatolna, Háromszék vm., Sepsiszent
györgy »=—=—= Bereck, díjnégyszögszáma 11.953. 
Szilágyszentkirály, Szilágy vm., Kolozsvár ■ —-  
Nagykároly, díjnégyszögszáma 3.754. Szilágy fő- 
keresztúr, Szilágy vm., Kolozsvár — — — - Nagy
károly, díjnégyszögszáma 3.514. Szilágygörcsön, 
Szilágy vm., Kolozsvár -  -  Nagykároly, díj
négyszögszáma 3.514. Maksa, Háromszék vm., 
Sepsiszentgyörgy -  —. - Bereck, díjnégyszögszá
ma 11.521. Gyergyócsomafalva, Csík vm., Maros- 
vásárhely — . Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög

száma 9.467. Gyergyóújfalu, Csík vm., Marosvá
sárhely -  -  Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 9.860. Lajosvölgy, Szatmár vm., Szatmár
németi —=—=—= Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 
4.253. Sepsibodok, Háromszék vm., Marosvásár
hely —=—= Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 
11.095. Szamosborhid, Szaonár vm., Nagykároly
-  »  — Nagysomkút. díjnégyszögszáma 3.750. 
Vargyas, Udvarhely vm., Marosvásárhely — — - 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.866.

1940. évi szeptember hó 20-án:
Távíróval és távbeszélővel egyesített kincs

tári időszaki postahivatalok:
Görgénysóaknafiirdő, Maros-Torda vm., Ma- 

rosvásárhely»=—=—= Sepsiszentgyörgy, díjnégy
szögszáma 7.621. Homoródfürdö, Udvarhely vm., 
Székelykeresztúr »■■— — Székelyudvarhely, díj
négyszögszáma 9.471.

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalok:

Balavásár, Kisküküllő vm., Balavásár-=— = 
Parajd, díjnégyszögszáma 7.280. Nagykend, Kis
küküllő v,m., Balavásár» ■ » Parajd, díjnégy
szögszáma 7.280. T or ja, Háromszék vm., Maros- 
vásárhely — » Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 11.519.

Postamesteri postahivatalok:
Árpástó, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár

-  — — Pás —==—=—= Borgóheszteree, díjnégyszög
száma 5.667. Felör, Szolnok-Doboka vm., Kolozs
v á r» ^ =—=Dés -  -  — Borgóheszteree, díjnégy
szögszáma 5.666. Kajántó, Kolozs vm., Nagyvá
rad » = » =  Kolozsvár,, díjnégyszögszáma 4.530. 
Magyardécse, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár
-  ■ - Dés ■ »"■ Borgóheszteree, díjnégyszög
száma 5.667. Szamosfalva, Kolozs vm., Nagyvárad 
■ Kolozsvár, díjnégyszögszáma 4.804. Szé- 
kelyhodos, Maros-Torda vm., Marosvásárhely 
»—m— Parajd, díjnégyszögszáma 7.623. Vajda
kamarás, Kolozs vm., Kolozsvár » » - Nagy
károly, díjnégyszögszáma 5.374.

1940. évi szeptember hó 21-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri pos

tahivatalok:
Asszonyvására, Bihar vm., Székelyhid — — 

Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 2.049. Borsa- 
újfalu, Kolozs vm., Nagyvárad » ■ Kolozsvár, 
díjnégyszögszáma 4.529. Élőpatak, Háromszék
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vm., M a r o s v á s á r h e l y ■».. Sepsiszentgyörgy, 
díjnégyszögszáma 10.270. Gálospetri, Bihar vm., 
Nagyvárad «-.i ™ Érmihályfalva, díjnégyszög
száma 2,233.

Postamesteri postahivatalok:
Érköbölkút, Bihar vm., Nagyvárad ■ m — 

Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 2.050. Ispán- 
mező, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár —■ — — 
Dés t  — Borgóbeszterce, díjnégyszögszáma 
5.665. Kosna, Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár
■ ■ Dés «--» Borgóbeszterce, díjnégj^szög- 
száma 8.328. Nagyeskiillő, Koloz-s vm., Nagyvá
rad T-M ™ Kolozsvár, díjnégyszögszáma 4.529. 
Szödemeter, Szilágy vm., Kolozsvár -  -  Nagy
károly, díjnégyszögszáma 2.627.

1940. évi szeptember hó 22-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatal:
Nagy teremi,, Kiskükiillő vm., Marosvásárhely 

■■ ■ ■ Parajd, díjnégyszögszáma 6.943.

1940. évi szeptember hó 23-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatal:
Kibéd, Maros-Torda vm., Balavásár -.m -  ■ 

Parajd, díjnégyszögszáma 7.977.

1940. évi szeptember hó 24-én:
Postamesteri postahivatalok: 
Hegyközkovácsi, Bihar vm., Nagyvárad

■ -  Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 1.875. 
Pelbárthida, Bihar vm., Nagyvárad — — — Ér
mihályfalva, díjnégyszögszáma 1.705.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

Változás a Helységnévtárban.
242.598/3.

Helemba község utolsó távírdája a jövőben 
Szob. A hivatalok ehhez képest a Helységnév- 
tár I. számú pótfüzetében a 63. oldalon Helem- 
bánál „u. t. Garamkövesd“ bejegyzést töröljék 
és helyette írják be „u. t. Szob“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

Budapest 59. kincstári postahivatali kirendelt
ség átalakítása postamesteri postahivatallá.

242.296/3.

A Budapest 59. számú kincstári postahiva
tali kirendeltség (IX. kér., Soroksári Dunaág. 
Nagy vásár telep) folyó évi szeptember hó 16-án 
postamesteri hivatallá alakult át.

Az új I. osztályú jellegű távíró- és távbe
szélővel egyesített postahivatal ellenőrzőszáma, 
díjnégyszögszáma, szolgálati jellege és távbe
szélő hívószáma változatlan.

A hivatal az eddigi munkakörnek megfele
lően a Nagyvásártelep területére szóló távira
tokat is kézbesíti.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorában az alábbi változást ve
zessék keresztül: A 27. oldalon a Budapest 59. 
sz. postahivatalnál a „Budapest 9. kirendelt
sége“ szavakat töröljék.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 23-án.

Karancsalja postaügynökség megnyitása.
242.044/3.

Nógrád vármegye salgótarjáni járásában 
fekvő Karancsalja községben 1940. évi szep
tember hó 19-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Salgótar
ján, ellenőrzőszáma: 800, díjnégyszögszáma:
223.

Az ügynökség forgalmi köre a községre, 
valamint a közigazgatásilag hozzátartozó Bikó- 
bikkbánya (Gusztávakna) és Gyertyánospuszta 
lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Karancsaljánál (284. 
o.) az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Sal
gótarján, Salgótarján ~  Litke, 223“, az „u. 
t. Bocsárlapujtő“ után pedig „postáig. Bp.“. 
Bikóbikkbánya (Gusztávakna) r\ Karancsalja 
(136. o.) és Gyertyános puszta Karancsalja 
(234. o.) ezentúl u. p. Karancsalja.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 70. oldalon Karád után jegyezzék
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übe: „800, 223, . . ., Karancsalja ü. (Eh. Salgótar
ján), Nógrád, Bp., Salgótarján = =  Litke“; a 
1163. oldalon a 223. számnál Etes után és a 177. 
oldalon a 800. számnál írják be: „Karancsalja“.

Az Irányítási Füzetben a 85. oldalon Karád 
után jegyezzék be: „Karancsalja, Ü, Nógrád, 
Bp., I. b., Salgótarján—Litke, Eh. Salgótarján, 
22. “

Budapest, 1940. évi szeptember hó 23-án.

Alsóhernád pu. postaügynökség behelyezése a 
községbe.
241.677/3.

Az alsóhernádi pályaudvaron működő pos
taügynökség a település belsejébe helyezte
tett át.

A hivatalok ehhezképest a Helységnévtár
ban (95. o.), a Postahivatalok és Postaügynök
ségek Névsorában (8. o.) és az Irányítási Fü
zetben ( 10. o.) az ügynökség jelzése, illetőleg 
neve mellől a „p. u.“ szócskát töröljék.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

231.077/1.
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*J Pályázhatnak olyan németül tudó féifi postamesterek vagy postakiadók is, akikne ; 5 évnél kevesebb szolgá
lati idejük van.

Erre a postamesteri állásra pályázhat 
az a postamester és postakiadó, aki a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett. A „m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkezik.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta- 
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi október 

! hó 12-ig küldjék meg.
A határidő után felterjesztett, vagy nem az 

illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 21-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.

243.153/3.
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*) A  szállítás és kézbesítés költségeihez a község hozzájárul

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával, hogy a pályázónem tartozik az 1939. 
évi TV. te. 1. §-nak hatálya alá. az 1. hasábban

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
242.948/3.

Huszt—Xycn> postahivatalnál a postaszállí
tás ellátására 1940. évi december hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek í> követ
kező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) Huszt—XycT'ij postahivataltól 2 km tá

volságra levő pályaudvarra és vissza naponkint 
(8) nyolcszor közlekedő kettősfogatú tárkocsi- 
járatot,

b) Huszt—XycTi, nagyközség egész terüle
tén (1) egy naponta kétszeri indítású és (1) egy 
hetenként legalább háromszor közlekedő, 
ugyancsak kétszeri indítású egyesfogatú cso- 
magházhozkézbesítő kocsijáratot a debreceni 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre megr 
állapított órákban menetrend szerint fenntar
tani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntar
tása végett (3) három kocsist alkalmazni, (4) 
négy lovat tartani s a szállítás ellátásához szük
séges egy drb nagy tárkocsit és három drb kéz
besítőkocsit a m. kir. postától, a megállapítandó 
vételárért megvásárolni, a szükséghez képest új

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi október 
hó 12-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R T. 1936
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 24-én.

kocsikat beszerezni és azoknak karbantartásá
ról és tisztántartásáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás 
ellátására alkalmazott kocsisoknak a kereske
dők által alkalmazott segédmunkások legkisebb 
munkabéreinek megállapítására hivatott bizott
ságnak 25.298/1939. Pa. K. K. M. szám alatt 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. 
számában) megerősített határozatában megje
lölt munkabéreknél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantar
tásáért évi 154 P és a három kézbesítőkocsiért 
évi 462 P, összesen tehát évi 616 P kocsiáta
lányban s a szállításért megállapítandó szállí
tási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Debre
cen, Déri-tér postapalota, III. em. 304. ajtó) és 
a huszti—Xyerb postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz feddhetetlen előéletről és az 
elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyít
ványt kell csatolni és a 7.720/1939. M. E. számú 
rendelet 1. és 3. szakaszaiban meghatározott 
okiratokkal, vagy a lakóhelye szerint illetékes
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törvényhatóság első tisztviselője által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, 
hogy az 1939. IV. te. alapján zsidónak nem te
kinthető személy.

A pályázatot 1940. évi október hó 30-án 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a deb
receni m. kir. postaigazgatóságnál személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítékra 
— mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a huszti—Xycrr, 
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 
elfogadható értékpapírban kell a debreceni m. 
kir. postaigazgatóság segédhivatala címére meg
küldeni.

4 5 9

A pályázatokat 1940. évi október hó 30-án 
délelőtt 11 órakor a debreceni m. kir. posta- 
igazgatóság 3. ügyosztályánál (Debrecen, Déri
tér, postapalota, III. em. 304. ajtó) fogják bi
zottságilag felbontani. A felbontásnál a magu
kat igazoló pályázók, vagy azoknak meghatal
mazással ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek pályázatát elfo
gadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok között az árakra való 
tekintet nélkül szabadon választhasson, továb
bá, hogy a pályázatot eredménytelennek vagy 
semmisnek nyilváníthassa.

A kiírástól eltérő vagy kellően fel nem sze
relt pályázatok figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókróí.
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Salamon Magda kiadó Budapest, 1908. Budapest 14.
Több mint 6 hónapig 
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Kovács Hermin kiadó Szolnok, 1914. Huszt Lemondott,
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sa Szabó Ida kiadó Bánréve, 1912. Bánréve Lemondott.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)

ALSÓDABAS I. OSZT. POSTAHIVATAL minden
ben jártas kiadó ajánlatát kéri fix fizetéssel azonnali be
lépésre.

JÁSZAPÁTI POSTAHIVATAL kettő kiadó ajánla
tát kéri azonnalra vagy október hó 1-re. Fizetés készpénz 
megegyezés szerint és üzemi.

KUNMADARAS I. OSZT. POSTAHIVATAL októ
ber 1-től állandóan alkalmazna nőkiadót. Lehet kezdő is

*) A fizetésen telül minden kiadónak a szabályszerű

(esetleg kiadójelölt). Ajánlkozóktól feltételek közlését is 
kéri.

NAGYMÁNYA POSTAHIVATAL távbeszélőkeze
lésben jártas nőkiadót azonnalra keres két hónapra. Fize
tés 70 pengő és lakás, fűtés, valamint a szabályszerű üzemi 
jutalék.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL november 
1-re gyakorlattal biró kiadót keres.

SZENTENDRE I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra kiadót keres azonnalra. Fizetés megegyezés 
szerint.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiidó

Jegyzet
ne-v*

címe
(jelenlegi tartózkodik 

helye)

szolgálati
éveinek
ez i w f

ueiy időponttól 
kezdve vállai 

állást

Cserős Erzsébet Kistarcsa, Zsófialiget, 
Aradi utca 18. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Trapli Anna Magyaregregv 
(Baranya vm.) azonnal

Kisegítőnek ajánlkozik. 
Dunántúl vagy Budapest 

környékére.

Pandur Kató Tarrós, up. Vásáros- 
dombó (Baranya vm.) azonnal Kisegítőnek bárhová.

Márkus Adél Hódmezővásárhely azonnal Kisegítőnek bárhova.

Ocskó Júlia Kiskundorozsma, 
Árpád-u. 1. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Dr. Adda Béla Ráb aszóvá t október 15 -tői kiadónak bárhova.

Bakóczy Katalin Ohátpusztakócs 
u. p. Telekháza azonnal Némi gyakorlattal 

teljesen kezdő.

Árosy Lajos Szalkszentmárton 
(Pest m.) azonnal kisegítőnek ajánlko

zik bárhová.

Bagi Erzsébet Jászladány,
Kossuth Lajos u. 19. azonnal Hivatali kisegítőnek 

jelentkezik.

Ortner Ilona Tűrje azonnal Kisegítőnek Dunántúlra.

Solti Erzsébet Rákospalota, 
György-u. 6. azonnal. Kisegítőnek bárhova.

Pethes Andor Debrecen, 
Cserepes-utca 12. azonnal. kisegítőnek

Récsei Gabriella Pitvaros azonnal. kisegítőnek

A *zerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztál y. Dob-utca, Budapest 7.

PAvAroai N yom da R t. F a le lő i vezető : D uchon János.
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T A K T

A Lettországgal való utalványforgalomban használt 
pénznem változása’.

Bankjegyek bevitelének korlátozása Franciaország
ban.

Magántáviróforgalom megnyitása a Magyar Szent 
Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekkel.

A magán távbeszélő forgalom megnyitása és a díj- 
övenkénti távolsági díjszabás életbeléptetése a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országré
szekben.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészeken megnyitott postahivatalok.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészeken megnyitott postahivatalok egyes 
adatainak helyesbbítése.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

A Lettországgal való utalványforgalomban 
használt pénznem változása.

242.323/4.

A Lettországgal való mindkét irányú utal
ványszolgálatban a forgalmat az eddigi 2500 fran
cia frankos maximum helyett 50 amerikai dollár 
maximummal állapítom meg. Az utalványokat 
1940. október 1-től kezdve dollárban kell kiállí
tani.

A hivatalok a Levélpostadíj szabás 124., 149. 
és 159. oldalain Lettországnál a francia frankban 
feltüntetett 2500 maximumot 50 dollárra javítsák.

Megjegyzem, hogy Lettországgal a mindkét 
irányú ütánvételi és megbízási forgalom továbbra 
is szünetel.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

Bankjegyek bevitelének korlátozása Francia- 
országban.
244.903/4.

Franciaország meg nem szállott részébe bár
milyen bankjegyet csak az „Office des Chan-

L O M :

Változások a Táviró-Díjszabásban.
Budapest 35. számú postahivatal megnyitása. 
Badacsonylábdihegy időszaki postahivatalnak állandó 

jellegű postahivatallá való átalakítása.
Kecskemét postaügynökségnek postahivatallá való 

átalakítása.
Klárafalva postaügynökségnek postahivatallá való

átalakítása.
Husztsófalva postaügynökség megnyitása.
Ignéc postaügynökség megnyitása.
Méhtelek postaügynökség megnyitása.
Nagyesztergár postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra. 
Erdélyért!
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

ges“ engedélyével, vagy valamely erre megha
talmazott pénzintézet közvetítésével szabad be
vinni. A korlátozó rendelkezés áthágása eseté
ben a bevinni megkísérelt összeget elkobozzák.

A hivatalok adandó esetben hívják fel erre 
a feladók figyelmét és jegyezzék ezt elő a Ld. 
238. oldalán Franciaországnál. A Ld. helyesbí
tése iránt a következő változásokban fogok in
tézkedni.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Magántáviróforgalom megnyitása a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdé

lyi országrészekkel.
241.194/8.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekkel a magántávíró- 
forgalmat megnyitom. A táviratok az anyaor
szágban érvényes feltételek és díjtételek mellett 
adhatók fel.

A távíró összeköttetés és berendezés teljes 
helyreállításáig azok a hivatalok, amelyeknél a 
távíró még nem működik, a táviratokat a legkö
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zelebb eső távíróhivataltól posta útján kapják, 
illetőleg ide így továbbítják.

A visszacsatolt területen a táviratok feladói 
kötelesek személyazonosságukat elfogadható mó
don igazolni. A táviratot felvevő postaalkalma
zott az igazolás módját a távirati űrlapra ráve
zeti és azt a feladóval aláíratja.

Feladónak azt kell tekinteni, aki a táviratot 
feladás céljából a postahivatalnak átadja.

A jelenlegi kedvezőtlen vezetékes távíró
összeköttetések miatt a visszatért területnek 
Szászrégen—Maroshévíz vonalától délre eső ré
sze és az ország többi része között a táviratköz
vetítés ideiglenesen rádió útján történik.

Erre a feladókat figyelmeztetni kell.
Budapest, 1940. évi szeptember hó 2ó-án.

A magán távbeszélő forgalom megnyitása és a 
díjövenkénti távolsági díjszabás életbelépte
tése a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészekben.
244.430/8.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben a magán táv
beszélő forgalmat megnyitom. Távbeszélgetése
ket egyelőre csak a megfelelő távbeszélő össze
köttetéssel rendelkező központokkal lehet foly
tatni.

A hivatalok a visszacsatolt országrészekbe a 
bejelentést akadálytalanul fogadják el és azt a 
budapesti helyközi központhoz továbbítsák. Ha 
a hívott központnak nincs összeköttetése, a hely
közi központ ezt közli a hívó hivatallal, amely 
az előjegyzést díjmentesen törli.

A magán távbeszélő forgalom megnyitásának 
napjával a visszacsatolt országrészeken is a 
Tbd.-ben megállapított díjövenkénti távolsági 
díjszabást léptetem életbe.

Ezzel a P. R. T. 1940. évi 37. számában 
közzétett 233.95318. és a P. R. T. 1940. évi 38. 
számában közzétett 240.36418. számú rendeletei- 
met hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 26-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészeken megnyitott pos

tahivatalok.
III. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészeken újabban az

alábbi postahivatalok kezdették meg működé
süket:

1940. évi szeptember hó 11-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatal:
Borgóprund, Beszterce-Naszód vm., Kolozs

vár m i m . Borgóbeszterce, díjnégyszögszáma 
7.271.

1940. évi szeptember hó 14-én:
Postamesteri postahivatalok:
Magyarcsaholy, Szilágy vm., Kolozsvár 

■ ■ ■ Nagykároly, díjnégyszögszáma 2.628. 
Szalárdtelep, MarosTorda vm., díjnégyszögszá
ma 8.333.

1940. évi szeptember hó 19-én:
Postamesteri postahivatal:
Avasújfalu, Szatmár vm., Szatmárnémeti

— » — Bikszádfürdő, díjnégyszögszáma 4.253.
1940. évi szeptember hó 20-án:

Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatal:

Dédabisztratelep, Maros-Torda vm., Maros- 
vásárhely m ..m . — , Sepsiszentgyörgy, díjnégyszög
száma 7.619.

Postamesteri postahivatal:
Hodos, Csík vm., Marosvásárhely — — — 

Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.465.

1940. évi szeptember hó 23-án:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Bélbor, Csík vm., Marosvásárhely ■ -  ■ - 

Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.078. 
Gyergyóholló, Csík vm., Marosvásárhely — — — 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 9.857.

Postamesteri postahivatalok:
Kézdiszentkereszt, Háromszék vm., Sepsi

szentgyörgy ■ -  ■ - Bereck, díjnégyszögszáma 
11.952. Ördöngősfüzes, Szolnok-Doboka vm., Ko
lozsvár — »■ i  ■: Nagykároly, díjnégyszögszáma 
5.371.

1940. évi szeptember hó 24-én:
Postamesteri postahivatalok:
Illyefalva, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy

— — » Bereck, díjnégyszögszáma 10.680. Lem- 
hény, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy ■ 
Bereck, díjnégyszögszáma 12.393.
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1940. évi szeptember hó 25-én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Dálnok, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy 

■■■■« Bereck, díj négyszögszáma 11.521. Csík- 
szentsimon, Csík vm., Marosvásárhely -----» - 
Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma 10.675.

Postamesteri postahivatal:
Hegyközcsatár, Bihar vm., Nagyvárad —=—= 

Érmihályfalva, díjnégyszögszáma 1.875.

1940. évi szeptember hó 30-án:

Postamesteri postahivatal:
Esztény, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 

-  — 1 Nagykároly, díjnégyszögszáma 4.801.

1940. évi október hó 1-én:
Postamesteri postahivatal:
Körösfő, Kolozs vm., Nagyvárad -  -  — ; 

Kolozsvár, díjnégyszögszáma 3.759.
Budapest, 1940. évi október hó 2-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészeken megnyitott pos

tahivatalok egyes adatainak helyesbbítése.
246.001/3.

A P. R. T. 1940. évi szeptember hó 13-iki 37. 
számában közzétett 240.663/3. számú közlemény
ben 1940. évi szeptember hó 8-án megnyitottnak 
jelzett Visóoroszi-botgyár távbeszélővel egyesí
tett postamesteri postahivatal neve helyesen 
Visóoroszi.

A P. R. T. 1940. évi szeptember hó 20-iki
38. számában az I. ad 240.664/3. sz. közlemény
ben a folyó évi szeptember hó 15-én postames
teri postahivatalként megnyitottnak jelzett Ho- 
moródszentpál postahivatal jellege helyesen 
posta, távíró és távbeszélő (Pttb.).

A P. R. T. 1940. évi szeptember hó 27-iki
39. számában közzétett iM. ad 240.6ő4,3. számú 
közleményben a folyó évi szeptember hó 19-én 
távbeszélővel egyesített postamesteri hivatalként 
megnyitottnak jelzett Maksa, Gyergyócsoma- 
falva, Gyergyóújfalu, Sepsibodok, Szamosborhid 
és Vargyas postahivatalok postamesteri posta- 
hivatalként nyittattak meg. Szamosborhid posta- 
hivatal működését utóbb ideiglenesen beszün
tette.

A P. R. T. 1940. évi szeptember hó 20-iki 38. 
számában I. ad 240.664/3. számú közleményben 
folyó évi szeptember hó 14-én megnyitottként 
közzétett Mocsolya postamesteri postahivatal, 
továbbá a P. R. T. 1940. évi szeptember hó 27-iki
39. számában II. ad 240.664/3. számú közlemény
ben távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 
hivatalként folyó évi szeptember hó 19-én meg
nyitottnak jelzett Lajosvölgy, végül az ugyan
ezen közleményben folyó évi szeptember hó 
20-án postamesteri postahivatalként megnyitott
nak jelzett Székelyhodos postahivatalok műkö
désüket nem kezdették meg.

Budapest, 1940. évi október hó 2-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
241.998/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 31. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő változá
sokat:

2. oldal, Olaszország, Líbiánál a 3. hasábban 
lévő bejegyzést (Roma*) töröljék és helyébe ír
ják: „b. 13.50“, Rhodosz szt.-nél a 3. hasábban 
lévő bejegyzést (Roma*) töröljék és helyébe ír
ják: „b. 16.353)“, Albániánál a 3. hasábban tö
röljék a ,, o “ jelet.

2. oldal, a lap aljában a jelmagyarázatok 
közé a 2) után írják: ,,3) csak hétfői feladás ese
tében;“

3. oldal, Afrika, ragasszák be a fedőlapot.
Budapest, 1940. évi szeptember hó 25-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
243.423/8.

A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című díj
táblázatot és a hozzátartozó jegyzeteket töröl
jék és helyébe ragasszák a csatolt 1. sz. fedőlapot.

11. o. Az oldal alján levő 21) jegyzet szöve
gének első mondatában az „orosz“ szó után szúr
ják be: „portugál“.

A Táviró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1939. évi 54. számában megjelent 145.5541
8. sz, rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a 
következő változásokat jegyezzék elő:
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1. o. A Cseh-Morva védnökségre vonatkozó 
összes adatot töröljék. Ugyancsak töröljék a 
„Megjegyzés“ rovatban az *) jegyzetet.

2. o. A Lengyelországra vonatkozó összes 
adatot töröljék.

A Németországra vonatkozó jelenlegi ada
tokat töröljék s helyükbe ragasszák be a csatolt 
2. sz. fedőlapot.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 26-án.

Budapest 35. számú postahivatal megnyitása.
243.482/3.

Budapest székesfőváros XI. kerületében, Fe- 
hérvári-út 75. szám alatt folyó évi szeptember hó
25-én, Budapest 35. elnevezéssel új, távbeszélővel 
egyesített, felvevő postahivatal nyílt meg.

Az új hivatal ellenőrzőszáma: 387, díj négy
szögszáma: 1., szolgálati jellege: L, távbeszélő hí
vószáma: 269-118.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 27. oldalán Budapest 34. 
után jegyezzék be: 387, 1, . . ., Budapest 35.
(XI., Fehérvári-út 75.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Bp.“; a 176. oldalon a 387. számnál „Érd 2“ he
lyébe írják be: „Budapest 35.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Badacsonylábdihegy időszaki postahivatalnak 
állandó jellegű postahivatallá való átalakítása.

242.997/3.
Badacsonylábdihegy időszaki postahivatal, 

amely eddig évente június hó 1-től szeptember 
hó 30-ig működött, f. é. október hó 1-től folytató
lag állandó jellegű postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Badacsonylábdihegy- 
nél (109. o.) a ^  jelet és a „(X. 1.—V. 31.) Eh. 
Tapolca“ bejegyzést, továbbá a ^  jel után a 
„** (VI. 1.—IX. 30.)“ szövegrészt töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 11. oldalon Badacsonylábdihegynél a 
,,**2)“ jeizést a lap alján a hozzátartozó 2) jegy
zettel együtt, továbbá Badacsonylábdihegy ü.-et 
összes adataival és a kp alján a hozzátartozó 3) 
jegyzettel együtt töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 15. oldalon Bada

csonylábdihegy ü. összes adataival, Badacsony
lábdihegy postahivatal neve mellől a ** jelzés 
törlendő.

Budapest, 1940. évi október hó 1-én.

Kecskemét postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

245.232/3.'
Kecskemét távbeszélővel egyesített posta

ügynökség 1940. évi október hó 1-én „Kecske
mét 3“ elnevezéssel III. osztályú postahivatallá 
alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 289. oldalán Kecskemétnél 
„S3 Eh. Kecskemét 1.“ helyébe jegyezzék

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 71. oldalán a negyedik hasábban „Kecs
kemét ü. (Eh. Kecskemét 1.)“ helyébe jegyezzék 
be: „Kecskemét 3.“ A 183. oldalon a 4336. szám
nál „Kecskemét“ helyébe „Kecskemét 3‘4it írja
nak.

Budapest, 1940. évi október hó 2-án.

Klárafalva postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

244.453/3.
Klárafalva távbeszélővel egyesített posta- 

ügynökség 1940. évi október hó 1-én IV. osztá
lyú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 316. oldalán Klárafalvánál 
a Eh. Szeged 2.“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 77. oldalon Klárafalvánál a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Szeged 2.)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzetben a 95. oldalon Klára
falvánál a második hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t 
írjanak, a hetedik hasábban pedig az „Eh. Sze
ged 2.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.
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Husztsófalva postaügynökség megnyitása.

244.761/3.

A máramarosi közigazgatási kirendeltség 
huszt járásában fekvő Husztsófalva—ZtamaoBo 
községben 1940. évi szeptember hó 16-án posta
ügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Huszt— 
XycTi, ellenőrzőszáma: 2832, díinégyszöszáma: 
4251.

Az ügynökség forgalmi köre Husztsófalva— 
JtanmoBo , Miháika—JípaMiinKOBo és Ósándorfalva— 
niaĤ poBo községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 64. oldalon Huszt után jegyezzék be:
„2832, 4251“, ..........., Husztsófalva— âmmouo ü.
(Eh. Huszt—XycTB), Máramarosi közig, kirend., 
D., Huszt—- Xycii, ===A lsószinevér— CimoBipi,

A 171. oldalon a 4250. szám után írják be: 
„4251. Husztsófalva.“, a 180. oldalon a 2831. szám 
után pedig: „2832. Husztsófalva.“

Az Irányítási Füzet 76. oldalán Huszt után 
írják be: „Husztsófalva, Ü, . . ., Máramarosi 
közig, kirend. D., II., Huszt—Alsószinevér gk., 
Eh. Huszt, 33, 34“.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Ignéc postaügynökség megnyitása.
244.760/3.

A beregi közigazgatási kirendeltség mun- 
kácsvidéki járásában fekvő Ignéc—3HHu,eBoközség- 
ben 1940. évi szeptember hó 16-án postaügynök
ség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Mun
kács, ellenőrzőszáma: 2322, díjnégyszögszáma: 
2616.

Az ügynökség forgalmi köre Cserlenó— 
Tiepi6HL0B0 és Ignéc—3mm0Bo községekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 64. oldalon Igar után jegyezzék be: 
„2322, 2616,. . „Ignéc—3nan;eBo ii. (Eh. Munkács), 
Beregi közig, kirend., D, Ungvár ===== Mun
kács“: a 170. oldalon a 2616. számnál és a 178. ol
dalon a 2322. számnál jegyezzék be: „Ignéc“.

Az Irányítási Füzet 77. oldalán Igar után je
gyezzék be: „Ignéc, Ü, Beregi közig, kirend., D, 
Ungvár—Munkács gk., Eh. Munkács, 1. 33, 20, 
Ungvár 2.“

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Méhtelek postaügynökség megnyitása.
244.759/3.

Szatmár vármegye csengeri járásában fekvő 
Méhtelek községben folyó évi szeptember hó 
16-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Zajta, 
ellenőrzőszáma: 2318., díjnégyszögszáma: 3048.

Az ügynökség forgalmi köre Garbóié és 
Méhtelek községekre, valamint Gotstanya és 
Szoboszlaytanya lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 365. oldalon Méhte
leknél az „u. p. Zajta“ bejegyzést töröljék és he
lyette írják be Eh. Zajta., Mátészalka ■ ■ 
Zajta, Zajta . . ., 2318. az „u. t. Gacsály után ír
ják be: „postáig D.“ Garbóié kk. (222. o.), Gots
tanya Méhtelek (228. o.) és Szoboszlaytanya 
r» Méhtelek (504. o.) ezentúl u. p. Méhtelek.

A postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorába jegyezzék be a 90. oldalon Méhkerék 
után: „2318, 3048, . . ., Méhtelek ü. (Eh. Zajta) 
Szatmár, D, Mátészalka — — — Zajta, Zajta. . .“ 
a 171. oldalon 3048. számnál Gacsály után és a 
178. oldalon a 2318. számnál írják be „Méhtelek“.

Az Irányítási Füzetben a 112. oldalon Méh
kerék után jegyezzék be: „Méhtelek, Ü. Szatmár, 
D, 4L, Mátészalka—Zajta, Eh. Zajta.

Budapest, 1940. évi október 1-én.
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Nagyesztergár postaügynökség megnyitása.

243.224/3.

Veszprém vármegye zirci járásában fekvő 
Nagyesztergár községben 1940. évi szeptember 
hó 9-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Zirc, ellen
őrzőszáma: 6305, díjnégyszögszáma: 332.

Az ügynökség forgalmi köre Nagyesztergár 
községre és a közigazgatásilag hozzátartozó Put- 
rimajor lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 382. oldalán Nagyeszter- 
gárnál „u. p. és “ helyébe írják be: Eh. Zirc,

Győr m Veszprém, Zirc ..., pd. 332.“ Az
„u. t. Zirc“ után pedig „postáig. S.“; Putrimajor 
r\ Nagyesztergár (444. o.) ezentúl u. p. Nagy
esztergár.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 96. oldalon Nagyecsed után jegyezzék
be: „6305. 332__ , Nagyesztergár ü. (Eh. Zirc),
Veszprém, S. Győr ■-»-■^Veszprém, Zirc . . ., 
a 164. oldalon a 332. számnál Csesznek után, a 
187. oldalon a 6305. számnál írják be: „Nagyesz
tergár“.

Az Irányítási Füzet 121. oldalán Nagyecsed 
után jegyezzék be: „Nagyesztergár Ü. Veszprém,
S. VII. Győr—Veszprém, Eh. Zirc.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

244.950/3., 244.464/3., 244.449/3., 245.209/3., 243.458/3.
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Somogydöröcske
o•«

CL,

Somogy 2S8 57.60 Törökkoppány 5.4 gyalog

*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik. 
**) A szállítás és kézbesítéshez a község hozzájárul

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, va
lamint a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi október 
hó 19-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi október hó 2-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Erdélyéit!
Vitéz nagybányai Horthy Miklósné Ö Fő

méltósága abból az alkalomból, hogy Kelet- 
Magyarország és Erdély egy része Szent István 
birodalmához visszatért, felhívta Magyarország 
társadalmát, hogy a román uralom alól felszaba
dult területeken önhibájukon kívül mostoha
sorsra jutottak segítségére legyen.

A m. kir. posta személyzete mindenkor, de 
különösen a közelmúlt történeti idők hazafias 
megmozdulásaiban mindig kivette a részét, s 
nagy áldozatkészséggel igyekezett bajbajutott 
honfitársain segíteni. A postaszemélyzetnek a 
hazafias mozgalmak iránt megnyilvánuló e meg
értő támogatása annál értékesebb, mert a súlyos

gazdasági viszonyok között maga is nehéz küz
delmet folytat a megélhetésért.

A magyar postásság e mindenkor tapasztalt 
áldozatkészségére hivatkozva a Főméltóságú 
Asszony legfőbb védnöksége alatt a társadalom 
és az egyházak képviselőinek részvételével meg
alakult országos mozgalomra a személyzet figyel
mét felhívom, és kérem, hogy tegyen mindenki 
tanúságot ezúttal is hazafias áldozatkészségéről 
s adományaival vegye ki részét a nemes mozga
lom támogatásában.

Az adománygyűjtés lebonyolítását az „Er
délyért“ Országos Gyüj tőbizottság végzi (Szék
helye: Budapest, I., Szentháromság-utca 4.).

Budapest, 1940. évi szeptember hó 26-án.



468 40. szám .

Betöltendő kiadói állások .*)
BUDAPEST 13. SZ. POSTAHIVATAL folyó évi 

november hó 9-re gyakorlott gyorsmunkás pénztárkezelő 
kiadókat keres. Ajánlatok postamester Szeghalom címre 
küldendők.

CSEPEL 1. POSTAHIVATAL házhoz kézbesítési 
teendőkben teljesen jártas, raktárt, pénztárt jól kezelni 
tudó postakiadó ajánlatát kéri. Járandóság megegyezés 
szerint.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL önálló keze

lésre képes kiadót keres azonnali belépéssel. Járandóság 
havi 120 P +  a mindenkori üzemi jutalék.

KÉKESTETŐ POSTAÜGYNÖKSÉG állandó alkal
mazásra felvesz október 15-ére perfekt pdstakiadót, ki 
több éves gyakorlattal rendelkezik és helyettesként egye
dül is képes az ügynökség munkáját — telefon kezelő se
gítségével — ellátni. Fizetés: havi 90.—- P, üzemi jutalék 
és teljes ellátás. Megkeresésekben kérjük az életkort 
megjelölni és fényképet mellékelni.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL mindhárom szak
ban jártas kiadót "keres azonnalra.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az á llá s t kereső p o s ta k i td ó

Jegyzet
ner#

elme
(jelenlegi tartózkodási

helye)

szolgálati
éveinek
széna

me'ly időponttól 
kezdve vállal 

állást

Flórián Aranka Korlát
u. p. Vizsoly azonnal Kisegítőnek bárhová.

Gonda Mária Tarnaörs (Hm.) azonnal Bárhova kiadójelöltnek.

Pap Ida Mohács
Baranya megye azonnal . Némi távb. gyakorlat

tal bárhova.

Rédey Sári Iharos azonnal Némi gyakorlattal 
bárhova.

Tóth Béla Kislóg up. Nagylég azonnal Hivatali kisegítőnek 
bárhova.

Moys Erzsébet Kassa,
Széchenyi-liget 13. azonnal Hivatali kisegítőnek 

Kassa kerületbe.

Zsoldos Katalin Gyöngyös,
Szmrecsányi krt 1/a. azonnal Bárhova kisegítőnek.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezárigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirUposztáiy. Dob-utca, Budapest 7.

jfAvAroai Nyomd« Rt vesetri: D uchoa János.
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T A B T A  L O M :

A Postaüzleti Szabályzat III. kiadása és az 1933. évi 
első kiadás kivonása a hivatalos használatból.

Az A 1. Szab. II. kiadásához 2. számú változás ki
adása.

A csomagforgalmi korlátozásoknak és a külön cso
magszállítási díjaknak megszüntetése a Magyar Szent 
Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek 
postahivatalaival való forgalomban.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
Belgiumból Németországhoz visszacsatolt tartomá

nyokba szóló postaküldemények továbbítása.
Budapest 47. számú postahivatal megnyitása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyitott postahivatalok.

Változások a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben megnyitott postahivata
lok egyes adataiban.

Több postahivatal gyüjtőpostahivatali teendőkkel 
való megbízása.

Domaháza postaügynökségnek postahivatallá való át
alakítása.

Gesztete postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A Postaüzleti Szabályzat III. kiadása és az 
1933. évi első kiadás kivonása a hivatalos hasz

nálatból.

245.278/4.

A Postaüzleti Szabályzatot az eddigi módo
sítások figyelembevételével III. kiadásként újra 
kinyomattam. A III. kiadású Postaüzleti Sza
bályzattal — az ügynökségek kivételével — az 
összes postai szerveket (igazgatási szerveket, 
központi- és postahivatalokat) ellátom. Ezek a 
szervek a jövőben kizárólag a III. kiadású A. 1. 
Szab.-ot használják. A II. kiadású Postaüzleti 
Szabályzat ezután csupán a postaügynökségek, 
továbbá a postai tanfolyamok használatára fog 
szolgálni.

A Szabályzat III. kiadásának szétosztásával 
a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hivatalát 
bíztam meg.

A Tlfvatalok a III. kiadású Üzletszabályzat 
átvétele után a használatukban volt I. vagy II. 
kiadású A. 1. Szab.-ot haladéktalanul küldjék 
meg a „m. kir. posta nemzetközi leszámoló hiva
tala (külföldi hírlaposztály) Budapest 7.“ címre. 
A burkolaton kék irónnal fel kell jegyezni, hogy 
a küldemény a Szabályzatból hány példányt és 
milyen kiadásút tartalmaz. (Pl. 1 drb A. 1. Szab. 
II. kiad.) Minden példány első üres lapján a be
küldő hivatal tiszta keletbélyegzőjének lenyo
matát kell alkalmazni.

A II. kiadású A. 1. Szab.-okat a hivatalok 
az ahhoz eddig megjelent 1. sz. változás alapján 
kijavítva kötelesek beküldeni. A javítatlan pél
dányokat beküldő hivatalokat felelősségre vo
nom.

A III. kiadású Postaüzleti Szabályzatból 
megvételre mind a postai alkalmazottak, mmd 
a magánfelek számára csak korlátolt példány
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szám áll rendelkezésre. Ezért a vásárlásra a kö
zönség figyelmét felhívni nem kell és az alkal
mazottak se rendeljenek az új kiadásból feles
legesen. Az új kiadás eladási árát postaalkalma
zottak részére 2 P 70 f, magánfelek részére 3 P- 
ben állapítom meg, amely összegben a csomago
lás, a szállítás díja, valamint a forgalmi adó is 
benne van.

A postai szervek a vásárolni kívánt példá
nyok árát postaszolgálati utalványon küldjék be 
a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hivatala 
külföldi hírlaposztályának címére és az utalvány 
szelvényén jelezzék az összeg rendeltetését.

A Postaüzleti Szabályzat 1933. évben meg
jelent első kiadását a hivatalos használatból 
egyidejűleg kivonom és ahhoz további változá
sokat nem is adok ki.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő az 
1933. évi P. R. T. 23. számában megjelent nd 
81.812/4. és az 1938. évi P. R. T. 30. számában 
megjelent 110.313/4. sz. rendeleteknél.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 30-án.

Az A 1. Szab. II. kiadásához 2. számú változás 
kiadása.

245.435/4.

A Postaüzleti Szabályzat II. kiadásához az 
időközi változásokat mint 2. sz. változást ki
adtam. A változásokat a m. kir. posta nemzet
közi leszámoló hivatala — külföldi hírlaposztálya 
— útján valamennyi postaügynökségnek meg- 
küldtem. Az ügynökségek a változásokat hala
déktalanul vezessék keresztül s ennek megtör
téntét a Szabályzat végén levő előjegyzésen je
gyezzék fel.

A magáncélra vásárolt példányok helyesbí
tésére szükséges változásokat a hivatalok a kül
földi hírlaposztálytól szolgálati levelezőlapon 
díjmentesen igényeljék.

Ugyanígy rendeljék meg a hivataioK az ott 
szolgálatot teljesítő alkalmazottaknál levő és a 
postatiszti tanfolyam tulajdonát képező II. ki
adású Postaüzleti Szabályzatokhoz is a szüksé
ges változásokat.

Budapest, 1940. évi október hó 9-én.

A csomagforgalmi korlátozásoknak és a külön 
csomagszállítási díjaknak megszüntetése a Ma
gyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és- 
erdélyi országrészek postahivatalaival való for

galomban.

244.683/4.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészek postahivatalaival 
való forgalomban, valamint ezeknek egymás- 
közti forgalmában a csomagok súlykorlátozását 
és az 5 kg súlyig megállapított külön díjtétele
ket megszüntetem. A csomagokat ezután az Uz- 

! letszabályzatban meghatározott súlyig és a ren
des csomagdíjszabás mellett kell felvenni.

Ezzel a P. R. T. 1940. évi 36. számában 
közzétett I. ad 239.130/4. számú rendelet 3/b. 
pontja rendelkezéseit hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1940. évi október hó 3-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.

246.115/4.

A Chicagóban megjelenő „Dzennik Zwiaz- 
kowny“ című lengyel nyelvű laptól a postai szál
lítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi öktóber hó 4-én.
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Belgiumból Németországhoz visszacsatolt tar
tományokba szóló postaküldemények továbbí

tása.

243.021/3.

Eupen, Malmedy és Moresnet tartományok 
újból egyesültek a Német Birodalommal. A há
rom körzetben a következő postahivatalok van
nak: Büllingen, Eupen, Malmedy, Moresnet, 
Raeren, St. Vith és Weismes. A három körzetbe 
mindenfajta postaküldemény a Németország 
többi részébe megszabott feltételek és díjak 
mellett továbbítható.

Budapest, 1940. évi október hó 4-én.

Budapest 47. számú postahivatal megnyitása.

245.222/3.

Budapest székesfőváros VI. kerületében, 
Dessewffy-u. IS—20. szám alatt folyó évi októ
ber hó 1-én, Budapest 47. elnevezéssel új, táv
beszélővel egyesített, felvevő postahivatal nyilt 
meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma 52, díi- 
négyszögszáma 1, szolgálati jellege L, tábveszélő 
hívószáma: 112-868.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 27. oldalán Budapest 45.
után jegyezzék be: „52, 1.............. Budapest 47.
(VI., Dessewffy-u. 18—20.), Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun, Bp.“; a 175. oldalon az 52. számnál írják be: 
Budapest 47.

Budapest, 1940. évi október hó 4-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyitott postahi

vatalok.

IV. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postahivatalok kezdették meg működésü
ket:

1940. évi szeptember hó 15-én:

Postamesteri postahivatal:
Somlyóújlak, Szilágy vm., Sarmaság 

Szilágysomlyó, díjnégyszögszáma 3.055.

1940. évi szeptember hó 24-én:

Postamesteri postahivatal:

Kisbács, Kolozs vm., Nagyvárad -=«=*=Ko- 
lozsvár, díjnégyszögszáma 4.531.

1940. évi szeptember hó 29-én:

Postamesteri postahivatal:
Iriny, Szatmár vm., Debrecen -  — — Nagy- 

kátoly -  i  -  Máramarossziget, díjnégyszög
száma 2.425.

1940. évi szeptember hó 30-án:

Postamesteri postahivatalok:
Réty, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy
■ Bereck, díjnégyszögszáma 11.097. Pa- 

polc, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy 
Bereck, díjnégyszögszáma 11.955.

1940. évi okóber hó 2-án:

Távíróval és távbeszélővel egyesített posta- 
mesteri postahivatal:

Galócás, Maros-Torda vm., Marosvásárhely
— Sepsiszentgyörgy, díjnégyszögszáma

9.080.
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1940. évi október hó 6-án:

Postamesteri postahivatal:
Apanagyfalu, Szolnok-Doboka vm, Kolozs

vár m a. m . Dés — mm ■ M Borgóbeszterce, díj- 
négyszögszáma 5.973.

1940. évi október hó 7-én:

Postamesteri postahivatal:
Egeresi Gipszgyárak, Kolozs vm., Nagyvá

rad -  -  ■ .. Kolozsvár, díjnégy szögszáma 4.008.

Budapest, 1940. évi október hó 9-én.

Változások a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt keleti és erdélyi országrészekben meg

nyitott postahivatalok egyes adataiban.

247.666/3.

A P. R. T. folyó évi szeptember hó 27-i 39. 
számában a II. ad 240.664/1940. számú rendelet
ben folyó évi szeptember hó 21-én távbeszélővel 
egyesített postamesteri postahivatalként meg- 
nyitottnak jelzett Borsaújfalu postahivatal neve 
Magyarújfalura változott meg.

A P. R. T. folyó évi szeptember hó 20-i 38. 
számában az I. ad 240.664/3. számú rendeletben 
folyó évi szeptember hó 12-én megnyitottnak 
jelzett Portelek postamesteri postahivatal mű
ködését beszüntette.

Budapest, 1940. évi október hó 9-én.

Több postahivatal gyűjtőpostahivatali teendők
kel való megbízása.

I. ad 243.866/2.

A folyó évi október hó 7-től kezdődően Ma
rosvásárhely 1. sz., Kolozsvár 1. sz., Nagyvárad

1. sz., Máramarossziget 1. sz. é,s Szatmárnémeti 
1. sz. postahivatalokat gyüjtőpostahivatali teen
dőkkel bíztam meg.

Budapest, 1940. évi október hó 9-én.

Domaháza postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

246.664/3.

Domaháza távbeszélővel egyesített posta
ügynökség 1940. évi október hó 1-én, változat
lan forgalmi körrel, IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 180. oldalon Doma- 
házánál az Eh. Ózd 1.“ bejegyzés helyébe 
írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 40. oldalon Domaházánál a 4. hasáb
ban az „ü (Eh. Ózd 1.)“ bejegyzést töröljék.

A Irányítási Füzetben a 45. oldalon Doma
házánál a 2. hasábba „Ü.“ helyébe ,,IV.“-i írja
nak, a 7. hasábban pedig a jelenlegi adatok he
lyébe jegyezzék be: „Ózd 1.“

Budapest, 1940. évi október hó 9'-én.

Gesztete postaügynökség megnyitása.

246.665/3.

Gömör é9 Kishont vármegye feledi járásá
ban fekvő Gesztete községben 1940. évi októ
ber hó 1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Feled, 
ellenőrzőszáma: 3532, díj négy szögszáma: 289.

A postaügynökség forgalmi köre Détér,
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Gesztete és Jeszte községekre, továbbá a Détér 
községhez tartozó Kutospuszta, Szalkarópuszta, 
Szalonkás, Szénágpuszta, Szigetárnyékpuszta, 
Vízállópuszta, Zúgópuszta; a Gesztete község
hez tartozó Katalinpuszta, Kecske járáspuszta, 
Léhipuszta, Nagybikkpuszta, Nyeséspuszta, Sze
lespuszta, Tamás völgypuszta és a Jeszte köz
séghez tartozó Ivánkutapuszta, Mogyoróspuszta 
lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztüli:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetének 50. 
oldalán Détér ezentúl u. p. Gesztete. A 60. olda
lon Geszteténél az ,,u. p. Rimasimonyi“ helyébe 
írják be: Eh. Feled, Fülek ■=«=«= Miskolc,
Feled. . ., 289,“ az „u. t. Feled“ után pedig: 
„postáig. K.“ Ivánkutapuszta G  Jeszte (67. o.), 
Jeszte (68. o.), Katalinpuszta G Gesztete (70. o.), 
Kecskejáráspuszta G  Gesztete (71. o.}, Kutos
puszta G Détér (78. o.), Léhipuszta G  Gesztete

(80. o.), Mogyoróspuszta G  Jeszte (85. o.), Nagy
bikkpuszta G  Gesztete (86. o.), Nyeséspuszta g  
Gesztete (90. o.), Szalkarópuszta G  Détér (102. 
ö.), Szalonkás G Détér (102. o.), Szelespuszta G  
Gesztete (103. o.), Szénágpuszta G  Détér (103.
o.), Szigetárnyékpuszta G Détér (104. ö.), Ta- 
másvölgypuszta G  Gesztete (107. o.), Vizálló- 
puszta G  Détér (114. o.) és Zúgópuszta G  Dé
tér (115. o.) ezentúl u. p. Gesztete.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 54. oldalán Geszteréd után írják be: 
„3532, 289, . . ., Gesztete ü. (Eh. Feled), Gömör 
és Kishont, K., Fülek ■ ■ ™ Miskolc, Feled .. 
a 163. oldalon a 289. számnál Domaháza után és 
a 182. oldalon a 3532. számnál írják be: „Gesz
tete.

Az Irányítási Füzetben a 63. oldalon Geszte
réd után írják be: „Gesztete, Ü, Gömör és Kis
hont, K, II, Fülek—Miskolc, Eh. Feled.“

Budapest, 1940. évi október hó 9-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.

246.166/1.
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Erre a postamesteri állásra pályázhat 
az a postamester és postakiadó, aki a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9 
§-ában felsorolt feltételekkel rendelkezik.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi október hó
26-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi október hó 7-én.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.

246.064/3., 245.832/3., 246.280/3., 246.555/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szii 
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi október hó 
26-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi október hó 8-án.

v
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

Debreczeni Józsefné kiadó Tárnáméra, 1904. Beregsurány Több mint 6 hónap óta 
nem vállalt alkalmazást.

Farkas Istvánná kiadó Hajdusámson,
1917. Nagybégány Lemondott.

Mezőssy Erzsébet kiadó Nyírlövő, 1895. Tuzsér Meghalt.

Siklósi Kálmánné kiadó Zenta, 1917. Kunhegyes Több mint 6 hónap óta 
nem vállalt alkalmazást.

Botskor Rozália kiadó Gérce, 1914. Répceszemere Férjhez ment.

Jakab Antal kiadó Kemeneskápolna,
1919 Celldömölk Lemondott.

Ránzai Gábor kiadó
P

Breznóbánya, 1917 Veszprém 2. Lemondott.

Bogdán Karolin . kiadó Beled, 1905 Lovászpatona Férjhez ment.

A létszámból törölt egyém

* e t  o állása eziileíási helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
PESTSZENTERZSÉBET 1. SZ. POSTAHIVATAL 

azonnali belépésre, mindenben jártas és hivatal vezetésre 
alkalmas és gyorsmunkájú, jó megjelenésű férfi kiadót 
keres, azonkívül még két kiadónő ajánlatát kéri.

PIRTÓ POSTAÜGYNÖKSÉG egy pénztárszámadás
ban is jártas postakiadót vesz fel azonnali belépésre 
postamesteri vizsgára való előkészítés végett.

SÁNDORFALVAI II. OSZT. POSTAHIVATAL 
kiadót keres azonnalra, vagy október 15-től. Fizetés meg
egyezés szerint.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS POSTAHIVATAL azon
nali belépésre öt kiadót keres, ebből kettő gyakorlott le
gyen, három kezdő is lehet, fizetés megegyezés szerint.

UJSZÁSZ I. OSZT. POSTAHIVATAL keres októ
ber 15-re állandó alkalmazásra mindenben jártas jóírású 
nőkiadót. Ellátás és lakáson kívül fizetés megegyezés 
szerint.

ZSÁMBÉK POSTAHIVATAL november hó 1-re 
kiadót keres állandó alkalmazásra. Ajánlatokat postames
ter Zsámbék küldendők.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Á s t  állást kereső postakiadó

Jegyzőt
ne-r«

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
sx & m a

mely időponttól 
kezdve vállal

állást

Horváth Zoltán Kékestető posta ' október 15-től
Idősebb kiadó állandó 
va-py hosszabb helyet

tesítést vállal.

Bakóczy Katalin Ohatpusztakócs azonnal Bárhova egy hónapos 
gyakorlattal.

Décsi Zoltán Csicsó
Komárqm megye azonnal Gyakorlattal kisegítő

nek bárhová.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. üpvnsztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

PővAroai N votnda Rt. Felelős vese tő : D uchon JAnoa
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RENDELETEK TARA
A  MAGYAR KIR. g g j k  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. K1R. KERESKEDELEM- % |Í§ lr ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . O K T Ó B E R  IS . 4 2 . szám .

T A R T A L O M :

Adatgyűjtés a felszabadult keleti és erdélyi ország
rész kincstári postahivatalainál szolgálatot teljesíteni kí
vánó alkalmazottakról.

Pályázat a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrész kincstári postahivatalainak hi 
vatalvezetői állására.

Betöréses lopás és rablás bejelentése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
„Hadtest parancsnokság értesítése távbeszélő előfi

zető jelentkezéséről“ elnevezésű nyomtatvány rendszere
sítése.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészekben megnyitott postahivatalok.

A Budapest 62. és 72. számú postahivataloknak to
vábbított levelezés kötegelése.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirányok'* 
című füzetben.

Változások a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben megnyitott postahivata
loknak a P. R. T.-ban közzétett névsorában.

Változások a Helységnévtárban.
Xagybocskó községben működő postahivatalok; el

nevezése.
Örhalom postaügynökség megnyitása.
Munkásigazolvány elvesztése.
Személyzetiek.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. szep

tember havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Betöltendő kiadói állások.

Adatgyűjtés a felszabadult keleti és erdélyi or
szágrész kincstári postahivatalainál szolgála

tot teljesíteni kívánó alkalmazottakról.
247.895/1.

A keletmagyarországi és erdélyi területré
szek felszabadulásával kapcsolatban a m. kir. 
posta személyzetének a lehetőséghez képest mó
dot kívánok nyújtani a visszatért területen vég
legesen felállítani tervezett kincstári postahivata
lokhoz való áthelyezésre.

E célból felhívom a kincstári személyzetet, 
hogy azok, akik az alább felsorolt postahivata
loknál kívánnának szolgálatot teljesíteni, ezt a 
rendelet megjelenésétől számított 8 nap alatt szó
ban vagy írásban szolgálati úton jelentsék be.

A felszabadult keleti és erdélyi országrész 
területén a következő helyeken tervezem a kincs
tári postahivatalok felállítását: Bánffyhunyad, 
Beszterce, Csíkszereda, Dés, Gyergyószentmik- 
lós, Kézdivásárhely, Kolozsvár 1., 2., Maroshévíz, 
Marosvásárhely 1., Máramarossziget 1., Nagybá
nya, Nagykároly, Nagyszalonta, Nagyvárad 1.,
2., 3., Naszód, Sepsiszentgyörgy, Szamosújvár,

Szatmárnémeti 1., 2., Szászrégen, Székelyudvar
hely, Szilágysomlyó és Zilah.

A főnöki állásokra külön pályázatot hirde
tek.

Az áthelyezéseknél előnyben részesülnek a 
felszabadult területről származó és az ország- 
csonkítás előtt ott szolgálatot teljesítő alkalma
zottak.

A jelentkezésekről a hivatalok készítsenek 
kimutatást a következő adatokkal: név, állás, 
rangsorszám, születési hely és év, szolgálati idő, 
családi állapot és gyermekek száma, minősítés, 
milyen idegen nyelveket beszél, hol használható 
a legjobban, Trianon előtti állomáshelye, a fel
szabadult területre történt kirendelésének helye, 
hova szeretné áthelyezését, jegyzet.

Az igazgatóságok a jelentkezőkről a hivata
lok által felterjesztett kimutatások alapján nyil
vántartó lapot állítanak ki, amelyet a szükséges 
számban a postavezérigazgaitóság segédhivatalá
tól igényelnek.

A kiállított nyilvántartó lapokat jelentés 
nélkül legkésőbb október hó végéig kell a posta
vezérigazgatóság 1. ügyosztályának, beküldeni.
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Ugyanoda küldik meg a jelentkezők kimutatását 
a fő- és ügyosztályok és központi hivatalok.

Azok az alkalmazottak, akik áthelyezési ké
relmüket már előzőleg szóbelileg vagy írásban 
előterjesztették, jelentkezésüket ne ismételjék 
meg, mert az előző bejelentés alapján az áthe
lyezésre előj egyeztettek.

Budapest, 1940. évi október hó 12-én.

Pályázat a Magyar Szent Koronához visszacsa
tolt keleti és erdélyi országrész kincstári posta- 

hivatalainak hivatalvezetői állására.
247.896/1.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész 
területén lévő következő kincstári postahivata
lok hivatalvezetői állására pályázatot hirdetek:

Bánffyhunyad,
Beszterce,
Csíkszereda,
Dés,
Gyergyószentmiklós,
Kézdivásárhely,
Kolozsvár 1.,
Kolozsvár 2.,
Maroshévíz,
Marosvásárhely 1.,
Máramarossziget 1.,
Nagybánya,
Nagykároly,
Nagyszalonta,
Nagyvárad 1.,
Nagyvárad 2.,
Nagyvárad 3.,
Naszód,
Sepsiszentgyörgv,
Szamosújvár 
Szatmárnémeti 1.,
Szatmárnémeti 2.,
Szászrégen,
Székelyudvarhely,
Szilágvsomlyó és 
Zílah.

A felsorolt hivatalvezetői állásokra — a sza
bályszerű átköltözködési illetményekre való 
igényjogosultsággal — jelentkezhetnek hivatali 
igazgatók, főfelügyelők, felügyelők és főtisztek. 
Jelentkezni' lehet a közlemény megjelenésétől

számított 8 nap alatt szolgálati úton beadott fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel legké
sőbb október hó végéig közvetlenül a postavezér
igazgatóság 1. ügyosztályának küldjék be. A je
lentkezésekhez a szolgálati és minősítési táblá
zat másolatát csatolni nem kell.

A pályázók közül előnyben részesülnek a 
visszatért területről származó és az országcson
kítás előtt ott szolgálatot teljesítő alkalmazottak, 
ha a szolgálati szempontoknak megfelelnek.

A bánffyhunyadi, a besztercei, a dési, a 
gyergyószentmiklósi, a marosvásárhelyi 1. szá
mú, a máramarosszigeti 1. számú, a nagybányai, 
a nagykárolyi, a nagyváradi 1. számú, a számos- 
újvári, a szatmárnémeti 1. számú és szászrégeni 
hivatalvezetői állással természetbeni lakás jár.

Budapest, 1940. évi október hó 14-én.

Betöréses lopás és rablás bejelentése.
234.154'C.

Felhívom a postahivatalokat és a többi pos
tai szervet arra, hogy betöréses lopást és rablást 
vagy ezek kísérletét az A. 2. Szab. 79. §-ának 3. 
pontja értelmében szolgálati távirattal (esetleg 
távbeszélőn) felettes igazgatóságuknak nyomban 
jelentsék be, de egyúttal a csendőrségnél (rend
őrségnél) is tegyenek bűnvádi feljelentést. A 
postavezérigazgatóságnak közvetlenül csak a 
fent idézett szabályban előírt esetben kell jelen
tést tenni.

Az 1900. évi P. R. T. 37. számában közzétett 
40.10311900. sz. rendelet egyéb rendelkezései ha
tályukat vesztik.

Budapest, 1940. évi október hó 10-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
248.597/4.

A kalocsai kir. törvényszék 1940. évi ok
tóber hó 12-én kelt 1.747/4.—1940. számú vég
zésével a zárt borítékban postára adott 1. 
Magyar Anyák! Magyar Apák! 2. Magyar Anyák 
és Asszonyok! 3. Hitler olcsó Bábjátéka! című 
röpiratok lefoglalását rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő sajtó



42. szám . 4 7 9

termék postán szétküldött példányait ne szállít
sák és ne kézbesítsék, hanem a kalocsai kir. 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

245.838; 4.
A postahivatalok a „Levélpostadíj szabás“ 

67. §-ámik (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVI. pontjában (M. kir. Államvasutak) 21. 
tételénél (MÁV gépkocsiüzemfőnökség), a ki
rendeltségeiknél „veszprémi“ szó után tegyenek 
vesszőt és utána írják „kolozsvári, marosvásár
helyi, nagyváradi, szatmárnémeti, szekelyudvar7 
helyi és zilahi“.

Budapest, 1940. évi október hó 7-én.
♦

„Hadtest parancsnokság értesítése távbeszélő 
előfizető jelentkezéséről“ elnevezésű nyomtat

vány rendszeresítése.
III. ad 234.24218.

A P. R.-T. 1940. évi 38. számában közzétett 
II. ad 234.242 8. számú rendelet 8. §-ában megje
lölt célra 879. számmal új nyomtatványt rendsze
resítettem.

Ezt a nyomtatványt csak a határsávban lévő 
távbeszélő központtal egyesített postahivatalok 
rendelhetik meg. A határsávba tartozást a posta- 
igazgatóságok állapítják meg és erről alárendelt 
hivatalaikat értesítik.

Budapest, 1940. évi október hó 11-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyitott posta- 

hivatalok.
V. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postahivatalok kezdették meg működésüket:

1940. évi október hó 9-én:
Postamesteri postahivatal:
Doboka, Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár 
- T- ■. Nagykároly, díjnégyszögszáma 4.802.

1940. évi október hó 11 -én:
Távbeszélővel egyesített postamesteri posta- 

hivatalok:
Cécke, Bihar vm., Nagyvárad -  -  -  Ko

lozsvár, díjnégyszögszáma 2.431.
Marosvásárhely 2., Maros-Torda vm., Ma

rosvásárhely — mm i  Sepsiszentgyörgy, díjnégy
szögszáma 6.942.

1940. évi október hó 12-én:
Postamesteri postahivatalok:
Bélafalva, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy

— ™ — Bereck, díjnégyszögszáma 11.952.
Esztelnek, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy 

m- mr- Bereck, díjnégyszögszáma 11.952. 
Nyújtód, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy

-  — -  - Bereck, díjnégyszögszáma 11.953.
Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

A Budapest 62. és 72. számú postahivataloknak 
továbbított levelezés kötegelése.

247.228/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészek területére szóló kö
zönséges levélpostai küldemények feldolgozására 
mind a Budapest 62., mind a Budapest 72. számú 
postahivatalnál „Erdély“ elnevezéssel új munka
hely (vonalcsoport) létesült.

A munkahelyeknek a forgalom végleges ki
alakulása után tervezett átszervezéséig is a bu
dapesti 62. és 72. számú postahivatalokat rova- 
toló postahivatalok és mozgóposták — a részük
re kiadott irányítási utasítás figyelembevételé
vel —- az említett területekre szóló közönséges 
levelezést „Erdély“ felirattal levélkötegben (levél- 
kötegekben) továbbítsák.

A két postahivatalnál a „Városok“ elneve
zéssel fenntartott munkahelyen még a következő 
városokba, fontosabb helyekre szóló közönséges 
levélpostai küldeményeket is feldolgozzák:

Barcs, Békés, Beregszász, Beszterce, Buda
fok, Csepel, Csíkszereda, Csongrád, Dés, Duna 
földvár, Dunaszerdahely, Hajdúböszörmény, 
Hajdúszoboszló, Hatvan, Huszt, Karcag, Keszt
hely, Kézdivásárhely, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kis
újszállás, Kisvárda, Kolozsvár, Körmend, Kő
szeg, Léva, Máramarossziget, Marosvásárhely, 
Mezőkövesd, Mezőtúr, Mosonmagyaróvár, Nagy
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bánya, Nagykároly, Nagyszalonta, Nagyvárad, 
Paks, Pestszentlőrinc, Rákosszentmihály, Rima
szombat, Sárospatak, Sepsiszentgyörgy, Szarvas, 
Szatmárnémeti, Szerencs, Székelyudvarhely, Szi
getvár, Tapolca, Tata.

Jövőben tehát a most felsorolt helyekre 
szóló közönséges levelezést a Budapest 62. és 72. 
számú postahivatalok részére indított közvetlen 
zárlatban szintén a „Városok“ című kötegben 
kell elhelyezni.

A hivatalok a változásokat jegyezzék elő az 
A. 2. Szab. 53. §-a 4. pontjának harmadik bekez
désénél, valamint az Irányítási Füzet 4. oldalán 
a „II.“ vonalcsoport után, s a 204. oldalán az 
„Utasítás“ című fejezet harmadik bekezdésénél. 
Végül az Irányítási Füzetben a felsorolt helyek 
közül már ott felvetteknél az 5-ik hasábban 
(=  munkahely a Bpest 72-nél) írják be a munka
hely száma alá: „Város“.

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

Változások a „Külföldi csomagdíjak és útirá
nyok“ című füzetben.

246.052 4.

Értesítem a hivatalokat, hogy az alább em- | 
lített országokba szóló csomagokat a német 
svájci útvonalon való továbbításra az arany
frankban megadott alábbi díjak mellett újból fel 
lehet venni:

1. Algír: 2.10 (1 kg.), 3.50 (5 kg.), 6.70 (10 kg.),
10.05 (15 kg.), 13.35 (20 kg.).

2. Angola: 3.65 (1 kg.), 4.90 (3 kg.), 5.95 (5 
kg.), 11.40 (10 kg.).

3. Belga-Kongó: 4.20 (1 kg.), 6.25 (3 kg.), 8.20 
(5 kg.), 16.15 (10 kg.).

4. Dahomey: 2.40 (1 kg.), 4.— (5 kg.), 7.80 
(10 kg.), 11.70 (15 kg.), 15.60 (20 kg.).

5. Elefántcsontpart: 2.45 (1 kg.), 4.10 (5 kg.),
8 . -  (10 kg.), 12.- (15 kg.), 16 .- (20 kg.).

6. Francia-Egyenlítői-Afrika: 2.50 (1 kg.),
4.20 (5 kg.), 8.15 (10 kg.), 12.40 (15 kg.), 16.40 
(20 kg.).

7. Francia Guinea: 2.35 (1 kg.), 3.85 (5 kg.),
7.55 (10 kg.), 11.35 (15 kg,), 15.10 (20 kg.).

8. Francia-Guyana: 2.50 (1 kg.), 4.20 (5 kg.), 
8.15 (10 kg.), 12.25 (15 kg.), 16.30 (20 kg.).

9. Francia-lndia: 2.60 (1 kg.), 4.40 (5 kg.),
8.50 (10 kg.), 12.75 (15 kg.), 17.— (20 kg.).

10. Francia-Oceánia:
a) Tahiti stb.: 3.— (1 kg.), 5.20 (5 kg.), 9.90 

(10 kg.), 14.85 (15 kg.), 19.80 (20 kg.).
b) Wallis- és Futana-szigetekre: 3.90 (1 kg.),

6.80 (5 kg.), 12.85 (10 kg.), 19.30 (15 kg.), 25.70 
(20 kg.).

11. Francia-Szudán: 2.35 (1 kg.), 3.85 (5 kg.),
7.55 (10 kg.), 11.35 (15 kg.), 15.10 (20 kg.).

12. Gabon: 2.50 (1 kg.), 4.20 (5 kg.), 8.15 
(10 kg.), 12.25 (15 kg.), 16.30 (20 kg.).

13. Gudeloupe: 2.55 (1 kg.), 4.25 (5 kg.),
8.— (10 kg.), 11.85 (15 kg.), 15.70 (20 kg.).

14. Kamerun (Francia rész): 2.60 (1 kg.) 4.30 
(5 kg.), 8.25 (10 kg.), 12.40 (15 kg.), 16.40 (20 kg.).

15. Kína:
a) Anhwei, Chahar, Chekiang, Fukien, Hopeh 

(Peiping kerülettel), Kiangsi, Kiangsu, Kwang
tung, shantung, Suiyan tartományokba és a kö
vetkező helyekre: Kaifeng, Hankow, Wuchang, 
Taiyüen, Tatung: 5.55 (1 kg.), 8.25 (2 kg.), .9. ̂  
(3 kg.), 12.25 (4 kg.), 13.75 (5 kg.), 20.55 (6 kg.),
22.05 ,(7 kg.) 23.55 (8 kg.), 25,05 (9 kg.), 26.55 
(10 kg.).

b) Csak a következő tartományokba: Honan 
(Kaifeng kivételével), Hunan, Hupeh (Hankow 
és Wuchang kivételével), Kansu, Kwangsi, Kwei
chow, Ningsia, Shansi (Taiyüan és Tatung ki
vételével), Shensi, Sikang, Sinkiang, Szechwan, 
Tsinghai, Yunnan: 6.— (1 kg.), 8.85 (2 kg.), 10.35 
(3 kg.), 13.— (4 kg.), 14.50 (5 kg.), 22.05 (6 kg.),
23.55 (7 kg.), 25.05 (8 kg.), 26.55 (9 kg.), 28.05 
(10 kg.).

16. Madagaszkár: 2.60 (1 kg.), 4.40 (5 kg.),
8.50 (10 kg.), 12.75 (15 kg.), 17.— (20 kg.).

17. Marokkó:
A) Marokkói postahivatalok:
1. Nyugat-Marokkó:
a) Casablanca és Tanger: 2.65 (1 kg.), 4.25 

(5 kg.), 8.15 (10 kg.), 11.85 (15 kg.), 15.80 (20 kg.).
b) a Csg. 196. oldalán felsorolt helyekre:

3.40 (1 kg.), 5.— (5 kg.‘), 8.90 (10 kg.), 13.10 (15 
kg.), 17.55 (20 kg.).

2. Kelet-Marokkó:
a) Oujda: 2.70 (1 kg.), 4.35 (5 kg.), 8.35 (10 

kg.), 12.15 (15 kg.), 16.20 (20 kg.).
b) Berguent, Berkane stb. (1. Csomagdíjsza

bás) helyekre: 3.45 (1 kg.), 5.10 (5 kg.), 9.10 (10 
kg.), 13.40 (15 kg.), (17.95 (20 kg.).

B) Spanyol postahivatalok: 2.90 (1 kg.), 3.80 
(3 kg.), 4.50 (5 kg.), 8.75 (10 kg.), 13,— (15 kg.),
17.25 (20 kg.).
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18. Martinique-sziget: 2.55 (1 kg.), 4.25 (5 
kg.), 8.— (10 kg.), 11.85 (15 kg.), 15.70 (20 kg.).

19. Mauritánia: 2.35 (1 kg.), 3.85 (5 kg.), 7.55 
(10 kg.).

20. Mozambik: 3.95 (1 kg.), 5.35 (3 kg.), 6.55 
(5 kg.), 12.45 (10 kg.).

21. Niger: 2.55 (1 kg.), 4.25 (5 kg.), 8.30 (10 
kg.), 12.45 (15 kg.), 16.60 (20 kg.).

22. Portugál-Guinea: 3.35 (1 kg.), 4.45 (3 kg.), 
5.35 (5 kg.), 10.35 (10 kg.).

23. Reunion: 2.70 (1 kg.), 4.60 (5 kg.), 8.85 
(10 kg.), 13.30 (15 kg.), 17.70 (20 kg.).

24. Spanyol birtokok Észak-Afrikában: 3.10 
(1 kg.), 3.90 (3 kg.), 4.50 (5 kg.), 8.25 (10 kg.),
12.50 (15 kg.), 16.25 (20 kg.).

25. Szaudi-Arábia királyság: Csak a követ
kező helyekre: Jeddah (Djida), Mecque (La) 
[Mekka], Medine (Medina) és Yambo: 6.25 (1 
kg.), 10.— (3 kg.), 13.95 (5 kg.).

26. Szenegál: 2.35 (1 kg.), 3.85 (5 kg.), 7.55 
(10 kg.), 11.35 (15 kg.), 15.10 (20 kg.).

27. S. Thomé és Principe: 3.55 (1 kg.), 4.75 
(3 kg.), 5.75 (5 kg.), 11.05 (10 kg.).

28. Tunisz: 2.55 (1 kg.), 4.10 (5 kg.), 7.85 (10 
kg.), 11.65 (15 kg.), 15.45 (20-kg.).

29. Üj-Kaledonia: 3.45 (1 kg.), 6.05 (5 kg ), 
11.15 (10 kg.). 16.60 (15 kg.), 22.— (20 kg.).

30. Zöldfoki-szigetek: 3.35 (1 kg.), 4.45 (3 
kg.), 5.35 (5 kg.), 10.35 (10 kg.).

Felhívom tovább a hivatalokat, hogv az 
alábbi országokba szóló csomagokért a P. R. T. 
1940 : 33. számában megjelent 234.710/4. sz. ren
deletben közölt díjak helyett az alábbi, arany
frankban megadott díjakat szedjék be:

1. Argentina:
a) az összes helyekre, kivéve a b) alattiakat:

4.75 (1 kg.), 6.65 (2 kg.), 7.35 (3 kg ), 9.05 (4 kg.),
9.75 (5 kg.), 15.75 (6 kg.), 16.45 (7 kg.), 17.15 (8 
kg.), 17.85 (9 kg.), 18.55 (10 kg.), 24.55 (11 kg.),
25.25 (12 kg.), 25.95 (13 kg.), 26.65 (14 kg.), 27.35 
(15 kg.), 33.50 (16 kg.), 34.20 (17 kg.), 34.90 (18 
kg.), 35.60 (19 kg.), 36.30 (20 kg.).

b) a déli partvidékre és Dél-Georgiába:
5.25 (1 kg.), 7.15 (2 kg.), 7.85 (3 kg.), 9.55 (4 kg.),
10.25 (5 kg.), 16.25 (6 kg.), 16.95 (7 kg.), 17.65 
(8 kg.), 18.35 (9 kg.), 1.9.05 (10 kg.), 25.05 (11 kg.),
25.75 (12 kg.), 26.45 (13 kg.), 27.15 (14 kg.), 27.85 
(15 kg.), 34.— (16 kg.), 34.70 (17 kg.), 35.40 (18 
kg.), 36.10 (19 kg.), 36.80 (20 kg.).

2. Bolivia:
a) csak La Paz és Oruro-ba: 4.55 (1 kg.),

6.55 (2 kg.), 7.25 (3 kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.),

16.25 (6 kg.), 16.95 (7 kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 
kg.), 19.05 (10 kg.), (25.55 (11 kg.), 26.25 (12 kg.),
26.95 (13 kg.), 27.65 (14 kg.), 28.35 (15 kg.), 35.— 
(16 kg.), 35.70 (17 kg.), 36.40 (18 kg.), 37.10 (19 
kg.), 37.80 (20 kg.).

b) csak Cochabamba, Potosí, Sucre, Tupiza, 
Nyurrii és Vilkzon-ba: 4.70 (1 kg.), 7.50 (2 kg.),
8.20 (3 kg.), 9.80 (4 kg.), 10.50 (5 kg.), 16.75 (6 
kg.), 17.45 (7 kg.), 18.15 (8 kg.), 18.85 (9 kg.),
19.55 (10 kg.), 26.05 (11 kg.), 26.75 (12 kg.), 27.45 
(13 kg.), 28.15 (14 kg.), 28,85 (15 kg.), 35.75 (16 
kg.), 36.45 (17 kg.), 37.15 (18 kg.), 37.85 (19 kg.),
38.55 (20 kg.);

c) csak Puerto Suarez, valamint Beni és No- 
roeste kerületekbe: 5.90 (1 kg.), 9.10 (2 kg.), 9.80 
(3 kg.), 11.30 (4 kg.), 12— (5 kg.), 1850 (6 kg.),
19.20 (7 kg.), 19.90 (8 kg’.), 20.60 (9 kg.), 21.30 
(10 kg.);

d) az összes többi helyekre: 5.20 (1 kg.), 8.50
(2 kg.), 9.20 (3 kg.), 10.80 (4 kg.), 11.50 (5 kg.),
18.50 (6 kg.), 19.20 (7 kg.), 19.90 (8 kg.), 20.60 
(9 kg.), 21.30 (10 kg.). .

3. Brazília: '4.90 (1 kg.), 6.90 (2 kg.), 7.60 
(3 kg.), 9.55 (4 kg.), 10.25 (5 kg.), 16.25 (6 kg.),
16.95 (7 kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 kg.), 19.05 
(10 kg.), 25.80 (11 kg.), 26.50 (12 kg.), 27.20 (13 
kg.), 27.90 (14 kg.), 28.60 (15 kg.), 35.25 (16 kg.), 
(35.95 (17 kg.), 36.65 (18 kg.), 37.35 (19 kg.), 3$. 05 
(20 kg.).

4. Chile: 4.75 (1 kg.), 6.65 (2 kg.), 7.35 (3 kg.),
9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.), 15.75 (6 kg.), 16.45 (7 
kg,), 17.15 (8 kg.), 17.85 (9 kg.), 18.55 (10 kg.).

5. Costa-Rica: 4.— (1 kg.), 5.90 (2 kg.), 6.60 
(3 kg.), 8.30 (4 kg.), 9 . -  (5 kg.), 15. - ( 6  kg.),
15.70 (7 kg.), 16.40 <8 kg.), 17.10 (9 kg.), 17.80 
(10 kg.), 23.80 (11 kg.), 24.50 (12 kg.), 25.20 (13 
kg.) (25.90 (14 kg.), 26.60 (15 kg.), 32.75 (16 kg.),
33.45 (17 kg.), 34.15 (18 kg.), 34.85 (19 kg.), 35.55 
(20 kg.).

6. Ekuador: 4.95 (1 kg.), 6.75 (2 kg.), 7.45 (3 
kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.), 15.25 (6 kg.), 15.95 
(7 kg.), 16.65 (8 kg.), (17.35 (9 kg.), 18.05 (10 kg.),
25.05 (11 kg.), 25.75 (12 kg.), 26.45 (13 kg.), 27.15 
(14 kg.), 27.85 (15 kg.), 34.— (16 kg.), 34,70 (17 
kg.), 35.40 (18 kg.), 36.10 (19 kg.), 36.80 (20 kg.).

7. Kolombia:
a) Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, 

Santa Marta és Tumaco-Ba: 5.—• (1 kg.), 6.90 
(2 kg.), 7.60 (3 kg.), 9.30 (4 kg.), 10.- (5 kg.),
16.— (6 kg.), 16.70 (7 kg.), 17.40 (8 kg.), 18.10 
(9 kg.), 18.80 (10 kg.), 24.80 (11 kg.), 25.50 (12. 
kg.), 26.20 (13 kg.), 26.90 (14 kg.), 27.60 (15 kg.),
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33.75 (16 kg.), 34.45 (17 kg.), 35.15 (18 kg.), 35.85 
(19 kg.), 36.55 (20 kg.);

b) Cauca és El Valle tartományokba: 5.— 
(1 kg.), 8.60 (2 kg.), 9.30 (3 kg.), 11.80 (4 kg.),
12.50 <5 kg.), 19.50 (6 kg.), 20.20 (7 kg.), 20.90 (8 
kg.), 21.60 (9 kg.), 22,30 (10 kg.), 29.30 (11 kg.), 
30.— (12 kg.), 30.70 (13 kg.), 31.40 (14 kg.), 32.10 
(15 kg.), 39.25 (16 kg.), 39.95 (17 kg.), 40.65 (18 
kg.), 41.35 (19 kg.), 42.05 (20 kg.);

c) a többi helyekre: 5.— (1 kg.), 8.90 (2 kg.), 
9.60 (3 kg.), 13.30 (4 kg.), 14.— (5 kg.), (23.— 
(6 kg.), 23.70 i(7 kg.), 24,40 (8 kg.), 25.10 (9 kg.),
25.80 (10 kg.), 35.80 (11 kg,), 36.50 (12 kg.) (37.20 
(13 kg.), 37.90 (14 kg.), 38.60 (15 kg.), 48.75 (16 
kg.), 49.45 (17 kg.), 50.15 (18 kg.), 50.85 (19 kg.),
51.55 (20 kg.).

8 Mexikó: 4.— (1 kg.), 5.90 (2 kg.), 6.60 (3 
kg.), 8.30 (4 kg.), 9.— (5 kg.), 15.— (6 kg.), 15.70 
(7 kg.), 16.40 i(8 kg.), 17.10 (9 kg.), 17.80 (10 kg.),
23.80 (11 kg.), 24.50 (12 kg.), 25.20 (13 kg.), 25.90 
(14 kg.), 26.60 (15 kg.), 32.75 (16 kg.), 33.45 (17 
kg.), 34.15 (18 kg.), 34.85 (19 kg.), 35.55 (20 kg.).

9. Panama köztársaság: 4.75 (1 kg.), 6.65 (2 
kg.), 7.35 (3 kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.), 15.75 
(6 kg.), 16.45 (7 kg.), 17.15 (8 kg.), 17.85 (9 kg.),
18.55 (10 kg.), 24.55 (11 kg.), 25.25 (12 kg.), (25.95 
(13 kg.), 26,65 (14 kg.), 27.35 (15 kg.), 33.50 (16 
kg.), 34.20 (17 kg.), 34.90 (18 kg.), 35.60 (19 kg.),
36.30 (20 kg.).

10. Paraguay: 4.55 (1 kg.), 6.55 (2 kg.), 7.25 
(3 kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg,), 16.25 (6 kg.),
16.95 (7 kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 kg.), 19.05 (10 
kg.), 25.55 (11 kg.), 26.25 (12 kg.), (26.95 (13 kg.), 
27.65 (14 kg.), 28.35 (15 kg.), 35.— (16 kg.), 35.70 
(17 kg.), 35.40 (18 kg.), 37.10 (19 kg.), 37.80 
(20 kg.).

11. Peru: 5.25 (1 kg.), 7.15 (2 kg.), 7.85 (3 kg.),
9.55 (4 kg.), 10.25 (5 kg.), 16.25 (6 kg.), 16.95 (7 
kg.), 17.65 (8 kg.), 18.35 (9 kg.), 19.05 (10 kg.),
25.05 (11 kg.), 25.75 (12 kg.), 26.45 (13 kg.), 27.15 
(14 kg.), 27.85 (15 kg.), 34.— (16 kg.), 34.70 (17 
kg.) 35.40 (18 kg.), 36.10 (19 kg.), 36.80 (20 kg.),

12. Uruguay: 4.75 (1 kg.), 6.65 (2 kg.), 7.35 
(3 kg.), 9.05 (4 kg.), 9.75 (5 kg.), 15.75 (6 kg.),
16.45 (7 kg.), 17.15 (8 kg.), 17.85 (9 kg.), 18.55 
(10 kg.), 24.55 (11 kg.), 25.25 (12 kg.), 25.95 0 3 
kg.), 26.65 (14 kg.), 27.35 (15 kg.), 33,50 (16 kg.),
34.20 (17 kg.), 34.90 (18 kg.), 35.60 (19 kg.), 36.30 
(20 kg.).

13. Venezuela: 5.25 (1 kg.), 7.15 (2 kg.), 7.85 
(3 kg.), 9.55 (4 kg.), 10.25 (5 kg.).

Értéknyilvánítással csak a francia gyarma
tokba szóló csomagok láthatók el és pedig Algír, 
Dahomey, Elefántcsontpart, Franeia-Egyenlítői- 
Afrika, Francia-Guinea, Francia-Guyana, Fran- 
cia-India, Francia-Oceánia, Francia-Szudán, Ga
bon, Madagaszkár, Francia-Marokkó, Martini- 
que-sziget, Mauritánia, Niger, Réunion, Szene
gál és Tuniszba 2000 aranyfrank, Kamerun és 
Üj-Kaledoniába pedig 1000 aranyfrank értékha
tárig.

A csatolandó vámárunyilatkozatok száma: 
Algir, Francia-Oceánia, Reunion és a Tuniszba 
szóló csomagokhoz: 4 drb., az Angola, Brazília, 
Chile, Costa-Rica, Francia-Guyana, Francia-In- 
dia, Francia-Szudán, Guadeloupe, Kína, Ma
rokkó, Martinique, Mexikó, Mozambique, Ni
ger, Paraguay, Peru, Portugál-Guinea, Szenegál,
S. Thomé és Principe, Uruguay. Venezuela és a 
Zöldfoki-szigetekre szóló csomagokhoz: 5 drb., 
az Argentina, Belga-Kongó, Dahomey, Ekuador, 
Elefántcsontpart, Francia-Guinea, Kamerun, Ko- 
lombia, Madagaszkár, Marokkó, Mauritánia, Pa
nama köztársaság, Spanyol birtokok Észak-Afri- 
kában-ba szóló csomagokhoz: 6 drb., Bolivia, 
Francia-Egyenlítői-Afrika, Francia-Oceánia, Ga
bon, Szaudi-Arábia királyság és Üj-Kaledoniába 
szóló csomagokhoz: 7 drb.

A fenti változásokat a rövidesen megjelenő 
úi „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című fü
zet tartalmazni fogja.

Budapest, 1940. évi október hő 16-án.

Változások a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt keleti és erdélyi országrészekben meg
nyitott postahivataloknak a P. R. T.-ban köz

zétett névsorában.
249.211/3.

Szamosborhid postahivatal (elsőízben 
megnyíttatott folyó évi szeptember hó 19-én, 
(1. a P. R. T. folyó évi szeptember hó 27-i 39. 
számában közzétett II. ad 240.664/3. számú ren
deletet) működését folyó évi október hó 10-én 
ismét megkezdette. (Ideiglenes szünetelése 
közzététetett a P. R. T. folyó évi október hó 
4-i 40. számában megjelent 246.001/3. számú 
rendeletben.)

Kendilóna postahivatal működése folyó 
évi október hó 9. óta ideiglenesen szünetel. 
(Megnyitása közzététetett a P. R. T. folyó évi
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szeptember hó 20-i 38. számában az I. ad 
240.664/3. számú rendeletben.)

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.

247.995/3.
A hivatalok a Helységnévtár 496. oldalán 

Szentkútnál (A Kiskunfélegyháza) a „ J 5 L“ 
jelzés után* jegyezzék be: „ L“.

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

II.
248.059/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Alsógörzsönynél (95. o.) jegyezzék be: 
„Felsőgörzsönnyel Veszprémgörzsöny ideigle
nes néven egyesült.“

Bedegnél (126. o.) írják be: „Magyarkérrel 
Bedegkér végleges néven egyesült.“

Békésnél (127. o.) a )-( jel után felsorolt 
lakotthelyek közül töröljék Pecét.

Borosgyán A Békés után (143. o.) írják be j 
„Borosgyán -A Mezőberény, Békés vm., békési 
j., u. p. és u. t. Békés.“

Felsőgörzsönynél (206. o.) jegyezzék be: 
„Alsógörzsönnyel Veszprémgörzsöny ideiglenes 
néven egyesült.“

Gyurirét A Békés után (239. o.) írják be: 
„Gyurirét A Mezőberény, Békés vim., békési 
j., u. p. Békés—Földvár pu., u. t. Békés.“

Hosszúláznál (260. o.) jegyezzék be: „Szép
halommal Széphalom ideiglenes néven egye 
sült.“ A „Hosszúláz“ szó után írják be: „A 
Széphalom.“

Kajdnál (278. o.) jegyezzék be: „Tanával 
Tanakajd végleges néven egyesült.“

Kisgannánál (5031. o.) írják be: „Nagygan- 
nával Ganna ideiglenes néven egyesült.“

Magyarkérnél (352. o.) jegyezzék be; „Be- 
deggel Bedegkér végleges néven egyesült.“

Magyarszentivánnáil (353. o.) írják be: „Vá- 
sárosszentgállal Szentgáíosiván ideiglenes né
ven egyesült.“

Mezőmegyernél (368. o.) a poétái adatok 
után új bekezdésként írják be: „)-( Borosgyán, 
Gyurirét, Pece.“

Nagygannánál (383. o.) jegyezzék be: „Kis- 
. gannával Ganna ideiglenes néven egyesült.“

Pecénél (426. o.) a „a “ jel után Békés he
lyett Mezőmegyert írjanak.

Széphalomnáíl (499. o.) jegyezzék be: 
„Hosszúlázzal Széphalom ideiglenes néven 
egyesült.“

A postai adatok után új bekezdésként 
írják be: )-( Hosszúláz.

Üjlőrincfalvánál i(540. o.) a „nk;.“ bejegy
zést töröljék és helyette írják be: „kk., kj. Po
roszló.“

Vásárosszentgáilnál (554. o.) jegyezzék be: 
„Magyaíszentivánnal Szentgálisiván ideiglenes 
néven egyesült.“

Heténynél (I. sz. Pótfüzet 64. o.) a )-( jel 
után Sándorpuszta nevét Lándorpusztára he
lyesbítsék.

Sándorpuszta A Hetényt (I. sz. Pótfü
zet 100. o.) összes adataival töröljék.

Lánczytanya A Abaúj szína után (I. sz. 
Pótfüzet 79. o.) írják be: „Lándorpuszta A He- 
tény, Komárom vm., ógyallai j., u. p. és u. t. 
Komárom 1.“

Budapest, 1940. évi október hó 12-én.

Nagybocskó községben működő postahivatalok 
elnevezése.

I. ad 241.021/3.
Kárpátalja máramarosi közigazgatási kiren

deltsége rahói járásában fekvő Nagybocskó — 
BejHKifi B o' ikobt. községben működő postahivatal 
nevét Nagybocskó — Beaniáfi Eô kobt. 1-re, a Má- 
ramaros vármegyének a Magyar Szent Koroná
hoz Romániától visszacsatolt részében (a régi 
magyar közigazgatási beosztás szerinti tiszavöl- 
gvi járásban) fekvő nagybocskói községrészben 
folyó évi szeptember hó 9-én megnyitott (közzé
téve a P. R. T. 1940. évi 37. számában a 240.663/3. 
számú rendeletben) postahivatal nevét pedig 
Nagybocskó 2-re változtatom meg.

A postahivatalok ehhez képest a Postahiva
talok és Postaiigynökségek Névsorában (96. o.) 
és az Irányítási Füzetben (120. o.) Nagybocskó— 
BeaHKift E o-ibobt, postahivatal nevét Nagybocskó— 
B ojhkííí E ohkobi, 1-re helyesbítsék.

Budapest, 1940. évi október hó 10-én.
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Örhalom postaügynökség megnyitása.
247.900/3.

Nógrád vármegye balassagyarmati járásában 
fekvő Őrhalom községben 1940. évi október hó 
15-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Hugyag, 
ellenőrzőszáma: 787, díjnégyszögszáma: 221.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag, hozzátartozó Liviamajor, Má- 
riamajor, valamint Máriarokkant-telep lakott he
lyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban őrihalomnál (415. o.) 
az ,,u. p. Hugyag“ helyébe írják be: „S3 Eh. Hu
gyag, Balassagyarmat ■» j» Losonc, Hugyag . . . . ,  
221, postáig. Bp.“. Liviamajor .D Őrhalom (346. 
o.), Máriamajor o  Őrhalom (358. ó.) és Mária- 
rokkanttelep Őrhalom (359. o.) ezentúl u. p. 
Őrhalom.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 108. oldalon Öreglak után jegyezzék 
be: „787, 221, . . . .  , Őrhalom ü. (Eh. Hugyag), 
Nógrád, Bp., Balassagyarmat t  — ■»-. Losonc, 
Hugyag“; a 163. oldalon a 221. számnál Ipoly- 
varbó után és a 177. oldalon a 787. számnál ír
ják be: „Őrhalom.“

Az Irányítási Füzetben a 137. oldalon Öreg
lak után jegyezzék be: „Örhalom, Ü, Nógrád, 
Bp., I. a, Balassagyarmat—Losonc, Eh. Hugyag.“

Budapest, 1940. évi október hó 15-én.

Munkásigazolvány elvesztése.
247.772/6.

Regős Ferenc ób. táv. munkás a pécsi m. kir. 
postaigazgatóság által kiállított P. 226. számú 
munkásigazolványát elvesztette. Az elvesztett 
igazolvány érvényességét megszüntetem. 

Budapest, 1940. évi október hó 14-én.

Személyzetiek.
248.259/1.

A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 
augusztus havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak rangsorszámát je
lentik).

Áthelyezettek: Cseh Ferenc dr. főtiszt 136 
Budapestről Mezőtúrra, Varga István főtiszt 
237 Érsekújvárról Sopronba, Győry Emil I. o. 
tiszt 45 Budapestről Kispestre, Zahoránszky 
István I. o. tiszt 408 Munkácsról Budapestre, 
Krantz Károly II. o. tiszt 216 Kassáról Buda
pestre, Radocsai Imre gyakornok 274 Budapest
ről Pécsre, Bacsó Jenő gyakornok 327 Buda
pestről Ungvájrra, Bandur Mihály gyakornok 
337 Debrecenből Rimaszombatra, Szenes Ar
nold ellenőr 142 Rimaszombatról Salgótar
jánba, Peschkó Lajos segédtiszt 55 Budapest
ről Beregszászra, Kővári Emilia segédellenőrno 
329 Sopronból Budapestre, Lányi Mária segéd- 
ellenőrnő 343 Érsekújvárról Budapestre, Hus- 

I véth István műszaki segédtiszt 81 Budapestről 
Veszprémbe, Számúéi Olga kezelőnő 7 Ung- 
várról Bajára, Csizmadia Jenőné kezelőnő 39 
Kiskunfélegyházáról Munkácsra, Kákái Berta 
kezelőnő 284 Hatvanból Budapestre, Salacz 
Mária kezelőnő 504 Kassáról Budapestre, Tarr 
Erzsébet kezelőnő 537 Kispestről Budapestre, 
Hrabiinszky András I. o. altiszt 1112 Kassáról 
Gyöngyösre, Aradi János I. o. altiszt 1576 Bu
dapestről Kispestre, Németh Ferenc lövői II. o. 
altiszt 885 Budapestről Kőszegre, Rácz János 
dunapataji II. o. altiszt 1299 Budapestről Kis
pestre, Csernai Mihály II. o. altiszt 1828 Tatá
ról Budapestre, Pacsid János II. o. altiszt 1946 
Miskolcról Gyöngyösre, Ludányi József II. o. 
altiszt 2138 Budapestről Tatára, Fehér Badics 
László II. o. altiszt 2639 Kispestről Budapestre, 
Kiss Elemér II. o. altiszt 2985 Budapestről Kis
pestre, Tóth János körösszakáli II. o. altiszt 
2991 Budapestről Szegedre, Gulyás Bertalan II.
o. altiszt 3306 Szolnokról Ungvárra, Romanecz 
András II. o. altiszt 3453 Husztról Munkácsra, 
Klema Imre II. o. altiszt 3455 Gyöngyösről 
Miskolcra, Halüska András II. o. altiszt 3460 
Kassáról Vácra, Dani Ferenc I. o. vonalfelvi
gyázó 48 Kiskúnfélegyházáról Budapestre, Rát- 
kai János ceglédi I. o. vonalfelvigyázó 133 Kar
cagról Nyíregyházára, Nagy István egyeki I. o. 
vonalfelvigyázó 223 Recs'kről Egerbe, Pálinkás 
János kiskőrösi II. o. vonalfelvigyázó 131 Bu
dapestre! Kiskúnf élegyházára.

Nvugdíjaztattak: Alföldy József dr. 5,
Miks Károly dr. 7, Vándor Manó 14 és Jáross 
István 27 postahivatali igazgatók, Minczer An
tal 43, Dancsák Gyula 52, Golodzsey István 
68, Gergely Ágoston 69, Koós Sándor 70, Porlai 
Hugó 88 és Selényi Gusztáv 150 főfelügyelők, 
Ságodi József főtiszt 293, Petreczky Miklós el
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lenőr 393, Osztobányi Takács István segédel
lenőr 172, Trogmayer Júlia ellenőrnő 30, dr. 
Hajnal Bálintné 228, özv. Barta Zsiigmondné 
328, Olaszy Gáborné 551 és Regéczy Ala- 
dárné 639 segédellenőrtaők, dr. Balthazar La- 
josné segédtisztnő 407, Langmár Béláné ke
zelőnő 381, Bányai Gábor II. o. szakaltiszt 185, 
Marót! József héregi 16, Nagy István kürti 52, 
Virág Sándor 55, J. Tóth János 252 és Giczy 
Pál 1654 I. o. altisztek, Bodrogi István szász- 
halombattai 638, v. Csontos Sándor 1100 és Jar- 
kovszky Gyula 2046 II. o. altisztek, Fülöp Já
nos szepetneki I. II. o. vonalmester 37.

Elbocsáttatott: Veisz József II. o. altiszt 
3205.

Meghaltak: Basky Zsigmond 268 és Szo- 
molányi József 306 ellenőrök, Csíki István mű
szaki ellenőr 16, Fehér József faddi 127 és 
Schieder Károly 2505 II. o. altisztek.

Lejjebbíttetett: Rakaczki Gyula I. o. altiszt 
941 II. o. altisztté 1/a rangsorszámmal a 6. fize
tési fokozatba.

Névváltozás: Berényi László I. o. tiszt 428 
helyett Berényi László dr., Benesch Erhart gya
kornok 91 helyett Vágujhelyi Erhart, Lutter 
Ilona segédellenőrnő 571 helyett Dobsa László- 
né, Tatár Józsefné segédtisztnő 17 helyett 
Varga Béláné. Gállá Béláné segédtisztnő 63 
helyett özv. Gállá Béláné, Nagy Ferencné se
gédtisztnő 248 helyett özv. Nagy Ferencné, 
Trieb József műszaki segédellenőr 24 helyett 
Tass József, Varga Júlia kezelőnő 47 helyett dr. 
Kapala Gyuláné, Pálfaívi Júlia kezelőnő 361 
helyett Barta Lászlóné.

Egyéb változás.- Temesy Emil műszaki ta
nácsos 28, 5 hadiév, Peschkó Ernő főellenőr' 
126, 5 hadiév, Kun László I. o. vonalfelvigyázó 
84, 4 hadiéve helyett 5.

Tűzharcosok: Németh Ferenc felügyelői
címmel és jelleggel felruházott főtiszt 23, Hor
váth Elek I. o. tiszt 132, Megyaszai Árpád el
lenőr 164, Vecsey Endre műszaki ellenőr 69, 
Ramor Alfréd műszaki segédtiszt 150, Döme 
István II. o. szakaltiszt 101, Horváth György 
pamuki 731 és Molnár László szentesi 1516 I. o. 
altisztek, Papp Kálmán jászberényi 3185 és 
Schevella István 3217 II. o. altisztek.

Budapest, 1940. évi október hó 14-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
szeptember havi forgalma.

5788/eln. ptkpt.

A takaréküzletágban a betétek 4,321.927 P 
35 f.-rel múlták felül a visszafizetéseket. A be
tétek állománya 1940. évi szeptember hó végén 
142,706.560 P 01 f. volt. A különleges kamato
zású betétek álladéka a fenti álladókban 
28,051.247 P 61 f.-rel szerepelt.

A betevők száma a hó végén 628.903 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 339.167 P 

24 f-rel múlták felül a megterheléseket. A 
csekkbetétek állománya 1940. szeptember hó 
végén 227,663.535 f volt.

A csekkszámlatuilaj dohosok száma a hó 
végén 42.731 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. szep
tember hó végén névértékben 154,526.127 P 46 
f-t tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont 
képező értékpapírok és egyéb értékek névér
tékben 253,112.717 P 22 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny- 
vek és letéti jegyek száma 106.208 volt.

A zálogüzletágban 200.239 drb. új zálogfel
vétel 4,588.891 P kölcsönnel és 201.490 drb. zá
logkiváltás 4,403.461 P kölcsönvisszafizetéssel 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940. szeptember 
hó végén 1,086.425 tétel, a zálogkölesöntőke ál
ladéka pedig 24,260.524 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
2.714 tétel, kényszerárverésre pedig 4.124 tétel 
különféle ingóság került. Kiadatott összesen 
5.555 tétel, a befolyt vételár 132.775 P 82 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zá
logüzletágban 1940. szeptember hó folyamán 
3,749.830 tétel és 2,821.005.755 P 59 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén
370,370.095 P 02 f-t tett ki.

Budapest, 1940. október hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
247.412/1., 247.414/1., 248.307/1., 247.411/1., 247.413/1., 243,842/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 teltételekkel renüelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a oostavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi november hó
2-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
247.255/3., 247.510/3., 248.573/3., 248.378/3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá. az 1. hasábban

■ felvett postaigazgatósághoz 1940. évi november 
i hó 2-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi október hó 16-án.

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. 
249.171/3.

A váci postahivatalnál a postaszállítás el
látására 1941. évi január hó 1. napjától kezdődő 
hatállyal pályázatot hirdetek a következő felté
telek mellett:

A postaszállító köteles:
a) a váci postahivataltól 0.5 km. távolságra 

lévő M. Á. V. pályaudvarra és vissza naponként 
(3) háromszor közlekedő kettősfogatú tárkocsi- 
járatot és (1) egyszer közlekedő egyesfogatú ka- 
riolkocsijáratot;

b) Vác megyei város területén (1) egy, na
ponta kétszer közlekedő egyesfogatú csomagház- 
hozkézbesítő kocsijáratot a budapesti m. kir.

postaigazgatóság által esetről-esetre megállapí
tott órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (2) kettő kocsist alkalmazni, (3) három 
lovat tartani s a szállítás ellátásához szükséges 
egy db. nagytárkoesit, egy db. nagy kariolkocsit 
és egy db. kézbesítőkocsit a m. kir. postától a 
megállapítandó vételárért megvásárolni, a szük
séghez képest új kocsikat beszerezni és azoknak 
karbantartásáról és tisztántartásáról gondos
kodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás el
látására alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmukások legkisebb mun
kabéreinek megállapítására hivatott bizottságnak
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25.298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számában) 
megerősített határozatában megjelölt munkabé
reknél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a nagytárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a nagy kariolkocsiért évi 115 P, 
a kézbesítőkocsiért évi 154 P, összesen tehát évi 
423 P kocsiátalányban és a szállításért megállapí
tandó szállítási átalányban részesül.

A pályázat egyéb feltételei a budapesti m. 
kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Buda
pest, VII. kér., Dob-u. 75/81. IV. em. 409. ajtó) 
és a váci postahivatalnál tudhatok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és az 
elvállalandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és a 7.720/1939. M. E. sz. rendelet 1. 
és 3. szakaszaiban meghatározott okiratokkal, 
vagy a törvényhatóság első tisztviselője által ki
állított bizonyítvánnyal igazolni tartozik a pá
lyázó azt, hogy az 1939 : IV. te. alapján zsidó
nak nem tekinthető személy.

A pályázatot 1940. évi november hó 19-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a buda
pesti 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 váci postaszál- 
lítás ellátására.

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg
nek 2%-át készpénzben, vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a budapesti m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatala címére megkül
deni.

A pályázatot 1940. évi november hó 19-én 
délelőtt 11 órakor a budapesti m. kir. postaigaz
gatóság 3. ügyosztályánál (Budapest, VII., Dob
utca1 75/81. sz. IV. em. 409. ajtó) fogják bizottsá
gilag 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 te
kintet 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, 1940. évi október hó 16-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
ALSÓDABAS I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnali 

belépéssel gyakorlott kiadót keres havi 130 pengő fix és 
a mindenkori üzemi.

CSENGER I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnalra, 
vagy november 1-re gyakorlott nőkiadót keres, állandó 
alkalmazásra. Fizetés 126 pengő fix +  üzemi jutalék, vagy 
66 pengő +  üzemi jutalék és teljes ellátás (mosás, ágy
nemű nélkül).

FELED POSTAHIVATAL önálló kezelésre képes 
kiadót keres azonnali belépéssel. Járandóság havi 120 P 
+  a mindenkori üzemi jutalék.

KECSKEMÉT 3. POSTAHIVATAL postamester
helyettest keres 3—4 hónapra. Fizetés 110 P és a minden
kori üzemi.

PÁTY (PEST MEGYE) II. OSZT. POSTAHIVA
TAL kiadót keres november 1-re állandó alkalmazásra, 
fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztSly. Dob-utca, Budapest 7.

Fflvároal Mvomda Rt. FalelA* vénet«'): D ucho« Járma
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T A R T A L O M :

A népmozgalmi nyilvántartók levélpostai küldemé
nyeinek kezelése.

Feláras bélyegblokk forgalomba bocsátása.
Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
Meteorológiai táviratok díjmentes feladása távbe

szélő útján.
Lefoglalandó sajtótermékek.
Üj Légipostadíjszabás kiadása.
A „Légipostái Tájékoztató1' új kiadása.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Változások a Helységnévtárban és a Postahivatalok 

és Postaügynökségek Névsorában.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyitott postahivatalok.

, Taliándörögd postaügynökségnek postahivatallá való
j átalakítása.

Zalavár postaügynökség postahivatallá való átalakítása, 
Hódmezővásárhely postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Bakonynána postahivatalnak postaügynökséggc való 

átalakítása.
Pócsmegyer postaügynökség megnyitása. 
Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. 
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

A népmozgalmi nyilvántartók levélpostai 
küldeményeinek kezelése.

250.787/4.
A P. R. T. 1940. évi január hó 23-án megje

lent 4. számában közölt 202.833/4. sz. rendelete- 
met úgy módosítom, hogy a népmozgalmi nyil
vántartók a nyilvántartással kapcsolatban vál
tott összes levélpostai küldeményeiket „A 
147.717/1939. K. K. M. sz. rendelet alapján a bér- 
mentesítési díj hitelezve“ záradék alkalmazásá
val bérmentetlenül adhatják fel, tehát azokat is, 
amelyek az említett rendeletben közölt minták
nak nem felelnek meg.

A hivatalok ezt a rendeletemet jegyezzék 
elő a hivatkozott rendeletnél, valamint az A. 1. 
Szab. 7. §. 3. pontjánál. A Szabályzat szövegéjiek 
módosításáról a legközelebbi változás útján gon
doskodom.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

Feláras bélyegblokk forgalomba bocsátása.
250.664/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó évi 
november hó 7-én a Főméltóságú Asszony leg
főbb védnöksége alatt álló „Erdélyért“ mozga

lom céljaira és az „Erdélyi kultúrház“ gondola
tának a megvalósítására szolgáló 1 P-s felárral 
20 filléres címletű bélyegblokkot bocsátók for
galomba.

A bélyegblokk (vízjel rajza a P. R. T. 1927. 
évi 49. számában) papíron, raszteres mélynyo
mással készül és 250.000 példányszámba kerül ki
adásra.

A bélyegblokk eladási ára (20 f névérték és 
1 P-s felár) 1 P 20 fillér.

A bélyegblokk két színű nyomásiban készült; 
mérete 78X111 mm, a bélyegképmérete 22X33 
mm, a fogazásig terjedő mérete pedig 26X37 
mm. A bélyeg elhelyezése fekvő téglányalaku.

A bélyegblokk diszítményes keretrajzból és 
a benne elhelyezett bélyegből van összeállítva. A 
keretrajz a bélyeget körülövező szalaggal diszí- 
tet koszorút ábrázol, melynek baloldalán a Hu
nyadi család pajzscímere, jobb oldalán pedig 
egy nyitott Corvina van. A koszorú alatti sza
lagdísz között Vajdahunyad várának képét lát
juk, mely alatt „ERDÉLYÉRT MDCCCCXL“ 
című szöveg olvasható. A koszorú felett ugyan
csak koszorúval övezve Mátyás király oldalt 
néző arcmása nyert elhelyezést. A keretrajz 
színe: világos halvány zöld.

A 20 f+1 P értékjelzésű bélyegképen a ko
lozsvári Fadrusz-féle Mátyás király lovasszobor
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képe látható. A bélyegkép bal felső sarkában a 
20 f értékjelzés + 1 P felár, az alsó szélén pedig 
a „MAGYAR KIRÁLYI POSTA“ szöveg van 
elhelyezve. A bélyegkép alsó jobb sarka alatt a

tervező művész neve: „TÓTH GYULA“. A bé
lyeg színe: sötétzöld.

A bélyegblokk képét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm:

A m. kir. posta a bélyegblokkot folyó évi 
november hó 30-ig árusítja, a blokk azonban bár
hová szóló postai küldemények bérmentesítésére 
folyó évi november hó 7-től december hó 31-ig 
felárnélkül számított értéke (20 fillér) erejéig 
használható fel.

1941. január hó 1-től a bélyegblokk érvényes
sége megszűnik, tehát ettől az időponttól kezdve 
bérmentesítésre nem használható fel és a közön
ség birtokában maradt példányokat a postahiva
talok nem cserélik be.

A bélyegblokkot valamennyi kincstári pos
tahivatal és m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 
(Budapest 7.) árusítja. Az árusítással megbízott 
postahivataloknak a részükre eladás végett meg
állapított bélyegblokk mennyiséget a m. kir. 
posta értékcikkraktára hivatalból küldi el.

Az árusítással megbízott postahivatalok a 
bélyegblokkot folyó évi november hó 7-ike előtt 
még abban az esetben sem árusíthatják, vagy 
szolgáltathatják ki, ha az ellátmány előbb érkez
nék is meg.

Az árusítással megbízott postahivatalok és 
a m. kir. posta bélyegértékesítő irodája a kész
letükben lévő „Erdélyért“ bélyegblokkot folyó 
évi december hó 1—5-e között kötelesek bizony
latpár kíséretében a m. kir. posta értékcikkrak
tárához beszolgáltatni.

Az árusítással megbízott postahivatalok a ré
szükre eladás végett hivatalból küldött bélyeg
blokk mennyiség elárusítása esetében — ameny- 
nyiben a blokk iránt még érdeklődés mutatkozik 
— megfelelő készletről soronkívüli (esetleg táv-
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beszélőn történő) megrendeléssel kötelesek gon
doskodni.

A m. kir. posta értékcikkraktára a soronkí- 
vüli megrendelésnek készlete arányában tesz 
eleget.

A postahivatalok a m. íkir. posta értékcikk- 
raktárától kapott, valamint az esetleg oda beszol
gáltatott bélyegblokk mennyiséget felárral együtt 
számított névértékben, az egyéb postai érték
cikkhez hasonlóan az értékcikk mérlegükben 
tartják nyilván, az eladásból befolyt összeget pe
dig a postai értékcikk naplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár (névérték és felár) után a postai ér
tékcikkekre megállapított értékcikk árusítási ju
talék jár.

Az eladott bélyegblokkokért befolyt összeget 
a postahivatalok a postai értékcikknapló havi 
lezárása után a névérték és felár együttes össze
gével külön tételben is tüntessék fel és az össze
get kék irónnal húzzák alá.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a nemes cél érdekében minél jobb ered
mény elérésére törekedjenek es a bélyegblokko
kat nagy gonddal kezeljék, gyűrődéstől, bepisz- 
kolódástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.
249.430/4.

A m. kir. dohány jövedéki központi igazga
tósággal történt megállapodás alapján a dohány
beváltási járandóságokat a m. kir. dohánybe
váltó hivatalok által kiállított dohánybeváltási 
utalványok ellenében az 1940/41. évi idényben is 
a m. kir. dohánybeváltó hivatalok székhelyén 
működő következő hivatalok fizetik ki:

Budapest 10., 
Beregszász, 
Debrecen 1., 
Érsekújvár 1., 
Hajdudorog, 
Jászberény, 
Jászkiser, 
Kápolna,
Kiskunfélegyháza, 
Kisvárda, 
Komárom 1.,
Léva,
Mezőkövesd,

Miskolc 1., 
Nagykálló, 
Nagyiét a, 
Nagvszőllős,

• Nagytárkánv, 
Nyirbátor, 
Nyíregyháza 1., 
Polgár, 
Rakamaz, 
Rimaszombat, 
Szolnok 1., 
Tiszaroiff, 
Vásárosnamény.

A dohányok átvételét a dohánybeváltási hi
vatalok már megkezdték.

Az érdekelt hivatalok a dohánybeváltási 
utalványok kifizetésénél a P. R. T. 1933. évi 50. 
számában közzétett 108.066/4. sz. rendeletemben 
foglaltak szerint járjanak el.

Ezúttal is nyomatékosan figyelmeztetem a 
hivatalokat, hogy a dohánybeváltási utalványok 
zavartalan és késedelem nélküli kifizetésére nagy 
gondot fordítsanak és az erre szükséges pénzfe
dezetről idejében gondoskodjanak.

Budapest, 1940. évi október hó 22-én.

Meteorologiai táviratok díjmentes feladása 
távbeszélő útján.

246.887/8.
A meteorologiai táviratok gyors továbbítása 

érdekében megengedem, hogy az észlelő állomá
sok e táviratokat távbeszélő útján is díjmente
sen, tehát közvetítési díj felszámítása nélkül ad
hassák fel.

A hivatalok e rendeletemben foglaltakat a 
B. 1. Szab. 46. §. 4. pontjánál jegyezzék elő.

A B. 1. Szab. helyesbítése iránt a legköze
lebb kiadandó „Változásiban intézkedem.

Budapest, 1940. évi október hó 19-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

249.147/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi október hó 15-én kelt B. I. 
9.061/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Gál Csaba országgyűlési képvi
selő testvér interpellációja 1940. október 9-én a 
belügyminiszterhez Keresztes-Fischer Miklós kü
lönös karrierje tárgyában“ című, „következik 
Gál Csaba . . . . “ kezdetű, „illetékes miniszter
nek“ végződésű 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, 1940. évi október hó 17-én.
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II.
249.686/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék Vizs- 
gálóbírája 1940. évi október hó 17-én kelt B. 
9.140/2.—1940. számú végzésével a Budapesten, 
Budai Ferenc könyvnyomdájában előállított, 
1940. szeptember 24-én forgalomba hozott és 
augusztus-szeptember hónapokról keltezett, „Fe
hér István írása“ című, 8 oldal terjedelmű, Fehér 
István felelős szerkesztésében és kiadásában 
megjelent nem időszaki lapnak 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, 1940. évi október hó 18-án.

III.
250.009/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi október hó 18-án kelt B. 
9.162/1940.—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen írógépen és sokszorosítógépen előállított 
„Éljen Szálasi!“ című, „Testvérek, az új harcra 
fel! Nyilaskereszt legyen a jel. Vegyünk elő ka
szát, fegyvert, verjük szét e piszkos rendszert“ 
kezdetű, „Meneteljünk, nincs más kiút! Az ut
cára vonuljunk ki! Éljen vezérünk: Szállási!“ 
végződésű 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, 1940. évi október hó 19-én.

Uj Légipostád!jszabs kiadása.
219.537/4.

A Légipostadíj szabást újból kiadtam és azt 
a hivatalok a Posta Rendeletek Tára melléklete
ként kapják meg.

A hivatalok a légipostái küldemények felvé
telénél és díjazásánál a jövőben ezt a díjszabást 
használják.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

A „Légipostái Tájékoztató“ új kiadása.
249.222/4.

A P. R. T. 1940. évi 31. számának melléklete
ként kiadott „Légipostái Tájékoztatóit e ren
delet mellékleteként újtból kiadom. A hivatalok 
ezentúl ezt az új tájékoztatót használják.

Az új kiadványból a posta nemzetközi le
számoló hivatala külföldi hírlaposztályánál kor
látolt számban különlenyomatok állanak rendel
kezésre, amelyekből egyes példányokat a hiva
talok a postát gyakrabban igénybevevő felek kö
zött való díjmentes szétosztás céljából szolgá
lati levelezőlapon rendelhetnek meg.

Budapest, 1940. évi október hó 22-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

246.537/8.
A hivatalok a Távíró-Díjszabásban a követ

kező változásokat jegyezzék elő:
11. o. A Nagybritanniára vonatkozó összes 

adatot (Fedőlap a P. R. T. 1939. évi 44. sz.-hoz) 
töröljék s helyükbe ragasszák a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

Az oldal aljára a következő új jegyzetet ír
ják: ,,24) A „via Athinai fii Imperial“ útirányjel
zéssel ellátott táviratokat az Athén -Alexandria 
—Délafrika útvonalon továbbítják.“

13. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet szövegét 
a következőképen alakítsák át: ,,12) Kassala hiva
talhoz táviratok további intézkedésig nem küld
hetők.“

14. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegé
nek „Titkosnyelvű táviratok az alábbi távíró- 
code-ok felhasználásával ... .“ kezdetű mondatá
ban az „A. B. C. sixth edition“ szavak után az 
„és“ kötőszót töröljék, a „Peterson’s third edi
tion“ szavak után pedig írják be: „Acme com
modity and phrase code, Lombard shipping co
de, Lombard general code, New standard three 
letter code, New standard half word code.“ Az 
ezt követő mondatban az „ABC“ kifejezés után 
az „illetőleg“ szót töröljék, a „Pét“ kifejezés 
után pedig írják be: „Acme, Lomship, Lomgen, 
Stanter, illetőleg Stanhaí“. (A szöveg többi része 
változatlan.)

15. o. Az oldal alján levő 14) jegyzet szöve
gének végéhez a következő új mondatokat írják: 
„Észak-Rhodesiába szóló titkosnyelvű távira-
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toknál ezeken kívül még a következő távírócode- 
ok használata is meg van engedve: Acme com
modity and phrase code, Lombard shipping 
code, Lombard general code, New standard 
three letter code, New standard half word code. 
A használt code nevét Acme, Lomship, Lomgen, 
Stanter, illetőleg Stanhaf rövidített alakban a 
távirat bevezető részének végén fel kell tüntetni.“

16. o. Az oldal alján levő 7) jegyzet szöve
gének utolsóelőtti mondatát a következőképen 
alakítsák át: „Tanganyika-területre, Ugandába és 
Zanzibárba szóló titkosnyelvű táviratoknál eze
ken kívül még a következő távírócode-ok.......“
(a szöveg többi része változatlan).

17. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szöve
gének utolsóelőtti mondatát a következőképen 
alakítsák át: „Bahama- és Bermuda-szigetekre 
szóló titkosnyelvű táviratoknál ezeken kívül még 
a következő távírócode-ok . . . .  “ (a szöveg többi 
része változatlan).

21. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegé
nek „Titkosnyelvű táviratok az alábbi távíró
code-ok felhasználásával . . . .  “ kezdetű monda
tában az „A. B. C. sixth edition“ szavak után az 
„és“ kötőszót töröljék, a „Peterson’s third edi
tion“ szavak után pedig írják be: „Acme com
modity and phrase code, Lombard shipping 
code, Lombard general code, New standard 
thre letter code, New standard half word code.“ 
Az ezt követő mondatban az „ABC“ kifejezés 
után az „illetőleg“ szót töröljék, a „Pét“ kifeje
zés után pedig írják be: Acme, Lomship, Lom
gen, Stanter, illetőleg Stanhaf“. (A szöveg többi 
része változatlan.).

23. o. Az oldal alján levő 2) jegyzet szövegé
nek utolsóelőtti mondatát a következőképpen 
alákítsák át: „St. Vincentbe szóló titkosnyelvű 
táviratok ezeken kívül még az Acme commodity 
and phrase code alapján, St. Luciebe és Trinidad
ba szóló titkosnyelvű táviratok pedig................“
(a szöveg többi része változatlan).

25. o. Az oldal alján levő 13) jegyzet első 
mondatában a „Peterson’s third edition“ szavak 
után írják be: „General telegraph code improved 
edition 1929, Schofields safe check three letter 
code és e code javított pótléka.“ A második 
mondat szövegét a következőképpen alakítsák 
át: „A használt code nevét az összes magán rá
diótáviratokon fel kell tüntetni.“

27. o. Az oldal alján levő 10) jegyzet szövegé
nek utolsóelőtti mondatát a következőképpen 
alakítsák át: „Honkongba és Palesztinába szóló

titkosnyelvű táviratok ezeken kívül még az Ac
me commodity and phrase code, Lombard ship
ping code, Lombard general code, New standard 
three letter code, New standard half word code 
alapján szerkesztve is küldhetők.“ (A szöveg 
többi része változatlan.)

30. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet szövegé
nek végéhez a következő új mondatokat írják: 
„Fidzsi-szigetekre és Gilbert- és Ellice-szigetekre 
szóló titkosnyelvű táviratoknál ezeken kívül még 
a következő távirócode-ok használata is meg 
meg van engedve: Acme commodity and phrase 
code, Lombard shipping code, Lombard general 
code, New standard three letter code, New stan
dard half word code. A használt code nevét 
Acme, Lomship, Lomgen, Stanter, illetőleg Stan
haf rövidített alakban a távirat bevezető részé
nek végén fel kell tüntetni.“

32. o. Az oldal alján levő 8) jegyzet (3. sz. fe
dőlap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz) jelenlegi szö
vegét töröljék s helyébe ragasszák a csatolt 2. 
sz. fedőlapot.

A Táviró-Díjszabás mellékletét képező és a 
P. R. T. 1939. évi 54. számában megjelent 145.554/
8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és újévi üd
vözlőtáviratok Díjtáblázatában a hivatalok a kö
vetkező változást jegyezzék elő:

1. o. Dániánál az 1. hasábba tegyenek 2) jegy
zet jelölést.

Budapest, 1940. évi október hó 19-én.

Változások a Helységnévtárban és a Posta- 
hivatalok és Postaügynökségek Névsorában.

250.684/3.
A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 

változásokat vezessék keresztül:
A VIII. oldalon a második hasábban töröl

jék a „pd. =  pótdíj . . . szednek“ szövegrészt és 
az ezt követő bekezdésből az „illetőleg a pd. rö
vidítés“ szavakat.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a rövidítések és jelek magyarázatából 
töröljék a „k. =  kocsijárat“ és „gy. =  gyalogjá
rat“ szavakat, továbbá a francianyelvű jelmagya
rázatból a „k. =  course de voiture“ és a „gy. =  
course de piéton“ szövegrészt.

Töröljék mind a Helységnévtárban, mind a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorában 
az alább felsorolt helységek, illetőleg postaszer
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veknél a megfelelő helyről a „pd.“, illetőleg „k.“ 
vagy „gy.“ jelzést:

Abádszalók, Ácsteszér, Aka, Akasztó, Alap, 
Almáskamarás, Álmosd, Alsóberecki, Alsóné- 
medi, Alsószölnök, Alsóvadász, Apátistvánfalva, 
Arnót, Ároktő, Átány, Bábolnapuszta, Bagamér, 
Báj, Bakóca, Bakonszeg, Bakonybél, Bakonyosz- 
lop, Bakonyszentkirály, Baksa, Bakta, Balaton, 
Balatonendréd, Balatonmagyaród, Bánhorvát, 
Barabás, Báta, Bátor, Bedő, Berekböszörmény, 
Bezi, Biharugra, Bikái, Bocsa, Bodony, Bogács, 
Bogádmindszent, Boldog, Bozsok, Bucsatelep, 
Bugyi, Bükkszék, Büssü, Céred, Csákány, Csák- 
berény, Gsanytelék, Császártöltés, Csécse, Cse- 
göld, Csehimindszent, Csernely, Csi'kvánd, Cso- 
baj, Csobánka, Csögle, Csököly, Dédes, Derzsto- 
maj, Dióskál, Doboz, Domaháza, Dombegyház, 
Dombiratos, Dunakiliti, Dunaszekcső, Ecséd, 
Ecseg, Egerbaikta, Egeresein, Egerszolát, Egyhá- 
zashollós, Egyházaskozár, Encsencs, Erdőbénye, 
Erk, Értény, Fegyvernek 1., Felsőgagy, Felsősima, 
Felsőszölnök, Felsővadász, Gáborján, Gagybá- 
tor, Gagyvendégi, Gamás, Gelej, Geszt, Gesz- 
tely, Geszteréd, Gige, Girincs, Gönyü, Gyer- 
mely, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Győrsö- 
vényháza, Gyulaj, Gyulavári, Gyúró, Halászi, 
Hangács, Hangony, Hencida, Hetes, Himod, 
Homrogd, Hövej, Isztimér, Jászfelsőszent- 
györgy, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Jósva- 
fő, Kálóz, Káptalanfa, Karmacs, Kerca, Kesztölc, 
Kevermes, Kisláng, Kisnamény, Kistemplomta- 
nya, Kisvaszar, Kisvejke, Kocsér, Kokad, Kop- 
pányszántó, Koroncó, Kölesd, Kömlő, Körösszeg
apáti, Kőszegszerdahely, Kőtelek, Kövegy, Kö- 
veskál, Középiszkáz, Kunágota, Kuncsorba, Kupa, 
Kübekháza, Ladánybene, Lajoskomárom, Lak, 
Látrány, Legyesbénye, Lengyel, Lengyelfalva, 
Lónya, Lovászpatona, Mány, Márianosztra, Me- 
csér, Megyaszó, Mérk, Mesterszállás, Meszlen, 
Mezőcsokonya, Mezőgyán, Mezősas, Mihályfa, 
Mihályi, Mike, Miszla, Monok, Móriohida, Náb- 
rád, Nágocs, Nagyalásony, Nagybánhegyes, 
Nagybarátfalu, Nagybörzsöny, Nagyiván, Nagy
kamarás, Nagykapornak, Nagykovácsi, Nagy
körű, Nagyláng, Nagylengyel, Nagyrábé, Nagy
székely, Nak, Nemesvid, Németkér, Nézsa, Nóg- 
rádmegyer, Noszlop, Nyíracsád, Nyírád, Nyír- 
béltek, Nyírgyulaj, Nyirlugoä, Nyírmártonfalva, 
Nyírtass, Nyírtét, Nyögér, Ónod, Orgovány, 
Oroszlány, Ostffyasszonyfa, Ozora, Őr, örkény- 
telep, Ősi, öttömös, Padrag, Páhi, Pálfa, Pálmo- 
nostora, Pap, Pápakovácsi, Parasznya, Patak,

I Pécs 6., Pély, Penészlek, Perbál, Peresznye, Pe- 
széradacs, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Piricse, 
Pócspetri, Pórszombat, Prónayfalva, Prügy, Pusz
taföldvár, Püski, Püspöklak, Püspökiele Püspök- 
nádasd, Püspökszenterzsébet, Rábafüzes, Rába- 
keicöl, Rábaszovát, Réde, Rohod, Rudabánya, 
Sajószöged, Sajóvámos, Sály, Sándorfalva, Sa
rud, Selyeb, Somlószőllős, Somogyfajsz, Somogy- 
túr, Soponya, Sopronhorpács, Sóskút, Sótony, 
Súr, Surd, Szakcs, Szamoskér, Szamosszeg, Szé- 
csisziget, Székely, Szemere, Szend, Szentador- 
ján, Szentantalfa, Szentistván, Szentpéterszeg, 
Szomor, Taktakenéz, Tápé, Tarany, Tarján, Tár- 
kány, Telkibánya, Tényő, Terpes, Tetétlen, Te
ve!, Tibolddaróc, Tiszabura, Tiszadorogma, Ti- 
szaeszlár, Tiszainoka, Tiszakeszi, Tiszakürt, Ti- 
szanána, Tiszapalkonya, Tiszapüspöki, Tisza- 
szalka, Tóalmás, Told, Tömörd, Üjcsanálos, Üj- 
hartyán, Üjlőrincfalva, Üjmalomsok, Üjpetre, 
Vál, Valkó, Vanyola, Varsád, Vécs, Végegyháza, 
Vérteskethely, Vezseny, Zalabaksa, Zalaszántó, 
Zalavár, Zsadány, Zsámbok.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyitott posta- 

hivatalok.
VI. ad 240.664/3.

Szépkenyerüszentmártori postamesteri posta- 
hivatal (Szolnok-Doboka vm., Kolozsvár ■ m mrz 
Dés m w* »■ Borgóbeszterce, díjnégyszögszáma 
5.669.) folyó évi október hó 16-án megnyílt.

Máramarossziget 2. távíróval és távbeszélő
vel egyesített kincstári postahivatal folyó évi ok
tóber hó 11-én Máramarossziget 1. postahivatal 
kirendeltségévé alakult át. Az új kirendeltség 
munkaköre kizárólag a felvételre terjed ki.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

/

Taliándörögd postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

248.267/3.
Taliándörögd távbeszélővel egyesített pos- 

taügynökáég 1940. évi november hó 1-én IV. osz
tályú postahivatallá alakul át.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 511. oldalon Talián- 
dörögdnél a „S3 Eh. Kapolcs“ bejegyzés helyébe 
írják be: .

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 138. oldalon Taliándörögdnél a 4. ha
sábban az „ü.: (Eh. Kapolcs)“ bejegyzést töröl
jék.

Az Irányítási Füzet 176. oldalán Taliándö
rögdnél a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a 7. hasábban pedig az „Eh“ jelzést töröl
jék.

Budapest, 1940. évi október hó 18-án.

Zalavár postaügynökség postahivatallá való 
átalakítása.

250.204/3,

Zalavár távbeszélővel egyesített postaügy
nökség 1940. évi november hó 1-én IV. osztályú 
postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 571. oldalon Zala- 
várnál a Eh. Sármellék“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 158. oldalon a 4. hasábban Zalavárnál 
az „ü. (Eh. Sármellék)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 201. oldalán Zalavárnál 
a 2. hasábba „U“ helyébe ,IV“-t írjanak, a 7. 
hasábba pedig „Eh. Sármellék“ helyébe írják be: 
„+224“.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

Hódmezővásárhely postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

249.208/3.

Hódmezővásárhely távbeszélővel egyesített 
postaügynökség 1940. évi október hó 21-én IV. 
osztályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 256. oldalán Hódmezővá

sárhelynél a „S3 Eh. Hódmezővásárhely 1.“ be
jegyzést töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 62. oldalon Hódmezővásárhely ü.-nél 
a negyedik hasábban az „ü.“ helyébe „4.“ számot 
írjanak, az „(Eh. Hódmezővásárhely 1.)“ bejegy
zést pedig töröljék. A 184. oldalon a 4391. szám
nál Hódmezővásárhely mellé „4“ számot írjanak.

Budapest, 1940. évi október hó 18-án.

Bakonynána postahivatalnak postaügynökséggé 
való átalakítása.

249.724/3.
Bakonynána IV. osztályú postahivatal 1940. 

évi szeptember hó 16-án — változatlan forgalmi 
körrel — postaügynökséggé alakult át.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Zirc. A hi
vatalok a segédkönyvekben az alábbi változáso
kat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 112. oldalán Bakonvnáná- 
■ nál a helyébe jegyezzék be: Eh. Zirc.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 12. oldalán Bakonynánánál a negyedik 
hasábba jegyezzék be: „ü. (Eh. Zirc)“.

Az Irányítási Füzet 16. oldalán Bakonynáná
nál a második hasábba „IV“ helyébe „Ü“-t, a he
tedik hasábba pedig „Zirc“ elé „Eh.“ jelzést 
írjanak.

Budapest, 1940. évi október hó 21-én.

Pócsmegyer postaügynökség megnyitása.
249.145/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pomázi já
rásában fekvő Pócsmegyer községben 1940. évi 
október hó 24-én postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Budapest
62., ellenőrzőszáma: 799, díj négyszögszáma: 23.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és a 
közigazgatásilag hozzátartozó Kláramajor és Su- 
rányimajor lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Pócsmegyernél (434. o.)
!£*(Pócsmegyer—Leányfalu)“ után írják be:
Eh. Budapest 62,“. Kláramajor Pócsme-
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gyér (316. o.) és Surányimajor r\ Pócsmegyer 
(478. o.) ezentúl u. p. Pócsmegyer.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 115. oldalon Pocsaj után jegyezzék 
be: „799, 23, . . .  ., Pócsmegyer ü. (Eh. Budapest 
62.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp., Szentendre pu.

■ Visegrád, Leányfalu......... a 161. olda
lon a 23. számnál ízbég után és a 177. oldalon a 
799. számnál írják be: „Pócsmegyer.“.

Az Irányítási Füzetben a 144. oldalon Pocsaj 
után jegyezzék be: „Pócsmegyer, Ü, Pest, Bp.,
IV., Szentendre pu.—Visegrád gk., Eh. Buda
pest 62.“.

Budapest, 1940. évi október hó 18-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.

249.481/6.

Pataki Ferenc szenei I. o. postavonalfelvi- 
gyázó „M. kir. távirda vonalfelvigyázó F. 17“ 
szövegű tojásdad alakú, fémből készült bélyeg
zőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksége
ket, ha hozzájuk az említett bélyegző lenyomatá
val ellátott beadványok érkeznének, azokat 
azonnal terjesszék fel illetékes postaigazgatósá
gukhoz.

Budapest, 1940. évi október hó 22-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

247.717/1., 243.745/1., 247.238/1., 248.586/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 oostavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi november hó 
9-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá 
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi október hó 19-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postaki adókról.
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n e ▼ 9 állása születési helye 
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állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

4-Jco<D Több, mint 6 hónapig& Schramek Piroska kiadó Budapest, 1908. Budapest 43. nem vállalt alkal-
mazást.

m

K
as

sa dr. Verőczy Gézáné 
szül. Mayer Leona kiadó Zombor, 1893. Felsőzsolca Több mint 6 hónap ig 

nem vállalt alkalmazást.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások .*)
BICSKE I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al

kalmazásra utalvány-csekk, csomag és levélpostai osztá
lyok kezelésére postakiadókat keres. Fizetés megegyezés 
szerint.

CSEPREG POSTAHIVATAL táv. távbeszélő keze
lésben, jómunkás 3-ik kiadó a csepregi hivatalnál nov. 
15-én beléphet készpénzfizetés mellett. Szives ajánlatokat 
kér a postamester.

DÖBRÖKÖZ II. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra mindenben jártas női kiadót keres. Ellátás 
és lakáson kívül fizetés megegyezés szerint.

NYIRBOGDÁNY II. OSZT. HIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres, november 15-re. Fizetés 60 P, 
teljes ellátás és üzemi.

SOLT POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra egy 
kiadó ajánlatát kéri, lehet teljesen kezdő is. Fizetés meg
egyezés szerint.

TATA 2. POSTAHIVATAL állandó alkalmazásra 
keres pénztárkezelő kiadót. Csak felvevő hivatal. Fizetés 
havi 100 P és a mindenkori üzemi és lakás, ágynemű nél
kül.

TOKAJI POSTAHIVATAL telefon távirdát önál
lóan kezelni tudó kiadót keres állandó alkalmazásra, 
azonnali belépéssel.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van,
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Állást kereső postakiadók.

Az állAat kereső postakiadó

Jegy í*icimo
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

■ zolgálati 
éveinek
•Must

mely időponttól 
kezdve vállal 

illáit

Juhász Mária Nagykanizsa, Rákóczi-u, 29. november 1-től Állást vállalna bárhol.

Czuczi Margit Kardoskuti pügynöks. 
Csongrád m. azonnal

Kezdő kiadójelölt. 
Csekély javadalmazással 

némi gyakorlattal.

Tar Imre Szolnok, Szegfű-utca 30. azonnal Bárhova kisegítőnek.

Tóth Erzsébet Tószeg, Kossuth-tér. azonnal Hivatali kisegítőnek.

Vanicsek Ede Sződliget, Bocskay-utca 34. azonnal Hivatali kisegítőnek.

lfj. Matejdesz Mihály Kaszaper-tanya 16. sz. 
(Cs. m.) azonnal Hivatali kisegítőnek.

Gonda Mária Tarnaörs azonnal Hivatali kisegítőnek.

Benke Mária Balatonzamárdi 1 november 15-től 4 éves gyakorlat. 
Pestre vagy környékére.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Post»vezérigazgatóság, 4 üevosztály. Budapest 114 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

B
Fővárnál N vontda R t FelcIA* Ducho* Uno»



Érvényes 1940. október 16-tól

A  P . R .  T .  1940 . é v i  4 3 . s z á m á n a k  m e l l é k l e t e  ( 2 4 9 .2 2 2 /4 ,  s z .  r e n d e l e t . ) .

LÉGIPOSTÁI TÁJÉKOZTATÓ

F e la d á s i  h a t á r i d ő :  a Budapest 72. sz. postahivatalnál lásd a táblázatok fejében, a repülő
téri hivatalnál 40 perccel későbben mint a Budapest 72. sz. hivatalnál.

Budapesten a Magyar Légiforgalmi rt. társasgépkocsijai 45 perccel a repülőgép felszállása 
előtt indulnak V., Dorottya-utca 7. sz. alól. Ugyanakkor ürítik ki az ott elhelyezett k é k s z i n t i  
levélszekrényt.

F e l v i l á g o s í t á s t  légipostái ügyekben a következő hivatalok adnak:
L e v é l p o s t a i  küldeményekre, utalványokra vonatkozólag: a Budapest 72. sz. postahivatal 

(távb.: 146-017) és a repülőtéri postahivatal (távb.: 259-549).
C s o m a g o k r a  vonatkozólag: a Budapest 78. sz. postahivatal (távb.: 141-929).

B u d a p e s t r ő l  k ü l f ö l d r e  i n d u l ó  l é g i j á r a t o k :

Budapest—Wien—Breslau—Berlin .........................................................................  7 óra 45 perckor
Budapest—Beograd ................................................................................................... 7 óra 50 perckor
Budapest—Beograd—Sofia—Thessaloniki—Athinai ............................................. 8 óra 20 perckor
Budapest—Venezia—Milano ....................................................................................  9 óra 00 perckor
Budapest—Wien—Berlin .........................................................................................  11 óra 05 perckor
Budapest—Wien ........................................................................................................ 12 óra 00 perckor
Budapest—Arad—Bucuresti .....................................................................................  12 óra 10 perckor
Budapest—Wien .......................................................................................................  14 óra 20 perckor

=' Vasárnap a légijáratok nem közlekednek. =

T artalomj egy zék.

E u r ó p a i  o r s z á g o k ,  Á z s i a ,  A u s z t r á l i a  é s  a  S z i g e t v i lá g  ...........................  2. old.

A f r i k a  .............................................................................. ...........................  3. old.

A m e r i k a  ................................................................................................... 4. old.

KIADJA: A M. KIR. POSTA VEZÉRIG AZGATÓSÁÍ 1
BUDAPEST,

1940



Európa.
1. 2. | 3. | 4. | 5. 6. | 7.

A rendeltetési ország, 
ill. város neve

Feladási határidő Bp. 72. sz. hiv.-nál
hétfőtől-szombatig

6.35| | 9,551 13.051
A rendeltetési helyre érkezik

Albánia lásd Olaszországnál
Belgium Bruxelles A légiforgalom szünetel

Bulgária Sofia 13.05 1
Cseh-Morva védnökség 

Dánia Kobenhavn

lásd Németorszíignál
b. o 

12.10
b. o 

14.55

Észtország Tallinn
c,
reggel

Finnország Helsinki
b.

12.30
Franciaország3) Milano*

Görögország Athinai 16.50

Thessaloniki 15.00
Jugoszláv kir. Beograd 9.30
Lengyelország lásd Német-, ül. Oroszországnál

Lettország Riga
b.
este

Litvánia Kaunas
b.
d. e.

Málta Malta A légiforgalom szünetel
Nagybritannia London 1 1 1 1 1

Németalföld Amsterdam A légiforgalom szünetel
Németország Wien* 9-50 | 13.10| 16.30

Cseh-Morva védnökség Wien* Wien* Wien*

Norvégia Oslo
b. o 

14.40
Olaszország Milano 

> Roma
15,10
15.55

Venezia 12.45

Libia Tripoli
b. o

13.50

Rhodosz szt. Rodi4)
b.

16.35

Albánia Tirana
b. o 
d. e.

Oroszország  ̂ Moscou c.15'55

Portugália Lisboa
b. o 
d. u.

Románia Arad 14.101)
Bucuresti 16.35

Spanyolország Barcelona
b. o 

d. e.

Madrid
b. o 
d. u.

Svájc Zürich b. d. é.

Svédország Stockholm 16.45
Szlovákia Bratislava 1
Törökország Istanbul b.

7.25
J e lm a g y a r á z a t :
*) => csak kedd, csütörtök, szombat;
-’) =  csak hétfő, szerda, péntek;
’) r Légiforgalom csak a meg nem szállt területek

kel van,
') =  Csak hétfői feladás esetében.
* =  csak a megjelölt állomásig repülőgépen, onnan 

, rendes postai úton;
o) =  szombati feladás esetében egy nappal később;
b) =  a feladást követő napon;
c) =  a feladást követő második napon;
B) — a feladást követő héten.
C) =  a feladást követő második héten.
Napok jelzése =  hétfő (hé), kedd (ke), szerda (sze), 
csütörtök (csü), péntek (pé). szombat (szó), vasár-

Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág.
1. 2. | 3. | 4. 5. | 6. 7,

A rendeltetési ország 
ill. város neve

Feladási határidő Bp. 72 .sz- hiv.-nál
hétfő szerda csüt. szom

13.05 13 05 6.35 13.05
A rendeltetési helyre érkezik

Afganisztán lásd Karachi (Br. India)
Arábia (Szaudi) A légiforgalom szünetel
Bahrein szt. 9 nap| 111 nap| | |
Beludzsisztán lásd Karachi (Br. India)
Birma

Rangoon 10 nap 12nap
Br. Borneo lásd Singapore
Br. India

Bombay
Calcutta 1 '
Colombo 1 1
Karachi 9 nap 11 nap 1
Madras 1

Br. Üj-Guinea lásd Brisbane (Ausztrália)
Cyprus szt. A légiforgalom szünetel
Francia India A légiforgalom szünetel

Fülöp sztk.
c.
hé

Guam szt.
B.
va

Hong-Kong 12 nap 14 nap
Indokina (fr.) 

Hanoi
A légiforgalom szünetel

Saigon
Irak

Baghdad A légiforgalom szünetel

Basrah
Irán

Boüchir
A légiforgalom szünetel

Djask
Teheran

Japán
Hong- 

Kcng * • Hong- 
Kong *

Jémen A légiforgalom szünetel
Kína Rangoon* Rangoon*

Macao
C.
ke

Maláji nem szöv. áü. 
Penang

Singa
pore 8

Singa
pore *

Malaya lásd Singapore
Németalföldi India

Batavia
12 nap 14 nap

Németalföldi Üj-Guinea lásd Batavia (Naif. Ind.)
Palesztina

Haifa A légiforgalom szünetel
Jerusalem
Tel Aviv

Portugál-lndia
Goa A légiforgalom szünetel

Rhodosz szt. lásd Olaszországnál
Singapore 11 nap 13 nap
Sziám

Bangkok 10 nap 12 nap
Szíria

Beyrouth A légiforgalom szünetel
Tibet lásd Calcutta (Br. Ind.)
Timor szt. Kocpang Bafavia * Batáuia *

Ausztráliai Államszöv.
Brisbane 14 nap 16 nap

Darwin 13 nap 15 nap
Melbourne

Perth

Sydney 14 nap 16 nap



A frika.
3

1. 2. 3. 4. 5. 6. | 7. 8. 9 10.

Feladási határidő Budapest 72. sz. hivatalnál 1

A rendeltetési ország ill. város neve
naponta hétfő kedd szerda csütört. péntek szombat

6 .3 5 6 .3 5 6 3 5 6 .3 5 13 .05 6-35 6 .3 5 6 .3 5 1 3 0 5

A rendeltetési helyre érkezik
Algír Algír, Oran 4-o nap *
Angola Lisboa-ig légi ú t o n

Aranypart Accra A légiforgalom szünetel
Azori sztk. csü szó B. hé
Belga Kongo Albertville 

egyéb részei
•

Brazaville (Fr. Közép-Kongó)-ig légi úton
Brit Nyasaföld Blantyre S a lis b u ry *1 1 | S a lisb u ry *

Brit Szomáliföld A légiforgalom szünetel
Dahomey Cotonou B. sze.
Délafrikai Unió Durban 1 3 -1 5 n ap 1 3 -1 5 n a p

Johannesburg 1 4 -ló n a p 1 4 -1 6 n ap
Délnyugatafrika Windhoek D u rb a n  * D u rb a n  *
Egyiptom Alexandria

A légiforgalom szünetel
Egyiptomi Szudán Khartoum 1 0 - l l n a p 1U-11 n ap

Wadi Halfa 1 l -1 2 n a p 11-12 n ap
Elefántcsontpart Abidjan B. csü
Francia Guinea Conakry B. sze
Francia Közép-Kongó Pointe Noire B. sze
Francia Szomálipart Djibouti A légiforgalom szünetel
Francia Szudán Gao, Bamako pé . va B. hé
Gabon Port Gentil 1 B. sze | | | | |
Gambia Bathurst A légiforgalom szünetel
Kanári sztk. Las Palmas | 1 | szó 1 t 1 B. sze
Kamerun Douala Port Gentil (Gabon)-ig légi úton
Kénya Kisumu 9-10 nap| P | 9 -10nap

Mombassa ■ 10-11 nap| 1 10-11 nap
Libéria Monrovia Abidjan (Elefántcsont part)-ig légi úton
Libia lásd Olaszországnál
Madagaszkár Tananarive Marseille-ig légi úton
Marokkó francia Casablanca ' 1 1 Pé 1 1 ! | B hé B. sze 1
Marokkó spanyol Tetuan c.naponl
Mozambik Louremjo Marques

útonMozambique L is D o a - ig  lé g i

Niger Niamey, Zinder 1 1 | B. hé | | | | |
Nigéria Lagos A légiforgalom szünetel
Olasz Keletafrika Addis Abeba

Asmara
Mogadiscio

Portugál Guinea Bolama Conakry (Fr. Guinea)-ig légi úton
Rio de Oro Villa Cisneros | szó | 1 1 | B. sze I
Rhodesia Salisbury 13-14nap| i |1 3 -14nap
Sierra Leone Freetown A légiforgalom szünetel
Spanyol Guinea Madrid-ig légi úton
Szenegál Dakar S Z Ó B. ke
Tanganyika Dar-es-Saalam 10-12 nap 10-12 nap

Lindi 11-13 n ap 11-13 nap
Tchad Fort Lamy B. hé
Tunisz Tunis pé B. hé B. sze
Uganda Port Bell 10-11 nap 10-11 nap
Zanzibar Zanzibar 10-12 nap 10-12 n a p

f
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Amerika. *)

1. 2. 3. 4, 5. 6. 1. 2. 3. 4, 5. 6.
New-Yorki útirányon Délameri- New-Yorki útirányon Délamer

A rendeltetési 
ország ill. város 

neve

hajópostával1) közvetlen légi
járattal2)

kai útirá
nyon3)

A rendeltetési 
ország

ill. város neve

hajópostával1) közvetlen légi- 
járattal2)

kai útira 
nyon3)

New- 
Yorkból 
a repülő

gép indul

A ren-
Feladási határidő 

Bp. 72-nél New- A ren-
Feladási határidő 

Bp. 72-nél
deltetési
helyre

érkezik
ke csü sze Yorkból 

a repülő
gép indul

deltetési
helyre
érkezik

ke csü | sze
# 6.35 6.35
érkezik érkezik

Amerikai Egy. Áll. 
News York

pé

Hawai szigetek
Honolulu hé c. napon B. sze

város va Honduras (br.) 
Belize

A többi város
New Yorkból 1—2 nap alatt csü, va va, sze B. sze B. pé
ér repülőgépen a rend. helyre Honduras közt.

Antigua szt. 
St. John ke csü B. csü B. csü Tegucigalpa

hé, ke. 
csü,pé,va c. napon B. ke B. csü B. sze

Argentina
Buenos Aires B. hé

Jamaika

Kingston
hé, ke, 
csü, pé b. napon B. ke B. szeAruba szt. hé, ke, 

csü, szó c. napon B. hé B. csü B. sze Kanada
Montreal péBahama sztk. naponta aznap va

Nassau va.ke, csü b. napon B. hé B. sze Winnipeg naponta b. napon szó hé
Barbados szt. va. sze c. napon B. ke B. pé B. szó Kolombia

hé, ke, csü b. napon B sze B. szíBermuda szt. Bogota
Hamilton ke aznap B. ke Kuba

b. napon B. hé B. csüBolivia

La Paz

Habana naponta szó

B. pé
Mexikó
Mexico City naponta b. napon va ke

Brazília
Bahia va

Martinique szt. 
Fort de France ke csü B csü B ke

Natal B. hé Nicaragua
hé, ke,Para (Belem) va Managua c. napon B. ke B. csü B. sze

Recife szó Panama csatorna 
vidékeRio de Janeiro va

Sao Paolo ti. hé
Cristobal

hé, ke.
B. ke B. keChile csü,pé, va c. napon B. csü

Santiago B. sze Panama közt.
Costa-Rica közt.

ihé, ke, Panama City
hé, ke, 

cáü. pé, va c napon B. ke B. csü B. sze
San Jósé csü,pé, va c. napon B. ke B csü B. sze Paraguay

Curasao szt. hé, ke, Asuncion B. pé
CSÜ, szó c, napon B. csü B. szó Peru

B. héDominikánus Arequipa hé, pé csü, hé B. csü B. pé
közt.
(San Domingo) 

San Pedro
ke, csü, 
pé. szó

Lima hé. pé csü, hé B. hé B. csü B. pé

b. napon va B. sze B. ke Porto-Rico
ke, csü, 
pé, szóEcuador

Guayaquil hé, pé B. sze B. pé
San Juan b. napon va B sze B. ke

c. napon
Guadeloupe szt. 
Pointe ä Pitre ke csü B. csü B. szó San Salvador

hé, ke, 
csü, pé, va c. napon B. ke B. csü B. sz<

Guatemala hé, ke, 
csü,pé, va b. napon B hé B. sze B, sze

Trinidad szt. 
Port-of-Spain

hé, ke, 
csü, szó c. napon B. hé B. sze B. hé

Guayana
Georgetown(br.) ke. szó pé, ke B. pé B. pé

Uruguay
Montevideo E ke

Cayenne (fr.) ke, szó pé, ke B. pé B. pé Venezuela hé, ke,
Paramaribo

ke, szó pé, ke B. ke B. pé B.. hé
Maracaibo csü, szó c. napon B. hé B. sze B. ke

(n. alf.) Virginia sztk.
Haiti közt. 

Port-au-Prince
ke, csü, 
pé. szó b. napon va B. sze B. ke

St. Thomas ke csü B. csü B. cs

*) Hajóval az európai partoktól New-Yorkig. A szállítást jelenleg az American Export Line-nak minden csütörtö
kön Lisboa-ból induló hajói végzik. Időtartama kb 8-10 nap A küldeményekre „Európa és New-York között hajóval“ 
jelzést kell írni. Feladási határidő Budapest 72-nél hétfő 6 óra 35 perc.

2) A küldeményekre „Légi úton Európa és New-York között“ jelzést kell írni.
3) A küldeményekre „Légi úton Délamerikán át“ jelzést kell írni.
b =  a feladást követő napon. c. =  a feladást követő második napon. B. =  a feladást követő héten.

Fővárosi N yom da Rt.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. |j § Y  POSTA RÉSZÉRE.

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

B U D A P E S T , 1 » » 0 . O K T Ó B E R  3S. 4 4 . szám .

T A R T A L O M :

Az árpa postai szállításának korlátozása és a ga
bonamintákat tartalmazó postaküldemények szállítási iga
zolvány nélkül való felvétele.

Több postahivatal gyűjtőpostahivatali teendőkkel való 
megbízatása.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekben a 
távbeszélő díjszabás életbeléptetése.

A budapesti egységes távbeszélőhálózatba bevont 
városok (községek) területéről bekapcsolt távbeszélő
állomások alapdíjának megállapítása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Slovenské Noviny című időszaki lap megjelenésének 
és terjesztésének megtiltása.

Lefoglalandó sajtótermékek.

Egyes postahivatalok távíró- és távbeszélőszolgálati 
idejének meghosszabbítása.

Változás a családi segélyeket kiutaló székesfővárosi 
kerületi adópénztárak csekkszámlaszámaiban.

Változás a Szakmai Családpénztárak csekkszámlái
ban.

Balatonakarattya időszaki postaügynökség megnyi
tása.

Változások a Helységnévtárban.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Az árpa postai szállításának korlátozása és a 
gabonamintákat tartalmazó posta küldemények 

szállítási igazolvány nélkül való felvétele.

251.062/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi október hó 
25-iki 244. számában az árpa forgalmának korlá
tozása tárgyában kiadott 207.000/1940. F. M. sz. 
rendeletben foglaltak alapján a P. R. T. 1940. évi
39. számában közzétett 243.340/4. sz. rendelet 
egyes gabonaneműek postai szállításának korlá
tozására vonatkozó rendelkezéseit az árpa pos
tai szállítására is kiterjesztem.

. Egyben közlöm a postahivatalokkal, hogy a 
szállítási korlátozások alól kivételt képeznek a 
Futura r. t. központja vagy bizományosa, vala
mint bármely malom, úgyszintén a Budapesti 
Áru- és Értéktőzsde választott bírósága, végül a 
m. kir. Gabona- és Lisztkisérleti Állomás címére 
szóló, 10 kg-ot meg nem haladó gabonamintákat 
(búza, rozs, kétszeres, zab, árpa) tartalmazó pos
tai küldemények. Ezeket a küldeményeket tehát 
postai szállításra szállítási igazolvány nélkül kell 
elfogadni.

A postahivatalok ezt a rendeletemet jegyez

zék elő a P. R. T. 1940. évi 39. számában megje
lent fenthivatkozott rendeletnél és a Ld. 69. 
§-ánál.

Budapest, 1940. évi október hó 26-án.

Több postahivatal gyűjtőpostahivatali teendők
kel való megbízatása.

249.537/2.
Értesítem a postahivatalokat, hogy Besz

terce, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Székely
udvarhely postahivatalokat, azonnali hatállyal, 
gvüjtőpostahivatali teendőkkel bíztam meg.

Budapest, 1940. évi október hó 24-én.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekben 
a távbeszélő díjszabás életbeléptetése.

III. ad 233.953/8.
Az 1940. szeptember 5-én kelt és a Budapesti 

Közlöny 1940. szeptember 8-iki számában közzé
tett 239.130/1940. IV. 5. számú rendeletem alap
ján, eltérően attól az elvtől, hogy a Magyar Szent
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Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi ország
részekben ugyanazok a díjak érvényesek, mint 
az ország egyéb részeiben, a következőket ren
delem:

Kolozsváron és Nagyváradon további intéz
kedésig (az egyéni számláló berendezések üzem
be helyezéséig) Marosvásárhelyen és Szatmár
németiben 1940. október 31-ig az ország egyéb 
részeiben érvényes távbeszélő előfizetési díjaktól 
eltérő, alábbi, átmeneti előfizetési díjakat állapí
tom meg:

1. §. II.
1. Előfizetési állomásokért és mellékállomásokért.

A berendezés 
megnevezése:

Kolozsváron Marosvásár- 
Nagyvára- helyen és 

dón további Szatmárné- 
intézkedésig !metiben 

' 1940. 
okt. 31-ig

érvényes havi előfizetési 
díj pengőben

1. külön vonalú állomás:
a) hatósági...................... 25.83 19.16
b) üzleti....................... 28.33 21.66
c) foglalkozási . . . . 18.33 15.—
d) lakás ........................... 16.66 14.17
e) beszédszámilálóval fel-

szerelt üzleti állomás
(ha ilyen felszerelésé-
re mód van):
210 beszélgetésig . . 25.83
210 beszélgetésen felül1 28.33

2. iker állomás:
a) üzleti..........................., 23.33 16.66
b) foglalkozási . . . . 13.33 10.83
c) lakás .......................... . 11.67 10.—

3. mellékállomás:
a) hatósági...................... . 6.— 5.—
b) üzleti.......................... , 6.66 5.83
c) foglalkozási és lakás . 5._ 4.17

II. Fővonalak havi előfizetési díja:
fia az alközponthoz legfeljebb csak hat mel

lékállomás csatlakozik, a fővonal előfizetési díja 
azonos a hatósági, illetőleg üzleti állomás előfize

tési díjával aszerint, hogy hatóság vagy magán
fél az előfizető.

Ha az alközponthoz 6-nál több mellékállo
más csatlakozik, a fővonal előfizetési díja a ha
tósági, illetőleg üzleti állomás előfizetési díjának 
másfélszerese.

A bejövő, illetőleg kimenő fővonal előfize
tési díja az alközpont nagyságára való tekintet 
nélkül a hatósági, illetőleg az üzleti állomás elő
fizetési díjával azonos.

111. Pótdíj mellékkészülékekért a rendes előfize
tési díjon felül havonta: mind a négy hálózatban.

Soros készülékért ...........................3.— P
Visszahívó készülékért................ 3.— P
Külső készülékért, gázbiztos készü

lék (bányában és finomítóban). . 13.33 P
Védődobozba helyezett készülék . 5.— P
Ellenőrző készülék:

3 fő v o n a lig ............................8.33 P
10 fő v o n a lig ............................. 15.— P

IV. Mellékberendezések havi előfizetési díja:
Jobb hallást biztosító készülékért . 11.67 P 
Két alközpont, vagy egy alközpont

és egy tdkenkívüli mellékállomás 
közötti vonalért:
első 100 méter u t á n .............. 6.66 P
minden további 100 méter, vagy

annak töredéke után . . . . 1.66 P
belterületen azonban legfeljebb . 56.67 P

Távbeszélő fü lk é é r t ................10.— P
Gombnyomással beállítható készü

lékért ........................................... 8.33 P
Nyomógombos felhívó lemezért . . 11.67 P
Mellbeszélő és hallgatóért . . . . 1.66 P
Második hallgatóért...................0.67 P
Egyes fejhallgatóért...................0.67 P
Kettős fejhallgatóért...................1.17 P
Hívást jelző je l fo g ó é r t .............. 0.83 P
Elektromos k ü r t é r t ...................1.33 P
Karos v á l tó é r t ............................1.33 P
Kis jelzőcsengőért....................... 0.50 P
Nagy jelzőcsengőért (kölompcsengő) 1.33 P
Konnektorért................................0.83 P
Jelzőlámpáért ...................................1.66 P
Optikai jelzőért............................1.66 P
3.5 m hosszú zsin ó ré rt............. 0.50 P
A többi díjak azonosak az ország egyéb ré

szeiben érvényes távbeszélő díjszabásban meg
állapított díjakkal.
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A távbeszélő állomások jellegének meghatá
rozásánál a következők irányadók:

Lakás állomások azok, amelyek kizárólag 
csak lakás céljára szolgáló helyiségben vannak 
üzemben. Ha az előfizető abban a helyiségben 
űzi foglalkozását, amelyben a távbeszélő állomás 
fel van szerelve, avagy azzal szomszédos helyi
ségben, az állomást üzleti állomásnak kell te
kinteni.

Foglalkozási állomások azok, amelyek orvo
sok, fogászok, ügyvédek és mérnökök lakásán 
és a lakással összefüggő rendelőjében vagy iro
dájában vannak berendezve. Egyéb helyen be
rendezett ily állomásokat üzleti állomásoknak 
kell tekinteni.

Hatósági állomások azok, amelyek állami, 
törvényhatósági és községi hatóságok és hivata
lok, valamint oly egyházak, kultúr intézmények 
részére vannak berendezve, melyek állami támo
gatásban részesültek.

Minden egyéb állomást üzleti állomásnak 
kell minősíteni.

Elvileg minden távbeszélő állomás olyan jel
legűnek tekintendő, mint a főhatalomnak átvé
tele előtt.

2 . §■
A marosvásárhelyi és szatmárnémeti távbe

szélő hálózatokban a jelen rendelettel megálla
pított előfizetési díjak 1940. október 31-ig ma
radnak érvényben. November 1-vel ebben a két 
hálózatban is az ország egyéb részeiben érvé
nyes távbeszélődíjszabásban megállapított alap- 
és beszélgetési díj lép érvénybe.

3. §.
Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Nagyváradot 

és Szatmárnémetit azok közé a Távbeszélődíj- 
szabás I. Táblázat B) pontjában felsorolt váro
sok közé sorolom, amelyekben, ha a távbeszélő 
berendezés létesítése vagy áthelyezése végett 
belterületen 200 méternél hosszabb vonalat kell 
építeni, a belépési díjon felül az újonnan épített 
vonal 200 m-en túl terjedő részének költségét is 
meg kell téríteni.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem.

Üj állomásnak 14 napnál hamarabb történt 
bekapcsolásáért valamennyi távbeszélő hálózat
ban meg kell fizetni a P. R. T. 1940. évi 24. szá
mában közzétett 224.591/1940. IV. 8. számú ren
delettel rendszeresített 60 pengő összegű soron- 
kívüli bekapcsolási díjat is.

Az előfizetési díj a kézi kapcsolású hálóza
tokban általában a visszacsatolás után a helyi 
távbeszélőforgalom megnyitását követő naptól 
esedékes. 'A 200-nál kevesebb előfizetőt szálláló 
hálózatokban az esedékesség kezdő napjától a 
magyar előfizetési díjat kell szedni. A 200-nál 
több előfizetőt számláló kézi kapcsolású hálóza
tokban (Marosvásárhely, Szatmárnémeti) az ese
dékesség kezdő napjától 1940. október 31-ig a fő
hatalom változása előtt fizetett előfizetési díjnak 
megfelelő összeget, azután pedig a magyar alap- 
és helyi beszélgetési díjat kell szedni.

A gépi kapcsolású hálózatokban (Kolozs
vár és Nagyvárad) 1940. szeptember 16-tól ese
dékes az előfizetési díj. Ezekben a hálózatokban 
az esedékesség napjától a további intézkedésig a 
főhatalom változása előtt fizetett előfizetési díj
jal azonos összegű előfizetési díjat kell szedni.

A díjakra nézve az érdekelt négy nagyobb 
hivatal felettes igazgatóságától részletes utasí
tást kap.

Budapest, 1940. évi október hó 28-án.

A budapesti egységes távbeszélő hálózatba be
vont városok (községek) területéről bekapcsolt 
távbeszélő állomások alapdíjának megállapítása.

232.275/8.
A budapesti egységes távbeszélő hálózatba 

bevont városok (községek) területéről bekap
csolt különvonalú távbeszélő állomások és fő
vonalak havi alapdíját 140. évi november hó 
15-től kezdve a következőkben állapítom meg:

Baross Gábor telep.......................  15 P
Békásmegyer ..............................  15 P
Budafok .....................................  12 P
Budatétény .................................. 15 P
Csepel ..............................  12 P
Csillaghegy .................................. 12 P
Kispest ......................................... 12 P
Nagykovácsi ..............................  15 P

Pesthidegkút.................................. 12 P
Pestszenterzsébet .......................  12 P
Pilisborosjenő ..............................  15 P
Rákospalota .................................. 12 P
Remetekertváros ..........................  12 P
Tisza István kertváros................ 12 P
Üjpest ............    12 P
Üröm ............................................  15 P
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Albertfalva, Budakeszi, Budaörs, Kamara
erdő, Pestújhely, Rákosszentmihály és Sas
halom községek területéről bekapcsolt külön- 
vonalú távbeszélő állomások (fővonalak) havi 
alapdíja változatlanul továbbra is 12 pengő;

Árpádföld, Budakalász, Cinkota, Csömör, 
Diósd, Mátyásföld, Nagytétény, Pestszentimre, 
Pestszentlőrinc, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, 
Rákosliget, Solymár, Soroksár és Törökbálint 
községek területéről bekapcsolt különvonalú 
távbeszélő állomások (fővonalak) havi alapdíja 
pedig továbbra is változatlanul 15 pengő marad,

A társas (iker, választórendszerű) távbe
szélő állomások alapdíja a különvonalú állomá
sokra megállapított alapdíj 50%-a.

A hivatalok ezt a rendeletet a Távbeszélő 
Díjszabás II. Táblázatában jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi október hó 23-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
névjegyzékének kiegészítése.

250.045/4.
A postahivatalok a „Levélpostadíjszabás" 

67. §-ának (A díjátalányozásban részvevő szer
vek) XVI. pontjában (M. kir. Államvasutak) a 
21. tételnél (MÁV. gépkocsi üzemfőnökség ki- 
rendeltségei) „kolozsvári“ szó elé írják „besz
tercei“.

Budapest, 1940. évi október hó 28-án.

Slovenské Noviny című időszaki lap megjele
nésének és terjesztésének megtiltása.

252.318/4.
A belügyminiszter úr a Budapesten dr. 

Podhradszky György felelős szerkesztésében 
és dr. Pechany -Adolf kiadásában megjelenő. 
Budapesten az Európa nyomdájában előállított 
Slovenské Noviny című lap megjelenését és 
terjesztését az 1940. évi október hó 28-tól no
vember hó 3-ig megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap 
esetleg postára kerülő példányait a jelzett idő 
alatt ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem 
azokat az illetékes kir. ügyészséghez küld
jék be.

Budapest, 1940. évi október hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

252.142/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi október hó 26-án kelt B. I. 
9488/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított 1940. október hó 24. napján 
megjelent „Nyilaskeresztes Párt“ „Országos 
szervezési csoport“ „Tanár, tanítótestvérünk!“ 
feliratú, Gruber Lajos aláírású, impressum nél
küli sajtótermék (röpirat) lefoglalását rendelte 
el.

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

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

II.
252.143/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi október hó 26-án kelt B. I. 
9489/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított és 1940. szeptember hó folya
mán megjelent „A nyilas egység feltétele“ fel
iratú, „Testvér! rendeld le a Magyarságot!!“ 
„Ha elolvastad add tovább!!!“ szavakkal vég
ződő, impressum nélküli sajtótermék (röpirat) 
lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi okóber hó 30-án.
III.

252.144/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi október hó 26-án kelt B. I. 
9490/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított 1940. október 20. napjáról kel
tezett és megjelent „Quod lioet Jóvi non licet 
bovi?“ feliratú, Dillmont Árpád Budapest,
VIII., Gyulai Pál-utca 16. aláírású, impressum 
nélküli sajtótermék (röpirat) lefoglalását ren
delte el.

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

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
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Egyes postahivatalok távíró és távbeszélő szolgálati idejének meghosszabbítása.
235.111/8.

jjjF^ - • - » r  '•-'■SJ "■•i.

1940. október 16-tól kezdődőleg az alább felsorolt postahivatalok távíró és távbeszélő
szolgálati idejét újból szabályozom.

A hivatal neve Jelenlegi táv. és 
távb. szolgálata

/
1940. okt. 16-ával 

rendszeresített 
táv., távb. szolgálat

Ács L 02
Baktalorántháza L 02
Balkány L 02
Balmazújváros i L 02
Biharnagybiajom L 02
Busty aháza L C
Büdszentmihály L C
Derecske L 02
Elek 02 C
Erdőbénye L 02
Erdőtelek L 02
Füzesabony L C
Gönc L 02
Gönyű L C
Győrszentmárton 02 C
Hajdúdorog L

02
02

Hajdúszoboszló BC C
Hőgyész 02 C
Ilosva L 02
Jánosháza 02 C
Kál 02 C
Kistelek 02 C
Komádi L C
Kunágota 02 C
Kunszentmiklós 02 C
Lenti L 02

02Lepsény
BC C

Mád L 02
Mezőcsát 02 C
Mezőhegyes 02 c
Nádudvar L 02
Nagykálló * C/2 c
Nagyiéta L 02
Nagymegyer L c
Nyékládháza L 02
Nyiradony L 02
Ökörmező L C
Párád L 02



504 44. szám.

A hivatal neve Jelenlegi táv. és 
távb. szolgálata

1940. okt. 16-ával 
rendszeresített 

táv., távb. szolgálat

Pécsvárad 0 2 c
Pelsőc 0 2 c
Perecseny L 0 2
Polgár 0 2 C
Poroszló L 0 2
Rahó 0 2 c
Rakamaz L 0 2
Riese L 0 2
Sajtószentpéter 0 2 C
Sarkad 0 2 c
Sásd 0 2 c
Solt 0 2 c
Szentlőrinc 0 2 c
Szobránc L 0 2
Szolyva 0 2 c
Tiszalök L 0 2
Tokaj 0 2 c
Űjfehértó 0 2 c
Vasvár 0 2 c
Verpelét L 0 2
Villány 0 2 c
Zalaszentgrót 0 2 c

A hivatalok a távíró és távbeszélő hivatalok névsorát megfelelően helyesbítsék.
Budapest, 1940. évi október hó 10-én,

Változás a családi segélyeket kiutaló székesfő 
városi kerületi adópénztárak csekkszámla

számaiban.
250.219/4.

A P. R. T. 1940. évi 33. számában közzé
tett 232.879/4. számú rendeletemmel kapcsolat
ban értesítem a hivatalokat, hogy a budapesti 
bevonultak hozzátartozóit megillető családi se
gélyeket kiutaló székesfővárosi kerületi adó
pénztárak csekkszámlái 1940. évi október hó 
1-től kezdve az alábbi számokra változtak meg:

Kerület Régi Uj 
csekkszámlaszám

I. 14.101 86.001
II. 14.102 86.002

III. 14.103 86.003

Kerület Régi Uj
csekkszámlaszám

IV. 14.104 86.004
V. 14.105 86.005

VI. 14.106 86.106
VII. 14.107 86.107

VIII. 14.108 86.108
IX. 14.109 86.009
X. 14.110 86.010

XI. 14.401 86.011
XII. 14.112 86.012

XIII. 14.416 86.013
XIV. 14.417 86.014

A hivatalok e változást fenthivatkozott 
rendeletemnél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
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Változás a Szakmai Családpénztárak csekk
számláiban.
250.038/4.

A P. R. T. 1939. évi 53. számában közzétett 
143.705/4. sz. rendeletemmel kapcsolatban érte
sítem a hivatalokat, hogy az Országos Ipari és 
Bányászati Szakmai Családpénztárak 27.720— 
27.728-ig számozott csekkszámláihoz csatlako
zóan „Erdélyi Családpénztár, Kolozsvár.“ el
nevezéssel 27.729 szám alatt új csekkszámla 
nyílt meg.

A hivatalok ezt a fenthivatkozott rendele- 
temnél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Balatonakarattya időszaki postaügynökség 
megnyitása.
250.559/3.

Veszprém vármegye enyingi járásában fek
vő Balatonkenese községhez tartozó Balaton
akarattya lakott helyen 1940. évi október hó 1-én 
évenkint október hó 1-től május hó 31-ig mű
ködő időszaki postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Balatonke
nese, ellenőrzőszáma f  5046, díjnégyszögszáma: 
199.

Az ügynökség forgalmi köre a Balatonke
nese községhez tartozó Akarattya és Balaton
akarattya lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 114. oldalán Balatonaka- 
rattyánál (r^ Balatonkenese) a „W**“ jel után 
jegyezzék be: „(VI. 1.—IX. 30.), S3** (X. 1.—
V. 31.) Eh. Balatonkenese“, az „u. p. és“ bejegy
zést pedig töröljék. Akarattya Balatonkenese 
(90. o.) ezentúl u. p. Balatonakarattya, u. t. nyá
ron Balatonakarattya, télen Balatonkenese.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 13. oldalon Balatonakarattya után je
gyezzék be: „5046, 199, . . . .  , Balatonakarattya 
ü.** (Eh. Balatonkenese) 5)> Veszprém, P, Bu
dapest ■—-T ■ Tapolca. Ugyanezen oldal alján 
jegyzetként írják be: ,,5) X. 1.—V. 31.“

Az Irányítási Füzet 17. oldalán Balaton
akarattya után jegyezzék be: „Balatonaka
rattya** (X. 1.—V. 31.), Ü„ Veszprém, P. VI., 
Budapest—Tapolca, 48. Eh. Balatonkenese, f48.“

Budapest, 1940. évi október hó 24-en.

Változások a Helységnévtárban.
248.713/3.

A hivatalok a Helységnévtárban az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

Debrecennél (174. o.) a )-( jelnél Szepes 
után írják be: Tégláskert.

Téglásdülő r\ Mindszent (517. o.) után je
gyezzék be: Tégláskert Debrecen {Hajdú 
vm.), u. p. Debrecen 2., u. t. Debrecen 1.

Az 1. számú Pótfüzetben:
Alsógellémél (34. o.) jegyezzék be: Felső- 

gellérrel Gellér ideiglenes néven egyesült.
Alsójányoknál (34. o.) jegyezzék be: Bús

telek és Felsőjányok községekkel Jányok ideig
lenes néven egyesült.

Alsópél (35. o.) elé jegyezzék be: Ailsópatony 
kk., Komárom vm., dunaszerdahelyi j., (Bögöly- 
patony és Diósförgepatony egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

Beketfánál (40. o.) jegyezzék be: Csallóköz- 
pósfa, Egyházgelle és Ógelle községeikkel Gelle 
ideiglenes néven egyesült.

Benkepatonynál (40. o.) jegyezzék be: Lö- 
gérpatonnyal Felsőpatony ideiglenes néven egye
sült.

Bögölypatonynál (43. o.) jegyezzék be: 
Diósförgepatonnyal Alsópatony ideiglenes né
ven egyesült.

Bucsuházánál (43. o.) jegyezzék be: Királyfia 
és Tejfalu községekkel Tejfalubucsuháza ideig
lenes néven egyesült.

Bústeleknél (44. o.) jegyezzék be: Alsójányok 
és Felsőjányok községekkel Jányok ideiglenes 
néven egyesült.

Csallóközpósfánál (47. o.) jegyezzék be: Be- 
ketfa, Egyházgelle és Ógelle községekkel Gelle 
ideiglenes néven egyesült.

Csécsénypatonynál (47. o.) jegyezzék be: 
Szentmihályfával Szentmihályfa ideiglenes néven 
egyesült.

Csenkeszfánál (48. o.) jegyezzék be: Lidér- 
tejed és Pódafa községekkel Pódatejed ideigle
nes néven egyesült.

Csentőfánál (48. o.) jegyezzék be: Cséfalvá- 
val Cséfalva ideiglenes néven egyesült.

Csukárpakánál (49. o.) jegyezzék be: Kis- 
paka és Nagypáka községekkel Nagypaka ideig
lenes néven egyesült.

Diósförgepatonynál (51. o.) jegyezzék be:
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Bögölypatonnyal Alsópatony ideiglenes néven 
egyesült.

Egyházgellénél (52. o.) jegyezzék be: Beket
fa, Csallóközpósfa és Ógelle községekkel Gelle 
ideiglenes néven egyesült.

Egyházkarcsánál (53. o.) jegyezzék be:
Amadékarcsa, Göncölkarcsa, Móroczkarcsa és 
Pinkekarcsa községeikkel Amadékarcsa ideigle
nes néven egyesült.

Erdőhátkarcsánál (53. o.) jegyezzék be: 
Etrekarcsa, Királyfiakarcsa, Kulcsárkarcsa és 
Solymoskarcsa községekkel Királyfiakarcsa 
ideiglenes néven egyesült.

Etrekarcsánál (54. o.) jegyezzék be: Erdő- 
hátkarcsa, Királyfiakarcsa, Kulcsárkarcsa és 
Solymoskarcsa községekkel Királyfiakarcsa 
ideiglenes néven egyesült.

Felistáinál (56. o.) jegyezzék be: Alistál és 
Tőnye községekkel Alistál ideiglenes néven 
egyesült.

Felsőgellérnél (56. o.) jegyezzék be: Alsó- 
gellérrel Gellér ideiglenes néven egyesült.

Felsőjányoknál (56. o.) jegyezzék be: Alsó- 
jányok és Bústelek községekkel Jányok ideigle
nes néven egyesült.

Felsőpél (57. o.) elé jegyezzék be: Felsőpa- 
tony kk. Komárom vm., dunaszerdahelyi j. (Ben- 
kepatony és Lögérpatony egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

Gelencepuszta Cl Deáki (60. o.) után jegyez
zék be: Gelle kk., Komárom vm., dunaszerda
helyi j., (Beketfa, Csallóközpósfa, Egyházgelle 
és Ógelle egyesítéséből alakult ideiglenes nevű 
kk.).

Gelle (60. o.) után jegyezzék be: Gellér kk., 
Komárom vm., komáromi j., (Alsógellér és Felső- 
gellér egyesítéséből alakult ideiglenes nevű kk.).

Göncölkarcsánál (61. o.) jegyezzék be:
Amadékarcsa, Egyházkarcsa, Móroczkarcsa és 
Pinkekarcsa községekkel Amadékarcsa ideigle
nes néven egyesült.

Hegybeneéténél (63. o.) jegyezzék be: Töbö- 
rétével Hegyéte ideiglenes néven egyesült.

Hegybeneéte (63. o.) után jegyezzék be: 
Hegyéte kk„ Komárom vm., dunaszerdahelyi j. 
(Hegybeneéte és Töböréte községek egyesítésé
ből alakult ideiglenes nevű kk.).

Jánostelekmajor r> Alsónyárasd (68. o.) 
után jegyezzék be: Jányok kk., Komárom vm., 
somorjai j. (Alsójányok, Bústelek és Felsőjányok 
egyesítéséből alakult ideiglenes nevű kk.).

Keszegfalvánál (71. o.) „kk.“ helyébe „nk“-t 
írjanaik, a „kj. h.“ bejegyzést töröljék.

Keszölcésnél (72. o.) jegyezzék be: Vajká
val Vajkakeszölcés ideiglenes néven egyesült.

Királyfiánál (72. o.) jegyezzék be: Bucsu- 
háza és Tej falu községekkel Tejfalubucsuháza 
ideiglenes néven egyesült.

Kisbudafánál (73. o.) jegyezzék be: Nagy- 
budafával Nagybudafa ideiglenes néven egye
sült.

Kislégnél (74. o.) jegyezzék be: Nagylég és 
Szász községekkel Lég ideiglenes néven egyesült.

Kismagyarnál (74. o.) jegyezzék be: Tonk- 
házával Magyartonk ideiglenes néven egyesült.

Kispakánál (74. o.) jegyezzék be: Csukár- 
paka és Nagypaka községekkel Nagypaka ideig
lenes néven egyesült.

Kulcsárkarcsánál (78. o.) jegyezzék be:
Erdőhátkarcsa, Etrekarcsa, Kirláyfiakarcsa és 
Solymoskarcsa községekkel Királyfiakarcsa 
ideiglenes néven egyesült.

Lécsénymajor r\ Felsőzellő (79. o.) után je
gyezzék be: Lég kk., Komárom vm., somorjai j. 
(Kislég, Nagyleg és Szász egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

Lidértejednél (81. o.) jegyezzék be: Csen- 
keszfa és Pódafa községekkel Pódatejed ideig
lenes néven egyesült.

Lögérpatonynál (81. o.) jegyezzék be: Ben- 
kepatonnyal Felsőpatony ideiglenes néven egye
sült.

Magyarszőgyén (82. o.) után jegyezzék be: 
Magyartonk kk., Komárom vm., somorjai j. 
(Krsmagyar és Tonkháza egyesítéséből alakult 
ideiglenes nevű kk.).

Megyercsnél (83. o.) a „kk.“ helyébe „nk."-t 
írjanak, a „kj. Keszegfalva“ bejegyzést töröljék.

Móroczkarcsánál (85. o.) jegyezzék be: 
Amadékarcsa, Egyházkarcsa, Göncölkarcsa és 
Pinkekarcsa községekkel Amadékarcsa ideigle
nes néven egyesült.

Nagylégnél (87. o.) jegyezzék be: Kislég és 
Szász községekkel Lég ideiglenes néven egye
sült.

Ógellénél (91. o.) jegyezzék Beketfa, Csalló
közpósfa és Egyházgelle községekkel Gelle ide
iglenes néven egyesült.

Pinkekarcsánál (95. o.) jegyezzék be: Ama
dékarcsa, Egyházkarcsa, Göncölkarcsa és Mó
roczkarcsa községekkel Amadékarcsa ideigle
nes néven egyesült.
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Pódafánál (95. o.) jegyezzék be: Csenkeszfa 
és Lidérterjed községekkel Pódatejed ideigle
nes néven egyesült.

Pódafa (95. o.) után jegyezzék be: Pódate
jed kk. Komárom vm., dunaszerdahelyi j. 
(Csenkeszfa, Lidértejed és Pódafa. egyesítésé
ből alakult ideiglenes nevű kk.).

Solymoskarcsánál (101. o.) jegyezzék be: 
Erdőhátkarcsa, Etrekarcsa, Királyfiiakarcsa és 
Kulcsárkarcsa községekkel Királyfiakarcsa ide
iglenes néven egyesült.

Szásznál (103. o.) jegyezzék be: Kislég és 
Nagylég községekkel Lég ideiglenes néven 
egyesült.

Tejfalunál (107. o.) jegyezzék be: Búcsú
háza és Királyfia községekkel Tejfalubúcsúháza 
ideiglenes néven egyesült.

Tejfalu (107. o.) után jegyezzék be: Tej
falubúcsúháza kk. Komárom vm., somorjai j. 
(Búcsúháza, Királyfia és Tej falu egyesítéséből 
alakult ideiglenes nevű kk.).

Tonkházánál (109. o.) jegyezzék be: Kis- 
magyarnal Magyartonk ideiglenes néven egye
sült.

Töböréténél (109. o.) jegyezzék be: Hegy- 
beneététvel Hegyéte ideiglenes néven egyesült.

Tőnyénél (109. o.) jegyezzék be: Alistál és

Felistái községekkel Alistál ideiglenes néven 
egyesült.

Túriszakállasnál (110. o.) jegyezzék be: 
Lakszakállassal Lakszállas ideiglenes néven 
egyesült.

Vajkánál (112. o.) jegyezzék be: Keszölcés- 
sel Vajkakeszölcés ideiglenes néven egyesült.

Vajka (112. o.) után jegyezzék be: Vajka
keszölcés kk. Komárom vm., somorjai j. 
(Vajka és Keszölcés egyesítéséből alakult ide
iglenes nevű kk.).

Budapest, 1940. évi október hó 25-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
250.576/6.

Vadkerti Béla napidíjas műszerész a buda
pesti m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság ál
tal kiállított 1.195/1939. számú, távbeszélő beren
dezések felülvizsgálására és távbeszélő készülé
keken munkák elvégzésére jogosító igazolványát 
elvesztette. Az elvesztett igazolvány érvényes
ségét megszüntetem.

Budapest, 1940. évi október hó 25-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
249.486/1. 251.032/1.
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Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi november hó 
15-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pálya 
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi október hó 29-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

350.55813., 251.423/3.
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* A szállítási átalány később nyer megállapítást.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi november 
hó 15-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi október hó 29-én.
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Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Az újévi postakönyvecskék megrendelése.
2.344/1940. jóléti sz.

A m. kir. posta személyzetének jóléti ala
pítványa szerkesztésében megjelenő újévi pos- 
takönyveecske 1941. évi kiadása új formában, 
új tartalommal, rajzokkal tarkítva és az eddi
ginél nagyobb példányszámban fog megjelenni.

Abból a célból, hogy a szükséges példány
szám kinyomtatása iránt idejekorán intézked
hessünk, felhívjuk a postahivatalokat, hogy a 
megrendeléseket mielőbb gyűjtsék össze s a 
szükséges példányszámokat a m. kir. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertárától 
sürgősen rendeljék meg. A megrendelésben kü
lön tételben kell feltüntetni a postakézbesítők 
által igényelt darabszámot és külön tételben a 
távíratkézbesítők részére szükséges mennyisé
get.

Az 1941. évi könyvecske darabonkint 5 (5) 
fillérbe kerül.

A megrendelt könyvecskéket a hivatalok 
f. évi december hó 20-a körül fogják megkapni. 
A könyvecskék árát a hivatalvezetők (posta
mesterek) legkésőbb 1941. évi január hó 15-ig

tartoznak beszedni, s a m. kir posta központi 
javítóműhelye és anyagszertára által a köny
vecskékkel együtt megküldött postatakarék
pénztári befizetési lapon befizetni. A befizetési 
lap értesítő szelvényének hátlapján fel kell tün
tetni a hivatal nevét és a kapott könyvecskék 
darabszámát.

Figyelmeztetjük az érdekelt személyzetet, 
hogy a központi anyagszertártól rendelhető új
évi könyvecskéken kívül, más kiadású újévi 
köszöntőket, üdvözlőkártyákat, névjegyeket, 
stb. a felek között kiosztani nem szabad.

Az újévi könyvecskék tiszta jövedelmét 
évről-évre a postaaltisztek özvegyei és árvái 
segélyezése céljából a m. kir. postaltisztek or
szágos egyesületének bocsátjuk rendelkezésére. 
Ezért a jótékony célra való tekintettel, a hiva
talvezetők (postamesterek) hassanak oda, hogy 
a könyvecskéket minél nagyobb példányszám
ban rendeljék meg.

Budapest, 1940. évi október hó 28.

A m. kir. posta személyzetének 

jóléti alapítványa.
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Betöltendő kiadói állások*)
ALPÁR I. OSZT. HIVATAL állandó alkalmazásra 

női kiadót keres, fizetés megegyezés szerint, azonnalra.
ALSÓDABAS I. OSZT. POSTAHIVATAL posta

mesternek kinevezett kiadója helyébe azonnali belépéssel 
gyakorlott kiadót keres. Járandóság havi 140 pengő fix 
és a mindenkori üzemi.

CSORNA I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó 
alkalmazásra jó távirász nőkiadót keres.

KUNAGOTA 1. OSZT. POSTAHIVATAL azon
nali belépéssel gyakorlott kiadót keres, havi 130 P fix és 
a mindenkori üzemi.

MÓR POSTAHIVATAL azonnali belépéssel pénz
tárkezelésben is gyakorlott kiadót (kiadónőt) keres. Járan
dóság: 115 P és lakás, reggeli és szabályszerű üzemi 
jutalék.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerűüzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

■ \*  aiiftüít kereső pontakiadó

Jegvzwtelme
(jelenleg: tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek

meiy időponttól 
kezdve vállal 

állást

Erdélyi Sándor Budapest,
XIV., Kerepesi-út 54. II. em. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Kisgyörgy Éva Ujdiósgyőr, Gépész-utca azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Kondacs András Szarvas,
III/B. kerület 31/a. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Liptay Erzsébet Újpest, Tisza-utca 33. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik 
Pest^környékére

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.
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T A B T i L O B :

Elismerés a posta személyzetének az erdélyi és keleti 
országrészek visszacsatolásával kapcsolatban végzett mun
káért.

Kolozsvárott és Nagyváradon kerületi postaigazgató

ság létesítése és az I., II. Szervező igazgatóság működé
sének megszüntetése.

Felmentések és megbízatások.
Dr. Gyura Géza postatitkár megbízatása.

Elismerés a posta személyzetének az erdélyi és keleti országrészek visszacsatolásával kap
csolatban végzett munkáért.

251.806/1.

A m. kir. posta személyzetéhez!

A keleti és erdélyi országrészek visszatérésével kapcsolatosan a m. kir. postaszolgálat 
szervezésének és életrekeltésének munkájában az első fejezet lezárult.

A kolozsvári és nagyváradi postaigazgatóságok végleges felállításával az állandó beren
dezkedés és működés szakasza indul meg.

Visszatekintve a posta eddigi munkájára, megelégedéssel állapítom meg, hogy a vissza
csatolás előkészítése és megszervezése körültekintő gondoskodással, a postahivatalok megnyi
tása a honvédség csapatainak megindulásával egyidejűleg mintaszerű gyorsasággal, a forgalom 
felvétele a viszonyok adta lehetőségek határain belül kifogástalan fürgeséggel történt. Nagyvá
rad környékén személyesen is meggyőződtem arról a felkészültségről, lelkes és pontos munká
ról, amelyet a posta a bevonuló csapatok nyomán végzett.

A terület visszacsatolásával kapcsolatos postai munkák ellátásában az egész ország posta- 
személyzete kivette részét: így mindazok, akik a csonka országban, megritkult sorokban, emel
kedő forgalom mellett végezték feladatukat és mindazok, akik testi törődést, nélkülözést és há
nyattatást nem tekintve, lelkesen vállalták a visszatérő területeken az úttörő munkát.

Vezetés, igazgatás, a szorosan vett postai és műszaki végrehajtó szolgálat, a posta és táv
közlés kezelését végzők serege, mind-mind derekasan és példaadóan dolgozott, úgy, hogy nem 
egészen két hét alatt 440 postahivatal és mintegy 300 távbeszélő hivatal felszerelve, munkakészen 
állott az államigazgatás és gazdasági élet szolgálatára.

A m. kir. posta személyzetének ezért a kiváló teljesítményéért, kitartó és eredményes 
munkájáért megelégedésemet és a posta minden egyes tagjának köszönetemet fejezem ki.

Egyúttal a m. kir. posta vezérigazgatójának javaslatára megengedem, hogy mindazok, 
akik a keleti és erdélyi országrészek visszacsatolása alkalmával a postaszolgálat megszervezé
sével ezen a területen az igazgatási és a végrehajtó szolgálatban kifogástalanul működtek, 
munkásságuk emlékére „Emlékiratot“ kapjanak és ezt a körülményt szolgálati okmányaikba is 
jegyezzék elő. Az „Emlékirat“ kiadására vonatkozó intézkedések végrehajtásával a m. kir. 
posta vezérigazgatóját bízom meg.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
Dr. Varga József s. k.
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Kolozsvárott és Nagyváradon kerületi posta- 
igazgatóság létesítése és az I., II. Szervező
igazgatóság működésének megszüntetése.

250.175,1.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészeken 1940. évi decem
ber hó l-ével két új kerületi postaigazgatóságot 
létesítek: Kolozsvár és Nagyvárad székhellyel. 
Egyúttal további intézkedésig Marosvásárhelyen 
a kolozsvári postaigazgatóság kebeléből kiren
deltséget rendszeresítek.

A kolozsvári kerületi postaigazgatóság ille
tékessége: Beszterce-Naszód, Csík, Háromszék, 
Kisküküllő, Kolozs, Maros-Torda, Nagy'küküllő, 
Szolnok-Doboka és Udvarhely vármegyék visz- 
szacsatolt területére;

a nagyváradi kerületi postaigazgatóság ille
tékessége: Bihar és Szatmár vármegye visszacsa
tolt részére, Szilágy vármegyére, továbbá átme
netileg Máramaros és Ugocsa vármegye most 
visszacsatolt területére terjed ki.

A marosvásárhelyi igazgatósági kirendeltség 
területi illetékességét és ügykörét külön rende
let szabályozza.

Az igazgatóságok illetékességük területén 
valamennyi postai szerv felett I. fokú postai ha
tóságként működnek.

Az igazgatóságok szervezeti tagozódása a 
következő:

1. általános osztály,
2. üzleti osztály,
3. műszaki osztály.
Az általános osztály ügykörébe tartozik:
a) személyzeti, szervezési és szociális ügyek 

alosztálya;
b) vizsgálati és jogi ügyek alosztálya;
c) üzembiztonsági, gazdászati és házügyek 

alosztálya.
Az üzleti osztály ügykörébe tartozik:
a) járati ügyek alosztálya;
b) postaüzleti és kezelési ügyek alosztálya;
c) távíró-távbeszélő, rádióüzleti és kezelési 

ügyek alosztálya.
A műszaki osztály ügykörébe tartozik:
valamennyi szükség szerint létesített építési 

osztály és az összes egyéb műszaki ügyek.
Az igazgatóságok szervezésével kapcsolato

san a Marosvásárhelyen működő I. Szervig, mű
ködése 1940. évi november hó 15-ével megszű
nik. Teendőit a Kolozsváron működő II. sz. szer
vező m. kir. postaigazgatóság veszi át, amely így

november hó 30-áig a keleti és erdélyi országré
szek egész területére kiterjedően látja el az igaz
gatást. November hó 30-ával ennek a szervező 
igazgatóságnak működése is megszűnik.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Felmentések és megbízatások.
251.688/1.

1. Márton Béla postaigazgatót a budapesti 
postaigazgatóság vezetőjének helyettesítése alól 
felmentettem és egyidejűleg a kolozsvári m. kir. 
postaigazgatóság vezetésével;

2. dr. Szakáts Károly postaigazgatói címmel 
és jelleggel felruházott postatanácsost a kolozs
vári postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítésével;

3. Gazdag Pál postaműszaki tanácsost a deb
receni m. kir. postaigazgatóság 6. (műszaki) 
ügyosztályában a helyettesi teendők ellátása alól 
felmentettem és egyidejűleg a kolozsvári posta- 
igazgatóság műszaki osztályának vezetésével és 
műszaki ügyekben az igazgatóság vezetőjének 
állandó helyettesítésével;

4. dr. Szabó Gusztáv postatanácsost a ko
lozsvári postaigazgatóság marosvásárhelyi kiren
deltségének vezetésével;

5. dr. Erdélyi Géza postaigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott postatanácsost a m. kir. 
postaállomás vezetése alól, továbbá a II. számú 
Szervig, vezetői teendőinek ellátása alól felmen
tettem és egyidejűleg a nagyváradi m. kir. posta- 
igazgatóság vezetésével;

6. Kovách Lajos postatanácsost a nagyvá
radi postaigazgatóság vezetőjének állandó helyet
tesítésével, és

7. Nagy Ernő postaműszaki igazgatót a sop
roni m. kir. postaigazgatóság 6. (műszaki) ügy
osztályában vezetői és az igazgatóságnál műszaki 
ügyekben vezetőhelyettesi teendők ellátása alól 
felmentettem és a nagyváradi m. kir. postaigaz
gatóság vezetőjének műszáki ügyekben állandó 
helyettesítésével és a műszaki osztály vezetésé
vel megbíztam.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Dr. Gyúr a Géza postatitkár megbízatása.
251.687/1.

Dr. Gyura Géza postatitkárt a m. kir. posta- 
állomásnál a vezető I. helyettesi teendők ellátása 
alól felmentettem és egyidejűleg a m. kir. posta- 
állomás vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
A azérkesztőségnek szánt küldemények címzése: Posta vezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztfily. Dob-utca, Budapest 7.
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T A R T A L O M :

Miniszteri elismerés.
Szállítási korlátozás alá eső áruk szállítási igazol

ványmásolatainak nyomtatványként való postai szállítása.
Külföldre szóló küldemények feladása.
A 10 és 2 filléres acélérmék kibocsátása.
A zsír postai szállítási korlátozásának kiterjesztése.
A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett taka

rékbetétek kamatlábának újabb megállapítása.
A Budapesti Baromfikiállításra szánt csomagok súly

határának felemelése.
A feladók figyelmeztetése táviratoknak rádión való 

továbbítására.
Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
Postai szállításból kizárt sajtótermékek.
Lefoglalandó sajtótermékek.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészekben megnyílt postahivatalok.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsijáratok 
jegyzékének közzététele.

Alsónána postaügynökségnek postahivatallá való át
alakítása.

Dánszentmiklós postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

Pestszentlőrinc-Miklóstelep postaügynökség megnyi
tása.

Felsőmarác postaügynökség megnyitása.
Beliczeymajor pu. postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső kiadók.

Miniszteri elismerés.
249.677/1.

A m. kir. honvédelmi miniszter Mályusz 
Géza postafőmérnöknek és Márchis Judit posta^ 
segédellenőrnőnek a honvédelem érdekében ki
fejtett kiváló szolgálataikért dicsérő elismerését 
fejezte ki.

Budapest, 1940. évi október hó 19-én.

Szállítási korlátozás alá eső áruk szállítási iga
zolványmásolatainak nyomtatványként való 

postai szállítása.
252.044/4.

A P. R. T. 1940. évi 31. számában közzétett 
232.169/4. számú rendeletemet, amellyel a cukor- 
és zsír-szállítási igazolyányok nyomtatványként 
való kezelését szabályoztam, kiterjesztem min
den hasonló rendeltetésű szállítási igazolvány
másolatra. (Búza, rozs, stb. szállítási igazolvány 
másolatra.) A különböző szállítási korlátozások 
alatt tehát az illetékes hatóságok az általuk kiállí

tott szállítási igazolványok másolati példányait 
a rendeltetési hely községi elöljárósága, illetőleg 
polgármestere címére nyitott borítékban nyom
tatványként adhatják postára.

Ezt a rendelkezést a hivatalok jegyezzék elő 
a hivatkozott rendeletnél, továbbá az A. 1. Szab. 
32. §. 2. n) pontjánál.

Budapest, 1940. évi november hó 4-én.

Külföldre szóló küldemények feladása.

252.464/4.

A Magyar Nemzeti Bank a barnaszinű nyi
latkozatokat folyó évi október 30-tól kezdve Bu
dapesten nem cégszerű aláírással, hanem a kelet
bélyegzőn kívül az alábbi szövegű új, oválalakú 
bélyegzővel látja el:

Magyar Nemzeti Bank 
Bankosztály 

Exportdeviza-vállalási 
csoport.

Ezentúl tehát a régi bélyegzővel ellátott 
barnaszinű nyilatkozatok érvénytelenek és a hi-
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vatalok csak az új bélyegzővel ellátott barna- 
szinű nyilatkozatokat fogadják el.

Felhívom továbbá a hivatalokat, hogy a P. 
R. T. 1937. évi 21. számában megjelent 102.209,4. 
számú rendelet 6. §. 1. p. utolsó bekezdésében 
felsorolt élelmiszerek jegyzékéből töröljék a: 
„kemény és lágy sajt, méz, búzaliszt, roszliszt, 
kenyér és kenyérmorzsa, tésztanemű szárítva, 
de nem sütve, mindennemű sütemény“ szöveg
részt.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

A 10 és 2 filléres acélérmék kibocsátása.
253.505/2.

A Budapesti Közlöny f. évi 249. számában 
a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rendeletéi és 
„Hirdetménybe jelent meg.

I.
A m. kir. pénzügyminiszter 

2.62511940. P. M. számú rendelete

a 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján acél
ból verhető 10 és 2 filléres érmék külső kiállítá

sának szabályozása tárgyában.

A 10, 2 és 1 filléres érméknek acélból való 
verése és a nem nemesfémből verhető pénzérmék 
mennyiségének újabb megállapítása tárgyában 
kiadott 7.110/1940. M. E. számú rendelet 1. §-ának 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem: 1

1. §•
A 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján 

acélból verhető 10 filléres érme külső kiállítása 
a következő:

Az érme előlapjára jön a „MAGYAR KI
RÁLYSÁG“ körirattal ellátott magyar korona 
és a verés évszáma. Az előlap alapfelülete sugár- 
szerűen recés és a korona sima felületű körben 
az alsó részen van elhelyezve.

A hátlapon díszítménnyel körülvett „10 
FILLÉR“ értékjelzés, valamint a budapesti m. 
kir. állami pénzverő BP. jelzése van.

Az acél 10 filléres karimája sima, pereme 
emelkedett, sima; átmérője 20 milliméter, súlya 
;3 gramm.

A 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján 
acélból verhető 2 filléres érme külső kiállítása a 
következő:

Az érme előlapjára jön a „MAGYAR KI
RÁLYSÁG“ körirattal ellátott magyar korona és 
a verés évszáma. Az előlap alapfelülete sima és 
a korona a felső részén van elhelyezve.

A hátlapon diszítménnyel körülvett „2 FIL
LÉR“ értékjelzés, valamint a budapesti m. kir* 
állami pénzverő BP. jelzése van.

Az acél 2 filléres karimája sima, pereme 
emelkedett, sima; átmérője 19 milliméter, súlya
3-33 gramm.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s, k.

m. kir. pénzügyminiszter.

II.
A m. kir. pénzügyminiszter 

1940. évi 2.730. P. M. számú rendelete
a pengőérték érméinek pénztári kezeléséről szóló 
5.715/1926. P. M. számú rendelet újabb kiegészí

tése és módosítása tárgyában.
A pengőérték megállapításáról és az ezzel 

összefüggő rendelkezésekről szóló 1925 : XXXV. 
t.-c. 29. §-ában nyert felhatalmazás alapján a 
pengőérték érméinek pénztári kezelése tárgyá
ban kiadott szabályzat rendelkezéseit a 7.110/ 
1940. M. E. számú rendelet értelmében kivert 
10 és 2 filléres acélérmék forgalombabocsátása 
folytán az alábbi rendelkezésekkel egészítem ki, 
illetve módosítom.

1. §•
Az 5.715/1926. P. M. számú rendeletnek az 

1925 : XXXV. t.-c. 12. §-a alapján kivert 10 fil
léres cupronikkel és 2 filléres bronzérmékre vo
natkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkal
mazni kell a 7.110/1940. M. E. számú rendelet 
alapján acélból vert 10 és 2 filléres érmékre is.

2. §•

Az 5.715/1926. P. M. számú rendelet 17. 
§-ának a pengőérték érméinek csomagolására 
használandó zsákokra vonatkozó rendelkezései 
azzal egészíttetnek ki, hogy az érmék varrott — 
tehát nemcsak varrat nélküli — zsákokba is cso
magolhatok.

2. §.
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3. §.
A fenti rendelkezéseknek a m. kir. postahi

vataloknál és a m. kir. államvasutak pénztárai
nál való mikénti végrehajtása iránt a m. kir. ke
reskedelem- és közlekedésügyi miniszter a vo
natkozó szabályzatokban intézkedik.

4. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján Lép ha

tályba.
Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.
m. kir. pénzügyminiszter.

A P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 
5.715/1926. P. M. sz. rendelet végrehajtását ille
tően kiadott utasítás 7. pontjában említett 17. §.
5. bekezdésében a pengőérték érméinek csoma
golására használandó zsákokra vonatkozó ren
delkezéseket oda módosítom, hogy az érmék 
varrott — tehát nemcsak varrat nélküli — zsá
kokban is csomagolhatok. Egyebekben a hivat
kozott végrehajtási utasításban foglaltak szerint 
kell eljárni.

Ezt a rendeletet a postahivatalok (ügynöksé
geké a P. R. T. 1926. évi 63. számában közölt 
136.795. sz. rendelet 17. §. 5. bekezdésénél jegyez
zék elő.

Budapest, 1940. évi november hó 4-én.

I I T .

2.732/1940. P. M. IV/b. szám.

Hirdetmény
a 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján vert 
10 és 2 filléres acélérmék kibocsátása tárgyában.

A 7.110/1940. M. E. számú rendelet alapján 
vert 10 és 2 filléres acélérmék forgalomba hoza
talát a Magyar Nemzeti Bank az 1940. évi no
vember hó 4. napján kezdi meg.

Az érmék külső kiállítása a következő:
1. A 10 filléres érme előlapján a „MAGYAR 

KIRÁLYSÁG“ körirattal ellátott magyar korona 
és a verés évszáma van. Az előlap alapfelülete 
sugárszerűen recés és a korona sima felületű 
körben az alsó részen van elhelyezve.

A hátlapon diszítménnyel körülvett „10 FIL
LÉR“ értékjelzés, valamint a budapesti m. kir. 
állami pénzverő BP. jelzése van.

Az acél 10 filléres karimája sima, pereme 
emelkedett, sima.

Az acél 10 filléres átmérője 20 milliméter, 
súlya 3 gramm.

2. A 2 filléres érme előlapján a „MAGYAR 
KIRÁLYSÁG“ körirattal ellátott magyar korona 
és a verés évszáma van. Az előlap alapfelülete 
sima és a korona a felső részén van elhelyezve.

A hátlapon diszítménnyel körülvett „2 FIL
LÉR“ értékjelzés, valamint a budapesti m. kir. 
állami pénzverő BP. jelzése van.

Az acél 2 filléres karimája sima, pereme 
emelkedett, sima.

Az acél 2 filléres átmérője 19 milliméter, 
súlya 3-33 gramm.

Úgy az állami és egyéb közpénztárak, mint a 
magánosok 10 filléreseket tíz pengőig, a 2 fillé
reseket pedig két pengőig terjedő összegben kö
telesek fizetéskép elfogadni.

Budapest, 1940. évi október hó 30-an.
Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k.

m. kir. pénzügyminiszter.

Felhivom a postahivatalokat, hogy a 10 és 
2 filléres acálérméket fizetésként fogadják el.

Budapest, 1940. évi november hó 4-én.

A zsír postai szállítási korlátozásának kiter
jesztése.
253.422/4.

A Budapesti Közlöny folyó évi október hó 
30-án megjelent 248. számában közzétett 205.400/ 
1940. F. M. sz. rendelet szerint minden mennyi
ségű zsírt postai szállításra csak akkor szabad 
elfogadni, ha a feladó az illetékes hatóság által 
kiállított szállítási igazolványt is átadja. Ennek 
megfelelően a zsír postai szállításának korláto
zása tárgyában kiadott és a P. R. T. 1940. évi
17. számában közzétett 217.286/4. sz. rendelete- 
met az 5 kg-on aluli súlyú — tehát bármily meny- 
nyiségű —- zsír postai szállítására is kiterjesz
tem.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a hivatkozott 
rendeletem 2. pontjánál és a Ld. 69. §-ánál.

Budapest, 1940. évi november hó 5-én.

A m. kir. postatakarékpénztárnál elhelyezett 
takarékbetétek kamatlábának újabb megálla

pítása.
253.745/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úr 4940. évi ok
tóber hó 30-án 159.714/1940. IV. a. fő. szám alatt
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kelt rendeletével 1940. évi november hó 1. nap
jától kezdődően a m. kir. postatakarékpénztár 
takaréküzletágában

a) a rendes betétek után fizetendő törzs
kamatlábat évi 2-5%-ban,

b) a különleges kamatozású betétek kamat
lábát pedig évi 275%-ban állapította meg.

A kamatláb újabb megállapítása folytán a 
hivatalok a jelenleg kifüggesztett 3, illetve
3-25%-os kamattáblákat vonják be és azok he
lyett a közeljövőben a m. kir. postatakarékpénz
tártól érkező új kamattáblákat függesszék ki.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

A Budapesti Baromfikiállításra szánt csomagok 
súlyhatárának felemelése.

I. ad 242.507/4.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

folyó évi november hó 26-ától december hó 1-ig 
Budapesten, az Országos Tenyész- és Haszon- 
állatvásártelepen baromfikiállítást rendez. A te
nyésztők és gyárosok részéről 1940. évi novem
ber hó 24-én és 25-én „Baromfikiállítás, Buda
pest“ címre bármely postahivatalnál, úgyszintén 
a kiállítás rendezősége által folyó évi november 
hó 29:től december hó 3-áig a tenyésztők és gyá
rosok részére Budapesten feladásra kerülő élő
állatokat vagy gépeket tartalmazó csomagok 
súlyhatárát a belföldi forgalomban kivételesen 
50 kg-ra emelem fel.

A csomagokért a postadíjszabásban 50 kg-ig 
terjedő hivatalos csomagokra megállapított dí
jak járnak.

Budapest, 1940. évi november hó 5-én.

A feladók figyelmeztetése táviratoknak 
rádión való továbbítására.

I. ad 241.194/8.
A P. R. T. 1940. évi 40. számában közzétett 

241.194/8. számú rendeletemben közöltem, hogy 
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és . 
erdélyi országrésznek a Szászrégen—Maroshévíz 
vonaltól délre eső részével a távíróforgalmat je
lenleg csak rádió útján lehet lebonyolítani s uta
sítottam a hivatalokat, hogy ezt a körülményt az 
érdekelt feladókkal közöljék.

Előfordult esetből kifolyólag újból figyel
meztetem a hivatalokat, hogy az említett terület
rész, valamint az ország többi része közötti for
galomban váltott táviratok feladóinak fentemlí- 
tett körülményre való figyelmeztetését el ne mu
lasszák.

Budapest, 1940. évi november hó 2-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.

254.098/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájé
koztatóban vezessék keresztül a következő 
változásokat:

1. oldal. „Budapestről külföldre induló lé
gijáratok cím alatt a második sorban: „Bu
dapest—Beograd__  7 óra 50 perckor“ és a
hatodik sorban: „Budapest—Wien. .. 12 óra
00 perckor“ töröljék; a harmadik sorban: „Bu
dapest—Beograd—Sofia—Thessaloniki — Athi- 
nai“ városnevekből „Thessaloniki—Athinia“-t 
töröljék, 8 óra 20 perckor-t pedig helyesbítsék 
„10 óra 10 perckor“-ra; a nyolcadik sorban 
Budapest—Wien-nél az indulási időt helyesbít
sék 14 óra 20 perc-ről „14 óra 25 perc“-re.

2. oldal. Európa, feladási határidőként a 4. 
hasábba írják be: „7.55“; a 3. hasábban lévő 
adatokat töröljék Bulgáriánál, Görögországnál 
(Athinainál és Thessalonikinél), a Jugoszláv 
királyságnál, Olaszországnál (Milano, Roma, 
Venezia, Tripoli, Rodi és Tiranánál), Portugá
liánál, Spanyolországnál (Barcelona és Mad
ridnál), Svájcnál és Törökországnál; a 4. ha
sábba pedig írják Bulgáriánál: „14.55“, Görög
országnál (Athinai és Thessalonikinél): „A légi 
forgalom szünetel, Olaszország, Milánónál: 
„15.40“, Románál: „15.55“, Veneziánál: „12.45“,
Tripolinál: „13.50“, Rodinál: „16.35“, Tiranánál:

b o b o

„d. e.“, Portugáliánál: „d. u.“, Spanyolország,
b o b o

Barcelonánál: „d. e.“, Madridnál: „d. u.“,
Svájcnál: „b. d. e.“ és Törökországnál: „b. d.

He. .
2. oldal. Ázsia, Ausztrália és a Szigetvilág

nál: az 5. hasábban a feladási határidőt helyes
bítsék 6.35-ről: „7.55“-re.

3. oldal. Afrika, a 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ha
sábokban a feladási határidőt mindenütt he
lyesbítsék 6.35-ről: „7.55“-re.
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4. oldal. Amerika, a feladási határidőt he- ! 
lyesbítsék 6.35-ről: „7.55“-re, az 1. sz. jegyzet 
utolsó sorának végén a 6.35 feladási határidőt 
pedig szintén helyesbítsék: „7.55“-re.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Változások a Táviró-Díjszabásban.

250.350/8.
A hivatalok a Táviró-Díjszabásban a kö

vetkező változásokat jegyezzék elő:
10. o. Görögországnál az 5. hasábba tegye

nek 25) jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig a 
következő új jegyzetet írják: 25) Közértelmű 
nyelvű magán táviratok és rádiótáviratok csak 
görög, angol, német, francia, orosz, szerb, hor- 
vát, szlovén és török nyelven szerkesztve küld
hetők. Titkosnyelvű magán táviratok és rádió- 
táviratok nem küldhetők. A táviratok aláírásá
ban a vezeték- és keresztnév feltüntetése kö
telező.“

Görögországnál az 5. hasábban levő 12) 
jegyzetjelölést, valamint az oldal alján levő 
12) jegyzetet töröljék.

11. o. Az oldal alján levő 21) jegyzet szö
vegének végére a következő új mondatot ír- ; 
ják: „Olaszországba szóló banktáviratokban a 
szöveg elején úgynevezett ellenőrző szó alkal
mazható azzal a feltétellel, hogy a használt el
lenőrző szókat a feladó az olasz rendeltetési 
hivatalnak bejelenti.“

A Táviró-Díjszabás mellékletét képező és 
a P. R. T. 1939. évi 54. számában megjelent 
145.554/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi és 
újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a hi
vatalok a következő változást jegyezzék elő:

12. o. Az Ausztráliai Államszövetségnél az 
1. hasábba tegyenek 3) jegyzet jelölést, az ol
dal aljára pedig a következő új jegyzetet ír
ják: 3) =  XLT =  táviratok egyelőre nem küld
hetők.“

Budapest, 1940. évi november hó 4-én.

Postai szállításból kizárt sajtótermékek.

253.991/4.
A Pert Amboy-ban (USA) megjelenő „Vos- 

tok“ című ruszin nyelvű, a Winnipeg-ben 
(USA) megjelenő „Ukraini Voice“ és a Phi-

ladelphiá-ban (USA) megjelenő „Dnipro“ című 
ukrán nyelvű lapoktól a postai szállítás jogát 
megvontam.

A postahivatalok ezeket a sajtóterméke- * 
két kezeljék a kitiltott sajtótermékek módjára.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Lefoglalandó sajtótermékek.

I.
252.515/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1940. évi október hó 29-én kelt 
B. 9.571/1940/2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított, 1940. október hóról keltezett 
„Bajtársak! Magyar Testvéreink!“ című, „Tria
non 20“-ik évében október“, „Mivel a kormány 
a cenzúrával. . . “ kezdetű, „Ezt üzenjük. x\lka- 
lomadtán újra jelentkezünk! K. É. Sz.“ végző
désű, „A nemzeti eszme szolgálatában“ alá- 
irásu, impressum nélküli 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, 1940. évi október hó 30-án.

, II.

252.911/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék 

vizsgálóbírája 1940. évi október hó 30-án kelt 
B. I. 9.630/1940. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított, Budapest, 1940. VII. 
22-én keltezett „Hubai Kálmán és Vágó Pál 
országgyűlési képviselőket nemzetiségű tör
vényjavaslatuk miatt mandátumuktól megfosz
tották“ című, „Budapest, 1940. IX. 2. A Teleky 
kormány súlyosan elítéltette“ kezdetű, „Test
vér lépj be a Nyilaspártba, Kitartás, olvasás 
után add tovább“ végződésű sajtótermék le
foglalását 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, 1940. évi november hó 2-án.
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III.
252.912/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1940. évi október hó 30-án kelt 
B. I. 9.631/1940. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított

1. „Testvér“ című, „Testvér Te ugyebár azt 
hiszed“ kezdetű „— győzni és leszámolni, Ki
tartás“ végződésű,

2. „Testvér“ című, „Az elmúlt hét feltűnő 
eseményei“ kezdetű, „— minek ilyen költséges 
építkezés, Kitartás, győzünk, 1940. augusztus
6. a Nyilaskeresztespárt Orsz. elnöke h.“ vég
ződésű,

3. „Testvér“ című, „Bizonyára érdekelni 
fog“ kezdetű, „— gondolkozz egy kissé és 
ítélj, Kitartás“ végződésű sajtótermékek le
foglalását 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, 1940. évi november hó 2-án.

IV.
253.251/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék 
vizsgálóbírája 1940. évi november hó 2-án kelt 
B. I. 9.681/1940. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „Mily szépek az ágyúk, a 
tankok“ szavakkal kezdődő „Csupa kérdőjel e 
cudar világ. Úgy kell neked“ szavakkal vég
ződő, impressum nélküli sajtótermék (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, 1940. évi november hó 4-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta- 

hivatalok.
VII. ad. 240.66413.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben újabban az

alábbi postamesteri postahivatalok kezdették 
meg működésüket:

1940. évi október hó 18-án:
Homoróddaróc, Udvarhely vm., Székelyke- 

resztúr — ■» -»»- Székelyudvarhely, díjnégyszög- 
száma 9.088. Kisborosnyó, Háromszék vm., Sep- 
siszentgyörgy ■ ■ ■ . Bereck, díjnégyszögszáma 
11.522. Kökös, Háromszék vm., Sepsiszentgyörgy 
■ — - Kökös, díjnégyszögszáma 10.680.

1940. évi október hó 23-án:
Tataros, Bihar vm., Nagyvárad ■ ■ ■- Ko

lozsvár, díjnégyszögszáma 2.337.

1940. évi október hó 25-én:
Mezőbergenye, Maros-Tor da vm., Maros- 

vásárhely -  mm i  Kolozsnagyida, díjnégyszög
száma 6.613.

1940. évi október hó 30-án:
Börvely, Sza tanár vm, Nagykároly 

Csap, díjnégyszögszáma 2.423. •
Kajántó postahivatal (megnyittatott folyó 

évi szeptember hó 20-án; (megnyitása a P. R. 
T. folyó évi szeptember hó 27-i 39. számában a 
II. ad 240.664/3. számú rendeletben tétetett 
közzé) távbeszélővel egyesítietett.

Nyárádtő postahivatal (megnyittatott folyó 
évi szeptember hó 13-án; megnyitása a P. R. T. 
folyó évi szeptember hó 20-i 38. számában az I. 
ad 240.664/3. számú rendeletben tétetett közzé) 
távbeszélővel egyesíttetett.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Mozgóposták, jegyzékelőmenetek és gépkocsi
járatok jegyzékének közzététele.

252.060/3.

A folyó évi november hó 1-től közlekedő 
mozgópostákat, jegyzékelőmeneteket és pos
taszállításra felhasznált gépkocsijáratokat a 
mellékelt külön jegyzékben közlöm.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.
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Alsónána postaügynökség postahivatallá 
való átalakítása.

251.363/3.
Alsónána távbeszélővel egyesített posta

ügynökség 1940. évi november hó 1-én IV. 
osztályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 97. oldalon Alsóná- 
nánál Eh. Bátaszék“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorban a 8. oldalon Alsónánánál a 4. hasáb
ban „ü. (Eh. Bátaszék)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 10. oldalán Alsónáná
nál a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, a
7. hasábban pedig az „Eh. Bátaszék“ jelzést 
töröljék.

Budapest, 1940. évi október hó 30-án.

Dánszentmiklós postaügynökségnek posta- 
hivatallá való átalakítása.

253.175/3.
Dánszentmiklós távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1940. évi november hó 1-én
IV. osztályú postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 172. oldalon Dán- 
szentmiklósnál a Eh. Alberti-Irsa“ helyébe 
írják be: „HJP“.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 38. oldalon a 4. hasábban Dán- 
szentmiklósnál az „ii. (Eh. Alberti-Irsa)“ be
jegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 42. oldalán Dánszent- 
miklósnál a 2. hasábba „Ü“ helyébe „IV.“-t ír
janak, a 7. hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Pestszentlőrinc-Miklóstelep postaügynökség 
megnyitása.

250.798/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében fekvő 
Pestszentlőrinc megyei városban 1940. évi ok
tóber hó 28-án Pestszentlőrinc—Miklóstelep el
nevezéssel távbeszélővel egyesített, csak felvé
tellel megbízott postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Budapest
72., ellenőrzőszáma: 804, díjnégyszögszáma: 3.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Pestszentlőrincnél 
(430. o.) Eh. Budapest 72.“ bejegyzés után 
írják be: „E3 (Pestszentlőrinc—Miklóstelep)
Eh. Budapest 72.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 113. oldalon Pestszentlőrinc ii. 
után írják be: „804, 3, . . ., Pestszentlőrinc-- 
Miklóstelep ü. (Ráday Gedeon-u. 34.) (Eh. Bu
dapest 72.), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp, Buda
pest 72 --------  Ganztelep“; a 177. oldalon a
804. számnál jegyezzék be: „Pestszentlőrinc— 
Miklóstelep.“

Budapest, 1940. október hó 29-én.

Felsőma rác postaügynökség megnyitása.
•253.275/3.

Vas vármegye Körmend-németújvári já
rásában fekvő Felsőmarác községben 1940. évi 
október hó 24-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Ivánc, el- 
lenőrzőszáma: 6.471, díjnégyszögszáma: 1.458.

A postaügynökség forgalmi köre Felsőma
rác községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Felsőmarácnál (207. 
oldal) az „up. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. 
Ivánc, Szombathely ■ ■ ■ Szentgotthárd, Csá- 
kánydoroszló . . ., 1458, postáig. S.“
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A Postahivatalok és Postaügynökségek 
• Névsorában a 49. oldalon Felsőkerepec után 

jegyezzék be: „6471, 1458, . . ., Felsőmarác ii. 
(Eh. Iváné), Vas, S, Szombathely — — — 
Szentgotthárd, Csákánydoroszló . . .“ A 169. 
oldalon az 1458. számnál Horvátnádalja elé és 
a 188. oldalon a 6471. számnál írják be: Felső
marác.

Az Irányítási Füzetben az 56. oldalon Fel
sőkerepec után jegyezzék be: „Felsőmarác, U., 
Vas, S, VII, Szombathely—Szentgotthárd, Eh. 
Iváné.“

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Beliczeymajor pu. postaügynökség meg
nyitása.

252.207/3.

Békéscsaba megyei városhoz tartozó Nagy- 
gerendáspuszta lakott helyen, Beliczeymajor 
vasúti megállóhelyen, 1940. évi november hó
2-án postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Bé
késcsaba 2, ellenőrzőszáma: 4313, díjnégyszög- 
száma: 753.

Az ügynökség forgalmi köre Nagy gerendás
puszta lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 483. oldalán „Szalay ki
térő v. mh. r\ Békéscsaba“ lakott helyet ada
taival együtt töröljék. A 129. oldalon Beliezey- 
gerendás után jegyezzék be: Beliczeymajor v. 
mh., r\ Békéscsaba, Békés vm„ &  mh., ^

pu. Eh. Békéscsaba 2., Békéscsaba — » « - Tót
komlós, 753, u. t. Üjkigyós, postáig. Sz.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 19. oldalon Belezna után jegyez
zék be: „4313, 753, . . ., Beliczeymajor pu. ü. 
(Eh. Békéscsaba 2.), Békés, Sz, Békéscsaba 
«=«=*= Tótkomlós“. A 166. oldalon a 753. szám
nál Csorvás elé és a 183. oldalon a 4313. szám
nál jegyezzék be: Beliczeymajor.

Az Irányítási Füzet 25. oldalán Belezna 
után jegyezzék be: Beliczeymajor pu., Ü, Bé
kés, Sz, III, Békéscsaba—Tótkomlós, Eh. Bé
késcsaba 2.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.

251.290/1.
A lévai postahivatalnál a hivatalvezetői ál

lás áthelyezés folytán megüresedett. Erre az 
állásra a szabályszerű átköltözködési illetmé
nyekre való jogosultsággal jelentkezhetnek fő
felügyelők, felügyelők és azok a főtisztek, akik
nek legalább 15 évi postaszolgálatuk van. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt, a hivatalos út betartása 
mellett, a javaslattételre hivatott budapesti pos
taigazgatósághoz intézett folyamodványban.

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.

Budapest, 1940. évi november hó 4-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
251.853/3., 253.261/3.,252.728/3.,

Évi járandóság S 2 á 1 1 í t
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04 ►“5 > pengő km.
G
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Csengerújfalu P. Szatmár 702 420 — Csenger 5.3 Egyesfogatú
kocsi

l-
sz

er

K
as

sa Sajólád P.

1 “ 723 480 Alsózsolca 4 gyalog

l-
sz

er

Pé
cs

Belecska P. Tolna 396 120 — Belecska m. h 0-6 gyalog

2-
sz

er

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,nogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi november 
hó 23-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
ti
cn

'O
A létszámból törölt egyén

Po
st

ai
ga

zg
a

ke
rü

le
t

n e v e állása születési helye 
és éve

állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

Sz
eg

ed Bolyó Sándorné kiadó 1881 Füzesgyarmat Szolgálatképtelenség 
miatt lemondott.

Sz
eg

ed Pataki József kiadó 1867 Üjkécske Lemondott.

T3
O Fenyvesi Paula kiadó 1913 Kiskőrös

6 hónapnál hosszabb 
idő óta nem vállalt

CL)
N

CO
alkalmazást.



522 46. szára.

T3
O
XX
o
N

í n

Szokolay Béláné kiadó 1905 Kunszentmárton
6 hónapnál hosszabb 
idő óta nem vállalt 
alkalmazást.

cd
9co Tóth Sándor kiadó Mezönyárad 1913 Mczőnyárád

Több mint 6 hónap 
óta nem vállalt alkal
mazást.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z

Betöltendő kiadói állások *)
BUDAPEST 97. POSTAHIVATAL november 15-től 

csomagosztályhoz kiadót keres. Lehet kezdő is. Fizetés 
80 pengő és üzemi.

A CSEPELI 1. SZÁMÜ POSTAHIVATALNÁL 
ajánlott- és csomagfelvevő gyorsmunkás azonnal alkalma
zást nyerhet. Havonként 20 napig „C“ szolgálatban, egyéb 
ként „L“ szolgálatban.

DOROGI I. OSZT. POSTAHIVATAL pénztárt 
kezelni tudó, rendszerető, pontos kiadót keres november 
15-re, esetleg december il-re. Járandóság 120 P és üzemi.

FÜLEK I. OSZT. HIVATAL azonnali belépéssel 
mindhárom szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. 
Járandóság 120 P fix 4- a mindenkori üzemi jutalék.

KÉTHELY II. OSZT. HIVATAL állandó alkalma
zásra november 15., vagy december 1-re gyakorlott és jó 
távirász nőkiadót keres. Járandóság lakás, fűtés és fix.

KŐRÖSMEZŐI POSTAHIVATAL mindenben jártas 
pénztárkezelőt keres. Fizetés 140 pengő és üzemi. Állandó 
alkalmazásra.

NAGYKAPOS POSTAHIVATAL táviratozni tudó 
férfikiadót keres pénztárkezeléshez azonnal, esetleg no
vember 15-re. Fizetés 110 P fix és üzemi.

NYÍR GYULAI IV. O. POSTAHIVATAL azonnalra 
vagy november 15-re postamesterhelyettest keres.

PÁRKÁNY I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra kiadót keres. Fizetés 115 P fix és üzemi. Állás 
azonnal elfoglalható.

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Aa állást kereső postakiadó

Jeg>z«telme
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

•zolgálati 
éveinek 
«za n a

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Szente Mária Solymár azonnal

Csukás János Debrecen, 
Keleti sor 17 azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Kovács Klára Bű csúszentlászló, 
Zala megye azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Tóth Sándor Szeged, 
Bokor-u. 10. azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztSJy. Dob-utca, Budapest 7.

B/W4rn»l Nvotnd* Rt. FaU lői rc s e tő : Ducho® Jáno i.
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Az 1940. évi 46-iki P. R. T. melléklete. —252.060/3—1940 sz. rend.

A  magyar mozgóposták, jegyzékelőmenetek és postaszállításra 
felhasznált gépkocsijáratok jegyzéke.

Érvényes 1940. évi november hó 7-től.
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Jegyzet

12

Budapest ny. pu.— 
Szene

(60 61,) 
20.27—8.37

Budapest ny. pu.—
Párkány—iNána

(60)
6.01—8.37

Budapest ny. pu.— 
Szeged

(111', 150) 
23.20-3.35

Budapest ny. pu.— 
Szeged

(111, 150) 
4.35—13.56

Budapest k. pu.— 
Curtici

(110, 140) 
5.55—16.48

Budapest déli pu.
—Nagykanizsa

(29, 30)
22.35—6.26

Budapest déli pu.
—N agykanizsa

(29, 30)
1 14.15-20.46

Budapest k. pu.— 
Kassa

(79, 80, 81) 
23.110—6.21

Nyíregyháza— 
Szerencs

6.37—7.59
(129)

138
212

112

720

732
712

612
C. F. R. 

2074

1220

1214

450e
1520

2322

Szene —
Budapest ny. pu. 

11.46—16.49

Párkány—Nána— 
Budapest ny. pu. 

12.23—14.40

Szeged—
Budapest ny. pu.

23.20-4.45

Szeged—
Budapest ny. pu.

14.22—20.36
Curtici—

Budapest k. pu.
(110, 140) 

19.32—4.50

Nagykanizsa— 
Budapest déli pu.

23.40—6.55

Nagykanizsa— 
Budapest déli pu.

15.50-22.30

Kassa—
Budapest k. pu.

19J10—3.30

Szerencs—Nyíregyháza
18.50—20.00

113

115

719

711

C. F R. 
2073
619

1219

1211

1511
459c

2321

Budapest
62

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Nyíregy
háza 1

Bp

Bp

Bp

Bp

Bp

BP

Bp

Bp

Bp

D
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13 t
Budapest k. pu.—

—Győr
(1)

22.15—1.30
1320 Győr—

Budapest k. pu.
3.45—7.38

527
57

1319

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

14 t
Budapest k. pu. — 
Hegyeshalom

(1)
7.15—(11.56

12 Hegyeshalom— 
Budapest k.pu.

16.05—20.37

11 ti Bp

17 t
Budapest ny. pu. — 

Subotica
(160)

23.48—3.30

910 Subotica— 
Budapest ny. pu.

2.24—6.16

9 0 9
Budapest

62 Bp

18 t
Budapest k. pu.—

Kiskunhalas
(160)

23.30—7.34

938
940

Kiskunhalas— 
Budapest k. pu.

13.30—17.35

923
Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

19 t
Budapest ny. pu.—

Ungvár
(111, 120, 130) 

21.33—9.24

1750 c 
1720

Ungvár—
Budapest ny. pu.

16.44—4.35

1719 
1759 c

Budapest
62 Bp

20 t
Budapest ny. pu.—

Ungvár
(111, 120, 130) 

7.00—13.37

1702 Ungvár—
Budapest ny. pu.

14.35—21.05

1701 »1 Bp

21 t
Budapest k. pu.— 

Rozsnyó
(79, 90, 91, 98) 

23.10-111.04

450 c 
320 " 
9537 
7612

Rozsnyó—
Budapest k. pu.

19.21—5.30

7621
9528
319

Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

22 t

Budapest k. pu.—
Losonc

(79, 90) 
5.40—16.30

312
372

Losonc—
Budapest k. pu.

10.52—3.30

305
381

459 c ” Bp

23 a
Szombathely—

Sopron
(20)

5.52—7.40
1430

Sopron— 
Szombathely

13.45—15.35
1433 Szombathely 2. s

26 a
Nagykanizsa—

Pécs
(50)

5.04—8.49
2420 Pécs—

Nagykanizsa
18.16—22.39

2431 Nagyka
nizsa 2. p

27 a
Szeged—

Békéscsaba
(151)

18.10—20.45

1618 Békéscsaba— 
Szeged

21.55—7.41

1621
1617 Szeged 2. Sz

28 a
Szeged—Nagyvárad

, 1(151)
4.00-10.59

1620
1632 N agyvárad—Szeged 

13.40—21.10

1635 a 
1633 •• Sz.

1642 a 1611

/
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29 t
Nagykanizsa— 

Üjdombóvár ©
(40, 50) 

20.55—1.35

2438
1019

Üjdombóvár—
Nagykanizsa**)

17.48—22.39

1014
2431

Nagykanizsa 2 P

**) H. ésü. 
utáni napon 
nem közle
kedik.

30 t
Budapest k. pu.— 

Gyékényes
(39, 40) 

8.57—14.17

1002 Gyékényes— 
Budapest k. pu.

15.22—2048

1001 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

Bp

31 t
Budapest k. pu.—

Pécs
(39, 40, 41) 

13.27—19.18.

1014
1916 Pécs

Budapest k. pu.
0.07—8.00

1919
1019

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

32 t
Budapest k. pu.—

Székesfehérvár
(39, 31) 

5.55—8.18

1012
1022

Székesfehérvár— 
Budapest k. pu.—

18.55—22.25
1031 >■ Bp

33 t
Budapest k. pu.—

Kőrösmező—Hciwa 
(79, 80, 82) 

23.42—1.49

420
4120
4144
4112

Kőrösmező—Honná 
Budapest k. pu.

12.52—5.40

4119
419 »I

Bp

34 t
Budapest k. pu.—

Kőrösmez ő—Henna 
(79, 80, 82)

6 S4 IS Síi

402 a 
402 

4102

Kőrösmező—Henna 
Budapest k. pu.

12.00—3.30

4101 
459 c »» Bp

_

38 t
Budapest k. pu.—  

Királyháza
(79, 80, 82) 

8.17—20.07

412
4112

Királyháza—
Budapest k pu. 

6.00-20.10

4111
411
321

»> Bp

39 t
Budapest k. pu.—  

Munkács
(79, 80)

23.10—9.57

450 e 
4.0

Munkács—  
Budapest k. pu.

16.23—23.15
401 - Bp

4) a
Budapest k. pu.—  

Győr
(1)

18.37—20.50

8 Győr—
Budapest k. pu.

0.06— 5.30

1359
29 Bp

41 a
Miskolc—- 

Ózd
(91, 97) 

14.10—16.23

9514
9716

Ózd—- 
Miskolc—

20.53—22.59

9711
9511 Miskolc 2. K

42 a Miskolc— Ózd
(91, 97) 

7.54—10.00
9512
9712 — ”

K

43 a U jdombóvár— Baja
(161)

6.59—9.10

2122
0422 Baja—

Üjdombóvár**)
13.54—16.50

2113 Üjdombóvár
pu. P

**) H . és U. ü. 
u tán  nem 

közlekedik \

44 a
; 1

Kaposvár—
Gyékényes

(40)
13.22—15.00

1012
_ 1012 ■> P

46 a — Ipolyság— Csata
(68 69)

9.54—10.48

5717 Esztergom 1 Bp

*
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48 a
Budapest déli pu.— 

Tapolca
(29, 31) 

7.45—13.00
1112

Tapolca
Budapest déli pu.— 

14.10—19.35
1111

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

Bp >

50

51

a Miskolc—Mezőcsát
(95)

7.45—8.52
9427 Mezőcsát—Miskolc

18.04—19.38
13.21—14.33

9428 h. 
9424 

V.Ü.ü.
Miskolc 2 K

t
Győr—Szombathely

(10)
9.20—11.26

1302
Szombathely—

Győr
18.18—20.17

1301 Győr 2 S

52 t
Budapest k. pu.— 

Wien
(1)

7.00—42.45

2
522

Wien—
Budapest k pu. 

15.25-22.35
517

1
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

53 t
Budapest k. pu — 

Szentgotthárd
(1, 10)

22.15—7.56
1320 Szentgotth árd— 

Budapest k. pu.
20 50—7.38

1319 -- Bp

5* a
Győr—Szombathely

(10)
5.57—9.49

1322
Szombathely— 

Győr
13.25—16.49

1313 Győr 2. S

56 a
Nyíregyháza—

Zajta
(124, 125) 

6.38—9.52

6122
6632

Zajta—
Nyíregvháza 

- 16.02—19.30 
11.45—15.30

nö33
^T2Th- ü-
6635 V.ü 6121

Nyíregyháza 1 D

57 a
Győr—

Sopron
(230)

13.55—16.26
14 Sopron—

Győr
19.50-22 25

15 Győr 2 S

58 a
Győr—

Sopron
(230)

5.26—8.08
12 Sopron—

Győr
14.15—16.41'

13 S

59 a
Komárom déli pu.— 

Érsekújvár
(3)

8.45—9.40
4332 Érsekújvár— 

Komárom déli pu. 
18.37—19.28

4321 Komárom 1 s

60 a
Űjdombóvár—

Baja
(161)

17.53—20.14
2116

Baja— 
Űjdombóvár 

0.09—2.27
2119 Űjdombóvár

pu. p

61 a Munkács—
Volóc—Bo.tobohb

(80)
14.16—16.42

434 Volóc—Bo.iobout,— 
Munkács

16 34—18.45
419 Munkács D

63 a
Érsekújvár—

Lév3
(74)

5.28—7.12

7842 Léva—
Érsekújvár

16.30-18.05
7823 Érsekújvár 2 s

64 a
Barcika—

Ormospuszta
(94)

9.02—9.42

9672
Ormospuszta— 

Barcika
17.07—’17.44 
11.30—12.07

9683 h 
9667 

V. Ü.ü.
Miskolc 2 K

' 1 . 1 • | |
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65 a Fonyód—Kaposvár
(49)

1,1.40—13.49
5525 Kaposvár—Fonyód 

7.47—9.32
5522 Kaposvár 1. P

66 a
Kaposvár—

Fonyód
(49)

13.15—15.29
5534 Fonyód—Kaposvár 

5.57—7.39

5527

/

P

6 8 a
Kisterenye—

Kál Kápolna
(106)

4.43—6.13

8920 Kál Kápolna— 
Kisterenye

20.28—22.29

8921
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp

69 a
Balassagyarmat— 

Aszód
(65)

13.00—14.52

4235 Aszód—
Balassagyarmat

16.07—18.08

4236 Balassagyarmat B P

70 a Balassagyarmat—
Aszód

(65)
18.48—20.54

4231 — — Bp

72 a
Ungvár— Hajasd

— BoßOCHHIta
(130)

9.34— 11.44

1742
Hajasd—  BoflocaHKa 

—Ungvár

15.24—18.00

1723 Ungvár 1 D

74 a
Beregszász— Kovács

rét—  Kyrmmna
(83)

10.20—13.18
3322 Kovácsrét—

Kymunua— Beregszász
15.21—18.23

3521 Beregszász D

77 a
Kisújszállás—

Kál Kápolna (106) 
43.14—15.32

5033
Kál Kápolna —

Kisújszállás
5.21—7.40

5030 Kisújszállás D

78 a
Kisújszállás —

Kai ts.apo.na
(105)

6.30—8.42

5037 Kál-Kápolna— 
Kisül szállás

16.17—18.27

5036 ” D

80 a

!

Székesfehérvár— 
Komárom

(34)
17.25—19.42

2826 Komárom— 
Székesfehérvár 

8.50—11.11
2817 Komárom 1. S

81
!

a
I

Székesfehérvár— 
Celldömölk

(32)
8.32—12.24

1822 Celldömölk— 
Székesfehérvár

14.30—18.40

1811 Székesfehérvár
1. Bp

82 a
Székesfehérvár — 
Veszprém

(32, 33)
5.10—6.48

1840 — Székes- 
fehérvár 1. Bp

H. Ü. ü. utáni 
napon nem 
közlekedik

83 a
Zalaegerszeg— 

Celldömölk
(21)

13.54—16.45

7424 Celldömölk— 
Zalaegerszeg

5.00-7.39

7427 Zalaegerszeg P



6

Sz
ám

a

N
em

e

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt 

hi
va

ta
l 

ne
ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k
'

86 a
Zalaegerszeg—

Rédics
(21)

14.15—15.47

7443
Rédics— 

Zalaegerszeg
18.20-19.43

7448 Zalaegerszeg P

88 a
Párkány-Nána—- 

Léva
(69)

5.35—7.09

6122
Léva—
Párkány-Nána

13.20—14.44

6143 Esztergom
1 Bp

92 a
Kaposvár—

Siófok
(471

13.16—16.56
5424 Siófok—

Kaposvár**)
3.55—7.31

5427 Kaposvár 1. P
**) H. Üü. 
utáni napon 
nem közle
kedik

95 a
Székesfehérvár—

Bicske
(8)

17.00—19.110
7021 Bicske—

Székesfehérvár
8.05—9.52

7022 Székesfehérvár
1 Bp

96 a
Székesfehérvár—

Baja
(38, 58, 161) 

6.36—13.09

5127 Baja—
Székesfehérvár

16.33—20.33

5221
»» Bp5222 5128

98 a
Budapest déli pu.— 

Székesfehérvár
(29)

5.40—7.49
1232

Székesfehérvár— 
Budapest déli pu.

19.10—21.40
1231

Budapest 
keleti pu. 
mp. tőn.

Bp

100 a

a

Hatvan—
Szolnok

(109)
3.10—6.30

2060
Szolnok—

Hatvan
17.52—19.57

2011

•

Hatvan 1. Bp

102
Szolnok—  

Hódmezővásárhely 
(141)

5.07—8.43

7720 Hódmezővásárhely—  

Szolnok
12.08—16.20

7735
7723 Szolnok 2 D7712

103 a
Sárvár—

Répcevis
(23)

5.45—8.00
8077

Répcevis—

Sárvár
8.10—16.18

8072
8074 Szombathely 2 S

105 a
Kassa— -

Sátoraljaújhely
(82)

17.00—18.57
4036

Sátoraljaújhely—

Kassa
12.58—14.48

4015

--------------------------- 9

Sátoraljaújhely K

106 a
Pápa—

Bánhida
(9)

3.46—7.25

7327
Bánhida—

Pápa
12.15—16.49

7324

•

Pápa s

108 a
Budapest k. pu—

Dunapa.aj
(160, 167) 

5.55—16.17

1012 Dunapataj—  

Budapest k. pu. 
17.30-7.32

4621
937

Budapest 
keleti pu. 
mp. főn.

Bp962
4624

110 a
Győr—

Balatonfüred
(31, 33) 

3.40—8.41
7120

Balatonlüred—  

Győr
10.20—16.34

7225
7123 Győr 2 S

112 a
Sárvár—

Zalabér
(23)

9.20— 11.51
8067

Zalabér—

Sárvár
13.20—15.49

8066 Szombathely 2 s
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114 a
Pápa—

Csorna
(12)

13.38—14.44
8124

Csorna—
Pipa

17.55—19.01
8121 Pápa S

116 a
Nyíregyháza—

Mátészalka—Csap
(123, 125) 

6.38—15.43

6122
6524

Csap—Mátészalka
(123)

16.00—17.44
6523, Nyíregyháza 1 D

117 a
Debrecen—

Tiszalök
(1.33)

12.15—14.25

5624
Tiszalök—• 
Debrecen

18.H0—20.30

5621 Debrecen 2 D

118 a
Debrecen—

Tiszalök
(133)

5.23—7.42

5620 Tiszalök— 
Debrecen

13.08—15.25

5623 -- D

120 a
Nyíregyháza— 

Vásárosnaménv
(126)

7.35—9.21

6222
V ásárosnamény— 

N víregyháza
17.44—19.40

6221 Nyíregyháza 1 D

121 a
Pécs—

Mohács
(41, 237) 

13 25—15.20

1912
6

Mohács—
Pécs

21.00—23.17

7
1919 Pécs 2 P

122 a | Pécs—Magyarbóly
(41)

6.55—8.22

1920 — — H P

123 a
Szeged—

—Kétegyháza
(233, 234) 

14.28—18.33

14
144

Kétegyháza— 
Szeged

5.02—10.33

m

Szeged 2 Sz

128 a
Kaposvár—

Szigetvár
(52)

14.55—16.50

5624
Szigetvár— 

Kaposvár
19.10—21.32

5631 Kaposvár 1 P

130 a Kaposvár—Barcs
(48)

13.51—115.42

5744
5743/a Bar cs—K após vár 

20.05—21.59

5748/a
5741 P

132 a
Szombathely— 

Szentgotthárd
(10)

11.35—12.54
1342

Szentgotthárd— 
Szombathely

16.45—17.59
1343 b Szombathely 2 S

134 a
Nyíregyháza— 

Dombrád
(238, 239) 

6.35—9.08
212 Dombrád—

Nyíregyháza
16.47—19.48

217
115

Nyíregyháza 1 D

136 a
Sárbogárd—

Bátaszék
(58)

4.29—8.19
5230 — — Szekszárd P

H. és Ü. után 
nem közle

kedik.

138 a
Nagykanizsa— 

Szombathely
(20)

15.52—18.10
1416

Szombathely— 
Nagykanizsa

7.23—9.31
1417 Nagykanizsa 2. P

1 1
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140 a

Mátész tlka—
Csenger

(125)
8.41—9.45

6142

Csenger—  
Mátészalka 

16.36—17.40 
11.50—12.57

6143 h. ü. 
üt45 

V. Ü.
Nyíregyháza |1 D

142 a
Miskolc—Kassa

(81)
13.56—16.40

1514 — — Kassa 2
t

K

143

\

a
Baja—Kiskunhalas

(161, 162) 
10.05—12.23 2122

Kiskunhalas—Baja 

16.51—18.55 2131 Baja 1 Sz

144 a

Eger—
Putnok

(92)
14.00—17.26

9224 Eger 1. K

146 a
Szombathely—

Kőszeg
(15)

7.50—8.45
8352 — — Szombathely 2 S

148 a

Budapest ny. pu.—  
Balassagyarmat

(60, 64) 
6.01—10.31

112
3922

Balassagyarmat— 
Budapest ny. pu.

13.28-il9.22
39 ̂ 3 
241 Budapest 62 Bp

150 a
Szerencs— Kassa

(81, 88) 
7.05—9.52 9922

Kassa—
Szerencs

14.54—17.46
9923 Szerencs K

152 a

Budapest ny. pu. —
Lajosmrzse—  
Kecskemét

(115.

6.40—10.20

3722

Kecskemét— 
Lajosmizse— 
Budapest ny. pu.

13.44— 17.43
13.44— 20.49

3723 a 
j 7j i  b

t

Budapest 62 Bp

a) N aponta  La
josmizs^iy, V 
Ü. ü. B pcsti.
b) kö/.nap La 

josm izsc - Lipcs
közt.

154 a
Barcs—

Siklós
(51)

13.19-16.28
6624

Siklós—
Barcs

7.29—12.41
6661 Barcs 1 P

155 a
Debrecen—

Nagyvárad
(137)

6.15— >10.31

5772
Nagyvárad—

Debrecen

16.06—18.34

5731 Debrecen 2 D

156 a
Debrecen—

Nagyvárad.
(137)

4.50-7.35

5770
Nagyvárad—  

Debrecen

10.42—14.25

5775
" D
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158 a
Szolnok—

Vámosgyörk
(105, 110)

5.10—8.15

2017
6727

Vámosgyörk— 
Szolnok

16.30—22.37 
10.39—45.25

4736/535 h 
»732/2014 

V. Ü. ü
Szolnok 2 D

159 a

Barcs—
Somogyszob

(46,
20.00—22.39

5961
Somogyszob— 

Barcs*)
14.32—16.03

5924 Barcs 1 P
•) H. cs Ü. 
u tán i napon 
nem közle
kedik

161 a
Kiskunhalas—Baja

(162)
5.05—7.30

2117 Baja—Kiskunhalas 
20.25—23.30

2158 Kiskunhalas Sz

162 a Pécs—Bátaszék-
(57)

6.04—8.30
6422 Bátaszék—Pécs 

11.09—13.32
6425 Pécs 2 p

163 a
Kötegyán—Gyoma

(144, 145, 151) 
9.02—11.47

1632
Gyoma—Kötegyá n

—Bét-éscsab i 
17.41—21.46

1631 Békéscsaba 1 Sz 1 

Sz164 a
Békéscsaba—
Kötegyá n—Gyoma

(144, 145, 151)
3.32—6.55

1630
Gyoma—Kötegyán

14.31—17.01
1633 Békéscsaba 1

16ö a
Miskolc—

Torna—Kassa
(93)

5.01—9.40

9830 Kassa—Torna— 
Miskolc

13.58—118.35

9821 Miskolc 2. K

167 a
Debrecen—

Füzesabony
034)

11.53—15.06

5524
Füzesabony— 

Debrecen
16.35—19.58

5521 Debrecen 2 D

168 a
Debrecen—

Füzesabony
(134)

4.54—8.01

5520 Füzesabony— 
Debrecen

9.08-12.05

5525 D

170 a
Debrecen—

Nyírbátor
(258)

14.27—07.38

14 Nv irbátor— 
Debrecen

3.45-6.57

11 D

172 a
Herminatanya— 

Balsa—Sátoralja
újhely

(238)
8.41—9.42

114
Sátoraljaúihelv— 

Balsa—Hermina
tanya

16.47—18.03

115 Nyíregyháza 1 D
Csak

,,E lágazás” - 
ig és innen 
közlekedik i

174 a
Orosháza—

Szentes
(152)

6,08—7.25

7447
Szentes—

Orosháza
(152, 153) 

13.24—19.07

7524
7428 Orosháza Sz

A 7524/7525. 
sz, vonatokban 

Á rpádhalom  
érin tésével.

176 a Szombathely—
Hegyeshalom

( H )
3.27—7.37

8427 Hegyeshalom— 
Szombathely

14.48—18.05

8424 Szombathely 2 s
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178
a

Esztergom—
Komárom

(1, 7)
8.39—10.32

3527 
3532/K

Komárom — 
Esztergom

12.06—13.52

3535 K 
3524

Esztergom 1 Bp

180 a
Baja—

Hercegszántó
(164)

14.38—15.52
6834 Hercegszántó— 

Baja
1 6 4 5  1 8 4 7

6831 Baja 1 Sz

Bp

Sz

p

Bp

184 a Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(262)
6.09—7.43

164 Ráckeve—
Budapest Vágóhíd

18.14—19.48

177
Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.

185
a Kalocsa—

Kiskőrös O
(166)

12.08-12.52

4721 Kiskőrös— 
Kalocsa *)

6.44—7.24

4722 Kalocsa *) N aponta  
közlekedik

188 a
Pécs—

Beremend
(51, 54, 55) 

6.01—8.28

6712/664' Beremend—
Pécs

13.00—15.51

6535 Pécs 2
6522 6723

190 a
Rákospalota Üjpest—

Veresegyház—Vác 
(62)

5.52—7.07

4422
Vác—Veresegyház— 

Rákospalota— 
Újpest

18.31—20.14
11.40—13.09

4431 h 
4425V.Ü.Ü

Budapest
62

192 a
Diósienő —

Romhénv
(66)

9.00—9.35
4022

Romh ánv—
Diósienő

13.58—14.40
4023 Vác Bp

194 a

I

Kecskemét—

I.akitelek
(158)

5.02—5.44

7220 Tiszíi” g—  

Kecskemét

15.09—16.44

7245
7261 Kecskemét Sz

196 a

*

Mezőtúr— Mezőhegyes 
12.24—16.06 (149)

7834
7824

Mezőhegyes— Mezőtúr 
16.30— 19.27

7823
7831 Mezőtúr Sz

197 a
Keszthely—

Celldömölk
(21, 22) 

17.27—20.02

5211
7521
7428

Celldömölk—
Keszthely

6.50—9.40

7417
7512
5212

Keszthely p

200 a
Kecskemét—  

Fiilöpszállás
(159)

7.53—8.57
7137 Fiilöpszállás—  

Kecskemét
16.08—17.27

7124 Kecskemét Sz

202 a
Érsekújvár—

Verebély
7.28—8.55 (72)

7822
4522

Verebély—

Érsekújvár
16.48—18.05

4523
7823

Érsekújvár 2 S

204 a
Debrecen—

Nagyiéta Vértes
(136)

8.00—8.59
[5822 Nagyiéta Vértes—  

Debrecen
16.04—17.05

5823 Debrecen 2 D

208 a
Üjdombóvár —

Komló
(41, 56) 

6.08—7.42

1932
6142

Komló— Üjdombóvár 
16.15—20.30

6143
1951

Üjdombóvár
p u .

P
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212 a
Sátoraljaújhely — 

Perbenyik
(238, 241) 

7.05—10.10

107
Perbenyik— 

Sátoraljaújhely
14.24—17.44

316
Sátoraljaújhely K311 116

214 a
Komárom déli pu— 

Somorja
(2)

4.51—8.39

5620 4 i
Somorja—

Komárom déli pu. 
13.25—17.12

5623
Komárom 1. S4333

216 a Körmend—Dávidházs 
(17)

10.34—11.57
8622

Dávidháza 
—Körmend

119.23—20.45
8621 Körmend S

218 a
Budapest nv. pu.— 

Esztergom
(6)

6.55—8.54

3422
Esztergom— 

Budapest n v .  d u .
19.38—21.35

3421 Budapest
62

Bp
í

224 a
Keszthely—

Tűrje
(19, 22) 

4.40—6.35

2250a
7627

Tűrje—Keszthely 

15.10—17.20

7626
5843 Keszthely P

226 a
Üjdombóvár— 
Veszprém külső pu

(36)
7.00—10.42

6042
Veszprém külső pu.— 
Üjdombóvár 

18.08—21.52
6041 Újdombovár

pu. P *

228 a
Pécs—Szentlőrinc— 

Sellye
(50, 53) 

6.15—9.37

2447
6337

Sellye—Szentlőrinc— 
Pécs

10.42—14.29

6332
2494 Pécs 2. P

232 a i
Karcag—

Tiszafüred
(139)

12.40—43.50
5224

Tiszafüred—Karcag 

15.49—17.00 -
5223 Karcag D

235 a
Balassagyarmat— 
Losonc

(65)
7.59—9.36

4242
Losonc — 
Balassagyarmat 

16.10—18.0(1'
4243 Balassagyarmat Bp

238 a
Nyíregyháza—

Polgár
(132)

6.37—8.38

2322
6022

Polgár—
Nyíregyháza

13.58—15.35
6023 Nyíregyháza 1. D

’

240 a
Mátészalka'—

N agykároly
(123)

11.28—12.25
6527

Nagvkárolv— 
Mátészalka

12.43—13.33
6544 Nyíregyháza 1. D

241 a
Paks—Pusztaszabolcs 

(43)
16.00—19.24

5051 Pusztaszabolcs—Paks 
8.59—11.04

5022 Paks P

1
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244 a
Keszthely—

Somogyszob
(22, 45) 

1005-12.55

5242
5825

Somogyszob— 
Keszthely

14.25—17.20

5824
5843 Keszthely P

252 a
Szombathely—

Rum
(14)

14 11—15.11
8264 Rum—

Szomhath ely 
15.30—16.49

8263 Szombathely 2. S

260 a
Szolnok—

Kiskunfélegyháza
(142)

5.20—7.13
7620

Kiskunfélegyháza—
Szolnok

14.09—16.05
10.05—13.37

7623 h
Szolnok 2. D/óul

V. Ü. ü.

264 a
Sopron—

Celldömölk
(230 231) 

15.48—18.50
231 Celldömölk— 

Sopron
4.04—7.27

232 Sopron 1. S

278 a
Püspökladány— 

Szeghalom
(116)

4.30-7.50

5370 Szeghalom— 
Püspökladány

_____ 13.50—17.06

5373 Karcag D

292 a
Vésztő—

Körösszakái
(144)

6.20—8.32
8267 Körösszaká*— 

Vésztő—Gyoma 
11.34—13.41

8272
Békéscsaba 1. S z1638

299 t
Budapest keleti pu.—

Nyíregyháza
(110, 120) 

7.48—15.52

522 N . íregyháza — 
Budapest keleti pu.

10.40—20.57

1713 Budapest 
keleti pu. 
mpfőn.

B p
5211712

300 t
Budapest k. p. u.— 

Beszterce
(110, 120, 190, 200, 201) 

0.05—11.39

510
Beszterce— 

Budapest k. pu.

18.40—6.16

2001
" Bp

1

1902 1901
2002 509

301 t
Budapest k. pu.— 

Kolozsvár
(110, 120, 190)

23.47—12.08

520
Kolozsvár—• 

Budapest k. pu.

15.05—4.37

519 Bp

302 t
Budanest k. pu.— 

Beszterce
(110, 120, 190, 200, 201) 

7.35—19.29

502
Beszterce— 

Budapest k. pu.

112.10—23.10

2015
Bp1 U j19 6

20 lo 501

304 a
Budapest k. pu.— 

Kolozsvár
(110, 120, 190)

9.56—20.07

512
Kolozsvár— 

Budapest k. pu.

7.10—17.10

513 Bp

305 t
Budapest ny. pu.— 

Királyháza
(111, 120) 

21.33-9.19

1 7=0 r
Királyháza— 

Budapest ny. pu.

16.00—4.35

1819 Budapest 62. Bp
1820 i?59 c
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306 t
Debrecen—N agyká- 
roly—Királyháza

(120)
11.04—14.33

1802
Királyháza—Nagy

károly—Debrecen
11.56—16.54

1813 Budapest 62. Bp.

307 a
Debrecen—Nagy

károly—Királyháza 
(420)

14.52—19.55
1812

Királyháza—N agy
károly—Debrecen

6.03—10.46 1827 Debrecen 2. D

310 a

Érmihályfalva— 
Nagyvárad

(135)
19.20—21.00

2418

Nagyvárad— 
Érmihályfalva

13.28—15.25 2413 Nagyvárad 2. N

312 a
N agy várad—Kötegy án 

(151)
4.35—5.57

1639a
Kötegyán— 

Nagyvárad
15.34—16.59

1636a N

314 a
Székelvhid—

Sarmaság
(492)

3.31—9.12

7020
7227

Sarmaság— 
Székelyhid

14.27—18.20
7214
7ul0

N

317 a
N agykároly—Zilah

(200)
8.32—12.23

7122
Zilah—N agykároly 

13.19—17.10 7123 Nagykároly N

3.9 a

Kolozsvár—
Nagybánya

(201, 200, 191) 
9.37—16.40

1912

Nagybánya— 
Kolozsvár

14.08—21.14 1921 Kolozsvár, 2. Ko

3.2 a
G ilvács—N agysomkú t 

(197)
8.00—12.32

7612
Nagvsomkűt— 

Gilvács
13.05—17.35

7613 Nagykároly N

330 a
Szatmárnémeti— 

Nagybánya
(193)

8.20—10.50
7722

Nagybánya— 
Szatmárnémeti

14.16—16.47
7713 Szatmár

németi 2. N

334 a
Szatmárnémeti— 

Bikszád
(195)

8.43—11.58
7512

Bikszád— 
Szatmárnémeti

13.11—16.18
7513 ” N

336 a
Visóvölgy— Borsa

(209)
6.45—9.25

8012
Borsa—Visóvölgy 

10.42—13.05 8015 Máramaros- 
sziget 1.

N
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337 a
Kolozsvár—Beszterce

(200, 201) 
1.03—5.34

1920 Beszterce—Kolozsvár 
16.04—21.14

2011 Kolozsvár 2. Ko2020 1921

338 a
Kolozsvár — 

Borgóbeszterce
(200, 201) 

9.37—21.13

1912 Borgóbeszterce— 
Kolozsvár

6.55—13.29
2017 Ko2022 1915

20i6

342 a
Bethlen—Óradna

(205, 206) 
10.36—13.37

2112
Óradna—Bethlen 

16.54—19.36

------------1

2111 ” Ko

344 a
Marosvásárhely— 

Kolozsnagyida
(225)

5.45—10.42
9220

Kolozsnagyida— 
Marosvásárhely

12.40—17.45
9223 Maros- 

vásárhely 1. Ko

346 a
Marosvásárhely— 

Parajd
(227)

13.40—18.48
9124]

Parajd—
Marosvásárhely

2.20—7.00
9127 ” Ko

348 a
Marosvásárhelv— 

Sepsiszentgyörgy
(220)

7.40—16.30
8012

Sepsiszentgyörgy— 
Marosvásárhely 

14.45—23.50
8011 >’ Ko

349 a
Marosvásárhely— 

Sepsiszentgyörgy
(220)

13.50—22.32
8014

Sepsiszentgyörgy— 
Marosvásárhely 

20.15—7.00
8019

o 
o

1

350 a

M arosvásárhelv— 
Sepsiszentgyörgy

(220)
1.00—10.10

8020
Sepsiszentgyörgy— 

Marosvásárhely 
5.40—16.10 8013 -

354 a
Csíkszereda— 

Gyímesbükk
(221)

13.40—15.54

8313 Gyímesbükk— 
Csíkszereda 

18.10—20.32
8821 Csíkszereda Ko

8824 8014

357 a
Sepsiszentgyörgy— 

Bereck
(222)

10.25—14.20
8722

Bereck—
Sepsiszentgyörgy

16.50—20.00
8711 Sepsi

szentgyörgy
Ko

360 a
Székelyudvarhely—

Székelykeresztúr
(229)

13.30—14.45
8523

Székelykeresztúr— 
Székelyudvarhely

16.10-17.30
8526 Székely

udvarhely
Ko



15
Sz

ám
a

N
em

e

Mely vonalon
Mely
számú

vonatban
Mely vonalon

Mely
számú

vonatban

V
ez

et
és

év
el

 m
eg


bí

zo
tt

 h
iv

at
al

 
ne

ve

Po
st

ai
ga

zg
at

ós
ág

i
ke

rü
le

t Jegyzet

k ö z l e k e d i k

— JP
Budapest—

Kerepes
(261)

352 Kerepes— 
Budapest

365/231 h Budapest
72 Bp.317 V. 

Ü. ü

— -
Budapest—

Szabadka
(160)

904 Szabadka—Budapest 905 Budapest 62 Bp.

— » Budapest k. pu.— 
Lökösháza

(110, 140)
604 Lökösháza— 

Budapest k. pu.
605 Budapest 

keleti pu. 
mpfőn.

Bp.

— Budapest—
Szentendre

(263)
402 Szentendre

Budapest 435 Budapest 62 Bp.
565

— »> Csata—Ipolyság
(68, 69)

5712 Ipolyság—Csata 5735 Esztergom 1 Bp.

— >> Csata—Ipolyság
(68, 69)

5732 — — ” Bp.

— Gyöngyös— 
Vámosgyörk

8847
Vámosgyörk— 

Gyöngyös

8830
8832 Gyöngyös Rn

(107)
ooz í
8833 8842
8831 8b46

— »» Budapest—Szene
(60, 61)

202 Szene—Budapest 201 Budapest 62 Bp.

— »»
Ipolyság—

Drégelypalánk
(68)

5742 h 
5752 
5748 h

Drégelypalánk— 
Ipolyság

5747 h
Ipolyság Bp5717

5741 h

— -
Ipolyság—Egeg— 

Szalatnya
(6 7)

6642 
6636 h

Szalatnya—Egeg— 
Ipolyság 6645 

6631 h
Bp,

— ” Losonc—Fülek
(90) 319 Fülek—Losonc 320 Losonc Bp.

— Losonc—Gáos
(108)

6318 Gács—Losonc 6321 Bp

— -
Aszód—

Balassagyarmat
(65)

4220
— — Balassa

gyarmat 1
Bp.

— »» Budapest déli pu.— 
Nagykanizsa

(29, 30)

1202
— —

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

i
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— jp-
Szolnok—Cegléd

(111) J 713 — — Szolnok 2 D

— ” Ohat—Pusztakócs— 
Polgár

(132)
6037
6033

Polgár—Oh it— 
Pusztakócs

6034
603o Debrecen 2 D P o s t a k o 

c s i b a n

— V
Debrecen—Nagyiéta 

—Vértes
(136)

5824 — — ” D

—
■>

Királyháza—
Buszt —Xycrj,

(82)
4112 — — Huszt—XycTT, D

»»
Bátyú—

Munkács
(80)

412 Munkács— 
Bátyú 419 Munkács D P o s t a k o c s i b a n

— »
Bátyú—

Munkács
(80)

402 Munkács—Bátyú 411 D

Munkács—
Volóc— Bohobkut,

(80)
440 Volóc—EoaoBen?. 

Munkács 413 9» D

— •> Mátészalka—
Zajta (124) 6634 Zajta— 

Mátészalka
6635 Nyíregyháza 1 D 0

—
Nyíregyháza— 

Mátészalka
(125)

0134 **) Mátészalka— 
Nyíregyháza

ó121 V.Ü. 
612oa) 
h. ü. ” Ü P o s t a k o c s i b a n  

a) p o g g y á s z  ' k o c s i b a n

— " Szolnok—
Cegléd (111) 2729 Cegléd— 

Szolnok 2722 Szolnok 2. D P o s t a k o c s i b a n

— »
Ungvár—Csap

(120)
1721
1713

Csap—Ungvár 1738b
1714 Ungvár 1 D

— ”
Ungvár—

Deregnyő
(121)

4932
4924

Deregnyő— 
Ungvár

4921
4927 » D

— ”
Ungvár—Nagy- 

berezna— BeaHitoe 
Bepeaiioe

(120)
1734

Nagyberezna—
Bejmiioe BepesHoe— 

Ungvár
1721 »> D

>* Ungvár—
.-ujuaióc—AHTaJioBn;H

3722
3734

Antalóc—AHTa.TOnn;i>i— 
Ungvár

3/25
3731 9* D

Ilonca—Hjuuma— 
ilosva—IlpinaBa

(85)
3627
5633

Ilosva—IliHHua— 
Ilonca—HpmaBa,

3624
3626 Ilosva D

— »>
Királymező—Tarac- 

koz—Topomua
(260)

315 Tel rác köz — Tépem na — 
Királymező 316 Királymező Q P o s t a k o c s i b a n

— >» N agyszőllős—Salánk
84

3422
3424 Salánk—N agyszőllős 3425

3423 Nagyszőlős D

— ”
Aknaszlatina—T arac- 

köz—Tepinna
87

4515 Ta ra ck ö z — Tepoimia—  

Aknaszlatina 4516 Akn szlatina D

— j v

Dévaványa— • 

Kisújszállás
147

5127
5163 — — D

■CJj OJD
o •<73

C  C3 'O

V
ez
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el
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Melv
•

Mely
Mely vonalon számú Mely vonalon számú

vonatban voi. atban
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- jv
Kaba—

Nádudvar
(138)

5432-1) 
5422 . 
5424

Nádudvar— 
Kaba

5425
5423 — D a) h.

— I I

Nvíregyháza— 
Ny.radony

(128)
6372 9yí radony — 

Nagykálló 6345 — D

—
*

Kisvárda— 
Baktalórántháza

(127)
6424 Baktalórántháza— 

Kisvárda 6463 — D

— JP Ege r—Füzes ab ony
(92)

9179
912?
9167*'
9123
9131

Füzesabony—Eger

9180
9132

9142*’ )
9126
9128

Eger 1.

■

K
Postakocsiban 
** poggyász- 

kocsiban

— »J

Budapest keleti pu.— 
Kassa

(79, 80, 81)
492a
15J2

Kassa—
Budapest keleti pu.

1501
401 Kassa 2. K

— ”
Kassa—Miskolc

(81) 1517 — — 9» K Postakocsiban

— >•

Barcika—
Miskolc

(91)
9515 _ — Miskolc 2. K v. 0. ü.

— -
Pelsőc—Bánréve

(98, 7637 Bánréve—Pelsőc 7622 Pelsőc K
Postakocsiban 
iskolako eles 
napokon,

— »J
Pelsőc—Jolsva

(02) 7724 Jolsva— Pelsőc 7721 9» K

—
Pelsőc—Kuntapolca

(103) 7826 Kuntapolea— Pelsőc 7821 9» K

— 1»
Ózd— Bánréve

(97) 9719 Bánréve— Ózd 9782 Ó d 1 K P ostakocsiban .

— ■■

Rimaszombat —

Feled
(101)

8131*,
8129

Feled—  

Rimaszombat
8138
8120

Rima
szombat K

* )  P ostako
csiban

— "

Rimaszombat—

Osgyán
(101)

6054
6026

Osgyán—  

Rimaszombat
6025
6021 9»

1

K

K—
Szerencs— Nyíregyháza 

(129) 2327 Nyíregyháza—  

Szerencs 2326 Szerencs Postakocsiban

—
-

Kassa— Hernádtihany 
(81)

4617 
J 4615

Hernádtihany—
Kassa 4616 Kassa 2. K
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— JP Keszthely—Balaton- 
szentgyörgy (22)

5332 Balatonszentgyörgy— 
Keszthely

5247
Keszthely P5ö48 5241

5248 5249

— »» Ukk—Tapolca
(22) 7528 Tapolca—Ukk 7527 Keszthely P

—
Nagykanizsa— 

Murakeresztúr
(50)

1292
Murakeresztúr— 

Nagykanizsa 1295
Nagy

kanizsa 2. P.

P— -> Magyarbóly—Pécs
(41)

1923 — — Pécs 2.

— ••
Szekszárd—- 

Sárbogárd
(58)

T 5251 — — Szekszárd P

— »» Komló—
Bakóca Godisa (56) 6147

Bakóca Godisa— 
Komló 6144

Üjdombóvár
pu.

P.

- »» Üjdombóvár—-Pécs
.41)

1904 Pécs—Üjdombóvár 1903 >» P.

— >>
Zalaegerszeg— 

Zalaszentiván

(24)

7722 Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

7737 Zalaegerszeg P77z6 7733

— ff Zalaegerszeg— 
Zalalövő

(18)
7823 Zalalövő— 

Zalaegerszeg 7826 »» P.

» »»
Vágsellye—

Érsekújvár
(61)

211 — — Érsekújvár 2 S

— >>
Vágsellye—

Negyed
(75)

7134
7142

Negyed— 
Vágsellye

7123
7137

»t s

»> Veszprém—Győr
(33) 7151 — — Győr 2. s

— -
Szombathely—Sárvár

(10)
1327 Sárvár—Szombathely 1318 Szombathely

2. p

— -
Szombathely—Bük

(20) 1416 — — ” s

— ”
Érsekújvár— 

Nyitranagykér
(73)

7822 Nyitranagykér— 
Érsekújvár

4503 Érsekújvár 2 s
4522 7803
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— JP-
Komárom déli pu.— 

Érsekújvár
(3)

1
4322 Érsekújvár—

Komárom déli pu. 4331 Érsekújvár 2 S

— »>
Komárom—

Esztergom
(1. 7)

3539 k. — — Komárom 1 S

— -
Komárom északi 

pu.—Guta
(4)

8022
8032

Guta—Komárom 
északi pu.

8025
8033 »» S.

— ” Szombathely—Búcsú
(13)

8724 Búcsú—Szombathely 8723 Szombathely
2. s

— ”
Győr —

Hegyeshalom
(1)

840 Hegyeshalom— 
Győr 811 Győr 2 s. Posta

kocsiban

— - Kőszeg—Szombathely 
(lo)

8325 
8351 a) Szombathely—Kőszeg 8328 Szombat

hely 2. s
a)Postakocsiban

— jv
Oroszvár—

Hegyeshalom
01)

7931
7935

Hegyeshalom— 
Oroszvár 7932 Hegyeshalom s.

— JP Csepreg—Sárvár
(23) 8028 Bük—Csepreg 8031a

Szombat
hely 2. s

— -
Csorna—'Szombathely 

(11) 8432 — — Győr 2. s

— jv
Körmend—

Pinkamindszent
06)

8572 Pinkamindszent— 
Körmend 8573 Körmend s.

— jp

Békéscsaba—Kasza
perpuszta alsó mh.

(246) 4 Kar.zaperpuszta alsó 
mh.—Békéscsaba 5 Békéscsaba 1 Sz. Postakocsiban

— r»

Cegléd— 
Kiskunfélegyháza

(150)
712 — — Cegléd 1. Sz.

— »
Bácsalmás—-Csikéria

(161)
2152
2158

Csikéria— 
Bácsalmás 2153a

Csikéria Sz. a) h.

— *»
Kétegyháza—Elek

(235)
228
248 Elek—Kétegyháza 235

241 Elek Sz

*»
Békéscsab a—Gyula

(151)
1634 Gyula—Békéscsaba T8361a, Gyula Sz. a. h.

Postakocsi
ban

|
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JP-

jv

Hódmezővásárhely— 
.Szentes

______________(141)
Hódmezővásárhely — 

i'oldeák
_______  (135)
Kalocsa— 

Kiskörös
(166)

Bácsalmás—Katymár
(162)

Kerekegyháza— 
Kecskemét

(115, 117)
Kiskunfélegyháza— 

Szeged
______  (150)
Kiskunfélegyháza— 

Kiskunhalas

7737

8422

4729*)
4721

4837 
4851

3828
3725

718

(165)
7327**)

Kiskunfélegyháza— 
Szentes

(152)
Kiskunfélegyháza—

Szolnok
(142)

Baja—Gara
(163)

Kiskunhalas— 
Kiskunfélegyháza

(165)
Mezőtúr—Szarvas

(149)

Mezőtúr—Túrkeve
(148)

Fábi ánsebestyén- 
Szentes

(152)
Szeged— 

Battonya
(233)

Szeged— 
Mezőhegyes

(253)
Battonya— 

Mezőhegyes
(253)

Kecskemét—Rávágy- 
tér—Kiskunmajsa

(256)
Kecskemét— 

Kerekegyháza
(115, 117)

Cegléd—
Kupái Kovácsmajor 

(116)

7424
7418

7661

6934

7318*)

7832

8052 *) 
8054

7525

22

16

37
43

24

3839

4922

Szentes—
Hódmezővásárhely

7734

Földi ák—
H odmező vásárhely

Kiskőrös— 
Kalocsa

Katymár—Bácsalmás

Kiskunhalas— 
Kiskunfélegyháza

Szentes—
Kiskunfélegyháza

Szolnok— 
Kiskunfélegyháza

Gara—Baja

Kiskunfélegyháza— 
Kiskunhalas

Szarvas—Mezőtúr

Túrkeve—Mezőtúr

Szentes—
Fábiánsebestvén

Battonya— 
Szeged

Mezőhegyes— 
Battonya

Kiskunmajsa—Kecs- 
Kemét—Rávágytér
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— jv
Cegléd—

Vezseny
(255)

4 Vezseny— 
Cegléd

21 — Sz,

— »
Szeged—

Vedresháza
(157)

7020
7024

Vedresháza—
Szeged

7021
7023 — Sz.

—
Szeged—

Röszke
(156)

1620 Röszke— 
Szeged-Rókus

2821 — Sz.2820

— >•
Szeged—

Várostanya
(254) 22

Várostanya— 
Szeged 25 — Sz.

— »» Kunhalom— 
Pusztamérges

(254)
122 Pusztamérges— 

Kunhalom
125 — S/.

— ”
Békéscsaba— 

Bélmegyer
(253)

106 Bélmegyer—
Békéscsaba

107 — Sz.

— JP Zsibó—Zilah
(200) 2417 Zilah—Zsibó 2414 Zilah N

— jv Kisilva—Nagyilva
(205) 2214 Nagyilva—Kisilva 2117 —

— JP
Saiómagyaros— 

Budatelke
(202)

8113 Budatelke— 
Sajómagyaros

8116 Kolozsvár 2 Ko

— N agy várad—Körösszeg 
(444) 8214 Körösszeg—N agyvárad 8217 Nagyvárad 2. N

— • » Nagyvárad—Kötegyán 
' (145)

1631a
1637a

Kötegyán—N agy várad 1638a Nagyvárad 2 N
•

— ”
Szászrégen— 

Marosvásárhely
(200)

1817 Szászrégen Ko

— »
Máramarossziget— 

Aknasugatag
(198)

4286 Aknasugatag—
Máramarossziget 4285 Máramaros

sziget 1 N

—
Máramarossziget— 

Rónaszék
(199)

4276

8043
8045

Rónaszék—
Máramarossziget 4275 - N

■ — >>
Marosvásárhely— 

Nyárádtő
(220)

Nyárádtő—
Marosvásárhley 8044 Marosvásár

hely 1 Ko

— ••
Székelvkeresztúr—1 

Székelyudvarhely
(229)

8522 Székelyudvarhely
Székelykeresztúr 8529 Székelyudvar

hely Ko

— "
Serisiszentgvörffv— 

Kézdivásárhely
(222)

8720 Sepsi
szentgyörgy Ko

— Balavásár—Parajd
(228) 8326 Parajd—Balavásár 8323 Parajd Ko

— • »
Sensíszentgyörgy— 

Kökös
(220)

8034 Kökös—
Sepsiszentgyörgy 8033 Sepsi

szentgyörgy Ko

— jv
KT a dvvqra ̂ —-Pü cr»öV- 

fürdő (FélWf'"”dő'\
(187. 188)

7624 Püspökfürdő (Félix- 
fürdő)—N agy várad

7723
77j4 7623



9 9

A postaszállításra felhasznált gépkocsijárat
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menetrendjének sor

száma a Hivatalos Me
netrendkönyvben

ellenőrzését ellátja
Jegyzet

Aszód pu.—Szirák 1040 Igazgatóság Bp Máv.
Balassagyarmat—Léva 1033 Ipolyság „ Máv.
Balassagyarmat—Zsély 1035 Balassagyarmat 1. ** Máv.
Baracska pu.—Vál — Igazgatóság „ Csak levélpostaszállítás
Bicske pu.—Csákvár 2013 Igazgatóság
Budapest 114—Zsámbék 
Gyöngyös pu.—Galyatető—

2084 Igazgatóság ”
Máv.Mátraszentimre 1052a, b, 1053 Gyöngyös ,,

Gyöngyös—Mátraháza—Kékestető 
Gyöngyös—Vámosgyörk pu.—

1052a, b, 1054 M Máv.

Jászárokszállás 1059 Máv.
Jászberény—Jászapáti 2003 Igazgatóság ,, Csak levélpostaszállítás
Léva—Verebély 1033 Léva Máv.
Monor—Pánd 1176 Igazgatóság Máv.
Monor—Pestszentlőrinc _

Csak levélpostaszállításNagykáta pu.—Jászberény 2002 „
Nagykáta pu.—Tápiószentmárton 2006
Palást—Ipolyság _ ,,

Máv.Salgótarján pu.—Litke pu. 1044 Balassagyarmat 1.
Salgótarján pu.—Balassagyarmat 1036 » Máv.
Szentendre pu.—-Visegrád 264 Igazgatóság
Szob pu.—Vámosmikola 2128
Szolnok—Tiszasüly 2047 »*
Ujszász pu.—Jás berény 1174, Máv.
Vác pu.—Balassagyarmat 1009 Vác »* Máv.
Vác pu.—Bércéi—Szirák 1038 Máv.
Vámosmikola—Drégelypalánk pu. 2127 Igazgatóság

DBeregszász—Munkács 1126 Beregszász Máv.
Berekböszörmény—Biharkeresztes _, Igazgatóság
Berettyóújfalu—Szeghalom pu. 1169 Karcag Máv.
Fehérgyarmat pu.—Tiszaoecs 1122 Nyíregyháza 1. Máv.
Huszt-Alsószinevé r-XycTB-Cmie unp't 1144 Huszt Máv.
Hu sat—Torony a—Xycrb —Topyin. 1142 Máv.
Huszt—V'sk — Xycra 1145 Máv.
liosva—Huszt — Hprnana—Xyen. 
Kisberezna pu.—Cirókaófalu

1140 Igazgatóság Máv.

—Majroe Bepeanoe—CiapuHa 1130 >* Máv.
Kisvárda—Domb rád 1110 Igazgatóság Máv. Csak iBiBlposfaszálIIlís.
Munkács- Ilosva-Huszt Tlpmaßa-Xycrn 1139 Munkács Máv.
Ökörmező-Volóc-BojoBoe-Bojioiiertb 
Perecseny—Turjabisztra

1141 Igazgatóság Máv.

—ITepemim.—Typa BucTpa 1132 Igazgatóság Máv.
Rahó-Tiszabogdány-PaxoB'i.-Eor/iaHT,
Remetevasgyár—Szobránc

1149 »*
—PeM6Tecn;e PaMpu—Cőp au uh _

Szolnok —Besen vszög 2049
Szolnok pu.—Rákóczifalva—Cibakháza 
Szolnok pu.—Törökszentmiklós—

2048 ••
Máv.Tiszaderzs 1171 Szolnok 2. t>

Szolyva—Dolha—Cnajíi na—/lonroe 1131 Igazgatóság Máv.
Szolyva—Polena -Cßaanna -IIojiHHa 1132 Igazgatóság »» Máv.
Ungvár—Szobránc—CoőpaHUH 1128 Ungvár 1. »» Máv.
Ungvár—Munkács ■1127 Ungvitr 1. „ Máv.
Vásárosnamény pu.—Tarpa 
Volóc-Al.sóverecke-Bo.ioiienh-HHamii

1119, 1120 Nyíregyháza 1. Máv.

-B epe mm 1143 Igazgatóság Máv.
Borsodnádasd—Űzd pu. 

Encs—Rakaca

1043 K Máv. Csak levélposta 
szállítás

Heves—Ludas pu. 1060 Máv.
Kassa—Buzita 1092 Kassa 2. Máv.
Kassa—Jászó 1091 Katsa 2. Máv.
Kassa—Kassaújfalu 1097 Kassa 2. Máv.
Kassa—Rozsnyó 1090 Rozsnyó Máv.
Kisterenye pu.—Ózd — Igazgatóság Máv.
Miskolc—Lillafüred—Ujhuta 1055a, b, 1056 Máv. Csak nyáron
Miskolc—Polgár—Debrecen 1074 Miskolc 2. Máv. Csak levélpósta- 

szállitás
Putnok pu.—Aggtelek 1087 Igazgatóság Máv.
Rimaszombat—T omalj a 1048 Rimaszombat Máv.
Sátoraljaújhely—Bodzásújlak 1100 Sátoraljaújhely tt Máv.



Sátoraljaújhely—Királyhelmec 1104 Sátoraljaújhely K Máv.Tornaija pu.—Szkáros 2103 Igazgatóság
Dunaföldvár—Solt 1200 Igazgatóság P Máv. Csak levélposta-
Gyönk—Keszőhidegkút—Gyönk pu. 2036 Igazgatóság

szállítás
Kaposvár—Igái—Somogyszil 1256 Máv.Kaposvár—Nagykanizsa 1255 Nagykanizsa 1. Máv.Keszthely—Böhönye 
Keszthely—Hévízfürdő

1248
1244a

Keszthely Máv.
Máv. Csak nyáronKeszthely—Zalaegerszeg 1244 Máv.

Mohács—Bátaszék 2122 Igazgatóság Csak levélpostaszállításNagybajom—Jákó-Nagybajom pu. —
Nagykanizsa pu.—Letenye — Postai
Nova—Bak 1246 Zalaegerszeg Máv.
Pécs—Mecsekszabolcs bányatelep 1214a Igazgatóság Máv.
Pécs—Mohács 2067
Pécs—Sellye pu. 1219 Máv. Csak levélposta-

szállítás
Sásd—Kaposvár 1213 Máv.
Szekszárd—Bonvhád [ 1207 Szekszárd Máv.
Szekszárd—Dunaföldvár 1202 Máv.
Szekszárd—Magyarkeszi 1204 Máv.
Vokány pu.—Siklós 1216a Igazgatóság Máv. Csak levélposta 

szállítás
Zalaegerszeg—Bánokszcntgyörgy 1247 Zalaegerszeg Máv.
Bős—Somorja 1014 Igazgatóság S Máv.
Füzfőgyártelep—Balatonfüzfő pu. — Csak levélpostaszállítás
Galánta pu.—Győr 1013 Győr 2. Máv.
Galánta pu.—Nádszeg 2020 Isazgatósóág
Győr pu.—Tápszentmiklós 2137 Győr 2.
Győr pu.—Hédervár 2136
Győr pu.—Nagyigmánd 2134
Győr pu.—Kisbér 2135
Kőszeg—Bozsok 1265 Igazgatóság ,, Máv. Nyáron
Mezőlak pu.—Celldömölk pu. 1238 »» - Máv

Szombathely—Felsőcsatár 2039 Szombathely 1. ,,
Tata—Mocsa — Tata 1. »»
rornóc— Magyarsók — Igazgatóság
Veszprém—Enying—Szilasbálhás—

Simontornya pu. 1221 Veszprém 1. Máv.Veszprém—Veszprém külső pu. 1229 Máv.V eszprém—N agyvázsony—T ap olca 1227 Máv.Veszprém—Pápa 1232 »* » * Máv.
3aja—Jánoshalma pu. 1199 Baja 1. Sz. Máv.Baja—Kelebia pu. 1198 Máv.Baja—Kalocsa 1193 Máv.
faja—Szeged 1198 >* >> Máv. Csak levélposta-
Jombegyház—Lökösháza pu. szállítás

2109 Igazgatóság Csak levélpostaszállítás
Calocsa—Dunapataj 1185 Kalocsa Máv.
Kalocsa—Dusnok 1192 Máv.
Köröstarcsa—Mezőberény pu. — Igazgatóság » Máv.
.akitelek pu.—Szarvas pu. 1168 Kecskemét 1. „ Máv.

agy kőrös—Kocsér — Nagykőrös „ Csak levélpostaszállítás
'ótkomlós pu.—Békéssámson 2027

A postaszállításra felhasznált gépkocsijárat
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Bánffyhunyad pu.—Kolozsvár 1318 Igazgatóság Ko Máv.
Beszterce—Szászrégen—

Marosvásárhely — >> Postai
Csíkszereda—Székelyudvarhely — »» „ Postai
Csúcsa pu.—Szilágysomlyó 1314 »» N Máv.
Csúcsa pu.—Zilah 1315 >> , , Máv.
Kolozsvár—Hidalmás — Ko
Kolozsvár—Kolozs — „

Kolozsvár—Kolozsborsa — , ,

Kolozsvár—Zilah 1319 »• V Máv.
Marosvásárhely—Mezőrücs — >>
Marosvásárhely—Szováta— •

Székelyudvarhely 1329 >> » Máv.
Máramarossziget—Beszterce — N
Szamosújvár—Kékes — >> Ko
Szatmárnémeti pu.—Szamoskrassó 1304 »> N Máv.
Székelyudvarhely—Bárót 1331 »* Ko Máv.
Székelyudvarhely—Zetelaka 1332 »» . ♦ » Máv.
Zilah—Szilágyszentkirály 1312 » N Máv.

J E L M A G Y A R Á Z A T :

t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzékelőmenet postaalkalmazott kíséretében 
jv =  jegyzékelőmenet vasúti alkalmazott ,,
*  =  csak menet közlekedik 
V =  vasárnap
U =  munkaszünetes ünnnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnepnap 

H =  hétfő
h =  hétköznap

O  =  vasárnap és munkaszünetes ünnepnapokon 
(Szent István napja, Űrnapja, áldozó

csütörtök és karácsony első napja) nem 
közlekedik 

Érk. = 1  Érkezik 
Ind. =: Indul 

Bp =  Budapest 
D =  Debrecen 
K — Kassa 

Ko =  Kolozsvár 
N =  Nagyvárad 
P =  Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged 
T =  tehervonat

A mozgóposta neve mellett zárójelben levő szám a „Hivatalos Menetrendkönyv“ vonatkozó menet
rendtáblázatának sorszáma. A „Hivatalos Menetrendkönyv“ menetrendi részében az egyes vona
toknál az óra- és percszámok közt alkalmazott jelzés feltünteti, hogy az illető vonat postaszállí- 
tásra mily módon van felhasználva. Azoknál a postaszállításTa felhasznált gépkocsijáratoknál, 
amelyeket a m. kir. államvasút tart fenn, ez a körülmény a jegyzet rovatban „Máv.“ feltünteté
sével van megjelölve. E jegyzék „mely vonalon“ feliratú hasábban, zárójel nélkül feltüntetett szám
adatok a mozgóposta indulásának és érkezésének időpontját jelzik.

Fővárosi N yom da Rt.
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR KIR. g | | |  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM- I g j P  ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. 

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . N O V E M B E R  15. 4 7 . szám .

T i B T A L O H :

Címadományozás.
Megbízatás.
A m. kir. minisztériumnak 6.840/1940. M. E. sz. ren

deleté a közszolgálati alkalmazottaknak politikai pártok 
működésében való részvétele tárgyában.

Értéklevelek és értékdobozok külföldi forgalmának 
korlátozása.

Postamesteri hivatalok és postaügynökségek rend
kívüli óradíjának megállapítása.

A Cseh-Morva Protektorátusból származó vakok 
használatára szolgáló Írások új súlyhatára. í

Figyelmeztetés a váltóürlapokra ragasztott váltóille
tékbélyegek szabályszerű lebélyegzésére.

A m. kir. állami gyermekmenhelyek szórakoztató 
rádióvevő berendezéseire 50°/o-os díjmérséklés engedélye
zése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének kiegészítése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név
jegyzékének módosítása.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Postakiadói személyazonossági igazolvány érvényes

ségének megszüntetése.
Hálózati igazolvány elvesztése.
Elveszett pecsétnyomó.
Remetekertváros postahivatal nevének megváltozta

tása.
Változások a Helységnévtárban.
Budapest 13. számú kincstári kirendeltségnek posta- 

mesteri hivatallá való átalakítása.
Hejőpapi postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Szirma postaügynökségnek postahivatallá való átala

kítása.
Csabdi postaügynökség megnyitása.
Hilyó postaügynökség megnyitása.
Répceszentgyörgy postaügynökség megnyitása.
Személyzetiek.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. október 

havi forgalma.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás a létszámból törölt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Címadományozás.
248.952/1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi 
iparügyi miniszter előterjesztésére nyugalomba- 
helyezésük alkalmából Szilárd Kálmán, Masztis 
I. Sándor és Perlaki József postafőfelügyelőknek 
a magyar királyi postahivatali igazgatói címet, 
továbbá Sipos Gábor postafelügyelőnek a ma
gyar királyi postafőfelügyelői címet adományo
zom.

Kelt Budapesten, 1940. évi október hó 2. 
napján.

Horthy s. k.
dr. Varga József s. k.

Megbízatás.
254.712/1.

Fray János postaigazgatót 1940. évi decem
ber 1-i hatállyal a budapesti m. kir. postaigazga
tóság vezetőjének állandó helyettesítésével meg
bíztam.

Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

A m. kir. minisztériumnak 6.840A940. M. E. 
sz. rendeleté a közszolgálati alkalmazottaknak 
politikai pártok működésében való részvétele 

tárgyában.

251.779/1.
A közszolgálati alkalmazottaknak politikai 

pártok működésében való részvételéről szóló
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6.840/1940. M. E. sz. rendeletet az alábbiakban 
közlöm:

A m. kir. minisztérium a közszolgálati alkal
mazottaknak politikai pártok működésében való 
részvétele tárgyában a következőket rendeli:

1. §•
Közszolgálati alkalmazottnak politikai párt

ba vagy bármily más megjelölésű politikai szer
vezetbe való belépése — az 1938 : XVII. törvény
cikkben foglalt tilalmaktól eltekintve — korláto
zás alá nem esik.

Nem szabad azonban közszolgálati alkalma
zottnak

a) politikai pártban vagy szervezetben tiszt
séget vagy megbízatást vállalni vagy betölteni, 
azok gyűlésén vagy bármely összejövetelén fel
szólalni, úgyszintén szervezésük érdekében bár
milyen tevékenységet kifejteni;

b) hivatali helyiségében, munkahelyén vagy 
hivatali eljárása közben olyan jelvényt viselni, 
amely politikai párthoz vagy szervezethez tarto
zását tünteti fel.

2. § •

A jelen rendelet rendelkezéseibe ütköző 
magatartást a hivatali kötelesség súlyos megsér
tésének kell tekinteni és a tisztviselő vagy egyéb 
alkalmazott felelősségre vonása iránt a szüksé
ges intézkedéseket haladéktalanul meg kell 
tenni.

3. §.

A jelen rendelet alkalmazása szempontjából 
az állami, a törvényhatósági és a községi tiszt
viselőkön és egyéb alkalmazottakon felül az ál
lam, a törvényhatóság vagy a község intézetei
nek, közintézményeinek, közműveinek és üzemei
nek tisztviselőit és egyéb alkalmazottait is köz- 
szolgálati alkalmazottnak kell tekinteni.

4. §•

Ez a rendelet nem vonatkozik a politikai 
tisztségek betöltőire (miniszter, kárpátaljai kor
mányzói biztos, politikai államtitkár, főispán, fő
polgármester), továbbá általában azokra, akik 
olyan tisztséget vagy állást töltenek be, amely 
az országgyűlési képviselőséggel nem összeférhe
tetlen. '

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba, hatálybalépésével a 3.40011938. M. E. 
számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1940. évi szeptember hó 25. nap
ján.

Gróf Teleki Pál s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztérium rendelete alapján a 
a P. R. T. 1938. évi 22. számában közölt 103.000/1. 
számú rendeletemet, valamint ennek végre
hajtása tárgyában az igazgatóságok és köz
ponti hivatalok részére kiadott 103.000/1938., 
103.573/1938. 106.168/1938., 107.641/1938., 108.690/
1938., 107.588/1939. számú rendeleteimet hatályon 
kívül helyezem.

Budapest 1940. évi november hó 12-én.

5. §.

Értéklevelek és értékdobozok külföldi forgal
mának korlátozása.

251.634/4.
A rendkívüli viszonyok következtében elő

állott forgalmi korlátozások miatt ezentúl, to- 
i vábbi intézkedésig, a nemzetközi forgalomban 
I csak a következő országokba szóló értéklevele

ket és értékdobozokat lehet felvenni és továbbí
tani:

Albánia, Bulgária, Cseh-Morva Védnökség, 
Dánia (a Faröer-szigetek és Grönland kivételé
vel), Egyiptom, Észtország, Finnország, Libanon, 
Sziria, Görögország, Irak, Irán, Japán és Korea, 
Japánhoz tartozó mellékterületek, Jugoszláv Ki
rályság, Kína, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Brit-Szomáliföld, Palesztina, Németország, Nor
végia, Olaszország és San Marino, Olasz Kelet- 
Afrika, Libia, Oroszország, Románia, Svájc és 
Liechtenstein, Svédország, Szaudi Arábia, Szlo
vákország, Törökország és Vatikán-város.

Az előbbi bekezdésben fel nem sorolt orszá
goknál (gyarmatoknál, védett területeknél) a hi
vatalok a Ld. 26. §-ának 6. hasábjába írják be 
ceruzával: „A forgalom szünetel.“

Egyiptomnál, Libanonnál, Sziriánál, Iraknál, 
Iránnál, Palesztinánál és Szaudi Arábiánál pedig 
ugyancsak a 6. hasábba írják be ceruzával a kö
vetkező szöveget: „Csak a balkáni útvonalon; ér
tékhatár: 1000 aranyfrank.“

Budapest, 1940. évi november hó 7-én.
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Postamesteri hivatalok és postaügynökségek 
rendkívüli óradíjának megállapítása.

235.776/8.
A postamesteri hivataloknál és postaügy-

A kiutalt rendkívüli óradíjból a postamester 
legfeljebb a kimutatás 4. hasábjában feltüntetett 
összeget tarthatja meg és legalább az 5. hasáb
ban feltüntetett összeget köteles a rendkívüli 
szolgálatot tényleg tartó alkalmazottnak kifi
zetni, illetőleg amennyiben a szolgálatot felváltva 
több alkalmazott látta el, azok között a rendkí
vüli munkaórák arányában szétosztani. Ha a

nökségeknél a megállapított hivatalos órákon túl 
teljesített rendkívüli távíró és távbeszélő szol
gálatért 1940. október 15-től kezdve az alábbi ki- 
mutaíásbap megállapított rendkívüli óradíj utal
ható ki:

rendkívüli szolgálatot a postamester személye
sen látta el, az 5. hasábban feltüntetett összeg is 
őt illeti. Ha valamely postamesteri hivatalnál a 
postaigazgatóság egyszerre több tiszti segéderő 
rendkívüli szolgálatát rendeli el, a rendívüli szol
gálatot tartó második és többi tiszti segéderő 
után csak az 5. hasábban megállapított összeg 
utalható ki. A postamester ilyen esetben csak az

Rend
szeresí

tett
szolgálat

A külön elrendelt szolgálat

(Kiutalható 
rendkívüli óra díj 

összege 
legfeljebb 

P

A rendkívüli óradíjból jár|

postamesternek fűtés, 
világítás, kézbesítés 

stb, költségeire 
legfeljebb 

P

rendkívüli szolgálatot 
tartó alkalmazottinak 

legalább 
P

Egy órai rendkívüli szolgálatért jár 0.72 0.24 0.48

„L“

Köznapokon 8—18 óráig („C/2“) 0.72 0.24 0.48

Vasárnap és szolgálatmentes ün
nepnap 8—18 óráig 2.88 0.96 1.92

7—21 óráig (C) 2.88 0.96 1.92

7—24 óráig (N/2) 4.32 1.44 2.88

Folytonos (N) szolgálat 5.76 1.92 3.84

„C/2-‘

Vasárnap és szolgálatmentes ün
nepen 8—18 óráig 2.88 0.96 1.92

Köznapokon 7—21 óráig (C) 1.44 0.48 0.96

Vasárnap és szolgálatmentes ün
nepen 7—21 óráig (C) 2.88 0 96 1.92

7—24 óráig (N/2) 2.88 0.96 1.92

Folytonos (N) szolgálat 5.04 1.68 3.36

,.C“
7—24 óráig (N/2) szolgálat 2.16 0.72 1.44

Folytonos (N) szolgálatért 3.60 1.20 2.40
19

„N/2“ Folytonos (N) szolgálatért r  2.88 096
1

1.92
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első tiszti segéderő után megállapított rendkí
vüli óradíjbói részesedhetik.

A tiszti segéderővel dolgozó postamesteri 
hivatalok folytatólagosan vezetett kimutatásban 
kötelesek nyilvántartani, hogy a rendkívüli szol
gálatot mikor, ki látta el. A kiutalt rendkívüli 
óradíjból e nyilvántartás adatai alapján kötele
sek a személyzetet részesíteni. A rendkívüli óra
díj szétosztásáról ugyancsak kimutatást kell ké
szíteniük és azon a kifizetett összeg átvételét az 
alkalmazottakkal el kell ismertetniük. A szétosz
tásról készített kimutatást a rendkívüli óradíj 
utalványának szelvényével együtt a rendkívüli 
szolgálat kimutatása meleltt kell megőrizni.

Az említett kimutatásokat az igazgatóság hi
vatalvizsgálat alkalmával ellenőrizteti.

A rendkívüli óradíjakkal elkövetett minden 
visszaélés fegyelmi vétség.

A P. R. T. 1926. évi 6. számában közzétett 
1026. sz. rendeletet hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1940. évi november hó 6-án.

A Cseh-Morva Protektorátusból származó va
kok használatára szolgáló Írások új súly

határa.
251.241/4.

A német postaigazgatás közlése szerint ezen
túl a Cseh-Morva Protekturátusból Magyaror
szágba küldött, vakok használatára szolgáló írá
sok felső súlyhatára 5 kg. A szállítási díj 5 kg-ig 
egységesen 30 haler.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Ld. 73. ol
dal alján levő 8. számú jegyzetnél; a kincstári, 
valamint az I. osztályú postamesteri hivatalok 
egyúttal a P. R .T. 1939 : 4. számában közölt 
124.534/4. számú rendelettel kiadott díjtábláza
tot is megfelelően javítsák.

Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

-------  •

Figyelmeztetés a váltóürlapokra ragasztott vál
tóilletékbélyegek szabályszerű lebélyegzésére.

248.062/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva

talók a váltóürlapokra ragasztott váltóilletékbé
lyegek lebélyegzésénél nem alkalmazkodnak az 
A. 3. Szab. 149. §. 2. pontjában foglalt ama rém

delkezésekhez, melyek szerint a váltót (kamat- 
illetéklerovási ívet, értékpapírügyleti okiratot) az 
erre kijelölt keletbélyegzővel a bemutató jelen
létében úgy kell lebélyegezni, hogy a lenyomat 
fele a váltóra (kamatilletéklerovási ívre, érték
papírügyleti okiratra) ragasztott pénzügyi bé
lyeg alsó részére, fele pedig a váltóürlapra (ka
matilletéklerovási ívre, értékpapírügyleti ok
iratra) jusson. A 40 filléres vagy ennél nagyobb 
értékű bélyegeket ezenkívül felső részükön is 
ugyanígy le kell bélyegezni.

Mivel a váltók szabálytalan lebélyegzése a 
váltóleszámítolási forgalomban sok esetben ké
sedelmet és károsodást okoz, nyomatékosán fi
gyelmeztetem a postahivatalokat, hogy a váltók 
(kamatilletékrerovási ívek, értékpapírügyleti ok
iratok) lebélyegzésénél az említett rendelkezé
sekhez szigorúan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

A m. kir. állami gyermekmenhelyek szórakoz
tató rádióvevő berendezéseire 50%-os díjmér

séklés engedélyezése.

245.637/8.

A m. kir. állami gyermekmenhelyek gondo
zottjainak és ápoltjainak szórakoztatására szol
gáló rádióvevő berendezésekre 1940. évi decem
ber hó 1-től kezdődő hatállyal 50%-os díjmér
séklést engedélyezek.

A jelen rendelet alapján engedélyezett díj
kedvezményes rádióvevő berendezés engedé
lyese csak az üzembentartó m. kir. állami gyer- 
mekmenhely intézet, illetőleg telep igazgatósága 
lehet.

A hivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 1927. 
évi 20. számában közölt 9.557 1927. K. M. sz. ren
delet 67. §-ának b) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi november hó 8-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

254.101/4.
A kolozsvári m. kir. Ferenc József tudó 

mányegyetem klinikáit, intézeteit és hivatalait a 
folyó évi november hó 16-ától kezdődő érvény
nyel a levélpostai díjátalányozásban részvevő 
szervek közé felvettem.
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Ezért a postahivatalok a Levélposta-díjsza
bás 67. §-ának (A díj átalány ozásban részvevő 
szervek) X. csoportjában (M. kir. Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztérium) 27. tételként jegyez
zék be:

„27. Kolozsvári Ferenc József tudomány- 
egyetem klinikái, intézetei és hivatalai.“

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének módosítása.

254.334/4.
A szegedi m. kir. Ferenc József tudomány- 

egyetem elnevezésében beállott változás folytán 
a hivatalok a Levélpostadíjszabás 67. §-ának (A 
díjátalányozásban részvevő szervek) X. csoport
jában (M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium) a 21. tételnél „Ferenc József“ helyett ír
ják „Horthy Miklós“ szavakat.

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
254.615/8.

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

34. o. Jugoszláviánál a „Magyar végdíjak“ 
című táblázat második hasábjába, a FI. díjövnek 
megfelelő sorban, betűrendben írják be Besz- 
teroe-Naszód, Csik, Háromszék, Kisküküllő, Ko- 
lozs, Maros-Torda, Nagyküküllő, Szilágy, Szol- 
nök-Doboka és Udvarhely vármegyék nevét.

47. o. Romániánál a „Magyar végdíjak“ című 
táblázat második hasábjába, az I. díjövnek meg
felelő sorban, betűrendben írják be Beszterce- 
Naszód, Csik, Háromszék, Kisküküllő, Kolozs, 
Maros-Torda, Nagyküküllő, Szilágy, Szolnok- 
Doboka és Udvarhely vármegyék nevét.

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt pos

taszervek.
VIII. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
keleti és erdélyi országrészekben az alábbi 
postaügynökségek kezdették meg működésüket:

1940. évi október hó 21-én:
Kendilóna, Kolozs vm., Kolozsvár «=*□*= 

Nagykároly, ellenőrzőhivatala Kolozsvár 1., díj
négyszögszáma 5.083, ellenőrzőszáma 1.322.

1940. évi október hó 30-án:

Genes, Szatmár vm., Debrecen«« » —.i Nagy
károly « ■» «■■- Máramarossziget, ellenőrzőhiva
tala Nagykároly, díjnégyszögszáma 2.626, ellen
őrzőszáma 1.352.

1940. évi október hó 31-én:
Mezőfény, Szatmár vm., Debrecen ~ ,■-»= 

Nagykároly —-j m c  Máramarossziget, ellenőrző
hivatala Nagykároly, díjnégyszögszáma 1.394.

1940. évi november hó 8-án:
Középlak, Kolozs vm, Nagyvárad ««-■*- 

Kolozsvár, ellenőrzőhivatala Magyarzsombor, 
díjnégyszögszáma 3.758, ellenőrzőszáma 1.155.

T ekerőpatak postamesteri postahivatal 
(megnyittatott folyó évi szeptember hó 18-án, 
megnyitása közzététetett a P. R. T. folyó évi 
szeptember hó 27-i 39. számában a II. .ad. 

j 240.664. számú rendeletben) távbeszélővel egye- 
síttetett.

Budapest, 1940. évi november hó 13-án.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
érvényességének megszüntetése.

255.380/1.
Tóth Erzsébet postakiadó a debreceni posta- 

igazgatóság által 1940. évi március hó 9-én 
5.016/1940. szám alatt kiállított postakiadói sze
mélyazonossági igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét 
megszüntetem.

Budapest, 1940. évi november hó 13-án.

Hálózati igazolvány elvesztése.
253.954/6.

Németh Lajos ób. szakiparos a budapesti 
m. kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által ki
állított 1.205/1939. számú, távbeszélő berendezé- 

I sek felülvizsgálásara és távbeszélő készülékeken
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munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elvesztett igazolvány érvényessé
gét megszüntetem.

Budapest, 1940. évi november hó 8-án.

Elveszett pecsétnyomó.
252.969/3.

A Budapest—Kürtös 6. sz. mozgóposta fel
szereléséhez tartozó „Mozgóposta Budapest— 
Békéscsaba között“ köriratú, középen Szent- 
Korona és postakürt vésésű „1“ alszámú pecsét
nyomója folyó évi október hó 10-én elveszett.

A postahivatalok a pecsétnyomó lenyomatá
val ellátott, esetleg forgalomba kerülő küldemé
nyeket (értékleveleket, 'kézicsomagokat) tartsák 
vissza s az esetet azonnal jelentsék igazgatósá
guknak.

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

Remetekertváros postahivatal nevének meg
változtatása.

247.082/3.
Pesthidegkút községhez tartozó lakott he

lyek közül: Kővár, Malomcsárda, Máriaremete, 
Parschkőbánya, Remetekertváros, Széphalom, 
Szöliget, Szunyogkőbánya és Várhegy a község 
belterületévé váltak és így a Helységnévtárban 
való nyilvántartásuk megszűnik.

Ezzel kapcsolatban 1940. évi november hó 
15-én a „Remetekertváros“ elnevezéssel működő 
postahivatal neve „Pesthidegkút 2“-re, „Pest
hidegkút“ postahivatal neve pedig „Pesthidegkút 
l“-re változik meg.

Pesthidegkút község területén a kézbesítő 
szolgálatot Pesthidegkút 2. számú postahivatal 
látja el.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 429. oldalán Pesthidegkút- 
nál a „(Kézbesítőpostahivatal: Remetekertvá
ros)“ bejegyzést töröljék; „Budapest 114------ =
Remetekertváros . . . . “ helyébe írják be: „Bu
dapest 62----—/Pesthidegkút“; a )-( jel után fel
sorolt lakott helyeket — Máriahegy kivételével 
— töröljék. Tiszaistvánliget r\ Nagykovácsi, 
(524. o.) u. p. és u. t. ezentúl Pesthidegkút 2. (bel
terület).

A Pesthidegkúthoz tartozó Kővár (329. o.), 
Malomcsárda (355. o.), Máriaremete (359. o.), 
Parschkőbánya (424. o.), Remetekertváros (452.
o.), Széphalom (499. o.), Szögliget (506. o.), Szu
nyogkőbánya (509. o.) és Várhegy (552. o.) la
kott helyeket összes adataival töröljék.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 113. oldalán Pesthidegkút után „1.“ szá
mot, a hetedik hasábban pedig „Budapest 62 
-— —Remetekertváros . . . . “ helyébe „Buda
pest 62==Pesthidegkút“ bejegyzést írjanak. 
A következő sorba jegyezzék be: „344, 7, . . . .  , 
Pesthidegkút 2.1), Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bp.. Bu
dapest 62 Pesthidegkút“. A 120. oldalon 
Remetekertvárost összes adataival és a hozzá
tartozó jegyzettel töröljék. A 161. oldalon a 7. 
számnál Remetekertvárost töröljék. A 176. olda
lon a 344. számnál Remetekertváros helyébe ír
ják be: Pesthidegkút 2., a 471. számnál pedig 
Pesthidegkút után „1.“ számot írjanak.

Az Irányítási Füzet 142. oldalán Pesthideg- 
kútnál az első hasábba „2.“ számot, a második 
hasábba „III.“ helyébe „I.“-t, a hatodik hasábba 
pedig Remetekertváros helyébe „Pesthideg- 
kút“-at írjanak. A 151. oldalon Remetekertvárost 
összes adataival töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

Változások a Helységnévtárban.

I.
253.293/3.

Ladomány r\ Bonyhád (337. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Bonyhád.

Vincefőpuszta ("■ Rábaszentandrás (562. o.) 
ezentúl u. p. Szany.

Budapest, 1940. évi november hó 13-án.

II.

255.385/3.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye poínázi já
rásának székhelyét Szentendre megyei városba 
helyezték át. Ezzel kapcsolatban a pomázi járás 
elnevezése „szentendrei“ járásra változott.

A hivatalok az alább felsorolt községeknél, 
illetőleg lakott helyeknél „pomázi j.“ helyébe je
gyezzék be „szentendrei j.“.
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Almássytanya >'D Budakalász (93. o.). 
Árpádfürdő rs Békásmegyer (105. o.). 
Attilafürdő o  Békásmegyer (107. o.). 
Atillarét Békásmegyer (107. o.). 
Békásmegyer (127. o.).
Budakalász (148. o.).
Bükkipuszta r\ Pomáz (150. o.).
Csillaghegy r\ Békásmegyer (165. o.). 
Csobánka (166. o.).
Csódyhegyi kőbányatelep O Dunabogdány 

(166. o.).
Dobogókő rs PilisszentkeresZt (179. o.). 
Dunabogdány (184. o.).
Erdőliget r  Szigetmonostor (193. o.). 
Garancs Csobánka (222. o.).
Gödsziget o  Szigetmonostor (229. o.). 
Horányicsárda o  Szigetmonostor (258. o.). 
Horthy Miklós-telep Visegrád (258. o.). 
Izabella-üdülőtelep r  Szigetmonostor 

(269. o.).
Jóvízforrás r  Pomáz (275. o.).
Kiskovácsi O Pomáz (306. o.).
Kisoroszi (309. ö.).
Kláramajor r\ Pócsmegyer (316. o.). 
Klotildliget (317. o.).
Konkolyimajor 'r\ Csobánka (320. o.). 
Leányfalu .A Pócsmegyer (341. o.). 
Lepencepatak rs Visegrád (343. o.). 
Lunnamaior (Luppacsárda) 'rs Budakalász 

(349. 0.).
Margitliget (Ottokár Hadiárvaház) <0 Po- 

máz (357. o.).
NqövVovácsi rs Pomáz (387. o).
Panrét r  Dunabogdány (423. o.). 
Pestvidéki gőztéglagyár VÁ Békásmegyer 

(430. o.).
Péterhegyi téglagyár (Üjlaki téglagyártelep) 

r  Békásmegyer (430. o.).
Pilisborosjenő (432. o.).
Piliscsaba (432. o.).
Piliscsabai tábor o  Piliscsaba (432. o.). 
Pilisszántó (432. o.).
Pilisszentkereszt (432. o.).
Pilisszentlászló (432. o.).
Pócsmegyer (434. o.).
Pomáz (436. o.).
Postatisztviselőik.üdülőtelepe t'* Szigetmo

nostor (437. o.).
Pünkösdfürdő r> Békásmegyer (444. o.). 
Radvánszkymajor (Mánditstanya) rs Buda

kalász (448. o.).
Schieszltanya O Budakalász (467. o.).

Surányimajor r  Pócsmegyer (478. o.). 
Szarvastéglagyár o  Pilisborosjenő (487. o.). 
Szene sómajor Pomáz (492. o.).
Szentgyörgypuszta r  Visegrád (494. o.). 
Szentistvántelep r  Pomáz (495. o.). 
Szigetmonostor (500. o.).
Szigetmonostori fürdő íD Szigetmonostor 

(500. ö.).
Tahi rs Tahitótfalu (511. o.).
Tahitótfalu (511. o.).
Telekimajor rs Pomáz (518. o.).
Tregele (Maróthytanya) O Budakalász 

(534. o.).
Ürbéreskőbánya rs Budakalász (544. o.). 
Ürgehegyi telep o  Pilisborosjenő (545. o.). 
Várkert Cl Visegrád (552. o.).
Visegrád (563. o.).
Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

Budapest 13. számú kincstári kirendeltségnek
postamesteri hivatallá való átalakítása.

254.225/3.
A Budapest 114. számú postahivatal kiren

deltségeként működő Budapest 13. számú posta- 
hivatal 1940. évi november hó 9-én I. osztályú 
postamesteri hivatallá alakult.

A hivatalok a Postahivatalok és Postaügy
nökségek Névsorának 26. oldalán Budapest 13.- 
nál a „Bpest 114. kirendeltsége“ bejegyzést tö
röljék.

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

Hejőpapi postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

254.158/3.
Hejőpapi távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1940. évi november hó 1-én változatlan 
forgalmi körrel, IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 250. oldalon Hejő- 
papinál az „^3 Eh. Miskolc 2.“ helyébeírják be:

‘SQ?“

A  Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 60. oldalon Hejőpapinál a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Miskolc 2.)“ bejegyzést töröljék.
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Az Irányítási Füzetben a 71. oldalon Hejő- 
papinál a 2. hasábba „Ü.“ helyébe „IV.“-t írja
nak, a 7. hasábban pedig az „Eh. Miskolc 2.“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

Szirma postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

254.155/3.
Szirma postaügynökség 1940. évi november 

hó 1-én változatlan forgalmi körrel, IV. osztályú 
postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban az 503. oldalon Szirmá
nál az „^3 Eh. Miskolc 2.“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 136. oldalon Szirmánál a 4. hasábban 
az ,,ü. (Eh. Miskolc 2.)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzetben a 171. oldalon Szir
mánál a 2. hasábba „Ü.“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a 7. hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröljék. 

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

Csabdi postaügynökség megnyitása.
254.224/3.

Fejér vármegye váli járásában fekvő Csabdi 
községben 1940. évi november hó 9-én postaügy
nökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Bicske, el
lenőrzőszáma: 785, díjnégyszögszáma: 40.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Janicsár, Jósa- 
tanya, Kisasszony, Kossuthvölgy, Majertanya, 
Méhes. Szattelberger-tanya, Télizöldes és Vasz- 
tély lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helvségnévtárban Csabdinál (154. o.) az 
.,u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Bicske, Bu
dapest «■=■*=■«= Győr, Bicske . . . .  , 40“; az „u. t. 
Bucske“ után pedig „postáig. Bp.“. Janicsár o  
Csabdi (271. o.), Jósatanya d  Csabdi (275. o.), 
Kisasszony ^  Csabdi (299. o.), Kossuthvölgy o. 
Csabdi (323. o.), Majertanya O Csabdi (354. o.), 
Méhes Csabdi (365. o.), Szattelbergertanya G, 
Csabdi (488. o.), Télizöldes G Csabdi (519. o.)

és Vasztély Csabdi (555. o.) ezentúl u. p. 
Csabdi.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 33. oldalon Csabacsűd után jegyezzék
be: „785, 40.......... Csabdi ü. (Eh. Bicske), Fejér,
Bp„ Budapest™ » — : Győr, Bicske . . . .  a 
161. oldalon a 40. számnál Bicske után és a 177. 
oldalon a 785. számnál írják be: „Csabdi“.

Az Irányítási Füzetben a 36. oldalon Csa
bacsűd után jegyezzék be: „Csabdi, Ü. Fejér, 
Bp., VII., Budapest—Győr, Eh. Bicske.“

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

Hilyó postaügynökség megnyitása.
254.664/3.

Abaúj-Torna vármegye kassai járásában 
•fekvő Hilyó községben 1940. évi november hó 
1-én postaügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Kassa 
1., ellenőrzőszáma: 3531., díjnégyszögszáma: 842.

A postaügynökség forgalmi köre Alsótőkés, 
Felsőtőkés és Hilyó községekre, valamint a köz
igazgatásilag Hilyó községhez tartozó Mekszikó- 
hámor lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyveikben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében, 
Alsótőkés (36. o.) és Felsőtőkés (57. o.) ezentúl 
u. p. Hilyó. A 64. oldalon Hilyónál az „u. p. 
Kassa 2.“ helyébe írják be: „^3 Eh. Kassa 1., 
Miskolc™ ■ "■ Kassa,. . . .  , 842.“; az „u. t. Kassa 
1.“ után pedig: „postáig. K.“. A 84. oldalon Mek- 
szikóhámor o  Hilyó ezentúl u. p. Hilyó.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 62. oldalán Hidvégardó után írják be: 
„3531, 842, . . .  . , Hilyó ü. (Eh. Kassa 1.), Abaúj- 
Torna, K„ xMisikolc™-mL- Kassa, . . . .  “; a 167. 
oldalon a 805. szám után új sorként jegyezzék 
be: „842. Hilyó“, a 182. oldalon a 3531. számnál 
írják be: „Hilvó.“

Az Irányítási Füzetben a 74. oldalon Hidvég
ardó után írják be: „Hilyó, Ü, Abaúj, K, I. b„ 
Miskolc—Kassa, Eh. Kassa 1.“

Budapest, 1940. évi november hó 13-án.
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Répceszentgyörgy postaügynökség megnyitása.
254.185/3.

Vas vármegye sárvári járásában fekvő 
Répceszentgyörgy községben 1940. évi október 
hó 23-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Hegyfalu, 
ellenőrzőszáma: 6295, díj négyszögszáma: 1172.

Az ügynökség forgalmi köre Répceszent
györgy községre és a közigazgatásilag hozzátar- 
tartozó Püspökmalom lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 452. oldalon Répce- 
szentgyörgynél az „u. p. és“ helyébe írják be:

Eh. Hegyfalu, Szombathely ■ —■ Hegyes
halom, Hegyfalu__ _ 1172“; az „u. t. Hegyfalu“
után pedig: „postáig. S.“. A 444. oldalon Püspök- 
malom o. Répceszentgyörgy ezentúl u. p. Répce
szentgyörgy.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 120. oldalon Répceszemere után írják
be: „6295, 1172.......... Répceszentgyörgy ü. (Eh.
Hegyfalu), Vas, S., Szombathely ™=*=«c=Hegyes-
halom, Hegyfalu__ “. A 169. oldalon az 1172.
számnál Vát elé és a 187. oldalon a 6295. számnál 
írják be: „Répceszentgyörgy“.

Az Irányítási Füzet 151. oldalán Répce
szemere után jegyezzék be: „Répceszentgyörgy, 
Ü., Vas, S., VII., Szombathely—Hegyeshalom, 
Eh. Hegyfalu.“

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

Személyzetiek.
r ;.

251.725/1.
A m. kir. postaszemélyzet körében 1940. 

szeptember havában előfordult változások (a 
számok az alkalmazottak ramgsorszámát jelen
tik).

Áthelyeztettek: Lipták István főtiszt 189/b. 
Kassáról Szolnokra, Cserny József II. o. tiszt 103 
Dunaföldvárról Budapestre, Sáfár Béla II. o. tiszt 
335 Vácról Budapestre, Merész Nándor gyakor
nok 54 Budafokról Budapestre, Szalády László 
gyakornok 60 Komáromból Budapestre, Bánfalvi 
Ignác gyakornok 66 Érsekújvárról Budapestre, 
Vojnieh József gyakornok 71 Győrből Buda
pestre, Nagy Sándor (kispesti) gyakornok 92 Bu
dapestről Kispestre, Hanzséros Imre gyakornok

247 Budapestről Győrbe, Kotsis László dr. gya
kornok 252 Budapestről Gyöngyösre, Kuszkó 
Béla gyakornok 253 Budapestről Vácra, Németh 
Bertalan gyakornok 254 Budapestről Paksra, Bu
dai Ferenc dr. gyakornok 265 Budapestről Sop
ronba, Farkas Béla gyakornok 267 Budapestről 
Komáromba, Lágler Dezső gyakornok 269 Bu
dapestről Zalaegerszegre, Tóth István gyakor
nok 278 Budapestről Dunaföldvárra, Selényi 
Jenő gyakornok 282 Budapestről Pécsre, Domon
kos Lajos dr. gyakornok 286 Budapestről Buda
fokra, Kelemen Péter gyakornok 288 Budapestről 
Kaposvárra, Balázs József gyakornok 297 Buda
pestről Üj dombóvárra, Vágó Árpád gyakornok 
299 Budapestről Szombathelyre, Szerényi Ferenc 
gyakornok 302 Budapestről Vácra, Berényi Ist
ván gyakornok 306 Budapestről Pécsre, Dzubay 
Gyula gyakornok 314 Budapestről Karcagra, 
üsztie Tibor gyakornok 315 Budapestről Mun
kácsra, Horvátn Jenő gyakornok 333 Budapestről 
Győrbe, Mentusz Endre gyakornok 334 Buda
pestről Hatvanba, Berger Béla segédellenőr 426 
Kecskemétről Budapestre, Kaicodi István segéd
tiszt 58 Vácról Budapestre, Lipták Istvánná ke
zelőnő 69 Kassáról Szolnokra, Dús Károly mű
szaki segédellenőr 23 Nagykanizsáról Buda
pestre, v. Halmos Lajos II. o. altiszt 1632 Keszt
helyről Pécsre, Bereczki Gábor II. o. altiszt 1814 
Mezőtúrról Csongrádra, Szeles János budapesti 
II. o. altiszt 2023 Munkácsról Kisújszállásra, v. 
Kovács Pál II. o. altiszt 2564 Budapestről Paksra, 
Hajdú Ferenc gyulavári II. o. altiszt 3004 Hód
mezővásárhelyről Gyulára, Soltész György II. o. 
altiszt 3325 Miskolcról Rimaszombatra, Läng
stem Emil II. o. altiszt 3461 Kispestről Salgótar
jánba, Sánta József I. o. vonalfelvigyázó 127 Kör
mendről Szombathelyre, Tőrös Sándor L o. vo
nalfelvigyázó 129 Nyírbátorról Debrecenbe, Pal
los Lajos I. o. vonalfelvigyázó 320 Debrecenből 
Munkácsra.

Nyugdíjaztattak: Ben'kő Gyula főfelügyelő 
105, özv. Csernyiczky Sándorné segédtisztnő 
417, Halász József II. o. szakaltiszt 221, Boros 
Gyevi Péter 8, Kopasz János 27, Pákái Vendel 
300, Pados Mihály 338, Balázs Pál soproni 381, 
Palló János 638, Pataki Antal 1219 és Kontrato- 
vics András 1858 I. o. altisztek, Levkó László 91, 
Kovács József kenyéri 1583 és Szilas János 2290 
II. o. altisztek, Bicskei Mihály 21 és Görög Fe
renc 47 I. o. vonalfelvigyázók, Csákvári István
I. o. szerelő 141.

Felmentetett: Balassa Lajos II. o. altiszt 3080.
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Elbocsáttattak: Frommer László gyakornok 
2, Bánhegyi János II. o. altiszt 188.

Lemondottak: v. Toldy-Hantai Elemér dr. 
gyakornok 208, Sudár Ferenc II. o. altiszt 1934.

Meghaltak: Hakker Zoltán főellenőr 52, 
Maglódi Albert II. o. vonalfelvigyázó 203.

Névváltozások: Laping Zoltán II. o. tiszt id. 
181 helyett Laping Miklós, Barabás Mária segéd- 
ellenőrnő 213 helyett Istók Józsefné, Gáli Mária 
segédtisztnő 194 helyett Móczár Kálmánná, Ko
csis Ilona segédtisztnő 263 helyett Tokaji Nagy 
Imréné, Bozdai Lajos műszaki segédtiszt 164 he
lyett Bozzai Lajos, dr. Lestyánszky Margit ke
zelőnő 561 helyett Csuzy Pálné, Pásztor Éva ke
zelőnő 634 helyett dr. Hegyi Istvánná, Szegedi 
József I. o. szakaltiszt 60 helyett Szegedy József, 
Farkas János ceglédi I. o. csoportvezető 291 he
lyett Úri Horváth Farkas János.

Egyéb változás: Endrődy Károly I. o. tiszt 
202 1908 születési éve helyett 1909., Kis P. István 
II. o. altiszt 1420 rangsorszáma helyett 2420,'a 3. 
fizetési fok helyett 2. fiz. fok.

Megállapított hadiév: Darabos Mihály se
gédellenőr 179 részére 5.

Tűzharcosok: Láng Árpád dr. titkár 1, Szi
lágyi Béla főtiszt 174, Valu Ferenc 204 és Gyur- 
csánszky Béla 241 segédellenőrök, Bártfai János 
I. o. szakaltiszt 55, Lukátsi Sándor toki II. o. 
szakaltiszt 136, Bunta Ferenc 316, Muravölgyi 
Károly 1071, Kiss János makói 1168, Vukovics 
Gyula 1193, Ványik János 1734, Kulcsár Károly 
1736, Pálfi József 1780 és Tábori Lajos 1791 I. o. 
altisztek, Kelemen István ditrói 108, Tar Imre 
kúnhegyesi 418, Veszprémi Márkus 707, Kajtor 
János 1146, Bak Sándor 2288, Szkurkay Béla 3221, 
Sipos András 3285 és Andirkó Mihály 3366 II. o. 
altisztek.

Kineveztettek II. o. altisztté: Varsányi Imre 
1090/a, Bartek István 3463, Medvegy Mihály 3464, 
Valent János 3465, Kanyánszky József 3466, Kun 
Antal 3467, Tömpék Antal 3468 rangsorszámmal.

Nyugdíjazásnak hatályon kívül helyezése: 
Fülöp János szepetneki I. II. o. vonalmester 37.

Budapest, 1940. évi november hó 11-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
október havi forgalma.

6.429/eln. píkpt.

A takaréküzletágban a betétek 8,026.369 P 
12 f-rel múlták felül a visszafizetéseket. A beté
tek állománya 1940. október hó végén 150,732.929 
P 13 f volt. A különleges kamatozású betétek 
álladéka a fenti álladékban 29,477.028 P 51 f-rel 
szerepelt.

A betevők száma a hó végén 634.511 volt.
A csekküzletágban a jóváírásokat 37,955.665 

P 83 f-rel múlták felül a megterhelések. A csekk
betétek állománya 1940. évi október hó végén 
189,707.869 P 18 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 43.060 volt.

Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. októ
ber hó végén névértékben 154,433.227 P 46 f-t tett 
ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
258,058.196 P 05 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny
vek és letéti jegyek száma 106.318 volt.

A' zálogüzletágban 221.457 drb új zálogfel
vétel 5,128.013 P kölcsönnel és 243.889 drb zá
logkiváltás 5,298.076 P kölcsönvisszafizetésse! 
szerepelt.

A zálogtárgyak álladéka 1940 október hó vé
gén 1,063.993 tétel, a zálogkölcsöntőke álladéka 
pedig 24,090.461 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
3.154 tétel, kényszerárverésre pedig 4.495 tétel 
különféle ingóság került. Eladatott összesen 6.583 
tétel, a befolyt vételár 171.340 P 90 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog- 
üzletágban 1940 október hó folyamán 4,487,553 
tétel s 3.160,955.406 P 51 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
340,440.798 P 31 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi november hó 5-én.
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Pályázati hirdetmény postamesteri állásra.
252.442/1.

Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Aknasugatag
II.

Ptb Máramaros 3,264

N Ákos
II.

Pttb Szilágy 3,360 román

Ko Ákosfalva
IV.

Ptb Maros-Torda 1.521

N Albis
III.

P Bihar 1.245

Ko Alparét
III.

Ptb Szolnok-Doboka 1.920 román

Ko Alsócsernáton
III.

Ptb Háromszék 1.851

N Alsófernezely
III.

Ptb Szatmár 1.851 román

N Alsóegregy
III.

P Szilágy 1,323

N Alsóhomoród
III.

P Szatmár 1.245

N Alsószopor
II.

Ptb Szilágy 3.164 rcmán

N Alsótótfalu
III.

P Bihar 1.245

1 N Alsóvalkó
III.

P Szilágy 1.245 román

N Alsóvisó
III.

P Máramaros 1.245 román

Ko Alsózsuk
III.

Ptb Kolozs 1.968 román

N Apa
III.

P Szatmár 1.625 román

Ko Apahida
III.

Ptb Kolozs 2.400 román

Ko Apanagyfalú
III.

P Szolnok-Doboka 1.245 román

N Aranyosmeggyes
IIÍ.

Ptb Szatmár 2.544 román

Ko Árpástó
IV.

P Szolnok-Doboka 1.095

N Asszonyvására
IV.

P Bihar 1.095

N Avasfelsőfalú
II. .

Ptb Szatmár 3.254 román

N Avasújfalú
III.

P Szatmár 1.245
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Avasújváros
in.

Ptb Szatmár 2.544

Ko Balavásár
II.

Ptb Maros-Torda 2.616

Ko Bálványosváralja
III.

Ptb Szolnok-Doboka 1.623

N Bályok
III.

Ptb Bihar 1.851

N Barátka
II.

Ptb Bihar 2.688

Ko Barátos
III.

Ptb Háromszék 2.544

N Barcánfalva
IV.

Ptb Máramaros 1.521

N Bárd falva
III.

Ptb Máramaros 1.623 román

Ko' Bárót
I.

Pttb Háromszék 7.479 •

N Batizvasvári
III.

Ptb Szatmár 1.623

német
Ko Bátos

III.
Ptb Maros-Torda 2.184 román

Ko Bélafalva
III.

P Háromszék 1.245

Ko Bélbor
III.

Ptb Csík 1.503

Ko Bereck
II.

Ptb Háromszék 2.552 román

N Berettvószéplak
III.'

Ptb Bihar 2.541

Ko Bethlen
I.

Pttb Szolnok-Doboka 8.880 román

N Bihar
II.

Ptb Bihar 3.984

N Bihardiószeg
I.

Ptb Bihar 6.684

N Biharfélegyháza
III.

Ptb Bihar 2.256

! N Biharpüspöki 1 
III.

Pttb Bihar 1.605

N Biharpüspöki 2 
III.

Pttb Bihar 1.605

Ko Bikfalva
III.

Ptb Háromszék 1.503 román

N Bikszádfürdő
II.

Pttb Szatmár 2.616 román

N Bogdánd
III.

P Szilágy 1554 /



47. szám 535

Posta-
;gazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege
4

V ármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Bonchida
II.

Ptb Kolozs 2.616 román

Ko Borgóbeszterce pu.
in .

P Beszterce-N aszód 1.245 román

Ko Borgóprund1.
Pttb Beszterce-Naszód 6.024 román

N Bors
Iü.

Ptb Bihar 1 623

N Borsa
I.

Ptb Máramaros 5.448 német

Ko Borszék
I.

Pttb Csík 5.544

N Borválaszút
III.

P Szatmár 1.323 román

Ko Bogoz
m .

Ptb Udvarhely 1 851

N Börvely
m. P Szatmár 1.245

Ko Búzaín. P Szolnok-Doboka 1.476 román

N Cécke
IV.

Ptb Bihar 1.521

Ko Cege
m .

Ptb Szolnok-Doboka 2.040 román

N Csákigorbó
II.

Pttb Szilágy 2.688 román

N Csanálos
i n .

P Szatmár 1.245

N Cséffa
III.

Ptb Bihar 2.544 román

N Cséhtelek
III.

Ptb Bihar 1.623 román

Ko Csíkmadars
III. Ptb Csík 1.623

Ko Csíkrákos
III. Ptb Csík 2.544

Ko Csíkszentdomonkos' 
III. Ptb Csík 2.544

Ko Csíkszentgyörgy
III. Ptb Csík 2.256

Ko Csíkszentimre
III. P Csík 1.245

Ko Csíkszentkirály
III. Ptb Csík 1.623

Ko Csíkszentmárton
II.

Ptb Csík 4.044

Ko Csíkszentmihály
III.

P Csík 1.245



536 47. szám.

Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neive és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Csíkszcntsimon
ID.

Ptb Csík 1.968

N Csízér
in. • .

Ptb Szilágy 1.623 román

N Csoka’y
IV.

Ptb Bihar 1.521

N Csomaköz
III.

P Szatmár 1.245

Ko Csúcsa
11.

Pttb Kolozs 4.800 román

Ko Dálnok
III.

Ptb Háromszék 1.698

Ko Déda
III.

Ptb Maros-Torda 1.851 román

Ko Dédabisztra
III.

Ptb Maros-Torda 1.623

Ko Deményháza
III.

Ptb Maro.i-Torda 1.851

Ko Désakna
III.

Ptb Szóin. )k-Doboka 1.851 román

N Diósad
III.

P Szilágy 1.824

Ko Disznajó
III.

P Maros-Torda 1.554

Ko Ditró
I.

Pttb Csík 6.840

Ko Doboka
IV.

P Kolozs 1.095

N Dragomérfalva
II.

Pttb Máramaros 4.140 német

Ko Egeres
II.

ttb Kolozs 3.864 román

Ko Egeresi gipszgyárak 
IV.

Kolozs 1.095

N Égerháti pu. 
III.

Ptb Szilágy 1.851

N Élesd
I.

Pttb Bihar 8.880

Ko Élőpatak
III.

Ptb Háromszék 1.743 román

N Érábrány
III.

Ptb Bihar 1.623 román

N Éradony
III.

Ptb Bihar 1.623

N Erdőd
II.

Pttb Szatmár 4.140

N Erdőszáda
III.

P Szatmár 1.323 román
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Eosta-
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Erdőszentgyörgy
II.

Pttb Maros-Torda 4.140

N Érendréd
III.

Ptb Szatmár 1,851 román

N Érkávás
III.

Ptb Szilágy 1.623 román

N Érköbölkút
IV.

Ptb Bihar 1.401

N Érkörös
III.

P Szilágy 1.245 román

N Érkörtvélyes
III.

Ptb Bihar 2.184

N Érmihályíalva
I.

Pttb Bihar 12 480

N Érselénd
III.

Ptb Bihar 1.851

N Ersemjén
III.

Pttb Bihar 1.920

N Érszakácsi
III.

P Szilágy 1.476 román

N Érszentkirály
III.

P Szilágy 1.896 román

N Érszőllős
III.

Ptb Szilágy 1.851

N Értarcsa
IV.

Ptb Bihar 1521

N Érvasad
IV.

Ptb Bihar 1.521

Ko Esztelnek
III.

P Háromszék 1.704

Ko Esztény
IV.

P Szolnok-Doboka 1.095

Ko Etéd
III.

Ptb Udvarhely 2.328

N Farkasaszó
III.

P Szatmár 1.323 román

N Farkaslaka
III.

Ptb Udvarhely 1.623

N Fehérszék
III.

P Szatmár 1.245 román -i

N Feketeerdő
III.

P Bihar 1.245
p

N Félixfürdő
II.

Pttb Bihar 2.712i

Ko Felőr
IV.

P Szolnok-Doboka 1.095

N Felsőbánya
I.

Pt.b Szatmár 5.664



538 47. szám,

Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal . 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Felsőderna
m.

P Bihar 2.112 román

N Felsőróna
m.

Ptb Máramaros 1.623
1

Ko Felsősófalva
IV.

P Udvarhely 1.095 •

N Felsővisó
I.

Pttb Máramaros 12.480 német

N Fugvivásárhely
ITT.

Ptb Bihar 2.472 román

Ko Gagy
III.

P Udvarhely 1 245
\

Ko Galgó
III.

Ptb Szolnok-Doboka 2.544 román

Ko Galócás
III.

Ptb Csík 1.623

N Gálospeti
IV.

Ptb Bihar 1.401

Ko Gelence
III.

Ptb Háromszék 2.184 •

Ko Gernyeszeg
III.

Ptb Maros-Torda 1,851 román

Ko Gidófalva
in.

Ptb Háromszék 1.623

Ko Gödemesterháza
III.

Ptb Maros-Torda 2.112 román

Ko Göraényszentimre
II.

Ptb Maros-Torda 3.264 román

Ko Gyalu
II.

Pttb Kolozs 3.360 „ román

N Gyapjú 
' III.

P Bihar 1.662 román

Ko Gyergyóalfalu 
“ II.

Ptb Csík 3.264
4

Ko Gyergyóbékás
II.

Ptb Csík 2.616 román

Ko Gyergyócsomafalva
III.

P Csík 1.554

Ko Gyergyóholló
' III.

Ptb Csík 1.623

Ko Gyergyóremete
III.

Ptb Csík 2.544

Ko Gyergyótölgyes
I.

Ptb Csik 6,684 román

N Gyergyóújfalu
III.

P Csik 1.323

Ko Gyimesbükk
I.

Ptb Csik 5.4'.'6
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Gyimesfelsőlok
III.

Ptb Csik 1.623

Ko Gvimesközéplok
II.

Ptb Csik 2.688

N Gyümölcsénes
IV.

P Szilágy 1.095

N Hadad
m.

P Szilágy 2.184

N Hagvmádfalva
III.

Ptb Bihar 2.040 román

N Hagvmáslápos
III.

P Szatmár 1.245 román

N Halmi
I.

Ptb Ugocsa 8.824

N Halmosd
IV.

P Szilágy 1.095

N Havasmező
II.

Ptb Máramaros 2.616 német
román

N Hegyközcsatár
IV.

P Bihar 1.095

N Hegyközkovácsi
IV.

P Bihar 1.095

Ko Hidalmás
I.

Ptb Kolozs 5.568 román

Ko Hodos
III.

Ptb Csik 1.623

Ko Homoródalmás
III.

P Udvarhely 1.245

Ko Homoróddaróc
III.

P Udvarhely 1.245

Ko Homoródszentmárton
III. Ptb Udvarhely 1.623

Ko Homoródszentpál
III. Ptb Udvarhely 1.743

N Hosszúmező
III. P Máramaros 1.626

Ko I Ilyefalva 
III. P Háromszék 1.554

Ko Imecsfalva
III. P Háromszék 1.245

N Ipp
III. Ptb Szilágy 1.743 román

N lriny
in. P Szatmár 1.245

Ko Ispánmező
IV.

P Szolnok-Doboka 1.095

N Izakonyha
III.

Ptb M áramaros 1.623
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Postar
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege
t

Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Izaszacsal
IV.

Ptb Máramaros 1.521

Ko Jád
m.

P Beszterce-N aszód 1.245
német
román

N Jádvölgy
HL

Ptb Bihar 1.656

Ko Kackó
III.

Ptb Szolnok-Doboka 2.112 román

N Kágya
, n i .

Ptb Bihar 2.352

Ko Kajántó
IV.

Ptb Kolozs 1.521

Ko Kalotaszntkirály
III.

Ptb Kolozs 1.698 román

N Kapnikbánya
III.

Pttb Szatmár 1.920 román

N Kápolnokmonostor Pttb Szatmár 3,120 német
II. román

N Kárásztelek
III.

Ptb Szilágy 1.623

Ko Karcafalva
II.

Ptb Csik 3.480

N Karika
III.

P Szilágy 1 245 román

Ko Kászonaltiz
III.

Ptb Csik 2.544

Ko Kászonújfalu
III.

Ptb Csik 1.743

Ko Kékes
II.

Ptb Szolnok-Doboka 2.616 román

N Kémer
III.

Ptb Szilágy 1.920

N Kettősmező
IV.

Ptb Szilágy 1,521

Ko Kézdiszentkereszt
IV.

P Háromszék 1.095

Ko Kézdiszentlélek
III.

Ptb Háromszék 2.472

Ko Kibéd
IV.

Ptb Maros-Torda 1.521

N Királydaróc
III.

P Szatmár 1.968 román

Ko Királyhágó
III.

Ptb Kolozs 1.968 román

Ko Kisbács
IV.

P Kolozs 1,095
v- •

Ko Kisborosnyó
III.

P Háromszék 1.245 román
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Kisilva
II.

Ptb Beszterce-N aszód 2.904 román

N Kismajtény
III.

P Szatmár 1.245

Ko Kissebes
III.

Ptb Kolozs 2.400 román

Ko Kobátfalva
III.

P Udvarhely 1.398

Ko Kohóvölgy
III.

Ptb Szolnok-Doboka 1.920 román

Ko Kolozs
II.

Ptb Kolozs 2.616 román

Ko Kolozsborsa
II.

Ptb Kolozs 2.616 román

Ko Kolozsvár 3. sz. 
I.

Ptb Kolozs 8.664

Ko Kolozsvár 4. sz. 
II.

Ptb Kolozs
•

3.924

Ko Kolozsvár 5. sz. 
I.

Ptb Kolozs 5.448

Ko Kolozsvár 6 sz. 
I.

Ptb Kolozs 5.448

N Költő
IV.

P Szatmár 1.095

Ko Korond
III.

Ptb Udvarhely 2.544

Ko Kosna
III.

P Beszterce-Naszód 1 245 román

Ko Ko vászna 1. 
I.

Ptb Háromszék 7.173

Ko Kovászna 2.
i n .

Ptb Háromszék 1.503

Ko Kozmás
m .

P Csik 1.245

N Kökényesd
III.

P Ugocsa 1.323

Ko Kökös
IV. P Háromszék 1.095

Ko Köpec
III.

P Háromszék 1.245

Ko Körösfeketetó
IV.

Ptb Kolozs 1 521

Ko Körösfő
III.

P Kolozs 1.245

N Köröskisjenő
IV .

Ptb Bihar 1.491



542 47. szám.

Poi‘a-
igazgatós.igi

keriile
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Posta-

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet
•

N Körösszeg
III.

Ptb Bihar 1.623

N Köröstarján
III.

Ptb Bihar 2.328 román

N Kővárhosszúfalu
III.

Ptb Szatmár 1.743 román

N Krasznä
I.

Ptb Szilágy 5.568

N Krasznabéltek
III.

P Szatmár 1.476
•

N Lázári
TIT.

P Szatmár 1.245

N Lccsmér
IV.

P Szilágy 1.095

Ko Lcmhény 
III. '

P Háromszék .1245

N Leordina
III.

Ptb Máramaros
•

1.920 román

Ko Létka
IV.

P Szolnok-Doboka 1.920

Ko Lövétke
III.

P Udvarhely T245

Ko Madéfalva
III.

Ptb Csik 1.623
f

N Magvarcsaholy
III.

P Szilágy 1.245

Ko Magvardécse
III.

P Szolnok-Doboka 1 245

Ko Magvarderzse
III.

P Kolozs 1.245 román

Ko Magvargorbó
III.

Ptb Kolozs 1.698 román

Ko Magvarkapus
III.

P Kolozs 1.704

Ko Magyarlápos
I. Pttb Szolnok-Doboka 5 664

Ko Mapvarnádas
III. Ptb Kolozs 2.256 román

Ko Magvarnemegye
III. Ptb Beszterce-Naszód 1.851 román

Ko Magvaró
III. Ptb Maros-Torda 1.623

Ko Magvarújfalu
III. Ptb Kolozs 1.623

Ko Ma<'varzsombor
III. Ptb Kolozs 1.623 román

Ko Makfalva
III. Ptb Maros-Torda 2.256
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Maksa
III.

P Háromszék 1.245

Ko

N

Major
m.

Majszin
III.

P

Ptb

Beszterce-Naszód

Máramaros

1.245

1.968
német
román

Ko Málnásfürdő
III.

Ptb Háromszék 2.328

N Margittá
I.

Pttb Bihar 11.310

Ko M arosszen tkirály
m.

P Maros-Torda 1.245 román

Ko Marosvásárhely 2. 
III.

Ptb Maros-Torda 2.424

Ko Marosvées
III.

Ptb Maros-Torda 1.851 román

Ko Mezőbánd
II.

Ptb Maros-Torda 2.616

Ko Mezőbergenye
in.

P Maros-Torda 1.245

Ko Mezőcsávás
III.

P Maros-Torda 1.245 román

Ko Mezőörményes
II.

Ptb Maros-Torda 2.616 román

Ko Mezőnanit
III.

P Maros-Torda 1.245

Ko Mezőrücs
III.

Ptb Maros-Torda 1.851 román

N Mezőszakadát
IV.

P Bihar 1.095

Ko Mezőszentmihály
m.

Ptb Beszterce-Naszód 2.400 román

N Mezőtelegd 1. 
II.

Ptb Bihar 4.044

N Mezőtelegd 2.'
ín.

Pttb Bihar 2.520

N Mezőterem
III.

P Szatmár 1.245

N Micske
III.

Ptb Bihar 1.851

N Mikola
III.

P Szatmár 1.626

N Misztótfalu
III.

P Szatmár 1.824 román
*

N Monospetri
III.

Ptb Bihar 1.623
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Nagyajta
11.

Ptb Háromszék 2.616

Ko Nagybacon
III.

Ptb Háromszék 2.544

N Nagybáród
II.

Ptb Bihar 2.904 román

N Nagvbocskó 2. 
III.

Ptb Máramaros 1.623 német

Ko Nagyborosnyó
II.

Ptb Háromszék 4.704

N Nagvderzsida
III.

P Szilágy 1.245 román

Ko Nagyesküllő
IV.

P Kolozs 1.095 -

Ko Nagygalambfalva
m.

Ptb Udvarhely 1.623
l

N Nagygoroszló
IV.

P Szilágy 1.095

Ko Nagyiklód
III.

Ptb Szolnok-Doboka 2.544 román

Ko Nagvilonda
II.

Ptb Szolnok-Doboka 4.044 román

Ko Nagyilva
III.

Ptb Beszterce-Naszód 1.851
román

Ko Nagykend
III.

Ptb Kisküküllő 2.352

N Nagymajtény
III.

Ptb Szatmár 2.544

N Nagynyires
III.

P • Szatmár 1.245
román

Ko Nagynyulas
III.

Ptb Maros-Torda 1.623 román

N Nagypeleske
III.

P Szatmár 1.554

német
Ko Nagy sajó 

III.
Ptb Beszterce-Naszód 2 544 román

N Nagysikárló
III.

T» Szatmár 1.245 román

N Nagysomkút
I.

Pttb Szatmár 8.880 román

N Nagytarna
III.

P Ugocsa 1 554

Ko Nagy teremi
III.

Ptb Maros-Torda 2-328

N Nagyvárad 4j 
II.

Ptb Bihar 3.924
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Posta
igazgatósági 

kerül-1
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő’T5f-

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Nagyvárad 5. 
I.

Pttb Bihar 8 760

N Nagyvárad 6. 
III.

Ptb Bihar 2.424

' n Náprád
III.

P Szilágy 1.245 román

Ko N yárádmagyaros 
III.

P Maros-Torda 1.245

Ko Nyárádremete
IV.

Ptb Maros-Torda 1.521

Ko Nyárádszereda
I.

Ptb Maros-Torda 6.684

Ko Nyárádtő
III.

Ptb Maros-Torda 2.400 román •

N Nyirsid
IV.

Ptb Szilágy 1 521

Ko Nyuitód
III.

P Háromszék 1.245

Ko Oklánd
III.

Ptb Udvarhely 2.544

Ko Oláhlápos
III.

P Szolnok-Doboka 1.245 román

Ko Oláhszentgyörgy
III.

Ptb Beszterce-N aszód 2.184 román

Ko Olasztelek
III.

Ptb Udvarhely 1.851

N Ombod
III.

P Szatmár 1.245

Ko
»

Úradna
I.

Pttb Beszterce-Naszód 6.780 román

N Ottomány
III.

Ptb Bihar 1.623

N Ordögkút
III.

Ptb Szilágy 2.256 román
\

Ko ördöngösfüzes
IV.

P Szolnok-Doboka 1.095

Ko Palotailva
11.

Ptb Maros-Torda 3,264 román 1

Ko Páncélcseh
III.

Ptb Kolozs 1.851 román

N Papfalva
III.

Ptb Bihar 2.256 román

Ko Papolc
III.

P Háromszék 1.245

N Paptamási
III.

Ptb Bihar 1.776

Ko Parajd
I.

Pttb Udvarhely 6.240
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Posta
igazgatósági

kerület
Ai postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Pelbárthida
m .

P Bihar 1 245

Ko Petres
m .

Ptb Beszterce-N aszód 1.743 német
/

N Petrova
11.

Ptb Máramaros 3.264 német
román

N Piskolt
II.

Ptb Bihar 2616 román

N Poklostelek
III.

Ptb Bihar 1.623

Ko Ratosnya
III.

Ptb Maros-Torda 2.184 román

N Remetemező
III.

P Szatmár 1 554 román

Ko Retteg
11.

Pttb Szolnok-Doboka 4.044 román

Ko Réty
IV.

P Háromszék 1.095

N

Ko

Rév
II. I

f

Romoly
III.

Ptb

Pttb

Bihar

Beszterce-Naszód

4.044

2.136

román

német
román

N Rónaszék
III.

Ptb Máramaros 1.623 román

N Rozália
III.

Ptb Máramaros 2.256 román

Ko Sajómagyaros
III.

Pttb Szolnok-Doboka 1.800 német
román

N Sárköz
II.

Ptb Szatmár 2.616

N Sarmaság
II.

Ptb
v

Szilágy 2.616

Ko Sáromberke
III.

ptb Maros-Torda 2.184

N Selvmesilosva
III.

p Szilágy 1.245

Ko Sepsíbodok
II.

p Háromszék 1.245

Ko Sepsibükszád
III.

ptb Háromszék 1.920

Ko Sepsiköröspatak
III.

ptb Háromszék 2.184

Ko Siménfalva
III.

p Udvarhely 1 245
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Posta
igazgatósági

kerület
v A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

Ko Somkerék
II.

Ptb Szolnok-Doboka 2.616 román

N Somlyóújlak
IV.

P Szilágy 1.095

Ko Sósmező
III.

Ptb I láromszék 1.328 román

Ko Sóvárad
III.

P Maros-Torda 1.554

N Süíelmed
II.

Ptb Szilágy 2.688 román

N Szálács 
III.

Ptb Bihar 2.328

N Szalárd
II.

Ptb Bihar 4.044 *■

Ko Szalárdtelcp
III.

P Maros-Torda 1.245

Ko Szálva
III.

P Beszterce-Naszód
• 1 245 román

N Szamosborhid
III.

P Szatmár 1.245 román

N Szamosdob
III.

P Szatmár 1.245 román

Ko Szamosfalva
IV. P Kolozs 1.095

N Szamoskrassó
III. P Szatmár 1.245 román

N Szamosudvarhel v
III. Pttb Szilágy 2.136 román

N Szaniszló
II. Ptb Szatmár 2.616 román ' • ♦

N Szaplonca
III. Ptb Máramaros 2.112 német

román
Ko Szárhegy

III. Ptb Csik 2.400

Ko Szászszentgyörgy
III. P Beszterce-Naszód 1.245 német

Ko Szászfenes
III. Ptb Kolozs 2.472 román

Ko Szászlekenee
II. Ptb Beszterce-Naszód 2.616

N Szatmárhegy
III. Ptb Szatmár 2.256

N Szatmárnémeti 3.
III.

•
Ptb Szatmár 2.424
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Posta
igazgatósági

kerület
A' postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Szatmárudvari
m .

Ptb Szatmár 1 .776

N Szatmárzsadány
III.

Pt Szatmár 1 .503 román

Ko Szék
III.

Ptb Szolnok-Doboka 1 .8 9 6

N Székelyhid
I.

Pttb Bihar 11 .310

Ko Székelykeresztúr Pttb Udvarhely 11 .019

Ko Székelyvaja
III.

P Maros-Torda 1 .968

Ko Szentegyházasfalu
m .

Ptb Udvarhely 2 .4 7 2

N Szent jobb 
III.

Ptb Bihar 1 ,851

Ko Szentjózsef pu. 
III.

P Beszterce-Naszód 1 .2 4 5

Ko Szentkatolna
i n .

Ptb Háromszék 1 .6 2 3

Ko Szentmáté
III.

Ptb Szolnok-Doboka 1 .623 román

Ko Szépkenyerűszent-
márton

III.

P Szolnok-Doboka 1.245

Ko Szépvíz
II.

Ptb Csik 2 .9 0 4

Ko Szeretetfalva
III.

Pttb Beszterce-Naszód 2 .1 1 2 román

N Szigetkamra
III.

Pttb Máramaros 2 .0 8 8

N Szilágyballa
i n .

Ptb Szilágy 1.851

N Szilágycseh
I.

Ptb Szilágy 8 .7 8 4

N Szilásvfőkeresztúr
III.

Ptb Szilágy 1 .6 2 3

N Szilágygörcsön
III.

Ptb Szilágy 1 .6 2 3 román

N Sziláöyillésfalva
III.

P Szilágy 1 .968 román

N Szilágynagyfalu
II.

Ptb Szilágy 2 .9 0 4

N Szilágyperecsen
IV.

P Szilágy 1 .0 9 5
•

N Szilágypér
III.

Ptb Szilágy 1 .9 6 8
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Posta
igazgatósági

kerület
A. postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nyelvismeret

Jegyzet

N Szilágyszeg
IV.

Ptb Szilágy 1.521

N Szilágyszentkirály
III.

Ptb Szilágy 1.743

N Szilágyzovány
III.

Ptb Szilágy 1.623

N Szinérváralja
I.

Pttb Szatmár 10.401 román

Ko Szováta
II.

Pttb Maros-Torda 3.360

N Sződemeter
IV.

P Szilágy 1:095

Ko Sztána pu. 
III.

P Kolozs 1.245 román

N Szurdok
in.

Pttb Máramaros 2.136 román

Ko Szurduk
III.

Pttb Szilágy 2.640 román

Ko Tancs
III.

Ptb Maros-Torda 2.040

N Tartóié
III.

P Szatmár 1.245 román

N Tasnád
I.

Pttb Szilágy 11.310

N- Tasnádszántó
III.

Pttb Szilágy 2.640 román

N Tataros
IV.

P Bihar 1.095

Ko Teke
II.

Pttb Maros-Torda 4.800 német

Ko Tekerőpatak
IV.

Ptb Csik 1.521

Ko Teles
III.

Pttb / Beszterce-Naszód 2.568 román

Ko Torja
III.

P Háromszék 1.662

N Tóti
III.

Ptb Bihar 1.623

N Tűre
III.

P Ugocsa 1.662

N Túrterebes
III.

P IJgocsa 1.896

Ko Tusnád
III.

Ptb Csik 1.623

Ko Tusnádfürdő
III.

Ptb Csik 2.040
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Posta
igazgatósági

kerület
A postahivatal 

neve és osztálya Jellege Vármegye
Fenntartási 

költség 
évi összege 

Pengő

Az esetleg 
megkövete

lendő 
kisebbségi 

nvelvismeret

Jegyzet

Ko Uzon
II.

Ptb Háromszék 2.976

Ko Vajdakamarás
III.

P Kolozs 1.245

Ko Válaszút
II.

Ptb Kolozs 2.904 román

N V ámfalu 
III.

Pt Szatmár 1.800 román

N V áradles 
III.

Ptb Bihar 1.851 román
'

N Váradszőllős
III.

Ptb Bihar 1.503

Ko Váralmás
II.

Ptb Kolozs 2.616 román

Ko. Várdotfalva
111.

P Csik 2.050

Ko Vargyas
III.

P Udvarhely 1.245

N Vármező
Hl.

Ptb Szilágy 1.851 román

N Varsóié
III.

Ptb Szilágy 1.623 román

Ko Vasláb
III.

Ptb Csik 1.623 román

N Vedresábrány
III.

Ptb Bihar 1.623 román

N Vetés
III.

P Szatmár 1.245

N Visóoroszi
III.

Ptb Máramaros 1.623

N Visóvölgy pu. 
III.

Pttb Murám áros 1.725

Ko Zabola
II.

Ptb Háromszék 2.904

Ko Zágon
III.

Ptb Háromszék 2.544 román

Ko Zetelaka
III.

Ptb Udvarhely 1.623

N Zsibó
I.

Pttb Szilágy 10.401 román

•
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A felsorolt postamesteri állásokra azok a 
postamesterek és postakiadók pályázhatnak, 
akik a P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett 
,,A m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatá“- 
nak 7—9. §-ában felsorolt feltételekkel rendel
keznek. Pályázhatnak továbbá a román szolgá
latból átvett, vagy a román igazgatás által — ma
gyarságuk miatt — elbocsátott postamesterek és 
postakiadók is.

Az 1939. évi IV. te. 1. és 5. §-a értelmében 
zsidó származású egyén postamesteri állásra nem 
pályázhat. Ennélfogva a kinevezésre kijelölt 
postamesternek záros határidő alatt eredeti ok
iratokkal kell igazolnia keresztény származását.

Oly községekben, ahol a lakosság egyötöde 
nyelvi kisebbségből alakul, köteles a kinevezett 
s a kisebbségi nyelvet nem beszélő postamester 
az illető nyelvet 1 év alatt elsajátítani és abból 
vizsgát tenni. Kinevezése tehát addig csak ideig
lenes jellegű lesz.

Azok a pályázók (az anyaországból kiren
deltek, adminisztrátorok, átvettek, visszavettek, 
stb.), akik ezidőszerint a most felszabadult ke
leti vagy erdélyi területen szervezett postahiva
taloknál teljesítenek szolgálatot, valamint az 
ezen a területen lakó és a román uralom alatt 
maradt területről menekült pályázók kellően fel

Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására.

253.787/3.

Gyöngyös m. kir. postahivatalnál a posta
szállítás ellátására 1941. évi február hó 1. napjá
tól kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek a kö
vetkező feltételek mellett:

A postaszállító köteles:
a) Gyöngyös postahivataltól 1 km. távol

ságra levő pályaudvarra és vissza naponként (6) 
hatszor közlekedő kettősfogatú tárkocsijáratot,

szerelt folyamodványukat közvetlenül „A m. kir. 
postavezérigazgatóság Budapest 114.“ címre 
küldjék. A többi (az anyaország területén és az 
1938-ban, valamint az 1939-ben felszabadult te
rületeken tartózkodó vagy működő) pályázók 
folyamodványukat — a szolgálati út betartásával 
— a mostani, vagy az állásnélküli kiadók a leg
utóbbi állomáshelyükre illetékes postaigazgató
ságukhoz terjesztik fel.

A pályázati kérvényt sajátkezűleg kell írni 
és a m. kir. postavezérigazgatóságnak címezni.

A pályázat benyújtásának határideje 1940. 
évi november hó 30.-a.

A határidő után postára adott vagy nem az 
előírt módon felszerelt és benyújtott pályázatok 
nem kerülnek tárgyalásra.

Az itt közölt illetmények 1941. december hó 
végéig még abban az esetben sem csökkenthetők, 
ha az alapul vett forgalom időközben kisebb 
lenne. A forgalom emelkedése azonban termé
szetszerűleg maga után vonja a hirdetményben 
közölt járandóságoknak 6 hó elteltével történő 
újabb, visszamenőleges szabályozását, azaz eme
lését. A szállítási és kézbesítési átalány megálla
pítása iránt a tényléges helyzetnek megfelelően 
később történik intézkedés.

Budapest, 1940. évi november hó 13-án. '

b) Gyöngyös megyei város egész területén 
(2) két, naponta kétszer közlekedő kettősfogatú 
csomagházhozkézbesítő koesijáratot a budapesti 
m. kir. postaigazgatóság által esetről-esetre meg
állapított órákban menetrend szerint fenntartani.

Köteles a postaszállító a járatok fenntartása 
végett (3) három kocsist alkalmazni, (6) hat lo
vat tartani s a szállítás ellátásához szükséges egy 
drb nagy tárkocsit és három drb kézbesítőkocsit 
a volt postaszállítótól, illetőleg a m. kir. postától 
a megállapítandó vételárért megvásárolni, a
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szükséghez képest új kocsikat beszerezni, azokat 
jókarban, tisztán és csinosan tartani, valamint 
azok külső, világításáról gondoskodni.

A szállítónak a szállítási szerződésben kö
teleznie kell magát arra, hogy a postaszállítás el
látására alkalmazott kocsisoknak a kereskedők 
által alkalmazott segédmunkások legkisebb mun
kabéreinek megállapítására hivatott bizottság
nak 25.298/1939. I. a. K. K. M. szám alatt (meg
jelent a Budapesti Közlöny 1939. évi 91. számá
ban) megerősített határozatában megjelölt mun
kabéreknél kevesebbet fizetni nem fog.

A postaszállító a nagy tárkocsi karbantartá
sáért évi 154 P, a három kézbesítőkocsiért évi 
462 P, összesen tehát évi 616 P kocsiátalányban 
s a szállításért megállapítandó szállítási átalány
ban részesül.

>
A pályázat egyéb feltételei a budapesti m. 

kir. postaigazgatóság 3. ügyosztályánál (Buda
pest, VII., Dob-utca 75—81. sz, IV. em. 406. szo
ba) és a gyöngyösi m. kir. postahivatalnál tudha
tok meg.

A pályázathoz a feddhetetlen előéletről és 
az elválltlandó kötelezettség teljesítését biztosító 
anyagi képességről szóló hatósági bizonyítványt 
kell csatolni és a 7.720/1939. M. E. számú rende
let 1. és 3. szakaszaiban meghatározott okiratok
kal, vagy a lakóhelye szerint illetékes törvény- 
hatóság első tisztviselője által kiállított bizonyít
vánnyal igazolni tartozik a pályázó azt, hogy az 
1939. évi IV. te. alapján zsidónak nem tekinthető 
személy.

A pályázatot 1940. évi december hó 17-én 
délelőtt 10 óráig kettős, zárt borítékban a buda

pesti m. kir. postaigazgatóságnál személyesen, 
vagy posta útján kell benyújtani. A borítókra — 
mind a külsőre, mind a belsőre — fel kell je
gyezni színes irónnal: „Pályázat a gyöngyösi 
postaszállítás ellátására.“

A pályázatban pontosan meg kell jelölni azt 
az összeget, amelyért a pályázó a szállítást a ki
kötött feltételek mellett egy évi időtartamra vál
lalja.

Bánatpénzül a pályázatban megjelölt összeg
nek 2%-át készpénzben vagy biztosítékul elfo
gadható értékpapírban kell a budapesti m. kir. 
postaigazgatóság segédhivatak címére megkül
deni.

A pályázatokat 1940. évi december 17-én 
délelőtt ld órakor a budapesti m. Ikir. postaigaz
gatóság 3. ügyosztályánál (Budapest, VII., Dob- 
utca 75—81. szám, IV. em. 406. ajtó) fogják bi
zottságilag felbontani. A felbontásnál a magukat 
igazoló pályázók, vagy azoknak meghatalmazás
sal ellátott képviselői jelen lehetnek.

A pályázók pályázatukkal a határozathoza
talig, az a pályázó pedig, akinek a pályázatát el
fogadják, a szerződés megkötéséig marad köte
lezettségben.

A m. ikir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a beérkezett pályázatok közül az árakra való te
kintet 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, 1940. évi november hó 12-én.
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Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
254.670/3., 254.398/3., 254.409/3,
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* A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939.

' ' <  i  nak hatálva ala. az I hasáhhan

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi november 
30-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi november hó 13-án.

Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő kiadói álások.*)

BATASZÉK POSTAHIVATAL azonnali belépéssel 
kiadót keres.

BUDAPEST 32. POSTAHIVATAL azonnalra. de 
legkésőbb december 1-re helyettesítést vállaló kiadót ke
res. Hely állandó. Fizetés 120 P és üzemi.

BUDAPEST 43. (V., Csanády-utca 8.) I. OSZTÁLYÚ 
POSTAHIVATAL ügyes, gyors, gyakorlott (női) kiadót 
keres.-

BUDAPEST 48. POSTAHIVATAL állandó kezelésre 
utalványfelvételre gyors munkájú, gyakorlott, komoly, 
megbízható férfi kiadót keres.

BUDAPEST 97. postahivatal december elsejétől gya
korlott pénztárkezelőnőt keres. Járandóság 120 pengő és 
üzemi.

KASSA 4. I. PSZT. POSTAHIVATAL december

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű

15-re pénztárkezelésben is .gyakorlott kiadót keres. Fizetés 
110 P és üzemi.

KECSKEMÉT 3. III. OSZT. POSTAHIVATAL ke
res mindenben jártas kiadót azonnali belépésre csak fel
vételi szolgálatra. Fizetés 110 P és a mindenkori üzemi 
jutalék.

KUNMADARAS I. OSZT. POSTAHIVATAL ke
res állandó alkalmazásra december il-re nőkiadót. Ajánlko- 
zásokat fizetési igény és a szolgálati évek megjelölésével 
kérem.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL azonnalra kiadót 
keres.

SÁROSPATAK POSTAHIVATAL a posta minden 
ágában teljesen jártas kiadót keres.

SZAJOL II. OSZT. POSTAHIVATAL december 
1-től vagy 15-től lehetőleg férfi kiadót keres. Lehet idő
sebb is. Fizetés 110 P fix és üzemi.

üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Breitenbach Ella Mecsekszabolcs azonnal Hivatali kisegítőnek.

Horváth István Vönöck " azonnal Némi gyakorlattal 
Kisegítőnek ajánlkozik

Stefánka Anna Ormospuszta 
(Borsod m.) azonnal Kisegítőnek ajánlkozik

Tóth Sándor Szeged, 
Bokor-u. 10. - azonnal

1% ’

Hivataili kisegítőnek 
ajánlkozik.

özv. Tóth Kálmánná Miskolc,
Toronyalja-u. 8. sz. azonnalra Kisegítőnek ajánlkozik

A szerkesztőségnek  szánt kü ldem ények  cím zése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztá ly . B udapest 114. 
A kiadóhivatalnak s z in t  kü ldem ények  cím zése: K ülföldi hirlaposztály. D ob-utca, B udapest 7.

—  1 — — —— .. — ——  ----------------rnr— — — m i
Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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Megbízások.
Megbízatások.
Megbízás.
Felmentés és megbízatás.
Hivatalvezetői felmentés.
Feláras bélyegsorozat forgalomba bocsátása.
Különleges ragjegy használata a Budapest 7. számú 

postahivatalnál.
Erdély területéről és némely azzal határos terület

ről Magyarország egyéb területére irányuló sószállítások 
korlátozása.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
Változások a Mozgópostái jegyzékben.
A Magyar Szent Koronához viszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Hatvan 3. számú postahivatal megnyitása.
Karancskeszi postaügynökség postahivatallá való át

alakítása.
Mekényes postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Porpác postaügynökség megszüntetése.

4$. szám.

A E O I Í I :

Bőgőt postaügynökség megnyitása.
Ürmöshát pu. postaügynökség megszüntetése,
Bedeg postahivatal nevének megváltoztatása.
Lefoglalandó sajtótermék.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag lefoglalt 

sajtótermékek jegyzékének új kiadása.
ffivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 

névjegyzékének kiegészítése.
Változás a Táviró-Díjszabásban.
Az Északamerikai Egyesült Államokba és Puerto- 

Rico-ba szóló hírlaptáviratok díjának mérséklése.
Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkezett hírla

pokról és folyóiratokról.
Statisztikai adatgyűjtés különleges postai szolgála

tokról
Helyesbítés a visszacsatolt keleti és erdélyi ország

részen működő postamesteri hivatalokra kiírt pályázattal 
kapcsolatosan.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízások.
I.

255.375/1.
Kiss István postafőigazgatói címmel és jel

leggel felruházott m. kir. postaigazgatót, a sop
roni postaigazgatóság vezetőhelyettesét 1940. évi 
december hó Ti hatállyal a soproni postaigazga
tóság vezetésével megbízom.

Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

II.
255.412/1.

Fejér Lajos postaigazgatót 1940. évi decem
ber 1-i hatállyal a soproni m. kir. postaigazgató
ság vezetőjének állandó helyettesítésével meg
bízom.

Budapest, 1940. évi november hó ló-án.

Megbízatások.

253.800/1.

1940. évi december 1-i hatállyal Gál Ernő 
postafőmérnököt a soproni postaigazgatóság mű
száki ügyosztályának vezetésével, és műszaki 
ügyekben az igazgatóság vezetőjének helyettesí
tésével megbíztam. Schuszter András főmérnö
köt a debreceni postaigazgatóság,' Jóvér István 
postafőmérnököt a soproni postaigazgatóság, 
Faller László postafőmérnököt a nagyváradi 
postaigazgatóság,. Barabás Lajos postafőmérnö
köt pedig a kolozsvári postaigazgatóság műszaki 
osztálya vezetőjének helyettesítésével megbíz
tam.

Budapest, 1940. évi november hó 15-én.
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Megbízás.

255.229/1.

Mazurek Ernő postaigazgatót 1940. évi de
cember hó 1-étől kezdődől-eg a központi biztosi 
teendők ellátásával megbíztam.

Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

Felmentés és megbízatás.
/

254.719/1.

Szécsényi István postafőíelügyelőt (80) a 
Mosonmagyaróvár 1. sz. postahivatal vezetése 
alól felmentettem és a Győr 2. sz. postahivatal 
vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi november hó 12-én.

Hivatalvezetői felmentés.

256.088/1.
Éor Árpád postafőfelügyelőt a munkácsi 

postahivatal vezetése alól kérelmére felmentet
tem.

Budapest, 1940. évi november hó 15-én.

Feláras bélyegsorozat forgalomba bocsátása.

257.369/3.

Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó évi 
december hó 2-án a Fő-méltóságú Asszony leg
főbb védnöksége alatt álló „Erdélyért“ mozga
lom támogatására 10, 20 és 32 filléres értékjel
zésű cimletekből álló, címletenként 50 filléres fel
árral árusítandó bélyegsorozato-t bocsátók for
galomba.

A bélyegsorozat vízjeles papíron (vízjel 
rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában), raszteres 
mélynyomással készül és 200.000 példányszám
ban kerül kibocsátásra.

A 10 filléres címletű bélyeg eladási ára 60

fillér, a 20 filléresé 70 fillér, a 32 filléresé pedig 
82 fillér. A teljes sorozat eladási ára 2 P 12 fillér.

A bélyegek csak sorozatban árusíthatók.
A bélyegek képmérete 22X33 mm, a fogazá- 

sig terjedő mérete 26X37 mm és álló téglánv- 
alakúak.

A 10 + 50 filléres értákjelzésű bélyegkép a 
Hadak útjából kilépő, jobb karját kitáró, bal ke
zében szuronyos fegyvert tartó, Erdély felé me
netelő magyar honvédet ábrázolja. Háttérben a 
Hadak útján jobb kezében lefelé tartott karddal, 
Csaba királyfi lovas alakja látható. A bélyegkép 
felső bal sarkában az „1940“ évszám, az alsó szé
lén „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, efelett a 
bal mezőben a 10+50 filléres értékjelzés nyert 
elhelyezést. A szöveg és számfeliratok rovás-írás 
stílusában készültek. A bélyegkép alsó jobb sarka 
alatt a tervező művész „LÉGRADY SÁNDOR" 
neve olvasható. A bélyeg színe: zöld.

A 20 + 50 filléres értékjelzésű bélyegkép a 
Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészeiket szimbolizálja. A képen 
Magyarország Védaszonya látható, fején a gló
riával övezett Szent Korona, a glóriában fénylő 
betűkkel „PATRONA HUNGÁRIÁÉ“ szavak 
olvashatók. A felszabadult Erdélyt jelképező 
székely férfi fejét glória és töviskoszorú fonja 
körül. A bélyegkép alsó szélén a „MAGYAR 
KIR. POSTA“ szövege, efelett a bal mezőben a 
20+50 filléres érték jelzés nyert elhelyezést. 
Utóbi szöveg és számfeliratok rovás-írás stílusá
ban készültek. A bélyegkép alsó jobb sarka alatt 
a tervező művész „LÉGRADY SÁNDOR“ neve 
olvasható. A bélyeg színe: lilás vörös.

A 32+50 filléres értékjelzésű bélyegkép egy 
ősi kopjafa tövében térdelő székely anyát ábrá
zol, amint felajánlja kezében virágot tartó gyer
mekét a Hazának. A háttérben jobboldalt a fel
kelő nap, baloldalt a nap sugárözönében egy öt- 
tornyú székely templom látható. A bélyegkép 
felső jobb sarkában az „1940“ év-szám, alsó szé
lén „MAGYAR KIR. POSTA“ szöveg, efelett a 
bal mezőben a 32+50 filléres érték jelzés nyert 
elhelyezést. A szöveg es számfeliratok rovás-írás 
stílusában készültek. A bélyegkép alsó jobb 
sarka alatt a tervező művész „LÉGRADY SÁN
DOR“ neve olvasható. A bélyeg színe: sárgás
barna.

A bélyegsorozat képét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm:
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A bélyegek 1941. évi január hó 31-éig lesz
nek forgalomban, tehát bárhová szóló postai kül
demények bérmentesítésére folyó évi december 
hó 2-töl 1941. évi január hó végéig felár nélkül 
számított értékük (10, 20 és 32 f) erejéig használ
hatók fel.

1941. február hó 1-től a bélyegek érvényes
sége megszűnik, tehát ettől az időponttól kezdve 
bérmentesítésre nem használhatók fel és a kö
zönség birtokában maradt példányokat a posta- 
hivatalok forgalomban lévő bélyegekre nem cse
rélik be.

A bélyegeket valamennyi kincstári postahi
vatal és a m. kir. posta bélyegértékesítő irodája 
(Budapest 7.) árusítja darabszám-korlátozás nél
kül.

Az árusítással megbízott postahivataloknak 
a részükre eladás végett megállapított bélyeg- 
mennyiséget a m. kir. posta értékcikkraktára hi
vatalból küldi meg.

Az árusítással megbízott postahivatalok a 
bélyegeket folyó évi december hó 2-a előtt még 
abban az esetben sem árusíthatják,vagy szolgál
tathatják ki, ha az ellátmány előbb érkeznék is 
meg.

Az árusítással megbízott postahivatalok és 
a m. kir. posta bélyegértékesítő irodája a kész
letükben lévő „Erdélyért“ bélyegsorozatot 1941. 
február hó 1—5-e között kötelesek bizonylatpár 
kíséretében a m. kir. posta értékcikkraktárába 
beszolgáltatni.

Az árusítással megbízott postahivatalok a 
részükre eladás végett hivatalból küldött bélyeg- 
mennyiség eladása esetén — amennyiben a bé
lyegek iránt még érdeklődés mutatkozik — meg
felelő készletről soronkívüli (esetleg távbeszélőn 
történő) megrendeléssel kötelesek gondoskodni.

A m. kir. posta értőkcikkraktára a soronkí
vüli megrendelésnek készlete arányában tesz 
eleget.

A postahivatalok a m. kir. posta értékcikk- 
raktárától kapott, valamint az oda beszolgálta
tott bélyegmennyiséget felárral számított' érté
kükben, az egyéb postai értékcikkekhez hason
lóan, az értékcikk-mérlegükben tartják nyilván, 
az eladásból befolyt összeget pedig a postai ér
tékcikk-naplóban számolják el.

Az eladással foglalkoztatott személyzetnek 
az eladási ár (névérték és felár) után a postai ér
tékcikkekre megállapított árusítási jutalék jár.

Az eladott bélyegekért befolyt összeget a 
postahivatalok a postai értékcikknapló havi lezá
rása után a névérték és felár együttes összegével 
külön tételben is tüntessék fel és az összeget kék 
irónnal húzzák alá.

Felhívom a postahivatalok figyelmét arra, 
hogy a nemes cél érdekében minél jobb ered
mény elérésére törekedjenek és a bélyegeket 
nagy gonddal kezeljék, gyűrődéstől, bepiszkoló- 
dástól óvják meg.

Budapest, 1940. évi november hó 18-án.
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Különleges ragjegy használata a Budapest 7. 
számú postahivatalnál.

257.726/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az aján

lási ragjegy 50 éves emlékére a budapesti 7. szá
mú postahivatal folyó évi november hó 25-étől 
december hó 31-ig a nála feladásra kerülő bel
földre szóló ajánlott küldeményekhez különleges 
ajánlási ragjegyet használ.

A különleges ajánlási rag jegy az általánosan 
használt ragjegytől annyiban tér el, hogy a hi
vatal neve alatt még „1890—1940. — 50 ÉVES AZ 
AJÁNLÁSI RAGJEGY“ szöveget is tartal
mazza.

Ezeket a rágj egyeket csak a budapesti 7. 
számú postahivatal ajánlott küldeményeket fel
vevő munkahelyei használhatják. Magánfeleknek 
csoportos küldeményeik felszereléseihez nem ad
hatók ki.

Budapest, 1940. évi november hó 19-én.

Erdély területéről és némely azzal határos te
rületről Magyarország egyéb területére irá

nyuló sószállítások korlátozása.
257.904/4.

A m. kir. pénzügyminiszter úr rendelkezése 
folytán Erdélynek, továbbá Szilágy megyé
nek, Máramaros vármegye most visszacsatolt 
déli részének és Szatmár megye nagysomkúti já
rásának területéről sót bármilyen alakban, tehát 
akár őrölt, akár darabos sót, denaturált marha
sót vagy iparsót, stb. kizárólag csak a sziget
kamarai, dósaknál és paraj di sószállítóhivatal 
szállíthat.

Ennek folytán az említett területen levő 
postahivatalok más feladóktól eredő sót tartal
mazó küldemények felvételét megfelelő felvilá
gosítás után tagadiák meg, az ország egyéb terü
letén lévő hivatalok pedig az esetleg tévedésből 
felvett, odaérkező ilven küldeményeket ne kéz
besítsék. hanem ..Szabályellenes“ jelzéssel fel
adási helyükre küldjék vissza.

A hivatalok ezt a rendelkezést jegyezzék elő 
a Levélnostadíi szabás 69. S-ánál. A Levélnosta- 
díiszahás javítása iránt a legközelebbi változá
sok íit’án intézkedem.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Változások a Légipostái Tájékoztatóban.
255.362/4.

A hivatalok a P. R. T. 1940. évi 43. számá
nak mellékleteként kiadott Légipostái Tájékoz
tatóban vezessék keresztül a következő változá
sokat:

1. oldal, a „Budapestről külföldre induló légi
járatok“ cím alatt a negyedik sorban Budapest—- 
Venezia—Milano-ból a „Milano“ szót töröljék.

2. oldal, Európa, Jugoszláviánál a 4. hasábba 
írják be: „11.50“; Olaszország, Milánónál pedig a
4. hasábban lévő „15.40“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Változások a Mozgópostái jegyzékben.
ad 257.858/3.

A Kisterenye—Kál-Kápolna között közle
kedő 68. számú mozgóposták a 8926/8937 (17.30— 
19.17 és 9.00—11.52), a 140. sz. mozgóposták a 
Szatmárnémeti 2. számú postahivatal fenntartá
sában, Szatmárnémeti—Mátészalka között a 
6145/6144 (10.54—12.57 és 13.56—15.55), a 156. 
számú mozgóposta — csak menetirányban — 
Debrecen—Püspökladány—Nagyvárad között az 
1729/522 (1.50—6.55) számú vonatokban közle
kedik.

Torna—Kassa között a Kassa 2. számú 
postahivatal fenntartásában a 9824, Szatmár
németi—Mátészalka között Szatmárnémeti 2. 
számú postahivatal fenntartásában a 6143/6148. 
számú vonatok poggyászkocsijában postai jegy- 
zékelőmenet közlekedik.

A zárójelben feltüntetett számadatok a 
mozgóposta indulásának es érkezésének idő
pont j át jelzik.

A változásokat a hivatalok jegyezzék elő a 
P. R. Tára ez évi 46. számában közzétett mozgó
postái jegyzékben.

Budapest, 1940. évi november hó 19-én.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyílt postaszer

vek.
IX. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postaszervek kezdették meg működésüket:
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Postamesteri postahivatalok:
/ / '

1940. évi november hó 12-én:
Marosfö pu., Csik vm., Marosvásárhely ■» ■» 

Sepsiszentgyörgy. Ellenőrzőszáma 7.326, díjnégy- 
szögszáma 10.262.

I
1940. évi november hó 16-án:

Érkeserü, Bihar vm., Nagyvárad -  — »» Ér- 
mihályfalva. Ellenőrző száma 1.379, díjnégyszög- 
száma 2.049.

Postaügynökségek:
1940. évi november hó 11-én:

Kolozsgyula, Kolozs vm., Kolozsvár — — 
Nagykároly, ellenőrző hivatala Kolozsborsa, 
ellenőrzőszáma 1.156, díjnégyszögszáma 4.802.

Semesnye, Szolnok-Doboka vm, Kolozsvár 
-  -  — Nagykároly, ellenőrzőhivatala Nagy- 
ilonda, ellenőrzőszáma 1.157, díjnégyszögszáma 
4.526.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

L Hatvan 3. számú postahivatal megnyitása.

^  256.324/3.
Hatvan nagyközségben 1940. évi november 

hó 16-án „Hatvan 3.“ elnevezéssel távbeszélővel 
egyesített felvevő postahivatal nyílt meg.

A hivatal ellenőrzőszáma: 805, díjnégyszög
száma: 84, szolgálati jellege: L.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 248. oldalán Hatvannál a 
„J?" jel elé jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 59. oldalán Hatvan 2. után jegyezzék be:
„805, 84,....... ,Hatvan 3. (Rákóczi-u. 77.), Heves,
Bp„ Budapest ■=>=>= Miskolc“. A 177. oldalon a 
804. szám után jegyezzék be: „805. Hatvan 3.“ 

Budapest, 1940. évi november hó 19-én.

Karancskeszi postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

255.817/3.
Karancskeszi postaügynökség 1940. évi no

vember hó 15-én IV. osztályú postahivatallá ala
kult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 284. oldalán Karancskeszi- 
nél a Eh. Salgótarján“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 70. oldalán Karancsíkeszinél a 4. hasáb
ban az „ü. (Eh. Salgótarján)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 85. oldalán Karancskeszi- 
nél a második hasábba „Ü“ helyébe „W“~t, a ha
todik hasábba „Hatvan—Losonc“ helyébe „Sal
gótarján— Litke“ bejegyzést írjanak, a hete
dik hasábban pedig az „Eh.“ jelet töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 18-án.

Mekényes postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

255.728/3.

Mekényes távbeszélővel egyesített posta - 
ügynökség 1940. évi november hó 21-én IV. 
osztályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 365. oldalon Meké- 
nyesnél a Eh. Lengyel“ helyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 90. oldalon Mekényesnél a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Lengyel)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 112. oldalán Mekényes
nél a 2. hasábba „U“ helyébe „IV“-t írjanak, a 
7. hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést töröl
jék.

Budapest, 1940. évi november hó 15-én.

Porpác postaügynökség megszüntetése.
257.418/3.

Porpác postaügynökség működése 1940. 
évi október hó 30-án megszűnt.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 436. oldalán Porpácnál 
Eh. Sárvár 2., Győr ■»=■■■» .  Szombathely, 

1171“, postáig. S“ bejegyzés helyébe írják be: 
„u. p. Bőgőt“.
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A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 115. oldalán és az Irányítási Füzet 
145. oldalán Porpácot adataival együtt töröl
jék.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Bőgőt postaügynökség megnyitása.

257.418/3.
Vas vármegye sárvári járásában fekvő Bő

gőt községben 1940. évi október hó 31-én pos
taügynökség nyílt meg.

A postaügynökség ellenőrzőhivatala: Sár- 
. vár 2., ellenőrzőszáma: 6233, díjnégyszögszá- 
ma: 1171.

Az ügynökség forgalmi köre Bőgőt és 
Porpác községekre, valamint Bőgőt községhez 
tartozó Bögöti major lakott helyre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 146. oldalán Bőgőinél 
„u. p. és“ helyébe jegyezzék be: Eh. Sár
vár 2., Győr ■-:»-«= Szombathely, Porpác ...., 
1171,“ az „u. t. Porpác“ után pedig: „postáig.
S.“ Bögöti major r% Bőgőt ezentúl u. p. Bőgőt.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 24. oldalán Bő után jegyezzék be: 
„6233, 1171, . . ., Bőgőt ü. (Eh. Sárvár 2.), Vas, 
S, Győr a  g  a  Szombathely, Porpác . . . “. A 
169. oldalon az 1171. számnál és a 187. oldalon 
a 6233. számnál Porpác helyébe írják be: Bő
gőt.

Az Irányítási Füzet 31. oldalán Bő után je
gyezzék be: „Bőgőt, Ü, Vas, S, VII, Győr— 
Szombathely, Eh. Sárvár 2, t54“.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Ürmöshát pu. postaügynökség megszüntetése.

256.328/3.
Ürmöshát pályaudvari postaügynökség 

működése 1940. évi október hó 31-én meg
szűnt.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 546. oldalán Ürmöshátnál 
(rv Püspökladány) a postai adatok helyébe je
gyezzék be: „u. p. és u. t. Püspökladány.“ A

Püspökladányhoz tartozó lakott helyek közül: 
Bánfi (119. o.), Battonyás (125. o.), Flajnalzug 
(242. o.), Hamvas (244. o.), Kerektiszta (294. 
o.), Lipóthát (345. o.), Nagyfehértó (383. o.) 
és Rákosürmöshát (449. o.) ezentúl u. p. és u. 
t. Püspökladány.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 150. oldalán Ürmöshát ügynöksé
get összes adatával töröljék. A 167. oldalon a 
859. számnál és a 180. oldalon a 2735. számnál 
töröljék „Ürmöshát“ bejegyzést.

Az Irányítási Füzet 191. oldalán Ürmöshát 
ügynökséget összes adatával töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 19-én.

Bedeg Dostahivatal nevének megváltoztatása.

254.888/3.

Bedeg és Magyarkér községeknek „Bedeg- 
kér“ végleges néven történt egyesítésével kap-, 
csolatban a bedegi postahivatal elnevezése Á 
1940. évi december hó 1-én Bedegkér r A 
változik meg. ^

A hivatalok a segédkönyvekben az ; ^
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Bedegnél (126. ö j  
„Bedeg kk„ kj. h.,“ helyébe jegyezzék be: 
„Bedegkér nk.“, Bécspuszta után pedig jegyez
zék be: „Bedeg r\ Bedegkér, Tolna vm„ ta
mási j., u. p. és u. t. Bedegkér“, Komlós és 
Komlósújtelep lakott helyeknél (319. o.) „Be
deg“ helyébe „Bedegkér“-t írjanak. Magyarkér
nél (352. o.) „kk. kj. Bedeg“ helyébe jegyezzék 
be: „ o  Bedegkér“; u. p. és u. t. pedig ezentúl 
Bedegkér.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 18. oldalon a negyedik hasábban 
és a 185. oldalon az 5469. számnál „Bedeg“ he
lyébe „Bedegkér“-t írjanak. A 164. oldalon a 
298. számnál „Bedeg“ helyébe írják be: „Be
degkér“.

Az Irányítási Füzet 23. oldalán az első ha
sábba „Bedeg“ helyébe „Bedegkér“-t írjanak.

Budapest, 1940. évi november hó 14-én.
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Lefoglalandó sajtótermék.

256.083/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi november hó 14-én kelt 
B. I. 10.142/1940. számú végzésével az ismeret
len helyen előállított „A Nyilaskeresztes Párt 
nyilatkozata a bányász bérmozgalmak ügyé
ben“ című, „Ma 1940. október 17-én a magyar 
bányászok“ kezdetű, „Amit Bucsek Károly is 
megerősített“ végződésű, „Galambos Károlyné 
sk.“ aláírását feltüntető sajtótermék lefoglalá
sát rendelte el.

A m. kir. postahivatalok a szóbanlévő saj
tótermék postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesísék, hanem a budapesti 
kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi november hó 15-én.

A  postai szállításból kitiltott vagy bíróilag le
foglalt sajtótermékek jegyzékének új kiadása.

. 254.381/4.
A postai szállításból kitiltott vagy bíróilag 

lefoglalt sajtótermékek jegyzékét újból kiad
tam. A jegyzék a P. R. T. 1940. évi 43. számá
val zárul.

A postahivatalokat és mozgópostákat e 
jegyzékkel igazgatóságuk llátja el. Az ügynöksé
gek a birtokukban lévő régi kiadású jegyzéket 
használják továbbra is.

Felhívom a postahivatalokat és ügynöksé
geket, hogy a jegyzéket a P. R. T.-ban megje
lenő rendeletek alapján esetenként egészítsék 
ki, a kitiltott vagy lefoglalt sajtótermékeket 
gondosan figyeljék és azokat szabályszerűen 
kezeljék. A hivatalok működését e tekintetben 
állandóan ellenőriztetem.

Budapest, 1940. évi november hó 14-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

251.057/4.
A Budapesten működő országos tűzrendé

szed felügyelőt és az ország különböző városai
ban működő kerületi tűzrendészeti felügyelő
ket a folyó évi december hó 1-től kezdődő ér
vénnyel a levélpostai díjátalányozásban rész
vevő szervek közé felvettem.

Ezért a postahivatalok a Levélpostadíj sza

bás 67. §-ának (Díjátalányozásban részvevő 
szervek) IV. csoportjában (M. kir. Belügymi
nisztérium) 90. tételként jegyezzék be:

„90. Országos tűzrendészeti felügyelő és 
kerületi tűzrendészeti felügyelők“.

Budapest, 1940. évi november hó 9-én.

Változás a Táviró-Díjszabásban.

254.232/8,
A hivatalok a Távíró-Díjszabás mellékletét 

képező és a P. R. T. 1939. évi 54. számában meg
jelent 145.554/8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi 
és újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a kö
vetkező változást jegyezzék elő:

13. o. Üj-Zélandnál az 1. hasábba tegyenek
2) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a követ
kező új jegyzetet írják: ,,2) =  XLT =  táviratok 
egyelőre nem küldhetők.“

Budapest, 1940. évi november hó 18-án.

A z Északamerikai Egyesült Államokba és 
Puerto-Rico-ba szóló hírlaptáviratok díjának 

mérséklése.

I. ad. 256.543/8,
Az Északamerikai Egyesült Államokba, va

lamint Puerto Ricoba szóló és kizárólag a via 
Mackay Radio utirányjelzéssel ellátott hírlaptáv
iratok szódíját, 1940. november hó 19-től kezdve, 
25 cenitimes-al leszállítottam.

Ennek alapján a hivatalok a Táviró-Díjsza
básban a következő változásokat vezessék ke
resztül:

17. és 18. oldalon Alabama, Carolina, Pensa
cola, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, New- 
Orleans, Michigan, Minnesota: (Duluth stb.) 
Mississippi és St. Louis-hoz az 1-ső hasábba te
gyenek 2) jegyzefcjelölést, s mindkét oldal aljára 
írják a következő jegyzetet: ,,2) Hírlaptávirat szó
díja via Mackay Rádió útirányon 0.46 a. frank.“

Arizona, California, Key-West és Idahohoz 
az 1-ső hasábba tegyenek 3) jegyzetjelölést, s 
mindkét oldal aljára írják a következő jegyzetet: 
,,3) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio út
irányon 0.57 a. frank.“

Arkansas, Colorado, Dakota, Florida többi 
hivatal, Iowa, Kansas, Louisiana többi hivatal, 
Minnesota többi hivatal, Missouri többi hivatal és 
Montana-hoz az 1-ső hasábba tegyenek 4) jegy
zetjelölést, s mindkét oldal aljára írják a követ
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kező jegyzetet: ,,4) Hírlaptávirat szódíja via 
Mackay Radio útirányon 0.52 a. frank.“

Columbia, Connecticut, Delaware, Maryland 
és Massachusettsnél az 1-ső hasábba tegyenek 3) 
jegyzetjelölést, s mindkét oldal aljára írják a 
következő jegyzetet: ,,5) Hírlaptávirat szódíja via 
Mackay Radio útirányon 0.41 a. frank.“

Maine-hoz az 1-ső hasábba tegyenek G) jegy- 
zetjelölést s a 18. oldal aljára a következő jegyze
tet írják: ,,6) Hírlaptávirat szódíja via Mackay 
Radio útirányon 0.44 a. frank.“

A 18. oldal alján lévő 4) jegyzethez folytató
lag írják a következő mondatot: „Via Mackay 
Radio a hírlaptávirat szódíja azonban 0.36 a. fr.“ 

19. oldalon Nebrasca, New-Mexico, Okla
homa, Texas és Wioming-hez az 1-ső hasábba te
gyenek 3) jegyzetjelölést, Nevada, Oregon, 
Utah és Washington-hoz az első hasábba tegye
nek 4) jegyzeltjelölést.

New-Hampshire, New-Jersey mindkét alcí
méhez, Newyork többi hivatal, Pennsylvania 
Rhode Island és Vermont-hoz az 1-ső hasábba te
gyenek 5) jegyzet jelölést,

New-York: New-York (City) stb.-hez az 
1-ső hasábba tegyenek 6) jegyzetjelölést.

Ohio, Tennessee, Virginia, West-Virginia és 
Wisconsinhez az 1-ső hasábba tegyenek 7) jegy
zetjelölést s az oldal aljára írják a következő 
jegyzeteket:

,,3) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.57 a. frank.“

,,4) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.57 a. frank.“

,,5) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.41 a. frank.“

,,8) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.36 a. frank.“

,,7) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.46 a. frank.“

Az oldal alján lévő 2) jegyzethez folytatólag 
a következő mondatot Írják: „Via Mackay Radio 
a hírlaptávirat szódíja 0.41 a. frank.“

22. oldal. Puerto Rico-nál a San Juan stb. al
címhez az 1-ső hasábba tegyenek 4) jegyzetjelö
lést, a többi hivatalhoz pedig 5) jegyzet jelölést, s 
az oldal aljára írják a következő jegyzeteket:

,,4) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.75 a. frank.“

,,5) Hírlaptávirat szódíja via Mackay Radio 
útirányon 0.80 a. frank.“

Budapest, 1940. évi november hó 18-án.

Statisztikai adatgyűjtés a külföldről érkezett 
hírlapokról és folyóiratokról.

257.971/2.
Az ország területére közvetlen külföldi zár

latban érkezett hírlapokról és folyóiratokról f. 
évi november hó 24-től december hó 7-ig terjedő 
időben statisztikai adatokat kell gyűjteni.

Az adatokat kizárólag a beléptető, kicserélő 
postahivatalok (mozgóposták) gyűjtik.

Az adatok gyűjtésére az 1508. sz. nyomtat
vány szolgál, amelyből a szükséges mennyiséget 
az érdekelt hivataloknak a postavezérigazgatóság 
2. ügyosztálya közvetlenül küldi meg. A gyüjtőív 
a kitöltésre vonatkozó utasítást is tartalmazza.

A szabályszerűen kitöltött gyüjtőívek tisztá- 
zati példányait legkésőbb f. évi december hó 20-ig 
kell az előttes igazgatósághoz felterjeszteni. Az 
igazgatóságok a gyüjtőiveket vizsgálják felül és 
f. évi december hó 31-ig a postavezérigazgatóság 
2. ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1940. évi november hó 2€-án.

Statisztikai adatgyűjtés különleges postai szol
gálatokról.

257.972/2.
Az 1940. évben teljesített különleges postai 

szolgálatokról statisztikai adatokat kell gyűjteni. 
Az adatokat a felszabadult keleti és erdélyi terü
leteken működő postahivatalok és ügynökségek 
kivételével az összes többi postahivatalok és ügy
nökségek gyűjtsék.

Az adatok felvételére az 1527. sz. nyomtat
vány (Gyüjtőív a különleges postai szolgálatok
ról) szolgál, amely a kitöltésre vonatkozó utasí
tást és az egyes különleges szolgálatokra vonat
kozó adatgyűjtés időtartamát is tartalmazza.

Az összes postahivatalokat (ügynökségeket) 
a gyüjtőív 2—2 példányával a m. kir. posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára hivatalból 
látja el.

A gyüj tőívek tisztázati példányait legkésőbb
1941. évi január hó 20-ig kell az előttes igazgató
sághoz felterjeszteni. Az igazgatóságok a gyűjtő- 
íveket vizsgálják felül, majd törvényhatóságok 
szerint, azon belül kincstári, postamesteri hivata
lonként és ügynökségenként betűrendben ren
dezve 1941. év február hó 10-ig a postavezérigaz
gatóság 2. ügyosztályához terjesszék fel.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.
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Helyesbítés a visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrészen működő postamesteri hivatalokra 

kiírt pályázattal kapcsolatosan.

258.157/3.

A P. R. T. folyó évi 47. számában 252.442/1. 
szám alatt megjelent pályázati hirdetmény egyes 
adatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. Alsóhámorodnál a megkövetelendő ki
sebbségi nyelvismeret német, Barátkánál román.

2. A postaigazgatósági kerület Farkaslakánál

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy apályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

helyesen Ko, Gyergyóújfalunál Kö, Szurduk 
nál N.

3. A postahivatal neve: Gálospeti helyett Gá- 
lospetri, Rarcafalva helyett Karcfalva, Lövetke 
helyett Lövéte, Szigetkamra helyett Szigetkamara 
s végül Szeretetfalva helyett Szeretfalva.

4. Nagykendnél a vármegye helyesen Maros- 
Torda.

5. A fenntartási költség évi összege Apánál 
1.626, Köröskisjenőnél 1.401, Létkánál 1.095 és 
Várdotfalvánál 2.040.

Budapest, 1940. 'évi november hó 20-án.

felvett postaigazgatósághöz,az 1940. évi december 
hó 7-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postaiigynöki állásokra.
257.519/3., 256.194/3., 257.480/3., I. ad. 254.945/3.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói álások.*)

CSILLAGHEGY POSTAHIVATAL rádió kezelés
ben teljesen perfekt férfikiadó ajánlatát kéri december 
1-re.

FELCSÜT POSTAHIVATAL január 1-re postames
ter helyettest keres 3 hónapra.

KEMECSE (Szabolcs vármegye) I. OSZT. POSTA
HIVATAL kiadót keres.

KEVERMES I. OSZT. POSTAHIVATAL, azonnali 
belépésre gyakorlott kiadó ajánlatát kéri. Fizetés meg
egyezés szerint.

KOMÁRVAROS POSTAHIVATAL december 15-től 
január 15-ig helyettest keres. Fizetés megegyezés szerint.

LAJOSMIZSE POSTAHIVATAL azonnali belépésre 
kiadót keres.

NAGYSALLÓ L szolgálatú I. OSZT. POSTAHIVA
TAL állandó alkalmazásra pénztárt kezelni tudó, rend
szerető, pontos kiadót keres azonnalra, esetleg december 
1-re. Járandóság 125 P fix és üzemi.

PATY (Pest m.) II. OSZT. POSTAHIVATAL de
cember 1-ére gyakorlott kiadót keres állandó alkalma
zásra. Fizetés 50 P, üzemi és teljes ellátás.

PÉCSVÁRAD I. OSZT. POSTAHIVATAL decem
ber 1, esetleg 15-re mindhárom szakban teljesen jártas 
nőkiadót keres állandó alkalmazásra. Fizetés megegyezés 
szerint.

SOLYMÁR (Budapest mellett) II. OSZT. POSTA
HIVATAL állandó alkalmazásra kiadónőt keres decem
ber 1-re. Fizetés 100 P és a mindenkori üzemi.

TATA 2 POSTAHIVATAL gyakorlott pénztárke
zelő kiadót keres december 1-re, aki táviratozni is tud. 
Fizetés megegyezés szerint. Kézbesítés nincs.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Magyar Katalin Mágócs azonnal Keresk. érettségivel 
hivatali kisegítőnek.

Illés István Kaba azonnal Mind a három szakban 
jártas bárhova elmenne.

A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposzt&ly. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős veze tő : D uchon János.
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A  m. kir. Honvéd Vezérkar Főnökének elismerése és köszöneté a m. kir. posta
személyzet részére a Keletmagyarország és Erdély visszacsatolásával kapcsolatosan

kifejtett teljesítményért.

■ 257.522/1.

A m. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke a következő átiratot intézte a m. kir. posta vezér- 
igazgatójához:

A Keleti részek és Erdély egy részének visszacsatolásával, az anyaország életébe való be
kapcsolásával járó munka legnehezebb része befejeződött. A végrehajtott katonai tevékenysé
gek, a katonai közigazgatás megszervezése a híradástól háborús állapotnak megfelelő, sőt sok 
esetben azt meghaladó teljesítményt követeltek.

A híradás helyzetét a visszacsatolt területek hálózatának szegényes és elhanyagolt volta 
csak súlyosbította.

A megfeszített erővel végrehajtott munkából, — a kiválóságáról külföldön is nagyrabe- 
csült, —• m. kir. posta a tőle elvárt módon vette ki részét.

A legfelsőbb vezetés részére szükséges összeköttetések gyors és megbízható létesítése, a 
visszaszerzett területeket benépesítő postai szervek gyors megalakulása és működése, a felvonuló 
hadsereg hadrendjébe beosztást nyert postai személyzet lelkiismeretes munkája nagyban elősegí
tették a megszállás zavartalan lefolytatását és a katonai közigazgatás megszervezését. Különö
sen rá kell mutatnom a m. kir. posta és a honvédség közötti hagyományos, — mind az elő
készületekben, mind a végrehajtásban mutatkozó, — legszorosabb összműködésre. Az ország 
szűkös anyagi körülményei között csak ennek a kiváló összműködésnek tudom be, hogy a hír
adás a legnehezebb műszaki adottságok mellett is, a vezetés követelményeit mindig korszerűen 
kielégítette.

Az elért eredményért és a kiváló összműködésért Méltóságodnak és a m. kir. posta min
den tagjának a legfelsőbb szolgálat nevében hálás köszönetemet nyilvánítom és felkérem, hogy 
azt a m. kir. posta minden egyes tagjának tudomásul adni szíveskedjék.

Werth gytbk. s. k.
Erről a m. kir. posta személyzetét örömmel értesítem.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án. 1 ' Dr. Kuzmich s. k.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T A L O M :

Megbízás.
A Postaüzleti Szabályzat kiegészítése.
A Magyar Nemzeti Szövetség által forgalomba ho

zott ragjegyekkel (bélyegjegyekkel) ellátott küldemények
nek a postai szállításból való kizárása.

Hadifoglyok címére külföldre feladott nem utánvé- 
teles postai küldemények díjmentessége.

Norvég bankjegyek, ércpénz, és értékpapírok bevi
telének korlátozása Norvégiában.

Postai szállításból kizárt sajtótermék. 
Lefoglalandó sajtótermék.
Helyesbítés.
Változások a Helységnévtárban. 
Betöltendő kiadói állások.
Kimutatás létszámból törölt kiadóról. 
Állást kereső postakiadók.

Megbízás.

256.370;1.
Meng Pál postahivatali igazgatói címmel es 

jelleggel felruházott m. kir. postafőfelügyelő a 
m. kir. postaállomás vezetőjének állandó helyet
tesítésével megbízatott.

Budapest, 1940. évi november hó 19-én.

A  Postaüzleti Szabályzat kiegészítése.

258.231/5.
A Postaüzleti Szabályzat 21. §-ának A) 3. 

pontja uítán 4. pontként a következő szöveget 
kell beiktatni:

„Azokat a küldeményeket, amelyeknek kül
sején, burkolatán, címszalagján, a szállítóleve
lek és postautalványok szelvényén olyan bélyeg
jegy, bélyegzőlenyomat, ábra, felirat van alkal
mazva, amely a magyar állam érdekeinek veszé
lyeztetésére alkalmas.“

Az eredeti 4. és az ezt követő 5. pontot 5., 
illetőleg 6. pontra kell helyesbíteni.

Budapest, 1940. évi november hó 22-én.

A  Magyar Nem zeti Szövetség által forgalomba 
hozott ragjegyekkel (bélyegjegyekkel) ellátott 
küldeményeknek a postai szállításból való ki

zárása.

259.588/4.

A Magyar Nemzeti Szövetség olyan rag je
gyeket (bélyeg jegyeket) hozott forgalomba, 
amelyeken a vissza nem csatolt területeken fekvő 
városok (községek) képe és neve, továbbá „MA
GYAR VOLT — MAGYAR LESZ“ felírás van 
feltüntetve.

Minthogy ezek a rágj egyek a P. R. T. ugyan
ezen számában megjelent 258.231/1940. száméi 
rendelet hatálya alá esnek, azokat a küldeménye
ket, amelyeknek külsején, burkolatán, címsza
lagján vagy a szállítólevelek (szállítójegyzékek) 
és postautalványok szelvényén ilyen ragjegy 
van, postai szállításra elfogadni nem szabad. A 
tévedésből felvett, valamint a levélszekrénybe 
dobott ezeket a küldeményeket a postahivatalok 
ne továbbítsák, illetőleg a címzetteknek ne kéz
besítsék, hanem „Szabályellenes“ ragjelzővel el
látva a feladónak adják vissza.

Budapest, 1940. évi november hó 23-én.
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Hadifoglyok címére külföldre feladott nem 
utánvételes postai küldemények díjmentessége.

256.554/4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva

talok a feladásra hozott, külföldre, hadifoglyok 
címére szóló csomagok után szállítási díjat szed
nek.

Ezzel kapcsolatban felhívom a hivatalok fi
gyelmét arra, hogy az A. 1. Szab. 9. §. d) pontja 
értelmében bárki által hadifoglyok címére kül
földre feladott nem utánvételes postai küldemé
nyek után postai díjat szedni nem szabad.

A külföldre, hadifoglyok címére küldött 
vámköteles tárgyakat tartalmazó levélpostai kül
deményekhez és csomagokhoz vámárunyilatko
zatokat a díjszabásokban előírt példányszámban 
kdll csatolni. A vámárunyilatkozat megfelelő pél
dányán a külkereskedelmi statisztikai illetéket 
le kell róni.

A kicserélő hivatalok a hadifoglyok díjmen
tes csomagjait díjak rovatolása nélkül továbbít
sák külföldre.

A küldeményeken, szállítóleveleken, illetőleg 
; a csomagrovatiapon a küldemény díjmentessé

gét általában a „Prisonnier de guerre, franc de 
port“, a NT met országba szóló küldeményeknél 
„Kriegsgefangener, gebührenfrei“ vagy hason- 
értelmű szavakkal kell jelezni.

Budapest, 1940. évi november hó 25-én.

Norvég bankjegyek, ércpénz, és értékpapírok 
bevitelének korlátozása Norvégiában.

255.714/4.
A norvég postaigazgatás értesítése szerint 

norvég bankjegyet, ércpénzt és bármely nor
vég értékpapírt Norvégiába csak a Norvég Nem
zeti Bank engedélyével szábad bevinni.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet a 
Ld. 71. §., 242. oldalán, Norvégiánál.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Postai szállításból kizárt sajtótermék.
258.014/4.

A Prágában megjelenő „Nástup“ című lap
tól a postai szállítás jogát megvontam.

A postahivatalok ezt a sajtóterméket ke
zeljék a kitiltott sajtótermékek módjára. 

Budapest, 1940. évi november hó 21-én,

Lefoglalandó sajtótermék.

258.096/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi november hó 19-én kelt B. I. 
10.269/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Schittenhelm Ede Brief Nr. 1. 
an das geistige Ungartum“ című „Schittelhelm 
Ede“ végződésű, impressum nélküli sajtótermék 
(röpiirat) 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, 1940. évi november hó 22-én.

Helyesbítés.
II. ad 253.800/11.

A P. R. T. folyó évi november hó 22-én meg
jelent 48. számában közzétett 253.800/1. számú 
„Megbízatások“ című közlemény első sorában 
szereplő Gál Ernő, Gaál Ferencre helyesbítendő. 

Budapest, 1940. évi november hó 23-án.

Változások a Helységnévtárban.

I.
257.473/3.

Komlós r\ Bedegkér '(319. o.) ezentúl u. p. 
és u. t. Bedegkér.

Budapest, 1940. évi november hó 21-én.

II.
257.521/3.

A hivatalok Borzavárnál (144. o.) „kj. Porva“
helyébe jegyezzék be: „kj. h.“; Porvánál (436. o.)
pedig „kj. h.“ helyébe jegyezzék be: kj. Borza- 

'  í í  var .
Budapest, 1940. évi november hó 21-én.
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Fülöp Istvánné kiadó Gyöngyös, 1908. Debrecen 7. Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói álások. *)
BUDSZENTMIHÁLY I. OSZT. POSTAHIVATAL 

állandó alkalmazásra jó távirász és szépirású, a posta 
minden ágában jártas, róm. kát. vallásu kiadót keres. 
Fizetés: mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás és 50 
pengő készpénz +  üzemi. A kiadó a postamester család
tagjaként lesz tekintve. Az állás azonnal betöltendő.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL december le i  
belépéssel önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandó
sága havi 120 P -f a mindenkori üzemi jutalék.

IBRÁNY 50.000 EGYSÉGŰ POSTAHIVATAL 
azonnali belépésre nőkiadót keres állandó alkalmazásra. 
Fizetés teljes ellátáson kívül 45 P +  bélyegjutalék és 
mindenkori üzemi. Lehet kezdő is.

KISTARCSA POSTAHIVATAL azonnalra posta
mester helyettesítésre képes postakiadónőt keres. Járan
dóság 140 pengő és üzemi.

NAGYKAPOS POSTAHIVATAL táviratozni tudó 
férfikiadót keres pénztárkezeléshez, lehet kezdő is. Fi
zetés 110 P fix +  üzemi.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.
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Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó
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Fekete Ilonka Sarkad, plébánia. azonnal

>

Bárhova kisegítőnek.

Saliga Magdolna Debrecen, Kászon-út 16. azonnal Bárhova kisegítőnek.

Ernhardt Erzsébet Hegyfalu
decem 1 

v agy 15-re.
Vizsgázott postakiadó, 

kiadónak ajánlkozik.

Deák Ilona
• •

Nagyárad, Árvaház-utca 5. azonnal Bárhova kisegítőnek.

Mandrik Anna Ublya, posta

J

azonnal Hivatali kisegítőnek 
Kárpátalján.

Takács Zoltán Szalánta (Baranya m.) azonnal Kisegítőnek bárhova, 
ahol távírdát tanulhatna

A szerkesztőségnek színt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztfily. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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T  A M T
Elismerés és jutalmazás.
Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.
A m. kir. postavezérigazgatóság keleti szervezési 

osztálya működésének megszüntetése.
„A magyar művészetért* feláras bélyegsorozat for

galomba bocsátása.
„A Magyar művészetért“ kiállítás színhelyén al

kalmi postahivatal felállítása és különleges keletbélyegző 
használata.

A népmozgalmi nyilvántartólapokat tartalmazó nagy
alakú levélpostai küldemények gondos kezelésére való 
figyelmeztetés.

Külföldre szóló küldemények feladása.
Pénz és bankjegy beviteli tilalom Franciaországba.
Távbeszélő előfizetőül jelentkezők adatainak köz

lése a hadtest parancsnoksággal és a rendőrhatósággal.
Dunai hajók személyzetének szórakoztató rádióvevő

berendezései.
Lefoglalandó sajtótermék.
Alkalmi postahivatal létesítése és különleges bé

lyegző használata a Kölcsey emlékünnepség- és kiállítás
sal kapcsolatban.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek és az 
azoknál időközben beállott változások.

Változások a Távíró-Díjszabásban.

A L O M :

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.
Változások a Postahivatalok és Postaügynökségek 

.Névsorában és az Irányítási Füzetbén.
Változások a Helységnévtárban, a Postahivatalok és 

Postaügynökségek Névsorában és az Irányítási Füzetben.
Változás a kárpátaljai terület közigazgatási beosztá

sában.
Beütő bélyegző elvesztése. /
Hálózati igazolvány . elvesztése.
Zalahaláp postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Babót postaügynökségnek postahivataliá való átala

kítása.
Csengele postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Kopáncs postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása,
Szécsénke postaügynökség megnyitása.
Székesfehérvár postaügynökség megnyitása.
Nemesládony postaügynökség megnyitása.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Kimutatás létszámból törölt postakiadóról.
Betöltendő postakiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Elismerés és jutalmazás. Hivatalvezetői felmentés és megbízatás.

260.176/1. 259.400 1.
A m. kir. posta vezérigazgatója dr. Hermann 

Antalnénak, a Budapest 104. számú postahivatal 
postamesterének és Vágó Sarolta budapesti la
kosnak bátor és önfeláldozó magatartásukért, 
amellyel a folyó évi november hó 23-án a Buda
pest 104. számú postahivatalban elkövetett rab- 
lási kísérlet alkalmával a hivatalos vagyont meg
védtek és a kincstár megkárosítását megakadá
lyozták, elismerését fejezte ki és pénzjutalomban 
részesítette.

Budapest, 1940. évi november hó 28-án.

1. Pálfi József postafőtisztet (374.) a bánffy- 
hunyadi postahivatal vezetésével;

2. Vidék Károly postafőtisztet (235) a besz
tercei postahivatal vezetésével;

3. Kotsis Zoltán postafőtisztet (155) a Csík
szeredái postahivatal vezetésével;

4. Boross Antal postafőtisztet (141) a dési 
p os tahi va t al vezet és ével;

5. dr. Kurucz Sándor I. oszt. postatisztet 
(392) a gyergyószenmiklósi. postahivatal vezeté
sével;

6. Tenkey József postafőtisztet (159) a kézdi- 
vásárhelyi postahivatal vezetésével;

7. Malakka Ferenc posafő felügyel őt (145) a 
Kolozsvár 1. sz. postahivatal vezetésével;
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8. Sajti Imre postafőtisztet (203) a Kolozsvár 
2. sz. postahivatal vezetésével;

9. Ácsai Zoltán postafőtisztet (268) a maros- 
hévizi postahivatal vezetésével;

10. Tamás László román szolgálatból átvett 
postatisztviselőt a Marosvásárhely 1. sz. posta- 
hivatal ideiglenes vezetésével;

11. Csípő Ambrus postafelügyelőt (363) a 
Máramarossziget 1. sz. postahivatal vezetésével;

12. Bálint Ferenc postafelügyelőt (360) a 
nagybányai postahivatal vezetésével;

13. Bodolai Béla postafőtisztet (171) a Nagy
károly 1. s<z. postahivatal vezetésével;

14. Hamza Imre postafőtisztet (242) a nagy
szalontai postahivatal vezetésével;

15. Szabó- Ernő postafelügyelőt (197) a duna- 
földvári postahivatal vezetése alól való egyidejű 
felmentése mellett a Nagyvárad 1. sz. postahiva
tal vezetésével;

16. Fehér István postafelügyelőt (323) a 
Nagyvárad 2. sz. postahivatal vezetésével;

17. Maeskássy Lajos I. oszt. postatisztet 
(326) a Nagyvárad 3. sz. postahivatal vezetésével;

18. Ádám József poistafőtisztet (366) a na
szódi postahivatal vezetésével;

19. Malán Miklós postafőtisztet (277.) a sep
siszentgyörgyi postahivatal vezetésével;

20. Szabó Gyula postafőtisztet (97) a számos- • 
újvári postahivatal vezetésével;

21. Szikorszky Károly ej. postafelügyelőt 
(98) a marcali postahivatal vezetése aló való egy
idejű felmentése mellett a Szatmárnémeti 1. sz. 
postahivatal vezetésével;

22. Haypál Sándor postafőtisztet (240) a 
szatmárnémeti 2. sz. postahivatal vezetésével;

23. Garamvölgyi Béla ej. postafelügyelőt 
(227) a szászrégeni postahivatal vezetésével;

24. Kelemen Mihály postafőtisztet (199) a 
székelyudvarhelyi postahivatal vezetésével;

25. Zoványi Ernő postafőtisztet (130) a szi- 
lágysomlyói postahivatali vezetésevei;

26. végül Szilágyi János postafelügyelőt (294) 
a zilahi postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1940. évi november hó 27-én.

A  m. kir. postavezéritfazgatóság keleti szerve
zési osztálya működésének megszüntetése.

I. ad 229.333/1.
A, Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke

leti és erdélyi országrészek postai és távközlési

szolgálata szervezésének irányítására a postave
zérigazgatóság keretében „A m. kir. postavezér
igazgatóság keleti szervezési osztálya“ (rövidítve: 
„Szervosz“) elnevezéssel ideiglenesen létesített 
szerv működése 1940. évi november hó 30-ával 
megszűnt.

Budapest, 1940. évi november hó 30-án.

,.A magyar művészetért“ feláras bélyegsorozat 
forgalomba bocsátása.

263.921/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy folyó évi 

december 15-én a Magyar Képzőművészek Or
szágos Szövetsége Segély- és Nyugdíjintézménye 
és „A magyar művészetért“ mozgalom támogatá
sára szolgáló, 100%-os felárral 6, 10, 16 és 20 fil
léres címletekből álló bélyegsorozatot bocsátók 
forgalomba.

A bélyegsorozat vízjeles papíron (vízjel 
rajza a P. R. T. 1927. évi 49. számában), raszteres 
mélynyomással készül és 150.000 példányszám
ban kerül kibocsátásra.

A 6 filléres címletű bélyeg eladási ára 12 fil
lér, a 10 filléresé 20 fillér, a 16 filléresé 32 fillér, 
a 20 filléresé pedig 40 fillér. A teljes sorozat el
adási ára 1 P 04 fillér.

A bélyegek csak sorozatban árusíthatók.
A 6+6  filléres és 20+20 filléres bélyeg leke

rekített sarkú fekvő, a 10+10 filléres és 16 + 16 
filléres lekerekített álló téglányalakú. A kép mé
rete 22X33 mm, a fogazásig terjedő mérete 
26X37 mm. A négy bélyegen * MAGYAR KI
RÁLYI POSTA * MAGYAR MŰVÉSZETÉRT 
körirat, a bélyegképek alatt pedig a tervező mű
vész: „KONECSNI GYÖRGY“ neve olvasható.

A 6+6 f-es értékjelzésű bélyegkép a képző- 
művészetet jelképező, bal kezében a művésze

tek pajzsát, jobb kezében nyitott babérkoszorút 
tartó repülő múzsát ábrázol. A múzsától balra a 
6+6  f értékjelzés van. A bélyeg színe: zöld.

A 10+10 f-es értékjelzésű bélyegképen a 
szobrászától jelképező, bal kezében vésőt, jobb 
kezében kalapácsot tartó férfialak látható. A bé
lyegkép alsó jobb sarkában a „10+ 10“ f-es ér
tékjelzés nyert elhelyezést. A bélyeg színe: sár
gásbarna.

A 16+16 f-es értékjelzésű bélyegkép a fes
tészetet jelképező, jobb kezében ecsetet, bal ke
zében festéktáblát tartó nőalakot ábrázol. A be-
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lyegkép alsó bal sarkában a „16+16 f“ értékjel
zés olvasható. A bélyeg színe: ibolya.

A 20 + 20 f-es érték jelzésű bélyegképen a köl
tészetet jelképező Pegasus alakja látható, a bal

felső sarkában a „20 + 20 f“ érték jelzés van fel
tüntetve. A bélyeg színe: cserépvörös.

A bélyegsorozat képét az eredetitől eltérő 
nagyságban itt közlöm:

A bélyegek bárhová szóló postai küldetné- 
nyék bérmentesítésére folyó évi december hó 
15-től 1941. évi március hó 31-ig felár nélkül szá
mított értékük (6 fillér, 10 fillér, 16 fillér, illető
leg 20 fillér) erejéig használhatók fel.

1941. évi április hó 1-től a bélyegek érvényes
sége megszűnik. Ettől az időponttól kezdve bér- 
mentesítésre nem használhatók fel és a közönség 
birtokában maradt példányokat a postahivatalok 
forgalomban lévő bélyegekre nem cserélik be.

A bélyegeket csak „A magyar művészetért“ 
kiállítás színhelyén (XIV. kér., Hősök tere, Mű
csarnok) folyó évi december hó 15-től 22-ig mű
ködő alkalmi postahivatal árusítja a kiállítás be
lépőjegye szelvényének átadása és 1 P 04 fillér 
lefizetése ellenében.

Egy belépőjegy szelvényre az alkalmi posta- 
hivatal csak egy sorozat bélyeget szolgáltathat ki.

Az alkalmi bélyegsorozatot tehát a kiállítás 
színhelyén működő alkalmi postahivatalon' kívül 
a többi postahivatal és a bólyegértékesítő iroda 
nem árusítja.

Az alkalmi bélyegsorozat iránt érdeklődőket 
a postahivatalok a fentieknek megfelelően világo
sítsák fel.

Budapest 1940. évi december hó 4-én.

„A Magyar művészetért“ kiállítás színhelyén 
alkalmi postahivatal felállítása és különleges 

keletbélyegző használata.
264.158/3.

„A Magyar művészetért“ mozgalom által 
rendezendő kiállítás színhelyén (Budapest, XIV.,
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Hősök tere, Műcsarnok) folyó évi december hó 
15-től 22-ig bezárólag (vasárnap is) naponként 
10—15 óráig tartó szolgálati idővel, a Budapest 
72. sz. postahivatal kirendeltségeként kizárólag 
közönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére és értékcikkek árusításával megbízott 
alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott kül
demények lebélyegzéséhez „A Magyar művésze
tért — Budapest.“ feliratú különleges alkalmi ke
letbélyegzőt használ.

A lebélyegzés december hó 15-én, az alkalmi 
postahivatal megnyitásának a napján kék festék
kel, a többi napokon pedig fekete festékkel tör
ténik.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

A  népmozgalmi nyilvántartólapokat tartalmazó 
nagyalakú levélpostai küldemények gondos ke

zelésére való figyelmeztetés.

255.797/4.
Gyakori a panasz, hogy a P. R. T. 1940. évi

4. számában közzétett 202.833/4. sz. rendelet 2. 
pontjában a 2, és 3. sz. mintával ismertetett bo
rítékban postára adott népmozgalmi nyilván
tartólapokat a hivatalok gondatlanul kezelik. Eze
ket a nagyalakú 32X22 cm) levélpostai küldemé
nyeket ugyanis a hivatalok az A. 2. Szab. 53. §. 
2. pontjában előírt rendelkezések figyelmen kí
vül hagyásával összehajtják, összegyűrik és ez
által használhatatlanná teszik.

A népmozgalmi nyilvántartólapoknak kímé
letes kezeléséhez fűződő fontos érdekekre való 
tekintettel nyomatékosan felhívom a hivatalok 
figyelmét a nyilvántartólapokat tartalmazó nagy
alakú levélpostai küldeményeknek az A. 2. Szab.
53. §. 2. pontja értelmében való gondos kezelé
sére, illetőleg arra, hogy a hivatalok a nyilván- 
tartólapokat tartalmazó borítékoknak összehaj- 
togatásától és összegyűrődésétől tartózkodjanak. 
Egyúttal figyelmeztetem a hivatalokat még arra 
is, hogy e küldeményeknek a zárlatokban való 
elhelyezése alkalmával szintén különös körülte
kintéssel járjanak el, nehogy azok szállítás köz
ben megsérüljenek.

A hivatalok e rendcletemet az A. 2. Szab. 
hivatkozott rendelkezésénél jegyezzék elő és a 
hivatalvezetők a személyzetet megfelelően oktas
sák ki és a népmozgalmi nyilvántartólapokat tar

talmazó nagyalakú levélpostai küldemények sza
bályszerű és kíméletes kezelését szigorúan ellen
őrizzék.

Budapest, 1940. évi november hó 26-án.

Külföldre szóló küldemények feladása.

I. ad 261.040/4.
A Magyar Nemzeti Bank a P. R. T. 1937. 

évi 21. számában közzétett 102.209,4. számú ren
delet 6. §. 1. pontjában említett barnaszinű nyi
latkozatokat folyó évi november hó 28-tól kezdve 
az egész ország területén két aláírással látta- 
mozza. Az egy aláírással ellátott nyüatkozatok 
ezzel a nappal érvényüket vesztették.

A hivatalok a jövőben tehát csakis a Ma
gyar Nemzeti Bank két aláírásával ellátott 
barnaszinű nyilatkozatokat fogadjanak el a fel
vételnél.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a fentidézett 
rendelet 6. §. 1. p. 3. bekezdése után beragasztott
[6] fedőlap szövegében.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Pénz- és bankjegy beviteli tilalom Francia- 
országba.

248.139/4.
A francia postaigazgatás közlése szerint 

francia és francia gyarmati, valamint idegen érc- 
pénzeknek és bankjegyeknek Franciaországba 
való bevitele tilos.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levélposta- 
díjszabás 238. és a Csomagdíjszabás 56. oldalán 
F r anci aor szagnál.

Budapest, 1940. évi november hó 27-én.

Távbeszélő előfizetőül jelentkezők adatainak 
közlése a hadtest parancsnoksággal és a rend

őrhatósággal.

I. ad 250.209/8.

Átmenetileg, addig, amíg a P. R. T. 1940. évi 
24. számában közzétett 224.591/8. számú rende- 
letemmel rendszeresített soronkívüli bekapcsol 
lási díj érvényben van, a távbeszélő előfizetőül 
jelentkezők adatainak a rendőrhatósággal és a
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határsáv területén ezen felül a hadtes parancs
noksággal való közlésére vonatkozólag a követ
kezőket rendelem:

Ha a jelentkező a soronkívüli bekapcsolási 
díjat megfizeti, mind á rendőrihatósághoz, mind 
pedig a határsáv területén a hadtest parancsnok
sághoz intézendő megkeresés I. részének felső 
jobb sarkára színes irónnal feltűnően „Soronkí
vüli bekapcsolási díjat fizet“ megjelölést kell 
írni. Az ilyen módon megjelölt megkeresést a 
rendőrhatóság, illetőleg a hadtest parancsnokság 
8 nap alatt elintézi és válaszát közli. Ha 8 nap 
alatt nem érkezik válasz, arra tovább nem kell 
várni; az állomás bekapcsolható.

Ha a válasz a határidőn túl, az állomás be
kapcsolása után érkezik be és az állomás felszere
lését nem véleményezi, az esetet jelenteni kell. 
Az állomást ilyen esetben döntésig ki kell duga- 
szolni.

A soronkívüli bekapcsolási díjat az ilyen ki- 
dugaszolt állomás előfizetőjének, ha a kidugaszo- 
lás 8 napnál tovább tart, vissza kell téríteni.

Ha a jelentkező nem fizet soronkívüli bekap
csolási díjat, ezt a megkeresésen nem kell feltün
tetni. Ebben az esetben a megkeresés elintézésére 
20 napig kell várni. Ha addig válasz nem érke
zik, a.21-ik napon az elintézést meg kell sürgetni.

Ha az előfizető soronkívüli bekapcsolási dí
jat nem fizetett a rendőrhatóság és a határsáv 
területén a hadtest parancsnokság válaszának be
érkezte előtt, a távbeszélő állomást nem szabad 
felszerelni.

A hivatalok ezt a rendeletet a Távb. Kéz. 12. 
§. 1. p. 1. bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1940. évi november hó 20-án.

Dunai hajók személyzetének szórakoztató 
rádióvevőberendezései.

255.699/8.

A dunai hajókon felszerelt szórakoztató 
rádióvevőberendezések üzembentartására vonat
kozó és a P. R. T. 1932. évi 13. számában közzé
tett nemzetközi megállapodáshoz Bulgária is 
csatlakozott.

Ennek alapján, valamint az időközben bekö
vetkezett európai események következtében a hi
vatalok a P. R. T. 1932. évi 13. számában közzé
tett 77.87915. sz. rendelet első bekezdésében

„Ausztriával, Csehsizlovákországgal“ szavakat 
töröljék és „Bulgáriával“ szót írják.

Budapest, 1940. évi november hó 29-én.

Lefoglalandó sajtótermék.

260.361/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi november hó 24-én keit B. I. 
10.508/1940. számú végzésével az ismeretlen he
lyen előállított „Bajtárs“ című, „Megvan az új or
szág, de nincsenek új magyarok!“ kezdetű, „Belső 
újjászületésnek az alapjait“ végződésű, impresz- 
szum nélküli 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, 1940. évi november hó 26-án.

Alkalmi postahivatal létesítése és különleges 
bélyegző használata a Kölcsey emlékünnepség- 

és kiállítással kapcsolatban.
II. ad 250.725/3.

A Magyar Irodalmi Társaságok Országos 
Szövetsége által Budapesten, a Magyar Nemzeti 
Múzeumban rendezendő Kölcsey Ferenc emlék- 
ünnepség és kiállítás színhelyén folyó évi decem
ber hó 7-én, 8-án és 9-én naponként 9 órától 13 
óra 30 percig tartó szolgálati idővel kizárólag kö
zönséges és ajánlott küldemények felvételére a 
Budapest 4. számú postahivatal kirendeltségeké- 
pen alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott kül
demények lebélyegzéséhez Kölcsey Ferenc arc
képével díszített „Emlékünnepség és kiállítás 
Kölcsey születése 150. évfordulóján — Budapest 
4.“ feliratú különleges bélyegzőt használ.

Budapest, 1940. évi november hó 27-én.

A  Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben megnyílt posta
szervek és az azoknál időközben beállott vál

tozások.
X. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postaügynökségek kezdették meg működésüket:
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1940. évi november hó 19-én:
Földra, Beszterce-Naszód vm., Kolozsvár 

— — — . Óradna, ellenőrzőhivatala Naszód, ellen
őrzőszáma 1.315, díjnégyszögszáma 6.604.

Szilágybagos, Szilágy vm., Székelyhíd-=-c= 
Sarmaság, ellenőrzőhivatala Szilágynagyfalu, el
lenőrzőszáma 1.160, díjnégyszögszáma 3.280.

1940. évi november hó 20-án:
Szilágy S á m s o n ,  Szilágy vm., Kolozsvár — -  .. 

Nagykároly, ellenőrzőhivatala Szilágyballa, ellen
őrzőszáma 1.313, díjnégyszögszáma 3.280.

Bélbor postahivatalnál (megnyílt folyó évi 
szeptember hó 23-án, megnyitása közzététetett a 
P. R. T. folyó évi október hó 4-i 40. számában a
III. ad 240.664/3. számú rendeletben') és V árdot- 
falva postahivatalnál (megnyílt folyó évi szep
tember hó 16-án, megnyitása közzététetett a P. 
R. T. folyó évi szeptember hó 20-i számában az 
I. ad 240.664/3. számú rendeletben) „L“ szolgálat
tal nyilvános távbeszélő állomás nvilt meg.

Apa postahivatal (megnyílt folyó évi szep
tember hó 9-én, megnyitása közzététetett a P. R.
T. folyó évi szeptember hó 13-i 37. számában a 
240.664/3. számú rendeletben) távíróval egyesítte- 
tett.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
257.606/8.

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

9. o. Németországnál (1. sz. fedőlap a P. R.
T. 1940. évi 40. sz.-hoz) az 1. hasábba tegyenek 6) 
jegyzet jelölést.

Németország, c) Lengyel főkormányzóságnál 
az 1. hasábban zárójelben levő „pour les terri- 
toires polonaís occupés“ s z a v a k a t  töröljék.

Ugyanitt, a táblázat alatt levő jegyzetek vé
gére új jegyzetként ragasszák be a csatolt 1. sz. 
fedőlapot.

10. o. Észtországnál és Litvániánál az 1. ha
sábban levő o jelet töröljék.

11. o. Oroszországnál az 1. hasábba tegyenek 
25) jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig ragasz
szák be a csatolt 2. sz. fedőlapot.

19. o. Az oldal alján levő 3) jegyzet szövegé
ben a 0.57 aranyfrank szódíjat 0.52 aranyfrankra 
helyesbítsék.

26. o. Az oldal alján levő 15) jegyzet szöve
gét (1. sz. fedőlap a P. R. T. 1940. évi 3. sz.-hoz)

töröljék és helyébe ragasszák be a csatolt 3. sz. 
fedőlapot.

A kötött szövegű ( =  GTG —) és szabad 
szövegű ( =  XLT —) karácsonyi és újévi üdvöz
lőtáviratok forgalmában az 1940. december 14-től
1941. január 6-ig terjedő időszakban, az egyes eu
rópai és európánkívüli igazgatások, illetőleg táv
írótársaságok az alábbi korlátozásokat léptették 
életbe:

Albánia, Algír, Észtország, Franciaország, 
Görögország, Lettország, Olaszország, Tunisz: 
=  XLT =  nem küldhető.

Bahama-szigetek: — XLT = , =  GTG — 
nem küldhető.

Bermuda-szigetek: — GTG =  nem küldhető, 
=  XLT =  csak via Mackay Radio, via Commer
cial és via Western Union küldhető.

Kanada: New Foundland, Labrador: sem 
=  GTG = , sem =  XLT =  nem küldhető.

Kanada, többi tartomány: =  GTG =  nem 
küldhető, — XLT =  csak via Mackay Radio, via 
Commercial és via Western Union küldhető.

Honduras (brit), Jamaika, Kis-Antillák: An
tigua, Barbados, Cayman, Dominique, Grenade, 
Montserrat, St. Christophe, St. Lucie, St. Vin
cent, Tobago, Trinidad, Turks Islands, Falkland- 
szigetek, Guyana (brit), Egyiptom, Ciprus-sziget, 
Francia-lndokina, Malaya- és Penang-sziget, Pa
lesztina, Transz Jordánia, Brit-Észak-Borneo, Fid- 
zsi-szigetek, Gilbert- és Ellice-szigetek, Marianna- 
szigetek, Marshall-szigetek, Salamon-szigetek, 
Tonga- vagy Barátság-szigetek, Uj-Guinea terü
let: sem =  GTG = , sem =  XLT =  nem küld
hető.

A hivatalok ennélfogva a Távíró-Díjszabás 
mellékletét képező és a P. R. T. 1939. évi 54. szá
mában megjelent 145.554/8. sz. rendelettel kiadott 
karácsonyi és újévi üdvözlőtáviratok Díjtábláza
tában a következő változásokat jegyezzék elő:

1. o. Albániánál, Algírnál, Észtországnál, 
Franciaországnál és Görögországnál,

2. o. Lettországnál, Olaszországnál és Tu
nisznál az 1. hasábba tegyenek *) jegyzet jelölést, 
az oldalak aljára pedig a következő jegyzettet ír
ják: ,,*) =  XLT =  táviratok egyelőre nem küld
hetők.“

3. o. Bahama-szigeteknél és Bermuda- szige
teknél az 1. hasábba tegyenek *) jegyzet jelölést, 
az oldal aljára pedig a következő jegyzetet írják: 
„*) A Bahama-sizigetekre =  XLT =  és =  GTG =  
táviratok egyelőre nem küldhetők. A Bermuda- 
szigetekre =  GTG — táviratok egyelőre nem
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küldhetők, =  XLT =  táviratok pedig csak via 
Mackay Radio, via Commercial és via Western 
Union küldhetők.“

5. o. Kanadához az 1. hasábba tegyenek *) 
jegyzetjelölést, az oldal aljára pedig a következő 
jegyzetet írják: „*) Kanada: New-Foundland, 
Labradorba =  XLT =  és =  GTG =  táviratok 
egyelőre nem küldhetők. Kanada többi tartomá
nyába =  GTG =  táviratok nem küldhetők, 
=  XLT — táviratok pedig csak via Mackay Ra
dio, via Commercial és via Western Union küld
hetők.“

6. o. Honduras (brit)-nél,
7. o. Jamaikánál, Kis-Antillák: Antiguánál, 

Barbadosmál, Caymannál,
8. o. Dominiquenél, Grenadenél, Montserrat- 

nál, St. Chriistophenél, St. Lueienél, St. Vincent- 
nél, Tobagonál, Trinidadnál, Turks Islandsnál,

9. o. Falkíand-szigeteknél, Guyana (brit)-nél,
11. o. Ciprus-szigetnél, Francia-Indokinánál, 

Malaya és Penang-szigetnél1, Palesztinánál,
12. o. Transzjordániánál, Brit-Észak-Borneo- 

nál, Fidzsi-szigeteknél, Gilbert- és EUiceiszige- 
t éknél,

13. o. Marianna-szigeteknél, Marishall-szige- 
teknél, Salamon-szigeteknél, Tonga- vagy Barát
ság-szigeteknél és Üj-Guinea-területnél

az 1. -hasábba tegyenek *) jegyzetjelölést, az 
egyes oldalak aljára pedig a következő jegyzetet 
írják: „*) =  XLT =  táviratok egyelőre nem küld
hetők.“

Budapest, 1940. évi november hó 29-én.

Változások a Távbeszélő-Díjszabásban.

II. ad 256.024/8.
A távbeszélőforgalom Elzász-Lotaringia ösz- 

szes távbeszélő központjaival megnyílt. A közön
séges háromperces beszélgetés díja, — további 
intézkedésig, — a jelenlegi német I. 3. díjöv díj
szabásának megfelelően, 7.40 aranyfrank.

Az elzász-lotaringiai távbeszélő központok 
a távíró Nomenclature-ben Bas-Rhin, Háut-Rhin 
és Moselle területi alfelosztással szerepelnek. A 
hivatalok kétes esetekben a budapesti helyközi 
távbeszélő központhoz forduljanak közelebbi fel
világosításért.

A fentiek alapján a hivatalok a Távbeszélő- 
Díjszabásban a következő változást jegyezzék 
elő:

32. o. Franciaország és Monaconál -az ország 
neve mellé tegyenek **) jegyzetjelölést, az oldal 
aljára pedig a következő jegyzetet írják: „**) 
Az Elzász-Lotaringiával való távbeszélő forga
lomra vonatkozólag lásd Németországnál.“

42. o. Németországnál aiz ország neve mellé 
tegyenek **) jegyzet jelölést, az oldal aljára pe
dig a következő jegyzetet írják: „**) Elzász- 
Lotaringia összes távbeszélő központjaival vál
tott távbeszélgetéseket a német I. 3. díjöv díj
szabása szerint kell díjazni. Eszerint a díjegység
7.40 aranyfrank. Az elzász-lotaringiai távbe
szélő központok a távíró Nomenclature-ben Bas- 
Rhin, Haut-Rhin és Moselle területi alfelosztás
sal szerepelnek. Kétes esetekben a budapesti 
helyközi távbeszélő központ ad felvilágosítást.“ 

Budapest, 1940. évi november hó 2®-án.

Változások a Postahivatalok és Postaiigynök- 
ségek Névsorában és az Irányítási Füzetben.

255.939/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezessék 

keresztül: / ;  i
A Postahivatalok és Postaügynökségek Név

sorában Királyházánál (74. o.), Nagyszőllősnél 
(101. o.) és Szőllősegresnél (137. o.) a cirill betűs 
magyar-orosz elnevezést töröljék, az ötödik ha
sábban pedig „Máramarosi közig, kirend.“ he
lyébe jegyezzék be: „Ugoosa“ AknaszTatinánál 
(6. o.), Alsóapsánál (7. o.), Középapsánál (81. o.), 
Técsőnél (141. o.) és Visknél (155. o.) a cirill be
tűs magyar-orosz elnevezést töröljék, az ötödik 
hasábban pedig „Máramarosi közig, kirend.“ be
jegyzést „Máramaros“-ra helyesbítsék.

Az Irányítási Füzetben Királyházánál (90. q.), 
Nagyszőllősnél (127. o.) 'és Szőllősegresnél (173. 
o.) a cirill betűs magyar-orosz elnevezést töröl iék, 
a harmadik hasábban pedig „Máramarosi közig, 
kirend.“ helv'ébe legyezzék be: „Ugocsa“. Akna- 
szlatinánál (9. o.). Alsóapsánál (10. o.), Közép- 
ansánál (100. o 1. Técsőnél (179. o.) és Visknél 
(197. o.1 a cirill be+űs magyar-orosz elnevezést 
töröl iék, a 3. hasábban pedig „Máramarosi köz
ig. kirend.“ bejegyzést „Máramaros“-ra helyes
bítsék.

Budapest. 1940. évi november hó 29-én.

- • , o t
...................
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Változások a Helységnévtárban, a Postahiva- i 
talok és Postaügynökségek Névsorában és az ' 

Irányítási Füzetben.

259.519/3.
A hivatalok az alábbi változásokat vezes

sék keresztül:
A Helységnévtár 1. számú Pótfüzetében: 

Alsóremeténél (35. o.), Cigánytábornál ( o  Fel- 
sőremete)(45. o.), és Felsőremeténél (57. o.) je
gyezzék be: „A kárpátaljai terület beregi köz- 
igazgatási kirendeltségének ilosvai járásához 
csatoltatott.“ Beregújfalunál (41. o.) „kj. h.“ he
lyébe jegyezzék be: „beosztva Nagybereg nk.- 
hez“. Nagypalád (88. o.), valamint a közigazga
tásilag Nagypalád községhez tartozó lakott he
lyek: Cigánytábor (45. o.), Csipkéstanya (49. 
o.), Csolnokytanya (49. o.), Deáktanya (50. o.). 
Hadadytanya (62. o.), Hugaterdeilak (65. o.), 
Nagyéger (87. o.), Rothtanya (98. o.), Szakadát- 
tanya (102. o.) és Várerdeilak (113. o.) ezentúl 
Szatmár vm. szatmárnémeti járásához tartoz
nak.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 100. oldalán és az Irányítási Füzet 
125. oldalán Nagypaládnál a vármegye nevét 
„Szatmárira helyesbítsék.

Budapest, 1940. évi november hó 26-án.

Változás a kárpátaljai terület közigazgatási 
beosztásában.

259.519/3.
A máramarosi közigazgatási kirendeltség

hez tartozó községek közül: Gödényháza, Ki
rályháza, Nagyszőllős, Szőllősegres, Szőllős- 
végardó, Tekeháza, Tiszahetény, Tiszaszászfalu 
és Tiszaszirma Ugocsa vármegyéhez, Aknaszla 
tina, Alsóapsa, Faluszlatina, Kerekhegy, Közép- 
apsa, Técső, Tiszafejéregyház és Visk pedig 
Máramaros vármegyéhez csatoltattak. A hiva
talok a felsorolt községek nevét a P. R. T. 1939. 
évi 30. számában 118.946/4. sz. rendelettel közzé
tett jegyzékben töröljék.

Bereg és Ugocsa k. e. e. vm. beregszászi já
rásához tartozó Alsóremete H h » h h  P o m ö t c k ío  és 
Felsőremete Búimra PeMeTCKie községek a beregi 
közigazgatási kirendeltség ilosvai járásához csa
toltattak. E két köziséget a hivatalok említett 
jegyzék megfelelő helyére írják be.

Budapest, 1940. évi november hó 26-án.

Beütő bélyegző elvesztése.

261.472/9.
A „M. kir. posta 1.“ feliratú, magyar koro

nával ellátott kisalakú acél beütőbélyegző elve
szett. Az elvesztett beütőbélyegző érvényessé
gét megszüntetem.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.

260.481/6.
Kiss János npd. műszerész a budapesti m. 

kir. táviró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 1156/1940. számú távbeszélő berendezések 
felülvizsgálására és távbeszélő készülékeken 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette. Az elvesztett igazolvány érvényessé
gét megszüntetem.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Zalahaláp postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

263.711/3.
Zalahaláp távbeszélővel egyesített posta- 

ügynökség 1940. évi december hó 11-én IV. osz
tályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 569. oldalán Zalahalápnál 
„1221 Eh. Tapolca“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 157. oldalán Zalahalápnál a negye
dik hasábban az ü. (Eh. Tapolca) bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 200. oldalán Zalahaláp
nál a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“ t ír
janak, a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ jelet 
töröljék. .

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Babót postaügynökségnek postahivatallá való 
átalakítása.

260.234/3.
Babót távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1940. évi november hó 16-án IV. osz
tályú postahivatallá alakult át.
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A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A  Helységnévtár 108. oldalán Babótnál 
Eh. Kapuvár“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 11. oldalán Babótnál a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Kapuvár)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 14. oldalán Babótnál a 
második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a hetedik hasábban pedig az „Eh.“ jelet tö
röljék.

Budapest, 1940. évi december hó 3-án.

Csengele postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

258.995/3.
Csengele távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1940. évi december hó 1-én IV. osz
tályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 159. oldalán Csengéiénél 
(r* Szeged) „SS Eh. Kiskunfélegyháza“ helyébe 
jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek név
sorának 35. oldalán Csengéiénél a negyedik ha
sábban az „ü. (Eh. Kiskunfélegyháza)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzet 38. oldalán Csengéiénél 
a második hasábba „U“ helyébe „IV“-t írjanak, 
a hetedik hasábban pedig az „Eh. Kiskunfélegy
háza“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi november hó 26-án.

Kopáncs postaügynökségnek postahivatallá 
való átalakítása.

260.002/3.
Kopáncs távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1940. évi december hó 2-án IV. osztályú 
postahivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 320. oldalán Kopáncsnál 
Eh. Hódmezővásárhely 1.“ helyébe jegyez

zék be: - . -

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorának 79. oldalán Kopáncsnál a negyedik 
hasábban az „ü. (Eh. Hódmezővásárhely 1.)“ be
jegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 97. oldalán Kopáncsnál 
a második hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t írja
nak, a hetedik hasábban pedig az „Eh. Hódme
zővásárhely 1.“ bejegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Szécsénke postaügynökség megnyitása.
261.024/3.

m a n  • x -

Nógrád vármegye nógrádi járásában fekvő 
Szécsenke községben 1940. évi december hó 
7-én postaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrző hivatala: Kétbö- 
dony, ellenőrzőszáma: 806, díjnégyszögszáma: 
118.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Tölgyespuszta, 
valamint a Kétbodony községhez tartozó Ha- 
lyagospuszta lakott helyekre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban! Széles éjikénél (488. o.) 
az „u. p. és“ helyébe írják be: Eh. Kétbo
dony, Diósjenő — — — Romhány ..., 118“; az 
„u. t. Kétbodony“ után pedig „postáig Bp.“ Ha- 
lyagospuszta ó  Kétbodony (244. o.) és Töl
gyespuszta Szécsénke (532. o.) ezentúl u. p. 
Szécsénke.

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában a 131 oldalon Szebény után jegyez
zék be: „806.118., ..., Szécsénke ü. (Eh. Kétbo
dony), Nógrád, Bp„ Diósjenő — — ■ Romhány 
. . . “; a 162. oldalon a 118. számnál Romhány 
után és a 177. oldalon a 806. (számnál írják be: 
„Szécsénke“.

Az Irányítási Füzetben a 165. oldalon Sze
bény után jegyezzék be: „Szécsénke, Ü, Nó
grád, Bp„ I„ a, Diósjenő — Romhány, Eh. Két
bodony.“

Budapest, 1940. évi december hó 3-án.
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Székesfehérvár postaügynökség megnyitása.

259.540/3.
Székesfehérvár sz. kir. törvényhatósági jogú 

városban 1940. évi november hó 28-án távbeszé
lővel egyesített, csak felvételi szolgálatot ellátó 
ppstaügynökség nyílik meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Székesfe
hérvár 2., ellenőrzőszáma: 801, díjnégyszögszá- 
ma: 103.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 490. oldalán Székesfehér
várnál a jel után jegyezzék be: Eh.
Székesfehérvár 2.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 132. oldalán Székesfehérvár 3. után je
gyezzék be: „801, 103, . . . .  , Székesfehérvár ü. 
(Eh. Székesfehérvár 2.) (Batthyány u. 18.), Fejér, 
Bp., Budapest — — » . Nagykanizsa.“; a 177. ol
dalon a 801. számnál jegyezzék be „Székesfehér-

'  • •  i ívar u. „
Budapest, 1940. évi november hó 26-án.

í : •

Nemesládony postaügynökség megnyitása.

263.734/3.
Sopron vármegye csepregi járásában fekvő 

Nemesládony községben 1940. évi november hó 
19-én postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőihivatala: Sajtoskál; 
ellenőrzőszáma: 6573; d í j n é gy szög száma 1040.

A postaügynökség forgalmi köre Nemeslá
dony községre terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 397. oldalon Nemes- 
ládonynál az „up. és“ helyébe írják be: „S3 Eh. 
Sajtoskál, S á rv á r* = R é p o e v Í9, Mesterháza— 
Pórládony,........., 1040., postáig. S.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 102. oldalon Nemeskosút után jegyez
zék be: „6573, 1040, . . . .  , Nemesládony ü. (Eh. 
Sajtoskál), Sopron, S., Sárvár ■ =  Répcevis, 
Mesterháza—Pórládony . . . .  “. A 168. oldalon 
az 1040. számnál Pórládony elé és a 188. oldalon 
a 6573. számnál írják be: Nemesládony.

Az Irányítási Füzetben a 128. oldalon Nemes
kosút után jegyezzék be: „Nemesládony, Ü., 
Sopron., S., Vili., Sárvár—Répcevis, Eh. Sajtos
kál."

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
260.333/1., 257.772/1., 255.093/1., 254.184/1.
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*) A postahivatal és lakás kincstári házban van elhelyezve, amelynek gondozása a postamester kötelessége.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi december hó 
21-éig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá 
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi december hó 3-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

263.712/3., 261.056/3.

Po
st

ai
ga

zg
at

ó
sá

gi
 k

er
ül

et

A
postaügynökség

neve

Je
lle

ge

V
ár

m
eg

ye

Évi járandóság S z á l l í t

m
un

ka


ju
ta

lé
k

sz
ál

lít
ás

i
(k

éz
be

sí
té

si)
át

al
án

y
kü

lte
rü

le
ti

ké
zb

es
ítő

i
át

al
án

y

hova

tá
vo

lsá
g

milyen járattal

na
po

nk
én

t
há

ny
sz

or

pengő km.

Pé
cs Dabronc P. Zala 288 *) Dabronc

pu. 0 53 gyalog

eg
ys

ze
r

Pé
cs

Sümegcsehi P. Zala 288 120 — Sümeg 6.9 gyalog

eg
ys

ze
r

*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erköllcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz.az 1940. évi december 
hó 21-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi december hó 4-én.
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Kimutatás a íétszámból törölt postakiadóróí.
Po

st
ai

ga
zg

at
ós

ág
i

ke
rü

le
t

A létszámból törölt egyén

/
n e v e állása születési helye 

és éve
állomáshelye, 
ahol utoljára 

alkalmazva volt

A létszámból való 
törlés oka

B
ud

ap
es

t

Pamer R. Jozefin kiadó Budapest, 1911. Budapest 95.

•

Lemondott.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói álások.*)
'  CSEPREG I. OSZT. POSTAHIVATALNÁL állandó 
alkalmazásra rendszerető kiadó mielőbbi belépésre je
lentkezhet. Lehet kezdő is, gyakorlattal rendelkezőnek 
havi 120 P és üzemi jutalék.

CSEPEL 1. POSTAHIVATALNÁL katonai szolgálatté
telre bevonult postakiadó helyébe szakképzett kiadó 
azonnali alkalmazást nyerhet 15-iki, vagy 1-i belépéssel. 
Fizetése havi 160 P és üzemi jutalék.

ENY1NG I OSZT. POSTAHIVATAL azonnali be
lépésre mindenben jártas kiadót keres. Járandóság 120 P 
fix és az üzemi.

KISTERENYE I. OSZT. POSTAHIVATAL azon- 
nalra vagy december 15-re egy önálló kezelésre képes 
kiadót keres. Fizetés pénztárkezelés esetén 130 P, kézi
pénztárkezelésnél 120 P és a mindenkori üzemi jutalék.

KŐRpSMEZÖ POSTAHIVATAL táviratozni fudó 
pénztárkezelő kiadót keres. Fizetés 140 P és üzemi.

ÖRKÉNY I. OSZT. POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra fix fizetésre kiadót keres ázonnalra.

SOLYMÁR (Budapest mellett) II. OSZT. POSTA
HIVATAL állandó alkalmazásra kiadónőt keres azon- 
nalra vagy december 15-re. Fizetés megegyezés szerint.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.
Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Álmos György öreglak (Somogy m.) azonnal Kisegítőnek bárhova.

Bartha Piroska Gyoma VI. 512. azonnal Hivatali kisegőnek.

Deák Ilona N agy várad, 
Árvaház-utca 5.

azonnal Kisegítőnek bárhová.

Illés István Kaba I
azonnal Kisegítőnek bárhova.

Kaizer Klára Budapest 35. azonnal
•

Kisegítőnek vidékre.

A *zcrkesztő»égnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. üpvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak szint küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapeat 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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RENDELETEK TAR A
A MAGYAR KIR.

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM-

POSTA RESZERE.
ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , IttlO . D E C E M B E R  13. 5 2 . szám .

T A R T  4  L O M
Elismerés.
Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat berendezése 

folyó évi december hó 22-ére eső vasárnapon.
Figyelmeztetés a szállítólevelek szabályszerű továb

bítására.
A csomagok élelmiszer tartalmának részletezése a 

szállítóleveleken (szállítójegyzékeken) és a csomagok bur
kolatán.

A feladók címének feltüntetése a csomagok burko
latán és a címirat másolatának elhelyezése a csomagokban.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetési tartama.
Járati intézkedések a karácsonyi s újévi rendkívüli 

forgalom lebonyolításával kapcsolatban.
Tájékoztató a személyzet részére időnként engedé

lyezett üzemi jutalék-jutalom kiosztásáról.
Egyes takarmányvetőmagvak postai szállításának kor

látozása.
Csekkfizetési utalványok kézbesítésének, illetve kifi

zetésének korlátozására vonatkozó kikötések betartása.
Barna színű 10 filléres levelezőlapok forgalomba bo

csátása.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és

erdélyi országrészeken megnyílt postahivatalok táviró és 
távbeszélő szolgálatának szabályozása.

Egybeírható szavak táviratokban.
Délmagyarország című időszaki lap megjelenésének 

és terjesztésének megtiltása.
Lefoglalandó sajtótermékek.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.
A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. novem

ber havi forgalma.
Szentlőrinckáta postaügynökségnek postahivatallá 

átalakítása.
Rinyabesenyő postaügynökség megnyitása.
Nagyszalonta postaügynökség nevének megváltozta

tása.
Személyzetiek.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásokra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Elismerés.

I. ad 212.371/1.
A 'kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi 
miniszter úr a m. kir. minisztérium 2.300/1939. 
számú rendelete értelmében szervezett m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumi 
igazoló bizottságok elnökeinek, Mazurek Ernő 
m. kir. postaigazgatónak, dr. Bally István m. kir. 
postaigazgatónak, Kotsis Antal m. kir. posta- 
igazgatónak, Fejér Lajos m. kir. postaigazgató
nak, Kormány Béla m. kir. postaigazgatónak, dr. 
Margitfalvy Sándor m. kir. postaigazgatónak, dr. 
Kákosy István m. kir. postatanácsosnak és dr. 
Pető Gyula m. kir. postatanácsosnak elnöki mi
nőségükben kifejtett buzgó és értékes szolgála
taikért elismerését és köszönetét fejezte ki.

Budapest, 1940. évi december hó 9-én.

Korlátolt felvevő és kézbesítő szolgálat beren
dezése folyó évi december hó 22-ére eső va

sárnapon.

I. ad 246.201/4.

Tekintettel arra, hogy ez évben a karácsony 
estéje keddre esik, a közönség érdekében, vala
mint a karácsonyi postaforgalom zavartalan le
bonyolításának biztosítása céljából a követke
zőket rendelem:

A.) Felvevő szolgálat.

A folyó évi december hó 22-én (vasárnap) 
az összes budapesti kincstári, valamint a Buda
pest 11. és 12. sz. postamesteri hivatalok teljes 
köznapi felvételi és pénztári szolgálatot,

az összes vidéki kincstári és postamesteri 
hivatalok (ügynökség) pedig 8—11 óráig köznapi 
teljes felvételi és pénztári szolgálatot tartanak.
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B.) Kézbesítési szolgálat.

A folyó évi december hó 22-én a budapesti 
és vidéki kézbesítő postahivatalok (ügynöksé
gek) egyszeri köznapi általános kézbesítést vé
geznek.

A karácsonyi ünnepek szolgálatát illetően a 
postahivatalok alkalmazkodjanak az A. 2. Szab. 
3. §-ában és a Szolgálati rendben foglaltakhoz.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Figyelmeztetés a szállítólevelek szabályszerű 
továbbítására.

II. ad 246.201/4.
A karácsonyi és újévi tömeges csomagforga- 

lom feldolgozásával kapcsolatban évről-évre pa
nasz tárgyát képezi, hogy a postahivatalok a cso
magok szállítóleveleinek továbbításánál nem al
kalmazkodnak az A. 2. Szab. 52. §. 7., és a 60. §
15. pontjában foglalt ama rendelkezésekhez, me
lyek szerint a szállítóleveleket, tekintet nélkü 
a csomagok indítására, a legelső postai menettel 
esedékes levélpostai zárlatban is továbbítani kell 
és nem szabad visszatartani abból a célból, hogy 
azokat a hozzájuk tartozó csomagokkal együtt 
továbbítsák.

Mivel a szállítólevelek gyors továbbítására 
a jelenlegi korlátozott mozgópostái menetek elő
nyös felhasználása és a megnagyobbodott xszállí- 
tási távolság időtartamának csökkentése 'céljá
ból nagy súlyt helyezek, nyomatékosan figyel
meztetem a postahivatalokat, hogy a szállítóleve
lek továbbításánál az említett rendelkezésekhez 
szigorúan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1940. évi december hó 12-éft.
I

------ i£
I

A csomagok élelmiszer tartalmának részlete
zése a szállítóleveleken (szállítójegyzékeken) és 

a csomagok burkolatán.

III. ad 246.201/4.
A Budapestre címzett élelmiszertartalmú 

csomagoknál a községi fogyasztási adó kirovását 
és ennek következtében a gyors kézbesítést nagy
ban hátráltatja, hogy a feladók a szállítólevele
ken (szállítójegyzékeken) és a csomagok burko
latán az élelmiszertartalmat szabatosan és rész
letesen nem jelölik meg.

Ilyen esetben ugyanis a fogyasztási adót 
csak a csomag felbontása és a tartalom részletes 
megállapítása után lehet kivetni. Ennek elkerü
lése céljából a postahivatalok és postaügynöksé
gek — már a címzettek érdekében is — hívják 
fel a csomagok feladóit, hogy a Levélpostadíjsza- 
bás 77. §-ában felsorolt fogyasztási adó alá eső 
tárgyakat tartalmazó csomag burkolatán és a 
szállítólevelén, illetőleg szállítójegyzékén a tar
talmat az adótételeknek megfelelően minőségileg 
és mennyiségileg részletezve tüntessék fel.

A tartalom jelzésére tehát általános megje
löléseket (pl. élelmiszer) ne használjanak, hanem 

Húsnemü helyett: „3 kg friss hús“, vagy 
„5 kg füstölt bús“, vagy „2 kg kolbász“,

szárnyas helyett: „1 db pulyka“, „2 db ka
csa“, „4 db csirke“, vagy „2 db liba“ stb.;

vadszárnyas helyett: „2 db fácán“, „3 db fo
goly“, stb.; .

halak helyett: „3 kg süllő“, vagy „4 kg har
csa“, stb. megjelölést írjanak a szállítólevelekre, 
szállító jegyzékekre és a csomagokra. Amennyi
ben a tartalom vegyes, azt súly, darab és minő- 

/ ség szerint részletezve kell feltüntetni; pl.: 1 liter 
bor, 1 kg füstölt hús, 1 csirke, stb.

A postahivatalok a csomagok felvételekor a 
szállítólevélen részletezett tartalmat hasonlítsák 
össze a csomag burkolatán jelzett tartalommal is 
és amennviben az hiányos volna, vagy a feladó 
egyáltalán fel sem tüntette, azt pótoltassák, mert 
ha a szállítólevél nem érkezik meg egyideiűleg a 
csomaggal, a fogvasztási adó kirovása céljából a 
csomagot fel kell bontani.

A postahivatalok és postaügynökségek szó
beli felvilágosítással és a hivatali helviségben 
könnven észrevehető helyre kifüggesztett figvel- 
meztető feliratokkal híviák fel a feladók figvel- 
mét a fentiekre. Ha azonban a feladók e figyel
meztetésnek nem volnának hajlandók eleget tenni 
a csomag felvételét e címen megtagadni nem 
lehet.

Budapest, 1940. évi december hó 12-én.

A feladók címének feltüntetése a csomagok 
burkolatán és a címirat másolatának elhelyezése 

a csomagokban.

IV. ad 246.201/4.
A karácsonyi és az újévi tömegforgalomban 

feladott csomagok akadálytalan és késedelem- 
nélküli kézbesíthetése céljából a postahivatalok
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és postaügynökségek adott esetben hívják fel a 
feladók figyelmét arra, hogy saját érdekükben 
a feladásra kerülő csomagok burkolatára nevü
ket és lakcímüket írják fel, a csomag belsejében 
pedig a címirat pontos másolatát is helyezzék el.

Budapest, 1940. évi december hó 12-én.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetési 
tartama.

265.503/4.
Hivatkozással a P. R. T. 1940. évi 43. szá

mában közzétett 249.430/4. sz. rendeletiben fog
laltakra, az alábbi kimutatásban közlöm a do
hánylevelek beváltására kiküldött bizottságok 
működésének tartamát.

K I M U T A T Á S
az 1940. évben a m. kir. dohányjövedék részére engedély mellett termelt dohánylevelek bevál

tására kiküldött bizottságok működésének tartamáról.

So
rs

zá
m

Beváltási állomás
Vármegye,

melyben a beváltási
állomás fekszik,-4

A beváltás tartama

kezdete vége

j 1940. december 9. 1940. december 21.
1 Budapest 10........................ Pest-Pilis-Solt-Kiskún----  | 1941. január 3. 1941. január 22.

1940. december 9. 1940. december 21.
2 Battonya ......................... Csanad .............................  j 1941. január 7. 1941. január 15.

1940. december 9. 1940. december 21.
3 B eregszász......................... Bereg .............................  j 1941. január 7. 1941. január 15.

1940 december 9. 1940. december 19.

1940. december 9. 1940. december 21.
5 Debrecen 1......................... Hajdú .............................  | 1941. január 3. 1941. január 17.

1940. december 9. 1940. december 21.
6 Érmihályfalva ................. Bihar ................................. \ 1941. január 3. 1941. február 15.

( 1940. december 9. 1940. december 21.
7 Érsekújvár 1....................... Nyitra .............................  j 1941. január 3. 1941. január 24.

( 1940. december 9. 1940. december 21.
8 Fadd ................................. Tolna .............................  | 1941. január 3. 1941. január 18.

( 1940. december 9. 1940. december 21.
9 Hajdúdorog ..................... Hajdú .............................  l 1941. január 3. 1941. január 14.

lü Jászberény ..................... Jász-Nagykún-Szolnok .. 1940. december 9. 1940. december 20.

11 Jászkísér ......................... Jász-Nagykún-Szolnok .. 1940. december 9. 1940. december 12.
, 1940. december 9. 1940. december 21.

12 Kápolna ............................. Heves .............................  ) 1941. január 3. 1941. január 18.

13 Kiskunfélegyháza .......... Pest-Pilis-Solt-Kiskún . . . . 1940. december 9. 1940. december 16.
í 1940, december 9. 1940. december 20.

14 Kisvárda ......................... Szabolcs .............................  ] 1941. január 3. 1941. január 16.
1940. december 9. 1940. december 21.

15 Komárom ,1......................... Komárom .........................  \ 1941. január 3. 1941. január 21.
1 1940. december 9. 1940. december 21.

16 Léva ................................. Bars .................................................... 1 1941. január 7. 1941. január 15.
í 1940. december 16. 1940. december 23.

17 Marosvásárhely 1. . . . . . . Maros-Torda .................  (

*

1941. január 3. 1941. január 28.
1940. december 9. 1940. december 19.

18 Mezőkövesd ..................... Borsod .............................  | 1941. január 7. 1941. január 11.
, , , . . ( 1940. december 9. 1940. december 21.

19 Miskolc 1............................ Borsod ............................................. ) 1941. január 7. 1941. január 17.
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Beváltási állomás
O<*>

Vármegye, 
melyben a beváltási 

állomás fekszik

20 Nagyatád .........................

21 Nagydorog .....................

22 Nagykálló .........................

23 Nagykároly 1.....................

24 Nagyiéta ...................

25 Nagytárkány .................

26 Nyírbátor .........................

27 Nyíregyháza 1..................

28 Polgár ...............................

29 Rakamaz .........................

30 Rimaszombat .................

31 Szatmárnémeti 1................

32 Szászlekence .....................

33 Szolnok 1.............................

34 Tiszaroff .........................

3 5 Vásárosnamény .............

Somogy ....................

Tolna ....................

Szabolcs ....................

Szatmár ....................

Bihar .......................

Zemplén ................

Szabolcs ....................

Szabolcs ....................

Szabolcs ....................

Szabolcs ....................

Gömör . . . . . . . . .  i • ■ •

Szatmár ....................

Besztercc-N aszódi ... 

Jász-Nagykún-Szolnok 

Jász-Nagykún-Szolnok 

Bereg ..... .........................

A beváltás tartama

kezdete vége
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 24.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 7. 1941. január 15.
1940. december 9. 1940. december 20.
1941. január 3. 1941. január 20.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. február 7.
1940. december 9. 1940. december 12.

1940. december 9. 1940. december 21.
1940. december 9." 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 22.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 17.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 16.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 23.

1940. december 9. 1940. december 13.

1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január oJ. 1941. január 16.
1940. december 16. 1940. december 23.
1941. január 2. 1941. január 21.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 7. 1941. január 14.

1940. december 9. 1940. december 14.
1940. december 9. 1940. december 21.
1941. január 3. 1941. január 17.

Közlöm egyúttal, hogy olyan helyeken, ahol 
előre nem látható körülmények miatt (pl. rossz 
időjárás) a dohánybe váltások a fenti kimutatás
ban feltüntetett időtartam alatt nem fejeződnek 
be, a dohánybeváltási utalványokra mindaddig 
teljesíteni kell a kifizetéseket, amíg az illető do
hánybeváltó hivatal a dohány beváltás befejezé
sét közvetlenül nem közli az érdekelt hivatallal.

Egyebekben a P. R. T. 1940. évi 43. számá
ban megjelent 249.430/4. sz., illetőleg a P. R. T. 
1933. évi 50. számában közzétett 108.066/4. sz. 
rendeletben foglaltak szerint kell élj árai. A visz- 
szaosatolt keleti és erdélyi országrészeken lévő 
és a dohánybeváltási járandóságok kifizetésével 
megbízott hivatalokat a P. R. T. 1933. évi 50. szá
mával egyidejűleg ellátom.

Budapest, 1940. évi december h6  12-én.

Járati intézkedések a karácsonyi s újévi rend
kívüli forgalom lebonyolításával kapcsolatban.

265.710/3.

1. Eltérés a mozgópostái menetek 
közlekedési rendjében

A vasárnap és munkaszünetes ünnepnap a 
hétköznapoktól eltérően közlekedői mozgópos
ták és jegyzékelőmenetek folyó évi december 
hó 22-én és 25-én a hétköznapokra megszabott 
menetrend szerint, a. vasárnap és mukaszünetes 
ünnepnap egyébként nem közlekedő mozgópos
ták és jegyzékelőmenetek pedig e két napon is 
közlekednek.

A hétfőn különben nem közlekedő mozgó
posták és jegyzékelőmenetek december hó 23-án, 
a korlátolt szolgálatú ünnepeken egyébként nem
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közlekedő mozgóposták és jegyzékelőmenetek
1941. évi január hó 1-én is közlekednek.

II. Karácsonyi hírlapok.
A Budapesten reggel megjelenő napilapokat 

nem december hó 25-én reggel, hanem már 24-én 
este adják postára Budapesten. Ehhezképest e 
hírlapok a Budapestről december hó 24-én in
duló 1., 3., 7„ 9., 13., 17., 18., 19., 21, 33, 39, 
53, 300, 301, 305, valamint az e napon Buda
pestről közlekedő 51, 54. és 241. számú mozgó
postákkal, továbbá a Budapest—Esztergom 3448. 
sz. közvetítőmenettel kerülnek továbbításra.

A külön hírlapkézbesítésre berendezett pos
tahivatalok a hírlapkézbesítést december hó 
25-én a korábbi érkezésnek megfelelő időpont
ban végezzék. A többi helyen a hivatalok (ügy
nökségek) a hírlapok korábbi érkezéséről az elő
fizetőket alkalmas módon előre tájékoztassák.

Hl. Egyéb intézkedések.
A megnövekedett levélpostai forgalom za

vartalan lebonyolítása és a túlterhelt mozgópos
tái menetek munkájának könnyítése érdekében 
az A. 2. Szab. 53. §-ának 3. és 4. pontjában fog
laltaknak megfelelően, minél több közvetlen le- 
vélköteget (levélzsákot) kell készíteni, abból a 
célból, hogy felbontásukra útközben sor ne ke
rülhessen.

Nyomatékosan utasítom a pályaudvari já
ratokat fenntartó kincstári és postamesteri hiva
talokat, hogy a rendkívüli forgalom ideje alatt 
a pályaudvari rakodó- és közvetítőszolgálatot ha
tékonyan ellenőrizzék és minden lehetőt köves
senek el a csomagforgalom zavartalan lebonyolí
tásának biztosítása érdekében. E hivatalok kül
dönceiket utasítsák, hogy a hosszabb vasúti sze
relvényekre való figyelemmel, az állomáriőnnk- 
ségnél a mozgóposták kocsijának megállási he
lyéről, —■ a késedelem nélküli kezelés érdekében, 
— esetenként érdeklődjenek.

Budapest, 1940. évi december ihó 11-en.

Tájékoztató a személyzet részére időnként en
gedélyezett üzemi jutalék-jutalom kiosztásáról.

265.764/2.
Elivatkozással a P. R. T. 1940. évi 26. szá

mában megjelent 224,844/2. sz. tájékoztatóra, 
amelyben a személyzet figyelmét az időnként 
engedélyezett üzemi jutalék jutalom lényegére 
és kiosztási módjára hívtam fel, minden téves

magyarázat, panasz, vagy felszólamlás elkerü
lése végett ismételten közlöm a következőket:

Az Üzemi Jutalék Szabályzat 12. §-a szerint 
üzemi jutalék-jutalomban csak azok a kincstári 
alkalmazottak részesíthetők, akik a végrehajtó 
szolgálatban az év folyamán az országos évi át
lagot legalább 25%-kal meghaladó munka- 
eredményt érnek el és munkájuk minőség tekin
tetében is kiváló; ezenkívül a hivatal-, osztály-, 
vagy csoportvezetők, akiknél a beosztott sze
mélyzet az év folyamán az országos évi átlag
nál 20%-kal nagyobb eredményt ért el, végül az 
igazgatási teendőket végzők, a rendkívüli mun 
kák teljesítéséért.

Az üzemi jutalék-jutalom célja tehát az, 
hogy az átlagot meghaladó kiváló munkatelje
sítményt egyénenként méltányolja és pénzbeli 
elismerésben részesítse.

Az üzemi jutalék-jutalom engedélyezése és 
az összeg mértékének a megállapítása a veze
tőség feladata. A jutalomra fordítható összeg 
egyszerű számszerű szétosztása az össz-sze- 
mélyzet közt a jutalom rendeltetésének nem fe
lelne meg. A jutalom szétosztásának tehát min
dig az egyesek munkateljesítményének elbírá
lása alapján egyénenként kell történnie.

Végül ismételten rámutatok arra, hogy az 
üzemi jutalék-jutalom nem tekinthető kiegé
szítő üzemi jutaléknak, mert a kiegészítő juta
lékot az Üzemi Jutalék Szabályzat 7. §-a alapján 
minden egyes kinevezett kincstári alkalmazott 
a részére havonta járó münkajutalókkal együtt 
megkapja.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Egyes takarmányvetőmagvak postai szállításá
nak korlátozása.

265.618/4.
A Budapesti Közlöny folyó évi december hó

6-iki 278. számában egyes takarmányvetőmagvak 
forgalmának korlátozása tárgyában kiadott 8530/ 
1940. M. E. számú rendeletben foglaltak alapján 
a következőket rendelem:

1. Lucernamagot, lóheremagot és keserű csü- 
lagfürtmagot postai szállításra csak a földmíve- 
lésügyi minisztérium által kijelölt hivatal vagy 
szerv által kiállított érvényes szállítási igazol
vány mellett szabad elfogadni.

2. A szállítási igazolvány a kiállítástól szá
mított 30 napig érvényes.
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3. A szállítási igazolványt a szállítólevélhez 
(szállítójegyzékhez) kell csatolni és azt kézbe
sítéskor a címzettnek át kell adni.

A postahivatalok ezt a rendeletet jegyezzék 
elő az Ld. 69. §-ánál.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Csekkfizetési utalványok kézbesítésének, illet
ve kifizetésének korlátozására vonatkozó kikö

tések betartása.

264.041/4.
Az utóbbi időben sorozatosan előfordult, 

hogy az olyan csekkfizetési utalványok összegét, 
amelyekkel kapcsolatban a postatakarékpénztár 
a saját kézhez való kézbesítést, illetve kifizetést 
kikötötte, a hivatalok és ügynökségek — a kor
látozásokra vonatkozó záradék figyelmen kívül 
hagyásával — szabálytalanul az összeg felvéte
lére illetéktelen egyének kezeihez fizették ki.

Ennek kapcsán figyelmeztetem a hivatalo
kat és ügynökségeket, hogy a szabálytalan eljá
rásukból esetleg keletkező károkat megtéríteni 
tartoznak, ezért a fizetési utalványokon közölt 
és a kézbesítésre, illetve kifizetésre vonatkozó 
kikötések betartására legyenek mindenkor foko
zott figyelemmel. Ha tehát az utalvány a kikö
tésnek megfelelő módon nem fizethető ki, azt 
minden esetben kifizetetlenül küldjék vissza a 
postatakarékpénztárnak.

Budapest, 1940. évi december hó 5-én.

Barna színű 10 filléres levelezőlapok forga
lomba bocsátása.

259.244/3.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a zöld- 

színű 10 f-es levelezőlapok előállíttatását beszün
tettem és helyettük barna színű 10 f-es levelező
lapokat állíttatok elő.

A 10 filléres értékjelzésű barna színű leve
lezőlap világos sárga (chamois) színű kartonon 
105X148 mm nagyságban, barna színű könyv
nyomdái nyomással készül.

A levelezőlap címoldalát a „M. kir. állami 
nyomda Budapest, 1940.“ szöveg és ezzel egy
irányú két függőleges vonal két részre osztja.

A jobboldali rész felső jobb sarkában van

elhelyezve az álló téglányalakú, 21X36 mm mé
retű bélyegnyomat.

A bélyegnyomaton kettős vonalkerettel ha
tárolt sötétebb árnyalatú háttétből előtűnve Ma
gyarország címere a Magyar Szent Koronával és 
előtte sziklatömbön álló szárnyait szétterjesztő, 
karmai között kardot tartó turulmadár látható.

A bélyegkép alsó részében „MAGYAR- 
ORSZÁG“ szó, e felett balra „10“ értékszám és 
az „f“ betű a karton színében tűnnek elő.

A bélyegnyomat felett „Ára 10 fillér“ szö
veg, ettől balra „LEVELEZŐLAP“ szó olvas
ható.

A levelezőlap jobb oldalán még — a címzés 
céljára szolgáló — hat vízszintes szaggatott vo
nal látható, melyek közül az ötödiket az alatta 
húzódó teljes vastag vonal teszi szembetűnőbbé.

A levelezőlap baloldalának alsó részén két 
vízszintes szaggatott vonal előtt „Feladó:“ szó 
olvasható.

A régi zöld színű 10 f-es levelezőlapok to
vábbra is forgalomban maradnak. A postahiva
talok elsősorban ezeket árusítsák és mindaddig, 
míg a zöld színű levelezőlapokból készletük van. 
az új, barna színű, 10 f-es levelezőlapokat csak 
külön kívánságra szolgáltassák ki.

Budapest, 1940. évi december hó 6-án.

A Maévar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészeken megnyílt postahiva
talok táviró és távbeszélő szolgálatának szabá

lyozása.

253.410/8.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészen megnyílt postahi
vatalok távíró és távbeszélő szolgálatát a követ
kezőképen állapítom meg:

Kincstári hivatalok:
Beszterce, Csíkszereda, Dés, Kolozsvár 1„ 

Kolozsvár 2., Máramarossziget 1„ Marosvásár
hely 1., Nagyvárad 1., Nagyvárad 2., Sepsiszent 
györgy, Szatmárnémeti 1., Székelyudvarhely és 
Zilah folytonos (N) távíró és távbeszélő szol
gálatot, Nagybánya éjfélig meghosszabbított tel
jes nappali (N/2) szolgálatot, Bánffyhunyad, 
Gyergyőszentmiklós, Kézdivásárhely, Mára
marossziget 2„ Maroshévíz, Nagykároly, Nagy
szalonta, Naszód, Szamosúj vár, Szászrégen, Szat-
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márnémeti 2. és Szilágysomlyó teljes nappali (C) 
távíró és távbeszélő szolgálatot, Nagyvárad 3. 
meghosszabbított korlátolt távíró és távbeszélő 
szolgálatot, a csak nyári idényben működő Ho- 
moródfürdő és Püspökfürdő ugyancsak meg
hosszabbított korlátolt (C/2) távíró és távbe
szélő szolgálatot tartanak.

Postamesteri hivatalok:
Bárót, Érmiihályfalva, Felsővisó, Óradna, 

Székely híd és Tásnád meghosszabbított korlá
tolt (C/2), Bikszádfürdő, Borszék, Élőpatak, 
Félixfürdő, Málnásfürdő, Szováta, Szovátafürdő 
és Tusnádfürdő a téli idényben korlátolt nappali 
(L), a fürdőidényben pedig teljes nappali (C) 
távíró é.s távbeszélő szolgálatot, Oláhszentgyörgy 
a téli idényben korlátolt nappali (L) szolgálatot, 
a fürdőidényben pedig meghosszabbított korlá
tolt (C/2) távíró és távbeszélő szolgálatot tart.

A többi fel nem sorolt postahivatal korlátolt 
nappali (L) távíró és távbeszélő szolgálatot tart.

Azok a távbeszélő központok, melyeknek 
szolgálati ideje nem tart 21 óráig, mind hétköz
napokon, mind vasár- és ünnepnapokon 20 órá
tól 21 óráig rendes távbeszélő szolgálatot tarta
nak.

Budapest, 1940. évi december hó 6-án.

Egybeírható szavak táviratokban.
258.323/8.

Az a panasz merült fel, hogy az egyik hiva
tal táviratfelvevő tisztviselője a magyar nyelv 
szabályai szerint egybeírható „hazamegyek“ szót 
táviratban két szónak díjazta.

A panasz teljesen jogos, mert a nyelvtani 
szabályok szerint az igekötőt és más i<jpVö+* 
szerű határozót, ha közvetlenül az ige előtt áll 
és rájta vonatkozik, az igével egybe kell írni. 
így egybeírjuk az abba-, agyon-, alá-, által-, át-, 
be-, bele-, egybe-, el-, fel-, félbe-, fölül-, fenn-, 
hátra-, hozzá-, haza-, ide-, keresztül-, ki-, stb. 
igekötőket, ha közvetlenül az ige előtt állanak. 
Pl.: abbahagy, átlép, eljár, hazamegy, végrehajt, 
megtesz, stb. De külön kell írni az igekötőt ak
kor, ha nem az igére, hanem az utána következő 
igenévre vonatkozik. Pl.: elviszik, el fogják 
vinni; lemond, le kell mondania; megköt, meg 
van kötve. De: megvan a pénz.

Egybe lehet írni az összetartozó szavakat

Délmagyarország című időszaki lap megjelené
sének és terjesztésének megtiltása.

264.299/4.
/ •

A belügyminiszter úr a Szegeden Berey 
Géza kiadásában és felelős szerkesztésében meg
jelenő és Szegeden, Ablaka György nyomdájá
ban előállított „Délmagyarország“ című időszaki 
lap megjelenését és terjesztését 1940. december 
3-tól 1940. december 10-ig bezárólag megtiltotta.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a lap eset
leges postára kerülő példányait a jelzett idő alatt 
ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem azokat a 
szegedi kir. ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1940. évi december hó 5-en.

/  »

akkor, mikor azokat egységes szavaknak, azaz 
egy fogalom kifejezőjének érezzük; ilyenek:

1. a birtokos összetételű tőnevek, pl.: jegy- 
kiadás, málhatöiiadás, betegágy, országiiáza, me
gyeháza, városháza;

2. az összetett melléknevek, pl.: jéghideg, 
sötétzöld, ezüstfehér, hófehér, továbbá amelyek
nek utótagja -beli, -fajta, -féle, -kora, nemű, -rét, 
-szerű, pl.: becsületbeli, másfajta, kétféle, jókora, 
fehérnemű, negyedrét, alkalomszerű;

3. az összetett igenevek, pl.: magva váló, 
istenfélő, mindentudó, katonaviselt, molyrágta, 
háztüznézni.

Ezzel kapcsolatban felhívom a hivatalok fi
gyelmét arra is, hogy a B. 1. Szab.-nak a szó
számításra vonatkozó rendelkezései a nyelvtani 
szabályoktól eltérő olyan összevonásokat is meg
engednek, amelyeknek általános használata a 
nyelvszokás, illetőleg a táviratozásnál kifejlődött 
kereskedelmi nyelv szerint közismert és amelyek 
a táviratozás terén már átmentek a gyakorlatba. 
Ilyen példák a Táv. Kéz. Függelékében vannak 
felsorolva.

A hivatalvezetők gondoskodjanak arról, 
hogy a táviratfelvételhez beosztott tisztviselők 
a szószámítási szabályokat megismerjék. Kellő 
kioktatás vagy megfelelő gyakorlat nélkül tiszt
viselőt a táviratfelvételhez önállóan beosztani 
nem szabad.

Budapest, 1940. évi december hó 7-én.

589
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Lefoglalandó sajtótermékek.
I.

264.492/4.
A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 

gálóbírája 1940. évi december hó 4-én kelt B. I. 
10.861/2—1940. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Míg az igazság a csillag bör
tönben ül, a gazság szabadon tombol a bársony
székben. Éljen Szálasi“ tartalmú sajtótermék le
foglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi december hó 5-én.

II.
266.132/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi december hó 10-én kelt B. I. 
11.063/1940—2. számú végzésével az ismeretlen 
helyen előállított „Világ proletárjai egyesüljetek! 
Magyar Proletariátushoz! Magyarország minden 
dolgozójához! Munkások! Kizsákmányolt pa
rasztok!“ feliratú sajtótermék 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, 1940. évi december hó 11-én.

A  Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyílt posta

szervek.

XI. ad 240.66413.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökségek kezdették meg műkö
désüket:

1940. évi november hó 25-én:
Alsóbölkény, Maros-Torda vm„ Marosvá

sárhely -  -  -  Sepsiszentgyörgy, ellenőrzőhiva- 
tala Szászrégen, ellenőrzőszáma 1.317, díjnégy- 
szögszáma 7.622.

1940. évi november hó 26-án:
Mezőmadaras, Maros-Torda vm„ Marosvá

sárhely t t̂ -m Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala 
Marosvásárhely 1., ellenőrzőszáma 1.314, díj- 
négyszögszáma 6.612.

Mezősámsond, Maros-Torda vm„ Marosvá
sárhely — — — Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala 
Marosvásárhely 1„ ellenőrzőszáma 1.318, díj- 
négyszögszáma 6.611.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Változás a Távbeszélő-Díjszabásban.

264.697/8.
A hivatalok a Távbeszélő-Díjszabásban je

gyezzék elő a következő változást:
44. o. Olaszország a 2. hasábban a gyengefor

galmú óráknál az eddigi szöveget töröljék, he
lyette írják: „19—8 óra között“.

Budapest, 1940. évi december hó 9-én.

A magyar királyi postatakarékpénztár 1940. 
november havi forgalma.

7.115/eln. ptakpt.
A taikaróküzletágban a betétek 77.227 P 53 f- 

rel múlták felül a visszafizetéseket. A betétek ál
lománya 1940. november hó végén 150,810.156 P 
66 f volt. A különleges kamatozású betétek álla- 
déka a fenti álladókban 29,682.491 P 51 f-rel sze
repelt.

A betevők száma a hó végén 637.957 volt.
A csekküzletágban a jóváírások 60,559.398 P 

94 f-rel múlták felül a megterheléseket. A csekk
betétek állománya 1940. november hó végén 
250,267.268 P 12 f volt.

A csekkszámlatulajdonosok száma a hó vé
gén 43.821 volt.

Az értékpapirüzletágban az intézet tulajdo
nában volt értékpapírok állománya 1940. novem
ber hó végén névértékben 154,323.307 P 46-f-t tett 
ki. Az intézetnél lévő idegen tulajdont képező 
értékpapírok és egyéb értékek névértékben 
248,191.376 P 49 f értéket képviseltek.

A hó végén forgalomban volt járadékköny.- 
veík és letéti jegyek száma 106.569 volt.

A zálogüzletágban 208.597 drb új zálogfelvé
tel 4,692.311 P kölcsönnel és 215.275 drib zálogki-
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váltás 4,916.306 P kölcsönvisszafizetéssel szere
pelt.

A zálogtárgyak álladéka, 1940. november hó 
végén 1,057.315 tétel, a kölcsöntőke álladéka pe
dig 23,866.466 P volt.

Az árverési osztályban önkéntes árverésre 
2.870 tétel, kényszerárverésre pedig 3.757 tétel kü
lönféle ingóság került. Eladatott összesen 5.770 
tétel, a befolyt vételár 152.186 P 78 f volt.

Az összforgalom a takarék-, csekk- és zálog
üzletágban 1940. november hó folyamán 4,370.463 
tétel s 3.463,127.865 P 53 f volt.

Az összes betétek állománya a hó végén 
401,077.424 P 78 f-t tett ki.

Budapest, 1940. évi december hó 5-én.

Szentlőrinckáta postaügynökségnek postahiva
tallá való átalakítása.

264.918/3.
Szentlőrinckáta távbeszélővel egyesített pos

taügynökség 1940. évi december hó 8-án IV. osz
tályú postahivatallá alakul át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban a 497. oldalon Szentlő- 
rinckátánál a Eh. Jászfelsőszentgyörgy“ he
lyébe írják be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 134. oldalon a 4. hasábban Szentlőrinc- 
kátánál az „ü. Eh. Jászfelsőszentgyörgy)“ bejegy
zést töröljék.

Az Irányítási Füzet 169. oldalán Szentlőrinc- 
kátánál a 2. hasábban „U“ helyébe „IV“-1 írja
nak, a 7. hasábban pedig az „Eh.“ bejegyzést tö
rölj ék.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Rinyabesenyő postaügynökség megnyitása.

264.598/3.
Somogy vármegye nagyatádi járásában 

fekvő Rinyabesenyő községben 1940. évi novem
ber hó 16-án postaügynökség nyílt meg.

Az ügynökség ellenőrzőhivatala: Lábod, el
lenőrzőszáma: 5355, díjnégyszögszáma: 898.

Az ügynökség forgalmi köre a községre és 
a közigazgatásilag hozzátartozó Cukorpuszta,

Nagy álláspuszta, Németpuszta, öszpöte, Szi
lágypuszta és Üjzoborpuszta lakott helyekre 
terjed ki.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtárban Rinyabesenyőnél (454. 
o.) az „up. és“ helyébe írják be: Eh. Lábod,
Barcs —=—■-—-̂ Somogyszob, Lábod ..., 898, postá
ig. P.“ Cukorpuszta n  Rinyabesenyő (153. o.), 
Nagyálláspuszta n  Rinyábesenyő (379. o.). Né
metpuszta r\ Rinyabesenyő (399. o.), öszpöte O 
Rinyabesenyő (417. o.), Szilágypuszta n> Rinya
besenyő (499. o.) és Üjzoborpuszta Rinyabe
senyő (543. o.) ezentúl u. p. Rinyabesenyő.

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 121. oldalon Rimóc után jegyezzék be: 
„5355, 898, . . ., Rinyabesenyő ü. (Eh. Lábod, So
mogy, P„ Barcs-=—=—= Somogyszob, Lábod .. 
a 167. oldalon a 898. számnál és a 185. oldalon az 
5355. számnál írják be: „Rinyabesenyő.“

Az Irányítási Füzetben a 152. oldalon Ri
móc után jegyezzék be: „Rinyabesenyő, Ü, So
mogy, P„ V., Barcs—Somogyszob,, Eh. Lábod.“

Budapest, 1940. évi december hó 10-én.

Nagyszalonta postaügynökség nevének megvál
toztatása.

I. ad 259.183]3.
Nagyszalonta községnek a trianoni csonka- 

ország területén maradt részéből „Nagyszalonta“ 
néven 1924. évben alakult nagyközség elnevezése, 
az anyaközség visszatértével „Üjszalonta“ névre 
változott. Ezzel kapcsolatban Nagyszalonta 
postaügynökség elnevezése is „Üjszalonta“ névre 
változott meg.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezesék keresztül:

A Helységnévtár 392. oldalán Nagyszalon
tánál jegyezzék be: „A község elnevezése „Üj
szalonta“ névre változott. Az 542. oldalon Üj- 
szálláspuszta n  Szőny után jegyezzék be: „Üj
szalonta nk. Bihar vm„ nagyszalontai j„ S3 Eh. 
Méhkerék, ^  L, Kötegyán — — — Vésztő,
Méhkerék,__ , 1396, postáig. D.“

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorának 101. oldalán Nagyszalontát összes ada
tával töröljék. A 149. oldalon Üjpetre után je
gyezzék be: „2745, 1396, . . . .  , Üjszalonta ü. (Eh.
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Méhkerék), Bihar, D, K ö t e g y á n V é s z t ő ,  
Méhkerék........a 169. oldalon az 1396. szám
nál és a 180. oldalon a 2745. számnál Nagysza
lonta helyébe írják be: Üjszalonta.

Az Irányítási Füzet 126. oldalán Nagysza
lontát összes adatával töröljék és a 190. oldalán 
Üjpetre után jegyezzék be: „Üjszalonta, Ü, Bi
har, D, III.. Kötegyán—Vésztő, Eh. Méhkerék.“

Budapest, 1940. évi december hó 9-én.

Személyzetiek.

265.426/1.

A m. kir. postaszemély zet körében 1940. 
október havában előfordult változások (a szá
mok az alkalmazottiak rangsorszámát jelentik).

Áthelyeztettek: Csenki Sándor felügyelői 
címmel és jelleggel felruházott főtiszt 36 Hód
mezővásárhelyről Szarvasra, Bakos Tibor dr. 
felügyelői címmel és jelleggel felruházott főtiszt 
88 Léváról Budapestre, Szmrekovszky Gyula fő
tiszt 180 Miskolcról Kassára, Födelmes János 
főtiszt 260 Szombathelyről Budapestre, Erényi 
János főtiszt 351 Budapestről Székesfehérvárra. 
Hajdú István I. oszt. tiszt 92 Budapestről Oros
házára, Tarr Béla I. oszt. tiszt 296 Érsekújvár
ról Komáromba, Kovács István II. oszt. tiszt 
101 Győrből Budapestre, Szegedi József II. oszt. 
tiszt 288 Komáromból Sopronba, Dévényi Ist
ván H. oszt. tiszt 299 Orosházáról Budapestre, 
Lukcsics Endre II. oszt. tiszt 326 Pápáról Mo
sonmagyaróvárra, Kovács Lajos id. II. oszt. 
tiszt 176 Rimaszombatból Debrecenbe, Dérczy 
László gyakornok 100 Szarvasiról Budapestre, 
Bruckner János gyakornok 146 Vácról Buda
pestre, Dános István dr. gyakornok 149 Békés
csabáról Szegedre, Gedeon István dr. gyakor
nok 157 Makóról Szegedre, Szigetvári István 
gyakornok 203 Dunaszerdohelyről Budapestre, 
Szilágyi István gyakornok 222 Kisújszállásról 
Debrecenbe, Szabó Lajos gyakornok 224 Buda
pestről Miskolcra, Somorjai Ignác dr. gyakor
nok 260 Budapestről Szegedre, Pregardt Paur 
Lajos dr. gyakornok 273 Budapestről Szegedre, 
Szamos József gyakornok 276 Budapestről Ka
locsára, Varga József gyakornok 280 Budapest
ről Szegedre, ötvös Béla gyakornok 285 Buda
pestről Kaposvárra, Dunajszky Dezső gyakor

nok 290 Budapestről Beregszászra, Fehér Károly 
gyakornok 291 Budapestről Nyíregyházára, Sza
bó László gyakornok 304 Budapestről Kecske
métre, Nyulasi Ferenc gyakornok 336 Budapest
ről Szegedre, Perger Béla segédellenőr 426 Kecs
kemétről Budapestre, Adler Frigyiesné segéde'l- 
lenőrnő 364/a Paksról Losoncra, dr. Kappel 
Gyuláné segédtisztnő 62 Kassáról Budapestre, 
Frank Ferencné kezelőnő 570 Miskolcról Sátor
aljaújhelyre, Németh József bolhási II. oszt. 
szakaltiszt 108 Dombóvárról Üj dombóvárra, 
Horváth József dombóvári II. oszt altiszt 20 
Uj dombóvárról Dombóvárra, Horváth Pál páhi 
II, oszt. altiszt 720 Békéscsabáról Budapestre, 
Szabó Lajos makói II. oszt. altiszt 980 Budapest
ről Békéscsabára, Fedor Imre II. oszt. altiszt 989 
Miskolcról Kassára, Fónagy József II. oszt. al
tiszt 2503 Budapestről Gyöngyösre, Pogonyi 
Imre II. oszt. altiszt 2514 Budapestről Pestszent- 
erzsébetre, v. Kovács János paksi II. oszt. altiszt 
2553 Paksról Budapestre, Balog Ferenc győri II. 
oszt. altiszt 2981 Budapestről Győrbe, Pálinkás 
Miklós II. oszt. altiszt 3118 Balassagyarmatról 
Budapestre, Répás Jenő II. oszt. altiszt 3246 
Miskolcról Budapestre, Olgyai Antal II. oszt. al
tiszt 3308 Győrből Budapestre, Mihók István II. 
oszt. altiszt 3330 Budapestről Salgótarjánba, He
gedűs János beregleányfalvi II. oszt. altiszt 3443 
Beregszászról Munkácsra, Romanccz András II. 
oszt. altiszt 3453 Munkácsról Beregszászra, Se
bestyén Béni I. oszt. vonalfelvigyázó 308 Török- 
szentmiklósról Ungvárra, Márton Mihály kava- 
ráni II. oszt. vonalfelvigyázó 141 Makóról Mező
túrra, Kutas Gyula II. oszt. vonalfelvigyázó 274 
Mezőtúrról Makóra.

Nyugdíjaztattak: Fiizély Béla főfelügyelő 
162, Erényi Sándor felügyelő 3, Tönkő Imre 106 
és Tarlós Ferenc 124 főellenőrök, Tánczos 
György ellenőr 224, Weszelówszky Katalin 22, 
Horváth Gáborné 652 és Réti Béláné 656 segéd- 
ellenőrnők, Bajó Ida 113 és Nyesti Ilona 391 se
gédtisztnők, Arató Béláné 141 és Horváth Má- 
tyásné 405 kezelőnők, Kövér Ferenc 8, Horváth 
József szabolcsi 67 és KuSnyér Pál nagyidai 84 
I. oszt. szakaltisztek, Tőgyi Ferenc 5 és Csóka 
József 247 II. oszt szakaltisztek, Baranyai István 
klopódiai 13, Szolcsánszky József 15, Blaskó Má
tyás 18, Juhász József pozsonyi 233, Rabóczki 
István 276, Bacsó Béla 287, Ambrus István 413, 
Kuncser Bernát 523, Bojtos János 537, Jánosházi 
János 610, Árva József 719, Bertalan István bi-
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harugrai 834, Sieres János tápiószelei 1359 és 
Aradi János 1576 I. oszt. altisztek, Kis Jenő II. 
oszt. altiszt 1747.

Elbocsáttatott: Polányi József II. oszt al
tiszt 451.

Lemondottak: Friedrich Árpád dr. II. oszt. 
tiszt 276 és Grundt Pálma kezelőnő 644.

Tényleges szolgálatba visszavétetett: Bun- 
dik Lajos II. oszt. altiszt 723/a rangsorszámmal 
a 4. fiz. fok. ba.

Meghaltak: Z. Nagy Lajos I. oszt. altiszt 
848, Korom Mihály 572, Dezső József 820 és Dá
vid László 2716 II. oszt. altisztek.

Névváltozások: Gottwald Rezső dr. II. oszt. 
tiszt 352 helyett Görgényi Rezső dr., Schaden 
György II. oszt. tiszt 353 helyett Schaden 
György dr., Király István gyakornok 251 helyett 
Király István dr., Wégerer Sándor műszaki se
gédellenőr 46 helyett Várhalmi Sándor, Mojtó 
József műszaki üzemi gyakornok 2 helyett Mi
kes! József, Vidovits Lajos műszaki üzemi gya
kornok 80 helyett Csaba Lajos, Nédermann Gi
zella kezelőnő 78 helyett Nemes Gizella, Jeney 
Piroska kezelőnő 646 helyett Tóbisch Gusztáv- 
né, Kotvics László I. oszt. altiszt 1149 helyett 
Szalontai László, Vas Imre tőnyei II. oszt. altiszt 
27 helyett Vass Imre tőnyei, Vas Gyula II. oszt. 
altiszt 1818 helyett Vasvári Gyula.

Egyéb változások: Horn Vilma segédellen- 
őrnő 626 rangsorszáma helyett 364/c 3 fizetési 
fokozat helyett 1 fizetési fokozat, Faix Józsefné 
segédellenőrnő 628 helyett özv. Faix Józsefné, 
Herczeg Elek II. oszt. szakaltiszt 86 6 hadiév he
lyett 7, Halmos János II. oszt. szakaltiszt 88 5 
hadiév helyett 4, Tóth Dezső I. oszt. altiszt 221 
4 hadiév helyett 5, Deák Ferenc mányi I. oszt. 
altiszt 324 2 hadiév helyett 5, Siroki Béla I. oszt. 
altiszt 351 5 hadiév helyett 4, Réti Károly I. oszt. 
altiszt 373 6 hadiév helyett 8, Búkor Lajos I. 
oszt. altiszt 457 6 hadiév helyett 8, Pénzes Elek I. 
oszt. altiszt 462 6 hadiév helyett 7, Mersei Antal 
I. oszt. altiszt 463 3 hadiév helyett 4, Szijjártó 
Lajos I. oszt. altiszt 874 1 hadiév helyett 7 és 
Simon Mihály I. oszt. altiszt 1015 6 hadiév he
lyett 8.

Tűzharcosok: Jóvér István főmérnöki cím
mel és jelleggel felruházott mérnök 1, Gölnicz- 
völgyi Béla műszaki segédellenőr 28, Neszmér 
Gáspár 122, Nagy János pósfai 202 és Szalay ]

János 236 II. oszt. szakaltisztek, Harmati Imre 
539, Kubik József 641, Tihanyi József 847, Visz- 
neki József 857, Lehel János 1019, Pintér József 
dunaadonyi 1060 és Karcza József 1454 I. oszt. 
altisztek, Balázs Fülöp Albert 124, Egri Pál 1415 
és Gyukli Ferenc 1432 II. oszt. altisztek és 
Rumpler Ödön I. oszt. táv. és távb. szerelő 216.

Kineveztettek: Tóth Ferenc dr. fogalmazóvá 
id. 11 rangsorszámmal, Nagy Tibor dr. fogalma
zóvá id. 12 rangsorszámmal, Baráth Gyula se
gédellenőr 81 ellenőrré a 3. fizetési fokozatba 
389/a rangsorszámmal, Zékány Péter segéd
tisztté a 2. fizetési fokozatba 38/b rangsorszám
mal és Okenka Béla segédtisztté a 3 fizetési fo
kozatba 69 rangsorszámmal.

Budapest, 1940. december hó 9.

Pályázati hirdetmények hivatalvezetői 
állásokra.

I.

258.041/1.
A Mosonmagyaróvár 1. számú postahivatal

nál a hivatalvezetői állás áthelyezés következté
ben megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek főfelügyelők és felügyelők. Jelentkezni lehet 
a közlemény megjelenésétől számított 8 nap 
alatt, hivatalos úton, a javaslattételre hivatott 
soproni m. kir. postaigazgatósághoz intézett 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 
soproni postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással együtt jár a hivatal 
épületében lévő természetbeni lakás használata.

Budapest, 1940. évi december hó 10-én.

0

II.
260.620/1.

A Szeged 1. számú postahivatalnál a hivatal- 
vezetői állás nyugdíjazás következtében megüre
sedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési
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illetményekre való jogosultsággal hivatali igazga
tók, főfelügyelők és felügyelők pályázhatnak. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt, hivatalos úton, a javaslatté
telre hivatott szegedi m. kir. postaigazgatóság
hoz intézett folyamodványban.

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.

Budapest, 1940. évi december hó 10-én.

/
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.

261.045/1., 264.342/1., 263.708/1.
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*) A szállítást a csobaji postahivatal látia el.
**) A szállítást a himesházai postahivatal látja el, a kézbesítésről a község gondoskodik. 

***) A szállítást a tótszentm irtom postahivatal látjajel.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak 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 postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 1940. évi december hó 
28-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá 
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
264.291/3.
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*) A szállításról és kézbesítésről a község gondoskodik.

A sajátkézűleg írt pályázati kérvényeket szü
letési, iskolai és erkölcsi bizonyítványok
kal, a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas 
állapotot igazoló okiratokkal, továbbá annak 
igazolásával,hogy a pályázó nem tartozik az 1939. 
évi IV. te. 1. §-nak hatálya alá, az 1. hasábban

felvett postaigazgatósághoz 1940. évi december 
hó 28-ig kell benyújtani.

Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. 
évi 1. számában közöltem.

Budapest, 1940. évi december hó 7-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z

Betöltendő kiadói állások.*)
ALSÓDABAS I. OSZT. POSTAHIVATAL teljes ! 

gyakorlattal rendelkező postamester helyettesítésére ké
pes kiadót keres azonnali belépéssel. Fizetés havi 150 P 
és üzemi.

BUDAPEST 43. SZAMÜ I. OSZT. POSTAHIVATAL 
vezető kiadó-pénztárost keres január 15-re. Járandóság 
havi 130 pengő és üzemi jutalék. Csak elsőrendű, gyakor
lott munkaerők ajánlatát kéri.

DIÓSGYŐRI-VASGYÁR 1. OSZT. „L“ szolgálatú 
POSTAHIVATAL rendszerető, jó írású, gyorsmunkás, 
szolid nőkiadót keres azonnali belépésre. Fizetés: lakás, 
fűtés, világítás, fix fizetés megegyezés szerint.

DOMBÓ II. OSZT POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra azonnali belépéssel kiadót keres, lehet kezdő 
is. Fizetés 110 pengő +. üzemi.

KISKÖRÖS POSTAHIVATAL a kezelés minden 
ágában jártas, postamestert szükség esetén helyettesíteni 
is képes kiadó vagy kiadónőt azonnali belépéssel alkal
maz.

NAGYSALLÓ 90.000 POSTAHIVATAL állandó al
kalmazásra azonnali belépésre táviratozni is tudó nő ki
adót keres. Fizetés megegyezés szerint.

RÁKOSPALOTA 1. POSTAHIVATAL gyakorlott 
kiadókat keres.

SOROKSÁR POSTAHIVATAL január 1-re pénztár 
esetleg rádiókezelésben is jártas kiadót keres. Fizetés: 
125 P és üzemi.

ÚJPEST 5 POSTAHIVATAL felvevőhivatalnál ki
nevezés folytán kiadói állás megüresedett, azonnal elfog
lalható. Fizetés 105 pengő fix +  üzemi.

*) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.



Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Pethes Andor Debrecen, 
Cserepes-utca 12. azonnal Kisegítőnek bárhova.

Sárkány Eszter Tunyog azonnal Kisegítőnek bárhová.

Szentirmai Mária Baja, Török utca 16. azonnal Kisegítőnek bárhova.

Turjányi Sándor Jászfelsőszentgyörgy azonnal Kisegítőnek bárhova.

Takács Zoltán Posta Szalánta azonnal Kisegítőnek bárhová.

Mayer József Rákospalota 1. december 15-re kiadói állást vállal.

Kovács Mária Budapest,
VI., Csengery-u. 33. 111. azonnal. Bárhova kisegítőnek.

László Ilona
i , /

Hatvan,
Jókai M. u. 88 sz. azonnal Hivatali kisegítőnek.

ifj. Matejdesz Mihály Kaszaper t. 16. 
Csanád m. azonnal Bárhova kisegítőnek.

r
A izerkesztőségnek szánt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság, 4. ügyosztály. Budapest 114. 

A kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: Külföldi birlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t.  Felelős vezető : D uchon János.
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T A R T A L O M :

Megbízás.
El nem adott hírlapok kedvezményes feladására jo

gosító igazolványok.
A Brazíliában feladott Európába szóló légipostái 

levelezőlapok díjának mérséklése a karácsonyi forgalom 
tartamára.

A postatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok 43. 
számú névjegyzékének kiadása.

A csepeli szabadterületről (M. Kir. Nemzeti és Sza
badkikötő) származó vámárut tartalmazó belföldre cím
zett árumintaküldemények feladása a Budapest 88. sz. 
postahivatalnál.

Előfizetési felhívás a L’Union Postale című szak
lapra. | I

Újonnan belépő postatakarékpénztári csekkszámla
tulajdonosok kötelező első nyomtatványkészletének új 
ármegállapítása.

A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című füzet 
új kiadása.

A leventeegyesületek otthonaiban üzembentartóit

rádióvevőkészülékek előfizetési díjának 50%-os mérséklése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak

névjegyzékének kiegészítése.
Lefoglalandó sajtótermék.
Változások a Táviró-Díjszabásban.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és 

erdélyi országrészekben megnyílt postaszervek.
Postakiadói személyazonossági igazolvány elvesztése
Hálózati igazolvány elvesztése.
Kömörő postaügynökségnek postahivatallá való át

alakítása.
Szabolcsvermesmart postaügynökségnek postahiva

tallá való átalakítása.
Vezsenyi szőllők postaügynökségnek postahivatallá 

való átalakítása.
Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
Kimutatás postaszolgálatból kizárt postakiadóról.
Betöltendő kiadói állások.
Állást kereső postakiadók.

Megbízás.
2*60.949 1.

Németh Mihály (150) m. kir. postafelügyelői 
címmel és jelleggel felruházott postafőtisztet a 
Budapestéi, számú postahivatal vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1940. évi december hó 12-én.

El nem adott hírlapok kedvezményes feladá
sára jogosító igazolványok.

265.456/4.
Az el nem adott lappéldányok kedvezményes 

díjszabás mellett való feladására jogosító igazol
ványokat ezután az Országos Magyar Sajtó
kamara Budapesti Napilapok Érdekképviseleti 
Csoportja adja ki és az igazolványok ilyen szö
vegű bélyegzőlenyomattal lesznek ellátva.

A hivatalok jegyezzék ezt elő, az A. 2. Szab. 
21. §. 5. pont 3. bekezdésénél. A Kezelési Utasí

tás helyesbítése iránt a legközelebbi Változások 
útján intézkedem.

Budapest, 1940. évi december hó 13-án.

A Brazíliában feladott Európába szóló légi
postái levelezőlapok díjának mérséklése a ka

rácsonyi forgalom tartamára.
267.051/4.

A brazíliai postaigazgatás a Brazíliában fel
adott, Európába szóló, 5 g-nál nem nehezebb 
légipostái levelezőlapok díját 1940. december T 
től 1941. január 8-ig terjedő időre 2.500 reisz-re 
mérsékelte.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a „Kimutatás 
a külföldről érkező levélpostai légiküldemények 
és postautalványok légipostái pótdíjáról“ hmű 
kimutatás 1. oldalán Brazíliánál.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.
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A postatakarékpénztári csekkszámlatulajdo
nosok 43. számú névjegyzékének kiadása.

267.029/4.
A m. kir. postatakarékpénztár kereskedelmi 

csekkszámlat-ulajdonosainak a 43. számú név
jegyzéke megjelent.

A postahivatalok és egyéb postai szervek hi
vatalos használatára szolgáló példányoknak a 
szétküldése iránt egyidejűleg intézkedés történt. 
A postaigazgatóságok megfelelő tartalékpéldá
nyokkal is elláttatnak, hogy a később megnyíló új 
postai szervek részére is legyen készletük.

Amennyiben valamely hivatal forgalma a 
névjegyzék kézhezvett példányain kívül további 
példányoknak az igénylését tenné szükségessé, 
ezeknek a megküldését a hivatalok közvetlenül a 
m. kir. postatakarékpénztártól kérjék, hasonló
képen az igazgatóságok is, ha készletük elfogy.

Felhivom a hivatalokat, hogy a csekkszámla- 
tulajdonosok névjegyzékét gondosan őrizzék 
meg és az érdeklődő feleknek is betekintésre bo
csássák rendelkezésre, illetve a szükséges felvilá
gosításokat annak alapján adják meg. Különösen 
olyankor legyenek a feleknek segítségére, amikor 
valamely csekkszámla számának megállapítása al
kalmával az ú. n. biankó befizetési lapok helyes 
kitöltése céljából van a névjegyzékre szükség.

A m. kir. postatakarékpénztár a most meg
jelent névjegyzékkel a csekkszámlatulajdonoso- 
kat is ellátja, de azt megrendelhetik nem csekk
számlatulajdonosok is. Ez utóbbiak részére a 
névjegyzék ára 2 pengő, amely összeget a ,,M. 
kir. postatakarékpénztár, üzemi számla, Buda
pest elnevezésű, 65.504. számú csekkszámla ja
vára biankó befizetési lappal előzetesen kell be
fizetni. A befizetési lap értesítő szelvényének 
hátoldalára fel kell jegyezni, hogy a befizető a 
befizetett összeg ellenében a m. kir. postataka
rékpénztári csekkszámlatulajdonosok 43. számú 
névjegyzékének megküldését kívánja.

Az új névjegyzék kézhezvétele után a hiva
talok a birtokukban levő régi kiadású, 42. számú 
névjegyzék valamennyi példányát a hozzátartozó 
pótfüzettel együtt a „M. kir. Postatakarékpénz
tár Gazdászati és Műszaki hivatala“ címére („Bu
dapest 54.“) haladéktalanul küldjék be.

Budapest, 1940. évi december hó 17-én.

A csepeli szabadterületről (M. Kir. Nemzeti és 
Szabadkíkötő) származó vámárut tartalmazó 
belföldre címzett árumintaküldemények fel

adása a Budapest 88. sz. postahivatalnál.
229.045/4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy 1941. évi 
január hó 1-től a csepeli szabadterület (vámmen
tes kikötő) beraktározói nemcsak külföldre, ha
nem belfölre címzett, vámárut tartalmazó áru
mintaküldeményeket is fognak feladni.

E küldeményeket a Budapest 88. sz. posta- 
hivatal az általános postai szabályok szerint fel
veszi és azokat vámállítás céljából a Budapest 70. 
sz. postahivatalhoz továbbítja. Az árumintakül
demények vámkezeléséről — a rendeltetési 
helyre való tekintet nélkül — a Budapest 70. sz. 
postahivatal gondoskodik.

Az árumintaküldeményeken feladók csak a 
szabadkikötői címeiket tüntethetik fel. Amennyi
ben az árumintaküldeményeket bármely okból a 
feladóknak visszaküldik, azokat vámleírás céljá
ból a Budapest 70. sz. postahivatalhoz kell irá
nyítani.

A hivatalok e rendeletemet jegyezzék elő az 
A. 2. Szab. 39. §. 9. a) pontjánál, melynek meg
felelő helyesbítése iránt változás útján intézke
dem.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

Előfizetési felhívás a L’Union Postale című 
szaklapra.

264.681/4.
Felhívom az alkalmazottak figyelmét a berni 

Nemzetközi Postairoda kiadásában havonkint 
megjelenő „L’Union Postale“ című szaklapra. A 
lap hasábosán francia, német, angol és spanyol 
nyelvű szöveggel jelenik meg. Előfizetési ára pos
tai alkalmazottak részére az 1941. év első felére 
3 P 40 fillér. Az előfizetést az általános feltételek 
szerint a m. kir. posta nemzetközi leszámoló hi
vatalának külföldi hírlap-osztálya közvetíti.

E lap különösen alkalmas arra, hogy az al
kalmazottak szaknyelvi ismereteiket a fenti nyel
veken elmélyítsék.

Budapest, 1940. évi december hó 14-én.
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Újonnan belépő postatakarékpénztári csekk
számlatulajdonosok kötelező első nyomtat

ványkészletének új ármegállapítása.
266.209/4.

A m. kir. postatakarékpénztár az újonnan 
belépő csekkszámlatulajdonosok kötelező első 
nyomtatványkészletének árát az eddigi 5 P he
lyett a jövőre nézve 5 pengő 50 fillérben állapí
totta meg.

Felhívom a hivatalokat, hogy a postataka
rékpénztári csekkszámla nyitásánál használatos 
„Belépési nyilatkozat“ (Felvételi kérvény) nyom
tatványoknak a hivatal készletében levő vala
mennyi példányán az első bekezdés harmadik 
sorában ennek következtében szükségessé vált 
javítást vezessék át és a csekkszámla nyitását ké
relmező ügyfelektől — a kötelező első nyomtat
ványkészlet ára fejében — 5.50 P befizetését kí
vánják meg.

Budapest, 1940. évi december hó 13-án.

A „Külföldi csomagdíjak és útirányok“ című 
füzet új kiadása.

260.654/4.

A P. R. T. 1939 : 43. számában megjelent 
132.924/4. számú rendeletemmel kiadott „Külföldi 
csomagdíjak és útirányok“ című füzetet e rende- 
letem mellékleteként újból kiadtam.

A hivatalok a külföldre szóló csomagok fel
vételénél a jövőben ezt a füzetet használják.

A Csomagdíjszabásnak az egyes országok
nál az 5., 6. és 9. hasábokban foglalt adatai, vala
mint a szállítással kapcsolatos egyéb szabályok 
(csomagolás, kísérő okiratok, stb.) továbbra is 
érvényben maradnak.

A nemzetközi leszámoló hivatal a külföldi 
hírlaposztályánál korlátolt példányszámban kü
lönlenyomatok állanak rendelkezésre, amelyek
ből a hivatalok szükség esetén — szolgálati le
velezőlapon — pótfüzeteket rendelhetnek.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.

A leventeegyesületek otthonaiban üzemben
tartóit rádióvevőkészülékek előfizetési díjá

nak 50%-os mérséklése.
260.489/8.

1941. évi január hó 1-től kezdődően a le
venteegyesületek otthonaiban üzemben tartott,

oktatási és nevelési célokat szolgáló szórakoz
tató rádió vevőberendezések után 50% -os elő
fizetési díjkedvezményt engedélyezek.

Az e rendelet alapján engedélyezett díjked
vezményes rádió vevőberendezések engedélyesei 
csak az üzembentartás helyén működő levente- 
egyesületek lehetnek.

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, 1940. évi december hó 16-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak névjegyzékének kiegészítése.

I.

266.235/4.
A nagyváradi forgalmi adóhivatalt az 1941. 

évi január hó 1-től kezdődő érvénnyel felvettem 
a levélpostai díjátalányozásban résztvevő szervek 
közé.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás- 67. 
§-a (A díj átalányozásban résztvevő szervek) V. 
csoportjának (M. kir. Pénzügyminisztérium) 34. 
tétele alatt felvett szervnél (Vármegyei központi 
forgalmiadóhivatal) Komárom után írják be: 
„Nagyvárad“.

Budapest, 1940. évi december hó 13-án.

II.
266.436/4.

A tejtermékek m. kir. ellenőrző állomását az
1941. évi január hó 1-től kezdődő érvénnyel a 
díjátalányozásban résztvevő szervek közé fel
vettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának IX. csoportjánál (M. kir. Földmívelésügyi 
Minisztérium) 16. tételként írják be: „16. Tejter
mékek ellenőrző állomása“.

Budapest, 1940. évi december hó 17-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
266.768/4.

A budapesti kir. büntető törvényszék vizs- 
gálóbírája 1940. évi december hó 12-én kelt 
17.135/1940—2. számú végzésével a Turul sajtó- 
vállalat kiadásában megjelent, a Szabó Dezső ve-
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zetése alatt álló nyomdában előállított, a buda
pesti kir. ügyészségnél 1940. október 1. napján 
bemutatott, dr. Kőnek István szerző feltünteté
sével kiadott „Légoltalmi Jogszabályok Gyűjte
ménye“ című könyv lefoglalását rendelte el.

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

Budapest, 1940. évi december hó 14-én.

Változások a Táviró-Díjszabásban.
264.789/8.

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

9. o. A „II. Szomszédos forgalom“ című díj
táblázat (1. sz. fedőlap' a P. R. T. 1940. évi 40. 
sz.-hoz) alatt lévő 4) jegyzet -első mondatát tö
röljék és helyette a következő új mondatot írják: 
„A lengyel főkormányzóság területén lévő hiva
talokhoz csak állanái táviratok, magántáviratok, 
hírlaptáviratok és táviratlevelek küldhetők.“ 
Ugyanitt a harmadik mondatot töröljék és he
lyébe a következő mondatot írják: „A magán- 
táviratoknál és hírlaptáviratoknál a következő 
külön szolgálatok köthetők ki: — D = , =  TC = , 
=  PC = , =  PCP = .“

11. o. Az oldal alján lévő u) és 21) jegyzet 
szövegét töröljék s helyükbe ragasszák be a csa
tolt 1. és 2. sz. fedőlapot.

Az oldal alján lévő 20) jegyzet (Fedőlap a 
P. R. T. 1940. évi 10. sz.-hoz) első mondatában, 
az ott felsorolt nyelvek közé ábécé-rendben szúr
ják be: észt, lett, litván.

25. o. Az oldal alján lévő u) jegyzet (2. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940. évi 24. sz.-hoz) második 
mondatát töröljék s helyébe a következő mon
datot írják: „Titkosnyelvű táviratok az alábbi 
távírócodeok felhasználásával szerkesztve küld
hetők: ABC sixth edition, Bentley’s second 
phrase, Bentley’s complete phrase, Peterson’s 
third edition.“ (A szöveg többi része változat
lan.)

28. o. Sziámnál a 6. hasábba tegyenek 7) 
jegyzet jelölést, az oldal aljára pedig ragasszák be 
a csatolt 3. sz. fedőlapot.

31. o. Az oldal alján levő 12) jegyzet (3. sz. 
fedőlap a P. R. T. 1940, évi 24. sz.-hoz) szövegét

töröljék és helyébe ragasszák be a csatolt 4. sz. 
fedőlapot.

A hivatalok a Távíró-Díjszabás mellékletét 
képező és a P. R. T. 1939. évi 54. számában meg
jelent 145.554,8. sz. rendelettel kiadott karácsonyi 
és újévi üdvözlőtáviratok Díjtáblázatában a kö
vetkező változásokat jegyezzék elő:

1. o. Bulgáriánál az 1. hasábban, valamint a 
„Megjegyzés“ rovatban lévő *) jegyzet jelölést
3) jegyzetjelölésre helyesbítsék.

Albániánál, Algírnál, Észtországnál, Francia- 
országnál és Görögországnál az első hasábban a*) 
jegyzetjelölést 2) jegyzet jelölésre helyesbítsék. 
Az oldal alján levő *) jegyzetet töröljék.

2. o. Jugoszláviánál az 1. hasábban, valamint 
a „Megjegyzés“ rovatban lévő *) jégyzetjelölést 
3) jegyzetjelölésre helyesbítsék.

Lettországnál, Olaszországnál és Tunisznál 
az első hasábban a *) jegyzetjelölést 2) jegyzet- 
jelölésre helyesbítsék. Az oldal alján levő *) jegy
zetet töröljék.

Marokkó, francia hivataloknál az \. hasábba 
tegyenek 2) jegyzet jelölést!

5. o. Az oldal alján levő *) jegyzet szövegét 
a következőképpen alakítsák át „*) New-Found- 
land többi hivatalaihoz =  XLT =  üdvözlőtávira
tok csak angol vagy francia nyelven szerkesztve 
küldhetők.“

Budapest, 1940. évi december hó 16-án.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekben megnyílt posta

szervek.
I.

XI. ad 240.664/3.
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 

keleti és erdélyi országrészekben újabban az 
alábbi postaügynökségek kezdették meg műkö
désüket:

1940. évi november hó 25-én:
Aísóbölkény, Maros-Torda vm, Marosvá

sárhely «1=*=*= Sepsiszentgyörgy, e’.lenőrzőhiva- 
tala Szászrégen, ellenőrzőszáma 1.317, díjnégy- 
szögszáma 7.622.

1940. évi november hó 26-án:
Mezömadaras, Maros-Torda vm., Marosvá

sárhely ■ -  m Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala
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Marosvásárhely 1., ellenőrzőszáma 1.314, díj- 
négyszögszáma 6.612.

Mezösámsond, Maros-Torda vm., Marosvá
sárhely tvt — Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala 
Marosvásárhely 1., ellenőrzőszáma 1.318., díj- 
négyszögszáma 6.611.

Budapest, 1940. évi december hó 11-én.

II.
XII. ad 240.664/3.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészekben újabban az alábbi 
postaügynökségek kezdették meg működésüket:

1940. évi december hó 8-án:
Szabéd, Maros-Torda vm., Marosvásárhely 

-  — Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala Mező- 
rücs, ellenőrzőszáma 7.420, díj négyszögszáma 
6.611.

1940. évi december hó 12-én:
Kézdimártonfalva, Háromszék vm., Sepsi- 

szentgyörgy «» «■ -  Bereck, ellenőrzőhivatala 
Szentkatolna, ellenőrzőszáma 7.618, díjnégyszög- 
száma: 11.954.

1940. évi december hó 15-én:
Bala, Maros-Torda vm., Marosvásárhely 

f - j i - i . Kolozsnagyida, ellenőrzőhivatala Mező- 
rücs, ellenőrzőszáma 7.421, díjnégyszögszáma 
6.611.

Tataros postahivatal (megnyittatott folyó évi 
október hó 23-án, megnyitása a P. R. T. folyó évi 
november hó 8-i 46. számában a VII. ad 240.664/3. 
sz. rendeletben tétetett közzé) távbeszélővel 
egyesíttetett.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elvesztése.
264.879/1.

Muhi Mihály postakiadó a budapesti posta- 
igazgatóság által 1939. november 6-án 116/1939. 
szám alatt kiállított postakiadói személyazonos
sági igazolványát elvesztette.

Az elvesztett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1940. évi december hó 15-én.

Hálózati igazolvány elvesztése.
265.518/6.

Jancsó Pál ób. táv. munkás a budapesti m. 
kir. távíró és távbeszélő igazgatóság által kiállí
tott 439/1936. számú, távbeszélő berendezések fe
lülvizsgálására és távbeszélő készülékeken mun
kák elvégzésére jogosító igazolványát elvesztette. 
Az elvesztett igazolvány érvényességét megszün
tetem.

Budapest, 1940. évi december hó 12-én.

Kömörő postaügynökségnek postahivatahá 
való átalakítása.

266.165/3.
Kömörő távbeszélővel egyesített postaügy

nökség 1940. évi december hó 1-én — változat
lan forgalmi körrel — IV. osztályú postahivata.lá 
alakult ált.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül: /

A Helységnévtár 326. oldalán Kömörőnél az 
„E2 Eh. Fehérgyarmat“ helyébe jegyezzék be: 

SQP“ .

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 80. oldalon Kömörőnél a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Fehérgyarmat)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási füzet 98. oldalán Kömörőnél a 
2. hasábban „Ü" helyébe „IV“-t írjanak, a 7. ha
sábban pedig az „Eh. Fehérgyarmat“ bejegyzést 
töröljék.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.

Szabolcsveresmart postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

266.184/3.
Szabolcsveresmart távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1940. évi december hó 1-én —- 
változatlan forgalmi körrel — IV. osztályú posta- 
hivatallá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 481. oldalán Szabolcsveres- 
martnál az Eh. Dögé“ helyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név-
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sorában a 129. oldalon Szab öles veresmartnál a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Dögé)“ bejegyzést töröljék.

Az Irányítási Füzet 163. oldalán Szabolcsve- 
resmartnál a 2. hasábban „Ü“ helyébe „IV“-t ír
janak, a 7. hasábban pedig az „Eh.“ jelet töröl
jék.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.

Vezsenyi szőllők postaügynökségnek postahi
vatallá való átalakítása.

266.185/3.
Vezsenyi szőllők távbeszélővel egyesített 

postaügynökség 1940. évi december hó 1-én vál
tozatlan forgalmi körrel IV. osztályú postahiva
tallá akkuit át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Helységnévtár 560. oldalán Vezsenyi szol- 
löknél ( o  Vezseny) az Eh. Vezseny’* he
lyébe jegyezzék be:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában a 155. oldalon Vezsenyi szőllőknél a 4. 
hasábban az „ü. (Eh. Vezseny)“ bejegyzést tö
röljék.

Az Irányítási Füzet 197. oldalán Vezsenyi

szőllőknél a 2. hasábban „U“ helyébe „IV“-t ír
janak, a 7. hasábban pedig az „Eh. Vezseny“ be
jegyzést töröljék.

Budapest, 1940. évi december hó 18-án.

Pályázati hirdetmény hivatalvezetői állásra.
266.310/1.

A marcali postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás áthelyezés folytán megüresedett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek főfelügyelők, felügyelők és legalább 15 évi 
szolgálattal rendelkező főtisztek. Jelentkezni le
het a közlemény megjelenésétől számított 8 nap 
alatt, a hivatalos út betartása mellett a javaslat- 
tételre hivatott pécsi m. kir. postaigazgatósághoz 
intézendő folyamodványban.

Az igazgatóságok és központi hivatalok az 
írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a fo
lyamodók szolgálati és minősítési táblázatának 
másolatával együtt közvetlenül küldjék meg a 
pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással együtt jár a hivatal 
épületében lévő természetbeni lakás használata.

Budapest, 1940. évi december hó 14-én.

Pályázati hirdetmény postamesteri állásokra.
265.663/1., 265.670/1., 265.707/1., 265.669/1., 265.666/1., 265.662/1., 265.668/1., 265.664/1., 265.665/1. '
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*) A szállítást a garadnai postahivatal látja el.
**) A szállítást a ságVári postahivatal látja el.

***) A szállítás ellátásáról az udvardi hivatal gondoskodik.

Ezekre a postamesteri állásokra pályázhat
nak azok a postamesterek és postakiadók, akik a 
P. R. T. 1928. évi 24. számában közzétett „A m. 
kir. postamesterek szolgálati szabályzata“ 7—9 
ij-ában felsorolt teltételekkel rendelkeznek.

A pályázók sajátkezűleg írt, kellően felsze
relt és a postavezérigazgatóhoz címzett fo
lyamodványukat — a szolgálati út betartása

mellett — a mostani vagy az állásnélküli kiadók 
a legutóbbi állomáshelyükre illetékes posta-
igazgatóságnak legkésőbb 19401. évi január hó
4-ig küldjék meg.

A határidő után felterjesztett, vagy nem az 
illetékes postaigazgatósághoz benyújtott pályá 
zatok nem kerülnek tárgyalásra.

Budapest, 1940. évi december hó 16-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.*)
BAKTALÓRÁNTHÁZA POSTAHIVATAL állandó 

alkalmazásra rendszerető kiadót keres. Fizetés 120 P és 
üzemi.

FÜLEK I. OSZT. POSTAHIVATAL mindhárom 
szakban önálló kezelésre képes kiadót keres. Járandósága 
havi 140 P +  a mindenkori üzemi jutalék (jelenleg 21 P.).

GÁDOROS I. OSZT. POSTAHIVATAL keres ál
landó alkalmazásra 2 férfi kiadót, esetleg egyik kiadó- 
jelölt is lehet, január 1-i belépésre.

GÁVA I. OSZT. L SZOLGÁLATÚ POSTAHIVA
TAL rendszerető, jó távirász kiadó ajánlatát kéri január 
15-re.

PÁRKÁNY I. OSZT. POSTAHIVATAL azonnalra 
vagy január 1-re kiadót keres. Fizetése 120 P. Pénztárke
zelésnél 130 P, hozzá mindkét esetben az üzemi jutalék.

PUSZTASZABOLCS PU. I. OSZT. POSTAHIVA
TAL állandó alkalmazásra férfikiadót keres. Lehet kezdő 
is, esetleg férfi kiadó jelölt. Javadalmazás 115 pengő +  a 
mindenkori üzemi jutalék (kb ílő—18 pengő).

•) A fizetésen felül minden kiadónak a szabályszerű üzemi jutalékra is igénye van.

Állást kereső postakiadók.

Az állást kereső postakiadó

Jegyzet
n e v e

címe
(jelenlegi tartózkodási 

helye)

szolgálati
éveinek
száma

mely időponttól 
kezdve vállal 

állást

Nánási Irén Dunaszerdahely 1 ' h azonnal

Gonda Mária Tarnaőrs 
Heves megye azonnal Bárhová kisegítőnek.

Sághy Erzsébet Egyek azonnal Hivatali kisegítőnek.

Tar Imre Szolnok, 
Szegfű-utca 30. azonnal Bárhova kisegítőnek.

Nánási Árpád
i

Dunaszerdahely azonnal Bárhova kisegítőnek.

A »zerkesztőtégnek színt küldemények címzése: Postavezérigazgatóság. 4. ÜPvosztály. Budapest 114. 
A kiadóhivatalnak színt küldemények címzése: Külföldi hirlaposztály. Dob-utca, Budapest 7.

Fővárosi N yom da R t. Felelős vezető : D uchon János.
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